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Ve acaristan Aley
N .. mayiş Yapıldı' 

• 
Katil iki T abancah idi, 
Bombası Da Vardı Parla, 11 (Hususi) - Hariciye 

Evvela Bir Askeri 1 

Nazırı M. Bartunun feci şekilde 
_ ölümü çok derin bir teessür uyan· 

T Urklye- Yugoslavya dostluk Ye 
bağlılığını kendi memleketi hesa· 
bına sağlam bir sulh eseri olarak 
canlandıran Kıra! Aleksandr'ın 
Mnreilya'da uğradığı suikaıt ve 
onu ttıkip eden acıklı ölllmü, 
cihanşümul bir teesıüre veıile 
teıkil etmiştir. Biz burada Türk 
efklrıumumiyeıinin uğradığı de• 
rin teeHürü tekrar eduken, facia 
hakkında birçok mühim merkez· 
!erden aldığımız tafailatı yazıyo· 
ruz. Dostumuz Fran anın, aynı 
zamanda bir ilim iıEi tadı olıın kıy· 
metli Hariciye ?\azırı M. Bar· 
tu'nun da ziyaile neticelenen 
ıuika t hakkındaki en so • lıa· 
herler bu sütunlarda m aya 
dizilmiştir: 

Sufkastln en son tafsillb 
Marailya, 10 (A. A.) - Kral 

Alek&andırm ziyareti mUnase
betile zabıta, tekayylltler hak· 
kında, çok sıkı emirler almıttır. 
Kralın geçeceği yollara iki geçeli 
(1400) aıker sıralanmıştı. Halkan 
ar.asanda (200) aivll po1i• bulunu· 
yordu. 

BlitUn bu tedbirlere rağmen 

' 

IC.ırcl Al•k.arulr osk•rl üniforma iltt 

k tU. kordonu yarmağa ,muvaffak 
oldu. 

Bir an, hayret içinde kalan 
halk, birden kendini topladı ve 
linç etmek maksadile, caninin 
UstUne atıldı. Polis biraz sonra 
ölU dUşen (Kalemen) i korumak 
mecburiyetinde kaldı. 

Cenazenin " Dubronviç ,, kru· 
vazörü ile Yugoslavya'ya nakle· 
dileceği tahmin ediliyor. 

M. Bartu, ., Otel diyö,, hasta• 
bane1inde can vermlıtir. Yara• 

• 

öldü;üle" JCıral alelc•orulr o• Frauız hariciye nazıra M. Bartu ~on 
.Belgrat zigart1ti11dff, blr arada 

ıından çok muıtarlp görlinUyor· 
du. Son ıözlerl: 

' 1 Çok muztarlbim.. ıusadım.,, 
olmuştur. 

Jeneral Jorj, aıkert hastaneye 
kaldmlmı~tır. Vaziyeti vehametlnl 
muhafaza ediyor. 

CUr'etklr Bir Ketll 
Marsllya,10 ( A. A. ) - Kral 

Aleksandr'ın katili, arabanın ba· 
aamağına atladığı zaman iki elin· 
de birer tabanca, cebinde de bir 
bomba bulunuyordu. Muhafızlar· 
dan biri, kendisine mani olmak 
istedi, fakat Kalemen, askerin 
Uzerine ateı etti ve onu yere yu· 
varladıktan sonra üzerinden aıtı. 

Katilin tabancası, son sistem· 
di ve Adeta bir küçük mitralyöz· 
dU. Kalemen, tek başına ateı 

• 
1 gcı 

Son Keşide Bugün 
Çekildi 

Büyük ikramiyelerden 
Bir Kısmı Çıktı 

Bugünkü Çekilişte kaza
nan Numaralar 15 inci 

Sayfadadır 
etmittir. 

V 87.İyetin ağırlığından dolayı, -
caniyi sorguya çekmek mümkün ............................................................. . 

olamamıştır. 

Bir Şayiayı Tekzip 
Paris, 10 (A. A.) - Jeneral 

Jorj ile Amiral Bertelo ve Mare· 
ıal Dlmitrlyeviçln de öldüklerine 

( Devamı 6 ıncı nvfada l -

$•hrimizd• matem •lam•tl•ri: Soldan Frarua .. far•I lc011ajı•da, ollag•I 
konajı11ll• •• YıııHl•og• lconaoloıltara••lml• ıarıı• lndfrilt1rt hgr•klar 

- . 
Fransız Kabinesinin istifa 

·mali Öne Sürülüyor 
dırmııtar. 

Bu ölUmUn Fransada blr ka· 
bine meselesi ortaya çıkaracağı 
zannediliyor. Kabinenin istifa 
etmeai ve yeni kabinenin eskisine 
nazaran çok değlıik bir ıekilde 
teıkil edilmesi muhtemeldir. 

Marsilya, 11 (A.A.) - Dün 
akşam M. Löbrön, M. Heryo ve 
TardiyönUn huzurlarHe M. Bartu· 
nun cenazesi vilayet konağından 

kaldırılmıştır. 
Tabut, bir Fransız bayrağına 

ıarılı idi. Asker, selAma durmuştu. 
Cenazeyi bilyük bir kalabalık 
takip etti. 

Cenazeyi hamil olan tren, 
i•celeyln Paris'e hareket etmiıtir. 

M. Löbrön de, Kırallçe Marl 
He beraber, saat 19 da hususi 
bir trenle Marstlyadan Parls'e 

gitmiıtir. 

Fransada ara,brmalar 
Paris, J 1 ( A. A. ) - Şüpheli 

Yugoslavya tebaaıının evlerlndcı 
arattırmalar yapılmııtır. Ele geçi· 
rilen bütün evrak, hakimler ma· 
rlfetile tetkik edildikten sonra, 
mUhllrlenmittir. 
Yugoalavyada Tafkınhklar 

Belgrat, 11 (A.A.) - Kırahn 
katilinin hüviyeti ile, takip ettiği 
maksat, henüz vuzuhla anlaşılmış 
değildir. Bu cinayetin, Make
donyalılar tarafından irtikaı' 
olunduğu zihabı, en çok te· 
kerrür eden bir rivayet halin· 
dedir. 

Marsilya suikastinin safahatını 
iÖ teren bazı flllmler, hudutta 

_ yakalanmıı, ve bunlara vaziyet 
( Devamı 15 inci yllıda ) 

SON POSTA 
Bugün 6 Sayfa 

Acıklı Kıssa Bitti .• 

Şimdi, Bundan Hisse 
Çıkarmıya Bakmalıyız 
Adliye binası yangını gibi, 

bizde bUyUk bir felAket patlak 
Yermeden evvel tehlikeye karıı · 
tedbir alınmaması adet gibidir. 
Heybeli • Maltepe arasında vuku 
bulan son deniz faciasında ölen 
:zavallılar da ayni derde kurban 
olmuştur. Biz bu faciaları birkaç 
gUn evvel fen adamlarımızın f s
tanbul limanını ölllm tehllkHlne 
maruz gördüklerini bir mühendi· 
simizin ağzından nakletmlf, koca 
limanımızda tek bir tahlisiye teı· 
kilit ve tesisatı olmaması yUzUn· 
den her an bir facia beklememiz 
lazım geldiğini yazmııtık. Biz fen 
adamımızın bu ı6:ı:lerlni "Bir fen 
adamının korkunç görUılerl ,. te
llkkl etmlttlk. Halbuki bu kor· 
kunç görüşlerden birkaç gün 
sonra limanda daha korkunç fa· 
ela gecikmedi. 

Bu elim hAdise Uzerlne kendi· 
sini gördUğUmUz kıymetli mllh n· 
diıimlz bize, masasının önünde 
bUyUk bir teessür va galeyanla 
yerinde duramayarak: 

- GördUnUz mil? dedi. Teh· 
ilkenin var oldutuna Ye dehıetlne 

Li,,.anda 6ir golca çı kııı 
inanmak için mutlaka kurbanlar 
mı vermeli?. Ekmek parası uğrun

( Duamı 15 ine\ aay fada ) 



2 Sayfa 

[Ha~ın S si)I 
Marsilya 
Cinayeti 
Ve Halkımız 

Y ugoılavya kıralı ile beraber 
Fran11:& Hariciye Nazm M. 
Bartunun katilleri blUün dünya· 
da olduğu gibi bizde de çok 
elim bir tesir yapmıştır. Bu te· 
air ve tesıürün ifadeeini aıağı· 
daki eatırlarda öğreneceksiniz: 

Galip Bey ( lııkele oaddeai 121) 
- Yine çok feci bir ıiyui aulkaat 
7apıldı. Yuııoılavya kıralı ile Franaa 
Hariciye Nazırı öldilrOldüler. Bir J•· 
aeral atır yaralandı. Bu ltrenç h&diıe 
bana yirminci Hır inıanları ara11nda 
iptidai ve nhti inun zihniyetlerinin 
balA yatadığını gösterdi. Bence fikir 
için, ıiyuet için in.an kanına giril
memelidir. Bir fırka, bir zümre, bir 
fert fikrile, aiya1etile yilkaelir ve 
mGhlm bir mevki alına rakipleri 
onu o mevkiden yine fikirle, ıiya· 

Htle dtııClrmelidlr. Kurıun Hıi aczin 
•• lr:udretıizlitta feryadıdır. Taban· 
cayı bir kadın da bir çocuk ta 11kabi· 
lir. Fakat bir millete keodiıini aeırdire· 
rek yGkHlmeyi berke. yapamaLFikrinl 
elyaaetlnl ballra betendiremeyea iciı· 
lcr ail&htao medet umarlar. .. 

Necmettin Bey ( Sultanahmet Üçler 
mahalle1i 7 ) - Seruri kurıuolar 
doıt bir milletin ıulh aenr bir lora• 
Ule, yine doat bir devletin ilim bir 
Hariciye Nazırını yere 1erdiler. Bu 
facia bana mektep aevmiyen iki 
çocutun eski hlkAyelerini hatırlattı. 

Çocutun birlı:: 
- Ah fU hoca aı .. ! de mektepten 

kurtulaak. demit- Daha Zekt olaa 
arkadaıı: 

- Aptal demlf. Hoca 810rae b"r 
hoca daha l'•tirirler. Okuma lSJıün .. 

Siyasi auikastlere tennzQl eden 
Mfll 'Ye kafa.ıs inunlar bir k ralı, bir 
nazın ~ldGrmekle yol alan doğru bir 
fikri 6ld0remesler.Ayni fikri •e ıiyaaeti 
taııyan iaaanlar aralarında b'r kıral, 

bir nazır daha bulurlar. Çünkü fikir 
Ye aiyaaet kurıunla detiJ ancak daha 
muvahk Ye deha doğru bir fikir n 
eiyaaetle öldn.nlebilir. .. 

Nurettin Bey (Kapalıçarfı Kı:ı.raman 
ıokağı ) - Reiılcfimhur, Batvekil, 
naıır ve halt& kıral olmanın bir yolu 
•ardır. Milletine aiyaaetini, fikirlerini 
aevdiren bir fırka kendi adamlarını 

meb'ue eeçtirir, na:ıır yaptırır. Halk 
liderlerini ReiıicOmhur, batta K.ıral 
Japarlar. itte yOkııelmenin Ye muvaf
fakiyetin yolu bu kadar bulttir. Buı 
karanlık ruhlu ve mateteddl insanlar 
bu yolda yOrilyemedikleri için ıiyaııi 
eulkaatlar yaparlar, fak at bunların 
tophyabilecelderi t•Y de yalnız IAaet· 
tir. iyi bir fikir ve ıiyaaet dalma 
yOrOr n muıraffak olur. O fertlerin 
değil, eemaatlerindir. Bir ıiyaıctia 
ölmeai ancak cemaatlerin o ıiyueti 
kalplerinden çıkarmaaile milmkftn 
olur. YokH kurıunlarla detil. 

Yeraltı HelAları 
Belediyenin Sultanahmet parkı 

köıesinde yaptırdığı yeraltı tuva· 
Jet ıalonlarnm inıuı bitmiıtir. 
Yakında açılacaktır. 

H•ll•dllen Bir Muadele: 

SON POSTA 

DA BABIBLBB 

''Kuruçeşmede Oturulamaz!,, 
Diye Bir Rapor Hazırlandı 

Kunıçeımedeld klSmllr depolarınm, o civardaki 
halkın ııhhatini bozduğu hakkında birçok neıriyat 
yapıldı. Birçok kimseler de mahkemelere mllracaat 
ederek bu depoların kaldırılmalannı istediler. Dar
düncll Hukuk mahkemesi bu dava Uzerine GUlhane 
hastanesi dahiliye tefi muallim doktor Abdülkadir 
Beyi ehlivukuf tayin etmi,tir. Abdülkadir Bey bu 
mmtakada tetkikat yapmıı ve raporunu mahkemeye 
vermiıtir. Bu raporun UçUncü maddeıinde aynen 
tunlar söyleniyor : 

Sablllerde Ye bllha11a Kuruçeıme gibi tekmil 
lmtidadınca dağ ve meyilli arazi ile çevrilen sahil· 
lerde en ziyade yaz mevsimlerinde gUndBz denizden 
karaya, geceleri karadan denize doğru daimi bir 
hava cereyanı vardır. Kömürler en .ziyade gündüz• 
lerl tahmil ve tahliye emaaında havalandığı için 
denizden karaya doğru olan bava cereyanlan ince 
zerreleri evlere naklederler. 

" Kömllr tozlan fnsanlann teneffilı ettikleri 
hav~ ile burun, boğaz ve akciğerlere girer. BuTa· 
dakı gışalar Uıtfine konar, tahrif ederler. Kıımen 

Kuruçeşme "!e civarındaki evlerle burada otu
ranlar, kömftr depoları orada kalacaksa ince kamtır 
tozlarından hiçbir veçhile maaun kalamıyacaklardır. 

Ya oradaki evlerin umuma mahauı ikamet~lh 

olmalannın men'i veyahut kömllr depolarının oradan 
kaldınlmaaı mecburiyeti vardır." 

de akciğere nü ·uz ederek oralarda yerleıir Ye 
daimi bir tabrJt unıuru tqkil ederler. 

Gazi Koşusu 
Burada Yapılacak, 5 Bin 
Lira ikramiye Verilecek 

Y nrıı ve Islah Encümeni ta• 
rafmdan llç sene evvel ihdas •di· 
len "Gazi koşusu,, ilk defa ~nft· 
mllzdekl ıene şehri miı:de yapı• 
lacaktır. 

"Gazi koşuıu,, na TUrkiyede 
doğmuı halis kan lniiliz at ve 
kısrakları kabul edilecektir. Bu 
koşuda kazanan hayvan aahiple· 
rine (5) bin lira ikramiye verilo
cektır. "Gazi koşusu,, için allika· 
darlarca timdiden hazırlıklara 
başlanılmıfhr. Bu kotu, bu yıl· 
dan itibaren her sene tekrarla· 
nacaktır. 

Kadınlar 
Birliğinde 

Kadınlar Birliği, Cümhuriyet 
bayramında civar köyleri dolaş· 
mak Uzere Birlik azasından müte· 
ıekkfl kadın heyetler çıkarmağa 
karar vermiıtir. 

Bu heyetler, Şile, Kartal, KA· 
ğıtbane ve Bnytikdere civarmdakl 
köyleri dolaşacaklar, köylU kadın· 
larile temasta bulunarak onları 
tenvire çalııocaldardır. Bu İf için 
ayrılan heyetler de birer de ka· 
dm doktor bulundurulması tekar· 
rOr etmiştir. Bu doktorlar, köy· 
!erdeki hastalarla meşgul olarak 
kendilerine sıhhi tavsıyelerde bu· 
lunacaklardır. 

Halkevinde 
lıtanbul Halke•f lditliphaneai· 

ne aon liç ayda 9681 okuyucu 
gelmit ve 2460 kitap olrumuıtur. 
Yapılan bir istatiıtiğe göre en 
fazla okunan kitaplar romanlar, 
yevmi, baftabk gazeteler, Anaik· 
lopedik kitaplardır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Muluin Ye Abidin iamlnde Ud 
kardeş Beyoğlunda CeYat Beyin 
yapısından terkoı aaatl ile boru• 
lan çalarlarken yakalanmıılardır. 

1f Buraalı Halil adlı bir ame· 
le lzmlr vapuru anbarından etYa 
çalarken tutulmuıtur. 

lf. Sabıkalı Abdlllkadir Sirke· 
dde llyaa Efendibin dükklnından 
para çalarken tutulmuıtur. 

ıt- Ahmet adh biri Kadaköyde 
oturan Hanife hanımın kork man~ 
toaunu çaldığandan yakalanmıttır. 

11 Sabıkalı Nuri Zonguldak 
Yapurundan kurıun boruları ça· 
larken yakalanmıştır. 

'1- Üsktıdarda oturan Şevket 
adla biri bir kavga neticesinde 
sandalcı Sadığı çakı ile kol ve 
ayağından yaralamııtır. 

Jf. Beşiktaşta oturan Necat 
adlı biri komıuıu lamail Salih 
Efendiyi yumrukla kaşından yara• 
lomııtır. 

lf. GilmrDk •andalcılarından 
Seyfettin bir kavga neticesinde 
amele Kürt Selihl kolundan ya· 
ra?amıştır. 

lf Büyükderede oturan 45 
yaşlarında Şadiye hanım adlı bir 
kadın evinin bahçesindeki ağaç• 
tan incir koparmakta iken dllte· 
rek yaralanmışbr. 

)#. Şof6r Hayrioio idareıinde· 
ki BfiyUkdere kibrit fabrikaama 
ait kamyon kibrit ıaadıkları ile 
fabrikadan çıkmakta iken ani 
olarak fren yapılmasından kam· 
yondaki sandıklar fabrika amele· 
sinden Sabahat Ye Samiye ismin· 
de ikJ kızın baıma dtltmilf, ya• 
ralamııbr. 

lf. Kaxlıçeımede kilrek fabri· 
kasında tesviyeci Ali usta ıol eli
ni makineye kaptırarak yaralan· 
mııtır. 

Sahte Altın 
Babkpazarında Bir Sarraf 

Bu Suçla Yakalandı 
Polia dün Balıkpazannda Mak· 

ıudiye hanının albnda Dimitrl 
oğlu Vaail efendi isminde bir 
sarrafı aabte altın aatmak ıuçile 
yakalıyarak Mnddelumumtliğe ver
miıtir. iddia edildiğine g6re Vaıil 
efendi Nimet lıminde bir hanıma 
yirmilik Ziynet albm diyerek ıarı 
bir teneke aatmııbr. 

Polia Nimet hanımın ılklyetl 
fizeriue V asil efendinin dOkkAnan· 
da arattırma yapmlf, bu aahte 
albnlardan birıey elde edememlt· 
tir. Vasil efendi aahte altını 
kendisi satmadığını ıöylemektedir. 
MDddeiumumJllk VaaU efendJyl 
yedinci m&atantildije vumiftir. 

Hurda/aşmış 
Vapurlar 

Akay ve Deniı:yollan idareleri 
ile Vapurculuk Şirketi, köhne ve 
ifc yaramayan vapurlara elden 
çıkarmıya karar vermftlerdir. Fa· 
kat, yapılan llAnlara rağmen bu 
gemHer için biç mtııterl çıkma• 
mııtır. 

Öğrendiğimize göre her Uç 
idare de bu vapurları boı:dura• 
caklar ve enkazını ıatacaklardır. 
Mahmut Şevket Paıa, Gelibolu, 
Ereğli, Yakacık, İb1&n, Fener• 
bahçe vapurlarile Vapurculuk Şlr· 
ketinin bet kilç.Uk gemial yakında 
bozulmak üzere Italyaya gönde
rilecelderdir. 

iki Kalp Sektesi 
Beyoğlu belediye memurların· 

dan Aziz efendi Beyoğlunda 
Arapcamii önünde Ye Merdiven
köydo dere kenarında kum çıkar
makta olan arabacı Arif kalp 
aekteıinden ölmBılerdir. 

BJrlncl teırln 11 

1( Günün Tarihi] 

Adanada Pamuk 
Fiatı Yükseldi 
Adana, 10 (A. A.) - Borar 

mızda pamuk ıatışları dün ço~ 
hararetli olmuıtur. Evvelki aabab 
klloıu 32,5 tan muamele görell 
mıaar pamukları akıama do~ 
33 kuruı olmut •• don sabah 34 
ve 35 kuruta kadar ytıkselmiıtlt. 
Koza fiyatı da ki~oau 5-5,5 kuruıtal• 

Kıral Fuat Hz. nln Sıhhati 
lyllefmektedlr 

Mı11r uf aretinin bir tebliğine na• 
saran " fpoaiatolik ,, baatalığıadaa 
mustarip bulunmakta olan M11 r kralı 
Fuat Hı. nin eıbbatleri ıon ıüolerd• 
feırkatAde dQzelmittir. Kral Hz. ni t .. 
da•i eden doktorlar eıbbi •azlyeti• 
DİD i,.Ueıtitiae dair bir rapor neıret. 
mitlerdir. 

TUrk Dlll BUrosu 
T. D. T. C. Umumi KAtipliğbıe 

den: Kurultay için latanbula gel• 
mit olan cemiyet merkezi ve 
umumi kltiplik btıroıu Ankaraya 
dönmOılerdir. Cemiyete gönderi• 
lecek yaı:ı Ye başka neanelerla 
Ankarada T. D. T. C. Umumi ki• 
tfpliğine gönderilme1l rica olunur. 

Geçen Bakaloryada Geçe• 
mlyen Talebeler 

Bu sene llae ve orta mekteP'" 
Jere fazla tehacüm olduğundan, 
ıon sınıflarda iki aene kalmış ta• 
lebeler mekteplere kabul ediJml
yerek sene ıonunda bakalorya 
imtihanına girmek tlzere evlerinde 
çalıımağa mecbur edilmektedir. 
Çtınkü bugibi talebeleri alacak 
denbane yoktur. Bu çocuklar bir 
mektebe giremeyince avare bit 
tekilde sokaklarda dolaımakta• 
dırlar., 

Onlver•ltede 
Ünlveraltenin ıslahı için evYel

ce memleketimizde çalıımış old 
laTiçreli profesör M. Malş bu ay 
ıonunda tekrar ıehrlm z a-
cektir. Profesör, burada bir müd
det kalacak, Üniversitenin ısla
hından aonra alman neticeleri 
tetkik edecek, bu huauata bir ra• 
por hazırbyarak Yekilete verr 
cektir. 

