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ardan Avruııara Ders 
Birleşmiye Önayak Olmak ~a;:;':t~ 

... 
Silahlar 
Meselesi 
... 

• . ç.ıte•rede Biz De Bu Hu-
•u•j~ Fikrimizi Söyledik 

I 
• • f ~enevre, 22 - Cenubi Ame-
.. ,ntada BoHvya He Paraıuvay 

• . ··•ra1ında devam eden muharebe 
müna1ebetile, bu harbe dair bir 
rapor yaz.maya memur edilen 
Çek murahhası M. Oıuıkl 
raporunu vermittlr. Kıaa mO-
dahalelerle Arjantin, Şili, Peru, 
'l'Urkiye, İsveç, ltalya, Iran, Bü
yük Britanya, Fransa, ispanya 
Lehiıtan bu raporu tnıtik et.mit• 
lerdir. Türkiye murahhası, bu 
mUnaHbetle muharebeye glriıen 
devletlere ait d ah ve mühimmata 
ambarl'o konmaıını tekHf etmiı· 
lerdir. Bu tek:lfe lngiltere, Fransa 
Ye Lehiıtan murahhaaları itirazda 
bulunarak bunun bir mileyylde 
değil, harbi nihayete erdirecek 
bir tebir olduiunu, ayrıca mley
ylde icap ettiğini bildirmiılerdir. 
Sovyet murahha11 M. Utvinof, 
ıilib ticareti kontorolllnUn yalnız 
lhrwcata değil tranıite de teımll 
edilme1ini lstemiıtir. 

[ M. Litvinofuo nutku beıinoi 
ıayfamızdadır ] -----
H•v•n•d• HlntyaAı Siyaseti 

Havana, 22 (A. A.) - HUku· 
met aleyhinde bir takım tarkılar 
•öylemek için aahneye çıkan hlr 
kumpanyanın artiıtlne, birkaç kiti 
ıorla hlntyağı lçirmtılerdir. 

Tiyatro aendikaaı 24 saatlik 
arev yapmııtır. 

~~~~~~~~~~-,---~~~~~~~~~~-

Bunu istiyor Bir Bulgar Gazetesi 

Tagoıle•, R•nıen, Tirle, Ya••• clıı belce11lera 6lr naeaefla, Belir•• •faelnaı lınzelııorler 

Sofyada çıkan 7an rHml .. La Bulgari• ,. ıaze-. 
tHİ yazıyor: 

•• Türkiye ile Yunanlıtan arasında bir ıOmrllk 
blrleımeıi, daha doğruıu ıazetelerinln kullandıj1 
ıöz.le, iki komıu Wke araıında ıınarların kaldınlmuı, 
ıonıUnlerde bir daha ortaya kondu. 

Geçen ıtın C.neYreye geçerken Sofya duratında 
ıaıetecilerin bu itten ötOrD aorgulariyl• karıılaıan 
TeYfik RU,tll Be7, her feyl iyi ıörea biı dlplomat 
bakımlyle tabii bu aorplara açık bir kUfıhk YV

memiı •e yalnız ıunlan ıöylemekle kalmııtır: 
0 

- Balkan antlaımaıı datmt komlteainin bir 
kesim bitimi olarak Bulgarlıtanm da girmeye çağı· 
rılacağı umulan huıuıl bir serviı yapılacaktır. Bek-

lenebillr ki. bu yolda hattı ,OmrDk blrleımealne 
kadar ıJdibin. " 

Emin olalım ki bu, yalnız iki veya Dç Ye hatta 
blltDn Balkan tıSrDlerinin değil, fakat cotrafyanİD 
biribirlerine ııkı olarak bailadıj1 'H ılyaaanın uy• 
durma olarak ayırdığı buton Awupa lllkelerioln 
fidecelderl tek yoldur. Bu blı.l Avrupa blrletmelİ 
lıine dokanmıya ıUrllldUyor. Birkaç yıldanberl 
ileri ıDrDlen birleıme dtııüncHi kimine Avraıpada 
eturaa al......_ ,.Jduju Y• a;rnlıjı dola,..U. 
erifllmez bir tUkG fibl •aznkmektedir. Fakat bu
nunla beraber bu eriıllmez bir Ulkll değildir. 

Uluılann çokluğu ve ayrılığı bu birleım• için 
ciddi bir eniel olamaz Ye Amerika Blrleılk t8rll• 

( Devamı 11 inci ytbde ) 

Y enlden Şüpheli Bir 
Takım Adamlar Tutuldu 

Londra, 22 - Kanadanın 
Vankuver limanından Rayter aja ... 
sına bildirildiifne l'CSre Cezairden 
aelen bir lnıillz vapurunda yedi 
fllpheli Hır•at yakalanmııbr. Bun
ların Mar1ilya ıulkaıtlle alakadar 
olmalarından ıOphe ediliyor. Beıl 
tevkif edilmlı, lkiıl kaçmıfbr. 

· Saraybosna, 22 - Mahalli za• 
bıta, maruf Uıtaıl Gruiçl 1&kla• 
maktan ıuçlu muhtelif kimseleri 
teYkif etmiıtlr. 

Cenevrede 
Cenevre, 22 - Sallhlyettar 

ltalyan mebaflline ıöre Yugoılav· 
yanın Milletler mecllıl nezdinde 
yapacağı teıebbilse ltalya mllma• 
neat etmlyecektir. ltalyanın fikri
•• göre bu teıebbnı inklr kabul 
etmez bir haktır. Italyamn yapbğı 
ılyas1 teıebbllıler, matbuat yaz.ı• 
lanna mani olmak Ye eaaaen 
mevcut olan mOıkUI Yaz.lyetl btıa
bUtlln Yahlmlettlrmemek içindi. 

Bu huıuıta mlltaleaaı ıorulan 
Yuaos'avya Hariciye nazın: 

0 
- Ben vazifemi yapacağım.,, 

ceYabım ••rmlttir. 
Bir kaç gtln ıonra muhbranıa 

içinde bulunan ıeyler neıredile• 
cektlr. Bu muhtıra, cinayetin naııl 
tertip edlldiiini biltlln teferrUa· 
tile anlatmaktadır. 

Maç Bitti •• - Manasız Cinayet 
Fakat Dedikodusu Yürüyor 

lt•l•"" kol•cl bir ıit• millcemmel ıurette t•l•rk•• 
ltalya •• lngiltere mllll futbol neticelenen bu maç etrafındaki 

takımlarının Londra karıılaıma• tenkit dedikod•lannın ardı araıı 
larının tlzerinden iU11ler ıeçti, fa· kesilmedi. Franaız, lngiliz Ye 
kat, ltalyanların 2 • 3 yenilmeaile ( Devamı 11 nol yilzde ) 

Müthiı Bir Rakam 
H.rtford, (Amerika) 22 (A.A.) - Yolculuk Uıerine ılıorta yapan 

kumpanyaların iıtatlstiklerhıe ıöre, 1934 yılının on bir ayında otomo
bil kazaları neticesinde 20,400 kişi ölmtıı ve 740,000 kiti de yara• 
lanmııtır. Otomobil, lı~~larının aaym 600,000 dir. Yıl ıoauna kadar 
ölOlerio 37,0"0 i bulmaaı rmıhtemeldir. 

~ --~~~~ 

lıpartada Güİya~ı 'Habrikaaının Yapılııı ilerledi 
luparta, 22 ( A. 'A. ) . .a.f~Şehrimizde yapılmakta olan gUlyağı 

fabrikaıının inıaatı hayltci" ilerlemiıtir. Montaj ameliyHine J KA· 
nunuevvelde baılanacırğnıdan bütün makineleri:ı konacağı yerler 
ev\·eli ikmal edilmiı ve binanın çatııma da baılanmııtır. Fabri· 
kaıaın yapıaında halen 150 •mal• ıece ıundllz çahtmaktadır. . ' 

e e 

Mahmut Yeearı 
Bu Romanı Son 
Posta için Yazdı 

e 

"Sn11rHıllll11• Aıık,, Sora P .. ı. 
okagacıılarııe111 •gl tenıılılcları 
"Mal11n•t Ye•arl,, ıdn •n ••111 e 11 

coıka11 11e •11 ıizel •••rldlr. 

Birkaç gün sonra 
Son Posta'da seve 
seve okuyacaksınız 

-·······-···········-·········-·-············· .. ····-·-
Denizlide 

Yedi Binden Fazla Fazla 
Dokuma Tezgahı Var 

Denizli, 22 ( A.A ) - Villy .. 
timiz dahlllndeki te:ıılhları tetkik 
için ı••·· lktıut B•kaaı mft. 
tehaHıılan Denizli mıntakuın• 
daki el ve ev tezalhlarını te~it et• 
tikten aonra Kadık«Sy nahiyesine 
ıiderek yurdun her terafıaca 
tanın11111 olan Kadıkllylln neflı 
dokumaları tlzerinde tetkikatta 
bulunmuılardır. Villyet dahilinde 
yedi biaden fazla el tezalhı 
vardır. Yapılan tetkikattan doku
macılar çok memaun kalmıılardar. 

Heyet dlia Buldana ıiderek 
oradaki tezıAh ve dokumaları da 

lncedea inceye ılıden ı•clr•ftl•rdir. 

-
iki Adam Kardeılerini Öldürdüler 

KiHny• Sipolintates Atfnanın 
1ayılı gtıHllerinden biridir. Geçen 
.Un, halkın takdir bakıılan altın
da sokaktan ıeçerken patlayan 
birkaç el ıilAh, bu güzel kadını 
yere ıermiıtir. Vak'a mahalline 
koıanlar az sonra bu f aclamo 
anlatılmaz sebebini ıöyle 6ğr,.... 
miıler: 

Klzenya bir mllddet ••••l bir 
Yunaa zabitile ıevifmit ve evle ... 
miıler. Genç kadının iki kardeıl 
Hki f ıpartalıların Adetlerini ihya
ya çahıan bir cemiyete menıup

muılar. Kardeılerinin böyle kendi 
rızalarını almadan eYlendiklerlnl 
ıörllnco intikam almıya karar 
vermlıler ve oau takip edip bu 
manasız cinayeti ltlemlıler. 

Malum olduiu IHH eakl 
lıpartalılar, tarihte çok çetin 
Adetlere boyun •i•rek yaıayan 

CiHI Kize••• 
lnıanlardı. Yeni lıpartalılar ce
miyeti de bu çetin Adetleri ihya 
etmek lıtiyorlarmıf. 

Komik Bir Hikiye 
Beyaııtta, Acemotlu hamamına Hlaeyln Faruk iıminde biri gelmiı 

•e ıert bir Hsle ı 
- Be11, demif, memurum. 
Mevcut adamları ııralamıı, cDzdaalarına bakmıf, birinin cUzdam 

yokmuı. Beraberine almıı, merkeze götürmek bahaneaiie yola çık· 
m19lar. Yolda para 11zdırmak lstemlf. Adamın paraıı yokmuf, isler 
iıtemez hırakmıı. Bu sırada, filphe ilHrine peılerine takılan hamam• 
cıaın oilu Sabit Efendi adamı yakalatmıf. O: 

- Açıkla memurdum, hamama hacet gidermek için girdim. Ev· 
rakım Devlet Şüraıındadır. Akhm başıma ıelince adamı bıraktım. 
Diye ıuçunw inklr etmif tir. Hllaeyin Faruk Birinci Mtııtantiklit• 
verllmiıtir. 



(Halkı~ Sesi)I 
. 

Bir Garip 
llıtikô.r 
1alıkikatı 

Şehirde ihtiklr olap olmacbfnu 
ıöaclen leoiıha •• ol•ı .. ae
ticellM w kolllıliJ-. bir p• 
nbet ne-..ı alMak. npoıau, 
bi fOklan ...t... nftp·ıo 
......... ... ıllb ., • it 
meydana •urulc:IL Bakıma lnı 
garabete h.. M dİJGr: 

Haıip Bey (Xaragümrük Omu 
mahalleıi 3-1) - ........ tep&.
malar yapp • U.i.,.•• l.taabulda 
JİJ ........ d.,.. ilatiklr oı-da-
tına br r Htwlt · •• ......... Bu 
.... .,. ... ..,.. Wır • ...,. .. .. 
catını bea ut•• dalaa eYYeldea tala
..ı. etmfttlm. Au .. ıa ~ofa E.aaf 
-;,-.. --~ ...... 11 .. ı.,.. 
es•·••• nrcWderl re....,. buı...da 
latanbulda paurfık uaalladea dotma 
bir IWeklrl le l>uluadafa, basılanad• 
da .... 1a llltiktr ..... fakat ..... 
Pl••••ftr. y .......... ...... 
ilatilsAr JOl&bao a... pqiaci uaaf 
•• mahalle bakallan llatildr J•payor
lar bana da teıltlt etme .. hnkb 
,.1ıt ........... fildr'- ......... Açık-,. lllJI... ........... ......,... 
.. taabuWa iı.tiklr btlluatlapaa kaai 
fakat buaua aaaıl lala• p~ehUeeetl 
hakkındaki aeıial lrtltn et.ek ip. 
de top 1ek6a l.taaMWa llatiklr JOklllr 
tle•lt ifia lfiadea pkmıp. 

• Molıiddin BeJ C OıldW• Çamhca 
Topbaneliojiu ) - Millet MecUılala 
J•Phfı her kuaada Ulkta lehlae 
WrJOkWk..eler ... .a.mlftiw.llill
metm u... ,.,...... .._., 1aa11a 
Udik&rdaa 11 ... ak ipa Mı ••i 
IM:ldr baaaa J•;tl. Fakat iki HD•• 
._._. lltaab.Wa Wld ... ya. 
.... llltlklrkWd'J«SU .... dle y .... 
ldlder, tetkUder ,.,.... raporlu 
yaaahlı. NUaa,.t lltal.baltla Uatlldr 
1oldar aetleem•• Yanl•a. Kuaa ,., .. 
lahdaa beri l.taalMalcla Wr ...ı.teklrlll 
eeza ılrtll.... ltlmecfik. 

lraai• o... .. •e ..... 11 .. w. 
S.1 armuda idi_..• toptaa Jla 
paraya aata1ord"' S. armadan Ak
Mldli bir •• ,,., ada• Utla aldı. 
~•nia kap .. ıadaa ~ıkaw pluaaa 
armuda 20 karat l!tİJOrda. 811 anaat 
... ailedeki Mklrallarda • •u apfl 
.atll••cla. YI& ,., • ..,.d., 30 bnt 
aende. Bu bal plııl UdUdra lüle .a 
4i1ecetis. lata.b•ltla •ltlalt Uatik&r 
Yardır. Bir ••••teala 1udıfl sibl 
bu "omlqon ... claYacı laem Uld• 
yasiyetindedir. S. ko•iayoaua n
porlarıaı baıka bir komia10• tetkik 
etmeli Ye ihtlldrm kaldırdmaıı .., .. 
ai•I hl•ahdlr• 

lf. 
Sabiha B. (DisdariJ• yob .. 10) -

Y•ltartll. ........ ..._,_,. .... ........... ... ....... ,.,.a ..... 
S.. IUmt ,. ....... .WS..m ICMI 
k ........... , .. 1111 ...... ... , .............. .., ........ ... 
birJlll .............. ..., 
p .. ahllk••••· A~••,l.tU..._ 
d ..... ..,. ................ r .. 
• .,... Aeaba • ....,._ .. .ıw ..... ..., ............. ., ....... 
ler? O..-.• lit.awiaW stW 
flat ı.w.. •• ··•? .... ....... ....... ......., .. , ........... ..... 
.. .,. .... , ....... - ....... 11 , ...................... .. ,.,. ..... ,. ........... ...... 
d ....... .......... 

D&BILJ BABBBLER 

Polis Bir Mektup Aldı 
Derhal Arafhrma Y apb Ve Hırıızlık 

•• 
Yapan Uç Kişi Yakaladı 

1 
<••I ••1111 enelal ıh '-• Rlftl 

lmzah ve adreulz bir mektup ••••tfn'. Ba 
mektupta ı 

"- S.-. olfum •lleetecl idi, ildi. ~ok 
ka..Je mlru ı...aJda. S.. onlan ıatbrclm. ...... 
fakat IO... da IUÇUDU itiraf etmlftlr. 

''Otlu. ejla ıc..betle Keork ı..tade lld .a. 
benim bildijim bir yerden boyuna k&aele çalıp 
abyorlu. Nazandikkatialzl celbedarim. " o .... 

Eı•• ICarahetla ..tacle Japdan arqbnucla 
da bir çuval k&ıele buhmmuftur. Karebetle Keork 
k&ıeleleri playOl'lar ve E.-uoel lı=•ecle birill 
nlltuile ,.,_da latbn) ........... ı.w-. .... ....... •..... , ........................ ... Wd, Y •al. ffaJr.ttı. •• H.r.. efencll. ele baalaı-........... bilmlJ•• ~kkaMle .......... . teM•.aa plg 'ı ve WW ICwb 1•k•le•wtaı. 

Ke.ls: Polla Len, KUabet " r....o.u clla ...... 
.. _ ........ ,.,.., ........... Karabet t ... deiamamdip ............. 5.ataaa1a..t lrdacl s.Da 

c... ............ ....-. ,. ............... 
Karabetı ds .uı. Çamakçdarcla llaok otı- KJrkor Ef. • 

..,. ..... Ye deri ... .,...... ftlat ..ıat 

kl.ıle plcl.k " ..uak.,, Dı lgtlr.. Batla .-ra 
pe&e K.aa..u r•k•••ı n •• c1a .. ..,. cek· 

- FJ•cli-.. fabralak bela& ... alta defada 
(28) pnl ki.le plcbk, dedi. Dijwl.t •çlaruu 

-... ıc.aw ....... s 

Yumurta İti 
Pal Yizünden Köylü1e 
Brotcr Dafıblamıyormut 

v-tacalar Bidil. , ••• ta 
llaraç nlzamnamellnln tatbik edD
ditl bir macla, klJllJI ve ...._ 
taı.iH teat'lr ebaek içla brC>flr
ler laamlamııtı. Ôjreadijimize 
ıare, birer kanı pal J• ... bnl
- lap ettljl lçill •JJ• alb 
bbd qaa buah b ...... w datm
Jamamtfbr. 

Blrlitm. pal konlmam• yo
hmda Tlrkali• yçttlı mira• 
ca.tw ,.ıen en.,ta MaU,. Velrl
lertnfn mOıaade etmediği . bild.n1-
miftir. 

v-mtacılar ela, memleket 
tlcar.tiaia lwldpf IPa hazırladık· 
lan bu brOflrler• pul J•Plfbr.U 
•hİyetinde olmadıldanm aıae 
alrmekt.dirler. BuDlana, dotnt
daa doiruya ofiaçe datıtılmuw 
iateyecelderdir. 

Motörcüler Ve 
Akay ldaresi 

Motarcllerle Akay lclared 
... 11c1a nlabm •...a..ıaclea p
liaa lbtlW, ... ldar..uace tetw 
kik eclilmeJe b.tia•IDlfbt· Vlllyet, 
mGtlrcllleria •lftereken yaptak· 
lan mllracaat Dseriae Uman ida· 
naiala prlfDaD aormqtur. Ela
.. , n lakel..ı.a. 1•naııp kalk
malan lçla moHSrcllere verilen 
•Dhlet te bealb bitmemlftir, 

Ôfr•dlllmh• ~ ini lhti
llfh it her iki tarafla da -.rarma 
.ı.a1acak pkllde halledllecektlr • 
Motlrlerba, s. -.ı.w durak 
yeri bellemelerl 1alaa 1olca abr
kea Aka,. nbbmaaa 1mımalan 
dojru ı&rllmektecDr. 

lakb ett.... fWdm •• "' laaklrmcla • .. .... 
karan v•cft. 

Zehirlenip 
Öldürülmüş / 
Bu iddia Üzerine Bir Ce
•et Mezardan Çıkanldı 

Geçn ayın on yedlnd ıttna 
KaratGmrlkte omr11• mllaDrcD 
Maltafa BeJ vefat etmiıtir. O · ••ldt ba &lllmüa kalp clanuam
d• oldaj'u iddia edilerek c_. 
cll:ı ılmllmnhae izin •erilmiftlr. 
Din Emniyet Mlldtırlliiftne yap .. 
lan bir ihbarda, Muatafa Be,ta 
sehlrlenerek lldtrlilcllp lclclia 
·~· Jlltlclfl,aJDo.dik bu 
ihbar ftzerfne tahkikata el 'koy• 
mut Ye muaYinlerden Klmfl Bey 
ceaeclia ... urdan çıkanlarak 
morga aaldine mel89r ecfilmlftlr. 
KAmil Bey bu aabah, 1anmda 
Tablbiadll EnYer Bey balucluğa 
••ide Edirnekapı maurlığına 
sftmlt ve mezan ballyaa iki 
iki phldl dlnlediktn 110nn açtır
mıı •e tefeaıilh eden ceaedJ 
çalwtbrarak mors• ı&ndermiıtlr. 
C•aet fazla tefe11llh ettlji Ye 

dağılmaya J1z tutlup lçia etra
fındaki bir kaıım teprak ta 
morga nakledllmiftir. 

Verilecek rapora ıan tahki· 
kata devam edilecekti. 

Havanm Gldi'I 
Kat ıojuğu •e yajmur clOn 

de de•am ettl.ı Dla latubalda 
'1arant derea91 • falla 11 idi 
•• bir aralak ., ........... 
•lttllr. 

V•kıt • Kuru• 
H Vakıt., ıazetell. aduu iz 

dilcle Yakit •• ..... -....111a 
ola K.aa ............... . 

Bonolar 
Gayrimübadiller Cemiyeti 
Fiatlan Yübeltecekmiı 

GayrimlbadOlw Ce.i1etlala 
1eal idare heyeti. bono flatlanm 
arttan.ak ilin bm kararlar ver
mlftit. Ba brtrlana bdblkladen 
ene) Maliye Veklletlle t&'lftlle-
eektir. Banan lçla, yana C.ml
yetia reW fftlanl ft 1111111ml ld
tlbl Şahap e.,lerden kanla bir 
laeyet Ankaraya fldecektlr. 

Dlter taraftan yapılmakta •'*• p.n c1a..._...,_. •• 
ortalanna ~adar bitecektir, dafı-
blmakta olan paranm tutan 25 
bin lnglllz llraaıdır. 

Ôirenditlmlze ı&n, Muhtelit 
Mnbadele Komiıyonundan d•....
dllen 30 bin ın,ıaz Drumm da 
ıayrimeba dillere dağıtılma11 lçia 
mtıracaat edilecektir. Ancak ba 
paranın ne nlıpet llerbul• ... 

rileceğl daha karatlaftınlmamır 
br. Birçok pyrlmlbadlller, ... 
diki tevziatta kabul edilen niıpe-
tla ......... _ " Wltkak _. 
lıi; ..... aı.e.ldarma ...... 
