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Epir Meselesi Marsilya Faciasının Mes'ulü 
Yunanistan, Arnavutluğun Verdiği 

izahattan Memnun Değil Pazartesi Cenevrede Fırtına Mı Var? 
lngiJizler, Bunu M. Cemiv~tinde Konuşmamak istiyorlar 

Yü•a11 ı••çl•ri miting ••11aa1111la / ·• 
Atina (Huıust) - Arnavut· 1 Girit gençler birliği, Ayan az&11 •• 

lukla Yunanistan arasında ıimali birçok halk lıtfrak etU. Binanın 
Epir Rumlarının okuma hürriyet• dıtında on beı bini bulan bir 
lerino yapılan mlldahale mUna1e· halk kütlesi toplanmııh, birçok 
betile hasıl olan gerginlik bir hararetli nutuklar aöylendi. Sonra 
hayli mUnakaıe Ye nota teatialn· •llkUn içinde dağınıldı. Halk bl• 
den ıonra Arnavut hUkdmetlnln nadan ayrıldıktan ıonra Üniver-
verdiğl iıahatln kAfl görlllmeslle ılte ve stadyom caddelerinde t .. 
halledilmiı telAkkl olunmaktadır. ıahUrat yapmııbr. Bunlardan bir 
Vaziyetin bu ıilkünuna takaddUm kısmı Arnavutluk sefuetine te-

cavUz etmek iatemlı, fakat poll• 
eden günler, burada, bir hayli sin mUdahalesile daA"ıblnuılardır. 
hararetli geçti. Gilnlerd~nblrl Yu· Bir Arnavudun Beyanatı 
nan Üniversite talebe cemiyeti ile Elyevm Korfu adasında oturan 
Epirll Rumların Olemplya tiyatro• eski Arnavut ricalinden firari 
ıunda tertip ettikleri miting epey maruf bir zat bu mUnaaebetle 
ıUrüJttılil oldu. Bu toplantıya Şi· deml,tir ki: 
malt Epirlilerden baıka Üniversi- - Arnavutluk hükumetinin bu 
te talebe cemiyeti, on iki ada huıuıta doğrudan doğruya mUza· 
gençleri, Kıbrısb Rumlar cemi yeti, ( Dennu 8 inci yüzde ) 

Milletler c~miyeti bu ayın 
ylrmiıinde Cenevrede mutat top· 
lantasını yapıyor. Bu toplantıda 
dikkati çeken nokta, Marsilya 
auikastinin aiyasl mes'uliyetlerlnin 
tayini için Yugoslavyanın Milletler 
Cemiyeti nezdinde bir teıebbüı 
yapıp yapnııyacağıdır. Bazı delil• 
lere glSre böyle Mr tefebbllstı 
beklemek , B.zımdır. Ba.zılarına göre 
lae böyle bir adım, çok mühim 
ihtilatları mucip olabilir. 

Paris, 17 (A.A.) - Yugoslav• 
yanın M:~letler Cemiyetindeki 
daimi murahhası M. Fotlç, Harl• 
clye Nazırı M. Laval'lo uzun 
mtıddet görDttUkten sonra dUn 
aktam Çenevreyo hareket dmiı· 
tir. Bu mülakatta bllha11a Yugoı· 
lavyanın Marailya cinayetinin 
menıel hakkındaki muhtırasının 
görütUldUğD zannedilmektedir. 

Cenevrede TetebbUa 
Yapllmamıt 

Cenevre, 17 ( A.A) - Mar
ıllya ıuikasti ılyast cephelerinin •............................................................. -İngiltere - f talya 