Japon Fllmlerl 
Japon ıefiri, dlln içln ıehrlml

zin bir ainemasında gösterilecek 
olan Japon filimlerinln, Yugoslaya 
kıral ailesinin yasından dolayı 

göaterilememit olmasından davet• 
illerini haberdar edemediği lçla 
kendilerinden özUr diler. 

Japon ıeflri, davetlilerine, fl• 
limlerin göıterileceğf tarihi bll&
hare bildirecektir. 

Talebe .Velileri 
Ve Bir Müracaat 

latanbul (48) inci Ukmektep tr 
!ebeleri velileri Maarif mndnrltl• 
ğtlne mUracaat ederek, mektepte 
tamirat baılamaaı dolayııile, der• 
lerin bir buçuk ay tatil edildiğini 
blldlrmiılerdir. Veliler mektep ta 
mirahnın niçin yaz tatilinde yap
tırılmadığmı aormaktadarlar. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_l,_i_Hı_ik_a....;::y;....e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_la_R_a_san B. Digor Ki: 1 

Haaan Bey - Size knçok bir ı 
blklye anlatayım: 

••• Daidan ı•lmlf.. 
1 ' 

... Bajıa ıahibiııi.. 
1 

••• Baiından kovmaya kaliuıutl 



11 Birinci teırb SON POSTA 

"Resimli Maka e Maneviyat Üstünlüğü 
, 

Hergün 
---

Kıral Aleksandr'ın 
Katli 
Karşı~ında . -

Yugoslav K rab Birinci Alek· 
ıandr, Marailyada, bir Hırvat 
milliyetperverinin attıiı kurıunlar
la gözleriai ebedi ıurette hAyata 
kapamııbr. Kıral Birinci Al~k· 
ıandr, Avrupa ıiyaıt faı:iyetı~l 
allkadar eden mfthim meselelenn 
mt\zakerHi için Fraftsaya gidi
yordu. Fransız devlet adamlan 
•• Franıız H.riclye Nazırı M. 
IJ.rtu ile bu11ları r6riltecek, ıeara 
M. Bartu, İtalya ile mevcut mu-
allik itleri göriitmek liz•r• Ro
IDaya hareket edecekti. Ge~i! b~r 
alyaset balka1rn a ziacirlermı bı· 
riblrbe bailamıya matuf olan bu 
~aliyetio ilk merhaleainde Kıral 
Birinci Aleksandr Marıilyada 
hayatla alikaa.nı keıtl. Bu facia 
Hnas•nda kolundan yaralana!l 
Fransız Hariciye Nazırı M. Bartu 
da fazla kan kaybettiği için 
nakledildiği hastahanede vefat 
etti. Karala refakat eden mih· 
mandarlardan bir Franııı Jen ... 
ralı ajn yara'ıdır. Kadı•, erkek 
birtakım mecruhlar daha vardır. 

HAdf11nin bu ıekline •• el· 
nıyetin Kılemen adlı bir Hınat 
tarafında• iılen111iı olmaaıaa ba· 
karak, tlmdi1ik ve bu Hbeple 
beynelmilel bir llltillta aebep 
~labileceğlDl %a1111ehaek mftıktU· 
dtlr. Eğer ciniain milleti Yugo!'" 
laY camiau haricinde bulunaa ve 
YlcudUnde görülen manalı bir 
relimle "Ya hOrriyet, ya 6liim!,, 
c:lmlesi mevcut olmasa idi, harici 
bir ibti)lt tehlikesi derhal kea• 
qlal göat.erlrdl. Halbuki bu ıek· 
lile, facia, daha ziyade Yugoslav 
aıaiaaınıa dahili hayatına taalluk 
edeo bir mllesaif tezahllr olmak •ere kabul edilmek llzımdır. 

Biz, bu ıütunlarda her zaman 
tdt, siyaal her türlll cebir ve zor 
hareketinin aleyhinde bulunduk. 
Sırf bu noktadan ve bağlı oldu
jumuz bu prensip itibarile Mar
allyada ierek Yugoslav Kıralı 
Birinci Aleksandr, gerek Franslz 
Hariciye Nazın M. Bartu'nun öJ.. 
d&rülmelerine ve birtakım gtl
aabaız kimHlerin yaralanmalarına 
lıalben ve Hmimiyetle mlltee11ir 
' ' nıüteeaılfiz. 

Kal da lef me•leketlmizle Y ll'" 
l'Oala vya •e F ranaa arasında en 
doıtane mlhıHebat cereyan •t· 
•ektedir. Kıral Alelraandr daha 
kıu bir zaman e•vel refikaslle 
beraber memleketimize gelmiı ve 
mlaafirimiz olmuttur. Bfttün hun• 
lar, Türk milletini doıt Yugoılav· 
yanın elemine lttrak ettirdiği 

ıibl onun, bu mUtkiillerin karşı· 
aıada daima artan bir kudretle 
kalkınacatma ve onun zaafa dfi, .. 
mlyeceğine emniyetimiz •ardır. 
YugoılaYyaaın, ölen kıralının ea9'" 
rine olan bağblıit da bizce ma· 
16mdur. Tttrk milleti, doatluğuau 
Yerdiği bu millete, elemli günle· 
rinde de ••faaını göaterecek, onun 
hatırası bu milletin •• t•finin 
kalbinde yaıayacaktır. Dost Fran· 
Hnln Yatanperver Hariciye Nazırı 
M. Bartunun ölümü de blıi ayrıca 
mtlteesair etmiştir. Bu noktadan 
tee11Drlerlmizi ayrıca beyan ve 
lSlllmle eser yıkmanın asrıhazırda 
mtımkfin olmıyacağını hatırlatmak 

isteriz. 

lktısat Vekili Diyarıbekirde 
Oiyarıbekir J 1 ( Husuıi) -

lktısat Vekili CelAI Bey bera• 
!,erinde Umumi MUfettiı ve bazı 
meb'uslar bulunduj'u halde buraya 
glmiılerdlr. VekU Bey buradan 
Mardine petrol aahaaını tetkike 
aidecektir. 

Sarp dağlar, yalçıa kayalar içimize korku Ye h"tyd 
nrir. Bu duygu, tabii, fakat boıtur. Çnnkü sinir

lerimize teıir yapmaktan batka maddi Ye manni bir 
zırrar yermez. Bu, bir maneviyat m•Hle.idir. Bu Hbeple-

dlr ki her hldiae Ye yıız"yet k~rtııında dikkat edecetimiı. 
l•Y• manev.yatımızın üstün ütüdür. O üaUln kalmaua 

bi:ı bir ıey yapamayız, halluki ona bir ~ey olmana yapa
bileceklerimizin haddini kimıe tahmin edemez. 

• 
SON TELGRAF HABEBLERI 

Marsilya Suikastinden Sonra 
• 

Kıral Hz. n·n Cesedi Bir Torpito ile 
Yugoslavyaya Götürülüyor 

(Marsllga ••llca.tlne ait ilk ha- babı millt cenaze merasimi yapıl· ı birçok teessür telgrafları almak· 
6•rlerl 6Irincl sayfamızda okııd11.1taz. maaına karar vermiıtir. Yeni Ha• tadır. 
Buroga da son lı•berl•,.l bildiren riciye Na:zırı bu merasimden Ankara, 10 - Marsllyadaki 
t•lırojl~rı d•rcedlgoraz :) sonra teayylln edecektir. Bu ve- menfur auikaat dolayıslle Başve· 

Parıs, 10 (A. A.) - Dubrov· sile ile kabinede daha geoit bir kil fımet Pş. Hazretlerile Tevfik 
nik zırhlısı saat 16 da Kıral Alek· tadilit yapılm• da lmklnm• Rlittn Bey, Franaız Baıvekili M. 
nadr'ıa c .. edial bmilea Jbraa. dejilcBr. Gaaton Doomerg, Yugoalavya 
yadan hareket etmfttfr. Zırhlıya Atin•, 10 (A. A.) _ Yunan Baıv•klli M. Uzunoviç, Hariciye 
iki Fransız zırhlısı refakat etmek· matbuatı, ıiyah çerçeveler içinde Nazırı M. Yeniç ve Hariciye 
tedir. Bahriye Nazırı M. Piyetrl sütunlarını cihan ıulbunu tenaik Nazır vekili bazeratma tee11Ur 
ile Harbiye Nazırı Mareıal Peten ile uğraşan en mlilıim amil:erden ve taziye telgrafları göndermiı· 
de birlikte gitmektedir. lkiıinden Anupayı mahrum et• terdir: 

Manilya, IO (A.A.) - Polis mit olan ailevi auikaate tabaia Ankara, 10 - ReiıicDmhur 
katilin, Kramer ve Tankı ismi etmiıtir. Hz. namına aeryaverleri, Baıvekil 
altında kaydedilmit iki meçhul Memlekette TeeasUr Paıa ilı Hariciye Vekili namına 
şahıs ile beraber bir otelde. i_ki Ankara, 10 ( A.A )- Yugoa- da hususi kalem müdürleri Yugo .. 
gece geçirdiğini tesbit etmıttır. lav Kırab Alek~ndr Hı. nin lavya ve Fransa sefaretlerine gi-
Bu iki kiti dün akıam kaçmıt• katli blltOn Türkiyede bDytık derek menfur bir cinayete kurban 
lardır. nefret ve teeasllrle karıılanmııhr. giden Kıra) Ale.ksandr Hz. ile M. 

Pariı, 10 (A.A.) - Kabine Anadolu Ajanaı bu m0nas9'" Bartu için teeastır ve taziyede 
Mecliıl Bartu için Cumarteıi 1&· betle memleketin her k6feıinden bulunmuılardır. 

fzmir Yolunda Kamyon 
Kazası 

lzmir, 10 (Huı si) - Kuşada11 -

jFransız Torpilo
ları Geldiler 

lzmlr yolunda bir kamyon kazaıı Limanımizı ziyaret etmek Uzere 
olmuı, Kuş da,ına bağlı on alb Pireden hareket etmiı olan v• 
numaralı kamyon Oj'lananaaı yanlıthkla lzmir Limanına girmek 
me•kiinde bir köprüden 7 metro iateyen iki F rans z torpitoau bu 
uçuruma yuvarlanmış, parça parça sabah saat 8 de limanımıza gel-
olmuf, 3 kiti ağır surette yaralan- miı!erdir. 
mııtır. Gemiler limana girerken top 
Atina Ve Tiran Elçi'i deri atııı ile selAm teati edilmiıtir •. 

Atina, 10 - Tiran elçiıi Ruıen Dost Fransız hllkümetinin lima
qref Bey n Ati ıa~ Ma.rdin m~b'usu nımızı ziyarete gelen bu iki 
Yakup l adri Beyın Tıran elçılıkle- kemisi Galata nhhmına yanaı-
rine tayinleri karnrlattırılmııtır. mıf, merasim ı:iyaretleri yapıJ.. 
Tokat Meb'usu Vefat Etti maya başlanılmıştır. 

Gelen torpitolardan biriıinin 
teesslirle öğrendiğimize göre iımi Ka11ar, diğerinin fami de 

Tokat meb'usu Mustafa B. AD"" 
karada vefat ehniıtir. Arkadaf• Kepardır. 
)arma ve ailesine taziyetlerimizi Muhripler limanımızda dört 
beyann ederiz. glln kalacaklar=d-ı=r.=---=:r:-::=o-==== 
~~....:======== 

lSTER iNAN /STER 

Bir Tabanca Kazasında 
iki Kiıi Yaralandı 

Kadık6y0nde Bahçe ıokağın· 
da Horozlu Handa oturan kaldı· 
rımcı Arnavut Kazım arkadaıı Ah· 
medirı tabancasını kanıtınrken ta• 
banca ateş almıı, ken~isi bacağın• 
dan, ayni odada yatan BehlOI 
de ıol kolundan atır aurette 
yaralanmıılardır. Odada yapılan 
aramada iki tabanca daha bu
lunmuı, müsadere edilmiştir. 

Ankarada Bir Katip 
Tevkif Edildi 

Ankara, 10 - Ankara nüfus 
kAtiplerlnden Şevket B. nüfuı 
kayıtlarında tahrif at yaptığından 
tevkif edilmiı, BaıkAtip Tevfik 
Beye de muvakkaten lıteo el çek· 
tirilmiıtir. 

iNANMAI 
Doktor Ce'il Muht r Bey memleketimizin ı~yıla 

zenginlerinden ir. Bu para muhterem doktora mıraa 
olarak k lmış detildir. Daha çocukluğunda~berl t~
• rruf dOtkOnB o'an Celal Muhtar Hey bua-~n sahıp 
oldutu büyük aeryeti sadece tasarruf aayesınd• ka .. 
ııanm•k ıuretlle yurttaolarına iyi bir nilmune olmuı 
yaziyettedir. Muhterem doktorumu:& timdi de, bGtDn 

dünya inaanlıtı için çalıt n Franıadaki Paatör Tıp 
EnatitQıilne yarım milyon Frank hediye etmek auretile 
insani itlere olan yardım hiılerini de tatmin etmlt 
oluyor. Fakat memleketinde yapılacak pek çok hayır 
ve içtimai yardım ltlerj varken zengin doktorumuzun 
hudut harici bir milcueseyi dütllnmesnin aykırı bir İf 
ol 'uğu muhakkaktır. Nılekim, bir çok yurtt ılar, buna 
böyle diltDnDp, böyle inanıyorJar. Sen de, ey okuyucu: 

JSTER iNAN iSTER iNANMA! 

~-----------, 
Sözün Kısası r, 

Avrupada 

Yine Ne Oldu ? 

'--------- A. E • 
Bir müddet evvel: 
- Cihanın eo heyecanlı hadi· 

aeleri bep yaz aylamıda wkua 
ıelir, demiştim. Fen Ue alAlram 
yok amma, bir yerde okudum, 
habnmda kalmlf, iddiamın iıtinat 
ettiği sebebi de a6ylemiıtim : 

- Güneı blltun fiddetile te.,... 
mlzin üzerindedir, kafamızı ısıhr, 
içinde ihtilal doğurur, aaibımıza 
bakim olamayız, elimizden bir 
kazadır çıkar, demittim, bir de 
tarihi sayıp dökmllştüm: 

- BUyUk muharebeye ba .. 
langıç teşkil eden Saray • Bosna 
cinayeti yazın olmadı mı, bOyllk 
muharebenin ilk kurıunu yaı:ın atıl
madı mı? Ve nihayet Alman ihtlllll 
yazın çıkmadı mı? Avuıturya kar
gaşalıkları yazın patlamadı mı? 

Suallere menfi ceYap •ermenin 
imkinı yok lıe de, en heyecanlı 
hadis~lerin mutlaka 7azın çıkmı· 
yacağı da fi'len sabit oldu. 

iki gllndenberi gazetelerini 
açanlar hep ateıten kandan bab
ıedildiğini gOrUyorlar, dlln bor
aada çalışan bir komaiyoncu va• 
pufda yamma gelerek: 

- ispanyada lhtllll çıkmıı, 
yftzlerce kiti lSlmOf, ne olacak? 
Diye sordu. 

Allahın toprağı çok, ispanya 
ise bize en uzak köıeaindedlr: 

- Hiçi diye cevap verdim. 
Fakat bu aabah yine vapurda 
ayni dostum yanıma geldi: 

- Yugoslavya kıratını lSldOr
mUıler, Fransa Hariciye Nazırını 
öldUrmUıler, ne olacak? 

Galiba elinde fazla eahamı 
Yarda, flatia dDpnesJndea korku
yordu, yllzU allak bullak olmuıtu, 
yine: 

- Hiç, diyecektim. Fakat bu 
defa yUzUme karıı : 

- Aptal! kt:llmHlle bir iltifat 
aavurmaıından çekindim, biraz 
izahat vermeye lllzum gördüm: 

- Yugoslavya, rilıtiinil ispat 
etmlt, dahili idareainl kunetle 
elinde tutmuı bir millettir, bulı
ram çabuk atlatır, belki de hiç 
duymaz, acı bir teesalirll tatmakla 
kurtulur, dedim. 

Hakikat te budur amma, bu 
kan ve ateı llflarının insana 
ürperti vermesinin önllne geçmek 
mümkün değildir. Hemen bir an 
evvel aonu gelmesini temenni 
edelim. 

Millet Meclisi Ayın 
Yirmi Betinde Açıhyoı 

Ankara, 10 - Meclis 25 
T efrİDİH·velde açılacağı cihetle 
yapılan hazırlıklar tamamen bit· 
mittir. 25 Teırinievvel içtimaı ve 
mllteakıp toplanmalar için bir 
meraaim yapılmayacaktır. 

Gazi Hz. 1 T eırlniaanlde 
senelik nutuklarını Irat edecek
lerdir. Reisfcllmbur HazretlerinJn 
bu seneki nutnlciannda bilhaasa 
harici •e iktıaadt meselelere çok 
ehemmiyet verildiği anlatılmakta 
ve alAka ile beklenilmektedir. 

Meclitio fcahedlleceği hakkın
da ki pyiaların aılı olmadığı ta
hakkuk etmiştir. 

Belediye Seçimi 
Her Tarafta Halk Fırkası 

Namzetleri Kaz.anıyor 
Ankara, 11 (Huıuai) - Bir 

kıaım tehir Ye kaaabalarda bele
diye ıeçimi hararetle devam ede
rek bitmiftir. Halkın yllıde dok· 
aanı ıeçime lttirak etmif, her 
yerde C. H. F ırkua namzetleri 
kazanmııbr. 
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Araç 

Köylerinde 

Son Posta 
Araç ( Huıuıi ) - Muhamlar 

köyll Araç kazaıınıo merkez köy• 
lerfodendir. Köyiln alt bat1nda 
meıhur Araç çayı akar. k6ylll· 
ler;n Araç çayı kıyıaanda Hbze 
bahçeleri vardlJ'. K6y kaaabadan 
llç 1aat meaafede kurulmuttur. 
Y etmiı evi Ye Oç dershaneli bir 
llkmektebi Yardır. Köyliiler ziraatle 1 

meıruldUr. Bundan dqka burada 
her köylln ve her köylUnlln beıer, 
onar davarı vardır. Eıkiden bu 
köylerde davarcılık çok ileri bir 
vaziyette imiı, fakat ıon yıllarda 

yapağınan para etmemeıi Ye ağnam 
verriıinin bu bol dllıUklllin• 
nazaran ağır oluıu davar 1ahip
lerini davarcılık itinden kıımen 
feragate mecbur etmittir. Bu ha· 
valideki köy evlerinin de kendine 
mabıuı bir husuıiyeti Yardır. 

Anadolunun bir kııım 1erJ .. 
rinde eyler yanm kirp olarak 
kerpiçle yapılır. Halbuki Araç 
köylerinde evler ıırf kereate ile 
yapılmaktadır. Bu evler yekdije
rlne geçirilmlı kalın hatıllardan 
yapılmııtır ve umumiyetle iki kat• 
lıdır. Birinci zemin katta ahır ve 
davar ağılı vardır. )irinci katta 
oturmak için iki tiç oda, kiler, 
ıtın çardak, ıofa, anbar vesaire
den ibaret olup pencerelerin çer· 
çeve ve cam tertibatı mtıkem· 
meldir. 

Damla yirmi beı evll bir köy• 
dllr. Onun yanında Belen yirmi 
evlidir. Şarmanlar kırk evlidir. 
Bu köylerin hepsinde akar ıu 
vardır. Köylll ziraatle meıguldUr. 
Fakat civarmdaki köylere naza• 
ran çabıma uıulleri pek munta· 
zam olmadığı cihetle bu köylerin 
ahalisi fakirdir. Şarmanlar köyll 
bilhassa çok eski •• tarihi bir 
köydür. 

Şarmanlar köyllnll ıeçUkten 
ıonra bir de otuz evli olan Varan 
köyO Yardır. Bu köyde iki cami 
Yardır. Köyde mektep ~lmadığın
dan çocuklar Perıembe pazanna 
yanı lydar nahlyemine okumıya 

ıiderler. - Mehmet En•eı 

Sapancada 
Bir Kahveciye Yılan Sanldı 

Korkudan Dili Tutuldu 
Sapanca, (Huıuat) - Burada 

lbrablm iıminde bir pnç cidden 
pek korkunç bir macera ıeçir
mlttlr. Acemin lbrahim denilen 
bu delikanb Sapancanın Kumbaa 
mevkilnde bir kahYe ltletmekt .. 
clir. Gece kahYeainde uyurken 
ayaklarından bir hayvanın ıarıla· 
rak b&flna doiru yDrUdüiünD 
biııetmiı, bunun bir yılln oldu· 
tunu da farkeclince hemen yor
ıanla kafaıından tutup ıilkmiı, 
•llcudandan aymp bir k69eye fır· 
latmııtır. Fakat Ihrahim bu kur
tuluttan •onra heyecanından dO· 
ıtıp bayılmıf, korkudan dili de 
tutulmuıtur. 

Erteal gDn kahveye gelen an
neıl lbrahimin baygın bir halde 
yattığını rörllnce aydtmıı ve oi· 
lunun dili tutulduğunu anlayınca 
tee11Uründen ağlaımıya baılamııtır. 

lbrahlm hastaneye nakledilmif, 
tedaYİ olunmuı, dDi biraz aöyle
meye bqlamııtll'. Mamafih bar 
tadır. 