Jlzde 2.S .._ ... ~ wra.. 
.. 111-....... . 

Bir Tramva, 
Faciası 

.,.. ...... ,...., Jlhll f t 
19P1ıldeoleaWr......, ...... 
10,. ................ ... 
._.,. feci _._ ........ .. 

........ Zaftlb H••• ata • 

...- .......... 'ıve ... 

.,.... •••• pliı ' .... .,... 

I[ G~ Tu;1ı; :j 
Yakalanan Para 
Kalpazanları 

Galatada bir n.te kalp para , .. 
,.. it ldflala ......... t ı..ı-. 
J•kalancbldanaı yaa•ıfbJL Son ... 
•aaluda ate.le beride IÜte • Ye 
... lmraelülar .. ,... • ... .. 
•ldafta ................ e ..... .. ,.... .............. .,. ...... 
..... ........... elarek " 
pc:e enel •••ulu GalaWa Mt 
eYia lıodra• kata.da kalpuaal.,._ 
ltbl clrmlmethut laalbade ,.U. 
la-..hr. Burada blrcels ...... ı.,, para 
yapmak için kabplar balanmuıtar. ..... -.o ~ ...... , .. ,.,.... ...... 
Ht Ye OD brufluk ta ele rçmiftlr. 

11a le kalpaaaadan bafka Nllte 
........... l ldtl ... ....nt ...... 
....... br • 

ihtikar 
Komisyon "Yok " Diye 

larar Ediyor 
.... l •1t1rea llatl~ komı.,-. 

ıepo..- lktilat Veklletlae pW.. 
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Her 
Öz Dille 

Dil işinde 
Git işlik 
Gerektir 

ün 

... 
Dört uzun yıl ıUren büyük 

acun ( düoya ) savaşından ıonra 
rurda yabancılar &alam etmiş, 
kollarırn1z bağlanmıı, ağızlarımız 
lıkanmıfb. Yıllarca kaykalanmıt 
( ı@tt rap ) tık. Umutlarımızın bitkin 
etınünde yUce Gnzi ileri atıldı ve 
ltajudı: 

"- Tlirklin sırtı yere ıclmez, 
•oluf:u kesilmezi Dayanıp yurdu 
kurtancağız 1 ,, 
· Bu gür seı TUrkU coıturdu, 
iılfitmanı korkuttu. DUımana ... 
tıtmıı, yurdu aatmıı ıoyıuzları 
bucak bucak kaçırdı. Yediden 
retmi.. kadar kılıca aarıldık. 
Kurtuluı savaıına koıuıtuk. 
Üç yıl, ana baba ıUnlerl 
yaşadık. Vurduk, vurulduk. 
Sonunda dıişmanı yenip aa· 
vaıı onaldık ( zafer kazandık ). 
kurtuluı kavgaaının bitiminde 
yurtta cumurluk (cümhuriyet) ku• 
ruldu. On bir yıldanberi de zorlu 
İtler başarmak Ttırke bilgi vergi· 
ıi oldu. Yurdu demir yollarlle 
&rdUk, aayıı ız değlrgeç (fabrika) 
k urduk. Yüzleri aşan, binlere 
bile varan okunaklar (mektep) yük· 
seJttllc. Bizim bir it beceremiye• 
ceğimiıi sanan ıUdU bozuklar, 
yUceliklerimiz kartısında sanıbp 
(aptalca bakmak) kaldılar. 

Bu arada sıyaaa (siyue\) y~ 
lunda da hız aldık, barıı terki· 
ıinde (masa) çok lıler tezglndir· 
dik, (idare etmek). TUrkeUnin sıya· 
nu apaçıktır: 

"- Yurtta barıı, acunda ha· 
rıı. Kavga yok, barıı var.,, 

Biz barıı içinde yUrlldilkçe 
daha çok itler göreceiiz, gitiılik 
(muvaflakiyet) denilen varbğm en 
ıuksek örUcUne (mflrtebe) ulaıaca• 
gız. Geçen yıllarda yazı itini 
çarçabuk başarmııtık. BuıOn de 
h dili diriltmek lçla uiJ'aııyoruz. 
Bu itte lıepimiz için can bat olap 
aıvanmak gerektir. On bir yılda 
ıartı ıırtına yapıp yakııtırdığımız 
1&yisız yenilikler araıında öz dil 
uğraımaaı hepsinden parlak ola· 
caktır. 

Galatasaray 
Ateş - Güneı 

Galataıarayhlar Mukabil 
'- Teklifler Yapacaklar 

Dün akıam Beyoğlunda Gala· 
tuaraylılar ctmiyetinde Galata• 
saray kulübilnUn llere ıelealerl 

bir toplantı yapmıı, Ateı - Gllnef 
ile Galataaarayın blrleımesl etra• 
fındaki teşebbüsleri görUımüıtUr. 

Önce idare heyeti reiıi 'Ce-Ydet 
Bey blrleıme teıebbUılerine ait 
huauıl görtlımeleri anlatmıı, 
neticede azadan bir kıımı birler 
meye tamamen muhalefet etmitler, 
bir kııım aza IH Ateı • Gtlneıin 
lıtediği tekilde bir birleımeain 
Galat&1arayı, bir dalıa teıeldcill 
edememek suretinde ortadan kal• 
dıncı mahiye.tte bulmu9lar, bu· 
nunla beraber mabzurlan izale 
edici karııbk teklifler yapılmasını 
ileri ıUrmUılerdir. Bu toplantı 
huıuıi mahiyettedir, aadece idare 
heyetini tenvir için yapılmıştır. 

Amerika da 
Heyecan! 

Nevyork, 22 (A. A.) - Faılıt 
ıuikast teşkilatı hakkında Jeneral 
Butlerin son ifıaatı, Amerikan 
efkarı umumiyesinde büyük bir 
alaka uyandırmııtır. 

Jeneral Butlerin Fladelfiyadaki 
arkada9larına ıöylediğine sıöre, 
diktatörlUğünU kabul etmesi Jene
ral Conson 1 teklif edilmiş, 
fakat Jeneral Conıon bunu tekzip 
etm'.ttir 

S0N POSTA 

Resimli Maka ~e a Kafamızı işleiPlım a 

Ilık, parlak vo ye~ il yaz günlerjndeyiz. O üucş her yana 
c&n nıiyor, ışık saçıyor. Kuşların cıvıltıları, taze kuzuların 
oilveli meleyiıleri gönlümüzü coituruyor. Yanız ve kay
ıuıuz, kırlarda gezip tozuyoruz. Öyle coıkunuz ki yarınm 

neler doğuracağını düvünmiyoruz bıle. Ancak uuutwıyıdım 
ki dedelerimiz "geceler gebedir,, demiıler. Gülelim vı eğ• 
lenelim. Hakkımızdır. Fakat yarını da dütünmemeılik et
miyelim. 

SON ·TELGRAF HABE 
• 

Bu Yıl içinde .Trakyada etonarme 
Olarak 25 Köprü Kurulacak 

Telclrdağı, 22 (A. A.) - Edlr· 
ne • lıtanbul yolunun Teldrdağı 
mınta1'asında 25 köprUntin beto· 
narme olarak yapılmaıı kararlat· 
brılmııtır. Bu köprüler Çorlu· Si· 
tini aruındadır. KöprUlerln in· 
4aatı yakında mUnakaaaya çıkarı• 
lacaktır. Kııın geçit vermez aula· 
rın üzerine kurulacak olan bu 
körülerin yapılmaıı, memleketin 

Soy Adı 
Türk Dili Cemiyeti Bir 

Liıte Hazırlıyor 
Ankara, 22 ( A.A. ) - TUrk 

dlll tetkik cemiyeti halkımıza 
kolaylık olmak üzere soyadları 
için bir broşür hazırlamaktadır. 
alfabe ııraıile hazırlanan broıür· 
de en doğru soyadları buluna• 
cakhr. Broıtır birkaç güne ka· 
dar ç~kacaktır. 

ltalya Sefiri Çindeki 
Vazifeıine Gidiyor 

Ankara 22 (A. A.) - ltalya 
aeftri M. Lojakomo Italyanın çin 
hükumeti neı:dinde sefir tayin 
edilmiştir. Mumaileyh yarın ıeh· 
rlmi2den ayrılacaktır. 

Yeni f ıveç Elçisi itimat .. 
namesini Takdim Etti 

Ankara, 22 (A. A.) - Relsi
cllmhur Hı. bugün ( dlln ) 1aat 
14 de yeni lsveç aefirl M. Vinterl 
kabul buyurmuşlardır. Sefir, Gazi 
Hı.ne ltimatnameainl takdim et• 
mittir. 

Fener bahçe Ankarada 
Ankara, 23 (Huıuıi) - F •· 

nerbahçe birinci takımı buaOn 
ı•hrimlze gelmektedir. Fenerliler 
öğled•n sonra Çankaya ile bir 
maç yapacaklardır. 

-lktısadiyah üzerinde bUyUk bir 
ehemmiyet almaktadır. 

KöprUlerin inşaab birici kA· 
nunda ihale olunacaktır. 

Muhacir ı,ıerl 
Tekirdağı, 22 (A. A.) - Ana 

vatanın Trakya eline kavuıan 
aoydaılarımızın İ•t• ve laklnlan 
için geceli gUndfizlU çalııılmak· 
tadır. Ahiren ıehrimizde muhacir· 

Marilya Faciası 
Milletler Cemiyetinde 

Görütülecek 
Cenevre, 22 (A;A.) - Marıilya 

ıuikaıti mesuliyetlerı hakkındaki Yu-
goılavya notası bugö.n (dün) eaat 
17,30 da Milletler Cemiyeti Katibi 
uınumtliğine verilmiştir. 

C•nevre, 22 ( A. A. ) - Yugoıln 
heyeti, :Marsilya cinayetinin slyaaal 
meauliyetlerine ait ~elg~at hükumeti
nin Milletler cemıyetine vereceği 

muhtıranın gerek esaı ve gerek şekli 
hakkında Küçük itilaf nazırlan ara· 
11nda tam bir uzlaşma haııl oldutunu 
bildirmiştir. 

Romanya ile Çekoılonkya da yarın 
Yugoslu muhtırasını teyit eden muh
tıralarmı umami katipliğe Yereoeklerdir. 

L-----------------~ Eski Müdür 
Mahkemeye 
Verilecek 

Ankaradan bildiriliyor: 
lstanbul telefon •irketi muka· 

velesine göre, ücretlerde yapdması 
laıım gelen tenzlllta vaktile yap
tırmadığı için eaki poıta ve 
telgraf umum mUdUrU F ahrl Beyin 
suiistimal suçundan mahkemeye 
verllmeıine Devlet Şurasında ka· 

~------------------------------------------
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lere yardım komisyonu adında 
bir komisyon teıekkül etmiıtlr. 

YUksek lskln Komisyonu 
Ankara, 23 (Huauai) - BUttln 

Vekiletlerln mUme11illerlnden ku· 
rulan yüksek iskan komiıyonu 
iç itler Bakanının baıkanlığıoda 
toplaadı, T rakyada lakin lılerinl 
gözden geçirmek lçJn don akıam 
buradan nüfus mUdUrile beraber 
hareket etti. 

Elmasçılar 
Kaçırılan Mal 100 Bin 

Lirayı Aıkın 
Elmas kaçakçılığı yapmak 

ıuçundan dokuz kltilik bir ıebe· 
kenin Adliyeye verilerek tevkif 
olunduğunu · yaımııtık. Bununla 
beraber polis bu huıuıta tahkl· 
katına devam etmektedir. 

Bu arada tebekenin mensup
larından oldukları anlatılan dört 
kiti daha verilmlıtir. Bunlar Y .,. 
vant, Partef, Dikran ve Tor kum 
iılmll dört ermenldir. Yapılan 
kaçakçılığın 100 bin lirayı aıkın 
olduğu tahmin ediliyor. 

Memnu Mıntakalar 
Ankara, 22 - Aıkerl memnu 

mıntakalarda istimlak edilen bina 
ve arazinin bedellerini ödemek 
üzere bir layiha mecliae verilmiştir. .............................•..•............................. 
rar verllmlıtir. 

Müdür muavini Suphl, T elıraf 
MlldUrtı Ihsan Cemal Beyler de 
mahkemeye verilecektir. 
lstanbul Postahaneslnde 

Istanbul Posta ve Telgraf 
BaımUdilrU Adanaya nakledilmlf, 
Adana MUdilrD V elcllet emrine 
alınmıştır. lstanbul Posta Müfettişi 
Hikmet Bey de Ankaraya alın• 
mııtır. 

f NANMA! 
Geçenlerde Marmarada bir Yapdr bir mavnayı 18~6 lirayı bulabllmif. Listede bir tek zengin iaml yok. 

batırdı, mavnanın içindelci 50 yolcu Jan 52 yurt ~ııı acı Hep orta halli kimeeler, n ııünd~lilderinden artbrdık
fery tlar aruında boğu:du!ar. Şimdl mnhkeme bu ları kuruıları yardım için veren talebeler liateyi dol
faci r.nın mes'u'lerini meydana çıkarmay çalıtıyor. durmuı. Fakat uıl acımıza dokuaan fU oldu: Bir ıir
Fakat llz burada baıka bir feye el koyacağız. Bir ketin memurları kendi aralarında (18) buçuk lira 
ıır'<nd~f, facia kurbanlarının çoluk çocuklarına yardım toplamıılar; o tirket iae vere Yere bet liracık 
için bir llıte açtı . Bugün• kadar toplanan para ancak verebilmiıl 

Yeni Soy 

Adları .• 

Sayfa 3 

Kıı 1 

---------· A. E -
a ·r arkadat m yaz bat nda oto

mobil ile Avrupada bir do.ıı ımıya 
çıktı, döndükten aonra iÖrllp iılttik
lerini tatl ı tatlı yadı, onun anlnt tık
lar.nda okudum : 

- Yugoslavyadan İt:ılyaya ııeçer• 
ken, ı nır .. a puaportuau damgalıyan 
f tnlyan Buyr ldar (1) tan ıdığımdan 
adını sorm uıla r, o : · 

- Ahmet Şilkrlı, demlı ! 
- Nae 1 olur? Cevabın ı vermiıler, 

pasaportunuzda Ahmet ŞükrG Bey 
yaz ılıdır, ıoy adın ız (Bey) değil mi? 

Arkada,ım İtalyanca bilmez, İtal· 
yan ko:cular nın da Tlırkçe Öğrendlk
Jeri11l hennz ititmedim, bu kcınuımada 
ne kadar gilçlilk çekilmlt olabilecetini 
gö:r. önüne ıelirmek gGç detll. Y aln a 
doıtuın Jif altında kalmaz. 

- Bizdeki Hey, ai:ı:deki Sinyorun 
karııhğıd ı r, sizdeki alııkanhtın tenine 
olarak adın baı na detil, acınuaa gelir. 
. Tiirkçe yapılan bu anlatıtımın 
ltalyan kolcularına yeni bir t•Y atret· 
titiDİ aanmıyorum; yalnıı arkadatım 
oalara bir de aan (2) ılS•termit. 

- Bakınız demit: 
Sinyor Muıollnl 

Demiyeceluiniz, bizde olaaydınııı:, 
Baıbak•nınızı, 

Musolini Sinyor 
Diye anacaktınız l 
Kolcular gilliltmiye baılımıılar, 

itte kökünden keailmit olmuı. 

* Üç bet giln önce Ankaradan gelen 
bir tel yazısı bu eaki aalatııı tekrar 
kafamda uyandırdı. Bu tel yaz11ında: 

- Bundan sonra Bey yerine BAy 
slSzllnün alınacatı ve bayGk adla 
kilçilk adın ortuıada kullanılacağı 
anlatılıyordu, bir de un gösteriliyordu. 

Ahmet bay Kaçar 
Denilecekti. Carı (3) dotru mudur, 

detil midir, bilmem. Bey yerine 
Bay denilmHinc de aykm değilim, 
yalnız bu bilyftk adla kilçQğftnlln 
ara1111a getirilmtıl bana pek çekici 
bir bulut g-örDnmedi. Bir kere arap
larını 

Fettah Bey ElmOeyyet 
Suratında kullandıkları adlera 

benseyecektlr. Kendimizi onlardan 
aa1ıl ayırt edelim, aonra da bu yolda 
Avrupalılarla aalaıamamazhk aOrGp 
gidecektir. lylıi mi EYrenHl (4) 
kurallara (5) uyarak (Bay) i baıa 
getirmeli, kOçQk ve bDyilk atları 
ıonra yazmalıdır: 

Bay Ahmet Ke~ar 
Gibi. Bir yönden de lıe bıtlamıt

ken (Hanım) ile ( Hanımkııı:) ın yerine 
de TOrkçe karııhklarını bulup onları 
da adların baılarında kullanmıya 
batla malıdır. 

* Soy adlarından ıözleılrlcen anıima 
(6) geldi: (V akıt) ın batyaı:ıc111 Aıım 
Bey ra:ıatHİain de, kend iaininde ad· 
larını detiıtlr mit. 

(Yakıt) ıa TQrkçe karıılıtı olan 
(Kurun) u ahnıf, kendlainin ıoy adı 
olarak ta (Us) u uçmit, gerçekten 
ıaygı deter, uılu bir ıaıctecidlr. 
Buldutu yeni adların hakkında 
kutlu olmuını dilerim, yalnız 
kendi g-a:ıetHinde arkadaılan bu ya• 
san (7) dan a8zleılrken ıözlme çarptı, 
arkadatları ba11azıcılarının yeni adını: 

Bay Aaım Ua 
Diye an11111lar. hk bakııta biraz 

garip ıelme de anl8fılmaaı rlç bir 
tey olmıyacakbr. 

- ------
(1) Buyrak ·memur, (2) aaa • miaal 

(3) carı • rinyet, (4) evrenıel • bey• 
nelmilel, (5) kural - kaide, ( 6) Hf • 
hatır, (7) Ya1an • karar 

Emniyet 
Müdürliiğünde 

Değişmeler Oldu 
Ankarada Dablllye Bakanlı· 

tile temas eden Istanbul Emnl· 
yet Mudnrn F cbml B. bugUn 
ıehrlmlze dönmUıtUr. 

Iıtanbul Emniyet MOdUrlUğUn· 
de bazı değişmeler olmuf, F atlh 
Merkez Memuru Mehmet Ali B. 
Beyazıt Viliyetl Emniyet Memur· 
luğuna, ikinci Şube baımemurların 
dan Cemal B. Siirt emniyet memur· 
}uğuna, Üsküdar birinci komiıeri 
Ali Rıza Bey Zonguldak emniyet 
memurluğuna, Fatih birinci komi· 
seri Salih Bey Mardin Emniyet me· 
murluğuna, Sirkeci iıtaıyon ko
miaeri Burhan Bey de GtimUşha· 
ne komiserliğine tayin edilmif' 
lerdir. 



4 Sayla 

• \ Memleht Manzarasl 

Elô.zizde 
Cirıt 
Müsabakaları 

Eli:ıiı (Huıust) - Elftzlı yeni 
bir spor hareketile çok me~gul 
olmaktadır. Bu da millt cirit 
oyunlarıdır. Halk Evinin teıvJk 
ettiği bu milli spora tl uuk 
köylerden iştirak eden meraklılar 

vardır. Her cuma cirit ıahasında 
yüzü mütecaviz binici toplanmak· 
t ve iki zümreye ayrılarak he· 
yecanb cirit oyunları yapmakta
dırlar. Oyun . baza o oka dar be· 
y canlı afhaiara giriyor ki atların 
yaralandığı bile oluyor. 

Elazizdo çok güzel ve nıtl 
ati r vardu. Diyarıbekir, Urfa 
ve Cenup havaliıile ticari ve iç
timci mUoasebette bulunan Ela· 
zize bu t mlı kanlı atlar Cenup
tan Araplardan gelml§tir. Cirit 
oyunlarının taribt kıymetini arttı· 

ran en dikkate şayan bidiaelerden 
biri de atların tariblik takımlarla 
.. eyer takımları • eahaya çıkma· 
ııdır. lspanyol takımla'' pek 
azdır. Ekaeriyetle Ma'riktt ve Er
zurum, Çerkea tabir etttikleri 
eyer takımlara, ılnebentlerle allsll1 
olarak oyun meydanına gelirler. 

Oy
0

un eınaıanda delikanlılar da 
ip tarafkirliğe dökerler her biri 
bir tarafın binic:alne değnek ye· 
tişUrmek raıeaile her atılan değ· 
neğin yanında birkaç delikanlı 
toplanır ve kapııırlar. Bazan ma1-
raf yapan biniciler var. Atlarına 
çok güvendikleri için bllifasıla 
değneklerini haıımlarma atar ve 
ondan &onra para ile değnek ıa· 
bn almak kadar ileri giderler. 

Bura cirit oyunlannın bellibaşh 
huıusiyetl rinden biri de hazan 
kol kafa yarılmasına rağmen bini
cinin aldırmaması, soğukkanhlıitnı 
muhafaza etmesi ve nihayet has• 
mını mağlQp etmesidir. Oyun çok 
heyecanlı devrelere girdiği halde 
hiçbir vakit nezahet ve itidal hu· 
dudunu aşmamakta ve binicileri 
yekdiğerlle pek dostane mücadele 
etmektedirler. Bu da halkımızın 
ıpor hareketlerine g6ıterdiklerl 
çok ıamimi alakanın ınkran deter 
bir tezahnrtıdilr. 

Nazillide 
Yağmurlar Köylüyü 

Sevindirdi 
Nazilli, (HusU11i) - Kaaımın 

girmeaile beraber buralarda yağ· 
mur da baıladı. Senenin yanıın· 
dan fazla zamandanberi devam 
eden kurakhk her tilrlll mahıulita 
tesir etmiş, verimini azaltmııtı. 

Yalnız tnrla81 kuvvetli olan ve 
ıulanabilen pamuk mahıulü mev• 
ıimin vaziyetinden istifade eden 
yegane mahauldUr. Şu .ıırada pa• 
muk iyi para etmektedi. Çekir· 
deklisinin kl:osu 15 kuruştur. 
Pamuğu bol olan çifçllerin yUzU 
gUlilyor. 

Yılın görülmemiş kuraklığı su 
kuyuları :ı ı da kurutmuştur. Sulak 
köylerde bile kuyu!arm suları 
çekilmiştir. 

Zeytinlerde artık klSyllinün 
eline gelmiştir, yağmurauzluktan 

taneleri ufak ve yağaız kalmasına 
rağmen çifclyi memnun edecek 
,okildedir. Zeytin ve yağının fi· 
eh da iyidir. Zeylin tanesin 
kilosu 4 kuruıtur. 

Oç gilndUr yağan yağmar 
köylüyü tsrlası ba ma çekti. Af· 
tık her yerde, her tnrlada çift 
aUrme ve ekin ekme faa1iyati 
göze çarpıyor. 