Maçı 
Bu mUhlm maçın tafalllt 

ve realmlerl 11 inci 
sayfadadır -

Kamyon Faciası 
~~~~~~~--·~~~~~~~ 

Bir Araba Devrildi, Bir Adamı Ezdi 
Ve Ortalığı Berbat Etti 

Dün &tle üzeri aaat on ikiyi 
beş geçe Altanı:ı dairenin önllnden 
Kaaınıpaıaya inen HaYuıarkHı 
yokuıunun tam ortaamda bir 
kamyon kaza•ı oldu. Kaıımpaıa· 
da, Doğrulş mahrukat deposu 
aahibl Kemaliyeli lbrnhim Hilmi 
Beyin (3896) numarala kamyonu 
devrilerek parçalandı. Marmerlıli 

Raşlt Bey isminde bir arteziyen 

kuyucusu ağır surette yaralandı. 
Daha büyük ve ıumullü bir facia 

teklini alması çok kuvvetli bir 
ihtimal dahilinde olan bu kaza· 

nın tafıllat. ıudur: 
Vak'anın Tafslll 

Odun deposunun ıoförll Ke· 
maliyall Mevlut Ef. kamyonuna 
aeklz çeki odun yUkletmlı ve 
Uıttlne· de Nurettin Ef. ile Hacı 
Ağa isminde iki klıl bindirmit 
ve Bulgar çarşısına gitmek üzere 
Kasımpaıadan ayrılmıı. 

Kasımpaşa yokuşunun polis 
noktası önUndeki en dik yerine 
gelince benzin musluğu hkanmıı 
ve motör istop etmiştir. Şoför 
makineyi yokutun sol kenarına 

( Devamı 8 inci yO:ıde ) 

................................ ._..._ ................... -... 
Galatasaray, 
Ateş - Güneş 
iki Kulüp Birleşmek 

Yolundadırlar 

Memnuniyetle öğrenildiğine 
göre bir ihtilaf neticesi ikiye ay· 
rılan ve bir kıiım azası Ateı·GU· 
neti teıkil eden Galatasaraylılar 
tekrar birleşmek adımı üzerinde 
bulunuyorlar. 

Bu aevinçll haber pertembe 
ıUnü ortaya çıkmıttır, itin eaaıı 
ıudur: 

Galatasaray ve Ateı - GUnef 
kulüplerinin ileri gelenleri faaliyet• 
lerinl birleştirmek esası Uzerinde 
bir anlatma zemini kurmak mak· 
ıadile aörllımtlş ve mUsbet bir 
kısmi neticeye Yarmıılardu. Bu 
hususta Galatasaray kulübn idare 
heyeti reisi Refik Cevdet Bey 
Ateş - Güneıin ıalahlyet aahibl 
erkAnile tema1a geçmiı Ye arala· 
rmda bazı eaaalar tesbit edilmi~tir. 

ilk iş olarak iki taraf, Ateı· 
Gllneı ile Galntasarayı biribjrlo· 

( Devamı ~ unou 1ayfada ) 

T•krar ismi ortoga çıJı.a11 Marl 
Vadrack'ı• ltir r••mi 

ruznameye konulması hakkında 
t imdiye kadar Yugoslavya tara
fından hiçbir teıebbtıı vaki olma• 
mııtır. 

lngllJzlerln Fikri 
Londra, 17 ( A.A )- Belgrat 

tahkikatının ortaya çıkardığı 

mea'ullyetlerin Milletler Cemiye
tinde mevzubaha edllmeıl taıa•• 
vuru burada ihtiyatla karıılan• 
maktadır. Zira bunun Avrupa 

yatıımasına zarar verebilecek bir 
gerginlik tevJidine mllaalt mllfrit 
neırlyata yol açacağından kor• 
kulmaktadır. 

Buna mukabil Pavllç'in iddia· 

1 ı.na bUyUk bir ehemmiyet atfe· 
dilmekte ve Roma hUkümetinin 
adlt tahkikatın iyi bir neticeye 
vusuJilnU temin için, buna muha· 
lefet etmememesl temenni edil· 
mektedJr. 

Kırehn YUzUnUn Kahbı 

Pariı, 17 ( A.A) - Yugos• 
lavya sefareti Kıral Alekıandr'ıo 
ytlzlinUn kalıbım Paria ıehrlne 

hediye etmiıtlr. 10· 11-1934 tari• 
hinde çok kalabalık bir halk bu 
kalıbın önUnden geçmiştir. 

Sar1,ın Kadının izi 
Paris l 7 - Marsllya suikas· 

tinde faal alakaa,na teaadüf edi
len, fakat el' an ele geçmiyen sa· 
rııın kadın namıdiğer Marya Vud· 
rak'ın izine tekrar tesadüf edil· 
miştir. Bu kadını son göreıı sahiJ 
alplerinde kain Muline isimli ka· 
.abanın pansiyoncularından biri• 
dlr. Bu adam zabıtaya müracaat 
ederek 22 Birinclteırin ak~amı, 
gece yarısına doğru kapalı bu· 
lunan otelinin kapısı çalındıiını 
ve fena bir fransızca konuıan 

( DHamı 8 inci yilzde ) 

aşlama Modası 
Da Bir Binayı 
Tuttular 

Şehrimizde taşlanan evlerin 
aayıaı a.rtmıya başladı. Kocamuı· 
tafapaıada, Cihangirde t.ılanan 
evlerden ıonra ılmdl de Ayaa• 
paıada bir binanın taılandığma 
dair polise şikAyet yapılmıf, bu 
ite cür'et edenlerin yakalanarak 
mahkemeye verilmesi istenilmiıtir. 

Yaptığımız tahkikata göre, bu 
son hidiıede taşa tutulan bina, 
Ayaıpaıada " latanbulyan ,, aile· 
ılne ait bir evdir. Bu binaya ilk 
olarak bundan beşgUn evvel 
taı atılmııtır. Bunun Uzerlne 
cUretkirların yakıtlanmaları için 
polia tarafından tertibat alın .. 

,, 

mıı, fakat dört ıece beklenildiği 
halde meçhul tat atıcdarı oraya 
ujramaz oJmuılardır. En·elkl 
akıam zabıta, artık tertibata !Uzum 
kalmad,ğına kanaat getirmiı ev el· 

varında gezinen polia memuru oradan 
ayrılrnııtar.Fakat o akıam saat doku2 
ıularında meçhul adamlar binayı 

tekrar taıa tutmuşlar ve birkaç 
cam kırarali aayuşınuılardır. 

Tatlar evin arka tarafındaki 
arsadan atılmıştır. Bunun üzerine 
zabıta meçhul firarilerin hüviyet• 
lerlni araştırmış, tesbit etmeye 
muvaffak olmuı. fakat henüz ya• 
kalayamam19hr. 



Halkın Sesi 

Sog Adı 
Ve Halk 

Soy adnua Htillll w bu.._.. 
taki kanunun taQ)ik meftilne 
g rme1inin arifeımde, balon•• 

.... - tliJon 
Naci Bey ( Swln• dmet 11 ) -

Biz lau1ıı, _,.... ltlr ...... 
Biz'm yaradd t1a ltatb• ,trlyea 
tar IWaia ..... Declelerimla .,., ... 
~ok ebemelyet Yerirlerdi. Soa laalife
ler ller neden• bw kik• lılır •illet 
aiW ........ eti 81J••...,.. •YP• 
balchdar. Hw aileyi bir ( •n fism• 
Mehmet af' ) yapt lar. Bizde kark 
il INaet adlı môalle • ftl'dır. SoJ 
90p 1.._lerlmla anutwl9llflar, Alll 1llır 
mH ti• efradı• a da ale ıeeer•rl 
bıllnmelidir. Buna içi• yakanda 80)' 

ad.lan lwuaau tMlalk eclilecektir. şm. 
dl en ..... o lr aana ~ lıılr •oy 
aclı bGlarak tMcile .............. . 
Blzia adlanmw latfkhldeld çocak• 
luım ad J•t t cak olu bu IOJ a~ı.. 
nm hir •• enel HÇ••kte acele. 
etmeliyiz. 

* Hakkı Bey ( DİY~la BJnltirdiıelr 
28 ) - S., A• Ka-• T•ldfe 
CAw""riJetmla ,.,.... •••affaki-
1etll Jtlerdea blrl•r. Eakid• bblm 
IOJ adlanmlD trarclı. S'n btt oa 
tane inek uyarı•; Selçals, sa.-, 
Ceafis, Timur, Artık, MeasG~ 
Aydın, Karaman, Meat ... , bir, 
s ,....., ldeacUy.r, o ....... otuı-
.... .. bl.. ... Welder dalla tolmtaı.. 
Wlir. Kam ,.pıhrkea tarihi 11 ...... 
Jilfere ...W nr·ı.. .. ,. dikkat 
edilmlftir. 11He11 baıla Wrlal çalap ta 
kendlılae, Karama-. Selpk , .. at 
Ceaıia ofhi cn,.r.k '* 901 acll 
kopm.,_ealdlr. 

IWd1....r- .. 1ttcapluAbl
l_.....,.oıldlo Ç .. L, TM .. ....,. 
lmrl eok uaaclar. Dlap tlu4ukp 
rat•1•eaktar. E,., bu,U. bir .Oe efe 
keacllabi• Selçak ..... , ftlfr• ltlrbt 
hu. .... - .... 11kt.r1111tı1ı...a ..,,.ka .... Dıll.ııı ... . 
•ltkll&t pbdew. 

lf. 
!ltrahim U.7 (B~yazıt Kolb tram•q 

eeddeli ıtt - Hephai• .., .. ..~ .. ,. .................. .., 
adaaı Mma.d-. Eald Tll'Jder ab 
cok ..... erdi •• talallı ederlercllr. 
Ba ••si Tlrkl...t• Frlqahlara M1e 
pptltlf. 

Osallır 6Ati8t ... lllr lllla ........ 
...... itte .... ., .. eluak .... 
(Atlı) keUmeılal ahJ0111m. 1. mı 
haacb • aoara ı....w. Mil t1ı;. at..
e fi• Kım• (Y.W.. Atla), otlem 
(AJhaa Atia), refikam (MecWua ibra· 
laim Atiı) diJe k ao1 adı111 ta111a
ealdar. ŞilıHI ....,.. ...... Wan• 
101 ada ..... aa.ui tıkar çıkma 
•erku eoy adı tak••J• ...... al
dufu lçla tlmdltl•• herhı adlumi 
••a rlamalıdar. Y araa alfaı daireleri-

•W•ld lıral.W.k .,. ..... ...... ,. .......... ... 
Eozaoalan1 lata' ..................... . .. ... .......... 

1 

1 ti 
Bir Sahtekirlığı 

al ..... n r_..-.. Elli Li 
Eşyayı Satbktan Sonra Yakalandı 

Lmall Hakkı lwlacle hlrlll Oaldklarcla ş-a- ıudnnfbr. Alamet efendi ba ... ••h•da: .. o. .. 
..... •• •h•i•n ...... mub111 .. :W Zl,a .... .,. .. kadar enak sBaclılldl. Bedelml 
Beyin lmıı11nı taklit etmlı •• Ziya Be,ia eyi llltfu bamlB tezkere Ue ,anderlals,, demlftlr. 
lroaUflutu adamlan da teıblt ettikten IOlll'a ıanya Açlkı&z adam alclajı enala ..ttıkta ...... ,.... 
buraya mllracaat etadye, para lıdemeye b11l••t" lan celtı.. almlf, b•unla ela iktifa etmeyuek 
tll'. N .. 7.t Mtwlii aln de Sarapaa ...... cla Mr de Zl,a Beyden lltelik ,.. mdınMk W.. 
bakkal Ahmet .,_.,. Ziya S.,in taklit lmza11111 mlftlr. Fakat Ziya Be1 yazlyetf ıDphell g&dllil 
tapyaa bir ..... p fltlr•lllı Ye Gl'adaa ( 50) lclD daUI uadisinl ,~. lllddelmM ... Wc 
Uralık kadar enak ile beı lira kopal'llllf tlderken &mail Heldnyı dlla lçlacl ..a.watildlp Y......k 
de bakkal Alamet efeadlden Ziya Beye bir mektup tevkif bran alıalfbr. 

24 Saatin 
Ho.tli eleri 

ıc.,...... ....... 1 
bir •1r1rtnc1a ,. •• 1ı ,...ide ....................... * ıc....,_ sftmekte .. 
yalaılarclaa ı...ıa Ham. acllt 
bir .... bip ........... 
•lllllr· * Kad.lrp ....... ot.an 
Ş.baa acil Wrl a,.ı odada otsaa 
...... Ha,clana 10 ...... 
çalclaimclaa 1•al8••fbr. * Bab .. rde v .. adb bir 
ÇOClllı llir .,.. 11aı,ı1m çıkan 
msa •ıllcıllıcle s.haUt adb 
&lr çocafu lafla bafmdaa yara
la•fbr. * Fatihte otana Salüattla 
adh bir çorapeı Wr alaeak ,..-

~ ......... 
taı ile bqmdan yaralalDlfbr. 

Bir tinayet MahkG11u Serbest 
Blrıl11ldı 

o.t ., ....... Admlacla 
latnbal ... ,-. ..... ide ... 
w Yalnçta llultafa ofla Mmte 
•• llArdlll içla 21,5 .... ,. 
malakem ola YaJnp Almet 
eti• Nedim felç •-.htıaa tatul
... için .atekkl mahk6miyetl 
affedibmı " db laapilbanedq 
.. ,bat baralalmıfbr. 

0o Yıng11 
Çatllrcılarcla Yenaat efqdlala 

lnmduracı dtıkkln'ından, kerelte
ellarcle Y-' ............. .. ...... ıc..t.1.-~ 

" MMWlall .,...... ....................... ,..... 
ıl•clltll-

Göz Hastalıktan 
Mekteplerde Çok Saka 

Tedbirler Ahndı 
llurlf •ekAletl, .. kteplerdekl 

a1z laa.t.ııklanma ulp bir hale 
.... emeli lcia baa IIkı tedbirler 
........ Gk '-W·klan ile .... 
eadele lçia VelıAlet, l1taabala bir 
•llhat mllettifl pdenalftlr. 
GalatasanJ Haelinde de bir ...,... 
kn •hhat btlroaa teth ec:IOmifllr. 
Talebeyi ıGı haatahldanndaa 
kctramak için, mektepte icabedea 
tedbir almacaktar. 

Meb 'us Seçimi 
Hazırlıkları 

Şehrimizdeki ICua bymae 
bmlen cltbı •hla Belf'cliJecle 
toplanarak Jaluacla npalacak ola 

• b 

heyeti ıalihiyeti verilen Belediye 
daimi •dmeal de .... w .. 
batlalDlfbr. intihabat r.au,.tı 
baklanda Anlraracl88 mlltemmlm 
talimat beklemektedir. 

Yarah '11dl 
Bet sGa enel Balatta ap 

... u. ,....... Hakkı •f•cl 
llmlacle hlrl Balat ......... 
kaldınlmlfb. Halda efendi dtbı 
hutanede lldlljl lcla tUIW 
adll En•er bey c•ecll W .. 
etmlt Ye ıam&lmealae mtlaade 
etmiftlr. Tahkikatla ikind ... taa-
tllc 11~ ber-.... ....... . 

Haydarpafl Liselİldl 
Haydarpqa .... p.._.. 

ca n tarih denlerloc:t... hır .. .., 
mualDmtidik ylblbufen mw..ı 
bahmmUtadlr. V.Wlet ._.,. 
yeni muallim •amaktachr. 

Y.W• Mai mektep&illde ... 
beler açılma• nıuıetl haaal ol
mUfbtr. Çinisi birpk ........... 
lercle talebe mikUn 70• 80 olı
•Uflar. Velrllet ,..ı muallim 
Wdakp. ...... açaadtbr. 

llıtikir 
Yokmuıl 

Fakat Halk ônceterl 
Biraz AldablDUf 

Yml llç ....... c1ot- Wr 
llatlkAr YUİJ•tl olap --~ 
telhlt ijlia tefekkll ... lbtilrir 
lm-.,oaa dllıa IOD .. toplaab 
,..,.... calııı••- ~-

Ehle eclil.a Mtlalere .... 
ptyuada 81çller dolayıllle yapıla 
bir ilatiklr 1oktur. Bua madd.a.. 
rba ........ JllmeldllrW ....... 
•ipe de, .._ua hepe •llı,ıw 
lelirlle nkua pldljl •bit .... 
mlpir. 

ıcm.ı.,o.. alclleda bUawl
map batladıiı ilk a,larda _. 
aldatma nsipti alclup. füat 
........ .,_. ortadaa kaUdaia 

·~=~OID ' 
toplaob yaparak raporunu hazır-
layacak •• lktiaat V eklletiae 
ıanderecektlr • ........ -ilk ..... ............. .... 
ı .... • ..... ,-.w,.,. 1 1 ı ıls .. 
ola• malııacili.m, clmhmiyet 
hlkametiace bunlMa ......... 
olan bua muafiyeti• aiW keadl
leriBe tahaffnlaaalleree t.thik 
edilen mhhl tedbirler karphla 
ollırak a"-, b ..... ,_..._,_ 
de Wilna edilmeı.1 .._.P edl
miftlr. 
Hamdullah Suphl Berin ismi 

Yınl11 YIZll•ıt 
81kr8f e1ci11 HamclallM Saplal 

...,_ anbta Fatlla ..U. ....._ 

... .,. Fatill alfu ••• ..... 

.ıeybille bir dan açBUfbr. Aft" 
kat, .......... Saplal .,.,.. ... 
ma .,_ ........ ,.... '* 
ıeldlde Hamdi Olarak :renk ıı 
ol•- Dal elnnk .. ı"'b .. 
lial latııııltllr. 

Pazar 

........ 

Gilliin T arilıi 

Atina Elçimizin 
Beyanab 

Atlaa, 17 ( Allaaa aJıa8111daa ) -
TMtr,. ....... Rq .. !4ref h1 dla 
pntecilen ıa be1uatta ............. 

·-e....J411ea .......... .. 
....... ._ ..w-........ , tar ...... 
Wdp ..,._. ... _ ·••tır. 
F.,.. •e...._ ....... h..,._tia 
.. tlan blJlk tefla Gu1 llu1tıı. 
L•alia Jarabea d~ aarla •e ._.,etll eli lle C...ulyet Hlktmetl 
.......... tbllmlt~ Bl,lk ....... 
dlataru llace malbadu. ''V tanda 
aalll, dlayada ıulh,. bu dlllbaraa lllı
tha .tllil ai,...t ............. 
•Jileti Ue olhaa Jlbek teflerİfain ud 
lralMade W..pw. Salla aıka iki 
Mklmetl J•klaıtırch Ye lıunıan f&J
daluuua mltekabilea aalqılmaaa W ............................... ................. . ... .... ........... '* ...... 
........ ........ bltla • .,.,. 
... _. olabil"" bir .... Ye ...... ......... ,.,......... 

...... t ..... ... ...... ........ ~ 
.aw. bir hm• ............. w. ...... itti rt .. ..,... _.... 
, ... clklaat --...... talebe-
... w.a.. .. kilde Jetlflirihne. .. ç....... hildinaiftir. 
Mektep ldanl.i ..... ta ..... 
mmeldeplaaridllCle _...,.._ 
... ...,..,.. .. aBnt Yai,... .... ............. .. 
aGre bam • 

.,. epur Oturdu 
....... 17 (A. A.)- Al ... .... 

..... .baorJ• •• , .... ...... 
Bmaa içlade aalalle ,.ıw. W. 7eNe 
..,.,. otu,....ım. v..... k•·• 
......... JanW.n,a ............ 

Pirini K_r...,.ı 
.... 17 (A. A.) - Vlll,.t .... 

... ·~ Wrlad_ .... ,.......... 

.... c; H. fukw lrua "····........ 

• 
Delllır -.t 4,30 da hatla•Ut. 
.. .... -t ........... 

ce111 Ber 
A11lrer•r• Dhdll 

Birbc ... denberl tehrimls• 
balaaa il.bat Veldll C.W Be1, dla 
ekp• ... ,.. ... Aakara1a da..lfe 
•· Ce a.,. dlD qledn ıoma le 
Baak ........... ~- .... 
J7 ele Y.._k Tlwat •• ...... ................. Nillllt.., .......... 
Mısır Tahvili 
Çekildi 

Kdhs fA.A.) ..... .. w_.,. ...... ,. ..... ........................ 
ı•·····- ............. ...... 51,781 ---• IGl;ll.. ı• 

11111•• .......... 

r::=:.:~---..... ,,_. •nı.,. • ı • 

1 



18 lkiad tqrla 

-ergun 
Uzun Mehmet 
Bayramı Nasıl 
Umumileşti ? 

._ _________ Ahmet -

Zonguldak - ÜçUncll defa 
olaraktır ki « Uzun Mehmet ,. 
bayramını yapıyoruz. Ereilinin 
«KöHağzı» mevkiinde ilk kömllr 
damarının bulunuıunun 106 ncı 
yıldönUmtınn bUtUn halk içten 
kopan coıkun bir iıtekle kutluladı. 

Üç Hnedenberi 8 lkinclt•trln 
tarihinde yapılmakta olan mera· 
ılmlerden ve bu aahadakl neıri· 
yattan öirendik ki: « Uzun Meh· 
met » bize buglln kurulmakt• 
olan Türk ıanayiinin elması ye• 
rlndekl maden kömtırllnü bulan 
kahraman bir yurt çocuğunun 
adıdır. 

lf. 
"Son Poata,, , lntiıarımn ikin· 

el yılında idi. O zamana kadar 
lıtanbul ıazetelerinde "taıra ha• 
berlerl,, baılığı altında iki yarım 
ıiltuna ııkıtbrılan memleket Ye 
balkm dilek ve ihtiyaçlarına bu 
yeni sıaHte yakın bir alaka göa· 
termit ye bu it• genfı tayfalar 
ayırmıştı. 

Bu ıuretle memleketin en 
lkra bucaklarına varıncaya kadar 
ıeçen hldlseler { Son Posta ) 
ıUtunlarında samimi bir ma'keı 
buluyordu. Bu arada Zonguldak 
kömilr banaaı meseleleri ve ma· 
denlerdekl iş hayatının akisleri 
eaaalı olarak ilk defa yine bu 
ıUtunlarda konuşuluyordu. 

Bir seri halinde devam eden 
bu yazılardan birinde, Zonguldak 
havzaımda ilk kömtlr damarını 
bulan .. Uzun Mehmet" in hayatın 
dan ve onun memleket uğruna 
verdiği hayatının haz.la akibetin· 
den bahsediliyordu. 

Bu yazıların en dikkate çar.-
pan tarafı: 

Memlekete kömilr madeni gibi 
•tılz bir aenet hazlaeılnln anah· 
tarım hediye ettikten ıonra pa• 
diıabbk ldanııi tarafından boğ· 
durulan •• mühim keıfinl kanile 
ıulayan "Uzun Mehmet,, için, 
maden kömürünün bulunduğu 
gUnde bayram yapılmaaınm ileri 
ıUrülmealnde idi. Bu yazıda 
deniliyordu ki: 

" Eıld bir hiristiyan ef1aneıinin ita· 
ntlıA ilk defa maden kuyueu açtığım 
bize öğreten ve bu yüzden " azize ,, 
mertebeıine yükeeltilen ''Sllinte-Barbe,, 
yortusu, birkaç senedenberi madencilik 
Alemimizde de lıusuei bir ıün mnhiye
tlnde kar9ılanıyor. Evvelce yalnız hiris
tiyanların tH t ettikleri bu bayram, 
ıtimullenmiş, bir maden bayramı gibi 
bizim madencil"k hayatımın da girmiye 
başlamıştır. Eğer, havzanın da böyle 
huımıi bir günü olmuı olaa idi 1 zun 
Mehwedin bugün zaruret içinde yüzen 
ailesine yardım için ne güzel bir veıile 
teşkıl ederdi. 

Uzun Mehmedin Tıirkiyede köıniirll 
buldugu tarıh hnvzaIJın bir bayr m 
günü addedilırae her yııdönilmünde, 
Türk kömUr madencıliğinin ilk kazma· 
oııı olan Uzun Mehmedin namına iza
feten meruim ve müsamereler yapıla
rak hem ailesine muannet inakinı te. 
min edilmi9, hem de kömüriin kiıifine 
'fürk madencilığinin kadirıinulık borcu 
Ua edilmiş olur. Havza için bir Uıun 
Mehmet günü kabul etmek, maale1ef 
ook geç kalınmıt olmakla .. eraber yine 
elzemdir. Çünkü, bizim milli " Saint 
Barbe ,, ımız; havzanın ilk damarına 
ilk kazmayı vuran, daha doğruıu vila
yetimizin taı;raklarmda gömiilü büyük 
•ervet hazinesinin kilidini açan " Uz11n 
Mehmet )tir. [1] 

ilk defa « Son Poıta » nın 
ortaya attığı bu fikir memleketin 
her tarafında ve bilbaaıa Zonpl· 
dak havzaııoda derin •e samimi 
bir aldı uyandırdı. 

Bu ilk fikir ileri sürUldükten 
bir sene sonra Halkevleri· 
nln kurulmaaile tatbik aahaaına 
konuldu. 

(1 J 1 Şubat 9,J2 tarihli Son Poı• 
tadno. 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Resimli Makale 
Medeni dtlnyanıa dofuşu, daha doğrusu medeniyetin 