SON POSTA 

•• 
'MEMLEKET HABERLERi 

Mardinde Onarma işleri 
Yakında Bütün Mardin Kasabası 

Elektrikle Aydınlahlacak 
Mardin (Hu· 

ı·ı ıl) - Valimiz 
Riıat T. IAt Be· 
yin hi111metlerile 
bir ay önce 
Mardinde bqla• 
yan o.Darma itleri 
ıürekll bir çalıı· 
ma ile ilerlemek· 
tedir. Hllkiimıt 

binuı önllnden 
Nafıa Dairesine 
dek on dört met• 
re r•nişlipideld 
cadde yeniden 
dllzelttirilmit •• 
döıen mittir. Di· 
Diyarıbekir kapı· 
ılndan Savur ka
p11ına dek olan ana caddenin de 
onarılmaıına baılanmıthr. Bu it· 
lek caddenin genitlijine beı 
metre daha katılacaktır. Bu yol 
Dzerinde bulunaa yıkık evler, bi· 
çimaiz, baıık ve ine benziyen 

Çalışkan Bir Köy Heyeti 
Saray (Huıuıi) - Bilyllk ma• 

nika köyünde ihtiyar heyeti bu 
ıcne yol inıaatında b8yUk faali• 
yet göıtermektedir. 

Köy dahilindeki htHtın kaldı· 
rımlar i~enmiıtir. Köyde bir 
umumi hali yaptınlmlfe mektep 
ve cami tamir ettirilmiı, timdi de 
bir çeıme inıaa:na teıebbüı olun• 
muştur. 

Si vırık Bekçileri 
Si•erek (Huauıi) - Vali Ne

dim ve komiıer Celll Beyler bek· 
çilerin bir örnek elbise rlymele
rini muyafık bulmuıJar ve biltlln 
bekçileri bir 6rnelr ıeydirmit
lerdir. 

Bartmda Cumhuriyet Meydana 
Bartın (Huıuai) - Ctlmhurlyet 

meydanının parke n. tefritin• •• 
tamimine baılandmıfbr. Meyda· 
nın ortaıına bir de abide yapıla• 
caktır. 

Gerede Jandarma Kumandanhlı 
Gerede, (Huıuıi) - Kazamız 

jandarma kumandana YGzbaıı 
Hamdi Bey lataabula aakleclilmlt, 
yerine birinci mDIAzım T evlik Bey 
tayla edllmft, gelmlt •• yeni va· 
zifeaiae baılamııtır. 

Bu Sına Palamut Balağı Kii 
Bandırma, (Hu1111I) - Her ıe-

. •• pek mtıblm miktarda iıtlhaal 
•e ihraç edilen palamut bahta 
bu sene menim r~zglrlannın ter
ıine esmesi yllzünden ıayet az 
çıkmakta, batta Bandırmanın lhti• 
yacma bile kifayet etmemektedir. 
Buna raimen balık almak Ozere 
limanımıza bir Yunan motörD 
gelmiıtir. 

Somada Tutun Satıfı 
Soma, (Huıusl) - Geçen ıe

neden elde kalan 100 bin kilo 
tlltiln bu hafta klmilen aatılmıı· 
tır. Fiatlar geçen ıeneye niıbetle 
çok yilkaektir. Satııta ıskarta ve 
iıkonto gibi tenzilat ta yapılma• 
mııtır. Geçen ıene bu tlltilnler 
15 ile 30 kuruı arasında satıldığı 
halde bu ıene 35 ile 45 kurut 
ara11ada 1ablm11tır. 

---___,.,,..,......__....._.., __ ,___ ___ ~ nlma iti de ar-
tak gerçekleıtlrll• 

Martllıatl•n 61r •örı.a, 
dtıkkinlar yıktırılarak yerlerine 
çok ,nzel evler ve aırl dllkkln· 
lar y•ptırılmaktadır. Pek yakın· 
da onarılması bitirilecek olan bu 
cadde parke tatlarla döıenecektir. 

Merdinin elektrikle ıııklaadı· 

Amasrada Tarihi 
Bir Taı Bulundu 

A .. •.,.•"• 6•1•11•• t•ıın 6ir giizi 

Bartın, (Huıuıt) - Amasranın 
Bedeıtan denilen tarihi harabe
lerine yakın bir yerde, tq çıka· 
nlmak için bir tarla kazılırken 
iki metre kadar derinlikte iki 
yUzlU kabartma realmli bir mezar 
taıı bulunmuıtur. Taıın boyu bir 
buçuk metre, eni 90 Ye kalınlıiı 
30 ıantim kadardır; fakat mu .. 
tatilin bir köıesi kıralmııtır. 

Tatın iki yUzllnde de kabart· 
ma reaimler vardır. Fakat, taıın, 

bulunduiu yerde ıömllmezden 
evvel çekiçle tahrip edildiği an
latılmaktadır. Çünk& re1lmlerdekl 
ince hatlar harap olmuıtur. Bu 
tahribin çok eıkl oldutu anlqı· 
byoraa da zamanını tayin etmek 
lmklnıızdır. 

T aıın bir yüzünde, omuzla· 
randan ayaklarının tlıtüne kadar, 
eski Romalılar ıibi bir örtüye 
ıaranmıt Ve Hğ elini iÖğıilne 
ıötilrmüı, baıı açık bir insan 
resnıi Yardır. Çehresi de tahrip 
edilmit olduğu için kadın veya 
erkek olduğu pek seçilmiyor. 

Taıın diğer yüzü daha ziyade 
bozuktur. Yalmz baılıkh bir 
lnaanıo oturur veya diz çöker 

miftir. 
Elektrljin Mar

dlne biraz uzak· 
ta bulunan Gura 
köytlndeki ıu 
akınb11ndan ahn
ma11 dtııtlnlll· 
mektedlr. Bu 
ıuyun tetkiki 
için çaiJralmıı 
olan elektrik m8• 
hendiıl, suyu rör
mek ve dllıtın
celerlni aöyle-

mek llzere Guraa 
ıltmlıtlr. Bu ıu-
yun yt1z beyp 

kuvvetinde Ye elektrik çıkarabi· 
lecek bir kudrette olduğu a6y· 
lenmektedlr. Mtılıendla, bu ıudan 
alınacak elektrikle Mardlnln ıtık· 
landınlmaıı kabil olacağını bildi· 
rlrae hemen ite baılanacakbr. 

lstanbul -Diyarıbekır Hava Yolu 
Diyanbekir (Husuıl) - Henllz 

tecrDbe mahiyetinde olan tayyare 
poıtalan Diyanbeklrle • lıtanbul 
arasını tahayylll edilmlyecek ka· 
dar kıaaltmıt oldutundan burada 
pek büyük bir ratbet bulacakbr. 

Üçllacll ıeferinl yapan poıta 
tayyareelle Ankaradan ~ıraya iki 
yolcu da gelmiıtir. Bu iki yolcu 
iki metlektaıtır ve bir gazetenin 
Ankara muhabirleridir. Kenclileri 
yolda biç bir fevkalAdelik hiuet• 
mediklerlnl söylemişlerdir. 

Diyarıbekirden de aynı tayya• 
re ile Iıtanbula yol mllteahhltl .. 
rinden Hakkı B. hareket etmiıtir. 
Bu Di]farıbekirden lıtanbula tay• 
yare ile hareket eden ilk yol
cudur. 

Tayyare postaları buradan 
hafta da bir defa hareket ede· 
cektlr. Pazar ıtınO buradan H

kizde kalkacak olan tayyare 
11,30 da Kayıeriye, 13,SO de 
Ankara ya, 15, 1 O da Eıkiıehlr, 
16,30 da latanbula inmif buluna• 
caktır. Bu haftadan itibaren de 
yolcu nakline baılanacaj'ı umul• 
maktadır. 

Zonguldak Valisini Takdir 
Bartın, (Husuıt) - Iktiıat Ve

kili Celil Bey en iyi yolların 
vilAyetlmiz hududundan itibaren 
batladıiından bahsederek valimiz 
Halit Beyi takdir ve tebrik et· 
mittir. 

Almanyadan Bartına Uçan Leylek 
Barba, (Huıuıi) - Kozcuğaz 

yolu &zerinde Seçmeler köprlil8 
civarında bir leylek tutulmuıtur. 
Leyleğin ayağında madeni bir 
halka vardır; halkada ıu yaz.dar 
okunmaktadır: Vogelwarte urgent 
Helgolant retour Germania215328 

Taziyette, biraz yukarıda aıılı 
duran bir kılıç veya okluğa 
baktatı, arkaımda da çocuğa 
benzer iki ciımin ayakta durduğu 
ıeçilmektedir. Taıta hiç bir yazı 
yoktur. 

Kazılma iti htıkümetçe ve 
durdurulmuı tq mubaf aza altına 
ahnmıtbr. 

Birlad tepin 11 

, l T arilai. Fılua r 
'' 'Abıhayat,, 
Davası 

Yirmi bet yıldır gazeteclllk 
eden, muhtelif gazetelerde ye 

muhtelif mllnakaıalar içinde 
Hkreterllk yapan Abidin Dayer 
Bey kardeılmlz ibıhayat yllzlln
den iç ay hapse mahkUm oldu. 
Cezanın tecil edllmit olmaıı bu 
haber yllzllnden duyduğumuz 
teeulrll bir nebze bile ualtamu. 
Kendialnl candan taziye ve t...W 
etmek laterlz. Ayni zamanda yazı 
hayatıma ilk aca dakikaıım idrak 
etmlf olan arkadqımıza abıhayat 
mevzuuna bir daha temaı eder 
lerae ıu tekilde kalem oynatma• 
lanm taniye ederiz: 

Abıhayat, içen klmaeye ,aya 
&lmezllk temin eden ıudur. Bu 
ıuyun akbl't çeıme, karanhklar 
llemiadeymif. Şark efıanelerlne 
söre Hazırla Ilyaı, o çeımeyl 
bulup ıuyundan lçmltler Ye 6J. 
mezleımlılerdir. Znlkarneyn diye 
meıbur olan lıkender, bütlln 
dllnyayı dolattıiı halde Abıhayat 
çeımeslnl bulamamıtbr. 

Orta çai Frengiatanında da 
Abıhayata lnanılırdL Franuzlarıa 
F ontaln• de jouvence decllk-e 
leri teY de Abıhayat çeımesindea 
bqka blrpy deiildlr. (1512) de 
yeni yeri keıfetmek için Portorl
kodan hareket eden Ponı de lloD 
adlı lıpanya kaptanı, bilhaua 
gençlik Çetmeıinl aramaya memur 
edilmltU. Hatti Peru fatihi 
Fraoçoiı Pizarre'ıa arkadql .. 
randan Fernanodl de orae 
larda ayni çeıme7i aramıf ve 
bulamadığına dair • raporlar 
yazmııbr. 

Fnalderin taM.vYIU' ettikleri 
Abıhayat, Cennetten çıkar ve e • 
maapareler, al tan zerreler içinde 
pll'al pırıl parlayan bir topraktan 
akıp aidermit- Suyun blr katr..t 
ihtiyarlığı ıiderir, yllzdeki buru• 
ıukları ıllip ai1pllrllr, tlıtelik blr 
de ölmezlik verlrmif. 

174 yalında bir cojrafya kita~ 
bı yazmıt olan Pau1aniaı Yun .. 
niatanda da 6yle bir çeıme bu• 
lundupndan bahsediyor ve "Mo
rada Anapoli yalunlannda Calatue 
atlı bir çeıme Yardır, jilpiterla 
ıözllne daima genç ve gllzel ı&
rlnmek için juaon erada 11k~ 
aırdı,, diyor. 

Abidin Daver Bey d•, Bunae 
da ketfolunan abıbayattaa ~ 
Hderken itiyle bir liaan kulla• 
ıaych mahkemelik olmazdı, çlbakl 
abıha1ata bulan veya tabanlİ 
eden biz deiiliz ki, blltlla uld 
tarihlerde bu mual yazıla. Hatta 
Augier adla bir •ıki mubarrlrla 
ıırf bu abıhayab halka tamtmak 
fikrile kaleme aldıjl F raD11Zca 
bir roman da vardır. Her ne iı .. 
arkadaıımıza tekrar tekrar ıer 
mit olsun demeti borç tamna. 
Bir daha kalemini • yirmi bet 
Hnedenberl yapageldiif Yeçbile r 
denk alaaa ! - M. T 

Uzunköprde SUrek AYI 
UzuDklprll, (Huıuai) - Ômer 

bey nabiyeai mlidOrll lbrablm •• 
ziraat memuru Niyazi BeylerlD 
riyaıeti altanda ve nahiyeye baih 
biltlla köylerin ittiraki ile blf 
ıllrek avı tertip edilmit ve..zararb 
hayvanlarla mllcadeley• baılan
mııbr. İlk ıtırekte 9 domuz, 1 
tilki 6ldllrlllmllttUr. 

Geredede Yeni Bir Park 
Gerede, (Huıuıt) - Belediye 

Eıentepe meaireainde Marmara 
havuzunun kenarına bir park 
ya ptıracaktar. 



Birinci tetrln 

et Alemi) 
N 

Mü11.derecatı mu:ua çokluğundan 
RÜ,,,lük makalemiz d•rc•dllt1mt1mi,tir. 

ita/ya Ve 
Habeşistan 

Pcris'te çıkan "Tan,, gazete• 
sinin Roma muhabiri bildiriyor: 

"Gazeteler, Habeıistao mas· 
lahatgUzarinıo, Habeıiıtan hllkü· 
lnetinin hiçbir zaman ltalya'ya 
karşı tecavllzkarane emeller bea· 
lınıediği hakkında kat'i beyanatını 
n fretmektedirler. Bu beyanata 
bir beyanname Jle mukabele 

eden ltalya hUkümetl, ltalyanın 
Habeşistan hUkQmetine kartı yal· 
tıız dostane emeller bealediğlni 

LUdirmiıtir. ltalya hilkiımetl, iki 
lrıemleket araaındaki ılyaal ve 
lktııadi vazlyetib inkiıafı için 
Habeşistanla en doıtane mUnue• 
Letlerde bulunmak arzusundadır. 

1 Bu beyanatlar, Habeıfıtanda 
vahim hAdiıeler zuhur edeceği 
hakkındaki rivayetlerin tek• 
ıibl demektir. Bu rivayetler 
arasında askeri mahiyette tedbir• 
lere tevessül olunduğuna dair 
ı6zler de vardır. 

Ne olursa oJıun, ltalya, uzun 
zamandanberi Habeılıtanın vaıi· 
)'etini husran ile seyretmektedir. 

Hebeıistan sUr'atle sllihlan• 
lbaktadır. Malum olduğu Uzere 
H beşistan, ordusunu Japonyadan 
llıalzeme ıatın almak ıuretile 
teçhiz etmit ve bir Belçika aıkerl 
heyeti marifetile Avrupalıca talim 
•e terbiye etmekte bulunmuıtur. 

Mevcut dostluk muahedesine 
rakının, Italyanın toprak iddiala· 
rından korkulması yüzünden 
ffabeıistanda daima ltalyaya 
lcarşı oldukça kuvvetli bir huaumet 
\tardır. 

İtalyanın baılıca emeli, Habı· 
ıtıtan ile Somali ve Eritre ara• 
•ındakl iktısndl ' mllna1ebetlerl 
ııkılaştırmaktır. İtalyan matbuatı 
defeatla ltalyanm Hebeılstan 
lcar11151nda beslediği lktısadi emel· 
leri izah etmiı ve fakat Habeşls· 
tanın Japonya emtiaaına karıı 
mu · k saıt davranmasını da elemle 
~ aydetrnlştir .,, 

<:::::::::::: 

Uzak ,:,·arkta 
Bitmigen 
Hadiseler 

Moıkova, 10 ( A. A.) - Çin 
ıark demiryollarındakl SoYyet 
memurlarının tevklflnl protesto 
için Sovyetlerln Tokyo sefiri M. 
Yurnef tarafından 22 Ağuıtoıta 
Japon hUkfıJDetine verilen notaya 
cevaben Japon hükumeti 4 Eylul· 
de Sovyet memurlarının tlmendi· 
ferlere karşı suikastlere Jıtirak 
ettiklerinden dolayı tevkif edil· 
diklerini ve filhakika bUtUn ,,u 
ıulkaatlerde Sovyet memurlara 
pek az zarar gördükleri halde 
asıl Japon ve Mançurililerin mil· 
tee11lr olduklarını bildirmiıtir. 

Bu kerre Sovyetlerin Tokyo 
aefirl, Japonların bu lddiaıına 
karıi cevap vererek, resmi malii· 
mata istinaden bu iddiaları birer 
birer cerhetmiı ve gerek Japon 
gazetelerinin ve gerek resmi ma• 
kamahn Sovyet Rusya aleyhin• 
deki beyanatlarını şiddetle pro
testo ederek miktara 167 e var
makta olan mevkuf Sovyet me• 
murlannın derhal serbest bırakıl· 
malarını Japon bUkümetinden 
istemiştir. 

omanya Kabinesi 
Ve M. Titülesko 

Eıkl Hariciye Nazırı Tek
rar Kabineye Girdi 
BUkreş, 10 (A. A.) -· M. TI· 

tUleako, Tataresko kabinesine 
iıtf rak etmeyi kabul etmiştir. 

Bükreı, 1 O ( A. A. ) - Sina· 
yada dUn akıam Hat 23,30 da 
aıaiıdakl teblik neıredflmittlr : 

Baıvekil M. Tstl:nıko ile M. 
TitUlesko arasında anlaıma haııl 
olmuıtur. Eaasen evvelıl gllnkll 
konuşmalardan sonra M. Titüleako 
kat'ı cevabını bugUn vereceğini 

ıöylemiıtl. Son hAdiseler dolayı• 
sile M. TitUlesko hemen mU1ait 
bir cevap vermiş ve Hariciye 
Nazın sıfatlle de yemin etmlıtlr. 

BUkreş, 10 ( A. A.) - M. 
Savrel Radulesko Hariciye Miis· 
teşarlığma tayin edilmiıtir. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.43 

11- 10 • 9_34 
Kim1enin kandığı yok ya, 

•§'abeyin olacak aeraemden baı· 
ka... O LeylA ne fitnefUcur ıey
dir. GörUnüıte herkeı onu melek 
•anır. Ne içinden pazarlıklı ifrit 
o ... Frenk mektebine gitti geldi. 
Büsbütün • ciıvlt oldu. Ağabeyin 
2:abit çıkıncıya kadar uzaktan yan 
Çıziyordu. Oğlan sırmalarını ta· 
lunra saskanın gözleri kamaştı. 
Aman şu kelepiri elimden kaçır· 
lnıyayım diye paçaları sıvadı. 
kim bilir neler yapmıftı. Belki 
btıyU bile yaptı. O ciıvitten her· 
tey beklenir. Amma ne yaparsa 
}'apsın. Ağabeyini kandırır am• 
rna beni kandıramaz. iyi ki 
kalktı, defolup lzmire gitti. Uzak 
kalırsa belki unutur. Amma sıs· 
ka karı oğlana orada da rahat 
Lırakarsa. lstermisin kalksın pe· 
tinden gitsin, alimallah bu sefer 
ben dava açarım. Bugilne bugün 
anasıyım, bana bnkmıya mecbur· 
dur. Maaşından yansını kestir· 
elim mi artık kalanlle sıska sev· 
&iliaini kuı siltü ile beıleıin. 

Burhan Cahlt .. 
Hasibe Hanım batındaki na· 

maz bezini atarak: 
- Of, ııkıldım, diye haykırdı. 

Bu çocuk beni dertli etti bıraktı. 
Bu iş çıktı çıkalı rahatım, buzu• 
rum kaçtı. Cihan, alem bana acı· 
yor. Geçen glln kaymakam bey de 
söylüyordu ya. Evlit yüıUnden 
kendimi yiyip bitirf yorum.. bak 
aklıma geldi. Kaymakam bey de 
bugünlerde ağabeğini çağırıp na· 
sihat edecekti. uğlanı bulabilir· 
sen atk olsun. Üç hafta ıemti· 
mize uğramdı. Halbuki haftanın Uç 
gecesi yengesinde kalmış, okadar 
yalvardım, yakardım. Oğlum kar• 
deıin yalnızdır. Gezmek, eğlen· 
mek ister. Al bir gün de şöyle 
bir gezmeye göt~r, dedim, bir 
kulağından girdi. Öbür kulağın· 
dan çıktı. Halbuki geçen gece 
o sıskalar şahına sinema locaları 

tutmuş. Nasıl kızmazsın, dedim ya 
insanda bir az ıaygı, terbiye, 
ana kardeı sevgisi olmalı. Sen de 
böyle hayıraız ağabeye dııarı 
gitti diye Uı.Ulilyorsun. V a11ın 

SON POSTA 

T ı.a ar 
ispanyada Müthjş Bir 

Dahili Harp Oluyor 
6000 Kişilik Bir Kuvvet Üç Koldan 

Asileri Çevirmiye Çalışmaktadır 

Madrlt, 10 ( A.A.) - Avua
turyasta yapılan harekltın bir 
tedip değil, hakiki bir dahili 
harp harekAb olduğu ıimdl anla· 
ıh yor. Topçu ve tayyare ile tak· 

viye edilmiş 6000 kişiden mtirek· 
kep Uç kol, bir ihata bar keti 
yapmaktadır. 

Bu Uç kolun maden ocakları 
merkezinde birleımeleri muhte
meldir. 

Madrit, 10 (A.A.) - Mebuınn 
Meclisi, Mebus M. Gil RobJesin va• 
zlyet dUzelinceye kadar, mecllıin 
içtlmalannı tatil etmeal hakkın· 
daki teklifini kabul etmfıtlr. 

Madrit, 10 (A. A.) - Federal 
Cumhuriyet relıliğine namzet olan 
sabık Başvekil M. Azana, Barse· 
londa tevkif edllmlıtlr. 

Asker kuvvetleri, Ovfedo 
(berine yUrUmektedir. Bu ıehir, 
sukut ettiği takdirde, Asturfyasta 
lhtilil hareketinin lnhizama uğra· 
yaca&'ı zannolunuyor. 

lıpanyanm öbür kısımlarmda 
vaziyet daha 1akln olmakla bera• 
ber, MadrJt, Sevil ve Sen Sebaa
tiyanda elan münferit hadiseler 

gitıin, burada olduğu zaman ne 
hayrını gördük kil 

TürkAn içten içe doluyor. 
besleniyordu. Hele ağabeysinin 
LeylAyı ıinemaya glStlirüp loca 
tutmaıı meselesi genç km adama· 
kıllı kııkandırmııtı. Haaibe Ha
nım da kızanı Leylinın aleyhine 
çevirmek için hep onun bam te
line basacak ıeylerl bulup ıöy· 
IUyordu. 