SON POSTA 

LE E BE ERi 

Tirebolullllar Kasabalarına 
Türkçe isim istiyorlar 

Ifrebolu, (Hu· 
ıuı1) - Tirebo
lu anfiteatr tar· 
zı nda yekdi· 
ğeti liznrine ka· 
demelenmfı bin· 
yUx kadar evd n 
müteıeLldl bir 
knıa mer kezldir. 
Tabii meoıara· 
larınm anzelliif 
ve içme suloranın 
nefasotile mUıtı· 
hirdir. Belediye 
bfitçeıl on bir 
bin lira ve nefsi 
kasabanın nnfu
ıu alta bin iki 
yOzdftr. Ba~lıca 
ihracatı fındıktır. 

Dağlanoda her çefit av hayvan
ları ve saldı hazineler teklinde 
çok ıeni[in maden damarları var
dır. Toprağı mftnbittir. Bahçele
rinde her çeılt meyvaları olmakla 
mevsiminde geliıi güzel toprağa 
sokulan dallar bile birkaç hafta 
içinde yeşererek güzel fidancıklar 
olurlar. Kasaba umumi harpte 

Nevşehirde 
Hareretli imar 
F aaJiyeti Var 

Nevıehir, (Husuıi) - Bu sene 
Nevıehlrde kuru UzUm latihaall 
fazladır. Nevıehlr t\:ıüm lılihıa

Jjnde lzmlr ayarında ıöhreti olan 
bir memlekettir. Bu aooekl kuru 
llzlim istihsali 4 milyon kilo tah
min edılmektedir • 

Nevşehirde kayde deter bir 
bir imar faaliyeti de vardır. Hil· 
kUmet konağı ~nllndekl btlyllk 
cadde parke taıı llo tefrit edil· 
mektedlr. 

Şehirde ayrıca kanallzaıyon 
tertibab da yaptınlmakta, btıkft. 

met bahçe1J park haline ifrağ 
edilmektedir. T elefoo santralı da 
teni edilmektedir. Bütün k6yler, 
civar kaza ve vUAyetler telefonll 
Nevılre baalanmııbr. 

Zilede Buftday Alımı 
Zile - Ziraat bankası bura&a 

mevcut buğdaylarından alb bin 
21 O tonunu lıtanbul ve Samsuna 
aevketmiş, yeniden mllbayaata 
baılamııtır. Fiatlar kilosu 3 ku· 
ruı 30 paradan 4 kuruı 1 O pa· 
raya kadardır. 

Tireboludan güzel bir manzara 
çok ziyan g&rmtııs• de .Unden 
gflne bir mamure halini almak
tadır. Kasabada iki llkmektep 
vardır. Köylerinde a-UndüzlU mek· 
tepler olmakla yeni yabla mek· 
tepler yapılmaktadır. Yeni yapıl· 
mış bir Einemesile bir tiyatrosu 

vardu.Denf zden baıka yolu olmıyan 
Tirebolu, COmhuriyet devrine ka· 

Gereded; Kültür 

1Faaliyeti 
1 -· 

ı r 

1 

· Geredede Ziya Gök Alp ilkmektebi 
himaye heyeti 

Gerede, (Husuıi) - Bu sene 
burada mekteplere rağbet fazla· 
dır. BlltUn mektepler dolmuıtur. 
Maarif memuru Yusuf Ziya bey 
her müracaat eden talebenin 
mektebe kaydını ve kabulunn 
temin etmiıtir. Himaye heyetleri 

vuıtuktan ıonra 
ıarktan Trab· 

~ zona ve garptan 
Gireıuna birer 
§Oıe ile bağlan· 
mıısa da Giresun 
yolu bozulmuı, 

iıtifad edilemez 
bir bal almııtı. 

Bugön bir taraf· 
tan bu yol tamir 
olunurkea diğer 
taraftan da kaza· 
nın en eaaab can 
damarı olan Har
ılt yolunun lnıa· 
11na baılanmıştır. 

Tirebolunun la 
mlola ulı (Tire· 
poli8 ) tir. Bu 

rumca bir iıimdir. 
Üç kale demektir. Birkaç yıl ev· 
veJ bu lımln Tnrkçele§tJrilmeal ye 
bllhaaıa ıularının glbelllğl mUna• 
aebetile kaıabanın adı (GDzelsu) 
olma11 düşUnUlmUı. Fakat bir 
tUrlll tatbik aahasına girenıemlıtlr. 
Alakadarlardan bu güzel kaaa• 
baya gUzel Türkçemixle bir iılm 
verilmesi rica edilmektedir. 

Band rmada 
3 Kişiyi Öldürene Ölüm 

Cezası Keıi1di 
Baııdırma (Huıusi) - Dört ay 

evvel Çepni köyünden 'lbrabim 
ve Mehmet iıminde iki kiti ile 
üvey kardeıl Kara Mehmedi aı
düren Musa o~lu Kara Hasanın 
duruımaaı eğır cezada biUrilmiıtir. 
Hakimler Hasana ölüm cezaıı 
kesmişlerdir. 

Bandırmada Bahk Yol< 
Bandırma (Huaua1) - Bu ıene 

Bandırma k6rfeıinde balıkçılık 
olmamı~br. Balıkçılar takımlarını 
ve kayıklarını karaya çekmiJ· 
lerdir. 

Mf;;k;ıad~ ~;;;1 ;~rfet~ektedİrı;;: 
Mlsakımillt himaye heyeti fakir 
çocuklar için bir müıamere hazır
lamaktadır. Ziya Gök Alp mek· 
tebi himaye heyeti do mektepteki 
fakir yavruların dera levazımını 
temin etmlt bulunmaktadır. Ziya 
Gök Alp mektebinde baımuallim 
Muzaffer Hadi bey tarafından 
Ziya Gök Alp hakkında bir kon• 
fer anı verilmiş, bu konferansta 
bUtlln Gerede münevverleri hazır 
bulunmuılardır. 

Malatyada Yeni Ve Güzel Binalar Yapılıyor 

Eliziz cadd iade kurulan yeni evler Yeni binalarla ıüılenen Malai.)'& iatuyonu civarı 
Malatya (Hususi) - Yeni Belediye Reiıl Tevfik Bey tehrln gUzellettirilmeai için bir imar encümeni 

teıldl :ne karar vermiş bulunmaktadır. Malatya 1Bn geçtikçe gUzeUeımektedir. Tren reldikten ıonra ıehir 
) epyeni bir çehre almııtır. istasyon ve iıtaayon civan yeni ve modern binalarla ıUalenmlftlr. Elblz, S~vas, 
Iıme ~pafa ve istasyon caddelerinde de yeni yapılan t.vlerle adeta yeni Ye modern bir oehlr vncude gel
miştir. Tetkil edilecek imar Encllmeninin ıehrln gUzelleımell husuauoda çok faydalı tedbirler alacalı 
4üpheslı addedilmektedir. 

Jki•ci ... ri• ~ 

__,..j ___ M_usiki işi 

Türk Musikı' 
inkılabı 
Ve Mı•ırlılar 

) 

Kaiıirede çıkaıa Elbelai ıaz 
tHi Türk musiki lnkıllbı ba~ 

~ 

kında ıu satuları ya11yer: 

«Soa ıelen t•lıraflara ıöree 
Gazi Muataf a Kemal, Blyük Milı' 
let Mecllılnln birinci toplanhııadaj' 
T8rk musikJılain en 6nde ve eıt 
çabuk ılı 6nllnde bulundurull 
ması lbım ırtien bir mesele ol' 
duğunu aiSylemİf Ye demiıtir Jdi 

"Buılln dinletmeye yeltenlleq 
musiki, yU:r; a~rtacak değerdJ 
plmaktan uzaktır. Tllrk uluıal 
musikisi aırileıeblllr ve evrenıel 
muıikiıinin yerini alabilir. ,, 

Bu eya•atı nınteakip Da• 
biliye V ehlleti, yaphiı bir tebliği 
ile, bu tarihten itibaHn Ttirk 
muıiklaiain ve Tftrk ıarkılarınıo 
ardyo IJe neırhıi meDetmlftir. 

Binae•aleyb bur'1nden itiba-
ren Türkler yalaıı ıarp muaikl• 

1 

sini veyah•t ıa" musikiein• 
uyııun prluları dinleyeceklerdlrr 

Gazinin nıulild hakkında el•
4 

dıS-ı bu tedbir, Tlrklyo ipıı asrı: 
leıme bakımıaclan uygun bir ha~ 
Hkettir. Gazi, ıark aıuıiklaini~ 
ortadan kaldmlmauna •• yerin~ 
garp muıiklıinin konulmasına de-

4 

illet ettiil için gayet değerli biı 

harekette bulunmt :-tur. 
Dediiimiz gibi şark muslkial; 

Mısır şarkiın olsun, Ermeni şar
kıaı olsun, Türk şarkısı olsun, 
Arap şarkısı olıun hakikati halde 
Bizans musikisidir. 

Bu muıikl Şarkt Roma lmpa• 
ratorlutundan alınmıı ve Mısıra, 
Suriye, Irak, Ermenistana, Ara• 
blstana ve Trablusgarbe y yıl· 
mııtar. 

Mııır ıarkılara Bizanaın dini 
9arkıaıdır. Bu ıarkılar halihaı.ırda 
M11ırda kıptl kiliıclerinde okun
maktadır. Bu kiliae ıarkıları, Bi· 
zaoslılann bundan bin dört ytlz 
yıl evvel okuduğu şarkılardır. V • 
bugUn bUtlln kiliıe binaları da 
Bizanı mimarisini andırmaktadar. 

Musiki, bil' millet lçln Uerletil• 
meal ve ytıkselttirilmtal gerek olan 
bir ıeydir. Ve bunu yapmıyaıa 
bir an illet f nkıraza mahkumdur. 

Muıiki Avrupa memleketle
rinde çok terakki etmiıtir. 

Buna mukabil Şark milletlerini 
Bizansın ataletini andıran şarkı• 
lar kaplamıştır. 

Bugün Türkiye veya Mııırda 

bulunan mUterakkl adamlar, bu 
ağlatan şarkılara tahammUI ed .. 
memektedirler. BugllnkU aarl 
adamın ruhu, yüksek bir yeniliği 
taıımaktadır. Bundan dola,•1 Av· 
rupaoın tarkılarııaa me} 3 r. 

Biz Şark muılklıinin l.rtadaq 
kaldırılması için birkaç defa yaz• 
dık ve Mısırda bulunan Şıirk 
Konıervatuvarıaın lii•ile yerine 
bir Garp Kon1enahıYar1 konuJ.. 
mas11ıı birkaç defa istedik. Bu 
ıuretle gevıek. atlatan ve ruhu 
zayıflatan prkılarımızı kaldırmıya 
muvaffak olabileceiiz. ,, 

Bartın Ha1kevf Binası 
Bartm, (Husuıt) - Ônümliz. 

deki Şubatta fehrlmi:r;de Halkevl 
açılacağı umulmaktadır. Reiai Dr. 
Mitat Bey, fırka merkezi nezdinde 
teıebbOsatta bulunacaktır. 

Halkevl açıldıjı takdirde dar 
gelecek olan fırka bloas nın ge• 
nifleUlmeal hnkkındnki tasavvur 
da fiil sabasma konulmuştur. Bh:ıae 
nın genitletilmesi için icap eden 
malzeme hazırlanmaktadır, Pe k 
yakında inıaata baılanacak, Şu
bata kadar bitmiı olacaktır. 



23 ikinci hirfn 

( Siya.et Alemi ) 

Sigasa Alanında 
Bir Orta 
Oyunculuğu 

Leaclratla ~adellk olarak çıka• 
Time1 l'aHtHi, ı •• mz aaylaalar (meb'
•11) kuraltayıada bir a1chı (nutuk) 
-41leyu lafllla aakıoı (•ulaafazak&r) 
partiaiaia Heri .. ı • .ıeriaden M. Çlr
clli• ltirltlriai tut•aa iki ılılae 
parmak koyuyor. Bunlardan ltlrini, 
MI.ter Ç8rçll 1921 yıbaın 16 ltlrinci 
Klnuauadı, lldnclaial ele 1934 yılının 
14 Te••umatla 5a7lemiftlr. 

Mfater Çlrfilim, ilk kerte ılts 
alclıtı kurua (nkit), laıiliı 1avaı 
itleri bakaaının 40 milyon fngiliz 
llrahk aavaı harçlıtı fatemHlne 
raetlıyor•u ve aydııını bu ylıtlen 

ltlrl •lrl••İf, cle•iıtl ld: 
" ••• ltu paraaın verll•anl 

livi11vle karplıyoram. Çlakl elleri 
kanlı Sovyot Rusya tlSrlıOnl• clnrll• 
mHlna 1arayacaktır. ,, 

O kuna lawilten ile SoyYet llu1-
J•lalD araıı pek iyi clatiWI. Mltter 
Ç<Srçil 1934 Temmuzuıadaki ayclatında 
iH ıuaları ıltyllyordu: 

'' - Sovyet Ruıyanın Uluılar Bir• 
ili' itine l'lr•elladea ötllrl tlıı iti•• 
ltakanı Sir Coa Siaon'ua ıöylacliti 
ılaler, Rua aluıuaua keadlıiae eln• 
tlıH slrlp 1açtJt1 ılyua ılıte•lnl 
Ht•a•.,••I• tarafı•daa bile ayıan 
drlilm•k ı•r•ktlr. Çlalcl So91et 
i.uıya barııık HYfİli a. .. u,or. " 

* Ba ilci ayrı dltl•01t ılyual alaacfa 
atlamluın ae denli aykırılıklara da,.. 
•Heeaklarlnl g8atermek bakıau•daa 
bir kızrut ( ibret ) örufldlr. Bu orta 
'yusau blll'içHflae •• dealt parmak 
l11r1alc aıcbr. - Siireyya 

300 MotCSr 
Amerika Tarafından Sov· 
ret Ruıyaya Satılmış 
Nevyork, 22 ( A.A ) - Aerokor• 

,...e11ln, bu Ha• zafıada So•1•t 
R•tJa1a " ,es tanu• ••tiri 
illrat .. Ucliflal Wldlr91lftfr. 

aovyet Rusy•da Milyon• 
larca Hapan V•r 

Moallo•a, 22 ( A. A. ) - S.•y•t 
Rura lkt11adl itleri lıtaüatlk .... 
kezi, temmusda yapılaa haynn aayı· 
mı MtiHlerlal .. pet•ittlr. Sovyet 
Ruayatla 15.612.800 at, 17.36Ulo 
domuJ, 42.381.000 b.,...aı. ••J•aa 
Ye 51.936.000 ko7ua Ye kefi 1ayıJ. 
mıfbr. 

8ovyet S•çlml 
Mmova, t! (A. A.) - iki tin 

lnellu lra•ar blth Sovyet Raıyacla 
8,480 Wly so.,atl latillap edil.._... 
Yani meltu•lana 7hd• 11 1 -...Ut 
f ırka11 ve ylıde 12 ıl de lroml•iıt 
.-elik Mfldlatı auıdar. usı ••ne. 
uda H aialtatJer Jlsde 14,8 Ye 6.4 
idi. 

Amerikanı• Bir Tekzibi 
v qhı,.ton, 22 ( A. A.) - ea11r1,. 

Nazın M. SYanaon, Amerikanın harp 
ı•mllerl ı ... abma Wiıli tutul•Hı 
W. yeal •mlraaaaler ıık•r«htı .._ 
berini tekzip ebaif •• •e•cat •llir• 
namelerin bu maksada klft olclutua11 
..,,.ı .... ıttr. 

Ne.76 
18- 11 -~ 

Ve • MI ,.ı ,.. •·Ww 
..... t ................... , 
auır talu IMa pan1aklar Wırllın 
Wre ....... 8....... tlltr• 
kliulı bir paçavra ıibi ,_. 
dnıttı. 

Ve Lefll alkaecl• bir b• 
raaıa ••11ntua ile ıua-, .... 
klldbulea alklp atbla Wr fiaa 
sfbi kaMpeaha OatCkte denikll. 
Bu defaki al.,et ewvelldntl• 
daha U&UD ıUrdU. 

Teakin edicl Bromlrler, l:ordl-

aa&taı 111.GBArLAB 
-- ' __ .. . 

,.. 
Fransada 
Ordu KuorJ•ti 
Kabarıyor I 

'! Silihları Bırakma işinde 

Pariı, 22 (A.A.) - Maliye Eactl
meainin ordu lıütt•li raportö.rl M. 
Arşimbo, Ordu Eaeiimeniade yeni 
Ord11 Ll1ihlımn ua Udarım aa
latmıı •e ftilhana oNll mncueu ve 
la.azım aeHlul U11riAcle 11ru ete 
aittir. Orcf 11 En.clmeai ıoaıaUa in
dirilen 380 mil1oa fraacua ela na ... 
llyl• yeal Jevaıun yapalmuun ve tala- · 
ıi1atm ilk konulu miktua çıkanlma
ııpı temeanl •tmlttlr. Eacnı... Reill 
M. P'abrf, Baıveklle• pHrü lnı 
temenniyi M. J'laaden'• a,ildimlttir. 

L J 

lngiltere 
Hindistanı 
Bırakmıyor 

Londra, 22 ( A.A. ) - Blylk Brl
tanya lmparatorlutunun lıtikltalial 
allkadar edea çok mtıhim bir belı• 
din Londra'da neıretlil•lttir. 

Bu &el~e, Hiadl.taa Kuuaa üaıl 
projeal hakkında muhtelit parllmeato 
koml17onuaun oa ıelds aydaa beri 
••ınrlamalrta oldufu rapordur. 

Raponla lllldbaetla prejeıl -,.u 
ll•UMl7e.t ltiltarile tHYip •dil .. kta 
lM de çok fNah birkaç aokta1• ili· 
ıilmektedll'. Wfilen bu noktalar pro-
jeye kartı muhafazaklrların raptıfı 
itirazlara uyıua a•l•ekt.41ır. 

Raporda çok lllAlal• olarlk fU it 
t.Wlf 7ap1Jmaktadır ı 

1 - ZalHta İflel'İH alt lternnl'İ 
.. alaa•n••• [• •aataluıda larllt•
.eala •l•uıill oJaa YaU tarafıatlaa 

· taad1k etlll•eclikça mer'i olmıya• 
caktır. 

2 - T ethit hareketlerlal kartı 
... a ........... ı ................. . 
.......... t .............. . 
lıeaiai •vabbe -..ıs ltiD •IMll· 
Jeti uiı: ltuluaacaktır. 

3 - laıilteredea ıelecek mallara 
kartı kenubcak tarifeler balı:kında 
••u•I nlialn nto laakla olacaktır. 

Parlamento uuı ti•cll koml•Y•· 
au raporunu Bjrenılljiadu .. ..ıoyl 
~ltla tefwruatile tetkik edeltllecek• 
tir. Bu projenla mlzakerHl hı ay 
luııtlu alneekiir. 

••-'•• ıonra .. t1t1elerla tetld· 
ldae •eçlle•kt&. 

HlnUUer Yaslı 
Kalklta. li ( A. A. ) - Hindfltaa 

Kanaaa !•aıiıl hkkıada hl1dlmttla 
t.Uırldtfa projeyi httıdı eden parll
.. ato ke>11iqe•-• ,.,... •aklu.da 
•lallmaalar umumi7etle fikirlerini 
h•I• •u.._ı, dolftlercltr. Aaeak, 
....... ,....... rateteıl olan Star 
Of EaAa ... teldlflerla, llatlll4Wl 
..,.. attltf-i , .... 11t.cı.r. 

Zeplltl ile llak .. Ve ..... ,. ........... 
Tok,., 22 (AA) - ,_..~ laa. 

kameti, OkJaaN Mr.W lçia AJ••• 
ı•tlan blrkas zepU. ıabD ala•lııftr. 
Lalann ltedell bakla n Çia b11el
,... lhraeatil• 8deaeeldir. 

8urhan Cehit 

,.., - ........ ial lad• 
«tltl za•an bpkı fatbaaün 
--. bawlayan bir J~ıır Jlbl 
hpndı. 

Doktorı 

- Buakum. Decll ajlaaın. 
Giz y&flan oaam ıelu-iai alacak! 

Leyllaıa acıdan katılan vllcu· 
dil kalın bir buz kfttleal ç&zllttr 

ıiW yanı 1•••1 eridL 

Fakat bu eriyiıte kanındaki 
o tomurcuk lıalinde kalan eıki 

• •• 
Yine Umitsizlik 

M. Litvinof Yeni Tekliflerin Bir Fayda 
V eremiyeceğir~ ileri Sürdü 

MollıoH, il (A.A.) - M. U&tnof, 
Cean-rede ıilibıızlanma koafenaaı 
bOroeuacla irat ettiti autukta, dnfet· 
leria Allhıızlanraa aahaıında derp·ı 

adile• talldidat •• tu .. laltiatı arulat• 
•tM•t• mavefakatlwlal te•ia i•kAa• 
ıııbfı HiteWle, lıoaferaee aeni•laia 
durclafnu hatırlatarAk, bu vul1etia 
cfeT•• ettitial ve M. Haoden .. 
tarafıaciaa taeavvul' ffll.. aalMht 
tHr .Ubat tlalailinde cı. olaa ...... t 
karetlar lttilautııa m1Aa4e et .. .a 
,.k ••late•el olaadıfıas .a,t.Jllttfı. 

il Hend•ıoa tarafıaclaa .,...._ 
••J• konulllhlf .ı.a ıillla l...ı ft 
tleaoeti me1ele1Nne ttm11 .... .. 
Litvlnof Sovyet Ru11a111n bu la'llftlta 
hiç bir itirazı olmadıtıaı n Sovyat 
Ruayada huıuıi ıilib iaalitı ve tica• 
retl mevcut olmadıtı için teklif edUea 
ıiıtemin kendi ••mleketiadt cari 
bulundufunu ı071i7erek, diter •••· 
leketlerde bu yola riı'diklerl takdir.le 
bunun memnunİJefte karplHataj'lnı 
111.ff etmiıtfr. 

M. Henfle11onua dal•i ıllllıııılan· 
•• koaiıyoat.rı iladan hakkındaki 
teklifine wellace, M. Litoırinof herhanıl 
bir ılllhaıalanıaa kar.,.ıa ... tlan Wyle 
1'lr komUıyon lbdU1nae, 81ctzlerden 

~ e' hariciy• bakam M. Litvioof 
evnl arabayı kotmak demek olan· 
t Dl ıöyJiyerekı 

" - Vakıa bir iıtlkb~de lalt bir 
.. , yapamıyacafını bna bile bir 
lı:oınlayoa lhdat etmek &unu rnelden 
tasdik de•ektlr,, da•lftir. 

Deniz Silihları işinde 
Anlaşamıyacaklar Gibi .. 