ilerllem11i, biribirlerini geçmek ve en ileride olmak iıtiyen· 
lerin durmak bilmiyen yarışlarile tecelli etmi9tir. Fertler 
araıında olrluğu gibi cemiyetler arasında da lıer zaman 
ıürüp giden amanııı bir rekabet kayoa§maaı vardır. Hayat 
ile beraber baılayan bu kaynatma 
)'&şamanın bir zaruretidir. Çalışan 
ve koşmasını eyi bilenler hayat ya• 
raşında hedefe daha evnl varırlar. 
Yazık o inıanlara ki hayat yarı· 
vından kendilerini azade 11nırlar. 
Böyleleri için bunan muhakkaktır. 

-......--- .. -·- .:111r.ı.11-

a Hayat Yarışı il 

··-

• 
7Rb? ···- • 

SON TELGRAF HABE7lLERİ 

Atine, 17 ( A. A. ) - Fırka 
farkı olmaksızın bUtUn gazeteler, 

Doktor Tevfik Rü~tU Bey tara
fından Utro gazeteal muharririne 
Taki kat'i beyanatı bOyllk bir 
memnuniyetle kaydetmekledlrler. 

Tevfik Rnıtn Bey bu beyana· 

Bir Tamim 
Bütün Memurlar ikinci 
Kanun Sonuna Kadar Soy 

Adı Alacaklar 
BaıvekAlet bUtftn dairelere 

bir tamim yaparak btltUn memur.
ların ikinci klnun sonuna kadar 
soy adı almalarmını ve nOfu1& 
kaydetmelerini bildlrmiıtir. 

Soy adı niıamna..mesl projesi· 
ne göre söyleyiıte ve yazışta öz 
adııı yalwz soy adı imzalarda da 
öz adın ilk harfı ile soy adının 
tamamı kullanılabilecektlr. Soy 
adları yalnız mahkeme kararile 
deiiştirilebilecekt;r. Evlenen kadın 
kocasının ıoy adını alacaktır • 

Belçika Kıralının Huıuıi 
Günü 

Ankara, 17 (A.A.) - Belçika 
kıralı Leopold hazretlerinin yevmi 
mahsusları mUnasebetile ReiıicUm· 
hur hazretlerile mUşarUnileyh 
kıral hazretleri araıında telgraflar 
teati edilmiştir. 
Prag Ve Tiran Elçilikleri 

Ankara J 7 - Yeni Tiran El· 
çlıl Yakup Kadri Beyin vazife.
sinin Praga çevrilmeıi, yerıne 
Fuat Hulusi Beyin tayini muht .. 
meldir. 

Yarıı Kazanan Tayyare
ciler An karada 

Ankara, 17 - Londra • Mel· 
burn yarıfında ikinci ı•len tay• 
yareciler, Mol ve Parmantlyer 
yarın (bu20n) aaat on birde Bağ· 
dattan buraya gelecekler mera· 
ıimle karşılanacaklardır. 

tında Balkan itilafı konseyinin 
Dedeağaçta Bulgariıtana mahreç 
olmak llzere bir parça arazi veril· 

meal ihtimalini tetkik etmiı oldu-
fu haberini kat'ı bir liaanla 
tekzip etmiıtir. 

Gazeteler, Tevfik RUıttı B .. 

intihabın Yeni
lenmesi Kararı 

Ankara 17 - Blyftlr Millet 
Mecliai 1 Klnunuenelde intiha• 
batın tecdidlne karar Yerecektir. 
Ovakte kadar müıtacel itlerin 
intacı kabil olmaza& Meclis birkaç 
gtın daha içtima edecektir ••• 

Gazeteler Ve Oz 
Türkçe 

Ankara 17 (A.A.) - Matbu· 
at umum mOdOrlüillnden tebliğ 

olunmuıtur: 
Gazetelerde az Türkçe ya· 

oıılann bq makale yerinde, 
bölünmeden ye öteki yüzlere ahl· 
madan yazılmaıını ReiıicUmhur, 
ıazete aahibl arkadaılarından 
dilemektedir. 

Gazetenin en başındaki öz 
Türkçe yazı, siyasi bat makale 
olabileceği gibi, gazetelerin dil 
inkılabına yardım olarak yazdık· 
ları örnek yazılar da olabilir. 

Bu dUzenln gazetelerde, en 
uzak yedi gün içinde baılıyabile-
ceğlnl Reiıicümhur arkadaılarının 
özeninden beklemektedir. 

Jencral Kondilis 
Selinikte Bir Hapiıhane 

Kaçgını Tarafından 
Öldürülecek Midi? 

Atina, 17 (Hususi) - Selinlkll 
Niko Makrl iımiode bir hapiıhane 
firarlıl tarafından Jencral Kondi· 
Uae bir ıulkaat tl!rtip edildiği Ye 
Nikonun yakalandığı ıayldir. 

yin bUtUn Tllrk milletinin anu 
ve iradeılnin emretmekte ol· 
duğu bir liaanı kullanmakta 
ve Yunaniıtana kartı olan ıarııl· 
maz dostluğu muhafza etmekte 
tereddüde kapılmamıt eldupnu 
kaydeylemektedir. 

Açıktaki Memurlar 
Ankara 17 - Mecllae tevdi 

edilen yeni bir kanun IAyihaaı• 
na g6re Vekilet emrine alın
mıı veya açığa çıkarılmıı 
olan memurlardan 30 1eneyl dol· 
duranlar tekande 1evkedllecek, 
kadro dolayiıile açıkta bulunan 
memurlar dereceleri ile münhal· 
lere veya bir derece aıağıııoa 
tayin edilirler. Bu vazifel•ri ka· 
bul etmeyenlerin açık maaılara 
keailir. 

Tuz Fi atları indirilecek 
Ankara, 17 - Maliye tet

kik bUroıu buğday Koruma 
Kanununun tadile muhtaç eaa .. 
larım teıpit etmiş.tir. 

Hazırlanan projeye göre ciba· 
yet tarzı daraltılacak, ıehlr 
değirmeninde yemeklik buğday 
6ğUten köylnden vergi almmıya 
caktar. 

Tuz fiyatlarında da bir miktar 
tenzilit yapılması dllşünillmek
tedir. 

lzmirdeki Bono Hırsızlığı 
lzmir, 17 {Hususi) - iskan 

dairesinde çalınan 36 bin liralık 
mübadil bonosunun 30 bin 
liralığının Ziraat bankaaına aatıldığı 
anla~ılmıştır. 

Iatanbuldan haza kimselerin 
getirilmesine intizar edilmektedir. 
Firar etmit olan iıkin memuru 
Fevzi Ef. Ankarada yakalanmıı 
buraya getirilmiştir. 

Yeni f sveç Sefiri 
Yeni lsveç Sefiri M. Vinter 

dUn ıehrlmize gelmiı ve itimat· 
nameıini takdim etmek llzere An· 
karaya gltmittir. 

Sôzün Kısası 

içinden Çıkılmaz 

Bir Mesele I .________________ A. r. 

GllnUn bin bir iti ara11nda, 
gazetenin bir köteainde ııkışıp 
kalmıf bir haber: 

Belçika sefarethaneılnin kim 
billr kaç yıllık hurda bir otomobili 
Yarmış, iler tutar yeri kalmadığı, 
tamirine de lmkin olmadığı için 
ıoförilne 2allba bediycı4tmiş, fO• 

för de tutmuı hurde de~ fiatına 
bir adam, aatmıı, bu muame· 
leden eline aeçen para sekıen 
liradır. 

Mesele sadece bundan ibaret 
değil: Sefirlere alt ena memle· 
ket• gUmrllk resmi vermeden 
ıirer, fakat bir defa sefirin elin· 
den çıkınca memlekete ilk gi· 
riyormuş albi muameleye tabi 
olacaktır. Ve bahaı geçen oto· 
mobil de o cinsdendir. 

Satıldığı ititllince sabn aldığı 
ıöylenen zat çağrılmıı: 

- Haberim yok; cevabını 

vermış. Şoföre sorulmuı. o iıe: 
- Hayır bu zata satmıştım, 

demiş. Kimbilir arada belki bir 
l&im, bir &ima, bir de hatıra yan· 
hıhğı vardır, hakikat fU veya bu 
tekilde elbet anlatılacaktır. Fa· 
kat kim oluraa olıun ıatın alan 
adamın evine hurda otomobil ile 
birlikte bir de çatallı mesele ge· 
tirdiğinden ıUpbe edilemez. 

Ortada kanuni cilrUm varmı 

yok mu? bir kenara bıraka• 
Jım. Bu hurda otomobil ıçın 
gUmrllk resmi alınacağı muhak• 
kak. KUçllk görmiyelim, eğer 
ağırlığı (000) kilo ise muamele 
vergisi ile birlikte takriben (750) 
lirayı bulur. (80) lirada ahı be
delidir, yek6a (930) liraya çıkar. 
Adam bu Hata hurda demir kili· 
çeslnl ne yapsın? 

Bir aralık onun yerinde olııay· 
dım, diye diltilndUm, ne yapar
dım? Hatınma otomobili saray· 
burnuna götürtlp denize kaydır.. 
vermek aeldi, fakat korktum. ... 

Geçen yaz bir meslektaı ıez· 
. mek için lngilterey• ıitmlı; ora· 

da kullanılmıı otomobillerin fiatı 
(30-40) TUrk liraıından baılar. 
Ucuza ıeldiği için bir tana ıatın 
almıf, bununla epeyce dolatmlf, 
ve otomobilin hastahğı tutma· 
1aymıı daha da dolapcakmıı. 
Kendisluzun uzadıya anlatb. 
Bir gtın bir deniz kenann· 
da oturmuf, yemek yiyormuı, 
bir aralık yanıbatına bıraktığı 
otomobilin kendiliğinden harekete 
gelerek bir banyo almak hevesine 
dUıtüğilnü görmeain mi? Evveli 
içinde bulunmadığana 1evinmiı, 
sonra {40 - 50) lira kaybettipe 
canı sıkılmtf. Maalesef ııkıntı bu 
noktada da kalmamıı: lngilterede 
bir kanun vardır, inunı denize 
yıjm teıkil edecek etya atmak· 
tan meneder. Zabıta hidi1eyi g~ 
rllnce bizim mealektqı otomobili 
denizden çıkanp bir ıaraja çek· 
tirmeye icbar etmiı ve ziyan da 
bu ıekllde (200) lirayı bulmuı. 

lf. 

/STER iNAN iSTER iNANMA! 
Bir muharrir arkadaı illalardan balaıeden bir yazı· 

aında diyor ki: 

uMabalAgasız iddia olunabilir ki duvarlarda halkın 

dikkatini, ratbetini celp için aıralaaan iri iri aatırlar, 

hemeo umumiyetle, ıinema illnlarıdır. Bunların aruın· 

/STER /NAN 

da yeni açılmıt bir tlcarethaaenin, benlls kurulmuı biı 
fabrikanın, baeılıtı tase bir kitabın, açıldığını mlljdeli· 
yen bir mektebin, balkın menfaatlerine uypn bir 
icadıa, bir buluıun ve hllliaa ticari ilerleyiıe, aınai 
yenllite, fenai hamlelere delalet edea berbanfi bir 
hadisenin •H ve izi yoktur." 

/STER iNANMA/ 

Dnınndllm, bizim belediye 
~ nizamnamesinde de hiç filphuiı. 

buna benzer bir madde buluna· 
caktır. Otomobili Sarayburnundan 
denize kaydırıYeren adamı o nok· 
tada bir Yinç, bir de dalgıç ge.
tirmeye icbar edebilir. Bir hikiye 
ki, hıraız tutan çocuğun hikiye.
ainl andınr, ıetirae ıelmiyor, 

L--------------·---------------------------------------' 
bırakıa gitmiyor; Ne diyelim, 
aeçmif olıun. 
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Ç Sigaut Alemi ) 

Marsilga Faciası
BABiCI 'l'ILO ArLAB 

nı11 Mes'uliyet/eri Cenubi 
Ne Alemde? Amerikada 

Huaual laamımııcba ıirecefiıal• ıibl JI I h / 
Mar1U1a faela••nm lld taraflı olarak lV.l U Qrebe 
Frauaa ve Yu.oalaYyada yapılan ve 
mlft•rek W. .,....._ lroml8'MU m,... 
l'lfetll• .. telif ..... tallldkat •ti· 
aleri ahamak IHN Wvau1or. 
Gui)'• kalan ltalJ'"• An.t"rr• •• 
Macariataaıa ella.rleld mevlnıflarıa 
al Aka darlara ladeaidlr. lluiaJar f ade 
edilecek mlchr, edftmlyeeelı •ldlr? 
Belli düO. latl• ...... .,_., taWdluıtıa 
alacala allaal tekfl laeita•• _.. .. ir 
.a.p fay• ....,.,. iade eclHmulerH 
dlara efkirlumumlıeai, daima tlph• 
lçlDde kal1r. Maamaflb aoıa ıelen ha• 
berJer ıBıttriyor ki bu mesel• mlna• 
nhetll• l»lylk bir "7ae1mll61 
aalaıamamaahlr •ot••k ket• bmu• 
auyor. Zira; Yu1oa1

-.,. Ulse .. tf, 
Marall1a 111lkutl miaaaebetlle Cemi• 
retl Ah•••• .. aeYI .. atlerla 
.... 11,e11er1 ................ ,... 
k lfte allkatlar ıörllmelıste MI•••• 
tıqelddlller, lalkO•etler uldmada 
ulairl karar alınma11aı lateJeeektir. 
Bo,le bir iatetln u7udırabUeoetl 
ltiraı •• proteatoluı f1thmla •tmek 
kola1dır. Nitekim laıUten aat• 
kata, et• pdidea lıla bu hu• 
•ud aeıaketiD• dikkati celLediyor H 

bayi• ltlr taleple 7atı1tarılmal& iateai• 
len Avrupa efklrının bllabltln trhrlk 
edllmit elaeaflna it•ret ecllJW. Yal• 
... muvafık aardltl •okU. .. , ... 
lt.ı1a•m eliade bulunan doktor Pav .. 
llçia ltalya tarafında• Fraaaa ve1a 
Yupll•YJ•J• lact..16. e. a11Ntle 
tahkikatın dalla aydaalaalDlt ola ...... 
ka7decli10r. 

Şa halcle ı Bir çok be7aelmllel ya. 
W. laadiaeler pbl ILNll1a faciHı 
am it 1lb:Gala de •bedi ~ ayd:ın
lata'•••1•..,_• .... .......,. ....,. .. 
taubla cıktı ••ıaltyetlia• alt iddialar 
._,iade bir parı• durut. mGtaleamın 
labetini lıbata kafidir, aanmm. 

Aaompaiycna, 17 ( A.A )- ParafU• 
.a1 Harltlre Neureti .. teWill .... 
ret.ittin 

Ellrarmea'la sapta .. allDH ltlr• 
kaç BoliY)'a alaJI•• •alavettill, bir 
....... ........ 7800 ••• •alr aiti lr 
•• 1 topla •llai• •lktuda •alıeme 
... ,.prcllk. 

Deniz Silahları 
Londra Görüımeleri Yine 

Durakladı 
Loaclra.17 (A.A.) - Japoa Wke. 

••ti ......... Japon n,.tt •• , ..... 
...... a talimat ,WerllmMfllH 
Hlı TolrJo'claa ......... , lurlae ................................... 
.... Geto hafta ............ ,.... 
....ıaa •.U.. Japoaraaaa nual 
.......... Sah ..,. ç.,.. ..... 
•VT•l alınmaeı ihtimali 10k ıtbtcltr. 
Apl auaU.,. A.erllsahlal'; ,,.,_.., 
aokta)'I aaıarlarıaı w1c11 ....... eYftl 
eenplarını bidir•ı,..ldeNir. 

Biueaal•7ll 1ntbakveler cllrt ıt• 
lci• durmuıtur. 

Haber almdıpaa. •8re Japoa 
enabının Pi lral111a11 Tofio lı:ablae
ıtad• noktayı .. .., lldlllfı olma9nı• 
.... r • 

Mühim Hadiseler
den Korkuluyor 

lapanya Kabinesi Yine 
Düımek Ozere 

Madrid, 17 ( A. A. ) Ltdneniıl 

•••idi •11•• ı&••••elıW. ,.km .. 
•• .,. ......... aı,.d ......... tak•· 
Ali zunolanmaktadır. 

Bilbao, 17 (A. A.) - 171 .S1a1I 

lngiltereden Bir Ses: 
Çurcil Diyor Ki: "Ya Teslim Qlmalıyıı, 

Yahut Kuvvetlenmeliyiz ! ,, 
Loa.tra, 17 (A.A) - lhWHak&r 

putı•la •ifrit pnptna-.la eekl 
H rblp Nazırı il. Oneil. ra•1•da 
Mr nutuk aa1 •J•elr. Al••• teltlllce
..... hl)'lmekte ·.. çojal•akta 
oldatunu, in• ltenaia A•rupuua en 
ku.-ntJ dHleti oı.a1r IAa •pWqlai 
al1le•it •• ıunlai'I U.H etm 'ıtin 

.. - Ya tealia omalı, r•hut 
... ., •••• .a.,ıaı ,, 

lngilterede 
Bir Münakaıa 

Loadtı, 17 (A.A.) - v.ı.ı, tafta· 
a.-111 •••Hae •alt kat'! bn1t alın
... ... luadald ..,......, - ıltJlal 
••haflW• w.. ................... . 
•!1911flV· ..... ...,.... ....,.. .... ,,, 
Vol•iç teraaneıônla taarruzlara aaraı 
ehltalda dHaM edltfaln ilaha• aazarı 
ltlban ahndlf1111, fakat laenla biç bir 
karar alınmaclıp1, ve ,.kaa bir ıa• 
manda ahnmak ihtimali olmaclıtına 
da a3ylemiıtfr. il. Ouron 

ltalya-Avusturya Arasın
d Dostluk Kuvvetlenmif 

~~------~~~~ 
Ro.a. 17 ( A. A. ) - A•--1• UHlıetlerfnla çok •ti•• im dottıu• 

INatnkill " -~ ....,. .,_.ya f'rf" al lpı.t. ol4•tu- MWW .. ke 
, .. •!t 91 M. MGMW ..,.,...... teclir. Gaatteler, Avutuıya bqYal• 
..,.............. lbaln Roma ae1ahatfaia, l1cl dHlet 

Stef~ aJ~I!.., A.......,_ hptlıUI anrın akl dostluton cl6vam1aa ,a .. 
Ue M. ~ arUdlelald •lrlf•tler twdifial, fak t Avnpa 9i7netla• 
alHHbitlla, ltaıya • Anıturya •0· yeni it , .. , illYe etmnipd 1• 1••*· 

Sttıma 
Yug_...,,..._.._n .. a 

Macerler 

.......... ~,.~ııaıı~i'-' : . " 
-~-;pat, 17 (A.A.) - Realll ml• 

liamlar, bazı Mac rluıa Yuıoılatyada11 
çıkanlmaaınıa tamamen ıabll mahl· 
Jette oldutuau, ııkatılaalar aruı•da 

Macar harlelyulala 111bek ••••r
IUaadan blrlaiD ku4etiaia w-.. n 
Maeariataadakr laeyecana Hb•p oldu .. 
taa •e etmdlp kacfar puaportlan 
,..... ....,.. (31) .... ...., 
............ Wldlrmlftlr. 

11Hrl4, 17 fA.Ae> - KMiıt• .... 
al1i koruma mabkemnl toplanarak 
Katalon1a aıaaı hakkında hlklm 
vermek tallbiyetinl haiz olup olma• 
tlıta aeaeluini mhak•NJe baflamıt
tw. 

Cumhuri7et mlcLl.ı.uaumial ile 
maaaunlar1a awlcatlar~ •abkem•la 
..ı&hı,.t karan ..,.eallll iıtdl .... ,.. 
tllr. Alul ... .,... datafa .... rl 
mab ..... eler lıba ..... 

• leaçlertndlr 
.... 71 ......... Cehil 

18-11-93' 
Şimdi Beel"'11 ı•l•• ylr.ı I mıntabcla o valatl ıaluı hllbltlbl 

... liraJI biriktirir......_ ~ ı&adOrmek lçla bU karanlık ,.,,.. 
Tlrkla tla tam•mlh anae11Dlll lere bira& ıpk ••rmelr ve yol 
tealrl altında kaJaaf, onu pllao f81t•mek ihamda. Bnu haıara• 
larım bealm•...,.· hilqıek mecleat ht)dl&b ellllll,.tıe 

Okadar ... iftiklerl Wcle Re- Jerleıtlrel»ilmek lçia bu aatai ... 
tft ı.tanbuldaa llJlllmlda• ...,. da daimi ıurette çevik Ye alef 
Wr kwe ellaa ,..ıeıln• &lkz•lll gibi bir kunet bubmdvmak 
ı..11111 ı&med. mecburiJetl ••clı. Buna g6ı * lalne ala mahml• ewlan 

Yeni Wr -" Retfdl auızıa .f.etbit ettiler •• ••bd 
(V•) a ...,.. • .- etti. (Alalat) .ı.al .. ,. Lir •JJal 

O e•elrack •'lilm .. .... kanetla ....... buluaduralma ... 
Met clan•I plcletl t9tWrl• karu •erdiler. • 
ahnmasma meclnıılJ« flatermifti. Bu faivvetha fcuanalMla11na fa• 

8a ,.&eaı.I& ,.k koJa, o&.atb. Jln edilen tıç arbcl.ı aıwocla 
3500 metre ı.t•ad.W • .. , R..Win iwl bap aetift1mittl. 
clajlaiclu ...,. (YaJ~• Onun f8rtilea liizmetlerl, faak• - ..,..,.. ..... '1 .... kıııda blyll& bir .... Jet •• t ... 
...... ••r•ll UJ ıtı Wfm ••ccifa kazandumıtla. 
oldu. Bir derece kic:lem umma il• 

8itli9 ve Erzuram merknlerlıı· (Alalat) a 1erleten R.pt bu ma.J 
den plea kıt'alar cJa •J'lll za- cera71 -1atmak isin (Leyl4) ya 
manda 1etftmiflenll. Ba aWdiıe 1azcbji aaektuba fG Atvlula 
~rtliil •• elektrik elr'atl o bltirlyerdu: · 
llanllde Adet Wikmlh giren • ... Twclder lnllmlbe bl• 
t.,aa ftl{elana ....._ ıu.ip tlavan ıfbl tthyor. ~an) l• 
811 •• davet ettijim zaman -41 ôrW1I 

'Fakat bu çora1c •• yoJaai aa.ul llerı•acajumdflliimffim-. 

P....., 17 (A.A.) - Ssaiııaetalf4ea 
WlcllılJ...... .... .. •••lcidlld 
kim• ,......._. ..... •• INathc• ..... ..... ........ ...... 
MteMH•I• .......... D 

... ı ........ ..,..k .. ... 
.... ................... i. 
........... ,. -••1•Pnn· .,. ................. ....,. 

Parl-. 17 tA-A.) - Harküye Nuırı 
M. Laval, Ayan Hariciye enclmeniadt 
Ali upa liyasetbtd~ bahederkff Sat 
.......... de .ı.ku••.. •• Frwıt 
teldillnia Sar umami reJ komite• 
taafradıra kabal edttaebln ... t .. 
..t •uıu...,_ aa,ı..it•- il 
ı...a, Su iatilaaba .................. 
•• ...... olma• ika .......... 
Şark misaka laaklaacla F .. aaaa il• 

Okugucaiarimo. 
Ceoap/a,.ım. 

Bebek'te Saeide Hamına: 
Ara-. 1dr Mkir• ....... 

lfitilmekte olmUIBa rajm•, zey. 
GllMb Dlaltillatı dahlbd• ltrbelt 
•r•t 1•111• bir ır.utıaıa llulu
•hllec-tla• llatlmal yenalyortm 
Madttta ki thiyet HD dudce 
a~aket kubetmiftlr. BetlM tDtltl 
lfİbd._ pktlmUI ft llllllltftn 
detflclt. O lialde ellk• .. n tö
rldb Ay!d mUl9'tH• lbltaYl 
iki hl• alaa lld dMll fibl 
•0ttufUl11L ,.. 

Taksim'de Ş. Ş. C. Hanım• 
KDçllk yafMldan, zayıf omuz• 

ı.,... teba...al. ecle.:t:eceğl 
kadar .... bir tlertiea enlar 
edil• ~ b• ,.,._,.. tnlıt 
altaada kahr, .a htı ._ k~rı-.. ,... u ................. ... 
.w ........ .w.r. Hatta , .... 
bir ...... l.Ml&. 

• Ü Rıdvan 8e7r. 
la me..ı.de erkelde kaclm 

tekdiietlnden tamllllen aynhrlar. 
Ar•da tıtlatftt aranmu mlm
kh delfl6. Eıfrfk, .._.tı mm 
...... ............... k•Atinl 
...... w ..... Bir ..... ,. 
kadar IJlediır .... ... ... u 
erkeiia ....... •• .... .... ld 
mazfaı demek llteyoram, yalmz 
kendiiıne afttft. Alacaiınız kız, 
liı:l elbet kendlal gibi Tdç kim .. 
Be ı .... as .tlm••lt ...ak kadar 
18fclil değil6. M•tlf~ .......... 
..... ı•dldl -..-- ...... ... 
,. ...................... D 

1•1111 •1• lana• bir ........ . 
hôercltt Glac"k ,...,... ... +a-
aıtanızla haberdar olma11 mlnc
aal&hr. M••lip ıellflcle •latınız. 

HANIMTEYZE 