Zaten ağabeyılnin Leyi& hak· 
kındakl fikrini öğrendiği için bir· 
birine münasebeti olan bu ha· 
vndisler onun tecrllbesiz kalbini 
adatmaya kAfl i•liyordu. 

Haıibe Hnım kızının rengin· 
den, bakııından içlendiğini anla· 
yınca llive etti: 

- Zabit oldu olalı birgUn 
olsun sana: 

- Gel kardeıim, bugUn ae· 
nlnle ıinemnya, saza, gidelim. 
Dedi mi. Haydi ıen naziksin, ter· 
biyellsln, saygı edersin de iste· 
mezsln. Ben o kadar yalvardığım 
halde oralı oldu mu.. amma her 
akşam bize: 

- Arkadaılnrımı göreceğim. 
- Bilmem kiminle buluşaca• 

ğız. 

Diye tUrlU martavallar atar, 
giderdi. Kokuıu ıonradan çıktı. 
Meier ıönUl fıkarasının derdi 

eksik olmamaktadır. 

Madrit ıo
kaklarında 
yolouların 

üıerleri 

Barselonda ise vaziyet tabii 
haline dönüyor. 

Madrit, 10 (A. A.) - Divanı· 
harp asilerin muhakemesine bu 
gUn baılıyacaktır. 

Sen Sebastlyen, 10 (A.A.) -
Hudut öğle üzeri ecnebilere çıl· 
mıştır. 

Türkistanda 
Eski Eserler 

Moskova, 9 ( Taı Ajansı) -
Özbekistan abideleri himaye ko· 
mlteaine memur Osmanof Y oldaı 
eakiden orta Aıya binalarını ört· 
mekte bulunan camların yapılma 
ıırrını meydana çıkarmııtır. Se
merkant'takl Timur devrine alt 
eaki binalann kapı Oıtlerl ve 
cepheleri bu nevi camdandır ve 
gayet tath bir renktedir. 18 inci 
aaırdanberl bu ıır kaybolmuıtu. 
Oamanof Y oldaıın keıfi sayeain· 
de bu camlarla 'on birinci aara 
ait Uluğbey sarayının camlan 
yenileştlrilecektir. 

varmıı. Hay olmaz olıun öyle dert .• 
Erkek olsam yetmiı gönlüm olH 
o sıska kıza birini olsun vermem. 
Ahım, ınhım olsa bari, allAh için 
söyle, LeylAya güzel denir mi? 
Bir tutumluk eti ~ok, ıııJ ışıl, ka· 
ra kara gözler. Arap saçı gibi 
kıvrım kıvrım saçlar. Upuzun boy. 
Şurada Leylak ıokağında bir kız 
var. Hani babası zeytin tüccarı 
mı lmit neymiı. Güzel dediğin 
~yle olmalı. Ayva çiçeği gibi pes· 
penbe, canlı, kanlı, yumuk yumuk, 
hele o keıtane saçlar, hele o 
mavi gözler .. 

TUrkiin dudaklarını bUktli: 
- Aman anne onun neresi 

güzel .. Herkes ona kıt mantarı 
diyor. 

Hasibe hanım baıını kaldırdı: 
- A, n, a, neden oluyormuş 

kıı mantarı. 

- Yerden yapma, cüce yu· 
varlak birıey de ondan! 

Hasibe hanım tekrar başını 
mindere dayadı: 

- Haltetmiş onu ıöyliyenler, 
cUce ynvarlak neden olsun, tom· 
bul tombul da ondan öyle görU• 
nUyor. Hem kadın kısmına uzun 
boy yhkışmaz kil Senin LeyJA 
gibi bayrak direği mi olacak.. o 
kız pek gUzel, pek ıeker 9ey amma 
ne çare ki birçok kardeıl de var. 

j 
SayJa 'S 

Cil 

Gönül lıleri ... .,. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .•• 

Faik Celal Beyeı 
lnıanlar biraz genlı dUıUn· 

dUkleri zaman eYll bir erkeğin 
ayni zamanda bir de metresi ol• 
maaını tayip etmekle beraber, 
pek müstesna ahvalde mazur da 
görebilirJer. Fakat bir erkeğin iki 
kadın almasın hiç bir zaman 
hoı bulmazlar, Çirkin, iğrenç, in· 
aanlık harıcı telakki ederler. Hak· 
lıdırlar. Tarihimizi blraı tetkik 
ediniz, Uzerlnde biraz dlltllnlinllz, 
Jnhitatımınn baılıca 1ebeblnl bize 
araplardan geçen bu fena adetin, 
bllha&1a Uıt tabakada yer etmiı ol .. 
ma1ında bulursnuz. Bereket versin 
orta tabakada yerleımemiıtl, bu· 
ıiln milli ıeciyem zln boıulmamıı 
olmasını bu sirayetten kıımı kili· 
linin masun kalmasına borçluyuz. .. 

Şevket Nuri Beyeı 
Bence bu kızda kabahat yok· 

tur. Bir auiteaadnfe kurba olmuı· 
tUr. Kendlıile teırlki hayat et· 
menizde bir mahzur ıörmlyorum. 

-tc 
S. S. Hanıma: 

Erkeklerin bekarete ehemmi· 
yet vermekte hakları vardır, bu 
noktada kadınlarla mUsavata razı 
olacaklarını hiç zannetmem, hatta 
sırlarca &onra bile. ... 

B. B. N. Beyeı 
lıl oluruna terkederslniz, ben 

bu vaıiyeıln böyle gitmesinde, 
hatta eski münasebetin taıelen· 
meainde bir tehlike aezmlyorum. 
Fotoğraf kalmıı veya kalmamıt 
bir tehlike teşkil etmez. Hiç ta· 
nımıyanların ellerine de geçebile
cek bir ıeydir, vHika ıayılmaz, 
üzerinde yazı olmadıj'ı mOddetçe. 

HANIMTEYZE 

ltalyada Bir Toplantı 
Roma, 10 ( A. A) - ltalya 

akademisi tarafından tertip edilen 
beynelmilel edebiyat konferansı 

evvelki gUn açalmışhr. 

KUbada Vaziyet 
Havana, 10 ( A. A.) - Tet• 

hiş harekih ıiddetle tekrar baı· 
lamııtır. Polisler ateı açmışlar, 
100 kişi kadar teYkif edilmiştir. 

Yoksa ben onu Reılde alırdım. 

O da koynunda pamuk gibi 
kadın görUrdU. Zaten kız beni 
her görUıte elimi öper : 

- N aıııılsmız hanımefendiclğlml 
Diye hal, hatır ıorar. Na~ik 

mi nazik. O LeylA bugüne bugUn 
yengeti olduğum. halde iıteye 
isteye bir iUn olıun elimi 
öpmedi. Ne kara çiyandır o .. 
Reşit sır malarını taktıktan sonra 
hemen sana da, bana da mua· 
melesini değiıtiriverdi. Burnu 
kırıldı, yaltaklanmıya baıla dı. 
Amma ben adamın maksadını 
göıUnden kaparım. Zaten o kızın 
en ziyade bu huyuna kızıyorum. 
Herşeyi yapmacık, her hali 
iğreti. Soğuk mu soğuk. Re
tldin o kıza nasıl kanı kay• 
nadı hAIA aklım ermiyor. Ne 
ise artık f zmlrde unutur belki •• 
Saygısıı evlat. insan giderayak 
gelir evinde bir iki gece olsun 
kalır. Muhakkak yengesine git· 
miştir. Birkaç gün sonra 
patlak verir. Kim bilir belki 
ana kız onu vapura kadar 
geçirmiglerdir bile.. o Melek 
Hanımdan her ıey beklenir. Za· 
ten evde onun esamisl okunmı
yor ki... Her ıeye Leylii kar1-
1ıyor. Varsa Leyli yokaa Leyli .• 
o LAyli değil karabelA. 

( Arkası var , 
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dair çıJ..an ıayialar tekzip ediliyor. 
b~lgratta Tahkikat 

Zağrep, 10 (A. A.) - Fransa
nan Be!grat sefaretinde yapılan 

tahkikat neticesinde, 30/Mayıs/934 
tarihinde Kalemen isminde, hiç 
kimseye vize verilmediği anlatıl
mıttar. O halde, katilin ya pasa· 
portu, yahut ki Oatlındeki Yize 
aahte olmak lazım geliyor. 

Kalemeo, Zağrep zpabıtasınca 
meçhuldür. Esasen bu isim, bir 
Sırp - Hırvat iımi değildir. Bu 
isim, Macar hududunda çok te
ammUm etmiştir. 

Katilin Hüviyeti 

Zağrep, 10 ( A. A ) - Katil 
Kal men, Prag' da ticaret ile meş· 
guldli. Vücudünde bir çelenkle 
çevrilmİJ çaprazlama iki kol ke
miği ile bir a1u kafasmm altında 
u Ya hürriyet, ya ölüm,, ibare&ini 
ta9ıyan bir dövme vardır. 

• 
Brnksel, 1 O ( A.A ) - Liyej 

zabıt&11, Petruı Kalmenski namın
da Hırvat bir amelenin, ıon giin-
lerde, ortadan kaybolduğunu bil· 
dirmiştir. 

Kraliço baygınhklar geçiriyor 
Bezanson, 10 (A.A.) - Kıra

lfçe Mari, Doubı valisi M. Peretti 
Dellaroca ile knrıılaıtığı za· 
man, suikastten henüz haberi 
yoktu. Vali, kendisini birdenbire 
haberdar etmeği muvafık görmedi. 
Tr.ıme bindi ve yolda yavaş yavaş 
Kıraliçeye kara haberi bildirdi. 

• 
Liyon, 10 (A.A.) - Suikasta 

haber alınca, Kıraliçe Mari düıüp 
bayılm·ıtır. Kendisini taşıyan tren 
Lons Lö Sonye'de durdurulmuı, 
Kıraliçe tedavi edilmiştir. 

Kırallçe Marsilyada 
Marsilya, 10 ( A. A. ) - Yu· 

goslavya kıraliçeıi, ıaat 5 t~ hu· 
ıuıi trenle buraya gelmiştir. lstas· 
yonda, kendisini Bahriye Nazırı, 
askeri, bahri ve sivil erkin kar• 
şılamışlardır .. 

Siyahlar giyen kıraliçe, teessfi· 
rUnden bitkin bir halde idi. Ya
nında Madam Heryo bulunuyor· 
du. Trenden iner inmez, doğruca 
kırahn yatmakta olduğu vilAyet 
konağma götürüldU. 

Uyon'dan Marsilya'ya gelince· 
ye kadar, kıraliçe, yolda birkaç 
defa baygınlık geçirmiştir. 

Veliaht Fransada 
Paris, 10 (A.A.) - Yugoılavya 

Veliahtı Pier, lngiltere'de oku· 
makta olduğu mektepten, buıUn 
Paris'o gelecektir. 

Londra, IO (A.A.) Yugoalaya 
Veliahtı, bu sabah, her türlü ih
tiyat ile, babasının ölümünden 
haberdar edilmiıtir. 

Prenı, derhal Yug·oslavya H· 

faretine gitmiştir. 

Fransız CUmhur Reisi Marsllyada 
Paria, 10 (A.A.) - Reisicüm· 

bur M. LöbrlSn, Baıvekll M. 
Dumerg ile görUşmllt ve ge· 
celeyln, M. Heryo Ye TardiylS 
Ue birlikte Marsllyaya hareket 
etmiıtir. 

Fransa HükOmetinln 
beyannamesi 

Paria, 10 ( A.A. ) - Kabine 
bugün Fransanın her tarafında 
duvarlara yapıştırılacak olan, aıa
ğıdaki beyannameyi kararlaşbr· 

mıştır. 

" Fransa hüklımeti, Yugo!Iav mil
letinin, Fransız milletine karşı beslediği 
aadıkane muhabbeti, tam teyide geldiği 
bir ıurada vurulan Yugoslavya kıralı 
Aleksnndrın, faciayı katlini memlekete 
bildirmekle müteellimdir. 

Hükumet, milletin de duygularına 
tercüman olarak, Kıraliçeye, Yugoslav
ya hükll.metine ve ulu dost millete, 
Franeızların derin teessürlerini arzeder. 

Kral Alekeandnn yanında, M. Dartu 
da vurulup ölrn iı§tür. Birleştikleri bu 
feci matem içeris nde her iki millet, 
kendilerini kalben ve fıkren, her za• 
mııukinden ziyade müttehit hiı ede
cekler<lir. " 

lmu: Doumerg 

Fransa hUkOr.ıeti, ordu, donan• 

SON POSTA 

Fa·ciası Marsilya 
Kıral Aleksandr e 
Katilleri Hakkında 

ma ve bava kuvvetlerinin bir ay 
milddetlo matem tutmalarını em
retmiştir. 

M. Bnrtuya milli cenaze me
rasimi yapılacakbr. 

M. Dumerg, Yugoslavya baş· 

vekiline, F ransanm elemini bil· 
dirm;ştir. 

M. Heryonun bir SözD 
Kabine içtimaı dağılırken, na

zırlar fevkalAde müteesıir görü
nüyorlardı. M, Heryo dedi ki: 

" Vaziyetteki f ccaati tamamile 
idrak etmeğe bile imkan yoktur.,, 

belgratta teesaDr 
Belgrat, 10 (A. A.) - Kıra! 

Alekeandrın feci 
ölllmü umumt 
bir elem •• de
rin bir matem 
uyandırmııtır. Acı 

haber alınır 

alınmaz biitiin 
mağazalar ve u
mumi mahaUer 
derhal kendilik
lerinden kapan· 
mışlardır. Sokak
larda biri birile 
ağlıyarak görü· 
şen bir çok kim
selere rast gelin
mektedir. 

* Belgrat 10 
(A. A.) -Mem· 
leket sakindir, 
fakat halk ara· 
aında gittikçe 
yayılan bir nefret 
duygusu vardır. 
BugUn için mem
lekette "Tehlike 
vaziyeti ,, nin 
ilinı bekleniyor. 
Yugoslav HükO· 
metinin Ted· 

biri eri 

M. Bartu'nun 
Yeni T afsilit 

lial ualarma icabında vekalet 
etmek lizere de şunları göster· 
mektedir. prens pol'e Belgrat tehrl 
Askeri Kumandam Jeneral Tomiç, 
Stankoviviç'o Ayandan Janin ve 
Peroviçe de Ayandan Ze.ts veki· 
let edeceklerd r. 

Yugoslav Milletine 
Beyanname 

B lgrat, 10 ( A. A. ) - Hükumet 
Yugo lav milletine aşağıdaği beyanna
meyi neıretmi,tir: 

"Büyük Kralımız birinci Alekaandr 
dokuz tepinievvelde saat 16 da M.ar
.ilyada alçakça bir auikaata kurban 
gitmlıtir. Knl müttefik Fıanaaya sulh 
e.erl için aeyahat etmek1e idi. .Bıı 

• 

bilümum gazeteler, asker Kıralın 
ve bliyUk bir Fransız Nazırının 

feci ölümleri karşıamda Franımnın 
duyduğu hayret, nefret ve eleme 
tercüman oluyorlar. 

Pöti Jurnal: 11 Gerek Franıa 
ve gerek Yugoslavya, vahim bir 
saatte bulunuyorlar. Bunun için· 
dir ki, bu karanlık faciayı mllte· 
akip, iki millet, biribirlerine daha 
çok yaklaşmahdırlar ,, diyor. 

Malen gazetesi do flSyle di
yor: 11 M. Bartu'nun en ıon ga· 
ye1i, Franıa ile ltalya'nın barı• 
ııklığını ıağlamlamak ve İtalya 
ile Yugoılavya arannda yakınlık 

temin etmekti. 
Bu gayeyi, ya§at
malıdır.,, 

Pötf ParJzlen, 
M. Bartu'oun 
çok semereli ıo
yahatlerin ferda· 
ıında ve Ro
ma'ya azimetinln 
arifesinde öldU· 
ğUnU kaydererek, 
diyor ki: 11 Yu· 
goslavya ile F ran• 
ıa'yı, ayni ma• 
tem, f ecl bir 
bağla 'yeniden 
bağlamaktadır.,, 

·Kralın, M. 
Yevtlç'e hitaben, 
ıon alSzlerl şun

lar olmuıtur: 
" Fransa - Yu

goalaYya doatlu
A' nu koruyunuz.,, 

Londrada 
Aklaler 
Londra, 10 

(A. A.) - Bura
daki ıiyaat ve 
diplomatik mo
hafil. Yugo&lavya 
Kıralı Ue M. 
Bartunun katle-

dilmelerinden doğ
ma hayret ve 
teeaaUrlcrinl ifa
de ediyorlar. 

Belgrat, 10 
(A.A.) - Buglln· 
kü f evkalAdo 
şartlar içinde 
biitUn mesuliye• 
tini müdrik olan 
hnkfımet Baı
vekil M. Uzno 
viçin rlyaıetin

Kıraliç• Mart, •• çocuja •• /X} lı•r•lll• ueliaAI Pr•ns Plger lıl 

Dlln gece, ln
ıiltere radyoauu• 
da Yugoılavya 

milli martı çahn-
de devamlı olarak toplantıda 
bulunmaktadır. Kıral Aleksandr 
Belgrattan bareketfoden evvel 
hUkfimdarlık ıellhiyetlerini kabi· 
neye dewotmlt olduğundan kabine 
ıimdi bu aalAbiyetleri kullanmak· 
tadır. Teıkilitı Esasiye kanununun 
42 nci maddesi mucibince Veliaht, 
kral olmaktadır. 

Veliaht Kıral Oldu 
Belgrat, 10 (A.A.) - HOkü

met on bir yaıında olan ve Lon
drada bulunan Veliaht Prenı 
Pier'i Yugoslavya Kıralı ilin et• 
miıtir. 

Krrahn Vasiyetnamesi Açlldı 
Belgrat, 10 (A.A.) - Kıra! 

Alekıandr'm vasiyetnameıl bu 
sabah açılmışhr. Vasiyetname 
açılırken preoı Pol, Baıvokil Uzu
noviç, Belgrat Valisi, Muhafız 

Kumandam Jeneral Givkoviç vo 
mfiteveffa Kıralın Seryaverl hazır 
bulunmuılardır. Kıral Aleksandr 

ikinci Pier sinnirllşde vasıl olun· 
cıya kadar niyabeti saltanat mec• 
lisine prens Pol Karayorceviç, 

Ayan azasından ve eski nazırlar• 
dan Radenko Istanoviç ve valiler
den doktor Perovitlti tayin et· 
mektedir. Nihayet Saltanat Mec· 

ılmdl lcıral llôn •dilrnl,tlr 

eseri kaniyle teyit etmiştir. T~kil8.tı 
Eıaaiyo kanununun 86 ncı maddesi 
mucibince ilk doğan oğlu Ilaşmetlft 
Kral lkinai Pier Hasretleri Yugoalavya 
Krallığı tahtına 9ıkmıştir. Kraliyet hU
kftmeti, ordu ve donanma Haometlu 
İkinci Pier Hazretlerine ıedaka.t ye
mini yapmıtlardır. Kralhlı: otoriteaini 
muvakkaten üzerine alan hükumet 
Teşkilntı Esasiye kanununun 45 inci 
maddesi mucibince ô.yan ve mebusan 
meclislerini 11 teşrinievvelde müşterek 
toplantıya davet etmiotir. Mecliıler 
TeşkilAtı Esasiye kanununun 42 Ye 
69 uncu maddeleri mucibince yemin 
edeceklerdir. 

Kıral Alekaandr aon nefesini Vtr• 

meden evvel aöyJediti aon ve yeglne 
kelime ıu olmuttur; " Yuıo•laYyayı 
muhafaza ediniz. ,, Kralın millete 
bıraktıtı en yllkHk miras iıte budur. 

Krraliyet hllktlm,ti bu mirasa sa• 
dık kalmaya blltnn Yugoslav milletini 
davet eder.,. 

Alb Ay Matem 
Belgrat, 10 (A.A.)- HUkfımet 

mllll matemin altı ay devamına 

karar vermiıtir. 
Killıeler matem çanları çal· 

maktadırlar. Kırala yapılacak 
cenaıe merasimini teabit için 
hususi bir komite teıkil edılmlı
tir. Evler matem bayrajı çek• 
mitlerdir. 

Fransada Akialer 
Parla, 10 (A. A.) - HaYaa: 

mıı ve marı biter bitmez, ıaygı 
Dİfane1I olmak üzere 30 ıanlye 
ıUkOt edilmif tlr. 

Ayni tckrim nl~anesl M. Bartu 
hakkında da göstorilmiıtir. -Almanrada MUtale•lar 

Berlin, 10 (A. A.) - Berliner 
Tagablat gazeteli diyor ki: 

'
1 M. Burtu'nun ölUmU, milli 

hayatın temel direklerinden bir 
tanesinin yılolmaaına muadildir. 
Yugoalavya kıralına gelince, o da 
Balkan vatanpenerlerlnden biri 

idi." 
Doyçe Algemayne gazete&i 

de, Yugoalavya'nm tuurlu bir 
hükUmd rı, Franıa'nın do ıuurlu 
bir Hariciye Nazırı kaybettiğini 

yaı:ıyor. 

Amerikadan Akisler 
Neryok, tO (A. A.) - Kıral 

Aleksandr'ın katlini mevzubahae· 
den Nevyork Taymls gazetesi: 
"Caninin, nefyedllmif bir tebaa 
olmuı, Yugoılavya ile ltalya ara• 
ımda, herhangi bir ihtilAf çıkar• 
mak tehlikesini bertaraf etmlıtlr.,, 
diyor. 