.......,. ft (&. A;J- •• Coa hea 
•• J-poa Sefiri Harw,. NeJWethHle 
,ok doataae Itır •lllbt yapmıtlar 
ve dıalz m&zaktratına ait bqhıa 

mHeleleri ı5r0tmlflerdir. Fakat bir 
Qetiea alınma•ııtır. 

Londra~ il ( A. A. ) ~ Royter 
aJaawımn bir teblltfaa srlre, iyi ma
lümat alaa müalll, tiniz mlzakeratı 
YHİJatial araalık firmektedirJer. 
Japea .,..,..,. llMb Am•lka ••reti•• 
•Wlt un••mittir. la1t11a • .ı-,.. 
muraldaMIM.... .. ... ı itti•••ft. 
•••al teWll edibai,...... ealaııl· 
maktadır. 

A..,ıı.a •ahaffll, h111e1 akim 
......... taluüttle v .. ıngtOft •uabecfe-
ılaln Japoaya etraf.ela S,OIO W. .ıı 
alıa clablllnde talıklaat Japıl•ıyacatı 
ltakkıa,l•ld la'k•I •'nJ.aı ,. ..,. 
... .ı-...1s .... ti ........... 

Teltyo. ti (AoA., - Loa4ra .tala 
ıara ... ı.-.a ltGrG .. .,..._ yarı 
beylik Wr ..,. .... .,. ... , V ... i•I'· 
ton, dokuz dnlet Ye dlrt devlet 
••aı.e.lehrlnla araltınacle hitblr llltik ..... 

Japonya ....... ltlllde tlireai7er; 

.-ç IDMk .,.,. •• arZularınıa 
da paJI •artla. Her buhran arbk 
bozuk bir ıanLerek gibi oawa 
wlcucltıal urM ıuwa, ..._jmtle 
kalan ham. k&ttlrllm •• kızbk ye 
kaclmll.k hllcreleıbd kopara kopara 
tllılp piiyenh. 

O wabtl on1Aalar içiaM be

.wll*lıaa ,.....,. "'*'••••••· 
llllpanllnadı• .ı değmetlea ,-
kendikudioe kur11yup ıJtlea kar 
çiçekı.ruı. ı...ı1•& Ve ıimdl 
kalbini atafbi'tltia a:aman on bet 
yıl MYeÜd Mllılrclar paiaoıu 
•••• izlerW perifu Wr ...-1 
lıerahffl alhnda kaybobnut ıa
rOyordu. 

Buna tmkin var mıydı ? 
Burgaza ilk reldikleıt saman 

on bq 1ıl evvel blı mektep ıe-

j Şfmdlld pazarlaldard.. ..c.ıc cleaiz 
ltt.ft 1r8s hine altamalulır. 

193§ konferan11ada, Japonya, in. 
ailtere H Amerika da Ski.fer taraflı 
ltant Htlqmıalarile batlaı••I• dl· 
tünıneta hazırdı,., Mcak fek tuaflı 
antlatmalara ~atirıa kuıı •el•c•ktir. 

lngiltere, u.zak ıarktald lly ... I 
itleri ortaya atmak 19terH, Japonya 
buna enıet olacaktw. 

B~ğday ip 
Dünya Stokunda Geçen 
Yıla Göre Eksiklik Var 

Badapette, 2ı ( A.A. )- uı..
lar ar•a buid8J k.-teliDia ...
rettiii tebliğe Q6re dtldyada 
me•cut buj~y fazl• atoku 1 
Ajuatoata 500 milyon ltuaucbr. 
G•çen Hneye nitbetle 350 mllyoa 
luk bir azahı vardır. Japonya 
dıfardan buğda7 almak Iİyaaati 
takip ettlil •• diter bazı me_. 
leketler de butday yetfttlrmeyl 
arttırchtı lçie Anupa lıaerlcl ...... 
l.Uthrltl 150 mllyoaden fada 
buj'day aba aı.a. beki•••••· 

liatiti yaptıkları HeyMUyl k.,... 
1111da Jblerca .. ,......._ Retiflia 
de bulunduju o ,.._ • 
kadar ejieııdikl.iai laatvlamafb. 

Çayırlarda ç........ ,.,.. 
,aıa. ..... a bak..1arak m el .. 
Jic• kOfDltlaıdı. BiribirlerW
JelDİf kaparak u vİuca y..ek 
ıemiflerdl. 

Yakın •akitlere kadu' w 
tuWDİfle kalbial saklaJ• bu 
habralar ıimtli karaalak bir ki
.. ılbl ıklerbd brarb7orclu. 
Arbk ne koşmaya, ne ,W.eye 
takati kalmamlf gibi latekaiJ 
ve arzusuz, adeta içlllln ba1atl
yeti bopl-.. rubu, bafııaat kol
Jaım•ı ıibi ıölaıe haliado yaıı
yerdu. 

Ve bu halile ken«lini o ~adar 
fena görUyordu ki (Aytu>- ya> 

( Gönül 
5/Jler<J 

Bazılarına 
Göre Müteassıp 
Kimdir? 

Adreeinln baıalmaıını fıteme
Y•D bir ıenç bana M. S harfle
rile i1DzaJanmıı bir mektup g6n· 
derdl Bu mektuba daha ziyade 
bJr aık hikAyeai diyecetim, çlln• 
kil benden her lıaıııt bir muele 
için ta•aiye latemlyor, adece 
anlatmakla iktifa ediyor. Bir kaç 
uhrla hulAaa edelim : 

11 G6nlll iflerinde size hergfto 
binblr macera anlatan gençlerin 
yuılarını okudukça içimden ço
cukluk derelim. Fakat beaim de 
bapma ,.ıdl. Bir &fiD bir eYin 
öntlnden ıeçiyordum, 16zllm bir 
aarııına lliflJ,. dudaklarımızda 
aym zamancla birer tebeıslm be
llrclL Hemen rudevulqdak. Fakat 
buluımak kabil olmadı. Oztıldlm. 
Aktam tekrar oradan geçiyordum, 
'}'ine puceredeydt, bir kliıt atb, 
mazereti çıkchtım ı6ylayorclu, tah
kik ettim, kendi evt dejilmlt mu
taa111p bir adam olan amca1111da 
miaafir bulunuyormuı .• ,. 

Bu ıatırları okuduktaa HDra 
ben de onun gibi çocukluk de
dim: 

- Pencered• ılSrdlltG uııp· 
na ltık olan erkek, keadl.lae 
gillllmaeyea ıence 1a.... muka
bele edea, peaçenclq klğıt 
ataa kıa.. di1• *Syl•nc:U-. fakat 
mektupta bir kelime ıöılme 
çerpb, bu kelime kızıa amcuaaa 
nrllea "müteauap,. ıafataclır. Dik• 
kat ediyor m111UZ, bu afat la· 
zının veya yeieninin ilk raıt ı•l
clijt ad._ ,UIU...meline, penc .. 
... ................... ı .. . 
,.. bir adama nrU..ıctedir, 

yul namualu olU, ltaylfyetlala 
mullafazuam lateyu adam (•u
taauıp) tellkld edilmektedir. Ve 

anlatılan blrillole (mutaauıp) lak· 
tu k•rtuı.uı içi• e.tnla kapamı 
açavermeal latenllmekt.dlr. Ga
zel telikkd 

• 
Aokarada (K. A. F) Buı•• 

BabMttijiail ıencln llzi unut• 
..... laalckllUlda daha hayırh 
garlrlm. Dlfilalhlllz bir defa, 
lteak 20 yaflllclathr, Hlld talt
lllhl tle bitlnmemlftlr, .,_ '/ar 
takt bclıolann •kiden kullu
clıiımıı tabirle eli daha ekmek 
tutnaamlfbr. SWa unutmauydı 
.. olacaktı. Kmm, 20laci uarda 
yqayor1Ua, raltat etmek, ••'at 
olmalı lçitı hlllerlnle maddi 111-
tlya,larını tılif etmek mecburi-
71tiadaaia, burunu uautma, 

HANI.MTEYZE 

daja bir mekbıptaı 
- "Keadimi ne.at tDkenmlt 

tarllıt• eYVelld mahluklara bea
••tlJorum, iakel.t haliadeyim.,. 

Diyordu. 

* Anneaiala ıaı yqlan ka,.._ 
1,aıarları il• ya.ııheoeyo inen Leyli 
çiftlifın feraı w•• .. ı..i ~ her 
.-,i lwmrlaa•ıt Nida. Batla 
muamele bir ,Unde bitti. 

Molla Be, ltu yorucu, llllHMlı• 
rıcı davanın n•telaMkeler, ne •lt
ldlller ıePl'dltial lmaea aalatb. 
(Men'i mldahale) k•anaa rağ• 
men ilk zamanlar ha•• tarafının 
yaptığı tahripkArlığl hah etti. 

LeylA bllUlD bualan bDyQk bir 
facianın ilk perdelerin seyreder 
3ibl dlnl;ıordu. 

( Arkaıı ,..,. ) 



Dünya flddiseleri 

Canlı 
Bir Simoğraf 
Aleti~. 

Amerikanın Solvod ıehrinde 

Amerikada 
'rfÖhl'•t kaza

nan bir 

yaııyan Cenny Be
ar iaminde bir 
mllrebbiye, muhi
tinde canla bir aia-

miireboig• muğraf aleti ola-
rak tanınmıştır. Bu mürebbiye o 
derece haa ~astar ki, mt:se a Japon
ya gibi çok uzak mcm.ekette bi e 
bir zelz le oldumu, derhal b iitün 
vücudunda bir ürperme hiuet
mekte ve yine dünyanın bir kö· 
ıesinde bir felaket vukua ge dlğini 
söylemektedir. Mtırebbiyenin bü· 
tün tahm nleri şimdiyekadar doğru 
çıkmıthr. 

.* 
Amerika kadınları araaında 

Eu son baharın ba9lanğı· 
-

6
-,,-m-b_e_k_u __ -. cından beri yeni 

bir moda çıkma .. 
lak mttmesi tar. Bu moda kulak 

memelerinin boyanmasıdır. Ame· 
rlka gazetelerinin iddia ettiklerine 
göre kulak memelerinin tozpembe 
bir renk alması kadınlara çok 
yaraımaktadir. 

* lıtokbolm tehrlnin en kalaba· 
lık caddelerinden biri geçen 

8 . k hafta t iddetli bir 
ır so aa 

_ an htıcumuna ut· 
•rı laucumu· ramııhr. O dere· 

'"' •Iradı cede ki lstokho:m 
gazetelerinin verdikleri malumatta 
mübalağa yokaa, bu ıokak birkaç 
dakika içinde an kovanına dön
mllf, gelip geçme keailmlf, hatta 
tramvay aeferleri bile tatil edll
mlıtir. 

Bu •azlyetin anine ı•ç•n 

akıllı bir dnkklncı olmuıtur. Bu 
dOkklncı hemen bir miktar te
keri ıu ile kantbrarak macun 
biline getiıdikten aonra maaaaını 
mağazaamın 6nftndeld ağaçlara 
aftrmliş, ıonra bu ağaçlara hücum 
eden arıları bir küp vasıtaaile 

toplamııtır. 

* lngllterenin Lautern Rdllvey 
ıirketi tramvay arabalarında 

1ıamflag 

rabalarınd 

bir genilik 

mllıteri için bOyUk 
kolaylık teıkl ede
cek yeni bir uıulll 
tecrübe etmekle 

mnıguldur. Bu uaul her yoleunun 
ineceği lataalyonda tramvayı 
kendi hareketi ile durdurmaaıdır. 
Bu maksatla her yolcunun otur-
duğu aandalyenin 6nUne bir elek· 
trik tabloıu konulmuttur. Bu tab· 
loda tram•ayın duracajı iataaiyon
Jann iıimleri yezılıdır. Her iıtui
yonn laiminln yanında da bir 
dllğme vardır. Yolcu bu dllğme• 
lerden birine baatımı tramvay o 
noktada kendiliğinden vurmaktadır. 

* Yeni Kine adalannın bir 
k11mında, timdiye kadar 

eni Kined medeni Aleme b .. 
llraiz kalmıt bir 

biılnmlgen kıt'a bulunmut ve 
bir toprak bu kıt'nm içinde 

tamam (ı00,000) yarı vahti insan 
yaıadığı hayretle görlllmllttor. 
Yeni kine adalan hllkômetl bu 
iosanlan yavat yavaı medeniler 
tirmeye çalıımaktadır. ...... -................................ ·-·-·····-·-·-· 
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Ah Kendıl~ğınden Çıktı 

- Bana kıydın Mehmet, Tann da eana kıyıın! 

Fatih Sultan Mehmet, Kara· Piri Pataya çekemeyenlerin sadaretten ayrıldı, SUlvrideki çift· 
man hllkümetini ka~dırdıktan ıon· biri ikinci vezir Ahmet Paıa idi. lliine çeğlldi. Araaıra lttanbula 
ra Karaman halkından çoğunu da Bu adam, Sadraıamı dUşllrllp ıeliyor, zafer alaylarına ve hUn• 
yurtlarından aürüp çıkarmıı ve yerine kendi geçmek iıtiyordo. klr düğünlerine karqıyordu. Ye-
ıuraya buraya aerpittirerek yer· Bu makaatla durmadan iftiralar rlne lbrahim Ağa geçmiıtl, hin· 
leştirmiıtl. Tehcir olunanlar ara· tertip ediyordu, hUnklrı dolduru- kArdan daha parlak bir surette 
aında Muhiddin Mehmet Çelebi yordu. Sultan Stlleymanın gözbe· htıkômet ıllrmeye koyulmuttu. 

adlı ulemadan bir adam da vardı, beği kadar aevdiği laaa odabaşı Aıadan on yıl geçti. lmpara-
Amaayada iakin edilmifti. İbrahim aia da, devletin en yük- torluk alabildiğine bUytidU, geniı-

Mehmet Çelebinin bir oğlu aek mevkiine bir hamlede çıka· ledi, Türk orduıu Viyana önlerine, 
oldu, onun da adı Mehmet kondu. bilmek için Piri Paıanın dilıme- Baadat hurmalıklarına kadar Ki· 
Bu çocuk çok zeki idi, parlak bir ıinf dlSrt gözle bekliyordu. decek bir kudret göıterdf, bu 
tahıll gördl, Amaaya mahkeme- Radoı fethinden ıonra onun ıuretle idare makineal de nuik· 
ainde ikinci kltlpllk ye daha aon• mevkii aon derete nazikleıtL Hlln- leıtl, birçok gllçlOlderle kartıl•tal· 
ra baıkatipllk yaptı. Fakat mu- k•r artık ealdei gibi iitifat etmi- dı. Ve arasıra Piri Mehmet Pat•• 
hitini kudretine niıbetle dar gö· yordu, aaygı iÖatermiyordu, hatta nın adı anılır oldu, çllakil onun 
rUyordu. Kalkb, lıtanbula geldi. adi bir ihbar üzerine hakkında mahir bir idare adamı olmak 
Kadılık ıilkinı girdi, Sofyada, tahkikat yapılmaaına bile emir töhretl henOz yaııyordu. Sadra-
Silivride, Serezde, Galatada va- veri :miıtl. ıam Ibrahim Paıa, blltUn impe-
zife ıördtı, bir aralık Fatih ima· Bununla beraber hünkir, ba- ratorlukta kendinden zeki bir 
retine mütevelli tayin edildi, ar• hadan kalma vezirini tatlılıkla adam görmiyordu, öyle bir isti• 
kaaından mealeğini değiftlrerek feda etmek yu~unu tercih etti. Bir dat taşıyanlan da fırsatını dlltll• 
Defterdarlıi•• yani Maliye nazır- rün onu yan n~ çağırdı. riip ortadan kaldırıyordu. Fakat 
lığına yOkaeldl. - Lala, dedi, bir aevgili ve mlitekait ve münzevi Plriden ıon 

Yavuzun Iran ıeferinde Piri pek aevgili adamım v2r. Ona derece llrkUyordu. Onu ıadaret• 
Mehmet Efenlll defterdar bulu- büyUk bir ikram yapmak laterim. ten atahilmiı iıe de bıraktığf iyi 
nuyordu. Seferden dönüt ıırsında Acaba ne yaFaam gerek ? adı kötületememlıtl. HUnkArın 
yezfr oldu. Fakat ordunun latan• Piri Paıa iti anladı, hemen ona buna Piriden bahaettijfoi 
bula avdetinde, aakeri bir karı· yer öptü, tu ce vabı verdi: iıitince için için ilzlilUyordu, ye-

- O kadar teveccUhUnllzll 
ııklıkta parmağı olmak töhmetlle, kazanan bir kula ancak benim rinde duramaz oluyordu. 
divanda hakaret gördO, elleri 

yerim yakııır !.. Viyanadan döntıı, aalibane 
arkaaında bajlı olarak ıo- Piri Mehmet Paıa bu auretle bir ric'at olmakla beraber lbra-
kağa ahldı, llç ıUn ıonra affo-
lunmakla beraber gllnün birin
de yine gazaba uif adı, bqına 
hllnkirdan birkaç yumruk yiyen 
Sadrazam HerHk otlu ile beraber 
Y edikule zındanıoa konuldu. O
radan yeni Sadrazam Sluan Pa• 
ıanın ıefaatile kurtuldu Ye yine 
diYandakl yerine oturdu. 

Yavuz Mııırı zaptedip döner
ken Sadraıam Yunuı Paf8yı icat· 
letmiıti. Piri Mehmet Paıa, o va
kit lıtanbul muhafızı ldl. Ken• 
diaine relen emir ilzerine Şama 
gitti, h6nkir ile görllıt&, Sadra
zam tayin edildi ve Yavuzun o 
tarihten •onra bir buçuk ıe11e 
daha devam eden ıaltanatında 
lmperatorlup dirayetle, kiyasetle 
idre etti • 

Yeni Htınklr Kanuni Stıley• 
man, babadan kalan bu vezire 
çok ıaygı paterdi, huzuruaa ıel
dikçe ayaia kalkardı. Fakat Uç 
aene aonra vaziyet değlştl. Piri 
Mehmet Patayı çekemeyen aöz· 
deler çotaldı. Paditah ta ondan 
kurtulmak ve bizzat htıkOmdarlık 
etmek lıtlyordu. Piri Paıada, 
açık veya kapalı, bir nevi v•tlik 
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him Paıanın mevkünl Arnn bir 
bldi1e idi. Hllnkirın bu muYaf
fakıyetaizlitl kolayhlda affedeml
)'eceğini seziyordu ye Piri Patanın 

. bu mlnuebetle aadarete ıelmeaini 
mUmkUn görüyordu. Binaenaleyh 
dUtllndU, tqındı, mtltekalt •ezlrfn 
vllcudtınti ıidermeyl tuarlach. 
Zeki lbrahim. bunun için yabancı 
vaaıtalar aramaya IDzum görmedi 
dotrudan doğruya Piri Papaın 
otluna müracaat etti. Bu oiul, 

Edirne Kadııı Mehmet Efendi idi, 
ahllkaız ve aef ih bir adamdı. 

lbrabim Pata itte bu kötl 
herifi çajırdı, bol para verdi ve 
babaaını zehirlediil halde kendi
ıinl kazHker yapacajını vadetti. 
Oiul, baba katili olmayı deruhte 
etmekte tereddOt etmedL Padi· 
ıahı Edirneden lıtlkbale gelmlf 
olaa baba11aa bir macun ıuadu ı 

- V eliaimetim, dedi, hllaklr 
ile görtııecekıin. Seni ihtiyar ıör
meain. Şu macunu ye; mOcerrep
tir, diaçlik verir. 

Babı, evlat elinden apyu 
aldı •• hemen ilıtizar haline 
dftftl. Zehir lm•netli idi, Piri 
Pap lllyotcN. Soa Mftthtle 

Son hafta zarfında vukua ıelea 
ılı yUzlladen Köprüden Hayd .... 
pataya hareket edecek olan ••• 
purların aeferlerlnde pek tabn 
olarak buıı lntizamıızlıklar oldu. 
Fakat Akay ldareıi hatun mllfa 
külAta ratmen banlly6 yolcularını 
aon vapurla Haydarpataya ula.
brdı. Burada aon trene yetiftl~ 
Son trenin 21,35 te kalkmaıı 
l&zımdı. 21,45 olduğu halde 
kalkmadı. Sebebini ıorduk. Ha· 
reket memuru, yolda vapur bu• 
lunm&11, trenin de aon tren olmuı 
baaebile yolda Yapurla geleceı. 

banliyö yolcularının kalmamal& 
için treni beklettiiinl bildirdL 

Trende bet yüzden fazla yolcq 
vardı Ye bunlann bir kıımı da 
kadın ve çocuktu. Treni bekle~ 
memealnl ve bir baıka tren yap
masının mUmklln olduğunu IÖJ• 
ledik, memur bey bb.i dinlemedi 
ve biraz da rencide eder bll 
vaziyetle yUrOdU aitti. Bla ft 
bekledik ve bu yllzden Haydar. 
paşa ile Erenköy ara11ndaki yohl 

· tam bir aaat 10 dakikada aldtlt. 
Ereokoy: M. Rıfat 

Topkapı - Yenibahçe Yolu 
Topkapıdan Y enibahçeye laea 

bir yokuı 'ardır. Bu yol 1 .. 
tanbul Tnrklere ıeçtljl gtındeJJ• 
beri tamir görmemlıtlr. Yolu• 

parkeye tahvlll için bundan b .. 
MDe evvel ketlf y.apalmıı, 

ihale ıdileceii eanada ıaliba 

keıif evrakı ortadan kaybot. 
muştu. Geçen Fırka Konır .. 
ıinde de bu yolun ilk yapılacall 
yollar meyanında oldutu tekarrlr 
etttirllmittir. 

Bu yol Y enibahçede yapılacall 
olan BllyUk Stadın en mtıhlm 

yoludur. Edirne • lıtanbul muva• 
ıaleaini kestirme temin edea 
yoldur. ikinci ıinıf maddedir. 

Buna ratmen . bakımsızdır ve 
orada oturanlar, o yoldan geı-

çenler pek bllyUk mUıkUlitla 

kartılaımaktadırlar. 

Bu yolun bir an avvel intall, 
kayboldup söylenilen keılf eY• 
rakının buldurulmaaı için allka• 
darlann nazan dikkatini celbet
menlzl rica ederiz. 

Top kapıdan: S . Kea . ........................................................... 
elial ı&le kaldırdı, acı acı inledi: 

- Bana kıydın Mehmet, tann 
da ıana kıyıınl 

Bir iki yal geçmedi. Katli 
evllt, bir gece fazla içmiıti, çakır 
keyif yatıyordu. Baı ucundaki 

mum devrildi, yatak ateı aldı, 
alev onun entarialni de tutur 
turdu. O can havlile uyandı 
ve aarhoılukla yanı baıındaki ra• 
kı deıtİıini yakaladı, su deıtial 
zannlle llattlne boıaltb, bu suretle 
alevler on kat fazlalatflıt, hain 
adam bajıra bajıra yanıp ı .. 
bereli. 