---··~ .... -..... _.. .. _ ..... __ ........... 
ı..Mttaa aramaifdl ,...._ıwta iJi 
... ll ... I, ........... """~ 

~ı--ftf-::!L4f!t1atı!i: 
•ta fttt. 

Anat11..ya M••e1..ı 
PUlı, 17 (A.A.) - HatlciJ~ NUln 

M. Le•alLI Roma ..,..._ .. S.tn
ldlla .. lfldikte ........ ....Makl 
~ .... talllt •hllfllr· 

lllMal-.At_,,_ ..... ., 
Fraaaanıa Avu.....,_ iatiıillli haklcın
clakl kararında falçbir delfıild&k olma• 
4ftııu btfdtrMftdr • 



Dünya fladiseleri 

Hayvanlarda 
Radyo Hassaları 
Olduğu Anlaşıldı 

Mister Horn isminde Ame
rikalı bir Bilginin iddia· 

.-H-a_g_v_a_n_l_a-r-- sına göre başta 
gtivercio olmak 

,_d_a_r_a_tl_Y_0_. üzere bazı hay-
vanlarda alıcı ve verici radyo 
ha11aları vardır. Amerikalı Bilgini 
bu dUşUnceye sevk~den sebep 
buı hayvanlann hem clnalerinl 

: binlerce metre ötede Ye gizli bu
lunmalarına rağmen. vUcutlarım 
görmeden bi11etmekte olmala
rıdır. 

Btitlln Avrupa pfyaaaaında 
Japon malı olmak üzere 

_J_a_p_o_n-la_r_ı_n_ bir bisiklet bizim 

il k paramızla ( 540) 
muva a ı- kuruşa, · bir kilo 

11etlnin saat (1700) kuru-
sebeplerl fa, bir teniı is· 

karpini 12 kuruıa satılmaktadır. 

İlk zamanlarda Avrupalılar bu 
ucuzluğu Japonyada iıçinln çok 
kanaatkar almasına ve az para 
ile çalışmaıma atfediy orlar<lı. 
Halbuki son zamanlarda ortaya 
çıkan bazı mütehassıslar bu ucuz· 
luğun Japon parasında altına na• 
zaran husule gelen dUşkUnlUkten 
ileri geldiğini söylemiye başla• ,_. 
mışlardır. 

Bunların iddialarına nazaran 
Japon parası 1931 senesindeki 
kıymetini muhafaza etmit olsaydı 
ayni bisiklet (1600) kuruşa, ayni 
aaat kilosu 4070 kuruta ve tenis 
lskarblni de (40) kuruıa satıla
caktı. 

Maamafih Japonlarm iktısat 
1ahasmda mevaffakıyetlni temin 
eden sebep paralarının dütmüş 
olması değildir. Paranın dütmllt 
olmasına rağmen Japonyada ha· 
yatın bahalılaşmamış olmasındadır. 
Japon işçisi 193 J seneainde, ya· 
ni Japen parasının düşmediği za• 
manda ne gtindellk alıyorta bilglln 
de onu almaktadır va bu gündelikle 
yine iiç sene evvel tedarik ettiği 
eşyayı aynen tedarik etmektedir. 

• Bir Fransız gazetesinde oku-
duk. iyi mal, ipekten ya-------1 , IJir gümrük 1 pılmış bir çift Ja-

h b 
pon çorabının 

t1sa ı.. Fraıisada, güm-

rükte teslim fiah (48) kuruıtur. 
Fakat bu çorap dUkkancıya ( 184) 
kuruıe mal olmaktadır. Demek 
ki bir çorapta gümrük resmi ve 
zamları ( 144) kuruştur. Dükkan· 
cıya (184) kuruşa mal olan bu 
çorabın halka satış fiatma gelince 
bu, yerine göre değişir, aagarlsi 
(250) kuruıtur, (350) kuruıa ka· 
dar çıkar. 

* Bulgar hükumeti hepıl de 

Karlı bir Çekoslovakya da 
olmak üzere Tatra 

=---Y_0
_
1_··--· fabrikasından 346 

bin leva kıymetinde otomobil. 
Valter fabrikasından 20,698,000 

leva kıymetinde tayyare motörU. 
Skoda fabrikasından 6,035,000 

leva kıymetinde fabr 'ka levazımı. 
Danek fabrikasından 24,381,000 

leva kıymetinde motosiklet satın 
almıştır. Fakat btitlin bu eşyanın 
bedellerini para olarak değil, 
tütün olarak vermiştir. 

......................................................•....... ,,.,. ______ ..,,,.. __ l!'O!! _ __ ııııı. 

=: TAKViM=: 
Oh PAZAR Kuım 
30 18 2 ncl TEŞRiN 934 11 - -Arabi Rumi 
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Delin Elbisecile_!'i ••vağl kçıia• .. 

Gelin E biselerinde Boncuklar, Sırma
lar, Tel er Artık Tamamen Kaldırıldı 

Kadife ve klaptan deyip to 
geçmeyin. Bu çeıit elbiaeleri ta
tımak, köylü için bir meseledir. 
ÇUnkU ağırlığı yedi ıekiz kilo 
tutar. Eveeeet, sekiz kUo •.. Taaav
vur edin atlasıll üzerine bin dallı, 
kakma, sankırma beyaz klaptan
larla iılemell, altı mukavva.. Üs· 
tünde pembe boncuklar.. Blltün 
bu kalabalık ıekiz kilo tutmaz 
olur m? 

Şevket Et ile dükkanın içinde, 
Unri tuz• I bir balı ile örllllmUf, 

Evvel, Sekiz Kilo 
Kiralık Elbiseler 

Ağırlığında 
De Vardı! .• 

1 - Ga,~ete"i,. esas gaz15il~ 
6ir sütunun ikl .atı,., bir 
(mnlim) uıgılır. 

z- Soyjaşırtfl göre bir tonti· 
min ilan /iatı ıunlardır: 

---

Kari Mektupları 

Köylüge Asri 

Ziraat Usulleri 

Öğretilmeli 
Ziraat uaulloriml~in ıslahı ve 

ıoyu olmıyan arazinin civar nehlr, 
ırmak, çay, g61 ve membalard1t11 
istifade edilerek ıulanmaaına ça• 
lıtılırken k6ylllnlln de aarl ziraat 
uaollerinJ Ye ziraat makineleri 
kullanmaıını 6irenmeaıl lazımdır. 
Bunun için iae muhtelif mıntaka• 
larda Ziraat mektepleri açılmalı, 
Ortamektep derecesinde kurula• 
lacak olan bu mekteplerde yeti
ıen gençler köylere yayılaraı. 
a1ri ziraat usullerini klSylUlere öj• 
retmelldlrler. 

BUhaaaa bu mektepler nümu• 
ne çiftlikleri halinde olur, bunlar 
okuma yazma bilmiyen köylülere 
mahıuı kurslar halinde çalışırlar• 
ıa elde edilecek neticenin daha 
verimli olacağına ıUphe edilme• 
melidir. 

Amasya ı Kızıl kışlacık 
Ahmet oğlu Şükrü 

Davutpaşa lske1esine Giden Vo 
Bir okuyucumuz şu mektubu 

gönderiyor: 

" Davutpaıa iskelesine giden 
yol ve köprünün eıltı hakkında alt 
olduğu makama mükerrer olarak 
müracaat olunmuştu. Senelerden• 
beri bu yolun hali öyle bir rad• 
deye geldi ki son yağmurda ahali 
geçemez oldu. Bu yolun çamuru 
arhk kaldırım taıı gf bi olmuştur. 
Geçen sene Yali Beyin emrila 
çamur kaldırıldı. Ondan sonra 
Fatih kazaaı kaymakamlığına tek• 
rar müracaat ettik. Alınan co .. 
yapta "çöp iskelesine kaldırım 
yapılamaz,, denildi. Şimdi ise IA• 
zım gelen makama müracaat edi· 
yoruz. Şu çamurun kaldırılması 
ve geceleri karanlığa bir çare r 
bulunmasını da ayrıca rica ederiz.,,~ 

\ 

Son Posta 
Yevmi, alyaıf, H11Tadiı ve Halk (a&tteai 

i.&ki.labtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

...... 
G11etemizc.le çıkan yau 
te reeiml~rin bütün haklara 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 1 

St!De Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr - -TOR Ki YE 1400 750 400 uo 

YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad rea 
değittirmek 2S kurı'.ı~tur. - • 

Gelen nr•lt geri 11nltmez. 
H&nlarden mea'ullyet ahnmaz. 
Cevap içio mektuplara 10 kuıu~luk 

pul ilıivesi lazımdır. 

,..- Po8'8 kutusu ı 741 latanbul ""' 
Telgraf ı Sonpo!ta 
Telefon : 20203 

-·~ 

aatılık elbiseler nasıl gidiyor? 
Şevket Efendi diıarıda boy 

boy ç3ltşan elbisecileri, makin•· 
deki kızlan gösterdi: . 

- GlirUyorsunuz ya, bergUn 
biçip dikiyorlar. Sürüm, itibar 
kesik değil, Allaha ılikllr ıablıyor. 

* 



' 

SON POSTA 

Al/ahın Gölgesi ''Siyam,, Kıralının Üstünde ..• 

Bütün Tebaasının Hayatına Hikim 
Oian Bir Hükümdar .. 

iki Zıt Düşüncenin Bir Noktada toplanması Mümkün Değil ... 

Geçenlerde "Siyam,, ülkesi
nin HstUnden bir ihtilal rilzgArı 
geçtit bereket versin çok stlrmedi. 
Yakıp yıkmadı. Fakat memleketi 
yakından tamyanların iddialarıea 
bakılacak olursa yakın bir za .. 
manda tekrar patlak vermesi 
ihtimali vardır. 

Bunun sebebi ise garp dUttln• 
celerinin eıki fark dütünceleri 
ile • bir noktada birleştirmek 

Siyamda ıon yRpıl&D mer11.1imde11 bir aanne .• 

istenilmesidir: 

Siyam kralı gençtir. Tahsilini 
fngllterenin asil aile çocuklarına 
mahıus Eden mektebinde yap
mııtır. İngiliz Universiteııini ta
mamlamıştır. Bir mUddet de 
(Parlı) de okumuıtur. Ve tahta 
veçer geçmez memleketini öğren-
diklerinden istifada ettirmek 
lstemiıtir. Bugün « Siyam » da 

onundur, canlı canıız bUtUn 
insanlar ve eşya onundur. Kral 
tahta geçerken bUtun bunları 
reamea tealim alır. Ve beğendiği 
gibi kullanır. Hayat ta dudakları· 
nıe arasındadır, ölUm de. 

Artık o, insanların Usttınde 
birşey olmuştur. Kimseye dokun· 
ma.z. Kir bulaıır, diye. Kendi
sine bir şoy verecekler mi mutlaka 

---·······················································- Avrupa orduları gibi giyinen 
orduıu, jandarmaaı, polisi; futbol 

· altın bir tepsinin fizerine altın 
çubukla uzatırlar. 

Bu 
Bir 

Ağacın 
Evdir 

içi 

Sudanlı Elhac Seyit Mehmet 
lbnllttalip, annesinden doğduğu 
aman gözlerini hu ağacın içinde 
aÇUHftır. Şimdi 71 yaıındadır. Bir 
asrın dörtte Uçüne çok yakla,an 
bu uzun zamanı hep bu ağacın 
içinde geçirmif, çocuklannı da 
orada bealeyip bUyUtmU~tür. Ma· 
maflh bu ağacı alt'lide bir ağaç 
1anmayınız, içi oyulmuş ve gö· 
beğlnde iki kath dört odab bir 
ev yapılmııtır. Seyit Efendinin bu 
evi terketmemea;n;n iki sebebi 
vardır. Bunlardan birİilciıi aJış .. 
kanlıktır, liı.incisi de bu evin 
kendisine ve aileıine uğur getir• 
diğlne inanmasıdır. 

ve teniı oynıyan gençlerit ıonra 
da bir meclisi, mes'ul bir hUkü· 

meti vardır. Bütün hunlar garp 
medeniyetinden alınan kısımlardır. 
Fakat işin bir de Şarktan miras 
kalan parçası vardır. 

Siyamda hükilmdar yer yüzlln· 
de Allahın gölgesi ıanıhr. Deniz 
onundur, kara onundur, hava 

Dediklerine bakılırsa, Siyam 
kırah memleketine Garp medeni· 

yetinin usullerini sokmak istemiı· 
tir, fakat eskiden kalma itikatları 
yıkmaktan da çekinmiştir. lıte 
ihtilil saraıntıJarı da bu iki dUşUn· 
cenin birleştirilmek istenilmesln· 
den doğmuştur, karıııklığa bir 
miktar komünizm cereyanları da 
karışmııtır. 

Almanya da "Küçük 
San'atler,, 
Günü ... 

Alman ya da 
küçük aanatlara 
mahsus blr bay· 
ram gllnU kabul 
edildi ve geçen 
haf ta ortasında 
hepsine ayrı ayrı 
renk ve şekilde 

birer bayrak ve· 
rlldi, aralarında 
byram yapıldı. 

Küçük sanat· 
lara mensup olan 
ne kadar itçi var· 
aa o gün hir 
geçit reıml yap· 
tılar, muıika ile 
ıokakları dolat· 

tılar ve yeni re• 
jiml alkııladılar. 

Yukarda gör
düğünüz reaim, 
bu geçit ream.J es

nasında alınmış-

ı · tar. 
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Bugünkü ltalya Dünkü 
ltalya Değildir ! 

" Yeni Rejimden Beklenen Fay daların Sonu 
Henüz Gelmedi ,, 

İtalyanlar, iki 
haf ta •"Y•l yeni 
rejimin idareyi ele ~ 

aldığı günün yıld().. 
nümünü bir defa 
daha teait ettiler. 

O giin hemen 
bütün İtalyanın 
gençliği trenlerle 
Romaya getirildi, 
yüzbinlerce aıke

rin de ittirakile 
memlekette timdi· 
ye kadar görülme
miş derecede bü
yük bir geçit reımi 

yapıldı. 

Nümayi9leri 1ey
reden yabancı gtı. 

zeteciler arasında : 

- Mösyö Mu
eolini memlekettP 

uyandırdığı heyecanı 
sönmemesi için mü 
temadiyea artmn 
mecburh...->;udeJ 
bunun h ıınir 
her sene, niiırı n~ -
sin dııha. biiyı iO. • • 
1 p oaktı ı·, diyen• . 
JL'f o m. FtıkıH lnı~ta logiliz ve ~·ran-
11zlar olmak üzere ekıMiyetin üzerin
de mutabık kaldığı fikir §udur; 

- " Bugünkü İtalya dünkü İtalya 
değildir. Mösyö Musoliuinin, komüniz
me ayak basan memlekete yeni bir 

ruh verdiği inkıir edilemu. M;,.amafih 
yeni rejimden beklenen faydaların ıo
nu da henüz gelmiş değildir. 

Yukardaki reaim, nümayiş kıt'alarını 
at üzerinde tefti, eden Mösyö ( Muso
lini ) yi gösteriyor. 

öcekler insanları 
Nasıl Görürler? 

Ateş Böceği ile Arı Aras1nda Mühim Fark 
lnglllz bilginlerinden Mlıtr Ra· göre ateş böceği dünyayı bizim 

lelgh birinci derecede ktiçük bö· görüıUmUıden farkla görm.,mek .. 
cekJerin, ikinci derecede de bil- tedir. Buna mukabil aynı tecrübe 
yllk hayvanların inaanları nasıl bir arının gözile yapıldığı zaman 
ve ne ıekilde gördüklerini merak bUsbUtun batka bir netlce ver• 
etmişı ve bunu anlamak için Adi miştir. Arıların gözleri bir çok 
bir fotograf makineiİ objektifinin menşurların birleşmesinden dcJ• 
yerine bir böcek gözünü takmayı ma bir safha halindedir. Bu 
dUılinmUştür. Hayvanat mütehaa- gözlerden biriJe alınan reaimler• 
li&sı Miıtr Edrlnghamın daha ev- den anlaşıldığma göre ar.ılar dün• 
vel yaptığı tecrübeler ile bunun yayı (AlAiml aema) rengile reni "i 
mtlmkün olduiunu biliyordu. Bina- görmektedirler. Onlar için şek l• 
enaleyh selefinin yaptığı deneme- lerimiz de bizim bildiğimiz gibi 

değildir. 
den örnek alarak bir ate.y böce-· Şimdi bu tecrUbeyi yapan pro• 
ğinin göztlnU çıkarını,, mini mini fesör denemelerinin ikinci kısmına 
bir fotograf makineıinin objektl· geçecek, bir atın, bir ineğin, bir 
finin yerine takarak bu makine kuzunun, sonra da yırtıcı hayvan• 

larm gözlerini Çlkararak fotograf 
ile kendi kızının resmini almış . ı . makinesine takacak, bu suretle de 
Çıkan fotograftan anlaşıldığına muhtelif resim!er alacaktır. 

--"""'."'~_,,=-"""""'com===.....,=-==--===-===-=--=======-= 

Ot büsü Devirecek Şid:-
dette Bir Rüzgir ! 

Geçen hafta 
içinde uıak ıar· 
kın cenup kısım· 
larmda şiddetli 

bir kasırga çıktı. 
Oralarda kaaır
f anın r:e olduğu
nu bilenler tay / 

fona dönmesin· 
den korktular. 
Fakat dönmedi. 
Uç dakikadan 
fazla da ılirme· 
di. Yukarda bas
tığ1mız reaimde devrilmiı bir oto· 
bUsftn reımini görüyorsunuz. Koca 
bir şimendifer vagonundan farkı 

· olmayan bu otobüali deviren o, 
öç dakikalık fırtınadır, fakat be-

reket versin insanca zay;at olma• 
mııtır. Yalnız o, üç dakikalık 
fırtına esnasında yilzlerce metre 
ıürükenip, adeta havaya kalkan 
iıuı3Dlar. ırörlllmiif tlir. 
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Vehbi ey, C nını iste eler Verecekti .. 
Sair zamanlar, gelenleri so

yarken, herşeyden evvel kuıağa 
ceketin omuz altına, pantalonun 
art cebine el atıp kama, ıaldır
ma, tabanca arayan, bunlardan 
birini bulur bulmaz tlirlU kaşka• 
riko ile ortndan yok ediveren 
KUçllk Allı sanki başkaııydı. 

Vehbi Bey, korkudan her ta• 
rafı tirtir titreyen, boynunu büküp 
(Onu al, ortadan kaldır 1 ) diye 
yalvuan ıevgiralni kıracak mı ? 
Deiil tabanca, canını yer dese 
hemen feda etmlye ha:ıır. 

Sandalyenin yanına dUtmUı 
olan pantalonunu, birden kavradı; 
tortop etti; fesi yıkıp haykırdı: 

- Elm sım, çağır dııardan 
birini; korktuğu o kara ıuratH 
cenabeti fırlattır pencereden dı· 
tarı. Hatta, daha lıteraea, kubura 
attır; petinden de kova kova •• 
döktilr; Narlıkapıyı boyla111n 1 

Göiıllntı çıkarıp kollannı g .. 
rerek, boynunu yana kınp .yum• 
ruğuna tUkUrerek, tamamlıyordu ı 

- Şu mereti ıördUn ya cığ r 
köıem, bir hak tuyu baaayım; 
tabancanın da, aaldırmanın da 
ıfSrdUğU iıl gördllrme:uem, &bllr 
dllnyadan haber gef rtmezıem, 
dünyada baıka k1 ıem yok, 
kaymak gibi bir an cığım var. 
Onun dinine, kitabına, mezhebine .• 

Küçilk Allı, sanki fitili ateı 
almıv bir bomba g·bi, dellknn-
lın n yerdeki pantalonunu, güya 
ko. ka korka yakalayıp sofaya 
kend~n· atmı • 

- Fıtnat abla huf. koı, ye
tiı; ıu elimdekini al. Maıallah, 
s n korkmaz ıo, soğuk suratlı mu .. 
sibeti çıkar da pant lonu verf •• 
deye yalancıktan numara yapar
ken ta ncayı baı örttilil koca• 
karıların birine vermiş, 

- Am n nefes alayım, ÇAP 

pıntımı d'nlendireyiml. deyerek 
camlı odaya dönmüıtU. 

Vehbi Bey, bil& 1&11dalye 
listUnde idi. Daha hiç glyilmemit 
kad r yeni fakat biraz kUçUkçı 
gelen terli~e, ayaklarını eyice 
yerleıtirlp kalkmaA'a hazırlanır· 
ken, gözü kaydı. 

Açık havat renkteki ipek 
çoraplarının halini görme ... Zaten 
ayakları fazla terlerdL Havanın 
o gtlnkn sıcaklığı, Çırpıcı Alemi
nin yorgunluğu, gUpegUndUz saat• 
lerce içki, bıribiri üstüne abıtır· 
manın tesiri, mahmurluk, Dstelik 
ettigi domuzuna i1lreı ..• 

" Açık renk çorapları ıucuğa 
dönmllştil; fÖ:yle böyle deill, 
halçığa girip çıkmııtan farksız bir 
hale gelmiıti. Rayıhası da keskin 
kHkin yayılıyor, övUrtll verecek 
raddeyi buluyordu. 

Hatta biraz evvel, kapı arka· 
!arandan fıa:ılhlar bile akaetmlştl: 

- Kuıum, bu eql ekti ko
kuyu tluymiyormuıunuz? Mutlaka 
bW kenarda fare &ltld Yar... Al· 
laaeniz ki,.yl, bucatı arayıa 
çocuklar!.. 

Ayaldanm bir yıkasa... Saçına 
ltaıını, yUılnll, boynuau bir yıkaaa •. 

V ebbi, ne hale geldiğini, elin· 
deki lteyaz keten mendilden an
ltyordu. Mendil, terd•n, tozdan 
topraktan dalga dalia olmUf, 
dalağa döomilftO. 

Arkasmdaki f ld koı fanilisı 
hili yamyaıtı; sırtına yapıJmlf 
gibldi. 

MUmkUn olsa da bir de baı· 
tan aıagı bir su dokUverse. 

Küçük A lı, beyin halinden 
çaktı: 

- Bir arzunuz mu var iÜZe-

Kadın kadıncağız çıkan yoamaya, Eyüpte tövbe ettirip döntrkf: / .. 
llm? Ne aıkılıyoraunuz, emrediniz! pembe çuhalı dıt muıluiundakl 

Tombul ceyap verdi; çinko aemaver bile pembeye bo-
- Ayıp amma meleğim mıım- yanm f· 

a yakında mı? Camlı odanın aralık kapı11n-
- Şuracıkta canım!... Ama dan buruıuk, damarb bir el uzan-

Yallahl, ılzin bu halinize tepem dı. Anahtarı verirkeaı 
atıyor ıeker m .•. ~y le reım1, tek• - Allıcığım1 dedi. Ortaya 
lifli tekeJIDflil muamelelere ll\zum bırakma; bey ilrsin çıksın, yine 
mu var?.. Böyle ynparaan z billahi bana te im et. Malum a ~eni· 
aUcenlrlm; zira sanki o} nmız, cami kad mhanelerine dbnllyor. 
gayrımız varmlf··· lıte, ben böylo Küçük A lı önde, Vehbi Be1 
ı•Y• kız.arım!... arkad , ıofaya ~ıktılar. Gen, ka· 

Dııarıya Halendl ı dın, pembe kapıyı g&st dL 
- K ifa hanım, penmbe he- - B Y r n! dedi. 

lanın an htarını çabuk bul, ara
lıktan uzattverl 

Bu evde, odalar renk r nk 
anıldığı gıbi aptesnneler de renk· 
lerile anılmada. 

Pe be h A, mer'i ytllh ırlar 
abte n l. D "ma ki itli d r r ve 
anahtarı lcocnkan ardan bir"nde 
bulunur; b r adama açılmaz. 

Pembe denilmesinin sebebi, 
du rları, Jç köşe indeki su sun· 
durmnsı pembe badanalı; tnYanı, 
kap11ı pembe boyalı. 

Mermerleri, haftada IA.ekal 
iki gün, t z ruhile beyazlatıhr. 

lb iğl ıık ıık kalaylatılır; ı~Lnl rı 
tel fırça ile ağartılmıı ve üstleri 

Epir 
~~~~~---~~~ 