Sovyet rusy•nın fTaziyetl 
Moskova, 10 ( A. A. ) - M. 

Molotof ile M. Utvlnof Lul Bar-

Birini teırin 11 

tu'nun katli dolayısile F rans 
Baıvekili M. Dumerg' e taziye t 
ırafları göndermişlerdir. 

Çeko.slovakyada 
Prag, 10 (A.A.) - M. Bene 

Havas t.jansmın muhabirlll 
demiştir ki: 

'
1Hnrptenberi, hiçbir hadiı 

beni, Kıral Aleksadr'ın ölUııı 
derecesinde müteessir etmemiş 
MUteveffa, bUyük bir şahsiye 
bOytık bir devlet adamı v 
Çekoslovakyanm çok gllvenilir b 
doıtu idi. Onun ölümü, felaketin 
Çekoslovakyanın diğer büyUk b 
doıtu olan M. Bartunun da ziy 
munzam oluyor." 

Japonranın Tazlretl 
Tokyo, 10 (A. A.) - japod 

lmperatoru Yugoslavya kıra) ail 
aine bir taziyet telgrafı gönde~ 
mit ve sarayında bir matem de~ 
rHI yapılmasını emretmiıtir. 

M. Hlrota, japonyanın Parll 
Maslahatgüzarına japonyamll 
Franıı:ı: hükumetiae teeasürlerlol 
blldirmeal için talimat vermlıtir. 

romanyada 
BUkreı, 10 (A.A.) - Yugos• 

lavya Kıralı Aleksandr ile Franı• 
Hariciye Nazırı M. Bartu'nun öl
dllrUldükleri haberini gazetelef 
fevkalade nusbalarla bildirmir 
lerdJr. Bu haber biitUo memle• 
kette elim bir teessür uyandı ... 
mııtır. Kıral Karol ile Başvekil 
Tataresko ve M. Titülesko Sinaiadl 
müzakerede bulunurlarken bu hu· 
beri almışlardı. Kıral, Kızkarceşl 
Yugoslavya Kıraliçesl Mari 'ye 
hemen bir taziye telgrafı göb• 
dermittir. 

bulgaristanda 
Sofya, 10 ( A. A ) - Kıral 

Aleksandr'm feci ölümü haberi 
bütün memlekete yıldlrım sür'atlle 
yayılmış ve çok derin bir acı 

uyandırmııtır. BUtUo tiyatro "' 
alaemalar ve bUtiln umumi mr 
tialler derhal kapanmıştır. Onir11 
haberi geldiği vakit hUkümet 
azası toplantı halinde bulunuyo,.. 
lardı. Matem alameti olmak üzere 
kabine toplantııına hemen nihayet 
verilmi§tlr. 

KUçUk Krahn Şahsiyeti 
Londra, 10 (A. A.) - Kollej• 

do geçirdiği kısa müddet zarfında 
genç Yugo&lavya prensi Piyer, 
yükaek seviyesine rağmen sad• 
vaziyeti ile çabucak kendini sev• 
dfrmişti ve diğer talebelerle aynı 
muameleye maruz kalışından, &a• 
raydaki teırlfattan arl bir hayat 
aeçlrmekten dolayı aevlniyordu. 

Prens, lngiliz usulll futbol oy• 
namağı öğrenmişti ve spor hocasl 
onda, mllstakbel bir iyi oyuncu 
iıtidadı görllyordu. 

Prens, çalııkan bir talebe idi. 
Mektep arkadaıiara ve hoca• 

ları onun bıraktığı boıhığu tees• 
ıUrle karşılamıılardır. 

Ölenler DördU buldu 
Marailya, 10 (A.A.) - Yara• 

lanan kadınlardan biri ölmüştür. 

Bununla katilin hareketi dört 
ölüme sebebiyet vermiı oluyor. 

* 
Marsllya, 10 (A. A.) - M· 

Bartu'nun cesedi hastaneden be
lediyeye, kırahn cesedinin yanın• 
götUrülmüşUlr. Kendisine Cuma ... 
tosi gUnU milli cenaze alayı yn• 
pılacaktır . 

Jeneral Jorj artık tehlikeli ,,.ıı• 

ziyetinden kurtulmuştur. 
Reisicümhurun treni bu sabah 

gelmiştir. 

Katiln pasaportu s hteym:• 
Paris, 10 (A.A.) - Cetek• 

ajansı bildiriyor. 
Kalemen'in pasaportu sabtO'" 

dir. Zagrepteki Çek sefaret Kr.:e
mene hiçbir pasaport vermiş dC"' 

iildiı". 
( Devaını 13 üncü yüıda ) 
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Çocuğunuz için ~ Vücut Güzelliği 
Emniyet Meselesini Unutmayınız (/ Bu Hareketleri Yapmayı Unutmayınız 

Evinde bOyOğD veyahut ta 
her hangi bir yardımcısı olm\yan 
kUçUk çocuklu annelerin it a5r· 
nıcsi bir meaeledlr. Resmimizdeki 
hamak bu me.eleyl bir d ereceye 
kadar halleder. Ba hamak ço
cuğun dolaşmasına ve dolayısiJe 
birtakım zararlı işler görmesine 
lni.nldir. Fakat serbest hareket 

•tnıesine mliaaittir. Onun için biç 
'1lr1lmadan bir saat, yarım ınat 
~u salıncağın içinde kalabilir. 
Öndeki torbaya kara yiyecek 
ıeyler veyahut ta oyuncak doldu· 
rursunuz. Siz ifinw görfirk{n 
çocuk ta onlarla oyalanır. 

Yeni Şapkalar 
Bu Sene Sonbahar Modası 

Ha yh Değişik 

l:Su m~vsim iç1n ha:ıırJanmıf 
olan yeni ıapka modellerinden 
birkaçını burada görliyoraunuz. 

Bu aabncağın yapıhta da pyet 
baaittir. Her hanfİ kalmca bir 
bez.de• yeyahut ta yelkea ltezin
dea kencliııiz ele yapablllr ve son
ra bir maranıoza m6salt bir 
yere tesbit ettirirainiz. 

Çocııla sobatla11 korum•lc 
lçl11 - Kıt pBnc• annelerin 
lldatlsl artar. Zira çocuğun ko· 
runmaıı llz.ımıelen telilikalere 
bir tane daha lliYe edilir. Atef .. 
Çocuğu aobadan veya mugaltlaa 
korumak ıayet allçtlr. a.. ço
cuklann ellerini kııın yanık Uiç· 
lan lçiade gılrtlnllnllı re1mimizde 
ea..ı...ıa ~atba• konan kaf• be 
tehlikeyi bertaraf eder. Bhde tö
mine pek kullamlmadıiı için ayni 
ı•yi köıeye konmut bir aobaam 
lSnUne tatbik edebiliriz. Kafeı tel· 
den yapılmııbr. V • lnrllaınlmadığt 
umanlar katlanabilecek ıekil· 
dedir. 

tsugün Ne Yemek 
Yapsam? 
Karıtık S•l•t• 

Ayni miktarda kereviz Ye pa· 
tates hqlandıktan ve yumuıaclık· 
tan sonra dilim dilim kesilecek. 
Salata tabağının dibine evveli 
patatesler sıralanacak llzerine ufak 
ufak kıyılmıt yetil aalata yaprak· 
ları konacak. Bunun nstftne ke
revizlor sıralRnacak. Onlan da Uı· 
tine yine bir kat yeşil Hlata. 
Üzeri kaynamıt yumurta ve sllalll 
ıDaltl 10yulmuı kırmızı turpla .... 
lenecek ve airke ( yahut liıaoa ) 
ve bolca zeytin yajı döktllecek •. 

Plllç Kotletl 
oKotlet için piliçlerin çok körpe 

olmalan IAzımcLr. Bu körpe pi• 
liçler iyice temizlendikten ve iç· 
lerl çıkarıldıktan ıonra .Msrt 
parça edilecek. Bir t&YBJllD iç.inde 
yağ iyice kızdırılacak. Piliç par• 
çaları yumurtaya ve ekmek kı
rmhsına bulandıktan sonra bol 
kızııın yağın içeriainde pembe 
pembe oluncaya kadar kızartı
lacak. Tabağa alınca ftzerlne in
ce ince keailmif maydanoz ilive 
edilecek. 

··s~···;;~·~ .. ··;~·~k~·-.. ;;;~d;~·;:--;;~·~; .. 
ıonbahara iÖre oldukça değiıik· 
tir. Fakat moda müteha1&1slarmı 
dlnllyecek olurunız, bu seneki 
modeller, geçea seneye niıbetle 
daha ıtızel ve cuiptir. 

1 

E'v Kadınının 
Bileceği 
~ .. eyler 

Cilllı tahta veya muıamba 
herine konulan paspaaJar veya• 
hut bu kabilden küçlik balılar 
ekseriya kayarak çarpıbrlar ve 
evin intizamını bozarlar. Huna 
miıı1 olmak için alttan dört kö
ıeaine liatik dikmek kafidir. 

lf. 

Elleri yanmaktan korumak için 
tencere bezlerinizi ıu şekilde di
kiniz. Kalınca kumaıtan bir 
bant.. Bunun iki ucuna yine ••· 
caklığı geçirmiyecek kadar kalın 
kumaıtan •eyahut birkaç kat ku· 
maıtan yapılmış iki cep dikiniz. 
Kullanırken ellerinizi bu ceplerin 
içine aokaraanız ekseriya temas
tan yanan elinizin tıstüall de mu
hafaza etmit olursunuz. 

Sonbahar 

Resimde ıörillen ve vtlcut 
ıüz.ellijlnde bUyUk bir lmll olaa 
bu hareketler ilk bakıfta ıize 
güç görünebilir. Fakat daimi bir 
mOmare1e onları o kadar kola1· 
laıtırabllir ki bunları yapmak 
elinizi kaldırmak ıibl birıey olur. 

Bunlardan 1 numaralı reılmde 
ıörlllen hareket vllcudun yukarı 

kısmını yani göğsü omuzları ve 
enseyi kuvvetlendirmek ve ııtı-

ıelleıtirmek husuaunda faidelidir. 
2 numaralı hareket vtlcudun 

umumi duruşu ve ıUzelliğloi temin 
için harikulllde bir harekettir. 

VOcudu sopa gibi olmaktan kur
tanr, yumuıak ve kıvrak yapar. 

Modaları 

En Son Model Sokak 
Ve Çay Elbiseleri 

Sağdan birlacl elblıe Wr PJ 
lbisesidlr. Satenden yapıbmftır. 
Yakuının etrafında Cinde ft ar
kada kırmalar vardır. Bunlar ti 
omuzlardan bqlar kollan daa 
teldi~. Üzerlerinde aaten lplikeleı 
vardır. 

ikinci yine bir &lledea 80lll'a 
elbiadidİr· Fırfırları da kendi ku· 
m8f1DdaD yap&lmııtır. Öntınde 
yakapnın altından &fllğl doğru 

Sığır 

Böreği 

Yahnısı 
iki tlç kiıiden ibaret olan bir 

aile için ıayet ucuz. ve uefiı bir 
yemek te sığır böbreğile yapıla· 
bilir. Böyle bir aile için bir böb
rek kafidir. Bu ufak ufak ke1ilir. 
Bir tencerenin içine soğan doma• 
teı, lcarabiber, azıcık kimyon bir 

yetil biber, tuz, azıcık yai, pek 
az da au ile beraber konulacak. 

Kapağı kapatılıp yavaş ateşte 

ajır ajır pifecek. 

iki IJ'UP dllğme vardır. 
Üçllnctl yllnltl kumaftan ya• 

palllllf ve kendinden tekerlek 
biçimi fırfırlarla ıUalenmlıtlr. 

DördllncO daha ıoiukça hava• 
lar için kalın kumqtan bir el· 
blaedlr. Önünde renkli dftğmeler 
vardır. BUtnn süsli bu düğmelerle 
ceplerinde, yakaaında lSnUnde ve 
kol kapaklanndaki makine diklt
lerinde• ibarettir. 

lEt Suyu 
için 
Garnitür 

Et ıuyunu çorba gibi lçtitlmlı 
uman ekaeriya ince ufak ufak 
kızarmıt ekmek parçalan koyanL 
Fakat ıimdi anlatacağım pialdlvlt 
ondan çok daha lezzetlidir. Yu· 
murtanan beyazını ayırın. Sansının 
içine bir miktar un ve tuz llive 
ederek karııtırın. Beyazlan iyice 
dövdllkten ıonra bu mahluta 
ilive edin. Hepsini birden yağlan
mış ve un serpilmiş bir tepsinin 
içine dökün ve fannda plıirin. 
Sonra dört köıe dört klSıe kesip 
ıofraya çıkacağı zaman et ıuyu
nun içine ilive edin. 

VUcudUnllıU, yere eğmeden eYı el 
mllmklln olduiu kadar yukan 
doğru kaldınn. Bu hareket ta 
sGnde •klz defa yapılabWr. Ta
bii yine dinlene dinlene. 

3 namarah hareket bilha ... 
mrbn yukarı inamı, f6tllı, koJ. 
lar Ye karan adaleleri için ıayet 
faydalıdır. Bu hareket te her 
dört defada bir dinlenmek üzere 
on altı defa kadar yapılabilir. 

Vücut ve hareket güzelliği 
zamanın en başta gelen güzellik· 
lerinden olduğu için vllcudUnOze 
güzellik, hareketlerinize kıvraklık 
ve yumutaklık •erecek olan bu 
hareketleri yapmayı hem de her
glln yapmayı hiç ihmal etmeyiniz. 

El itleri 

Örme Battaniyeler 
Hazır battaniyelerin içinde yu

muıağına bulmak ekıerlya pek 
pahalıya mal olur. Halbuki bil
hassa çocukların battaniyeleri ıa• 
yet yumuıak olmalıdır. Hem ucuz 
ve hem de yumuıak battaniye i .. 
terseniz iyi cins kalın bir yünden 
kroıe ile reaimdeki gibi bir bat• 
tanlye kendiniz de yapabllirıinlz. 

Bu battaniye tek ıiıle yani tığ 
ile örlllmllıtUr. Tek kata iğne 

iiatü almadan bablmışbr. 

GUzel Bir Yaebk 

Bu örneği istedıgmıı. nisbette 
bUyUtebilirsiniz. Kanaveçe Uzerino 

ve yahut her hangi bir kumaı 
Uzerine kanaveçe iti olarak iıle
necektir. Nekadbr ince ve aık 

işlenirse okadar güzel olur. Bil· 
hana renkleri de iyi uyduruluua 
achta tablo tibi durur 
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Bir Sual Daha 

Hasta doktora anlattı: 
- VUcudumun her tarafı ber· 

bat, başım, kolum, bacaklarım, 

midem, barsaklarım, ciğerlerim, 
böbreklerim hepıi hepsi ağrıyor. 

Doktor aordu: 
- Bunları bir yana bırakalım, 

nerenizden rahatımnmz onu söy· 
leyin! 

Katllıyorum 
Çocuk, çocuğa anlattı: 

; - Mektepte o kadar fazla 
eğlenemiyorum, amma akıam 

eve dönünce keyfim yerine geli· 
yor. Babam vazifelermi yaparken 
öyle acayip bir hal alıyor ki glll· 
mekten katılıyorum! 

Saat Sekizde 
Erkek, karısını Karaköydeki 

aaatin altında bekliyordu. Saat 
ıekize gelmiftJ. Erkek saate 
baktı: 

Görün üt• 
Göre 

Yatlı adam 

genç görUniltlU 
kızın yolun kesti. 

- Sizin gibi 

uf ak tefecik, gll• 

zel, bir kızla ev• 

lenmek iıtiyorum. 

- Ne iyi. 

- Siz nerede 
çalışırsınız? Bir 

mağazda kasa· 

dar mııız, yoksa 

bir idarede dak· 
tllo mu? 

Hayır bir 

evde ıUtneoel 

- Suzan Hanımın kendi gibi, giydiği ropları da çok çirkin .. 
- Terzhi uata bir terzi olacak, güzel rop dikse; . görenler, bu 

rop ta bu kadına biç yakışmıyor; diyecekler. 

Fıkralar 

SevilmezMi _ı__ L ! Olzeı Fıkralar=+ Erkek ilAna aık ı 
ediyordu. 

Kadın: 

l - inanmam. 

Dedi, bUtUn aöy· 

le diklerin yalan 

beni sevmİ)'orsun? 

- Seni sev• 

memek; buna im· 

kin var mı senin 

gibi •• 

Doğruyu ıöy· 

ley iverdi: 

- Milyoner 

bir babamn biri• 

cik klZI aevilmez 
mi? 

Sporcu Çocuk 
Babası oğluna kızdı : 
- Şimdi 1&na bir yumruk 

Yururum. 
Çocuk cevap verdi: 
- Olmaz baba, seninle ayni 

ağırlıkta olmadığımız için aramız• 
da boka maçı yapmamıza lmkill 
yoktur. 

Ceza 
Eve çirkin bir kadın misafıf 

gelmitti, Doğanın annesi Doğana: 
- Haydi, dedi, git de miaafir 

hanımı kucakla f 
Dojan ytıztıntt buruşturdu: 
- Ben ne yaptım da ceza v•

rlyoraun anne!.. 

Tahmin 
Zengin hasta yatıyordu, bir 

dostu ziyarete geldi: 
- Hasta olduğumu kimden 

duydun? 
- Kimseden duymadım ama 

tahmin ettim, oğlunuzu gördUm; 
Taraftar Değil bir otomobil garajında, otomobil· 

- Artık nerede ise gelir, Küçük oğlumun bir oyuncak lorfn fiatlerlni soruyordu. 
dedi, tam saat dörtte saatin al· tnfengi, bir oyuncak topu, bir de En Fazla 
tında seni beklerim demiıti. oyuncak zırhlısı vardı; Balık avı meraklısı ıordu: 

Güzel - Neye hep bu oyuncaklarla - Bahta meraklıyım acaba 
Çirkin kadın fotoğrafçıya: oynuyorsun diye ıordum, oğlum en fazla nerede bulabilirim. 

R k cevap verdi: - Balıkpazarındal 
- eımlm ııUzel • olaca - Tahdidi teılihata taraftar 

değil mi? değilim de? Atma 
- Çok gUzel olacak hanım Yahut Söyledij'inin ytlı:do yetmiı br 

efendi, hem 0 kadar çok ıUzol tini iıkonto etmeli idi: 
k Bey Uf ağım çağırdı: - Ben, diyordu, bfıikletimd• i, biç kimıe ılıin fotoğrafınız 

- Salonda bir ıeı var, D•· okadar hızlı aiderim ki, gölae .. olduğunu bilemeyecek? •· • 
dir o? peılmdea yetftemez1 

Ne Yazık - Bakayım Beyefendi; ya Hayır 
Fakirce bir kıza çok ıık bir Hammefendi ıarkı aöyliyordur _ Tam on beı gllndUr karua• 

bebek verdiler, çocuk UzUldU: - Doktor, ıarkı ıöylememi yahut ta... Sayfiyede bulundukları zaman bir tek ıöz ıöylemedim. 
- Ne yazık, dedi, bu bebeği katiyen menetti. - Yahut ta? .• , arada ıırada bir mektup yazıp - Dargm mıydın? 

yanıma ahp ıokağa çıkamıyaca• - ÜstUmUzdekl katta oturan - Yahut ta köpek havla4 kapıcılarmm gönlUnU almıyan - Hayır, sözUnU kesmek .... 
ğım; beni hizmetçi zannederler. doktora muayene oldun değil mi? yordur. aile apartımanlarana dönünce.. temedim 1 •••..................................•........................•.........................••••.....•...................................................•........ .., 

BEN SORDUM 
Ben sordum, adın nedir1 
Söyle haydi bekletme! 
Gizleme kadın, nedir1 
Adını da ketmetmel 

Ben dedim, Df' hoşıun ıen, 
Yok dünyada bir eıin 
Nekodar yaktı bileon: 
Beni §İmdi ateşini 

Dedim eana aşıkım; 
Halimden ivte belli; 
Bitip tükenmez aşkım .. 
Kıımetmiş ne demeli? 

Ben sordum, ıen ne dersin? 
Cevap ver çabuk bana; 
Sen de beni aevınio1 
Değil mi yana, yana! .. 

Mizahçı 

- lieoım katamın ıçioi zeki kaplamıı olduğunu 
herkea a&yl8yor. 

- Benim de kafamın dalım .. , kaplamlf olclu
tu•u laerkea llyı..., iaaamam au Lhim ? 

Alacaklı ıeldiği ıaman her ne pahasına 
• 

oluraa olaun evinde bulunmamaya umetmlı 

bir lıterçla. 

CEVAP VERDİ 
Cevap nrdi gülerek, 
Şaşayım mı ben 1anaf 
Güldü hep gevrek gevrek. 
Bir aynaya baklana; 

Dedi bir ıen, bir de ben; 
Aramızda çok fark var. 
Bize bilen bilmeyen; 
Hem güler hem de ağlar. 

Dedi kırk mı, yaıın kao, 
Aok ıenin nene artık .. 
Bu işlerden uzak kaç: 
Kırk uzun yıldan artık! 