Piri Mehmet Patanın ahı yer
de kalmamııtı, nitekim oğlunu11 
bu feci ölOmftnden bir yıl ıonra 
da aadrazam lbrahlm Pata· hiln• 
kiran emrile • boğulmuıtu, yatağı• 
nın içinde çırpına çırpına ölmüştU. 

Ku cl6kenia kam dökülllr. 
M.T 
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ı ~iraat Bilgisi (*) 

Sazlıkta Pancar 
Yetiştirebilir 
Migim? 

Samıunun Oyunca kayGnde Hııtlm 
otullarıntlan Huan Efendi ıoruyor ı 

"Yirmi bet ıeaeden beri aazlık bir 
halde tluran yüz dinim kadar aradm 
var. Kıtı• ıu altında kalaıa bu yer 
yazın ta•amea kurumaktadır. Siyah 
Ye mtlnbit bir topratı nr. Vaktile 
bu yer~e çok iyi aıııır olurdu. Şimdi 
de paacar yelittirmek iıtlyorum. 
Acaba muvaffak olabllirmiyim?,, 

Enelce de ııraaı dltüp söyleditlm 
ribi huhaaği bir toprağın •iraate 
elYiritli n nrimli olmaıı o toprakta 
hava, ıu ye srıda gibi iç mlhim 
ihtiyactn kararında düzenlendirilmiı 

bulunmuına baflıdar. BCitün tabiatın 
her topratında bu Uç madde bulundutu 
halde birçok yerlerln k111r ve ziraata el• 
veriııiı olmaaı o toprağın bapındakl 
bu eıuların bir kara r iizere dGzene 
ırirmemif olmaaındandır. Bi• çiftçiler 
ziraat edea-elditimiz topraklarda bile 
çift ı6rme, gübreleaıe, çapala•• 
ıulama ribl birçok tedbirlerle lıep bu 
Gç madde aruındaki mlln.ıeaenia 
teminine çalıtırıı. Şu kadar nr ki 
bu maddeler aruındaki mtı'Yaıen• 
her nebatın iıtefine gC$re detitlr. 
Pirtnç tarluını btttlln yaz au altıada 
bırakmak lbımgelditi halde butday 
tarluında bu tedbir faydalı diill 
ıararlıdlr. Ke:aallk mllln birkaç defa 
çapalamak zaruri olduj'u halde bur• 
çağı çapalamıya llıum ıılJrmeylz. 
Demek oluyor ki toprak hiıımetlerl 
yetittlrllecek nebata ıare çok detitlr. 
Bununla beraber umumi kaide topra• 
fı lJnc• (ziraata elveritl) ondan •onra 
(nrimli bir hale ı•Urmektir. 

lıte ılzln aazlıtı da bu iki bakı•· 
dan onarmak gerektirr 

1 - Yirmi aenedlt ıu •ltında ka
lan •e kııın ıu tutan bir tarlanın 
herıeyden evvel bu Taıılyettea kur
tarılmaaı lcebeder. Bunun için mDna• 
ıip lıtikametlerde derin hendekler 
açarak tefcir etmek, suyun tarlada 
bulunmaııaa mani olmak icabeder. 

Eter açık hendeklerin buluamaaı 
mahzurJu oluraa bu takdirde bu hen• 
dekler içine birer llğım yaparak Üze• 
rini tekrar kapatmalıdır. Tarla ıudan 
kurtulunca topraj'ıo zerreleri araaına 

havanın girmui kolaylatır1 ııınmaaı 

mUm kin · olur. 
2 - Fakat bu ribl 7erlerde uzun 

•aman ıuyun durmu& ve çürOntOlerln 
çok bulunmuı toprağın kıvamını 
pek ııklaıtırmııtır. Bunun için çift 
itlerinin Sonbahardan yapılması mit· 
ktUdOr. Halbuki pancar tarlaımın 

Sonbahardan hazırlanmuı ııırttır. 
Binaenaleyh topratın bu çnrllntO n 
audan dotan bukınlıtını gidermek 
lazı111relir. Diter taraftan su ve 
çQrlntGleria ıenelerce topukta 
yıtılmuı o topratın tablatial 
hamıı.ileıtlrdltiaden blJyle bir 
toprakta beıleyicl maddel.,i ha• 
zırlayaeak olan [Nitrobakteriler] l!yı· 
kile çalıtama.zlar. Onların çalıtnıaıı 
için tarlanın İıkı olmamaaı, tabiatlnin 
Hamizi detil Mutedil olıuaaı vi hna 
ile rutubeti ve ııcaklığ'ı kararında 
1aklanıaaı llz1•d1r. İtt• bltlln bualan 
temin edecek tedbir aazhtı Sonbaltıır 
da klreçlemektir. 

3 - Kireç blSyle yerlerdeki ham 
çOrQnttU~i yakarak taprata pek fay• 
dalı olan Üab ltallne geçer. - Sıcak 
auya ıotuk ıu katılınca ılık olmaaı 
gtbl • onun hamiziyetlni tadil eder. 
Toprak ııkılıktan kurtularak kabarır. 
Heın ııınır lıt•• ıu_yu ve beıleyiel 
maddeleri kararıaca saklar. Ve bayJe 
bir muhittt de bilha11a Azotu hazır• 
)ayan Nitrobakteriier faaliyet!e çalrta• 
rak tapratın verimini medana vurur. 

Bu ıayditımıı llç tedbir ıulıQ' n 
(ziraata elverit'i) bir hale gelme1i 
ifindir. Bu hale gelince korkuıuıca 
pancar yetiıtirebllininiı. Paneann 
bereketli ve bol t•kerli ol maaı iae 
ayrıca hi:ımttlere hatlıdır ki bundall 
ate1i itin ikinci faslıdır. 

Burada ıi.ze bir kerre de 19 Kinu• 
nu1anl 934 ve 21 Eylul 934: tarihli 
gazetedeki yazıları okumanızı tavılye 
ederim efendim. - Çiftçi 

Karapınar Muhtarı Mehmet Efendiye: 
Ziraat blJginizi artırmıık için ıize 

(Çiftçialn öğütleri) kitabını tauiy• 
ederim. MOtküllerinl.zi de bize ıocabi· 
)ininiz efendim. - ç. 

(•) Ziraat huauaundald ınUtklllerlnhl 
ıorunUL Son Poata'nın (Çiftçl) •l 
alıo ceyap yıncoktlr. 

SON POSTA 

Dlarada Olup Bitenler 
---·~~~~~~~-

yaşlıya Müjde: Gençleşmek Ucuzladı 
T avıanların Kuvvetle ini 

için 
Ziyadeleıtirdikten Soara 
Yapılan Teıebbüıler .• 

insana 

Pariste İki Fransız Bilgini Tarafından Akademiye 
izahat Verildi .• 

Franaanın en maruf opıratörleriııden Go1111et talebealae tttrühelerinl slSıteıiyor 
Doktor (Vuronof) ın adı JıenUz 1 mamen tehUlceılzdJr. 

unutulmadı ıa~ırız, vakıa bu ıon L4 MeHlede yegane mahzur 
günlerde tıidılmez oldu. Fakat tavıana, inıaaa ait hasırlık dev• 
maymunların husyelerini alarak reılnln epeyc n ldl 

1 
• uzun ıurmea r. 

lnıan ara •ıılamak ıuretlle lhtl• Bunun irin • x.. lk" 1 
1 

. .. .,. n aıax• ı ay Azım• 
yarları genç eıbrmek için yapbgı d 
denemeler, hatta elde ettlli lddia ~r. Bu iki ay muhtelif seromların 

. bır taraftan tavı:ıana bir tar ft 
olunan muvaffakıyetler elan hata... ... • 8 an 
!ardadır, aanırız. da l•ıaaa Hrkf Ue geçmektedir. 

Alelhuıua doktorun bu keıfl, Hazırlık de•reıinl ml\teakıp ya• 

kendisinin hayranları tarafından palan ameliyat lsa on bet daki· 
ıehrimizde de ~ kaç kiti Uzerin· kalık bir ittir, nekahet zamanına 
de tatbik edilmlştl, muvaffakiyef gelince, bu da Azami on aUnden 

neticelendiği ıöylenmiştL ibaretir. 
O zaman gençlettlkıatt, eski 

hallerin• uazaran on beı yirmi 
yaı farklılaıtıldarı ı6ylenen zatlar 
bu dakikada ne haldedirler. Maa• 
lesef bilmiyoruz. Fakat 4•oeme 
hakikaten iyi neticeler verdi iıe, 
bundan her ihtiyarın istifade et• 
meaine mani te:tkil eden mühim 
bir ıebep ıöylendiğinl hatırlıyoruz. 
Bu eebep ameliyatın çok pahalıya 
mal olmaıı idi. Bir maymundan 
ancak dört aıı alınabiliyordu. Bu 
hayvanlar da çok kıymetli oldukları 
için beher ameliyat yalnız aşı hesabı
na çok pahalı gellyordu, Uıtelik 
doktor ve haıtane masrafı da 
vardı, huliaa gençleımek her 
ihtiyarın takatı içinde değ-ildi. 
Halbuki, Fransa Tıp Akademisine 
verilen yazılı bir tebliğden anlı· 
yoruz ki, iki Fransız bil2ini bu 
mahzurun 6nllna geçme-k için 
yeni bir çare bulmuşlardır. 

Buldukları bu çare insanı 
-······················································~····· 

.Resim Talı/ili .Kupona 
U U Ud d aa.;::sc;.QIVl:ıcı*~UW 

,Tabiatioiıi öğrenmek istiyorsanız 
ıesminid bu lnıpoadan 10 adet 
ile bitlikte cönderioiz. · Reı~11.tirıiz 
ııraya tabidır ve iade edilmez . ... 'f 

ilim. meslek 
veya ıan'at 

bWwıduğ11 
memUkel 

Relim lnti.ear 
edecek mit 

Reemin t IWf89İ 30 kuı\i.oluk 
r pul mukab~ gönderilebilir. 

Aşıdan sonra yüzlerinin buruıukluklan 
kalmıyan bir aim'a .. 

rençleıtirmek için, maymundan 
1.Çok ucuz olan tavşandan lıtlfade 
etmektir. 

Franıız bilginleri hunun mUm· 
klln olabileceaini gördükten sonra 
tecrllbeye iİritmişler ve daha ilk 
teıebbüıte • bUyUk bir zorluk 
karşısında kalmışlardır. Bu zorluk 
tavıanm ve inıanın yekdiğerinden 
tamamen farklı iki · ırka menıup 
olmalarıdır. Telekktilleri ayrıciır, 
ensiceleri ayrıdır, kanlan ayrıdır. 
Fr.~nrız bilg:nleri herşeycen 
evvel ar•dan bu farkı ka:dırm::ının 
mümkün olup olmadığım aroştır· 
mıı:ar ve bulmutlardır. 

Eunuo için tavşana muht~lif 

seromlar zerkedHmek ıuretile 
hayvanın ensiceiİ ve kanı değiı· 
tirilmckte, iuan ayarına getiril
mektedir. Eundan ıonra sıra in· 
sanındır. Filhakika inaamn da 
birçok seromlar zerki ıuretil• tav· 
ıana... yaklqtırılması lazımgel· 
mektedir ve bu da yapılmaktadır. 
Artık bundan sonra it tavşandan 
alınacak huıyelerin insana aıı
lanmasına geliyor ki, bu gayet 
kolaydır ve iddialarına göre ta· 

* 
Franıız blglnlerinin akademiye 

Yerdikleri izahattan anlatıldığına 
göre bu tecrübe iki yıl evvel 
yapılmıt ve ılmdiye kadar 24 
kiıi üzerinde tatbik edllmlı, lı· 
tlsnasız hepsinden de iyi netice 
alınm•ıtır • 

Bu ameliyatın yapılmaaı için 
kap eden maırafa jelince Fran· 
sız bilginleri bunu nihayet 150 
lira arasında tahmin etmekte• 
dirlor. 

Akademinin bu huıuıta edin· 
diii resmi kanaat henüz malum 

değil ııe de Pariıll doktorlardan 
birçokları meslekdaılarınıo ketfini 

ehemmiyetle telakki etmltler, ve 
fen Aleminin önüne yeni ihtimal· 
lerle dolu yeni bir aabanın açıl· 
dığını sö~ ·lemiş!erdlr. 

................... -- -·- - .. .... --- - ................ -. 
. 

- SOll Poıta • ÜN FlATLARI 

ı'- Guttlenln e.- ga•••il"1 
6ir .sülancın ilcl ıatı,., bir 
( ıontim) t0gılır. 

z- $agjGSUe• flin bir Milli• 

rni11 ilu /ialı ,,.,./ardır: 

ıayfa ıayfa sayfa ıayl• ı Diğer Sou 

ı 1 3 i" S yerler •Yf• 

400 250 200 100 60 ao. 
Krş. Krş. Krş. Kış. Krş. Kq . . 

3-:Bir ,011timde vaıall 

(8) lcellme .,.,.,.,.. 
4- lnıe .,. lcolın gazalar 

lulacaklan gttr• ,,,. 
.anllml• öl,iiliir. 

. ı-- Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer muhllra defteri alacak• 
lar; Konya Topr&klık nkmektttbi 168 
Fahrüııııiu, İltanbul kız ortamektebl 
297 Zahide Bedri, Edirne Cümhuriyet 
mektebi 11nıf i /S dtn 124 Orhan Fen• 
mi, İltaubul bz mu&llim mektebi 424 
ı.t:ualli, llaniea ortamektep sınıf 

3/i den 116 Nenat, Niıantaıı kız 
ortameJctelıi sis Melahat, Sin• erkek 
liıHİ A·S ten 809 Cevdet, Kahatao 
erkek liıe.i D-1 den 909 Nejat. Salihli 
Altınordu İlkmektep 809 Hamdiye, 
Yeıilköy Doğrıı sokak No. 86 da Ft.• 
rulr: Bey n Hanımlar. 

Birer bUyUk sulu boya ala• 
caklan lıtanbul kız muallim mektobi 
218 Suna, Merııin ithalat gümrtiğii mu· 
ha1tbe birinci katibi Eıat Bey kızı 
8uııı, !staabul kız Ortamektep 388 
Hikmet, Balıkeıir Dumlupınar İlkmck4 
tabi 8 üncü ıınıf 226 Orhau Şevket, 
Uıküdar İb1aniye Toeunpaşa ıokak No. 
16 da Zekiye Hanım ve Beyler. 

Birer liatlk top alacaklan 
Sultanahmet Cankurtaran mahallesinde 
No. 9 da Ya§ar, İiıtanbul liııeııi 50G 
Seyfettin, Abaray Horhor kar111ında 
No. U~ de İzzet, :t.tanbul erkek liııeıl 
808 Nihat Bey n Hanımlar. 

Birer kUçUk sulu boya ala., 
cakları İzmir Bayraklı Muradiye cad• 
dHi No. 35 de Ahmet A. , Davutpaıa 
Ortamektebi 829 Muaffer, Ankara Ye• 
nihilll No. 6 da Hakkı, letanhul 28 inoi 
İllı:mektep 1Q9 Ömer Faruk, Kn11mpn1a 
Yakupağa ıokak No lS te Öwer Hamdi 
Bey ve Hanımlar. 

Birer mUrekkepll kelem 111•1 
cakları İltanbul Küçlikmuıtafapaşa 
lncebel ıokak No. 9 da Muammer Mftı 
tat, Galataaaray liıHi 4Q ıuat, İstanbul 
8 üncl mektep 166 Mitat, İıtanbul kl1; 
liaeıi 144 Cavidan, lıtanbuJ 47 inci 
mektep 88 Kenan Bey ve Hammlar. 

Birer boya kalamı klacskl•n 
İiıtanbul 21 inci ttkmektep 19 Tevtilt 
Necdet, Ktitahya lisesi 2 A 47 Osman, 
1stanbu1 aanat mektebi 333 Sabahattin, 
Kanya Ak:ifpqa mekiebi 4 ünoü sınıf 
862 Jale, Sen Jan Dark Fransız kız 
mektebi Anahid Guluıtanyan Hanın:i 
n Beyler. 

Birer kart alacaklar; Konya 
Akifpa9a mektebi 858 M. Kemal, Sul• 
tanahmet İıhakpaıa caddHi Ahırkapı 
meydanında No. 2 de Oıman, Kayııeri 
Kolordu evr&k müdlirü Nuri Bey kızı 
Fatma, Tarsus Haye.t eczane1inde 
Hasan, Konya Akifpa§&. mektebi 542 
Zıkiye, KU.tahya lisesi A-2 den 19 
Ali Galip, Dörtyol Hacı Mıstık nğlıı 
Fehmi, Salihli Altınordu İlkme! tehi 
6 inci 11nıf 597 Kazım, Üakldar Top• 
taıı oaddeııi Hayrettinçavuı mahalle.si 
2 N o. Muhiddin Can, Konya Akifpaş$' 
mektebi 697 Nazif, Ankara ziraat 1 ın· 
kuından seyyar kontrol Naci !.ley 
oğlu N eeatl, Ankara erkei liseal 
ıınıf O - 1 den 921 Mehmet. An· 
Ankara Türk Maarif cemiyeti mulıaliı.i 
Ha.mdi Bey kızı Hadiye, İzmit hükıl• 
met kar~Ifında No. 202 de Fadıla Dınin, 
Kumkapı Bezciyan İlkmekte 4 üncü 
ıınıf Jlrtiyr Ayve.zyan, Kütahya liııesi 
2 A dan 317 Nuri, lıtanbuı Muhtelit 
Rnm mektebi 6 ınci sınıf Eleonar Stt.n• 
duk, Konya Akıfpaıa İJlcmektabi 718 
Nihat, Buraa kız Muallim mektebi 1 inci 
sınıf 535 Jale, Bahaesei birinci llkrnek· 
tep 48 hüaeyin, Konya Gazipaşa mek• 
tebi 470 Semiha, Yot:ğat lsmetp•~• 
mektebi No. 71 Rü{ıtü, Samsun Aubl· 
ya ambarı şube şefı İzzet Bey oğlu 
Cemal, Tekirdağ Muhtelii Ortamektep 
Sınıf 3 ten 50 İbrahim, Ankara J ltekin
bey mektebi 185 Fahir, Samsun f nönil 
mektebi sınıf 5 ten 200 1\lünir Altı• 
oğlu, Konya erkek tatbikat m( ktebi 
ikinci sınıf 41 Muazzeı, Kadıköy (' •kek 
liııeei 896 Mucıp, l.foyrtı.miç Mılliz<Lfer 
mı>kteLi 5 inci ı:;ınıf 273 Delkı~, 1\onya 
İ!!metpaşa mektebi 6~7 Kemal, S ımsun 

İnönü mektebi ~ınıf 2 dau S4 O. Zek~ 
llAyramiç Millizıı.fer mektebi aınıf 5 ten 
43 Leman, Aııkııra lııhiwarlar mu uasibi 
lızet Bey oğlu Mıijgan, Nazilli tlemir· 
yolunda frenci Alımet oğlu Nuri, Sa· 
liblı avukat s~bri Bey vasıtasile Mus• 
tafa, I1:parta Camiuı.tik malıalleııi No. 
27 de Sebime, Kurnkapı Kiiçükayasofya 
Güngörmez en.kak No. 29 Adnan, muh, 
telıt Bezciyan nıt-ktebi 4 ünci.i sınıf 
Sirvart Ş11hbn7,yıın, Kiiçüknya~ofya 
Muetafape.şa eokıık N'o. 16 ı,rııı-t, Fe.tilı 
Altay mahall~si .Muezzirı sokak .:\o. 11 
de Ceuıal Hey ve Hamml11r. 
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BUyU~ Mllll Roman .. ----------. Resim il -
TOMBUL MiRASYEDi 

No: 81 Yuanc Serlftet Muhtar 21 - 1l - 9~4: 

Küçük Allı "Kumru,, yu istemiyordu .. 
" Ka•bur E1111a, me'fi11d1ulen gın çıkmıı gibi oradan oraya 

agz ı kulaklannda, ıözft ketti: koıutuyorlardı. . 
- Durun çocuklu durun, ko· Kapı arkalannda biribtr-

Jayını buldum... Şimdi toıun ev• lerini itiıtire kakııt:ra cıvıl· 
latçığunın iıtediiJ ahenk mi? dıyan Büyük Alhlar Bu tik 

B
. ' y 
ır t•Y bngırdaıın, çifte inciler, Küçük inciler, Uzun 

telliyi vursun da yeter, ötHinl Küpe Firdevsler, 
•çf.. Cami reUni S.-

- Fıtnat Hanım, Kumruya llwler, Cenaplar, 
birini koıturabm. Udunu kapım, Pamuklar çilyauuıu gi-
kota kota gelainl iti datılraıı, hepıl yu-

Ktıçük Allı, Kumru kelimealnl karıki odalara kapanır 
tiuyar duymaz ifrit keıildi. Kıya· kapıları ıDrmelellliı· 
metin ıunturluıu koptu: lerdf. 

- Ne dediniz, ne dediniz, o Klçllk AUıda het 
Kumru tıhliJ mı gelecek, o kal· beniz jltiıiiiı, yllreti 
tak mı aramıza karııacak? •.• Hele fl\mbnr ılimbftt, kendini iea-
adtmım atım, bele karpma '1kıın, reye, halini belli etmemeje 
aaçıaı l.oyauaa dolamauam, ka· çahııyordu. 
faımı gözftnll yarmazıam, her Beylerde de mo.atra boı:uJ.. 
taraf mı pas sılbi ay11maz1am Ye• 111uıtu. Oçft de, taı keailmif, 
nlcamllere, mezarlık aralarana dudakları kUitı.nmJı, yalmz 
dlifeyim de bıçak altlarında can g8zleri harekette, mel61 me-
vere7lml lul birbfrlerme bakıp) or· 

V ehbl de, kafadarlara da tııır· lardı. 
mıılarch. Kitip, o tabancaya, ıaldırma• 

Allı terter tepiniyor, çıngır ya duman attıran beı kardeıine 
flJliır baiırıyor, yakası açılmamıı tildlrmeyi unutmuı, pehlivan, 
kilfUrler avuruyordu. flPl•İfl boya• kapıp lutımHH kurt 

Bu kumru, devria methurel•· kapanına aıkııtıraa pazılannı 
rl11dea ve feYkalide hU.dendam ıer•mez olmofto. 
nhlbelerindendl. Şekerci 10kağın· Tombul, pantalonun arka ce .. 
dakl Kaymaktabaj'lnın en rağ• bine uzanayım dedi; eli ıeceliğia 
ltet g6ren, en baıta taıınan ilatilnden yiae bota J[8çtı. 