( Bıatarafı 1 inci s yfada) tiril e i zaruri oimuı 'Ye Yunan 
kerede bulunmak teklifi samimi ekalliyet mektepleri de bu ıslahata 
değildir. Yunan htikfımeti, bu tibi tululmuıtur. 18lahatın baflnda 
huıu ta mi.letler cemiyetinin ka· bu nevi bir sekte zaruri idi. Maa• 
rarmı beklemelidir. ÇUnki\ Arna· mafib gerek milletler cemiyetine 
vutluk hlikfımeti, bu kararın kendi karıı olan teabbiltierini yerine 
aleyhinde çıkacağını bildiği için getirmek, gerek bu münasebetle 

·bu teki ff yapmıştır. Aynca Yuna· ve bilhassa Yunanca tedrisat 
nistanda icra edilen ntımayl.iler de yapacak kimıeleri tedarik buau• 
Arnavut zimamdulannı eadiıeye auada ıısze çarpan lntiz. sadığa 
düıUrmUştür. bir nihayet "ermek makaadile 

A navuUuQun Teblljl Araavut blikfımeti icap eden ted-
Amavut matbuat hl\rosunun bii eri almıftır. 6inaenaleyll bu 

neşrettiği tebliğ de Yunan efkirını mekteplerde btltlin deraler Yunaa-
teskln etmemiıtir. Bu tebliğde, ca göıteriluektir. d.,niJ9'or. 
kanunueaulnia ıılahl mün...be· Yunan efkinm memnun bırak• 
tile huıuıi mektepleria resmileş· mayan tel>lit ift• bud11r.- & •· 

,. Şehzadebaşı HiLAL Sineması -
İki güadenberi bUtUa l.t.a11bul laalkının ia6ca11e 1eyrİD• 

koıtukları bUytk film 
1914 umullll harbiaden ~n beyecaıala we laakikt "ir lharp .. flaaa 

DOŞMAN Eli EE ESiR 
Meıbur caz. krala .. jAK P A YNE •• Ye muazzam or.k..tra8111m 

iftirakile filme alana• 

UNUTULMUŞ SENFONi 
Hadn •e heyKa lı büy k macera film'i. 

Perıembe ıününden itıbaren : lLu büynk film birden 
İstanbul'da ilk defa olarak 

LÜKS VAPUR YOLCULARI 
~ekmill Törkçe sözln harikulade filap 

B O R A 
Moıko'Ya Ope.raıı artistlerinin iıtira'ldle baylk La filmi 

arsı ya acıasının 

Mes'ulü 
( 8ııtarafı 1 inet yOıde ) 

bir kadının otel teraçasında ken
dtıine bir çay hazırlanma11m 
iatedJğim ıöylemJşUr. 

Kadın, otelciye inglliıce, al· 
manca veya rusça 1c:onuıup ko· 
nuşmadıtını ıorduktan ıonra 

otelclnbı kolay anhyamadığı bir 
ltalyanca ile meramım anlatmıı, 
adama bir kAğıt göıtermiı. Bu 
klğıtta Sospel ve Saliı isimleri 

Ka yon 
( .Ba§tBra.fı 1 inci yiizde ) 

çekar•k çalııt1.rm11, aonra da yol 
verm ıtir. Makine beş alb adım 
ilerlemeden debıetU bir görllltü 
ile motörlin ruhu olan (Şaft) kı
ırılmıı ~e makine hareketten kal· 
dığı için de kamyon arka arka 
ylirlimiye baılamııbr. 

MUUtlt Fada 
Yol çok dar. atajadan birçok 

otomobil •• araba •e inaan ır .. 
liyor. V ukardan da ael ıibl bir 
inaan akım aıağıya iniyor. Şof6r 
yaziyetin vahametini anlayınca 
blr taraftan avazı pkbjı !kadar 
arkamdan çek"lin diye baiuıyor, 
bir taraftan da frenlere buıyor. 
Fakat bu aırada el ve ayak fren
leri de bozulduğu için kamyon 
aınğıya doğru uç.mıya bqhyor. 

Bu ıırada kulübeainde n&bet 
bekliyen Ka11mpqa mtirettebabn
dan 1669 numaralı po iB memuru 
Mehmet Efendi ile orada bulu
nan Pangaltı merkez"nden bir 
başka memur da S§ağdan gelen 
halka fıren tutmuyor yoldan ka· 
çın diye bağ rı) orlar. 

işte bu sırada ıelinde bir artez· 
yen borusile yukarıya çıknn (46) 
ynılarında Marmarisli Raıit Beye 
çarp rnk yere yuvarlıyor. Raıit 
Bey otomoôilia tam orta yerine 
d Dyor. Şoför çok ıOr'atll bir 
manevre ile d'rekiiyonu sağa kı· 
rıyor ve zavallı adamı muhak• 
kak bir ölUmden kurtarıyor. Bu 
manevra ile yolun ıoluna dağru 
ıilerl yen kamyon Tıeraane bav.uz 
duvarıma dibindeki (943) 
numaralı Elektirik direğine 
çarpı) or ve iki metr lik bir beton 
alitunla yere gömülen koca dircgl 
bir pırasa ıapı gibi •öktip atbk· 
tan sonra duvara ygruy.or ve mUt• 
hit bir tarraka ile de aola ele•· 
rlll}or. 

Aman Y etı91n 
Garip bir teaadilf eseri olarak 

odunların tistUnde oturan iki kiti 
bu devrilme neticesinde on metre 
kadar i.eriye savruluyorlar. Fakat 
hiçbirisinin de burunları 'blle ka· 
namadan kurtuluyorlar. Bu sırada 
ıoför, direkılyon baımda mahpuı 
kalmış ve: 

- Aman yetifinl diye feryat 
ediyordu. Orada ltaluoan iki 
pc)lia ile lıalk f of ör Mevlut Efen
eli il de muhakkak bir .ötnmaen 
kurlarmqlar •. baılDdan ve ellerin· 
den a,iır "•r ıurette yaralanan 
Ratit bey de Beyoğlu ZtUdkr bas· 
tahanesiae kaldınlmıfbı:. Muhar• 
rirımiz Rqit beyte ~Mımeğe 
muvaffak .tmı.tar. R.ıit Bey .-•en ~or: 
"- Bea •tezyen boruaile yuka· 

rıya p1ayoc1am. Birdenbire &\Um· 
de Wr brabulut 'belirdi. Ne 
old11fuau lbllemedim. Simdi kn· 
elimi haıtalaanede baW...,, 

1' 
T.ahldkat MUddaiu•uml mua· 

nnlerinden Fer hat leyin idar.e
alnde de•am etme'kte~lr. Hldiıe-
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.--~ Pek yakında 

··-··- Sinemasında 
JAMES CAGNEY 
Em•al.ız ıblr Fransızca filmde 

KADIN AVCl&I 
Aarl Ş6Yalyelik J ••• 

Kaa.ramaalık •.. 
Heyecan .•. 

Aşk .•• 
Filmi !. .. 

yaah imiı. Kadın bir otomobil 
ile gelmiı ve yolunu şaşırmıştı, 
otelci kadına Sospel yolunu göı· 
.te~miştlr. Bu gö.rU,me bir çeyrek 
ıUrmttıtnr. Adamın verdiği malu
mat, kadının, mahut ~arı· 
tın kadın olduğundan tUpbe 
bırakmamaktadır. A'1lan tah· 
kikat bu otomobilin aym gece 
Framuz hududunu geçerek ltalya· 
ya geçtiğini tesbit etmiıtir. 

Faciası 
den biraz sonra seyrüsefer mU
llendiıl rlnden Tarı'k Bey hidiae 
mahallinde bir keılf :yap ııtır. 
Şoför nezaret altıua ahnmışbr. 

Kamyon F ort fabrlkaaından 
getir len bir vinç vaııtaıile !kal• 
dmlmıtbr. 

Dlio bun4an bqka ıehri· 
mizde &ç otomobil kaza1ı olmuş, 
iç klfl hafif yaral•nmıtbr. 

Çarpafblar 
Emiııön&adaa Bebeğe gitmek· 

le olan vatman Necip efendinin 
ldar91indeld tramvay arabaıile 
ıoför Sacidin idarnindeld 3591 
numarah kamyon Ortak&ydı çar
pıprak ber llda1 de hasara ut• 
ıramlfbr. 
Bir D• Motoalklet Facıaeı 

Oldu 
Ali efendi isminde bir gencin 

kullandığı (211) numaralı moto
•iklet Cuma gU li ısğle Ozerl 
Alemdar sin maaı ÖD nde ( 18 ) 
yaflllda Sıdıka hanıma çarpmlf 
ve baıından ağır surette yarala· 
mıştır. Haseki hastanesine kaldı· 
rllan Sıdıka hanımın hayatı teh
likeli görülmektedir. Ali efendi 
teTldf edllmlıttr. 

ROMATİZMA 
Ağrllarının Durması 

llomatiz.ma aj'rıaı ilk hiaıedildiğl 
zaman, adaleler yahut mafaallarda ıert· 
lik hasıl olu oa, uguşturmamak ıartile 
Sloan'ı Liniment tıurüntıı. 

Sloan's Liııiment cevelAnı demi 
uyandınr, cğrıyan adalelere J9Di !kan 
getirir. Marazın doğrudan doğruya mft
vellidi olan kan teraldimtıne telir ıile
rek ııtırabı imha tder. Uğuıtmıya lü· 
&uaı yokt11t. Qiioldl Slou'ı J.Animeat 
'8rhal aüfw: •dır, ıııtıı \'e ağrıyı &eeldıı 
eclır. Küçük bir ıiteaıl uwı miiddet 
.. nm eder ıre idarelidir. 

Umum Rom&t.iıma ajnlan; lumbago, 
~yatik, arka ıeirilan, burkulma w 
-•mıy•tl• mafaal airal-n Ye nnnl
jiler ıçıo Slou'• Limmeati ıtercıh ediniz. 

SL®AN·s 
LINIMENT 
---··-······· .. ··· ................. -.......... ._.. 
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ti ikinci tep 

İTTİ& T ve TERAKKi 
Nasıl Doidu ? •• 

Na•ıl Yaıadı? .. 
Nasıl Ôlda? 

Mahmut Şevket Paşanın Bir Muhtıraya 
Verdiği Cevap Dikkate Şayandı •• 
Gerçi bu harekAtı ld re 

edenler meyanında Şerif Hllseyin 
Paıanın sadakati efalile sabit 
ise de, uzun mOddet kendisile 
cereyan eden mfinaıe\:ıetimden 
istidlal ettiğime n zarım kendi&i 
gayet aeriülinfial bir zat oldu~un• 
dan bu meselede hllaniiidare ile 
ifıbirar nn mahal verilmemesi v .. 
dbodendir. 

Bu bapta diğer bazı malümat 
Ye müllhazat da, Mahmut Pap 
hazretleri tarafından arzedilmiş
tir. Diğer cihetten, feaadın ale· 
niyete Ye file çıkarak cebir isti· 
maline mecburiyet elvermemesi 
için elden geleni sarfetmek muk· 
tezidir. Çünkll fU aralık o cihetlere 
oaker ıevkl ve donanma ile se• 
fahilin teraaaudu, esllha duhulUnlln 
me ı mDıtahyel olduğu gibi ora• 
dakJ ••.•..•.•• den devletçe vefa Ye 
ltnat gorülebilmesl de pek me.
küktur... Şu aralık yapılabilecek 
başlıca tedbir, Hüseyin Hilmi 
Paıa veya Nazım Pl!f& gibi orada 
buluomuı; keair. lahbap, sahibi 
Yekar ve ıeref bir zabn memur 
edilmesile oradaki ekAbfrin, 
esbabı nnfuzun, ulemanın elde 
edilmeai auretlnden ibarettir. Eaki 
eşraf, menfa atları muktezau ola· 
rak ecanipten lhafe edilebileceği 
gibi, hali hazır vaziyeti siyaslyesi 
tavzih edilirıe ulenıamn dahi 
akıbeti islaıniyeden endişenak 
olarak yola gelmeleri ve bunların, 
avamın galeyamna mani olmalan 
kaviyyea muhtemelc:Jir. l letin 
taammüm ve sirayetinden evvel 
Hr.ma ve Şam'ın Berut'tan tefri• 
kine çalışılması da vücubu kat'I 
tahtında g~rülmekted r .•. ) 

Bu tavsiye, Mahmut Şevket 
Paşanın llzerinde klfi derecede 
ba11l etmiftl. Buna binaen derhal 
bu muhhraya cevap Yermifti. 
O zRmanm zihniyet ve siyaseti 
hakkında çok mükemmel bir v~ 
aika olan bu cevabı, aynen derce• 
eliyoruz: 

- Aynen -
13 Nisan 329 

Efendimiz hazretleri; 

13 Nisan 329 tarihli •e (gayet 
mahrem) iıaretli tabrirah aliye• 
le ni aldım. Tıpkı, i.ı' arı alileri 
veçhile hareket etmek llzere Hll
ıeyin Hılmi veya Na:ı.ım [1] Pa
ıafardan birlıinin müfettip umu• 
mllik unvanlle Surye, Berut ve 
Halep vlliyetlerine icrayı memu· 
riyetleri, burada teemmtıl olun
mut Ye el'ao mllfarünileyha ile 
muhabere edilmekte bulunul· 
•Dflur. Ancak, Bahriye NUU'ı 
Mahmut Pap Hazretlerinden ev· 
velce alınan me~tupta, kuman· 
daolık için tavaiye olunan Rs:ıa 
veya Salih Pqalarm, Ayan Azaaı 
bulunmaları huebile Şama fit· 
mlye ra11p olmıyacaklan mu· 
hakluı k we Rıza Papn1n rahat
ıızlığı buna manidir. Fahri Pqa 
için badeMUlh bqka bir me• 
mariyet mlUeaavverdlr. Mli8te
f1U' Fuat Pata ile beraber, 
Paplar li•teaini yakandan •taiıY• 
giSzden geçirdik. En nihayet ku
mandanlık için yine Süleyman 
Paşada karar kıldık. Vakıi mu
maileyh balfutfddet •ahibjdir. 