Cevap verdi anladım. 
Öğrenmiştim ben bile; 
Bunağa çıkmıt adım; 

Dütmüşüm böyle dilci 

Mizahçı 

" 

- Evlendiğimiz zaman birçok hizmetçilerimiz 
olacak değil mi ? · 

- Evet amma hepai ayol zamanda değil, biri 
ıtclecek, lteld selecek. 
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Üğretici Filmler Çok 
Para Kazandırıyor 

Bu Filmlerden Hastanelerde, Kışlalarda 
Büyük İstif ad eler Temin Ediliypr 
Sinema ve filim artık bayatın 

her ıafhaaana girdi. Amerikada 
•• Almanyada beyaz perdenin 
ıerilmediji ve filmin ıirmediii 
hlçblr k6t• ve bucak kalma1D1fbr. 
Hutanelerde hastalara, tarla or
talarında ve çiftliklerde çiftçilere 
mekteplerde talebeye, kıılalarda 
aıkerlere hemen herınn fillmler 
ıöateriliyor. Fakat bunlar dudak 
dudaia gelen yı!dızlann aevda 
filimlerl deiil, ötretici, fikir bea
leyici filimlerdlr. Son zamanlarda 
Amerikada hastalara etlenceli 
filimler ıöıterilmeal bir tedavi 
uıulll olarak kabul edllmlftir. 
Birçok baıtanelerde, bilbaıaa 
aıabl haıtabklar hutuelerinde 
bu uıul ıenlt mikyaata yer bul
maktadır. Harıızlıtın, katillljin 
•e diğer suçların da birer bas· 
tabk olduğunu kabul edenler, 
mabpuıların sinema vasıtaaile te· 
davi edilmeleri fikrini tiddetle 
mndafaa etmeye baılamıılardır. 
Bu fikirde olanlua göre, mab
puılara öyle filimler gösterilme· 
lidir ki bu filimlerin teairl albnda 
kalarak uılansınlar. 

K1tlaluda filim ıöıterllmeılne 
ıeHnce; bu usul de Amerikada 
batlamııtır. Buna taraftar olan· 
lann, aıkerln talim ve terbiye 
•dilmeei için sinemadan çok .iıtt· 
facle edilece;iDI ileri ıDrmekte-

dirler. Bunlar; piyade veya top 
taliminin faimde ıörtUmeal ıure
tile neferin talime daha iyi ahıa 
cağız, beyılre binmeyi Iİnemada 
seyretmek ıuretile daha iyi ltre
necejini ıöylltyorlar. Diğer taraf. 
tan harp talimlerini ukerlere 
6ğretmek için alnemadan edil .. 
cek istif edenin çok zenafıa -.laca
ğını da ilAve ediyorlar. 

lıte ıu izahat anlabyor ki 
6j'reticl, fikre bitap edici 
fllimlere karı• 16aterilen raj
bet çok fazladır. Sinema 
ıtOdyoluında böyle fllimTer çe•· 
rilmeal huıuaunda ıenİf teı· 

kUlt yapılmıf, ayrı daireler vll
cuda ıetirilmittir. Bayle fillmlerln 
ıatııı daha fazla kir ıetirdijl de 
hesap edilirae ıinema kumpanya· 
)arının bu iıe daha çok ehemmi· 
yet Hrmek vaziyetinde bulunduk• 
)arı da kendilijinden meydana 
çıkar. Bize gelince; 6ğretici olan, 
kafayı iyi feylerle zenıinleıtiren 

her t•Y gibi, 6jretlcl filimlerln de 
mOkemmel ıeyler old· ~. ı ıu tea· 
lim ederiı. Ayni ıamanda böyle 
filimlerin bizim memlekette de 
faydalar saçmaya ba1ı ~ ,.. .,5m1 iı· 

teriz. Bilha11a sıhhi !ilimlerin 
bizde büyük bir rağbetle kartı· 
lailacajına kanaat ıetirmit bu-
laDoJ91'd9 

Sinema 
Ücretleri 
Meselesi 

Sinema ile tiyatronun yaman 
bir milcadele vaziyetinde oldutu 
malumdur. Son ıamanlarda Fran· 
uda tiyatrolar, sinemaya 161te
rilen ratbet karıııında çok mUf
k61 bir mevkle dfttmDılerdir. Bu 
gidiıle tiyatrolarının kapılarını 
kapamaya mecbur olacaklannı 
anbyaa tiyatro ıahiplerl, aeyircl 
Ocretlerlni mDhim nispetinde ucuz• 
latmıya karar vermişlerdir. Bu 
karar ılnema aalonları aahiplerioi 
endiıeye dtııOrmiiıtOr. Şimdi ıi
nema sahipleri de fiat meaeleıini 
tetkik etmiye baılamıılardar. Ej'er 
'tiyatro sahiplerinin aldıj'ı yeni 
karar kendi aleyhlerine bir netice 
verecek oluraa bunlar da sinema 
Dcretlerini indirecektir. 

Sa1h § 

"" 

..... .._ __ ... 

Beyaz Perdeden Akseden 
Yeni Haberler 

lngilterenin Rekabeti Amerika Sinema 
Kumpanyalarını Haylı Kuşkulandırdı 

lngllterede sinem~cılığın gOn· 
den gllne ilerlemesi, Amerikayı 

ltklllendiriyor. Amerika kumpan· 
yaları, buhran karııaında tasarruf 
için eaki bilyOk yıldızların Ocret· 
lerini ytlzde yırmiden yllzde elliye 
kadar lndirmiılerdi. Bu yıldızlar
dan bir çoiu ilcretlerinin azal-
ma•ına eyvallah dememiıler ve 
dotru aoluğu lnıilterede almıılar
dı. Bunların birçoj'u lnıiltereyi 
ılnema stndyolannda vazife al· 
m11lardır. Yeni yeni filmler çevir
mektedirler. Amerika kumpanya• 

ları tasarruf uğrunda kaçırdıkları 
bu meıhur yıldızlarm yerlerini, 
az para ile angaje ettikleri yeni 
yıldızlar ile doldurdular. Fakat 
bu usul Amerika kumpanyalarının 
aleyhine netice vermlıtir. Bilakia 
lnıillz filmleri daha çok 
raj'bet kar111ında kalmaktadır. 
Bu vaziyet kartııında Amerikn 
kumpanyaları tasarruf edelin-
derken, kazanç kaybetmek gibi 
bir bale dOımilflerdir. Bununla 
beraber Avrupada da Franıız 
ve Alman fllimleri lngiliz filimle
rlnden daha fazla rağbettedir. 

Jf Londrada " Yirmi ıeao 
sonra., laimli bir filim çevrilmiıtir 
Bu filimde lngiltere Veliabtı Prenı 
Döıalin de rolü vardır. Bu filim 
mevzu itibarile olduğu gibi, çev· 
rillı noktasından da büyük yeni• 
ilkleri ihtiva etmektedir. 

lf- Hollvutdaki Varner bira• 
derleri kumpanyaaı yeni bir ko
medi filim hazırlamaktadır. "Sveet
Adelin,, iımi verilen bu yeni ko· 
medi, komik yazılar yazan maruf 
bir mizah muharririnin romanın• 

dan lktibaı edilmiıtır. Meıhur 
yıldızlardan İren Dun bu filimde 
baı roltl temıil etmektedir • 
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Ylldızhktan Muharrirlile 
Fransız erkek yıldızlarından 

Alber Prejan boı zamanlannda 
ıinema aenaryoıu yazmaya karar 
vermiıtir. Tecrübe olarak yazdıj1 
ilk aenaryosu beyenildiğl için, 
utiat, bu itten fazla para kazan
dıp takdirde ıinemadan ayrıla. 
cak, aadece senaryo yazmak ıu
retlle para kazanacakbr. 

Annabella 
Amerlkada Holivutta fllimler 

çevirmekle meıgul olan gfizel 
yıldıı Annabella tekrar Franıaya 
dönmek iıtemektedir. Fakat ça· 
lıthiı kumpanya buna razı ol
mamıthr. Çünktı mukavele mu
dbins• Annabellanm bir mlldclet 
aaba Amera".}da plqmua JA. ....... 

La Dam O Kamelya 
Al.,kaandr DDma'nın irt.., · : 

eıeri olan 11 Kamelyalı ka,. ., 
romanı tekrar aeali filme alındı. 
Franaanın en genç ylldıılanndan 
matmazel Andre La r ayet bu fılm
de mi'him rollerden birial temıil 
etmektedir. 

Mahkemeye Vermişler 
Fransanın meıhur opera 

ıarkıcısı Andre Boje tarafından 
çevrilen bir filim bazı hldiaeiere 
ıebep olmuıtur. Seıi çok ıuıel 
olan bu erkek ıarlocının bu fi· 
limde dylditl ıarkılann taklit 
oldui.a ileri ıilrlllmüt ve bir be.
tekir tarafından filmi çeviren 
kumpanya A),.yhine. kendi ıarkı· 
laraaı taklit ettiji idd"asile tazmi· 
nat davası açdma,tar. Mahkemeye 
Wikal eden bu hldlae musiki .. 
tattan tarafutfta lılejetdla ta
lılj- el==•kta-. 



................................................................................................................................. -•••••••••w••••~••••-~ 

Beşiktaş - F •n•r Maçı l Büyüklerimizden GU· l M•mlekette Spor 
reş Kongresine Ge-

•• • len Telgraflar 
Üçüncü Balkan gllr•t kongre

aiaia t&Jim telgraflarma p.en 
cevaplar: 

Ankara Gücünün Balosu 
Ve Hazırlıklan 

Yarın Uç Sahada Birden 
Mühim Maçlar Yapılacak Kongre mllnueb.tlle laaldam

da pterilea duyplara tepkidir 
ederim. 

Y arm Bepkt:aılılu için en 
mlhlm bir g&ndtlr. Çlnktl beyaz 
llyahblar ilk defa olarak kendi 
aahalannda Fenerbahçe ,tbi bir 
rakiple reaml bir maçta kartıla• 
ıacaklardır. Bu hadiae Beşiktaı· 
h)ar için o1duğu kadar futbol 
aeyircilerl için de mfthimdir. Ya· 
rmki maçla Kadıköy, Taksim sa• 
haaı kadar ehemmiyet keıbede
cek olan Şeref ıtadyomu bundan 
aonra da ala maçlara aalme ola
catından futbol meraklılan 1enl 
bir aahaya ahflaafa baflıyacak
lardar. 

Acaba yarmld ••ÇUi netlceal 
••olacaktır? 

Bu auale cevap vermeden Be
flktaılılana tabD ndyette bulun
mıyacaldanm dlflamemls lhım
clır. 

Filhakika heyu llJehhlar ken• 
tli muhitleri içindeki . aabalannda 
ilk defa olarak F enerln brtaaına 
çıkmaktan mtlte•elllt bir heyecaa 
içinde bulunacaklardır. Ba bey .. 
can maçıa tabii Hyrinl tamama 
detiftirmefe ve Bepktqhlara ya 
vauttan çok 8atlD ;rahat çok 
dGtlk bir oyan oyaatmata kafi 
19lebilir. 

Bqiktqhlann ba heyecaalanaa 
mukabil Feaerbahçeliler de alır 
madıldar bir yerde OJ1111a bqlıya· 
ealdardır. San llciveıtliler tana
madıklan rakip ubanın ortamna 
plclilderl zaman etrafıa Ye ... 
ylrellerln katli uhalanadaldaden 
'-fka olclajana hemea blaedl
vereceklercllr. ihtimal ba lala on
larda bii- yMqama bir çekinme 
laaletirubly8" cloturacakbr. 

Y anald Betiktaf • Fenerbahçe 
kUfllqm ... tla tabii alıYalde 
teraziye koaabilecek kıymetler ıa 
711karda uyclıiaau maneYI vazl.. 
yelle karmakarqık olacatından 
ba aeferld maçm tahminini J•pa· 
bilmek pek m8fldlldlr. Onun için 
Şeref atadmclald mllaabakanın 
10nunu beklemek dalla muvaftır. 

* Tabla atadyomunda lae; ey. 
nlki hafta 1932 tilcllal paylqa• 
mıyan Galataaarayla lataabulapo
run tekrar karplaıacaklannı g&o 
receğiz. Bu aeferld oyuna latan
"'..Japona kıymetli eJUncuau Sa-

Reiaiclmlmr 
Gazi Muatafa Kemal 

Oçlncl Balkan ıtır" kons
nai izalaruua izhar ettikleri aa
mimi duypara t ... kldir edwim. 

B. M. M. Reiai 
Kbua 

Milli ve uil ıporuauz olan 
gllreı veailuile yurdumuzda top
lanan Balkan ktıretçileriaia .azeJ 
duygularma tqekklr eder mlla
bakaam kardege ı,ı devamım 
dilerim. 

BqYeldl 
İsmet 

1934 Balkan birincilik mllaa· 
babamda fi&retÇilwimizİD bapr
malannı 6Therek anar lıe.,.mln 
mcak HYgİ ile gkleriaclen lperim. 

C. H. F. U....ı k&tiW 
Ktttala,. meb'ua D--- nrw .. 6frlac111,,.,,. ._.... ,....,, .I.-lı /alNI_,,,,.,.,,,....,,, 

lihattlnln lpirakl .. naabaha •-ııı · """J,.,., lflllu 
oldafa ıç1n tekrarlanacak ba .. Karnera • B8lr Maçı Ankara (Hmaal) - Aabreo menimia . Dk balom olclujmadaa 
çın kıymeti hlr bt claba art- Amerikah orpnizatlrler ban- mmn 934 yılı Hk p•plJ- oa.. pil 1.a,11ı Wr allb 1.wllnta. 
mıfbr. dan aonra blyllk maçlarU ainema Çanlraya kallbl f8mplycndala BaadD dola11 Çaa yalılan 

Jf. bulundurmamajı c:lltlamektedir- f9reliae H.lkevi salomad• 4· 10- tebrik eder, 6nlimbdeld laaftm 
Kadıkly aaha11Dda; Slle-a- ler. Buna aebep olarak, aoa yapı- 934 akşamı blylk bir balo v.. içinde bqlayacak olan Tlrldp 

3 w lad Bear • Kamera maça. filminia riJdi. Aylarduberl aoam bir birindlilderlade de .-eftl bir 
niye De Vefa talamlanmn mllıa- aahnclaa daha heyecanh olmua- pyretle hazırladıkları bu baloda muvaffakıyet kazanarak Aüar. 
bakaa vardır. Vefalılar aon ay- dır. Çok palıah ılril~ halele Dahiliye Vekili Ş6krl Kaya e., mıza TDrldye pmply....ıut-
rılıkla futbol talaaalanaa daha aak yerlerdea map p edea Adliye Vekili Saraçoj'lu Ştlkrll armaj'an etmesini temenni ederim. 
ebemmly.t "' it oı.ak ... ,. ..... ....,, - ..... ı;I .. Y• v.ıı NUML 8e}'lıeırie.; ....... * 
çıkıyorlar. aitmekten fazla fjJimJeriııJ görmej'J kıymetli v~ ne:db davetlfier g<S· KulUplerimlz likr.~mı-.ıa~çv-a"""'rı_ar _ _ _ 

Slleymanl1e1Derla de uld ra- .tercih etmekte llllİf. rlllmekte ıdi. Balo aabaha kadar feainde bulunduğundan mOtema-
Genç frlRSIZ Atleti devam etti. Danı muaabakalan diyen çahfmaktadarlar. bk aı 

klplmne iyi bir oya ptenak F:~---•·- __. ,<lld!J:lderl ybapılda. Çok et1dı ... cell " •mi.t 12110/93' ama ıtıall Çubya ,. 
için elleriadea ...... Japacalda- .. __... __ ,_ ~ ir gece yaf8h ı. Ankar ...n 8 d ıl ı_a. • 

......, mubnmet kOfUCllR R-• Ş'md· kad hl bir k lll .... c aruın a Jap aca ..... 
rma eminiz. Yana iç alıada •-w -.- 1 ıye ar ç u P Fakat Çankayanm Tlrklye birin-

ilen Franaız pmpiyoaa Jan Boe- tarafında• Ankarada b3yle bir _mu • i tirak ed .1.1 ... d b 
birden olacak ba tlç brplapaa- ala bir rekonmu indirmek lzen balo terti ..111- dfM d b gwu..uae 1 ece_... en • P eWUDe a•n en, u oyun en ıona bırakılmııtır. Bu 

.n .... ın_•_yn-==a=yn=--kıyme--tl-nrdar.-==·-=--t-=ecrl--belerem=!:=-ha-=fl=IJ-=a=ca-kbr. __ • ---=-=-=m==U=te=ı=n=a =b=a=lo==ayn===ıi-=z .... •m-an_d_a_ mOnuabetle bu cuma haaıi ko-
llpl_.. kaqdapcap brartap 

Bu ..Eer olimpiyat lauarhlda
rma bakıhna, 1936da Berlinde 
1apalacak olan mlubakalar 19~2 
de Loı Anjeleate yapıllDIŞ olan
ların feYkinde neticeler verecektir. 

Alman olimpiyat komiu.ine 
Amerikadan gelen bir t.ı,rafa 
aazaran Amerikan ıamplyonlan 
1936 mllaabakalan lçlıı timdidea 
aeçmelere batlamıtlardır. J>iter 
taraftan Franmlar da daha lnl
mlzde bir aeneden fazla olan 
Berlln olimpiyadı için iki aydan
beri hazırlıklarda bulunmakta
dırlar. 

Franııı ıa•eteleri, bitin din
ya milletlerinin Ud -e e9"1 

hazırlıklara bqlaclıldan ba mlsa• 
bakalarda lmit edilmedik nkor
lann kınlacatını ve maçların 
,ernlmemit derecede ala mlca
delelere sahne olacatını kaydet• 
tikten aonra, F ranm izzeti nefal
nl koruyacak ıampiyoalann l.f. 
man aylannda buut hayatlanna 
çok dikkatli olmalarım taniye 
etmektedirler. 

Son Posta: Atletinade bll
den daha çok iyi vaziyette bulu
nan nıilletlerln bogbden hambk
lara bqladıldan 1936 ollmplya
dına acaba biz yine aon dakika
da mı pala• panclıru pdeceiiz?. 

rılmamıı gibicm. 

Digarıbekirde 
Sonbahar 
At Koşuları 

Dlyanbeldr (Huıuıi) - Her H•• tekrar edilmekte olan at 
kotolan bu 88De de pplwp. 

8iriMl -.., .... -
dördll on pçe bqlancb. NeUcada 
birincilili Binbafl Nami Beyia 
Uğuru, lkinciliif Mllbqir Alamet 
Enndinla Mu'aclu lçlncllql 
...._. Ahmet Ef•dbdn Fwha 
lınaial tqıyan taylan kann...
lard.r. lkiocl kOfQda blrbdtl Sll
...ıı Huan Aium Mebnk'll, 
fkinclltil Ybbqa lhaan BeJia 
Ceyllm, llçincllOll Topçu Bla
b ... Kemal Beyin Tayyar Rupal 
cllnltlıac6llil il1lli8I Beyin s.,. .._ im=•••. noo .......... 
.... IP'acl lqu ,Muz halle 
kan Arap lmraldanna mala
ıuatu. Bu kOfU)'• alb kurak 
lftirak •tmiftlr. Neticede birincl
lili Mllhm Şemuettla B.,,. 
bahtiJan kasaa-.tar. 

2800 metre meeafe: Dardllacll 
kOfll çok mllbimdi hu koıuJ& 
on hayYaD ltfirak etmittf. Blrlncl
litl M611zim Ş....ettin Be,ta 
BahtiyaT ilmbll bflyaD kır 1119-
rata ikind ve lçllu:I ela GI .. 
zade Sabri Be,la C.ylla T 
Gllmllf iaimlerlndeld atlan P" 
znaufbr. KOfllda kazanaalara 
vali Fab Bey tarafında ,.... 
bin kırk lira tutan muhtelif _.. 
klfatlar teni edilmlftir. Bu koııt 
ıular muhitte lıay•an beale
ve i~ nedi yetlfl:lrmek lmaoaula(ia; 
çok blylk bir tepik olm.aktacldı 
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Hattanın Masall 

Uzun Saçlı 
Genç /(.ız 

Zeynep Hanım bir gOn koca
•ndao çiçek iıter. Adamcağızın 
parua yokmllf. "Şu bizim ihtiyar 
komıaya ıideyim. Elbet bana 
birkaç çiçek verir,, der ve ıider. 
ihtiyar eYnlA naz eder Yermek 
latemez, nihayet der ki: Peki 
Yeririaa a1D1Da, senin de çocuğun 
olanca hana Yerecek.in ,. zaTallı 
ıaf ad•mcağlz da " peki ,. der. 

Çlçeklerl alır karı••• getirir. Gel 
..... p zamaa pyet skel 
uua altıa .açlı bir çocuklan olur .. 
ihtiyar kolllfll hemen gelir çocuğu 

ister. Hiç verir mi?. Tabii Zeynep 
Hanım da vermeJ.. Fakat ihtiyar 
kadın da çocuğu almayı kafasına 
lmymuı. Bir glln evde kimse 
7okta çocuk ta bahçede oynu· 
yordu. ihtiyar hemen aradan 
seçti, çocuğu çalıp evine getirdi, 
ukJadı. 

Daha bUyüyUnce çocuğun kaç· 
maması için uzak b · r yerde kapı· 
aız bir ev yaptırdı. Kw alıp bu 

eye getirdi. İsmini de Elmaı 
koydu. Elmaaın albn gibi aarı 
laçları artık o kadar uzamıfh ki 
ilniyar sokağa çıkmak iatediji 

laman onları pencereden ıarkı· 
br, tutunarak inerdi. Giderken de, 
.. lakın pençereden hiç 16rllnme 11 

diye tembih ederdi. 

.i.i.iı ,..._ lllllJW ....... 
1&çlarana tutunarak pençereden 
indi gitti. Hava çok ııcakb. 

Elmas içerde bunalmıştı. Şu pen• 
çereden bir hava alayım dedL 

O •ada kırahn oğ:u da aya pk
•tb.. Bu kap1Sız evi girince 
merak edip yaklaıtı. Etrafa ba
karken pençereden Elmuı girdi. 
Kon....._1a bqlada. Elma• eve 
..... girilip çıkıldığmı anlath. 
Prens" iyle i8e uçlarını bırak ta 
ben de geleyim ,, Dedi. Elmas 
•açlarını natb pren• brmancL. 
Biraz otmda. llatiy• plmeden 
kalkıp gitti. Fakat preule 
Elmat biribirlerini okadar aev-

miılerdi ki arhk Pn!ll hep 

lhtixarın olmadıfı zamanlarda 
ı~lip kw bergiio ıörüyordu. Fa
kat bir giln fena yakala~dı. 

ihtiyar 1etifti. Fena bal
de kaz .... b.. Yakan çakar çak-
maz kazı11 aaçJannı dibinden a.tl. 
Ttırll hakaret etti.. Artık Pr
te yakarı çıkamıynrdu. Fakat ih
tiyar uywduktaa sonra pencerenin 
altına gelir. Elmasla yavaı yavaı 
konuşurlardı. Zavallı Elma• ihtl· 
yann elinden neler çekiyordu. 
Artık bıkJDJth· Bntnn haflndaa 
geçenleri, ihtiyarın onu na•l çal• 
dığını anlatb. Prens "sabret, ben 

seni buradan kurtaracağım, fU 
ağacın azıcık daha bllyümesinl 

bekle,, dedi.. Bir iki ay soara 
ağaç peacereoiıı boyunu buldu. 