Hrmayeleri•den biriydL Hatti, Birinin de, GstUnde to :la iğne 
(yllzGnö 1ılSrmeyeli hayH za•anwr, bile yoktu. Gel de bitik bale 
acap ol kumru clYan kande wl· ,airme. 
ha11dır ) diye ıarkııı bile Yardı. Tam o esnada, lcapırlan kara 

Birkaç ay •nel, kelli felll ıuratlı koca bir kafa içeri ıarkb. 
biri tarafından bir eye çekUnalt, Bu, aoluk ıoluğa olan vtak 
adam tqraya ıtırtUUn~e baııaa A1eksandı. Kııık sesile fııladı: 
buyruk kalmıı, huıuıi akıataya - Sen hiç tınma, keyfini 
baılamııtı. lioıma paıaıadem. Arap yok; 

Evin çifter çifter klhyalan gelenler Drasronfa Eaderouluclor. 
apıfıp kalmı9Jardı. Ktiçflk Allının O anda Pesenfle Zarife yer• 
ltu derece flrfereğl tutmuı, cmlerl leritı• yıkıla•erdiler. 
lt~qıaa UtüıtUrmul laiç vaki d... KnçUk Alh: ( Oh, yarabbi 
ijldi. Uysal, )'\IBlUf&k, kuıu gibi tllkl1r: ) diyerek ve göislinU 
bir tat• idi. Buna be•ıer •• ınvayarak nefea almıttı fakat 
aapartalar atlahnııb da kıh bile Kamöur1a t.Jlek ylıiı tıIAıta 
kıpırdamamuı, aeıl bUı çıkma• idiler. 
mııtı. AlekHnın 

Mullakkak • 11bah ya ıol toaha dediği 
Draron Ye Ende· 
kiaıler bfffyor mu• 

tarafı•clan kalkmıf, 1a da iyi au11vı? 
Hatte olıunların ıerrin• altımııtı. Biri ıneıhur Dragon Ahmet 

Damarı tutmuı tazeyi yola öteki de meşhur Endenınlu Meh· 
getirmek lçia klhyalarıft kimi met. lldıi de On ikJlerin en çetin· 
pencereJ• ıaldırıp: lerillden ve azılılarından. 

- Aman, köıa baıında lkl Dragon PeaencHn, Eaderuıalu 
rölr• belirdi. Şamatayı ıaltba da Zarif enin aftosu. .• 
dewiyeler duydu! diye t•lltlar Şimdi ayıkla pirincin tqıuıl.. 
g~ıteriyor, kimi, yanına yaldafıp, KAhya hanımlar, tepelednden 
ya't'aıçacık: vurulmufa d&nmftfler, pek mllı· 

- Baıımıza gelealere llak, ktH bir vaziyete ıtrmiılerdi. 
ı&tgeain biri ıırık kadar. Bu Haydi miraıyedt delüunrlile kft. 
gece ıelmiyeceğim dedi amma çlik Allıyı bir odiya kapa ..• 
iıter miıin hıaıır Arap ( yani Kitibe, Pehlivana ne deaec:9k? 
Arap Abdullah ) damlaaıal diye Belllılar dostlarını iateyuek· 
ıöı.laiı veriyor, kimi: lw, mırın kınn etsek feliket 

- Peygamber aıkıaa, Tombul haıır teyzeleri can Oıtllnde lınJg 
beyciibaln bqı için arbk ı11i kea. halalarının cenazeıl varmıı; Jzin 
Peki kabullmllz, dediğin olaun; alıp gittiler •.• ıibl hlr yalan kıvır• 

aan kim dinler? .. 
yelleı ıelm .. inl duken llmltayı Çileden çıkacaklar. EY!a de· 
k11ıverdi. llğlnl defltinl aramaya lıallafa· 

Tepeden inen iki 8e1Ah caldar. Bir de bulacak oldtdar 1111 
iki dakika g-tl, aeçmedi. h 1 · E' k ki ' -.,. • e e maaa ıre çı ta arını da aala• 

Sokaktan, biri bıçaklanmıı ııibi, dılar mı kaa olmak muhakkak. 
acı kHkln bir feryat duyuldu. KOçOk Allı, V ehbioia elini 

E•in içi, aııl timdi allak bul· ıımsıkı yakalanş: 

Bunları , evin nanninleri 
oldukları anlllşıhJ ordu 

ı~m biz"m moruğun mcz~nna !.. 
gıbi pa avralar aaYUrurken kurnaz 
Allı: 

Şimdi aelmezsen 616m& 
gör. Belki öb&r kadınlardan .. nı 
kııkan yoruml d·yerek ı•vgilisini 
matetti. Hoplaya hoplaya yukarı 
çıktılar; oda kapılarım sUrme· 
lediler, (Arlcaaı var) 

Sar işinde 
Bir Anlaşma 

Roma, 22 ( A A. ) - FranMZ 
ve Alman mutehasa ıları S.r 
kömUr madenleri hakkında ... 
itAb rile UYUJRl lard•r . 

• • • 1 1 . ' . 1 1 

Matbuat C m i eti KongreSI 
l•taabul Mathuat Cemiyetiluılea: 
lıtanbUI Matbuat Cemiyeti 011uııai 

heyeti ıklnci defa olarak 24 T•pilai-
1anl 1934 Cumaı'tui gU.8 Hat 13 te 
Cemlye1i9 y~ftl MHk•zi olan Aukaa 
caddHi'llde, hı am yu•cluau11 lldM:i 
katında toplanacaktır. B11 taptaat'ıiıla 
mevcat elrnriyet tellldd eclilecefita· 
den •ul;terem azanm b•rhalde Mil· 
r1fl~ri ~iea ~ı-UI'. 

f1tanbul BORSASI 
U·t1·19M 

ÇEKLER 

L•lt4ra 130,50 
R .. • rert& 0,7018 
Parlı tt,OS 
llfi&H t,2flt 
Bt9k8el 1,40 
Atla• 13,.fl 
c. • ..,. ı.4467 

19f7a IS~J.43 
Aaıterıla• l,17'.16 

Praı 
V-lyaıa 

Madtlt 
a.rlta 
Varıo•• 
Peıte 

Blkret 
Bel_wrat 
Mo•koY& 

kuruı 
11\9615 
f,29 
~884 
J.,971 
t,19 
4,911~ 

78.trTt& 
84,907!\ 

1093.00 

ISHAM •• T AHVlLA T 
Ura ı • Llıaı 

it a..11.CN ... )ıo;::. Botnontl li;r$ 
• (Hl•ll•) 10,- lf33 lıtlkran 9', 
• (llll ... •) iM,- lftt'rt'uı Dahili tt.ıs 

o .... 1ı IJaall. 11,SO l>GJ't11t• M11. oe.-
lallall& • 1,- liaj .. at tar,lp J ._,,30 
llrkeW Harr11• 11158 ,, • 1 e 150 
ll•llt 0-17 Refi t.20 
A••4le&11•eov. 21,so Tıra•nr •-

• " IO ~. 16,90 Rıhb• 17,50 
••• ., ••• " IOO'f. ~.H Oıtılth• ... t8'1J 
fark I>. Y. 80,- Terke• •to 
lıt. Tra•nr Sl,50 MınrKr.ro.tlU 121,-
0ıı.ı•ar 811 il,- • • • ltN 98,00 
Terlr" Ol 00 ,, ,, • 1111 92,~ 
a ...... , .,,_ aı.ktrtıa -.-

"•'•'.. 10 

lak oldu. - Elmas beyim, hlı:e ı&r• 
Kambur Eama ı'I... L ı k h bo MISKUKAT [*) " ey• ava f·· Ne duru"oruz, haydi Fıtaet: 1 

Kurut \ 

G 
.. dı' l odamıza 1. diyerek a11lıyortılu. t•ll .,.._ e:.ıs I (Hamil) 

- or .. n mü o anları timdi, Vehbi .· la 

A 
~ • ~ ~~ 

rap geliyor. Bu nara Dragon - Ne var, ae oluyor be yahu? Jr. • 04 (Va1aıt) 
Ahmedin naraa.L Diyerek ktiıe Kimmiş 0 heraeleler bakayım? a.. • iDii a. .. lleılW.1111 albs 

k G 
6 1ı1..ıı11,. 38,00 ---------· 

apmaca eynar gibi, o köıe senin, eleceklerl varaa ıörecekJeri de auı.aet <O•. ı. > 240 (Cl•'*
1
t••) •6» 

b k
.. L • d · d I K d .. - L (Ha•lt) arıaah S3.t 

u oşe ••n m ört önllyor ur, var. en imi methetmek 1ıibi 1_-.,.--.ı~·-·-•_ıı_w_ıı_ıe_._ıı,_,._1 (Rlat) • ''s.J 
sof ada ki kalfa lıanım, diier iki olmasın amma tek baııma, değil ~ Cl•hurıı••J 4650 ,v lt) • s ısJ 

•cı tefl'Ul 2 

S U M E R ( Eski Artistik) SlnemaS1nda 
Pek yakında : Tatlı n altın sesli büylik tenor 

J O S E P H S C H M 1 D T 'i 
Karmea veıair ltir çok melodileri taganni ettiii 

i~KBAHAR ŞARKiSi 
Vıyana:da çevrilen filminde dinliyecekııiniz. Difer aatirı41 arkadaılan : 

.. Komıl< SZOKI! 9ZAKAL ve sevimli LILIAN DIETZ .--

- Şehzade batı 

HİLAL Sineması 
BugUn - Bu gece 

Azami fedakArlıklar yaparak bu 
ıenenin en muauam iki bUyUk 

fUminf birden göıterecektir. 
Birinci film : 

LÜBSVAPUB 
Y8LC1JLABI 
Tekmili Türkçe tislO, ıarkılı 

ve varyet.Ji 
1.kind film : 

BORA 
Buyuk Ru• filmL 

Bugiin 11 den itibaren devamt 
,_ıiııııl __ ., .matineler. 41-••I' 

ELHAMRA SinamasmdB 
2 gfizel film birden : 

C0RM0 ME,HUY. 
Bl:.ANCHE MONTEL 

HENRI GARA T tuafıadan 
OTOMOBiLDE iZDiVAÇ 
ANNABELLA ve 

JEAN MURAT tarafından 

(oBBAlllAI) 

Yedi Günde 
Cen t1pta 45 Kaçakçı 

Ele Geçti · 
Ankara, 22 (A. A.) - Geçen 

on yetll gUn içinde muhafaza teı· 
JH}gtı tarafından ikisi ölU 45 ka· 
çakçı ile 87 kaçakçı hayvanı 
tutulmuf, 4403 kilo gllmrllk, 100 
lCilo · inhiaar Kaçaiı, 300 bin 
defter cıgara kAğıdı, 19 çakmak, 
7 tnfek ele geçlrilmlıttr. 

Muhtal'lara Mektep 
Afyon, 22 (A.A.) - Halked 

1alonunda köy muhtarlarına vazı .. 
felerinl daha iyi nasıl yap1laca~1nı 
öğr.tmek Ye umumi bilıilerinl 
yükseltmek için bir mektep 
açılm}ftır. 

C ~ .. ·T;.~~.· .. ~~~trw 
Himayei Etfalin 
Ank•ra Balosu 

&. ~ M. BaılraM Kaıma Paı•nı• 
h'mayeleri alttocla Tlrki-p Himayel 
Etfal Cem:yeti menfaatin• 6-12·934 
pertembe gOnG alqamı Ankara Palaı 
ıaloıtla'rında vel'llece1t olan milli ltoı• 
tGmUI baloaua ~ok zemfln H •ti•n• 
cıeli olmHt i~in bayik bir özenle 
1a-lıft.lmaktad11·. Balo trecHI seagia 
bir de piyango çekilecek.tir. Geç•• 
ıene yalıuı ba1111ııııhl't arnımla 1apı• 
hn mlllt liostl'M mhab9kaıı b• 
Hn• erkekler Ha• ada 4a 1apıla• 
cakbr.. MOaabakatla kaıanaalara 
kıymetli lııediyel•r nrll•cektir, Bilet 
Fiatlaru Bir Bey iki Haa•m lcin ' 
lira, Bir bey bir buum lçia ö lira, 
yahws bir bey için 3 liradır. 

lllr Kowıterm Ye Konser 
26 lkiııcl Tetrin Puarteal ~ntl 

aaat 7 de Halkevi koaferanı ealonım
tla f Ayıntaph mGteNHn Aalm Ef. 
ve e1erleri ) kimli H projokıiyonlu 
bir konferau verOeeektir. 

Konferanıtan ıonra konHr•atuv.,... 
dan bir heyet tarahndaa oda muıi
lr.lıi ve ıan konseri Yullecektir. 

BuıGn : Her halde 9' 
İ P E K Sinema&ında 
CLARK GABLE· HELEN HAYES 
JOHN 8ARRYMORE MYRNA LOY 

tarafınılan bir ıureti feYkalldedı 
temırtl edilet1 

GECE UÇUŞU 
bllyllk ve llııtlraelı Fran•ızca ıizlü 

filmi gilrilaü. 
Buglln 11 d6 matine yardır. 

Buglln glSreceğiniz film ~ 

MELEK Sinemasında 1 
JEANETTE MAC DONALD ve 

RAMON NOVARRO 
tarafından yaratılan 

KEDi ve KEMAN 
Fransızca •ÖzlU ve tarlulı fllmidJr. 

'-ı. Buglln 11 de matine Yardır. 

Tepebatı Şehir 

Tl7atroıunda 
Matine 14,30 

alqım 1aat tO de 

Madam San Jen 
Komedi 3 perde 

1 &atlangıç 

Eski Pr•n•ı:a Tlyatroaunda 
Matine 14,30 
Akı•• nat 20 d• 

BU BiR RÜYA 
Operet 5 perde 

Yazanı Selma Muhtar 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermagm: T. L. 1.200.000 
llt.tigal ı 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

ş.oe1..,.1 .. 
BANIJIRMA, BARTIN, BILBCftC, BIOA 
BOLU, BOZÜYÜK, BURS.At DOzCE, 
KSKlşafllR, llENDBK. IZMIT, KARA· 
MURSA.ı., KOTAHYA, MUDURNU, 

M. KiMAL PAŞA. GALATA, GEMLiK, 
GERiDE, GltYVi, SAJRANBOl.U, 
iEKIRDAÖ, OSKÜDAR. YENiŞEHiR 

• 
lntmbtıl Ş.knı 

4 MncM Vakit H1111. Ze111IAk81 
Tel. 22042 

Oelata ıubeei ı 4n01 
1t4tküdaıı ıubeaiı --

• 
f;la~aif şartlarla: 

Tahaile senet alır - .ikru muamelesi 
ya.par-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyehe 
sörüşülerek teıbit edilir. 

• 
K0tnhlyen ve ticaret ln•lftl 
Her nevi ticaret emtiaıı ntışuıı 

delalet eder. 
Tel 23&23 

iTIMADI MiLLi 
Bcıtbaua lc...Ji ..,,,,_,...._ 

Tel. 41937 

Av•twya Hlll'lcl,e ttamr1 
Mil&no, 22 ( A. A.) - Avuıturya 

Hariciye Nazırı M. S..ep buraya 

pi mittir. 

Yeniden açılan 

B'ii\'Gll EMPEB'Y AL OTKi 
Beyoğlu, lngiliz ıefareti yanında 6 - 8 No. 

Temiz we Haliç'e bakan odalar • &UslU salonlar • Banyo 
daireleri • Te•hlnat • Mutedil fiyatlar. '5028) 

cakarı, siyahi hizmetçiler, ~an· ikisini, dördDnU beşini haklamaz- (A•I•) 
4
eta ,, 

8
•

1 

... harW 
______ ...... ..._ _____________ _. 



.SON POSTA 

'İTTlll&T ve TBBAKKI 
• ~ v,.. Naııl Doldu ? .• 

S inoi kıııım No. 117 Na•ıl Yaıadı? .. 
tter hakkı mahtuııulur. 

23. ıı- ~ Na~ıl Ôldl? 
'=======~ 'l,ya ~ekir C::====================;::;~===' 

('L ·· zitanya,, Gemisinin Batması Alman-
larla Müttefiklerine Yeni Bir iş Açmıştl 

Sirkecideki Revadlye oteline 
bir mermi iıa bet etmlf, bir 
binbaıının vefatına, buı kim· 
selerin mecruhiyetiae ae\aebl· 
yet vermi§ti.. Yine bugünlerde 
bir düşman tahtelltahlri, Saray
burnurıun önUne kadar gelmiı, 
attığı torpili, Topaae rılıtımına 

ispbet ettirmlf, ulaildeki ta• 
raaaut bataryalarnulan ablan 
toplar, lıtanbula bUyUk bir velve· 
le vermitti. Görülüyor kl dUpnan· 
Jarın denizden tahtelbablrlerle, 
haYadanda tayyarelerle taarruıu 

arbk lstanbulu da bir harp aa
haa haline aetirmiıti. 

Halk, bu helecanlann ııtıra· 
bını çekerken oıe•auniyot ye
ren bir halMr, birdealtire 1llrek· 
ltH bir ıu Hrp•itti Dahiliye 
nazırı Tallt Bey, biuat Bul
gariıtaaa gltmlı.. ltilAf DeYletlerl
aln oradaki nUfuz ve propagan· 
da ıebekelerine gaf ebe çalarak 
Buliarların ( ittifak ıllmreal ) ne 
~irmeaini tomln etmioti. Talit 
Beyin bu •uvaffakıyetl mahrem 
tutulmakla beraber, ylae 111emle
ketin her tarafında memnuniyet 
uçan aklıler husule getlrmiıtl. 
Bu ıırada, Almanya ve Avuı· 

turya ordularının Gallçyada b8-
yttk muvafJakıyetlqr kazandığına 

dair de haberler geliyor ; nrtık 
kuvvetlenen t f r ümitleri, bu· 
nalmıı kalpler üzerinde tath bir 
rüı;air albl eaiyordu... y alnıa 
kı•a bir ajans havadiıi, bu neı'eyi 
biraz kırar gibi olmu tu. Alman 
tahtebahirleri tarafından ( LOzi
tanya ) isminde bUyt\k bir Ame
rika Yapurunun batırılmaaı Uze· 
riae, Amerika hUkfımetioio hid· 
dete gelerek Alma•yaya ve •it• 
tefilderlne karp bir Wtimatom 
haurlamakla meıgul oldutu haber 
yeriliyordu. 

Y iao buglinlerd•, padiıab 
( Beıincl Sultan Mehmet ) in ilti
habı muaneden pek muıtaıip 

olduğu iıitillyor, bu da aynca bir 
dedikodu sermayeai teıkil ediyor
du. Sultan MebmedJn haatahğı 
oldukça mühim cereyanlar husule 
g tirmiıti. Saltanat meliieleai •tra· 
fıoda bazı saray entrika! n çev
riliyor; bunda da ittihat Ye Terakki 
Cemiyetinin gizlice tesir ve nllfuıu 
hisaediliyordu. Cemiyet, hanedanı 
aaltanata ulu bir kontrol altıada 
bulundurmayı elzem görüyordu. 
ÇUnkU, ıehzadelerden ekHriı·n·n, 
ittihatçılara karşı menfi hiılerle 
mütehassis oldukları biliniyordu. 
Balknn harbinden evvel, ittihatçı· 
lar iktidar mevldinden sukut 
ettikleri znman, padiıahın Gazi 
MJhlar Pa,ayı ıaiıam etmesine 
rağmen ıehzadeler Kamil Paşanın 
sadııreto gelmesini lstemif1er; bu 
ar:ıularanın hu!ulll içim bir hayli 
kuvvet aarfetmiılerdi. 

ıelaa~uılelerla e11 ~ııada (Vahdet· 
tin Efeacli) lınrluauyortlu. O :ıaman 
ikinci Yellbat olan ibu tehzade, 
me~rutiyetla ilk ıttaladenberi 
ittihatçılara aleylatardı. Onun 
içindir kl mulaitine aokulan 
muhaliflere fazlaca yOz veriyor, 
ve (H!rriy•t ltilif fırkn11)na bU· 
yük bir ~•yil ve tev~ccUh gös· 
torlyorclu. En çok münasebette 
bulunthıju ıabıı ayan aıuuıdan 

damat Ferit Paıa idi. Garip fi· 
kirleri, lıoşa sitmeyen taYUrlarlle 
ittiaatçılarclaa yl\:ı ı.ulamayan bu 
zat ise, artak •ulaallflerln ıra· 
ımda epeyee ıluil•lf, kendial .ıe 
huauıt bir Htler ılıll vermlfti. 

Yalatlettia Efeatli, daaat Salih 
Paıayı itlaa ceıaaı•Mu kur
taraalr: iıi• sialice lıair~ok teteb
btıılere slrlı•lıtt. Hatta bu te
ıebbUıte• bailertlar olan (Mer 
rutlyet deniaia IDaıı juroalcılan), 
Vahdettin Eteacliain de ihtllllci-

lerle el altıada mUn&1ebab oldu· 
ğuna dair Cemal Papya mUte• 
addit jurnaUar •ermiılerdi. Bunun 
Uzerine Cemal Paıa, Vehdettin 
Efendiyi 'akı bir taraasnt altma 
almak oıecburlyctini hi11etmiıti. 
Vahdettin, buadan mUteeıir oJa .. 

rak padipba 1Itml1 tildyet •Y" 
lemlıtl. Fakat padiıah, bu iılere 
kantacak •azlyette · değildi. Bu· 
na binaen, ikinci veliahtın yli· 
ztine mahzunane ve mütevekki
IAne bakarak ellerini açmıı, 
omudarmı yukarı kaldırmakla 

cev p vermitti. Saray erkAnından 
Beyoğlunun yüksek mnhafiline 
sı~an bu hadise, Serkl Dor· 
yan) da ecnebi.em arasında 
bir dedikodu husule getirmişti. 
Cemal Pata bir akıam bu dedi
kodulerı duyar duymaz aalonda 
yükıek ıeale hanedanı saltanat 
aleyhinde bir çok sözler ıöylcmit 
ve Vahdeddin hakkında takibatı 
artbrmak istemitti. Lakin bu me
teleden haberdar olan Tallt Bey, 
Cemal Paşanın bu hareketinden 
mtıhıeaair olarak derhal kabineye 
rrıUrac.aat etmiı; vllkeli mecliıl 
karar:le Vahdettine tatbik edilen 
teraasudatı refettirmi~ti. 

Vahdettin, bu meseleden dolayı 
Tal6t Beye ve cemiyetin dürUıt 
hareket eden erkanma karşı kal· 
binde bir memnuniyet ve minnet 
beslemek lazımgelirken, bilakis 
bu duyguyu b sse Lmerniş, csk"sin· 
den daha şiddetli bir kin beile-
miıti... (Arknsı var) 

Kurtuluş 
Savaşımız 

Bir Leh Zabiti Bir Tetkik 
Yazısı Yazdı 

Varıova, 22 (A.A.) - Aıiatlc 
Riviev mecmuaaımn ıon aayı11n 
da Leh muharrirlerindea mllmtaı 
yUzbaıı M. Hinterhofun yazdığı 
"Ankara ya doiru taarruz ve 
Varşova muharebesi,, ba,lıkh bir 
tetkik yazıaı çı\ımıı .r. 