[l] S uriye ve Selanik valiliklerinde 
bulunan N&zıoı PatL 

Beyazıt meydanına konulan Ye üstüne bir para mukabilinde altın, gümüı, 
bnkı r çıviler çaktırılan t htadan yaptırılmıt {Ilatırai Celadet topu) 

mu top, ıimdi a.ııkeri müzede mahfuzdur] 

Ancak, Asirden avdetinde, Aciz· ı edebilirim. Mahmut Paşa Haz• 
ler·nı ziyaret etmlt idi. O esnada retleri_!lin yazdı~ mlltalea, Halep 
A -rdeki tlddetini muahaze etmif v~ _Bagdat tarafları Jçin virit ola· 

ld. M k ı fikl h aı· bılıne de, Şamlılar o gibi ıeylerle 
ım. er ez n r ve a Y ıne ülf t t • 1 dl e e mış er r 

vAkıf olmamak haaebile 6yle • ( Arkası ur ) 

hareket ettiğini; yoksa bittabi · - ---, 
fikri bDkumete rağmen böyle H 
harekete cür'et etmiyeceğini na· erg Ün 
dimen ikrar eyledi. Elyevm, Sur
yede harekAtı askeriye yoktur. 
Olma11 da melhuz değildir. e .. 
ruttaki dükkin kapanmalar, bir 
hareketi ihtilaliye değildir. Cebe
lllübnan gibi vergiden kurtulmak 
mabadile yapalmıtlır. Devletler
den hiçbiri, buailn Suryede bir 
meele çıkarmak istemiyor. Bin .. 
enaleyh orada iıynn zuhur •e 
lhtimalah varit değildir. Ancak •.• 
Zapturaptı fenadır. Birkaç yara· 
maz... Dizgini geme alarak. Or· 
tahğı kanıtırmaktadırlar. Aaıl 
fenalık bunlardan gelecektir. 
Binaenaleyh, bunları tutacak bir 
kumandana tbtiyacııedıt vardır. 
Sftleyman Paıada, bu iktidar 
vardır. Arap olmamaaı, hallı 
Tllrk olmau, vazifeaini bir kat 
daha teshil eder. Çünkft Arap 
bir kumandan, kolayl.kla ittiham 
albnda kalabilir. Şerif ile mllna· 
aebetl vakıa fenadır. Ve Şerif 
hazretleri \'Akıa, if'an Alileri \feç· 
hile acriülinfialdir. Ancak moı a· 
rUnlleyhle ötedenberi hUsnUml\
naıebat tesis etmişimdir. 

Binaenaleyh S6leyman Pqanın 
Şama tayin olunmaıından dolayı 
haaıl olacak ığblrarmı bertaraf -- .......... ... ............. ---- - ·---

lstanltul 4 llltcll icra Me111ur
ı11ıundanı Maacus n panya çevril
me.ine karar verile• 2100 iki bin yü& 