Bir gece yine prens geleli.. 
Ağaca çıkh. Kızı da pencereden 
çekti. ihtiyar m1fı) mışıl uyuyordu. 
ikisi beraber evveli Elmawa 
annes·n· babaa .oı buldular. Sonra 
hep beraber Kıralın ıarayıoa •i· 
dip düğülllerini yapblar. 

Resimli Hikiye: Orbanın Zekisı 

Bir ıra. o ... .ın kom• 
fU.. 1Jitf7!1' bir adama 
bıtllaclı. fbt11ır adam 
0r1aa... a• kadar selııl 
oldufuau ulamak için 
birkaç ~e.f aormalc lıtedL 
EYYell kibrit ç5plerlle 
rea ·•ti• ı3rdllitlalb t•k· 
ti 1aptı ve Orhan• ıorda. 
•&arada bf ••a9.1Na 
•ar• Orlaaa b..... "cl&t• 

lbti,pr adaa slldD. 
·au... ... s .... 811 kl
çllk murabbalana lçlade 
oldafa •&Jlk -•bbaa 
nymı;ya uauu-. dedL 

Fakat dur. Şimdi bar 
ka bir ı•Y ıapacaja& 
Bfer ı.--. brlulabl
llrıea seki olıılalau laa
aacataa. .a,. lltn etU. 

Şimdi HDla elraflaa 
.... ltallı:a P&--tt· fakat 
o hallraaı• lçl•dea tıka• 
mıyacauıa cledı. Tebe
ffrla Orhanıa bluuaua 
beUaa bit halka çbA 
Orbq ene?l clltlndU. 

Fakat .aara hemen 
bl•u ubaa ... çabrclı. 
•lıt• kmtaldu .. dedi. ih
tiyar adam da OrhHıa 

seki olduflllıu anladL 
ea,ı. bir lmtlbaae ••• 
de ruı muaan? 

~ bepdt. 

Bu Haftanın Bilmecesi -
Kurba~alar Nerede? 

muflai', 8fl7'ıllllll'I-ı11n_ 
tlç çocuk ıeldi. Tam oalana do
laştıklan yerde birdir bir oyna· 
mıya baıladılar. Kurbaialar da 
korkularından, her biri bir tarafa 

r hulah ?. arbafalan 
boyah kalemle çizin .... mı kuip 
bize gönderiıı. Bu kurbatalann 
beplİDi buluraamz gayet glzeİ 
hediyeler kuanacakauuz. 

Geçen Bilmecemizi Halledenler 

Birçok Küçük Okuyucu
larımız HediyelerKaz8ndı 

27 Eyh1l tarihli bilmecemizi doğru 
halledenler aruıada birinci ikramiye
miz olan bir flltbol topunu latan• 
bul 19 •ncu lncmeldep 3 ancı 
sınıftan 253 izzet Efendi kazan
mı~br. Talili okuyucumuzun hediyelini 
bizzat ma*M•mıcdAQ almaa JAzımchr. 

Birer oruncak ••craklan ll
ıaray Hilal mektebi ikiooi ıunıftan 
Umran Riza, İzmir Karatq HalilRıfat
paşa caddesi Hidibey ıokak No. 6 da 
Numiy~, İ•tanbal kız liaeıl 101 Paki· 
ze, Samın ortamektebi mnaf S No. 
26 Şeref Niıa Hamm ve Beyler. 

Birer albU111 •lac:akl11n Kandilli 
kız liıeıi sınıf 6 No. 455 Mualla, a .. 
rede Anadolu oteli müsteciri Tevfik 
efendi oğla t OengtZ, Davutpqa o~ 
tamektep talebeeinden SOi Sakıp Sa· 
bih, Afyonbrahiaar lile 8 ten 183 ltL 
Rüftü, Beyoğlıı 10 UDOU İllanektep 
5 inci ımıf Ferihao Osman, Artova 
çiftlik 9 No. lu hanede Nuran, lıtan
bul Ticaret mektebi 948 Ahmet, Sa
lihli Mithatpaşa oaddeeinde pastacı 
K8ıım vaRtuile Ayhan Hanım Ye 
Beyler. 

Birer kur,un kalem. almc•k· 
lar: Beyoğlu 10 uacu İlkmektep 3 cü 
eımf 93 F. Ayte. Hayriye U.- orta 
kısma 6 ınoı ıuuf 189 Fikret, Davat
paşa ortamıktıep 322 Muzaffer, MulJ. 
telit rum kız tıkmıktebi 4 üncü mııf 
Zoiziyantu, Cağaloğlu Mollafenari ma
halleli No. 18 da Muzaffer Nazmi 
Hanım Ye Beyler. 

Blrw a.a.ak aulu llo~• ..._ 
Cllklan Uıak Müjde mektebi lllllf 
6 ten Tilrkin, Gelenbed' ortamıktep 

812 lbrahim Seliha&tia, İatanbal kıs 
ortameJrtebi iM .Muazzez, Tıabson 
Bacı lbrahim Zade Hacı Alunet Ef. 
torunu Mehmet Emin, latanbul 44 tbıcfl 
llkmektep 164 Hıkmet Bey Ye Ha
aımlar. 

BllW' flf8 kolonr• ... Cllk• 
.. n Akıam kız ıanat mektebi tale
beıinden 787 Suat, Fatih Altay mahal· 
lıeıl Müezzin sokak No: 11 de OemaJ. 
Divaııyolu Dr. Eminpaoa 10Jrak No. 8 
ie Sebalaattio, Beyoilu Terlabap oatf. 
ieai No. 147 de Necmiye Hilmi u.. 
aım ve Beyler. 

....... ••hbnl defteri ... Cltk. 
lan İzmir Uzunyol No. 128 u mo. 
riye Giineı, Salihli avnkat Hayri Be1 
kızı Muazzez, latanbul Beıciyan muh
telit mektebi talebeırinde jirayr, fatan· 
bul 44 ünoü ttkmektep 881 Tacüoniıa, 
Konya gedikli küçük zabit mektebi 
6-2 D. de 134 M. Azmi, İzmir Bay
raklı nkmıktep aınıf 6 ten 158 AH, 
Kuımpaı• Yakupa#a aokak No. 6 te 
Ömer Hamdi, Çamhoa 13 inci llk 
mektep 65 Sadi kızı F.iruan, Aabra 
yüknk zıraat enatitütil muhuıbe mU. 
dUrii Ahmet Remsi Bey kııı Adnan 
Hanım Ye Beyler. 

Birer 11.Uk top alac•kl•r: 
Ltaııbul kıı liteeinden 55 Semiha, 
İltanltul kıs lileli 6 Şübiiye, latanbul 
kız liMli 2 oi llDlf 766 Bandaa Feni, 
Beyuıt Oamcıali S. No. 18te E. 1lhu, 
Balat Taht.minare No. 131 de Dojaıı 
Be1 Ye Hanimlar. 

9onu ,.rın 

Resim 
Şu Ufacık f abloyu Boyalı 

Kalem:erle Boyayınız 
Eier re.ime meraklı iaenlı, 

bu reaml buradan kelip çıkanam 
bir kartonua ftatftne yapııtırum. 
sonra uygun renklerle boyıyınaz. 

Camlabp od~mıza asınız. 

-······ .. ··········-·························· ......... .. 
Faydalı Bilgiler: 

Rakkaı Nedir ? 

uünyanın döndlliüotl hepimiz 
biliyoruz. Fakat belki hill filphe 
edenler Yardır. Bunun için Alimler 
bu rakkası koydular. ŞOphe 
edenlere onu ıhteriyorlar. --......... ·-··--· ---....... ___ ___ r ı 

Küçük 
Okuyucularımıza 
Hakkınızın zayi olmasını İ•te

miyoraanız, göndereceğiniz bilmece
nin zarfına, o bilmecenin tarihini at
mayı unutmayınıL Zarfın bir kenarı
na mNeli 0 11/10 934 bilmecesi,, iıa• 
retini koymak kilidir. 

Bilmecelerimizde kazanan oku
yuculanmızdan İatanbulda bulunanlar 
hediyelerini yalnız pazamli Ye per
tembe günleri öğleden sonra matbaa
mııdan bizzat almalan l&nmdır. 
Tap&dakileria ·~7eleri pOlta ile 
gönderilir. 

......... __..,,,,. 
Biraz D• GUlellm 

Delik Para 
Delik Bilet 

Birgftn Annesi Melih'• lzla 
verdi, o ğtlQ aokata yalnız <'ıka• 
caktı. Artık büyü-

müıtü. Bu ıene 

onu Leyli mektebe 
bile vereceklerdi.. 

Anne1i Melihe bi
razda para Yerdi. 

" Şu kadar tram• 
Y•J• Yerecekaha, 
fU kadar tOnele veıecekain, 
ıu kadar para vapura,, cll1• 
tenblh ettL Melih aeYine aeYlae 
tlnele kadar seldi. Y8z para 
Yerdi ildacl mevki bir tthıel 
Wleti aldı. Fakat tam o 11racla 
biletçi nılendl. " Otlum bu para• 
lann biri delik. Şunu dejiftiriver,, 

Melih de kızdı elindeki bilete 
bakınca hemen ceYap verdlı 
u Sizin verditialz bilet te delikli 
6deıtik.,. 

Biraz Ognı.alım: 

Kaç Kelime Yapabilirıinb 
Bazan koıar, koıar yorulur• 

ıunuz, dinlenmek için oturarak 
oyniyacak bir oyun araraınız. 

lftfl bir tane: Elinize bir kAfıt 
kalem alın. Kiitdın latilne bir 
ay iıml yazın. Meıell: Niaan. 
Sonra bu iaimde bulunan harflerle 
baıka kelimeler yapmiya baılayın 
Ben ılze birkaç tane yapayım: 

...... la, Nü, .... - lllll... Ei• 
pliuueıım ba O)'llll iyi bir eflell
ce olur. 

Arkaclqlaruuzla beraberaenlı, 
ikiniz ayn ayn birer lilm alır, 
onlardan kelimeler ç•karıranm. 
Ve yahut bir ismi lldaiz abr, bir 
o bir ıen kelimeler çıkannınız. 

Bilin Bakalım Niçin? 
Sabun kabarcıtı neden kızpa 

mapya benzer?. Bilemedhıiz mlı 
lyle IH ben 16yliyeylm: ikili de 
yakalanamaz ela ondan.. 

Arkadaıınız 
Becerikli Mi ? 
D6rt kibrit ç6pll arkadaıınuıa 

becerikaizllifni meydana çıkar
mıya yetifir. 
Bakm na11L 
Bu kibrit ç6p
leriaclen bir 
taaeataia acu

nu azıcık )'aracak11111z. Bir tan .. 
ılnlo ucunu azıcık Iİvriltecek
ıiniz.. Bu ani ucu o yanğa .... 
çlrecekainlz. Üç&ncl çubuğu da 
bunlara dayayacabmu. DardOncl 
kibrit çubupnu arkada11nıza ve
recekmnlz. Biribirine da>anmıı 
Oç kibrit ç&pUnU elindeki çöple 
kalcLrmaıını ı6yliyecekıiniz. 

Tabii yapamıyacak, kibritler 
dağılacak. O zaman ılz yine kib
ritleri dlbeltlrainiz. DördUnctı 
çubuğu elinize alırsınız. Resimde 
g6rd0iftnllz gibi ıonradan dayaa
mıı çubuğun alhndan aokarsınız. 
O çubuk d&ter. Elinizdeki çubuia 
adeta bir destek olur. Ve hepi
lini birden kaldımıınız. Arka· 
daıınız da bu kadar kolay ıeye 
akh ermedlii için aizı apk 
ka'br. 
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Resim il BUyUk Milll Roman 

MBUL MiRASYEDi 
Sinemanın bir harilcaaı • Tarihin Ye son senelerin gizli kalmıı 1ahifeleri • 
figüran değil, yU:r:binlerce halk - Rus mllletlnin çarlığa isyanı • Saray 
eqtrlkalar1 bütün Rusyaya • Hilkilmdarına ve sarayına hakim çılgın 

papasın aefahatleri • Gizli hayat ve muaıakalar1 
No: 57 

Kamburun 
Hatmi hocegin bitip de ma

halle imamı efendi : 
- Bizim İiİmiz bitti. Kim ge

lecekse gelsin, gidiyoruı:I Diye J 
ıeslenince Kambur yanlarına ko
fuyor. Hocaların avaitlerinl bir 
bir teslimden ıonra hepsini önüne 
katıp selametleyor. Etrafını tenha 
görllnce kendini tutamıyor; gayri• 
ihtiyari, terlikleri beline ıokup 
bahçeye dalıyor. 

Ayakları çıplak olduğu için 
ıes çıkması ihtimali yok. Gece de 
öyle zifiri karanlık ki ... 

Yine, ne olur ne olmaz, etrafı 
bir kolaçan !Azım. Üçüz hanımla· 
rm yukarı kattaki oturma odala· 
rına, altındaki Vehpl beyin odasına 
komıunun yan pencerelerine bir 
aöz atıyor. 

Ne nimeti.. Hepsi kapkaranlık. 
AmAlar gibi, göz kararile, el 

yordamile, adım adım, köıedeld 
eriği buluyor. Ağacı yakaladıktan 
sonra çömeliyor. Usul uıul yerleri 
yokla yor. 

Bir Uimseklik, kabarıklık ıe
ziliyor mu?.. Açılıp örtülmeden 
teprak yumuşak mı? .• Maaallarda 
olduğu gibi halkalı bir kapak 
bulunması ihtimali de var. 

Bereket versin ki kalbi aağ• 
lam, sinirleri de pulat. Baıkası 
olsa, bu kadar çarpıntı ve heye· 
can ile oracıkta hemen tıkanıve· 
rir, yahut bayıla kalır. 

Parmaklarile toprakları karıf• 
tırıyor, eşeliyor. 

Her taraf sanki kerpiç keıil· 
miş; taştRn f arkıız halde; yokla• 
dığı yerlerde ot bile yok. 

Kulağına bir aes çalınıyor. 
Aldırıı etmeyip araıtırmağa de
vam ederken Perver hanımın 
(Nabi efendi!) diye çağırdığını 
duyunca hemen tortop olup yere 
siniyor. 

- Ustacığım, neredesin, biraz 
bana baki diye akseden Melek 
Hanımın ıeıini duyunca hemen 
dört ayak olup, kuzu kuzu, 
(gi~ç olmaam da geç olsun!) diye 
içinden kendine teselli vere vere, 
mutbak kapısına kadar geliyor. 
Kimıeye görUnmeden· kendini 
içeri atıyor. . . . . . • • • • • 

Kazasker Zir:mun Efendi, Edlr
nekapı mezarlığında ebedi uy· 
kusunda, kanbur Nabi de, Vedia· 
)arın etrafında penane... Ne çe• 
ne, ne çene: 

- Velinimet Vediaları, yadi· 
girlarıL Hakiki doıt, kara gUn 
dostudur; itte ben de o karagUn 
doatuyum. Asla ve kat'a Uzülme· 
yin, zerr~nln zerresi mUteellim 
olmayın. Ölenle ölünmez, emane-
tullah olan canı azize kıyılmaz;" 
kuı kadar yllrek işkenceye so· 
kulmaz. Sonra, bunların vebali 
benim boynuma kalır... Abdi ah· 
kar ne ğiına duruyor? Fakiri bu· 
kadar fürurumaya, vicdansız, kalp· 
ıiz mi sanıyorsunuz'/ •.• İşrap edin, 
en ufak bir nesne için hizmetini· 
ze koşayım; memnunen, mesruren, 
mes'uden emr,nizi yerine getire• 
yim ... 

lıte bu ağızlarla taze dula ne 
tabasbuslar, ne valtler; mahdum 
beye ne şaklabanlıklar, ne bok· 
kabazhklar .. 

Kıaacası, etraflarında azat ka· 
bul etmez köle. Öteferine lebbey 
berilerine şebboy diyerek, dünden 
bugüne güzelsiniz dalkavukluğunu 
ederek, ikisine do adamakıllı hu
lul ediyor ve evin içinde gedikle· 
niyor; gözbcbeği oluyor. 

Cena:z;~nin çıktığı günün akıa-

Yazanı Sermet Muhtar 
11 - 10 - 1UJ4 
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mı, tutturuyor: 
- Velinimet emanetleri aul• 

tancığım, tehzadeciğiml .. Yine siz 
bilirsiniz, idare sizlerin amma 
ıöylemek ve hatırlatmak benden. 
Fikri kasıraneme kalırsa bundan 
böyle, hiç değilse bir mUddetl 
muvakkate için, bu haneyi terk· 
etmek mantık icabatmdandır. Da· 
ha dQğrusu farizadır... Merhum 
ıu minderde oturup kahveciğinl 

içerdi; şu köşeye yaslanıp çubuk· 
çuğunu rUttUrllrdU; şu seccadede 
namazcığını ktlar, nevafilini eda 
ederdi diye gUnbegUn elemnak 

olacaksınız.. HAşa, demem o de· 
ğil, serapa haklı olduğunuzu mu• 
terifim. Hudaalim ben de ıstıra· 

batmı:da mUştereklm fakat a 
nuru didelerim, beyhude yere 
ömUr törpUlemekten murat nedir? •• 
Maazallah gayreti llihiye dokunur. 

HUliaa ıeytan kambur val· 
de hanımla mahdum beyi kan• 
dırıyor. Haftaıı içinde, Fın· 
dıklıdald eve nakletmlye muvaf· 
fak oluyor. 

J 
olan Perver ve Mahmure Hanım• 

. lar da bu sürura ittirak ediyorlar. 
Fakat asıl aaadet, bUyUk mu• 

rada erit kam hurda, yukarda 
dediğimiz gibi, F ethiyedeki bot 
evin bakçesinde, erik ağacının 
altını, rahat rahat, istediği gibi 
araıtıracak; küpleri çıkaracak; 
kUflUlere konacak. 

• • . . . . . . • • 
Fındıkhdakl Eve 

Yerleşiyorlar 

• • 

Vehpi bey, şimdiye kadar hiç 
gün görmemiı. Babası, hadlt, 
Ceberutlu eski babalardan olduğu 
için, ezici bir baskı altında bUytt· 
mUı. Son zamanlarda biraz yay• 
lasmı almıt amma yine korku ile, 
çekine çekine, içine slnmlyerek. 

Peder efendi tepeainden kal· 
kınca geoit bir nefes alıyor. için· 
den: (Yarabbi ıUkUr. Moruğun 
elinden kurtuldum!) Bile diyor. 

( Arkaaı •ar ) 

~~Bu akşam 

1 RASPUTiN ve ÇARiÇE 
Emıalalz bir ıaheser • San'at ve ihtiıam abidesi. 

Baı rollerde üç artia kardeo : 
JOHN BARRYMORE • LIONEL BARRYMORE 

ETHEL BARRYMORE 
Bugün • p EK Fiyatlarda kat'iyyen 

matinelerden 1 Sinemasında zam yoktur. 
itibaren Franeızca ııözlUM.G.M film 

filme illve: Marallya'da katledilen Yugoslavya kralı Huretlerlnin 
latanbul'u ziyareti hatıra11 ve Hanımlar sizin için Mo-Ja ga:ıete1J. 

Bu akşam ilk defa olarak S A R A Y Sinamasmda 
ROMA ÇILGINLIKLARI 

olan her ıeyden illtGndOr • Bu, sinema tarihinin bugllne kadar kaydettitl 
en muaazam sinema eseridir. 

Suay entrikaları - Roma esirler paı:arı - Mtlzayede ile ntılan yG:r:lerce kadıa. 
llanten ı FOX JURNAL .... SILL Y SYMPHONIES (BÖCEK MUHAREBESi) 

BuırUn MELEK 
sinemasında 

RAMON NOVARRO 
F ranıızca sözltl nefiı bir filmde 

ASRI 
TALEBE 

Şen ıarkılar • Çok eğlenceli mevzu 

,.. Beyoğlu'nun merkezinde kain 

BÜYÜK OTEL 
VI LOKANTA 

Şehıadebatı 

HiLAL Sinemasında 
Bu aenenin iki bQyOk filmleri birden 
GABY FRANZ ve 

JORJ BEREN 
tarafından temsil edilea 

bQyOk ıaheHr 

BiR GÖNÜL 
BÖYLE AVLANDI 

Aryıca r Sera-ll:ıett filmleri kahra· 
manı BUCK JONES tarafından 

temıil edilin harika romanı 

KAHRAMAN KANI 
Pek yakında 

BOYOK KATERiNA 

AMOK 
devredilecektir. Yolu Oaeriade teaadilf ettitl herı6ri 

yıkan, öldOren bir kudursdur. 
İ§ ciddi ve mükemmel bir haldedir. Pek yakında 
Teklifierin doğrudan n açık adreıll S U M E R 
Beyğolu 2098 N o. lı posta kutusu ( Eıld Artiıtlk ) ıinemaıında 

·~-~ adreaine gönderilmesi ._ _ _, ,,_ _____ , _______ , 

TÜR K Sinemasında~~ 
Bu işe enlar da çok memnun 

kalıyorlar. (Aman ne iyi ettin, ne 
isabet oldu da bizi böyle ferah, 
kalabalık bir yere getirdin Nabi 

Menimin ilk muhtefem Ye muazzam Columbia filmini takdim ediyor : 

JENERAL YEN'ın ZEHiRLi ÇAYI 
Meıhur "Seddi Çln,, romanından muktebea Franıızca slSzlll ıaheaer 

Efendiciğim! .• Bin yaıa, aıkolıun. 
Diinya varmıı da haberimiı yok· 
muJ bey amcacığım!..) Diye ıe
Yinçlerinden duramıyorltr. 