Muharrir, evvolA ıilahlı mDca
deleye esas tetkll eden siyaıal 

durumu anlatayor ve bOyllk dev-

letlerin Anadoluda biribirlerile 
ı~arşı' . fan menfaatlerini tahlil 
eyledıktcn sonra dörtler mecliıi· 

nin kararile Yunan kıtalarınm 
inişini, Ccncvrede ve başlıca 
Avrupa merkcz1erindo yapılan 
mühim ıiyeeal ha:r.ırhklardan ıonra 

baılıyan 1919 ve 1921 Yunan 
taarruzlarmı Ye nihayet Yunanlı
ların Sakarya nehri kıyılarına 

geliı ni, bu nehrin kıyılarında 

yapılan ve birkaç hafta ıUrea 
kanlı bir ıavaıtan ıonra Yunanla· 
larm çekilmeye mecbur kahılarlnı 
taavir ed;yor ve diyor ki: 

.. Şahsen Gazi Mustafa Kemal 
Hı. tarafından idare edilen bu 
mukabil taarruz, bir kaç gUn 
içinde Yunan ordusunun tam bir 
hezimeti ile neticelendL Bundan 
sonraki merhaleyi ise, Mudanya 
mtHnrekesi, ve 1923 de imza edi
len fetefli Lozan ıulb muahedesi 
ile tetevvfiç eden ilerleme teıkll 
eder.,, Muharrir bu yazısında 
Sovyet Rı ıya • Lehiıtan muhare· 
besile Türk stiklAI ıavaşını 
mukayese etmektedir. 

. 

Babıili baskrnı 1aeticeainde 
iltihatçıltr tekrar iktidar 111evkline 
geldikleri vPkit, cemiyete muhalif 
olan ıebzadeler bir hayli telit 
iGıtermiılerdL Hele Mahmut Şev• 
ket Paıanın katlile neticelenen 
( taklibi hlikfımet ) meseleainde 
daoıat Salih Psaanın idam edilmesi 
ilzerine cem;yete kartı olan hoı· 
nutsuzlıklarını, adeta nefret dere• 
ceaine ıetlrmiılerdi. Bo mulaalif 

·DACA 
~BiRiKTiREN 
1:2.A~T-bD'Q 

Sa1fa ' 

Altı Esrarkeş 
Yakalandı 

Memurlar Kahveye Renç• 
ber Kıyafetinde Girmiılerdl 

Ghrtık •uhafaıa m•mudarı 
ve ıabıta•ıı, dün Kasimpapda 
uıun •lıltletteaberl itlemelde 
ola• birıiıli .,rar kabveaini mey
dana çıkmraıılar Te 6 eararkefl 
ciral ... ı.ut hallnde yakalaya• 
rak adliyaye te llm etmiılerclr. 
Me•urlar, l.u kahveye rençper 
kıyafeti•de ıirerek keodilerbıe 
eısrar ıetiril•eaini iatemiıler. 
diier earark .. 1.rle bir müddet 
otur.luktuı •••r•. cllrmümeıhut 
yap•ışlardır. Yakalanan e11ar• 
k~fler ıualuaır : Abdurrahman, 
kıph HU.eyin, Kadri, Oımau, 
Gülizar ve kahTeci AIL 

Kallvede yapılan araıhrmada 
birçak earar narıileleri, ear&r ı 
t3al.akuler buJuamuıtur. 

lf- Gftmrlk muhafaza memur• 
ları Kl~lkçekmeceoin Mimarainan 
köylacle G•aaafer Aia iımlnde 
birlnia eYinde ar&fbrma yaparak 
bet façı kaçak prap ve iki fıçı 
da clltre .. ,.aa .. çıkarmıı ve IUfi 

)uyu ad.liyeyo tHlim etmitlerclr. 

Yeni Hariciye 
Tayinleri 

Dıı itleri Bakanhğında yeniden 
ıu tayinler yapılmııtır: 

Pariı konsoloıu Fuat izzet B. 
7 nci derece, Paris bUyük elçilljl 
baıkitibi · Faik Zihni, Selinik 
konsoloıu Selim Feyzi, konsoloı 
Isrnail Hakkı Beyler 8 inci derece 
ile, Kibll elçiliği başkitibi Sadul
lah, V arna konsolosu Muatafa 
Hayri, Lihey maslahatgllzarı 
ikinci kitlbi Ahmet Fethi, Bcrn 
elçiliği UçUncll katibi Abdullah 
Zeki, Tahran elçillii liçUncU katibi 
Ahmet Ragıp, Viyana konıololt" 
Juj'u kan,iları Niyazi Kemal B.ler 
dcırecelerile, Gnmnlcincı kançlları 
Nejat Bey 1 J inci derece ile mer
keze nakledilmitlerdir. 

Merkezde bt\yt\k elçilik müı• 

teıara lnayetullah Cemal Bey 
Marsilya konıoloaluğuna, muaYln -
konsolos Reıat Bey Selinik kon• 
ıoloslupna, Halil Ali Bey konıo
loıluğa, muavin konıoloı Ahmet 
Ömer Bey KudUı konıoloılulda• 
rma tayin edilmiılerdir. 

Elçilik Oçüncll kitlbl Abdlll
menan Bey Llhey maslahat,U. 
zarhiına, Celilettin Bey Bera 
elçiliği, Salih Behçet Bey VarıoYa 
bllyük elçiliği, Ahmet Muhtar Bey 
Tahran bUyUk elçiliği üçUnctl 
kAtipliklerine, Arif Bey GOmUlci• 
ne kançilarbğına tayin edilmiıler• 
dir. 

Raiıp Rauf Bey Moskova bU
yük e~çiliil konsolosluk ıubell 
müdUrlliiUno, Nedim Veysel Bey 
Cenenede heyeti oıurahhaı• 
İiler.ne bakmak Uzere Bern elçk 
liği liçllncU katipliklerine derece• 
lor.le tayin olunmuılardır. 

Fi"ibe konıolosu Sami zad• 
Sürcy.; a Bey Vama, Moıkova 
büyuk elçiliği konsolosluk şubeal 
mUdüril lımail Hakkı Bey Fllibe, 
Triyeıle konsolCMu l:ızettin Tuirul 
Bey Odesaya, Kudllı konaoloıu 
T uat Kaya Alp Bey Trlyeste, 
Marsi ya konsolHu Firuz Bey 
Paris konıolosluklarına, Kalalta 
muavin konaolos Emin Vefa Bey 
Filibe muavin konso!o .. luğuna 
derecelerile naldedllmiılerdir. 

ltaç Narhı ~~omisyo u 
Ecza fu1tlerine narh koyacak 

kon.:s: on yarın Ankarada topla• 
nnc k ır. Komisyona •chrjmiz 
ecz c.ları namı.ın iştirak eden 
Nec p, Haaaı , I :useyin 1 !nantı, 
Ni:ıamettin ve C ; .. at Be,, ler dl\a 
akş .. nıki trenle Ar.kara) a l,.İlmf~· 
lerd:r. 
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Tellalların Sözleri .• 

Bodin Kalesinde Oturanlardan Bir Heyet Kalenin 

Altın Anahtarını Padiıaha Vermiılerdi •• 

Tuğların, sancakların, tulgaların 
albn yaldızları, son bahar gUae• 
•inin berrak nurları altında parıl 
parıl parlıyor .• davulların, mehter
lerin gUr ve neı'eli ahenkleri, 
ufuklara yayılıyordu. 

Bodin kalesinin harpıiz ola· 
rak teslimini tebliğe memur olan 
hey' et, orduyu şehre bir gUnlUk 
mesafede iıtikbal etmiı.. gUmUt 
hir tepsi içinde kalenin altın analı· 
tarlarına padişaha takdim eyle
mifti .. , Heyetin bu istirhamı der· 
bal kabul edilmiş; bu on kişiye, 
lbrahim Paıanm huzurunda ayn 
ayrı sırmalı kaftanlar geydirilmiş
U. Hey'et azaları gördUkleri bu 
gUz 1 muameleden pek mlltehas· 
sis olmuılar; Hele lbrahim Paşa· 
nın: 

- Bizim tllremlz böyledir. 
Aman isteyenlere iliımeyiz. Onla· 
ra parmağımızın ucile bile değ· 
meyiz. Varın, gidin.. halka ilin 
eyleyin.. hiç kimse, no olacağım; 

diye gam çekmesfo .. rahat ve hu· 
zur içinde şerabını içsin.. Horaaı
m tepıin... Bakırı kaybolana 
altın veririz.. Haksız yere birine 
yan bakanın kellesini keıeriz. 
Böylece malumunuz olsun. 

Diye verdiği teminat tızerine 
Sadrazamın ayaklarma kapana· 
rak teiekkürlerde bulunmuilardı. 

Orduda teilallar çağırıyor! 
- Ey gaziler 1.. Dikkat edin, 

fenblh var ... Varacağımız Bodin 
kale1l.. Aman dilemiı.. Tarafı 
devletten kabul edilmiıtir. Şehir 
halkının mal ve canı, devletin 
kefaleti altma girmiştir... Şehir• 
girildikte ahali hoı tutulacak .• 
Herkeae, yollu yolunca edep da· 
iraıinde tatlı muamele olunacak. 
Şarap lçilmlyecek.. Çardak zevki 
kovalayıp yaramazlık edilmiye• 
cek .• lzinıiz, kimsenin kapııından 
girilmiyecektir. Irz, devletindir. 
Rızaai hılAfma, hiçbir avrata 
parmak ucu değdirilmiyecektir .• , 
Bu tenbihin hilafına hareket 
edenlerin hiçbir özürü makbul tu· 
tulmıyacak.. Derhal ıiyaset olu· 
nacaktır.,. Duymadık, işitmedik 
demeyin haaa •.. 

Sesleri her tarafta yUkaeliyordu. 

* Kale kapılarının önlerlle, şeh· 
rln cadde ve sokakları panayir 
günlerine benzemişti. Herkea yortu 
elbiselerini giymiı; kadınlar sUı· 

lenmİftİ. Ordunun iıgal kıt'aları, 
büyük bir intizam ile kale kapı· 
!arından giriyor.. Ağır ve vakur 
bir yUrUyüıle karargih ittihaz 
edilen binalara gidiyordu. Halk, 
yerden avuç avuç toprak alıyor; 
geçen askere takdim ediyordu. 
Evlerin pencerelerinden, ırenç 

kızlarla genç kadınlar: 
- Alyen.. Alyen ..• 

Diye bağrıfıyorlar •. Türk suva• 
rilerinin ayaklara altına rengarenk 
çiçekler ıerpiyorlardı. 

Muzaffer ordunun ciddi bir 
vakar ile ıehre giriıl halka der· 
bal bilyUk bir emniyet ve itimat 
vermif.. Koca Bodin ş~hrlni bat· 
tan baıa meserretlere gark etmişti. 
Eh, gelenler de esasen yapancılar 
deiildi. Asırlarca evvel, aynı ana
dan, aynı babadan dünyaya gel· 
mişlerdi. Arada sadece bir din 
farkı vardı. Din iae, zahiri bir 
ıey o;up, kardeşi karue.\>tcn ~ııra· 

mazdı. 
Bir gün evvel, bUyllk bir deh· 

şet içinde tehlike iıareti çalan 
kilfse çanlarının timdi memnun{• 
yet ve meserret taninlerİ duyu· 
luyordu.. Tıpkı yortu ırUnlerinde 
olduğu gibi boralar tepmek .• Zevk 
edip eğlenmek için halk meydan· 
)ara toplanıyordu. Gece eflence· 
leri, daha neı'ell olmuıtu. Her 
tarafta kandiller yanıyor... Mey· 
danlardakl meşalelerden Hmaya 
doğru kızıl alevler taııyordu. 

Paditah tarafından ıehire gön• 
derilen (Mehterhanei hakanl) kale· 
nin bUyilk burcu üzerinde nöbet 
çalıyor .. Öteki bur\lar üzerinde de 
ordu milczzinlerinin gür ·n davudi 
sesleri yükHliyor.. Derin bir a9k 
ve imanı terennüm eden ( iUI
bank ) ler çekiliyor: 

- Allah, Allah.. E} vallah .• 
Baş uryan.. Sine püryan .. Kılıç 1 
kan.. Bu meydanda nice başlar 
keıilir, hiç olmaz ıoran.. Allah, 
Allah.. Eyvallah.. Dostluğumuz 
herkese ayan .• Kahrıınıı, kılıcımız 
düşmana ziyan.. Üçler, beşler, 
yediler, kırklar... Nuru Nebi ... 
Keremi Ali.. Pirimiz üstadımız 
hUnkAr Hacı Bektaiı Veli.. D .. 
mine devranına huu, diyelim .• 
huuuu ..• 

Sadaları, bu sonbahar gecesinin 
alık bav&11 içinde dalga dalga 
yayılarak, Tuna boylarına doğru 

sUrUkleniyordu. 

* Padlıah, yedi gUn evvel Tuna 
bataklıklarında, bir TUrk kılıcı 
altında can veren K.ıralın (AY 
sarayı ) na yerloımiıti. Tebrik 
merasimi bittikten ıonra, sarayın 
kapıları çevrilmif.. Padlıahın bU· 
yllk gözdesi lbrahlm Paıa tara• 
fmdan bu zaferin şerefine parlak 
bir ziyafet tertip edllmiıtl. 

Rengarenk bilJür kandillerden 
yüzlerce mumluk avizelerden ıU• 
ztllen ışıklar, ipeklilerle döıenmiı, 
nltın yaldızlarla slis1enmlı bUylik 
aalonlu bir cennet haline getir· 
miıti. Bir köşede, tamburlardan, 
ıanturlardan, keman ve kemen• 
çelerden, nay ve ıeştarlardan mil· 
rekkep ıaı: takımı, oynak köçekçe 
havaları çalıyordu. Parmaklarının 
uçlarındaki tunç zillerden tannan 
sadalar akseden sırma entarili 
iç oğlanları da, ipek halılar Uza· 
rinde hazan bir hayal gibi kaya· 
rak, baı:an da bir ceylan gibi 
ııçrayarak rakaediyorlardı. Macar 
kırallarmın husust ıaray hazine• 
ıindekl kıymettar ganimet eşya
ları, getirllmif, salonun bir köıe• 
sinde teşhir edilmişti. Her tarafta 
biriblrlne karııan renk ve ziyalar, 
emsalsiz birer nur kaynağı gibi 
nazarlara tatlı bir zevk vermek· 
t• idi. 

acı: 

Birdenbire bor taraftan acı 

- Yangın var. 
Feryatları yükıeldl. 

* ( Bodin ) , yanıyordu. Koca 
bir mahalleyi ateı ıarmlf; her 
taraftan yükselen alevler, bu 
koca tarihi şehri tehdit etmeye 
başlamıştı. Padiıah, derin bir 
teeHUr içinde çırpınıyor; yangını 

söndürmek için bizzat g6nderdiğl 
ıadrazamına biribirl arkaaıaa 
hasekiler koıturuyor: 

( Arkuı nr) 

SON POSTA 

- Evet l.orr.ıse& -t.f., ba:ıa bir 
adres sorarken cüzdanımı çarptı!. 

- Ne adresi soruyordu!. 
- Polis komiseriiğinin adresini!. 

······························································ 
DiJ.n•• lktual R•h•rlerl 1 

Wimipe,g 
Piyasasını 

Kontrol 

j 

Kanadada hububat flatlarının 
·-8-ug-., d_a_g_ı_n_1 dUımeıi neticesin• 

Jiati tesbit de yetiştirici çok 
.. Jı" ldı' znrar görmtiıtnr. 
"' Hüküm t bu flat 

dliokUn.Ugün in Borudaki hava 
oyunlarından meydana geldiğini 

düıUndüğUndcn Borsaya kontrol 
koymuştur. 

Bundan sonra keten tohumu· 
nun gtinlUk dü iip yUkıelmeainln 
5 santimden fazla olmaması ka· 
rarla,tınlmı ve buğday için 
asgari bir Hat konulmuştur. Bu 
fiattan noksan ıatıılara izin ve
rilmemekte ve aiıli hareket 
edenlere cezalar tertip olunmak· 
tadır. 

* Yunan HUkfımetl ahiren ihraç 
incirlerin edilen incirlerin 

lcrırtlaıması ıigorta edilmeal 
hakkında bir ka· 

•İgorta nun neıretmlıtlr. 
•diliyor Bu kanuna göre 

Amerlkaya ihraç edilecek incir
lerin kurtlanarak Amerikaya ka
bul edilmemesi tehlikesine karşı 
hükmi ıahıiyeti haiz bir incir 
sigortası kurulmuştur. Sigortanm 
merkezi Atlnndır. Murakabesine 
lktısat Nezareti memurdur. Si
gorta ihtiyaridir. Sigorta edilecek 
mallar incir ofisinin tailmatı dai· 
reainde takimhanelerd• ıiterlllze 
edileceklerdir. Bu incirlerden 
tahmlllerlni müteakıp okkada 1.70 
drahmi algorta pirimi alınacaktır. 
Kurtlanmış olmak ha1ebile iade 
olunacak incirler için Cif Ne\lyork 
kıymetinin % 65 l ihracından iki 
ay içinde sigorta tarafandan tas· 
vlye olunacaktır. 

* Eıki Avusturya Baıvekill Dol· 

At1usturya• fUs'Un öldUrUlmeal 
üzerine geçen 

nın s•ggalı Temmuz ayında 
IJlerl Avusturyada mey• 

dana gelen karıııklaklar netice· 
ıinde her tarafta Avusturyaya 
bu sene az ıeyyah gideceği ka
naati belirmiıti. Bilhaaıa Alman• 
yanın bu itle çok titiz davra• 
narak Avuaturyaya Hyahat et· 
mek lıteyenler• zorluk çıkarması 
bu dUıllncelerl kuvvetlendirmlıtl. 
Halbukl son yapılan iıtatistik· 
ler hakiki vaziyetin bUabütlln 
baıka olduA"unu meydana koy· 
muıtur. Eylül 934 ayı Turizm 
işleri için Avuıturya resmi ma• 
kamları . tarafından neıredllen 
lstatiıtlklere göre bu aene AYuı· 
turyaya giden Turist adedi ıre
çen yıldan fazladır. Bu fazlalık 
villyetlere göre yüzde üçten yüz· 
de on dokuza kadardır. 

ikinci teırln 23 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinları 1 
f stanbul Dördüncü icra l\~emurluğundan 

Küçük Pangaltıda Osman Bey sokağında 11· 13 No h Çayırlı 
zade Apartımanınm birinci, ikinci ve beıinci katları 26/1 l /934 
tarihine mUsadlf Salı gUntı saat 14 ten 16 ya kadar açık artırma 
suretile kiraya verileceğinden taliplerin muan en gün \le ıaatte 25 
lira pey akçHile dairemizin 934/1229 No.lı dosyaıına miiracaatları 
ilAn olunur. (300) 

obilyasile Kiralık Gazino 
Akay işletme i Müdürlüğü den: 
Kadıköy Vapur iskelesi Uzerindekl Gazino, demirbaş eşyasile 

ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. Şartnameyi görmek için 
hergiin Levazım Şef:iğine ve arttırmağa iştirak için 26 İkincl Teşrin 
934 tar:hinde saat 14 te ıUvenme akçelerile idare encUmenine 
gelmeleri. (7892) 

--------
Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 

Mektebimizde meccani leylilik imtihanına sıirlp te kazandıkları 
gazetelerle ilan edilen efendilerin gidecekleri mektebi öğrenmeleri 
için muavinliğe müracaatları. •17962,, 

Esnaf Teşkilatı Başmurakıpliğinden : 
İstanbul kahnci, kıraathaneoi n monddı küuliye eatmıyan gazinocular 

c~.miyetinin müddetleri biten idare heyetinin yeniden 1eçimi 24/11/984 oumarteıi 
guııtı saat 10 dan 16 ya kadar Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han ikinci katta 
81 No. lı dairede yapılacağı alakadarlara ilin olunur. 

Beyoğlu 4 Uncu Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

1 - Etrafı muntazam duYarla nau• 
hat Büyükadada İn tepede klia Hki 
65, 67, 69, 70 yani 6.6-2.6·2 numaralı 
mOk. ve 215551 metro mOrabba arazly• 
mnllk, derununda natamam 1667 mn
rabba ana ilzerlae mebni bir bap 
"hıap hane, maa mnıtemillt 127,68 
metro murabba bir bap kbgir hane, 
oluklu ıalvaolz aaçtaa mamul bir bap 
arabalık, Ozerl volto ile kapntılmıı 
mna teferrOat Ye tHiıat bir adet ıu 
depoıu 12,50 metro derinlik n 4 metre 
1renl11ifıinde keza blr adet ıu mahzeni 
maa tulumba n tahtelars boru tHİ• 
aatf, 11500 tl mGteculz çam atacı 
bulunan mahallln tamamının kı1metl 
muhammeneal olan 17,500; 

2 - Burgaz n Heybeli adaları 
araaında, Pide adaaı namll• maruf, 
42871 metro mGrabba arHiai, derY• 
nunda kuyu, milteaddlt ıu depoları, 

ebniye n kayıkbanııl, 250 yl mllte• 
cavla aeytia, 75 meyva ağacı ve 1200 
bat küUlğQ buluaan maballiD tama· 
mıaın kıymeti mubammtnHI olan 
5000; 

3 - Beyotlunda HQıeyia ata ma• 
laalleainde Takıim Valide çeıme ıoka· 
tında klla 101 numaralı, iç katlı, 
112,80 metro mllrabba arsa Gı:erinde 
mebai, zemin katı bOyOk arabalık, 
birinci n ikincıl katlarında beter oda, 
hala, banyo ve mutbahı n fevkinde 
bOyOk bir taraaaaı, arkaaında 67,68 
metro mOrabba bahçHi bulunan apar• 
tımanın tamamının kıymeti mubam• 
meneal olan 8000; 

4 - HOaeyiaı ata mahallHiala 
Valide çefme aokağında kain 99 nu• 
maralı yedi odalı, 22,23 metro 
bahçeU n 77,2i metre mGrabba 
ana Qzerlnde mebni bir bap ahıap 
hanenin tamamının kıymeti mulııam• 
meneai olan 4000; 

5 - Beyoğluada Hllıeyin ati ma· 
hallesinln Feriköy ıokatında 79 nu• 
maralı 79,93 metro mGrabba bahçeli 
40.12 metro zemin Cberine mebni 
harap bit bap barakanın tamamının 
kıymeti muhammeneıi olan 1000 lira
y delllliye ve ihale pulu mOıteriye 
alt olmak Qzere 8/l~/934 tarihinde 
ıant U de açık arttırma ıuretile aatı• 
lacaktır. Talıp olanlar kıymeti mu· 
baınmenealnin yOzde 7,SO pey akçealle 
mezkur glln ye ıaatte Beyoj'lu Dar. 
dilncO Sulh Hukuk mahkemealode 
hazır bulunmaları ve fazla maldmat 
almak iateyenlerin 932/136 numara 
ile mahkeme kalemine mOracaatları 
lüzumu ilin olunur. (5061) 

Denizyolları 
Jf L 1TM151 

lstanbul DördUncU icra Me· 
murluQundan: Tamamlara yeminli 
ehli nkuf tarafından Kadıköyilnde 

Oıman Ata elyn·m Raaimpaıa ma• 
halluinde Piyaaa aakatında 1 numa
rala anaya 1800 lira ve yilae a7nl 
mahalde 3 numaralı auaya 677 buçuk 
lira ve yine ayni mahalde 6 numaralı 
ar1aya 680 lira n Jlne ayni mahalde 
7 numaralı arsaya 685 lira ve yine 
ayni mahalde Recai zade ıokatında 
6 numaralı arsaya 540 lira ve yine 
ayni malaalde 11 n11maralı arsaya 547 
buçuk lira n yine ayni mahalde 13 
No. lı araaya 53~ Ura v• yine ayni 
mahalde 15 numaralı anaya 625 
Ura ve yine ayni mahalde piyaaa 
arkaaı ıokatında 83 numırah araaya 
705 lira ve mevcut haritada 83 nu• 
mara ile a-aaterilea itbu l8 numaralı 
arııllnın arkuına tuadOf eden ve yQzQ 
olmaya arsaya 60 lira ve a1nl maheldt 
Tal&t Bty ıokatında yeni 2 Ye .. ld 
61 numarala arsaya 235 llra n ayal 
mahalde Recalaade ıokajında 21S 

., numaralı arsaya 61 lira kıymetler 
takdir edilmlt Ye mu1dir analar 
açık arttırmaya konulmuf olup 
22-11·934: hrilainde ıartaameleri dl• 
vanhaneye tallk edilerek 29-12-93' 
tarihine mGıadlf Cumarteal ıaaa aaat 
o• d~rtten on altıya kadar lıtaabul 
DördClnctl icra Dairealnde aatıla· 
caktır. ArtırmıJa ittirak için % 7,50 
teminat akçHI alınır. Mlteraklm verıi 
Belediye Yakıl loarHl mlıteriye 
aittir. 1929 tarihli lera kanuaun•D 
119 uacu maddeılne tnfikan hakları 
tapu ılcillerile aabit olaıyan ipotekli 
alacaklılar ile diter irtifak hakkı aa• 
hiplerlnla bu haklarını Ye huıuılll 
faiz n maaarife dair o~an lddlalannı 
ilin tarihinden itibaren yirmi ılln 

içinde evrakı mllıpltelerile bildirme• 
leri ll:ıımdır. Akai halde hakları tapu 
ıicillerlle 1ablt olmadıkça aatıı bede• 
linin paylaımaaıadan hariç kalırlar. 