liralık gayri•eakul boaolan 19-11-934 
tarihi• muadil Paıadelıi pul eaal 

10 dan 11 re kadar İltanbul E.ham H 

Tahvilat Benuaada ikiaci açık arttırma 
auretile aatılacaisn4aa taliplerin mahal
linde memurun 111üracaatları ilin 
~~~ (1~) 

0r. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 33 

lstanltul -llye ltlrlncl hukuk 
1119hkemeslntlenı Memaliki Şarki· 

ye F'raıuıız Baakuına merhun 2000 
adet pamuk ve nebati yağlar Türk 
Anonim ~. ırketi hi11e aenedatı 19-11·934 
Pazartesi gllnU saat 9,80 da lstanbulda 
Esham ve Tahvilat Borııasında açık 

arttıma ile aatılacağından taliplerin o 

giln ve saatte satış mahallinde hazır 
bulunmalan ilin olanur. 

Uzun Mehmet 
Bayramı Nasıl 
Umumileşti? 

Ah•et 
( Battarafı 3 uncu yOzde ) 

Zonguldak Halket'İi ( 103 ) 
yıl 6nce a6amez bır arattırma at
kile taı komürO bulan ( Uzun 
Mehmet) in ad n ele aldı. 

Osmanh tarih'nin koynunda 
başlı baş na bir saıtanat faciaaı 
olarak ) atan (Uzun Mehmet) in 
iımi aradan geçen bir asır içinde 
hemen tamamile unutulmuştu. 
Onun adı ı, onun bl luşu l Uzün· 
den mi yonlar kazanr n bUyi'k ma· 
den müesse eleri bilto dlit nme
mi9tl. 

Zo gu,dak Halkevi ( Uzun 
Mehmet ) namına bayram 1apıl
masım eua itibarile kabul etti. 
Ancak bu bayrama eaaa olarak 
ilk kömür damarının Uzun Meh· 
met taraf ndan hangi tarihte 
bulunduğunun teıbiti IAzımge· 
Hyordu. 

Bu tarihi durgulama itini 
tb:erine alan neıriyat komitesi 
uzun uzadıya bu mesele Uzerin· 
de çabştı. Eski vesikalan karıf" 
tırdı. Uzun Mebmedin torunlarıoı 
dinledi ve nihayet ilk kömür 
damarının bulunduğu tarihi mey• 
dana koymıya muvaffak oldu. 
Uzun Mehmet ilk kömür damarına 
{1829) ıeoesin:n sonbaharında ka· 
ıımm ilk gOnft bulmuıtu. ( 1829 ) 
senesinin birinci kaıım günll 
efrenci takYimı. ( 8 ) ikindteşrin 
( 1829) tarihine rastlıyordu. 

Bu tarih balanduktaa aonra 
enelce kararlqtıralan bayram 
1932 ıeoeıbin (8) T eşrlni•anisinde 
birinci defa olarak kutlulandr. O 
gtııı katil oamuıa laim verilen 
llç caddenia, lkt parkın ve yine 
Uzun Mehmet namına yapılan bir 
abidenin açılma resmi yapıldı. 

Bu, yftz •enelik acı bir ihmal
den •onra, memlekete hizmet 
eden her yurt çocuğuna kartı 
Tttrk milletinin g68terdiği kadir
ıinaslıjuı canlı bir nlbauneal idi. 

lıte o gftndenberi bu ba,ram 
her ydd6nümilnde coıgun teza
hllrlerle kutlulanıyor. 

Bu hadise, diğer memleket 
çocuklarının hizmetlerini anmlya 
ve minnet borcumuzu 6demiye 
bir vesile olmalıdır. 

Galatasaray, Ateş-Güne~ 
iki Kulüp Birleşmek Yolundadırlar 

( Baıtaraf ı 1 inci 1Dzdt ) 

rinden ayrı telAkki etmediklerini 
aöylemiıler ve faaliyetlerini bir
leıtlrmeyi münasip görmUılerdir. 

iki taraf hu birleıtirmeyi aıa· 
tıdakl eaaalar dahilinde yapa· 
çaklardır: 

Ateı • Gtbıet klllbO muhtelif 
spor ıubelerl olan içtimai bir 
klftptftr. Ateı • Güneıin esas ni· 
zamnamesine göre •porcu olıru
yan, yani gayn faal bulunan 
aza ile ıporcu yani bilfiil •por 
yapan aza biribiriııden ayn tu
tıalmuıtur. Sorcu aza klliblia ıpor 
tubelerfne mftdavimdirler ve ıpor 
ıubelerl Ateı -Gllneş idare he, eti 
tarahndan tayin edilen bir baı· 
kaptanlar tarafında idare edilir 
aradaki anlaımıya göre Atet· Gll
neı kulftbO bundan böyle de fa· 
allyete esas nizamnamesi muci
bince devam edecektir. 

Galataıaray spor ldtıba ile, 
yalnız •porla meıgul olan bir 
kltıpttır. Birleşmedeo sonra bu 
klftp, ıene (Galat&1aray Spor 
kltibll) ismi altında olarak, Ateı • 
Gftneı klftbftnftn esH nlzamname
lfnln 26 ıncı maddeainde teıbft 
edilen ıpor faaliyetini idare ede
cek olan teıekkül halini alacaktır. 

gireceklerdir. 
Sporcu kal~ın vaziyeti b 

aw-eUe taayyün ettikten ıonr 
Galatasaray kulöbüne meneu 
gayrı faAI azalar Ateı - Gnne 
kulübü azasınuı yanında ve ay 
hakları haiz olarak mevki alacak 
lardır. Bundan 5onra bü.tUo aza 
nı iıtirakilo yapılacak umu 
kongrede Ate~ • GOnef kuiubiln 
ikf heyeti idareıi seçilecefctir. 

Atet • Gft et kulttblinün b 
IUl'etJe te,.kkül edecek yeni iclar~ 
he eti, (Galatasaray spor bl 
namı altında spor faaliyeüai y 
pacak ve Türkiye idman cemiye 
leri ittifakına karp mesul olaca 
ıpor komitesini intihap edecek v 
komiteye llzım g•len tallmataam 
ve direktifleri verecektir. 

Cemiyetler kanunu mucibfnc 
teşekkiil etmiı ola11 Galataaara 
•por kulllbU nizamnamesi, yukard• 
yazdıiımız esaslann ruhuna tev& 
kan tadil edilecektir. 

Yukarda yazdıtımız ... .ıu 
iki taraf ileri ıeJen!erlnlo aralarıD 
da mutabık kaldığı noktalard 
Bunların bilfiil tahakkuk edere 
birleşmenin yapılabllmeal f 
bunların iki taraf heyeti omumiy 
lerinln de kabul etmesi lcizım 

Biz, her iki taraf için de b 
yırlı bulduğumuz bu blrleımeni 
b r an enel tahakkuk Ye deva 
eden kepnekefin aibayet bulnı 
sına taraftara. 

Yani Ateı • Gllnetln spor ıubelerl 
birleımeden itibaren (Galata.aray 
spor klübü) lımi albnda faaliyete 
devam edecek ve her iki tarafın 
fail sporcuları bu teıekkölUn içine 

?~====~======-====~o==========---....ı 

TÜRK ANONİM ELEKTRİK Şirke • 

Mühim iLAN 
Elektrik Şirketi, memurl•nnın 1 &34 ıenesfne ait "açık mnf,. 

renkte "sekiz dılıb,, hU•lyet kartlannın f KAnamrnni f 935 ten 
itibaren iptal edilerek 1935 Hilesi için muteber olmak üzere 
0 turuncu,, renkte 11maıtatil,, ıekilde kartlarfa değiftirileceğfnl 
muhterem mlfterilerine arzeyler. 

Bu kartlann bat tarafmda Şirketin mrnm yani 0 Tftrk Anonim 
Elektrik Şirketi,, ft IrutreQ bllyflk harflerle 1935 senesi yazılıcbr. 

Yukarda göeterilen eysafa uygun olmayan kartlar sahte adde• 
d 'lmeli ve hamilleri po ise haber verilmelidir. 

Şirket, müşteriler'nin bu iline ria~ et etmemelerinden çıkabile
cek netice erin mes'oliyetini kabul etmiyeceğini ı·mdiden beyan 
eyler. (555) 

MÜDÜRiYET 

1 

1 ES~SA Ti ELEKTRıKİYE TÜRK 
ANONİM ŞiRKETİ 

Müh=m İLAN 
T eaisatı Elektrıkiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1934 

Hne'"be ait "portakal,, renginde "m atatiln lıUviyet kar ar111111 
1 Kinunuaani '93.l) ten itibaren iptal edilerek 1935 Mneai içi mu
teber o mak züere "yeıil,, renkte "muıtatil,, tekilde knr larla 
cleğif irileceğini muhterem mtifteriler·ne arzeyler. 

Bu knrt arm bot tarafmda Ş'rkc in unvanı yani "Teaiaab 
Elcktrikiye Tftrk Anonim Şirketi,, ve kutren büylik harflerle 1935 
seneli yaz:ılıdır. 

Yukarda g~sterilen evsafa uyıua olmaya• kartJar ıahte adde
diJmeli ve himi Jerl pofiae haber verilmeliclir. 

Şirket, mliıterilerin:n bu iliDa rİa) et etmemelerinden çıkabile
cek neticelerin mea'uliyethıi kabul etıaiyeceiiai fimdiden beya 
eyler. CS85) 

MÜDÜRiYET 

lnhis~r:a~ U. Mü ürlüğiinden: -14ubtelıf eb'atta "50 - 60,, ton çiTi ntm a.m caktrr. Taliple • 
nomuo• ve prtn meyi gördükten ıoura pazarllj'a ittir•k etm 
izerc "19/11/934,, Pa:ıartui güuti saat "14,,te yüzde "7,5,, te-. 
natlarile beraber Cıbal~de Le•uam ve Mnbayaa Şubeaine müra-
caatları. '762'11 • * 

1,000,000 metre ftç kath katranlı Fitil 
500,000 " iki " ,, ,, 
~.000 adet 6 numaralı Dl na mit kapsOltl 
350,000 ., 8 ,. Efektrık kapısftlO 

Yukarda neyi ve miktarları y•zrh ma z:eme - 9111/934 farillloe 
mlsadif Perşembe güuü saat 14 te pa~Pr ıkla c:a ın ahnacakl r. 

Talip olanlar tarlname ve num neleriDi almak üzere her üa v 
pazar ık i~n de tayin edilen gün Ye a tle • 0 7,5,, muvakka 
teminat parasile birlikte Cibatide Leval.llll va Mübayaat Şu ... esiıı 
müracaatları. (7817) 



Bilil ·ve - Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No. ı 87 18- 11 • 934 

T Y . ' arassut erı ..• 

Antuvan. Kendini Zaptedemedi: "Elimden Gelse, 

Atılıp Kıralı Paramparça Edeceğim!,, Dedi 

LAkin şu dakikada kendimi, bir 
başkasına büyük bir zenginlik 
vadeden falcı kadınlara benzeti· 
yorum. Orada inıanın ağzını 

ıulandıran bir muharebe olurken 
burada böyle kllise direği sıibl 
faydasız bir halde durmak.. Şu, 
Şarlken doıtumuzun ıövalyelerin· 
den birkaç tanesini en kısa yol· 
lardan cennete yollayamamak .• 
Vallahi bana çok acıklı geliyor. 

Şövalye, tamamen harbin to• 
maıasma dalmıştı. 

- Antuvan!. Gevezeliği bırak 
ta .. şu manzaraya bak .• Macarlar 
adeta Türk ordusunun merkezine 
kadar girdiler.. Aıkolsun, bütün 
bu ağır zırhlarına rağmen yine 
çevik ve çetin suvarller .. Görilyor 
musun, ikinci Macar kolu da 
dehıetli bir hücuma kalktı. Sür
atlc ilerliyor. 

- En öndeki atı., her baldo 
dellceslne cesur bir adam. 

- Kıral... 
- Neden anJadınİz, tövalyeaı. 
- Dikkat el. Göğsllnde altın 

arma parlıyor.. Sımsıkı kapalı 
Tulgasının tepesinde de bir tüy 
Hllanıyor. 

Antuvan, kendini zaptedemedl. 
Bir çocuk gibi heyecanla tepindi: 

- Ah Ailahımf.. Şimdi şu 

kıralla karşılaşmayı, liç ılşe eski 
ıaraba tercih ederdim. Kıral.. ve 
Antuvan... Hele ahrete beraberce 
elele tutuıarak gitmek... Bütlln 
ahret halkını katılta katılta ııUI· 
dtirürdü. Fakat ne çare kJ ••• 

- Antuvan ! .. 
- Emrediniz, ŞHvalyem ! .. 
- En önde çarpışan süvari 

Şövalyeleri görüyor musun. 
- Çok sert kılıç çarpıyorlar 

Şövalyem.. Etraflarını alan Türk
leri fena halde hırpalıyorlar •.. 

- Hırpalamakla kalmıyorlar .• 
Baksana.. MUthiş ilerliyorlar. 

- Fakat ne çıkar efendim? .. 
Ancak otuz kiıi kadar bir ıey ... 
işte.. Onların da çoğu atlarından 
yuvarlanmıya başladılar. 

- Dikkat et .. içlerinden dört 
beş atlı ileri doğru ııçradı ..• 

- A .. işte buna cidden kah· 
ramanlık derler.. Vurduklarını 

deviriyorlar, yıldırım gibl ilerli
yorlar ... 

- Antuvanl 
- Efendim. 
- Bunların maksatları ne .• 

Biliyor musun? .• 
- Artık, hiçbir ite yaramıyan 

kehanetten istifa ettim, asalet• 
meap!. .. 

Şövalye Cem'in heyecanı son 
haddini bulmuıtu. 

- Bunlar •.. 
- Evet, ıövalyem.. Bunlar? .• 
- Padişahın olduğu tepeye 

bncum ediyorlar ... Bak!.. Oradaki 
muhafızlar, biribirine karı9tı ... 
Hadi bakalım., Atla, atma .•• 

- Y aıa, Şövalyem ... 
ikisi de, kurulmuf birer yay 

gibi sıçradılar.. yanlarında duran 
llayvanlanna atladılar, uzun kılıç• 
ları:lı sıyırdılar. Atların karnı yere 
ılirüntlrcesine ıilrmiye başladılar. 

Bunlar, Fildvar tepesine doiru 
doludizgin at sürerlerken orada da 
pek mühim ve tarihi bir hadise 
cereyan ediyordu. Paditah, birinci 
Süleymanı ölü veyahut diri olarak 
ele geç:rmiye yemin etmiı olan 
Mareşal, otuz iki ıövalyo ile 

J ( otağı hUmayun ) Uzerine blicum 
etmiş, fakat etrafı yeniçerilerle 
çevrilmiıti. Ş5valyelerle yeniçeriler 
araaındakl mücadele, pek feci ve 
kanlı bir şekle girmiıti. Mareşal 
bu karışıklıktan iıtifade ederek 
iki arkadaıile o kıhç ve mızrak 
çemberinin içinden birdenbire 
sıçramıı; padiıahın bulunduğu 

yere doğru atını sürmiye 
bailamıştı. içtikleri mebzul 
ıarabın buharile delicesine bir 
cür'et iktiaap etmiş olan bu tiç 
Şövalye, ellerindeki ağır ve iki 
yüzlO kılıçları etraflarına savuru· 
yorlar; önlerine çıkan yeniçerileri 
kırıp ııeçıriyorlar; hor saniye, 
birinci Süleymana bir az daha 
yaklaşıyorlardı. Solakların ve 
peyklerin yağdırdıkları oklar, bu 
Uç çılgın Şövalyenin zırhlarına 

çarparak kayıyor, onlara hiçbir 
tesir yapamıyordu. Aradaki me· 
snfe azalmış; yirmi otuz adım• 

dan ibaret kalmııtı. Şövalyeler• 
denLiri, kayııla dirseğine asılı 

olan mızrağı çıkarmı!i. Padişa· 
hın göğsUne dcığru ftrlatmıştı. 
Mızrak, bir ok gibi havalanmıı, 
birinci Süleymanın göğUsUne çarp· 
mış.. Fakat, Padişahın kuvvetli 
21rhını delemeyerek, yana doğru 
kaymış.. Yere aaplanmıştı. Artık 
arada, on adımlık bir mesafe kal .. 
mıştı. Zıhlarma, atlarına ve ağır 
kılıçlarına güvenerek pervasızca 
ileri atılan bu üç cür•etkir Şö· 

valyenin önünde; narin silahlarla 
mücehhez olan ipek ve çuha elbl· 
seli muhafızlar, kasırgaya tutul· 
muş yapraklar gibi dağılıyor; kan· 
lar iç~e yerlere ıeriliyorlardı. 

Padişah, bizzat müdafaaya va 
kendini korumaya hazırlanmıştı. 

Fakat bunda mağlüp olacağı aşi· 

kardı. Çünkü daha kılıç darbe
lerine maruz kalmadan evvel, 
o kudurmut atlar kendisine 
çarpacak .. Onu yere yuvarlıyacak .• 
Bir anda çiğneyerek, bir yığın 
et ve kemik halinde bırakacaktı. 
Sağ kalan birkaç muhafız, son 
vazifelerini ifa etmek ve bu uğurda 
ölmek için derhal padişahın et
rafmı ıarmıılardı. Fakat bunlar 
da birdenbire şa~ırmışlardı. Çünkü 
aol tarafta çılgın bir sUr'atle ge· 
len iki aUvarinin sert ve tehditkir 
nAralarını duymuşlar.. Artık et• 
raflarının tamamen dUımanla çev
rildiğini &anmıılardı. 

Fakat bu iki süvari, padişahın 
ve muhafızlarının üzerine hucum 
etmiyerek, doludizgin gelen üç 
Şövalyenin üstüne ıaldırmıı· 
lar; atlarının göğıile çarparak 
ikisini yere yuvarlamıılar; birini 
aralarına almışlar; kılıçlarım bü· 
tün kuvntlerile ıavurmıya baı
lamışlardı. 

- Ne durursunuz, bre yol
daılar ? .. Tepeleyin ıu mel'unları ... 

Muhafızlardan birinin hu &u· 
retle bağırması, arkadaşlarmı 
gayrete getirmiye klfl gelmiıti. 
Hep birden hllcum etmiılerdi. 
Yere yuvarlanan ŞlSvalyeler, giy
dikleri zırhların ağırlığıntlan kımıl· 
dayamıyorlar; dUıerlerken elle· 
rindeki kılıçlar uzağa fırladığı 
için bellerindeki hançerleri çek· 
miıler, bunlarla kendilerini mU
dafaaya çalışıyorlardı. Fakat bu 
mUdafaaları pek uzun sUrm_. 
mişti. Muhafızların kılıç Ye te· 
berleri altında birkaç ıaniye 
zarfında prrça parça oluver· 
mitlerdi. 

(Arkım var) 

ııme uaır 

Bir Hüküm! 

Buna ''P.esiyozoru,, derler. 
Nesli mtinkarız olmuı hayvan· 
lardandır.' 

- Nesli münkarız olduktan 
sonra ne diye isim takıyorlar. 
Kullanılmıyacak ki!. 

······························································ 
f,;;,,ııa lktı•al Haberl•rl 1 

,-
lngilierenin 

erveti 
Hep Artıyor 

lngilterede taıarruf hesapla

Herkes 
tasarruf 

rına yatırılan pnra 
miktarı mlitema· 
diyen artnıaktadır. 

gapıgor Daha tlmdiden 
bankalarda bulunan tasarruf he-

18pları yekunu geçen 11eneki mik
tarı yüzde on aımııtır. lngiltere 
Postalar Nazırı M. Kiogsley Wood 
tarafından verilen bir konferansta 
mumaileyh bu noktaya temas 
ederek lngiliz ae.rvetinin müsait 
bir lnkitaf devri geçirmekte oldu
ğunu söylemiş ve teşrinievyel 

sonunda lnglltere tasarruf hesap
larında mevcut para miktarının 
(692) milyon lngiiiz liraaı (takriben 
dört buçuk milyar TUrk liraıı ] 
olarak tesbit eylemiş olduğunu 

a5ylemiştir. 
Ayni konferansta mevzubabı 

edilen erkama görel bir ıene ev· 
veline kıyasla cari hesapların ye
künunda 500 bin ve hususi depo-
larda da bir buçuk milyon lngiliz 
lirası klymetinde bir fazlalık 

vardır. 
Poıta Nazırının beyanatına 

bakılına ( 193..ı ) senesi sonuna 
kadar bu inkiıaf ayni seyri takip 
edecek olursa bu yıl sonunda 
Jngiltere bankalarında bulunan 
milli servetin miktarı ( 1933 ) 
y.ekiınlarına kıyasla yüzde yirmi 
bet nisbotinde artmış bulunacaktır. 

* lngiltereden sonra lsvlçre pa• 

i . d d muk mensucat 
svıçre • fi • }At l b' 1.v1 ıma a çı arı ır ıg 

pamuklu istihsalitın tahdit 
m•msucat edllmeaine karar 
imalatı vermiıtir. Züri}ı. 

ten bildirildiğine göre bu karar 
iki muhalif rey• mukabil tam bir 
ekseriyetle kabul olunmuı ve 
derhal tatbik edilmek Uzere ha• 
ıırlıklara bntlanmııtır. 

1 Teşrinisani ( 19 34 ) den 30 
niıan 1935 tarihine kadar lıvlçre 
pamuk mensucat fabrikaları bil· 
yllktnklerine göre lmalatlarmı yllzde 
(20) ile · (25) arasında azaltacak
lardır. Bu tahdit lsviçre dahilinde 
yapılacak sarfiyat içindir. lbracat 
için imalat yine eskisi gibi ıer· 
besttir. 

B 1 AY 
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Ba lltanda Bergin 
Nakleden: Firdev• lsmall 

KISKANÇLIK 
-.-r• ... ....... ~· ...... 11""9••.._.. .......... 

Tiyatro kapısı önllnde duran 
kocaman bf r ilAn balkın nazarı 
dikkatini celbediyordu. Bu ilanda, 
yUkıekte bir brapez Ustllne otur· 
muı güzel bir kadın öntinde 
boğuşan iki gori'in resmi vardı. 
Hakikaten bu " numara ,, halkın 
pek hoşuna gidiyordu. Orkestra 
gayet gUzel bir parça çalarken 
perde yavaı yavaı açılanca iki 
goril görUnüyor. Gayet tık giyinen 
bu goriller bastonlarını, silindir 
şapkalarım bir hizmetçiye \'erdik
ten sonra masa başına geçiyor· 
lar, yemeklerini iştiha ile yiyorlar. 
Şaraplarını keyifle içiyorlar. 

Sarışın, güzel bir kadının 
sahneye girdiğini görünce her 
ikisi de yerlerinden fırlıyor, kadı
nın önUnde gUzel bir reverans 
yaptıktan sonra nezaketle biri 
sağ elini, diğeri sol elini öpUyor. 
Fakat o dakikaya kadar gayet 
nazik hareket eden goriller kıs
kançlığın ıevkile blrlbirlerinin 
üstilne atılıyorlar; boğuşurlarken 
elbiıeleri yırtılıyor, tüyln vücut
ları meydana çıkıyor. Gorlllerin 
vahşi mücadelelerinden korkan 
kadın blr ipe tırmanarak tırapez 
denilen iki iple asıla bir tahta 
Ustüne çıkıyor. Bu sefer goriUer 
kadını takibe baılıyorlar. Kadın 
takip edildiğini görünce büsbütün 
korkuyor tırapezden tırapeze 
gayet mahir bir çeviklikle atlıyor. 
Halkın, heyecandan nefes alama· 
dan seyrettiği bu tehlikeli takip 
ve mücadele epeyce uzun silrll· 
yor. Nihayet gorillerden b:ri ka· 
danı yakalamaya mu..-affak oluyor. 

Mağlup goril başı aşağıda aah· 
neye inerken en yüksek trapez 
üstünde duran galipi goril mas· 
kesini çıkarıyor. Ve bu maske 
altından esmer gllıeli llhhat dolu 
bir genç meydana çıkıyor. 

Halkın: "öteki de çıkarilnJ ,, 
diye ısrarı Uıerino srenç canbaz 
trapezden sahneye iniyor, yerde 
meyug uzanmıı yatan mağUip 

gorile yaklaııyor, onda çıkacak 
maske olmadığım gösteriyor. Kah· 
kaha ve alkış tufanı arasında 
onun hakiki bir goril olduğunu 
meydana çıkarıyor. 

Eti pek nadir bulunan canbaz 
Alberto, kusursuz denecek kadar 
gUzel glorya ve dünyanın en met· 
hur gorili "Orlanda,, balkın bit· 
mek bilmeyen alkışları arasında 
birkaç defa aahneye çıktılar. 

~ 
Alberto ile Glorya tam yedi 

sene saadet içinde yaşadılar. 
Albertodan baıka hiçbir erkek 
bu kadını alikadar edemiyordu. 
Fakat, ıon zamanlarda ayni 
tiyatroya gelen bir Ruı artfıt 
onların ıaadetlerlnl sarstı. lvan 
ismindeki çok aevimli olan bu 
genç, vaktile çarın muhafız tabu
runda zabitmiı, bo!9evikli~ln ga· 
lebeıile Rusyayı terke mecbur 
olmuf, aylarca ıefalet içinde kıv· 
ranmıı, nihayet ar~iıtliğe olan 
istidadından istifadeye baılamıı. 
lvan nezaketile, etvarındakl kl
barlıiJle az zamanda Glorya 
UstUnde derin bir tesir yaptı. 
u Orlanda ,, hattıllstllva orman
lanndan getirilen ı.avallı goril, 
iklimin değiımesile basta bir ço· 
cuğa dönmllıtn. Onunla meıgul 
olan Glorya idi. Orlanda Alber• 
tonun aort muamelesine tahammül 
edemez, hemen Gloryanm yanına 
kaçardı. 

Bir ılln lvan genç kadına 

aıkından bahsetti. Glorya, Al
bertonun filpheslni davet etme• 
den yeni sevgiliıine hergiin ya
rım ıaatllk bir zaman ayırabili
yordu. Münasebetlerinin dördüncü 
hafta11 konturatlan bitti. A"rJ\a• 
cakları mubakkakb. ÇnnkÜ Al· 
berto hoşlanmadlğı lvanla daha 
fazla beraber çal şmak niyetinde 
değildi. Halbuki kadın, onları 
birbirinden ayıracak hiçbir kuv• 
vet tasavvur edemlyecek kadar 
kendini bu yeni atka kaptırmııtı. 

O akşam tiyatro kapııındald 
iJAna iri harflarla "veda mUsa· 
meresi,, cilmlesi ilave edildi. Veda 
kelimesi, iki nvgiJiye her za· 
manki tedbirli hareketlerini unut• 
turdu. 

lvan tiyatroya döndUğtl za
man sıruıı geçtiğine ehemmiyet 
vermedi. Fakat Albertonun kin 
ve garaz dolu nazarları UstUno 
çenilince korkudan titredi, ylııll 
bembeyaz kesildi. Alberto, o da-
kikada bir insandan fazla vahfi 
bir hayvanı andırıyordu. Biraz 
sonra tiyatroya gelen Gloryayı · 
görünce Albertonun gözleri büs• 
bütlin vahıileştl. Vakit pek dardı. 
Halk ıabırsızlıkla ıılık çalmıya 
başladığı için acele giyindiler ve 
sahneye çıktılar. 

Her .zamanki "Numara,, tek· 
rar edilmiye baılandı. Goriller 
yemeklerini yediler, ıaraplarını 
içtfler. Gloryayı görünce kalk· 
tılar, elini öptUler. lvan sahnenin 
görlinmfyen bir köıesine bUzUl
mUf, can sıkıntısının verdiği dal• 
gınhkla onları seyrediyordu. Ca· 
oının sıkılmaaına sebep ne idi? 
O akıam Gorilin göıterdl~ fev
kalidelikden mi idi ·ı 

Nihayet goriller mücadeleye 
baıladılar, galip goril her zaman· 
ki gibi, kadını kapb, en yüksek 
trapezlerden birine çıkardı. lvan 
dohıetten irilen gözlerini aahne
den ayıramıyordu: Rnya mı görü-
yordu? Yoksa korkunç bir haki· 
kat karfısında mı idi? Galfp goril 
her zamanki gibi mahir blr cam• 
baz incellğile kadını tutmuyor 
bilikiı vahılyane kolları arasında 
sıklyordu. lvan aevgilislnln dudak· 
ları arasından çıkan halsiz bir 
inilti iıittl. Acaba kadını kuca· 
ğında tutan Alberto değil mi idi? 
Bu iniltiyi daha boğuk bir inilti 
takip etti. Glorya, gorilin iri elleri 
arasında boğuluyordu. Halk korku 
içinde hep birden ayağa kalkmıf 
"öldürlln ıu hayvanı 1,, diye haykı· 
rıyordu. lvan hemen tabancasmı 
çıkardı. Fakat ateı edemedi. 
ÇUnkU Gorll kadını o kadar 
kendine yakın tutuyordu ki ona 

atılan bir kurıun muhakkak kadına 
isabet edecekti. 

Iıte tam o heyecanU dakikada 
mailüp goril ipe tırmandı, trapez
den trapeze atlayarak en yükse· 
ğine çıktı. iki goril arasında bir 
iki aaniye ıUren bir boğuıma ha.
ladı. Bu mücadele ölümle nihayet 
buldu. Kadını kurtarmaya koıan 
goril aon gayretini aarfederek 

rakibini tepesi tlstU trapezden aıatı 
fırlattı. Korkudan nefeıl keallen 
halk dehıetten irilen ııözlerlni 
kırpmadan sahneye bakıyordu. 
Kadının kurtuluıu, vahıl srorilln 
ölUmil halkı ıevindirdi. 

Fakat alkııtan lnliyen aalonu 
birdenbire derin bir sükut kapla· 
dı. GJorya, kendini kurtaran kah
ramanın maskesini almak için 
elini uzatınca sapsarı kesildi. 
ÇUnkU, onu kurtaran Alberto 
deiil- hakiki Goril Orlanda idi. 
Kıskançlıkla bir deli gibi Gloryayı 
öldürmek istiyen de, sahnede 
cansız yatan Alberto idi. 



lngiltere - ltalga Karşı Karşıya 

lngilizler, işi Gevşet
memiş Olsalardı ... 

İtalya Takımının 
Çok Fazla 

Yediği 
Olurdu 

Sayı 

Bu ayın oa 
dlrdtlnde hırllte
re ile ltalyanın 
temsili takımlannı 
Londrada, lngilte
re futbol ıampl· 
JODU Arıenalln 
aahaaında kartı· 
laıtıran maç ya· 
pıldı ye aetlceıl 
Jhıe bu ıütunlar
da (2 • 3) olarak 
bildirildi. Maç 
akıamı kunetli 
bir radyo ahize
sinin yardımı ile 
elde edilebilen 
bu neticenin taf· 
ailib a?ınamadı. 

Son gelen Av· 
rupa postası, bu 
ika ji de giderdL 
Bakını& bir Fraa 
ld pzetesf, bu 
maç hakkında ne 
diyor: 
. Biz lnıllizlerbı 

lot'awl A'tTupa 
iflerine karp oJu 
allka sızhlda n m 
blliriL Bu aebep
lecl& ki inatçı bir 
m albnda Loa
clraya çıkbfımaa 
umm daydup 
au~ayntl.clc+ 
ruıu, ıaldıyamadalr. Çlnldl ha-
ftda. hiııolunur blr canlılık 
Yardı. Bu, bir lngiltere kupa 
maçı akfam slbl -- çarpaD 
bir hararet deji!dl. Mumallla lla 
maç ta blyllk bir ehemmiyet 
ahnıfb Te zannedilmiyecek bir 
suretle lngiliz:eri alAkadar edl· 
yordu. 

Bir haftadan beri lnıiliz pıete
leri btıyUk manşet Te ıerlevhalarla 
bu maçtan babaediycrlardı. ltalyan 
oy n ve oyuncular nı lngi!~- •lm
yucu1Una tanıtıyorlardı. Denlle-
121 ~r ki, ıpor ıahasıııda ilk defa· 
clar ki lngıl .zler soğuk kanlılıklarını 
bırakmq oluyorlarda. Bu da, ltal
yan futbolu için bnytık bir ıeref· 
tir. 

Büyllk apor sahasında, manza• 
ra, bü7ük l(lnleri alidırı1 or. Mu
ıamba ye kasketlertn lazlabtı, 
bılhaua orta halkın ellkaauıa bir 
delll. Maç ·saati 1akl&flyor ve 
bOyUk bir haı huy içinde talalll'9 
lar ortaya çıkı7ar. BU1ük Hopar
lör oyuacuları halka tauıtıyor. 
Halk, lta)yanları dikkatle gözden 
geçiriyor. Mevcut lngilizler, Alp 
dajleraaua ortuandu gelen ba 
futbolculana k•di mltbİf ta
kımlennı ukikaı.a eadifeye dl
ıtıılp dllfGremiyecetiDİ biribir
leılae ... ,or1ar. 

Aı. ...,. onları• ba eadipsiDI 
hadlaat izale edecek. 

O,Ua 14,30 da betk1°', ltal
yaular asabi g6rllnllyorlar. Haam
lanndan daha az atletik glrGnlr 
lerl var. ltalyan ıağ ft 10l 
c....Warıma liraW birkaç l8feb
bl• ı.pı. m.Urilnlerinin a,le 
hakimane bir hare\etiai netice-
lendiriror ki Jtalyan mldafıleriain 
neful.i kesiliyor. Biriaci de'tTe 
1011unclan enel lagilider iç .. ,, 
1apmıılardar .. Ba dakikadan ttiba· 
ren muadele baUedilmiftir. Ve bir 
mucize olmadan, ltalya, ap bir 
maiHiblyete mahldim ıarlinliyor. 

ltalyaalar bl,yllk wr Jeil ... 
dehr. lngll&ler ile laa•mlaııom 

kunet derecesini anlamıtlardır. 
Her uman oldui'u gibi zayıf 
buldukları yabanca hasımları kar
...... ,a. o anlafl)mu se•'* 
ldderlae mdilerlai ~. 
ıllr' atlerlnl bırakmıılardır. 

Bundan da ltalyanlar istifd•.Je 
ederek ıiddetli hücuma geçmiı 
Ye mağlubiyetlerine ıerefli bir 
maaara veren iki gol yapmıtfar
dır. Neticede lnıiltere (2·3) lta1ya 
ya ıallptlr. 

Ma91an Evvel Tahminler 
Sise, maçtan evvelki bazı taJı. 

mhtleri ııralıyorum : 
faıiliz takımının kap*anı Hapgood 

diyou 
- Bia kuanmahy11. Çtlnktl 

Arsenalden yedi oyuncu aldık. 
Bu, takııbın tecanGstl için bir te
mlıaat delil midir. 

balyaıı eol a9lğı Orai koou•uyor: 
- Bu maç. talomm11un ha

zırlanmasından evvel çolc: erken, 
t:ok ıotuk Ye çok uzak bir yeroe 
yapılnutbr. 

Hakem İ•veçli M. Olaeen diyor. 
- Her iki tarafta hlklm olaa 

tlddetli diıip.ln sayesinde g6zel •e mertçe bir maç yapılacağam 
tahminden ltafka ne 96yleaebalir. 

Arıenalli Alec diyor: 
- Huamlannmm tabi olduk· 

lara disiplin hayretimizi u7aach
nyor. Fakat hiç el•aua üç ıa71 
farkla maçı kazanacajız. 

... .,., • ..,,. MaÇI 
Sefya, 17 (Huswt) - ETvelld 

gh Sefyada .. Yaaalr., atadıacla 
Belgrat .. Sofya •ahtelitleri .,.... 
unda 1apılan fu~et lD&Çl 2-2 
beral»erlilde aeticel•miftir. Maçta 
8000 11:·t1 ham ı.oı......-. 

Denizyolları 
11LITMISI 

Aent lerl ı K,..,.,.., Ka '"'"', 
TeL 411'1 -llrlı el lftlalrds .. a.4e 

iMia Tel. 12141 ....... .. .... 
iskenderir• Yolu 

ANKARA npana 20 llıtac:l 
teırln SAU gtball 11 de Port• 
aaide kaclal'. "7849" 

Öz TUrkçeyle 
Deneme ............ ._ .............. 

Taraskonlu 
Tataren 

Fruaaalana sGJlnçlt dlale•ecele
rlade (1) Taraakoala Tutareala adı 
~ok ,.,.. Taaıamıt yuacı Alfon• 
Dode onan a.errbae bitikler (2) rasmıt. 
bu bitikler birçok diller• çevrllmlıtir. 
Her çatda Fraa11dar Marlllyab • Ma· 
rluı,, gibi Tara1konlu Tartana• iliıiti 
oJaa ılderl dWerindea ğlflrme:&ler. 
Geçen 1ett (3) de relen bir gazetede 
f8 kOçlk JUi Yucla: 

TartarenlD komfUR Tar .. koaun 
,." ... yerlne ( 4) ıltmlf. Tutanaden 
paıp yalulmıt (5) : 

- Ba adamua, demif, bir ldS.-.li 
nr, yoldu her re~Di ılU'lJOI'· Bul 
de 111rdı. 

T artaria• ıormuılar: 
- Komıuaun ıöyledij'i dofru mu? 
- Dotra detil, bByle ıey olama. 

Çünkl ldSpetimin g8zleri klJrdGr. Bu 
,Ozden yoldaa reçealeri garemea. 
Haydi bir d8-.Gm g8z'erl açıldı, 18rdll 
diyelim; bir yerini ııırması için 1•• 
rlnda kalkıp herine koıma11 ıerek. 
Klpetlm k8tGrlmdlr, yerinden kaJ
kamu. Yerinden kalkıp kOfhıtuDa da 
dC11Gnaek yine ıııramaz. Ç6nktl •t· 
smda bir tek dit yoktur. 

Bu a8zlerl dinleyen yar ... cu ( 6) 
Tartareae d3amGt: 

- Peki 4yle l1e, demit. klpeflal 
bur9• getir görelim. 

Tartaren cevap vermiı ı 
- Olamu Jarpca bay, klpetimi 

setlre••ml 
- Neden? 
- Çünkl benim klpetlm Jctktar. 

/smef Haltsf 
1 - Dinlemece • hlkiye 
2 - Bitik .. kitap 
S - Yeti • hafta 
4 - Yar ... ıeri • mahke•e 
s - Yaaıp Jalubaak • tlklr•t 

etm•lc 
6 - Yarguca • bakim 

6z Tlhtu;e b~l•ece111la 
Dlnkl Bltllece 

T~rk ulusu on bir cumurluk 
yılında hergtln bir kat daha 
llvledi. ,, .......... . 

ao.. aa1t .,,._.,. .. c1a , .. 
ala manalara gelen ~z Ttltlçe 
keHmelerle doldunıouz. Bu sa
yede hem vakit geçirmit- Hem 
de lSı Türkçe kelimeleri 6ğren• 
mif oluraunuz 1 

12345678 

Soldaa aat• • 
1-Merkea • ..... 
2 - Pereıtitklr 
1 - labiraf etmit • ce..ı eclab 
4 - hıa .. k ... tarınd• .-rmuır 
5 - Nida 
6 - H fıf .. atar edata 
7 - Slyala• ce4 . 
8 - Beyu 
Yuk rıdaa .. a .. 
1 - Mavera • 101a•a lt=r ...., re-

tlrilia• lralaaktaa ~ 
1 - Tak.ı,. etmek 
3 - Hayli 
4 - Kayr• erltiliaee ıerl ulu 

neııı• 

s - s-- •• harf .. tirillac. 
.,...... DClcla 

6 - Gayret 
7 -Va'41ea • lalla• 
8 - Asa..t .. laibi 

......... lklllCI tlceret .... 
ket1tealnde ı liakk.J lbrabira efendi 
t.u'af ud.w ().ıg•loğlunda Salih Zeki 
aparu'bıauıoıia Oamuı Sudi bey aley
hine ikarı1e olunan alacak da•uının 
cari tabk1katında muma1le}h mezkftr 
ikametgüıuı terk •Jlediti "We hali ha
zır ikametıltnnm meçhul buhmduğu 
anlatılmıt olduğunda bir ay milddetle 
ilanen teblığat iorallDa w tahkiblm 
da 16-11934 Salı aüııü uat 14 e 
talikına karar verilıııit olmakla tehlii 
l8ÜIUDlll& kaim olmak .... bı&ıJ• 
iliu oluuur. 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinlara 1 

Samsunda Satılık Bina 
Sammncla Haa Hatun mahallesinde Mecidiye aokaj'lllda albnda 

on iç mağazayı haYI 33 .. 39, 32 • 38. 66 • 68 ve 71· 15 NoJu biaa 
Atılmak lzere apğıdakl f91'8itle artırmaya koaulmuttur ı 

1 - Mttzayede (kapalı zarf) usuln iledir. 
2 - Salıt bedeli def'aten ve pefiaen Gdeneeektir. 
3 - Mtızakereye girmek için 1200 Ura teminat Yerilecektlr. 
4 - ihale 3112/1934 Pazartesi glDD -t ikide Ankuacla 

idare mec:liılmisce 7apılacaktu. 
5 - Talipler bir lira mukabllinde alacaldan f&rtuameyi teklif 

mektupları ile birlikte n orada yazıh tekilde o gt1n saat on bire 
kadar 1Ubemlz• .....klerclir. 

6 - S. bapta clalaa fala tafsillt almak isteyenler tuhemlze 
mtıracaat edebilirler. 

* * Sultanahmet Sulh Üçüncü Hukuk Hakimliğinden' 
MGdd-1 EmlAk n Eytam bankaıı tarafından mtıddeaaleyb Be,. 

oğlunda Kamerhahm m&lıallainde A'frupa paaaja mliftemilibnda 
14 N.o lı dükkhda mukim Abilya latavri Htirmtlz Bavri efencl 
aleyhine ikame olunan alacak davası yenilenmesi 11rasında mlldde
aaleyhia aclreal meçhul olmaaına binaen ilinen tebliğat icrasına 
karar verilmiı ve yevmll muhakeme olan 31/10/934 tarihinde Hat 
J 5 de mahkemeye gelmemiı olmakla mllddel vekili beyaanam•in-
de yetmit bef liranın maa faiz Ye masarifi muhakeme Ue birlikte 
tahsiline 28/ 10/931 tarihinde karar .-erildiğini zlkretmif ve beyan-
name muhtevfyab baklanda ıemia teklif ye mahkemece de mlld
deaaley h yemin daTetiyesiain Ulnen tebliğine karar verilmiı oldu
ğundan 3evmll muhakeme olu 15/12/934 tarih aaat 14 de Sultan
ahmet 6çllncll aulh mahkemesine yemin etmek llzere ıelmenb 
akai takdirde teklif olunan yeminden nlikül et.it addolunacağımza 
dair iıbu yemin davetiyeai tebBt makamına kaim olmak lizere illa 
olunur. (587) .. "'" Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Mnddef Emllk ve E,taa Banka11 tarafından meddeialey Sir
kecide Meymenet hanında alt katta arahk mahallinde maki• 
Ahmet Usta aleyhine ikame oluaan alacak clavas1 1enilenmeıl _... 
ımda miiddeaaleybio adresi meçhul olmama biaaea UAııen tebliğat 
lcruma karu verilmİf n yewmn muhakeme olan 6111/934 tarihinde 
saat 15 de aahkeme1e ıelmemlf olmakla mlddei wekill beyaaıa.. 
meainde lmk liraınn maafalı n masarifi mubmme ile barlikte 
tahsiline 16/2/928 tarihinde kerar verilclijlal zikretıalı Ye beyan
name muhte'ffyab hakkında yemia tekUf we mahkemece de mtld-
c:leaaleyha yeala dafttiJeslnln lllnen tebliğlae brar ftribaif a&
makla yeYmtl ..ı.akeıae. olan Vl2/934 tarih aat 15 de Sultaaalt-
met Oçtıncil ıulh hukuk mahkemesine yemin etmek tizere gelmeals 
akıi takdırde yeminden nftkll etmiı ad olunacağmıza dair iıbu Je
mia clanti,..ı teblii makamına bim olmak tbere Ula olunur.f5ŞŞ} 

Eau No. 

409 
420/427 

165/9 

151 

87/13 
165124 

• * 
Kiralık Emlik 

Kapalaçarııda Kalpakçdarda 102 No. h d&kklD 
Maçkada Sillhhaae cacldesinde 1 No. h pzlno 
mahallL 
Beyoğlunda Galataıany'da Avrupa Pasajında 

.g No. h dükkin. 

Bftyllkada'da Nizam caddesinde 34/36 No. • 
odayı baYI bahçeli dlkklnın mafı. 

Çırpıcı' da terla. 
Beyoğluda Galatuarayda AYl'Upll Paajlllcla 

Teminat 
Lira 
40 

50 

80 

8 
10 

kapı maballL 20 

Tafsillb yukarda yazda anul Dç, diprled birer - mllddetle 
kiraya yerilmek Ozere mllzayedeye çıkarılqbr. 

Tallplerln ihaleye mllsaclif 24 Teıriniaanl 1934 Cumartesi sini 
••td6rtte tubemize Dlliracaatlan. fS70) 

İstanbul Havagazı ve Elekbik ve 
T eşebbüsab Smaiye Türk Anonim 

ŞİRKETi 

Mühim iLAN 
lıtanbulda Havagazı ve Elektrik ve Tqebbtlsab ...ı,e Tlrk 

Anonim tirketi, meDMU"larınm 1934 ... etille alt .. pembe ,. 
renkte .. yuvarlak " htmret kartı.raam 1 K.a.--nl 1836 teta 
itibaren iptal •dilerek 1935 aeneai için mliteber olmak ._e '1coyu 
pembe,, renkte 0 aekia dı!ıb,, kartlarla değittirileceğini muhterem 
motterilerine arzeyler. 

Bu kartlann bat tarafında firketin llnva111 pal •litaabalua 
Ha•agazı ye elktrfk Ye teıebbUıab ıaaaiJe Ttirk aacmla firketl., 
ve kutren boynk harf,erle 1935 senesi yazılacakhr. 

Yukarcl& s&aterilu evsafa uygun olmaya kartlar aalate adde
dilmeli ... bimilleri polime ub• ftWilmelicLr. 

Şirket müıterilerinin bu ilina riayet etmemeleriachm ~bilecek 
netloeln .. 'all)e&l W .merecep.i pc..iclea b6p.a ey· 
ler. (570) 

MODORIYET 

• l 



'ı 
İSTİRAHATi 1 

• 
E ltt ES&ABI 

• 
&I 

• • 
"e HAKiKi ~ 

Yeni 
Emsaıs·z 

Satıı mahalleri ı S A H İ B İ N İ N S E S İ müeaauesi 

Diıleri 
Kurtarır( 

o· ş etlerini 
Kııvvetlen
dirir l 

Afıı kckuıunu 
defeder ı 

A~ızdakl 
bütün 

• 
muzır 

210 İsiiklı11 caddesi Boyoğlu ve Acentaları 

Nurettin ve 'erlkl : Ankara 
A. Vetter ve Şeriki : lzmlr 
M. Mahir bey : Zonguldak 

Bir defa 

l 

mikropları 
Baş a 

0/o 100 ... ·ıosn 

Meyus olmayınız! 
Ademi iktidar v hal izllk 

sizi meyus etmesin ! 

Hıfzıssıhha kaidelerini tefrik 
etmekle 

SEKSÜLiN 
Tedavisi aid çok •e•awa 

etlec•ktlr. 

Kutusu ( 200) kuruıtur. 

BEŞiR KEMAL • 
MAHMUT CEVAT 

Eczaneai : Sirkeci 

Her akşam 
NO O .,de 

Necip ve 
Zir kin 

ORKESTRASI KONSERi 

p s le ı 
Ôk•ilrük, nezle, bronıit, boğaz ve göğüı hasta
lıklarile ıesi kısılanlara ıifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. Hasan ecza deposu 

Hasan kuvvet 
şurubu 

Zaafı umumi, kanıızhk ve kemik hastalıklarına 
şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebi'irler. 

Akay şletmesi Müd .. rlüğ .. nden: 
Adalar • Anadolu • Yalova hattında 21 Teıdnisanl 934 Çar

ıamba gUnUnden itibaren kıt tarifesi tatbik olunacaktır. 

Yeni tarife iskelelere aınlmııtır. "7856 
" 

Hakiki 

iyyen 

7112 ka ur. 
Öldürür 1 

Bakkalların z 
KARS SÜT 

ar yınız. 
i K A Si 

~--.TIFOBIL~--.. 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve parafüo haıtalıklarma tutul· 
mamak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır.Hi9 rahatsızlık vermH. Herkes 

lstanbul: Bahkpszer, Taşçılar No. 17 Tel. 23771 

S t d 
Ankarn : Hncı Ethem Zade lbrahim ve Mahtumu. 

8 iŞ OpOSU : lzmir : Şekerci A i Galip Ticarethanesi. 

~-~alabilir. Kutuıu 65 Kr. ~-~ 

1 

Hilaliahmer İstanbul Merkezinden 

SATILIK EV 
Balat'ta Kesmekaya'da Hamamimuhiddin mahallesindeki 71 ve 
73 No. lı iki ev satılıktır. lıtiyenlerin hergün Hili!iahmer 

Merkezine mllracaat etmeleri. ~ (4740) 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
15/11/934 tarihinden itibaren bil'umum lıtasyonlarımız ıçın 

mUtekabilen •tYa tes:lm •• teaellUm edilmek üzere lstanbulda Sir· 
kecide Şark Demiryolları rıhtımı üzerinde bir anbar açılmıthr. 

Mevcut ücretlere illveten deniz nakliyesi için aıaiıdaki ticret· 
Jer alınacaktır. 

Mesajerl için : 
5 kiloluk parçalardan 5 

10 ve 15 kiloluk parçalardan 10 
20 Ye 25 ,, ,, 15 
40 ,. .. 20 
50 ,, ,. 2S 
Seyri Seri için : 
Beher kilo ve kHrinden 1 
Seyri hafif için : 
Beher elli kilo ve kearinden 10 kuru9tur. 
Bu ıuretle nakledilecek etyanln beher parçanın ıikletl 200 

kiloyu geçmiyecektir. 
Fazla tafsilAt için iıtaıyonlara milracaat edilmelidir. (7825) 

Trabzon: Tayıp Zade Namık 

ve ŞUrekliı 
Telı 44 708 • 7 • 41220 

AYru pa ve Şnrk liınıLolım araıında 
muntasam potta. 

Anvers, Roıterdıım, Jiamburı n 
leknndinavy lllUILDlıırı IQİD yakında 
har<•ket edecek v pmları ve dünyanın 
baılıca limanlarında ıransbor demen 

Yakın'1a geleoek vapurlar 
Hansburg Vllpuru Jimauımızda 
August Leo 1hard vapuru 26 
'l'flşriııi oıı iy dogru. 
Y kında hurok t ed oak vapurlar 

Hansburg vnpuru J 7-18 '!'. eaniye 
o u. 

Auguttt L onhard npuru 5 
K. evvtıle doğ-ru . 
Fıııla taf llAt i9in Galata, Freakyaıı 

han umumi aoent liitio.B milraout 
Tel. •4707 8 • 41120 

~uaaım•;;ııw---•••az:m• <42ll) 

Zayi: 3i8 aeneıiacio Vefa idad.iıinden 
aldığım ıabadetaameyi kaybettim. Y •· 
niaini alacağımdan hükmü yoktur. (167) 

'frabzonda Pazar (Atina) kazasında 

Çiııçivc köyüuda Behlül oğlu Refik 

........................................................ .,...... .. 
Son Posta Matb ası 

Sahibi: AH Ekrem 

Neırlyat MGdürilı Tabiı 

letanbul Beledlyeel llAnları 1 
Ortaköy Cavit a~a mektebi altındaki 2 No. lu dUkkAn 2 Teminat 

" " .. ti ,. 2/1 ,, ,, 2 " 
Yukarda yazılı iki dtıkkAn kiraya verilmek için ayrı ayn açık 

müzayedeye konmu~tnr. Talip olanlar ıeraitl anlamak 
0

Uzero her 
illn, müzayedeye girmek için de hizalarında gösterilen teminat 
makbuz veya mektubiyle 21/J 1/934 Çarşamba gUnU saat 14 • 
kadar Beıiktaı Kaymakam ve Belediye Şubeıf EncUmenine 
müracaatları. (7276) 

Cerrahpaıa'da Çavuı zade ıokağında 10/12 No. lu hanenin 
sokak kapısı, bahçe ve etraf duvarlara ve temel taşları hariç olmak 
üzere ahıap kısmiyle Marsilya kiremitleri açık 'müzayedeye kon• 
•uttur. Talipler şeraiti anlamak Uzere her gün, müzayedeye girmek 
için de 26 buçuk liralık teminat makbuz veya mektubiyle 21/11/934 
Çarıanba glintl saat 14 e kadar Fatih Kaymakam ve Belediye Ş. 
Encümenine mUracaatları. (74!81) 

Ayvalık Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin elektirik santralındaki dizel motörü için lüzumu 
olan yağ v& mazot ihtiyacımızın altı aylık miktarının ve her on beş 
gUnlllk ihtiyaç miktarı fabrikaya teslim edilmek Uzere ve belediyede 
mevcut evsafı feoniyeye uygun olmak ıartile 935 senesi Mayıs 
iayeaiııe kadar beher kilosu fiata 12/11/934 tarihinden itibaren 
mtlnakasaya konulmutlur. Taliplerin bu müddet zarfında Ayvalık 
Belediye Encümenine müracaatları ilin olunur. 

ASİPİROL NECATİ. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. 8.~;:~::,d. SALiH NECATİ e(474~)1 