Allkadarların iıbu maddei kanu• 
niye ahklmına ıare hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak ve 
krokileri gl5rmek ietlyenlerin 98413986 
doıya numaraaile daire•lıe mOra• 
caatlara ilin olunur. (5072) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARlHl: 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 !agiliz liraıı 

A .. atelerl ı Karalıöy K3pr8'ııı 
Tel. 42H1 - Alrkee\ M'1hürdaraade 

Haa Tel. !2140 .. --•ı• 4m __ .. 
Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Parie, Marsilya, Nis,Londra ve 

Mançeıter'de. Mııır, Kıbruı, Irak, 

İran, Filistin n Yunıı.nistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye n Yunaoiatan'da Fılyalleri 

Ayvahk Yolu 
MERSİN vapuru 24 ikinci 

teırin CUMARTESİ annu saat 
18 de İzmire kadar. "7963,, 

Karadeniz Yolu 
VAT AN \lapuru 24 İkinci 

T eırin CUMARTESİ gllnll ıaat 
18 de Hopa'ya kadar. "7004,, 

vardır. 

Har turlu banka muameleleri 
yapar 
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Maç Bitti .• _ .. ..-.. .. -···----.. ·--· ··----
Fakat Dedikodusu Yürüyor 

( Baıtarafı 1 iacıl 1Gsd• ) 
ftalyan gazetelerinde bu maç et
rafındaki abımah neırfyat de-o 
'fam edJp gidiyor. 

1 Fran11da gllndelik ıpor ga• 
ıeteıl ol•n Oto ıazeteal bu ma• 
ça tahıiı ettitl uzun •• etrafı. 
bir yu.ıda diyor ki: 

Otonun Dedlklerl 
"Kendi hl11iyatımızı söylemek 

IAzıma-clirıe diyeblllriz ki lnglliı: 
takımı en iyi oyunu oynamııtar. 

Bu oyun hazan en yUkaek derece• 
7e kadar çıkmıt ve aeyircilerl 
gördükleri futbolun mllkemmeli• 
yeti karııımda derin ah ve ohlarla 
adeta mestetmittlr. O seyirciler 
ağızlarından bir aıe& çıkarmadan 
en büyllk mane•t apor zevkini 
dakikalarca yaşamışlardır. Bun· 
lardan birçoğu karıılarındakl 
manzaranın gtlzclliği önünde adeta 
hakiki futbolu keıfetmit gibi derin 
bir manevi haz duyuyorlardı. 

lngilb: takımının karşısında en 
iyi unsurlardan birini kaybetmiş 
olan ltalyan takımı, kendisile 
adeta alay eden, hazan bir kur· 
l tuJma Omidi verir gibi göründük
ten sonra yeniden uçuruma doğru 
aürilkliyen bu muazzam dalganın 
karıısında biltUn kuvvetile mUca· 
dele ediyordu. 

Fakat bu dalga altında bo
ğulmadı, uğraıtı, çarpıfb ve 
nihayet o dalga kuvvetini göaıte ... 
dikten -.o zaferini temin ettikten 
sonra biraz lıtirahate çekilir gibi 
olunca ileriye atıldı ve işte aaıl 
dram o vakit başladı. Bu diditme 
esnasmda usul ve stil ortadan 
silinmişti. Delice bir cesaret gös· 
teren ltalyan oyuncuları bu aaabt 
çemberden artık kendilerini kur· 
tarmıılar ve kendi tabii kabili
yetlerini ortaya dökmeye baıla· 
aı ıılardı. Haaımları, bir kaybet· 
melerine rağmen, buna mukabele 
edebilmek ve f aikıyetlerioi mu
hafaza eylemek için kuvvetlerini 
yeniden toplamıya çalııblar ve 
buna ancak kısmen muvaffak 
oldular. 

Bu suretle lngiltere takımı 

kendi faiklyetinl ıarih bir surette 
göstermif, bir oyuncu aahadan 
çekilmit olmasına rağmen ltalya 
takımı ise çok cUz'i bir farkla 
yenilmiı bulunuyordu. Bu takım 
biç 1Upheaiz ki bayrağının oere
flni muhafaza etmiş bir takımdı. 

ltalyamn bu müsabakayı en 
fena ıerait dabilinda yapmq 
oldu~unda ıUphe yoktur. Seyahat 
yorgunlu{ıu, haaım sahasında oy· 
nayıf ve Monti'nln birkaç daki· 
kalık oyundan sonra yaralanarak 
takımdan çekilmesi hep Italyanın 
aleyhine birer hldlae idi.,, 

ltalyanlar1n lddlalar1 
ltalya gazeteleri fıo bu maç 

mUnaaobetlle ateş pUakUrQyorlar. 
Koriyere della Serra gazetesi ıu 
kızgın ıatırları yazıyor: 

«Çok al"y hl erine bir vaziyette 
oyuna baılıyan ve hiçbir takımın 
ıerefile çıkamıyacağı bir bale 
sokulan halyanlar elli bin müt· 
kiılpeaent lngiliz seyirci kartııın· 
da, dünya ıampiyonu takımının 
teknik ve malıevi lcuYvetini ıös· 

\erdiler. 
lngiltere iJe 
ıınıf farkı 

mllaavi ıilih-

Bundan böyle 
Avrupa arasında 
l<0lmamııtır. Futbol 
}arla oynanmaktadır. 

Avrupalılar İtalyanlara bundan 
böyle borçlu olmalıdır. Çllnkü 
bir el.seneyi yıktdar ve ananeci 
bir gururla kapalı bir alemin 
kap aımı açtı:ar. 

Sporun büyilk menfaati lehinf: 

olarak bu gtln Inglllzler diğer 
mllletlerle aynı mraya airmeğo 
mecburdurlar • ., 

V6tta del popolo ıaıetul de 
diyor ki: 

"lnglllz • Italyan mtlıabakaıının 
lngiliılero alt olan kıımı ancak 
ilk on bet dakikuındadır. Maçın 
geri kalan kıımı taaıamon ItaJyao• 
lanndır.,, 

Stampa gazete1I IH lngilizlerl 
teknik bakımından ytlksek bulur
ken ltalya takımının zeki •• 
takt bakımlarından daha tlıtUn 
olduğunu yazıyor. 

lnglllzlere Gelince 
lnglliz gazetelerine gelince; 

bunlar lngilizlerlo ağırbaıhlık 
an'anealni okrumıya çalıııyorlar. 
DeyH Meyi diyor ki: 

"Maçı kaybetmelerine ve unu
tu?maıı dahi iyi olacak bazı hl· 
diselere rağmen ltalyanların, bl· 
zim futbolda mllnakaıa edilmez 
yegane üstat olmadığımızı ispat 
etmiş olduklarını kim inkAr ede· 
bilir? Maçı da ancak bir gol 
farkla kaybettiler. ,, 

Deyli Ekapres'm dUttlncelerl 
ıudur: 

'
1Kendi oyunculanmızı mazur 

göstermek istemiyorum. Fakat 
şunu söylemeye mecburum ki bu 
maçta ancak ilk yirmi dakika 
zarfında futbol gördük ve mU· 
sahakadan aonra oyuncularım1.1 
bana bir daha böyle bir maç 
oynamak iıtemediklerini bildir
diler.,, 

Taymı gazeteıl de ıunları 
yazıyor: 

°Kağıt üzerinde Italyanlar ıan
sız.lık yUzUnden kaybetmiı gözU· 
kebillr. Fakat hakikatte vaziyet 
hiç te böyle değildir. 

ltalyanlar baaımlarını kolla· 
maya ve lniiliz lııllcumlannın ne· 
reden geleceğini kestirebilmeği 

hiç bilmiyorlardı. 
Fakat Uç gol farkla ve on 

· kiti ile ikinci devreye çıkmak, 
ceaaret ve elfıı1iyet gl>stermek 
dem.,ktir. ltalyanlar bu devrede 
rılnız milkemmel bir futbol değil 
fakat aynı zamanda çok bUylik 
bir mücadele zihniyeti do gö'
terdiler. ............................................................... 

Bugünkü Maçlar 
BugGn Tak•im, Fenerbahça, Şeref 

ıtadlarında yapılacak futbol maçları 

ıunlardır: 

Taksim Sahasında: 
Galatauray·Beykoz B, Topkııpı • 

Anadolu 1 İ•ci ve Galatasaray • 
Beykos 1 inci takımları. 

Beşlkta' (Şeref) sahasında: 
Betlktaı-Stıleymaaiye genç takım

lan. Betiklat-Slleymaaiye B., Eytıp -
Kaaımpaıa 1 inci, Ye Betlktaı -
Snteymaalye 1 inct takımları. 

Fenerltah~Mleı 
A - Blylk ulta9a: 
Vefa·İıtanbulıper B, Hilil·Beyler

beyl 1 inci, Vefa - lataaltulıpor 1 iınci 
takımları 

B - Klçilc Hl.ada ; 
Vefa-lataaltalapor ı .. ç takımları. 

Veleyltol Maçları 
Buıln Galatuaray Jekali.Jade yapı

lacak olan Yole71Dol maçları: 

FenerlDalııç .. Vefa saat 17 d~. 
İatanlulıper-Topkapı aaat 17,30 da. --- .. - ,.,__......-- ... 

lstant.111 t.lrlncl lflAs memur· 
luQundan: Ku:ııuaculda Vaki Eczayı 

tıbbiye n ki•yniy• fabrikaaında 

mevcut •aH, de:ap Te baaa mllmaail 

eua açık arttır•• il• aablacııftndan 

talip o'aalar D .... •Jı• 26 nc1 Puu
tul ır6niı ıaat lS te erada bulu•••· 
ları i.i:ı o~unur. (CA94) 

SON POSTA 

Ös Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 

Boş dört köıeleri aıakıda ya
zılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu 1&• 

yede hem vakit geçirmiı. Hem 
de ISı Türkçe kelimeleri 6ğren
mlı olursunuz l 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan uta: 

1 - Anadoluda bir vilayet merkezi 

• etrafı au ile çevrilmiı kara 
parçau 

~ - Kuvvetli - caaip 
5 - K "dit 

4 - HOcum - ha:flerin yerlerl de· 
f İfince yemek maatanndan 
•mrihaıır 

S - Azamet aahibl 
6 - Kelime 
7 - Derhatır etme 

8 - Rabıt edatı. gen itlik- bir nota 
Yukarıdan aıatı ı 

1 - Vekalet 

2 - Aile 

S - Kelam 

4 - Harp nlraaı 
5 - Lublyat 
6 - Kamer - mez:ruat 

7 - Baran 
8 - V al de - harflerin yerl detl· 

tine• lahım ................................. -................ ·--········· 
BeyoAlu dördUncU sulh hu· 

kuk mahkemesinden: 
1 - Beyoğlunda Mtıeyyet rade 

malıaUeslnde Yazıcı ıokP.tında atik 
32-34 cedit 28 No hı mukaddema lkl 
bap hane elyevm Bronıtayn laminde· 
kl apıırtıman·n tamamı (24185) lira 
kıymetinde olup bunun yOıt kırkta on 
hiHeııinin tekru (48) h i11e itibarile 
(2) tam ve (4) çıp'ak mtılldyet hlHe• 
leri. 

2 - Beyo§-iunda Mileyyet aadl 
mahallesinde Makri çıkmazı ııokatın· 
da atik 41-43 cedit 51-53 No lu iki 
bap hane bunlrırd .ı o 53 No lı hanenin 
taınaml (1440) lira Ye sı No h hane· 
nio tamamı (~304) l'ra kıymetiadedir. 
Bunlarda ku'l yöz kırkta on biHesİ· 
nin tekrar 48 hiu• itibari:• (2) hım 
ve (4) çıplak mülkiyet hiııae!eri. 

3 - Galr.tllda Bereket udo 
mahalleainde YOkaekkaldırım cadde
sinde atik 54 cedit 51 No lı dlkkinm 
tamamı ( 3250 ) lira lr.ıymethıdedir. 
Tamamının 48 la'11e itibarile 2 tam 
ve 4 çıplak mil kiyet hi11elerL 

4 _ G:-latada Arap C'mti mabet. 
leainde Hezar•• aokatında atik 13-13 
mlkerr•r 13 cedit 19-21 No. lu yekdl
ğerine maklup dGkkh1 miltteıail bir 
bap hanenin tamaau (22083) lira kıy• 
metindedir, Bunun yuııın ın 48 biıH 

itibari e (2) lam n (4) ç1plalı 111Dlkl· 
yet hiHeleri. 

:Yukarda yu h r-ayrl menkul lııiı· 
seleri mnteveffa Jak Bronttaya efen· 
diden terekesine mahkemece yazıyet 
o~unan mütneffiya madara M r1 
Bronıtayn ubdeaioe intikali flz:ımae. 
len berveçhi iz:ab 48 de 2 tam mftl· 
kiyetli n 48 de 4inlifaaız yaai ç p"ak 
mülkiyet biaH eri açık arlt rma aur•
tile z4/12/934 PHarteıi •a~ t 14 de 
mahkememisce .. tılııcaktır. Talip olan
ların % 7,S pey akçeaile mezkur pn 
ve Halte Be; otlu dördhcll ıullı 'ba
kuk mahkemuıade lıu r bu:unmaları 
ve fada maumat ·••ak latiyenlerin 
9J2/12 numara lle ••hkem• kaleaine 
müracaatları Ub.u•11 llb o:usnu.(506S) 

ikinci teşrin 23 

BirleşmiyeÖnayakOlmak 
Bir Bulgar Gazetesi Bunu İstiyor 

( Baotarafı 1 inoi yüzde ) 

lerl gibi Avrupa birleıik törlllerl 
kurumuna hiç bir zaman engeUlk 
etmez. Bulgariıtanda Tl\rkler, 
Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler 
glbl Bulg~r uluaundan baıka 

ulualara bafh lnıanlar •ardır ve 
bunların hepsinin ayn ttırelerl 
alııkaoJıkları, dinleri ve dilleri 
-.ardır. Fakat bunlar Bulgarlıtanm 
yekvllcut kalmasına engel olma· 
dıkları] gibi onlar da bqka uluı· 
tan lnıanlarla birlikte oturmaktan 
ııkılmamaktadırlar. 

Niçin Avrupa Ulkelerl için de 
bunun bpkııı ortaya konmamıı 
ve niçin Avrupa genlşlemit bir 
ll'Vlçre konfederaıyonu haline 
gelmeain? 

Esasen Avrupanın bu fı Oze-o 
rinde açık, değiımez blr dlltlln· 
ceal bulunduğunu aöylemek çok 

llerl gitmek olur. Çünkn Avrupa• 
nm daima karar11xhk içinde yüz• 
dUğü a5rülmektedir. Bazı memle
ketlerin ayrılığı prenaibino doğru 
gidiyor 1 baıı da bUttln çalıtma· 
larını akıl çığırda yürütüyor. Bu 
aıuretle ıon yıllar içinde bilinen 
hAdiseleri doğuran uluaların ay• 
rılığı &iyaaasının bir verimi olan 
ökonomi sıkıntıdan ıaıırmıt bir 

hale ıelen Avnıpa bunun önUne; 
her uluıun kendi ihtiyaçlarına 
yeter gelmeal ve elden geldiği 
kadar kendi yağile kavrulma1a 
demek olan otarıl re.jiml ne a•· 
çeceğinl uaıdu. 

Bugün Yar olan Ebu rejimdir. 
Fak.et aynı zamanda ökonoml 
Alimlerinin bir kısmı AnupanıD 
parçalanmaz bir birlik teşkil ey• 
lediğl ve bntno parçaları ayrı 

ayrı işleyecek oluraa tabii bir 
surette yaıamıyacağım söylemek• 
tedlrler. 

Bir tarafta birleımek, diğer 
tarafta ayrılmak, bu iki dOsUnce 
araıında Avrupa hangi tarafa 
döneceğini kestiremiyor ve ma• 
saldaki hayvanlar gibi iki yem 
arasında açlıktan ölmek tehlike
alndedir. 

Acaba, tlmdiye kadar anlat• 
ma ve antlatma dllşilncesi hiçbir 
zaman en mllhim ve iyi huyla· 
nndan biri olmıyan Balkan mem· 
leketleri mi?,, iyi düşünülmüt 
menfaatlerinin ve yanmadadakf 
yerlerinin kendilerine gösterdiği 
aoys~l ulusl~ra değer olan bu 
yolda ilk tecrUbeyi yapacak. Eğer 
bunu yapabilirae, pek te haksız 

olmıyarak çok güzel •e yerinde 
bir öç alacaklardır. 

Küçük Bir Prenses Doğdu .. 
------

Fransız "Tahbnda,, Hak iddia Eden Aile •. 
Eski Fransız 

krallarının bu
gün en yaıh mu .. 
messlli olan Bu ... 

bon Orlean aile
sinden Dük dö 
Guiae'in hirkao 
gün evvel bir kız 
torunu dünyaya 
gelmiıtir. 

Fransız kano· 
nu mucibince 
F ranıız tahbnda 
hak iddia eden 

bir kimie Fran• 
aız toprağında 

oturamaz, Bunun 
içindir ki Dük dö 
Guiso ailenin en yaılı11 haline 

gelince Franıız toprağından çıka• 

rak Belçikaya gltmlf •• Brüksel 
cıvarında malik olduğu ıatoya 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Dün aabah Davutpaıadan geç
mekte olan şoför lbrahimin lda· 
reı'ndeki 1877 numaralı otomo
bil ansızın önüne çıkan bir mer• 
kebe çarpmamak için manevra 
yaptığı sırada oradan geçmekte 
olan 62 numaralı tramvaya çar
parak mUhim aurette heaara 
uğramııtır. 

.... s:rkecide oturan 60 yatla· 
rında Hüseyin adlı bir hamal, 
Köprünün AdRlar iskeleıinde do4 

laşmakta iken kalp sektesinden 
ölmllştür. 

lf. Bundan iki ay evvel Te· 
kirdnğında b :r inek tarafından 
ıol kasığından ısırılarak ıohrimize 
getirilip Beyoğlu hastanesinde 
tedavi altına alınmış olan Habibe 
Hanım adlı bir kadın evvelki 
akşam ölmliş~ür. * Hıriato ve Mustafa adlı iki 
kumarbaz Beyoğlunda Arakilin 
kahvesinde kumar oynar:arken 
cürmümeşhut halinde yakalan· 
mıılardır 

yerleşmiştir, torunu da bu ıatoda 
doğmuflur. 

Yukarıya baabğımız resimde 
yeni prens, iki kardeıini ve 
babaaile annesini görüyorsunuz. 

Bir Et 
Kaçakçısı 

Fenerde Haydar mahallesinde 
Kqıkçı sokağında Gazi Ahmet 
adlı biri evvelki glln Çar,amba 
pazarından aldığı bir aığın evinde 
keıip ötekine berikine utarken 
cUrmfimeıhut halinde yakalanmıf"' 
tır. EYinde bulunan 128 kilo ıt 
mllsadere edi.Jmiftir. 

Buğday Ahmı 
Ziraat Bankuı, muhtelif mm• 

takalarda açtığı buğday alım 
merkezlerini çoğaltmq, 32 ye çı• 
karmı~tır. Merkezleria çoğaltılmaıı 
müstahsilin iıine uygun gelmek· 
tedir. 

Tramvay Ücretleri 
Tramvay bilet iicrütler D tesbit 

edecek o1ao lıı.om:ayoa gelecek hafta, 

Şirketler komise: i lbrahim He} .n riya

Htia e toplanac ktır. 

Vapur Kurtarılamadı 

Boz:caa:iada oturan Heluvan v puru 

hl i kurtarılam . m ıtır. Gelen haber• 

lere gö:e. v pa..ua bray.t iyic. 

bind.rıliti ani. ıı.maktadır. 