Yıldızlar: B A R B A R A S T A N W i C K ve N i L S A S T E R 
Krizantemler diyarında derin bir aık macerası, Çin saraylarının eararı • Şangbay muharebealoia 

bütün fecaati ,. Aık - His - Heyecan • Harp • casusluk • intikam 

Anca beraber kanca beraber 'z~----• llAveten : DUnyeyı dolafan musiki - Emsalslz musiki fllml. ~----r 

1 latan bul Belediyesi ilanları 1 

Mühim ilin 
Eminönü Ayar Gurubu 

11/10/934 ilA 17/10/934 tarihine kadar: Beyazıt Nabiye Merkezinde 
18/10/934 ,, 24/10/934 ,, ,, : Eminönft Kaymakamlık binasında 
25/I0/934 ,, 31/10/934 ,, ,, : Küçfikpazar nahiye merkezinde 

Fatih Ayar Gurubu 
11/10/934,, 16/10/934 ,, ,, : Fatih Kaymakamlığı Ayar 

Dairesinde 

17/10/934" 21/lb/934 " 
22110/934 " 25/10/934 " 
27/10/934 " 31/ 10/934 " 

~ey oğlu 
11110/934 " 23/ 10/934 " 
24/10/934 " 28/10/934 " 
30/10/934" 31/10/934 " 

Kadıköy 
ı J/10/934" 17 /10/933 " 
18/10/934 " 23/10/934 ,, 

24/10/934" 25/10/934 .. 

,, : Fener Nahiye merkezinde 
,, : Şehremini nahiye merkezinde 
,, : Hakırköy nahiye ,. 

Ayar Gurubu 
,, : Beyoğlu Kaymakamlık Dairesinde 
., : Beşiktat ,, " 
,, : Sarıyer •• .. 

Ayar Gurubu 
,, : Kadıköy Ayar Merkezinde 
,, : Üsküdar Kaymakamlık binası 

dahilinde 
., : Beykoz Kaymakamlık binası 

dahllinde 
27/10/934,, 28/10/934 ., ., : Kartal Belediye Daireıinde 
30/ 10/934 : Maltepe ,, ,, 
31/l0/9::S4 : Pendik ,, ,, 

Yukarıda yazılı tarih ve mahallerde ayar memurluklarınca 
esnaf ve müesseselerde mevcut damgaaız baskül, kantar, terazi, 
tarta ve ölçeklerin muayene ve damgalanmaları yapılacağından 
damgasız ölçU kullananlar vaktinde müracaatla ölçülerini damgalat• 
tmlmalan. 31/10/934 tarihinden ıonra tamgaaız ölçU kullananlar 
hakkında kanuni muamele ifa edileceği ehemmiyetle ilin olunur.(6639) 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Tamamına ( 10600 ) on bin aiti yUı lira kıymet takdir edilen 
Rumelifenerinde Mavromolos, Tlmorcu, LAne çiftliği karyesi, Kale 
mevkii karyeal köy, Karaataç mevkii bahçıyan deresi, eaki mandıra 
mevkii, Karaağaç t No. etrafı erbeaaı çiftlik araıiıi ile mahdut 1 
No. etrafı erbeaıı çiftliği mezkur fundalık ve ormanlık ve çlftllğln 
mezkur ebnlyeslle mahdut 5 No. etrafı erbeaaı çiftliği mezkur ile 
mahdut 3 No. etrafı erbeası çiftlik dağ ve ormanlarla mahdut ı 
No. etrafı erbeaaı çiftliği mezkur ormanları Sultan Beyazıt vakfın
dan atik 1, 5, 3, 2, 4, 6, numaralarla murakkam olan dokuz bin alb 
yllz yirmi dört dönllm terbiinde olan mla mftıtemllat tarla ve 
çiftliğin tamamı açık artırmaya vazediJmit olup 25/10/934 tarl• 
hinde ıartnamesi divanhaneye talik edilerek 3-11·934 tarihine 
mllsadif sah günü saat 14 ten l 6 ya kadar DördUncll icra daire
sinde -açık arttırma suretile. satılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
% 7,5 teminat akçesi alınır, mUteraklm vergi ve vakıf icaresl mUı· 
teriye aittir. 2004 No. lu icra kanununa tevfikan muhammen kıy• 
metinin % 75 tini bulduğu takdirde ihalesi y';.pılacaktır. Akıl tak• 
dirde en ıon artıranın teahhUdU baki kalmak llzere artırma on 
beı gUn daha temdit edilerek 28/11/934 tarihine mUsadif Ça~ 
ıamba gUnU aynı ıaatte muhammen kıymetinin % 75 tini tutmazıa 
ıatıı geri bırakılır. 

2004 No. lu icra kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan 
tapu ıicillerHe aabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alAkada• 
ranın ve irtifak hakkı ıahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
maarafa dair olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı mUsbitelerile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan 
tapu ıicillerile ıabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşmaıındRa 
hariç kalırlar. AlAkadarlarm iıbu maddei kanuniye ahkAmma göre 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 34/ J 890 
doıya numaraaile memuriyetimize müracaatlara ilin olunur. ( 538 ) 
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İTTİHAT ve TERAKKİ 1 

S inci kısım N o. 84 
Her hakkı mahfuzdur. 

11 - lo- 9:14 

Na$ı/ Doğdu ? .. 
Naııl Yaşadı ? .• 

Na5ıl Ôldii? 

Z"ya ~ııkir ~·=============================•• 

T eşkil3tımahsus~ Ermeni Çetelerine 
Karşı Şiddetli Davranıyordu .. 

T e9kilit, muhtelif ıuhelere 
•yrdmıştı. Her ıubenin bir ma• 
•aıı vardı. Bunlar, (Rumeli Ma· 
lası • Kafkas Maaası-Afrika (Trab
luı Garp) Maaası.] iıimlerini ta· 
ııyorlardı. Yüzbaşı Arif Bey Ru· 

bıeJi masasını , mümtaz yüzbaıı 
Muhtar ve kaymakam Hüsamettin 

Beyler de diğer masaları idare 

•diyorlardı ..• Teşkilat heyeti, res• 
bıi emirleri Harbiye Nezareti 
harekat ıubcsinden, husuıi emir· 

leri de Enver Paşa ile İtiihat ve 
T erakkl Mer keziumumiıinden alı
yorlardı. T eşkiJat kadrosu dahi· 

llnde (asker) sıf atile toplanan ve 
harp mıntakalarma aevkolunan 

rönDllUlerden maada, a1kerlikle 
hiçbir alikaaı olmıyan ve dola-un 
ncretlerle gizli hizmetlerde kul· 

lanılan baııbozuklar da vardı. 
Bunlar, cemiyetin en kör ve cahil 
ıUruhu arsamdan seçilmekle bera• 
ber ayrıca tahlif olunuyorlardı. 

Orduca gönUllll teşkilatına 
lıltam verildiği zaman teşkilata 
bıahıusanın resmi kısmı da feı
lıedilmiıti. T aribe geçecek dere· 
tede ehemmiyete ıayan olan fesih 
•nıri, ıu suretle verllmııti; 

Ordu Emri 
- Aynen -

( t.ılahremdlr) 

1 - Çete teıkilab hakkında 
1, 2, 3, 4, 5 inci kolordularla 
fzmlr Ye havaliai kumandanlığına 
•e ordu kumandanlıklarına, tarafı 

bezaretpenahiden verilen emrin 
lureti berveçhi atidir: 

[Teıkilitı ikmal edilmiş olan 
Çetelerin mahalli mUretteplerine 
ıevkleri, ve ıevk edılmiılerin 
lı.tihdamları, ve çete teşkilatına 
llıbayet verilerek badema bu gibi 
efradın nıuallem veya gayri mu· 
allem olduklarına nazaran kıtaata 

J
• .. eya depo tapurlarına tevzileri 
cızundır. 

2 - MeYkuf Ye mahkuminin 
baıı ıerait altında orduda celp 
•e istihdamları hakkında bir ka
nunu mahsuı derdesti tanzim ol· 
duğundan neıir ve flAnında hük· 

lhUne tevfikan muamele ifa edil· 
lhek Uzere mevakii muhtelife tev· 
kifhanelerinde olup merbuten 

fönderllen pusulada gösterilen 
2267 ıahıı hakkında ılmdilik bir 

lhuamele if a1 ına mahal yoktur. 

3 - Bir (maksah hususi) nin 
temin huıulU için ihzar edilmekte 
o!an 531 neferlik müfrezenin, 
ikmali nu·akııı ile mahalli müret· 
tebine sevki tabiidir. 

4 - Batum ve havaJisi muha· 
~rlninden olan ve elyevm burada 
hulundukları bildirilen 335 nefe
rin dahi üçüncü ordu kumandan· 
lığı emrine tevdii lbımdar. 

Ordu daire11i reiıi namına 

Behiç 

6u emirden ıonra artık (T eı· 
kilAtı mahıuıa) unvanının da feshi 
Ve karargahının da kapatılması 
IAzımgelirdl. Fakat ne karariAh 
dağıtılmıı ve n" de isim feahedil· 
ını,u. Yalnız teşkili tın reamt cep· 
heıi ile doktor Nizım, Atıf, 
Aziz ve Cevat Beylerden mUrek· 
kep komisyonun faaliyetine hitam 
•erllrnf9.. Aaıl gizli cepheaine, 

(S • Mart) •iraü, •Jır •aretl• gar•l•11a11 ( Agamem11an) zırhluı 

ıahsen Enver paıa tarafından Bey) kumandasında. 
vazıyet edilerek itin baıına Ekseriyeti, Erzurumun kahra-
( Cexayirll Ali Bey) iımlnde bir man dadaşlarından ve o havalideki 
zat geçirilmiıti. cesur halktan mürekkep olan bu 

Hudutlar da filen dütmanlarla teşkilat, bilhassa Ermeni çeteleri-
mUcadeleye giriıen teşkilat kuv· nin faaliyet;ni akim bırakmak 
vetleri, üç merkez etrafında va• için cidden büyük fedakArhklar 
zife!erine devam ediyorlardı. ihtiyar ctmitlerdi. 

1- Kafkas· (Bahaeddin Şakir ( Arka11 var ) 

·Tiyatro Bahsi 1 

Raşit Rıza Tiyatrosunda: 
Hedefs:z Puseler 

Bf.. zamanlar fstanbulda bir 
tek tiyatro vardı. Bu tiyatro 
Rakibeyi oynardı, Tı.ş parçasını 
oynardı; bu t iyatronun da kuvvetli 
bir aktörü vardı: Raşit Rıza! 

Üç sene evvel bir Ramazan 
gece ,i Şehzadebaşmda tiyatroya 
gitmiştim. O tello oynanıyordu; 
dekor kötü, elbiseler uydurma, 
aktörler rollerini yapamıyorlardı; 
aralarında kuvvetli aktUr denile· 
bilecek bir kişi vardı. Raıit Rıza! 

Geçen mevsimde Şehir tiyatro
aunda Anna Kristi ilk defa 
oynanacaktı. Tiyatro binası hınca 
hınç dolmuıtu. Perde açıldı, 
aahne Joıtu, Sahnenin arka tara· 
fında bir aktör gl UndU. Tiyatro 
alkııtan inildedi. Bu aktör de 
Raıit Rıza idi. 

~ 
Anna Ktiıti oynandı. Perde 

kapandı. Tek tük bir iki alkıf, 
bir iki bravo ıesi hepal, h'9pıi bu 
kadar. 

Anna Kristiden sonra Raşit 
R1Z11yı bir kere de " o gece ,,de 
ıeyrettik. Raıit Riza artık eıki 
kudretli aktör değildi. Ya onu 
ıeneler yıpratmış. Ya o senelerin 
pefi sıra koıup ilerliyememİf, ge
rı kalmııtı. 

Bu mevsimin ba,langıcaoda 
Şehir tiyatrosundan ayrıldı. Şehir 
tiyatroaunun bir iki artiıtl daha 
ke 1 diıile birleştiler. Bir tiyatro 
trupu te9kil ettiler. Ve evvelki 
akıam ( Glorya ) ainemaaı 
binasında ilk oyunlarını oy• 
nadılar. Piyeı M. F eridu· 

······························································ 

Maruf Teksayr 
~~.-11 kaputları d a i m a 

böyle kapalı zarf 
derununda et z a-
11elerde satılır. 

nun Franaızcadan adapte 
ettiği hedefsiz puselerdi. Hedefsiz 
puaeler yeni bir eıerdir. Biraz 
ağı rdır. Bilhasaa ikinci perde de 
iki kiti aruındaki uzun konu9ma 
sıkıcıdır. Yalnız yazılıı itibarile 
çok düzgündür. 

Mevzu: Kızını yirmi iki ya9ına 
gelfnciye kadar kendi kızı olarak 
tanımıyan bir baba; itin hakikatini 
ancak kızı yirmi iki Y•tma gel· 
diği zaman anbyabiliyor. Yanında 
büyUttüğU kız, kendi öz kızıdar. 
Fakat bu kadar zamaa kızını 
sevmemit ıevmemek iıtemiı, bu 
tarzda yaıamıya ahşmııtır. 
Hayatında bllyilk bir değiılkJik 
olacak! Kızı da ayni halde, baba
sını ıevmek istiyor amma; nasal aev· 
ıin, doğduğundan o ana kadar ken· 
dis"nden baba ıefkatini esirgeyen 
bir adama nasıl baba diyebilain. 
Baba kız bir çare dUtUnUyorlar. 
Kız bu çareyi buluyor. Uzak bir 
yere git ve bana mektup yaz, 
diyor, böylelikle belki ıana alııa
bilirim. Perde kapanırken : 

- Baba, diyor, itte ilk mek· 
tubum çabuk gel 1 

* Raıit Rıza tiyatroıunda dekor 
fena, zıya tertibatı noksan, Raıit 
Rızanın jestleri mUballgalı. Gayet 
ağar konuşuyor. Bu hal Leblbede 
de var. O da onun gibi; fakat 
biraz daha mutedil J 

Hüseyin Kemal, birinci per· 
dede biraz iyice fakat ikinci 
perdedeki heyecanlı bir aahnede 
değişiyor. Şaziye Raıit Rıza tiyat
rosunun en iyi artisti, amma o da 
UçUncU perdede cali tavırlar ta
kınıyor. Şayeıte, yapacağı roli iyi 
bir rejiıörden öğrenirse yapabi-
lecek! 

Umumiyet itibarile •öyle böyle 
bir temıil: ne iyf, ne de çok fena 
denile bilir. ikisi ort&11. 

)f 

Bir perdelik Bey atladı kome· 
diıi için birıey yazamıyacağım. 
Yazmaya değmez! 

ismet Hulu•l 

Marsllya Faciası 
Kıral Aleksandr Ve 

Hakkında Katilleri 
M. Bartu'nun 

Yeni Tafsilat 
( BA~ larafı 6 ıncı yiizde ) 

Saraylarda Matem 
Parıa, 10 (A. A.) - lngiltere 

ıarayı on iki günlük, Romanya 
ıarayı altı ay:ık matem ilan et· 
mittir. 

Romanyada ordu için de ma· 
tem ilin edilmittir. 

lngiliz Naıırıları, dünkü toplan• 
tılarında ıiyah kıravat giymişlerdir. 

Kıral Londradan Ayr1ldı 
Londra, 10 (A.A.) - Roman

ya valde kıraiiçes Mnri ile Yu· 
goslavya kıralı Pi; er saat 14 
trenile Franaaya gitmişlerdir. 
Fransız Cumhurreisl Marsllyada 

Marsilya, 10 (A. A.) - Reiıi 
ctimhur M. Löbrön, M. Tardiyö 
ve M. Heryo geldiler. 

Çok mUteeS1ir olan. M. Löbrön 
M. Y evtiç ile Yugoala v ıefirine 
doiru ilerlemiı ve hükumetin 
taziyetlerini bildirmişt; r. Sonra 
hep beraber belediyeye gitmiıler• 
dir. 

Her ikf ceset tahnit edilmiıtlr. 
Gayet cesur bir vaziyet mu

hafaza eden Kıraliçe, bitiıik 
odada dua etmektedir. 

M. Löbrön tarif edilmez bir 
teeasürle taziyetlerini Kraliçeye 
bildirmiştir. 

Kralın cesedi, aaat 16 da 
(Dubrovnik) kruvazörüne nakle
dilecektir. Dubrovnlk pefinde iki 
kruvazör ve bir torpito muhribi 
filoıu olduğu halde bugün ha· 
reket edecektir. 

M. Pietrl Kıralın cesedi ile 
gidecek vo Mareıal Peten ile be
raber Fransayı temıil edecektir. 

Kıraliçe aaat l 9 da M. L6b
r3n Ue Paria' e gidecektir orada 
Kıral Piyer'le buluıacaktar. 

Bizim TeessUrUmUz 
Ankara, 10 ( A. A. ) - Yu

go11lavya kralı hazretlerlle, Fran• 
ıa Hariciye Nazırı M. Bartu'nun 
ölümlerinden haııl olan derin te
e11Urden dolayı buglio yapılmaıı 
kararlaıtırılan belediye aeçimi 
ıenlikleri yapılmayacaktır. 

RelelcUmhur Hz.nln TeeesUr 
Telgraflar1 

Ankara, 9 (A. A.) - Yuıoa
lav Kıralı Ha9metlu Alekaaodr 
Hazretlerinin ıulkaıt neticeai ola• 
rak vefatı Uzerine ReiıicUmlıur 
Hazretleri tarafından Yuıoıla• 
Prenıi Fehametlü Pol Hazretlerine 
aıağadakl taziyet telgrafı çekil
miıtir ı 

0 Yugoılavya Kıralı Haşmetla 

Alekıandr H~zretlerine kn rtı ya
pılmıt olan vah4iyane suikastı 
büyük bir teessürle haber aJdım. 

Sadık bir do:..u ve samimi bir 
karde9I olmakla müftehir bulun• 
duğum bil) Uk Kırahnın vefatile 

Yuıoılavyanın duçar olduğu elim 
ziya bOtUn Türk milleti tarafından 
da aynı tiddetle hissedi:ecektir. 

Ben kal'iyetle eminim ki Yu· 
goslav millet", asırlarca gösterdiği 
yüksek kabiliyetlere istinaden ve 
zati fahimanelerinin münevver 

idareıi altında olarak, kaderin 
kendisine tahmil ettiği bu acıklı 
tecrübeden de muzafferane çıka• 
cak ve insan·yde refah bahşedici 
aulhe doğru ç zdiii yolda ilerle· 
meıine büyük bir ıükun ile 
devam edecektir. 

Zati fahimanelerinden ıadık 
bir doıtu, ve doıtluğuna dalma 
sadık kalmayı bir tiar addeden 

ve Yugoslav milletinin büytlk 
kederine iştirak eyleyen bir millet 
mümeıoilinin en müteheyy:ç tazl· 
yetlerini kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

Tiirkig• R•isiciiwalaar• 
Gazi M. Kemal 

Zonguldakta Teessür 

Zonguldak, ( Hususi) - Ttırk 
milletinin iki dost baıı olan Yu· 
goalavya kıralı Aleksandr Hz. ile 

Franıız Hariciye Nazırı M. Bartu• 
nun ölümleri, burada büyük bir 
teeasUr uyandırmııtır. Belediye 
intihabatı dolayıaile yapılan ıen• 

likler durdurulmuı, bayraklar 
matem alAmeti olarak yarıya 

lndirilmiıtir. Bütfln ıehfr matem 
içindedir. Zonguldaklılar doıt 

milletin yeıine lıtirak etmek· 

tedir. - • 

Şehrimizdeki TeessUr 
Hareketi eri 

Yugoılavya Kralı Hazretleri· 
nin vefatı dolayııile ıehrimizdekl 
resmi dairelerde, Sefaret konak· 
larında ve Konıoloshanelerde 
bayraklar yarıya kadar çekilmlıtlr. 
Belediye intihabata dolayısile ıe-

hirde aaılmıt olan bayraklar da 
toplattmlmaktadır. lıtanbul da 
mateme fttlrak etmektedir. Dlln 

ıehrimlzdeki YuıoılaY tcbası bll
yUk bir tee11Ur içinde idiler. Kon
ıoloılukta, Sefaret konağında bir
çok Yugoslavlar blriblrlerini ta'ziye 
ediyorlardı. 

• • 

Ea r r h r ı c.r) ı.11 1 ,abır~ızl11ııdırı) oı 'e trıllkıııl ''' oıu, C'gC' r ulak uır 
:ık5ılık tıkırltrırı111 ıılı·ilıt td l)ors:ı, rcrr grrrlerl il)~" ıırırırnyor sa , ıt~lıla 
pr l> baı. rtırr: ırııırlrrıııi zlrı t crı tpbırlır)Clr arıııır$1ır . lırıııız \llkı1 \:lrk~ıı b11 

trrıalı(:ı ğıdrrnırge acrle rd lrıi1 

6romural · Knoıı -

bııtuıı dıırı)ııııııı ıaıııd fl ı bir 11111\rkkrn oıııı> k.1)btllıı,:ıııl1 rıhur , "'"">• 
\l' ıfı)C'lı sııf ıadt edt ı • • - Tr ırı gn)CI srm1rı. - Brorıııır:ıl'lrı hır bit 
rarıırı )Oktur 

ıo " ıo kO 1 1 r ryı .... IUP• 

tue1t tcı nrlrll t •t\C' r it'-'-" u 

Knoll A-0., kimyevi m;ıddeleı labrı ka ları, Lud wıgs ha len s/Rh i "' 
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Bir Papasın Sözleri. 
Antuvan, Kulübeye Girer Girmez: "Size Hayırlı 
Haberler Getirdim, Nihayet Onu Buldum" Dedi •• 

lıte o, bana işaret ediyor.. Sesi
mi duydupnu haber veriyor •• 
Ah, çok ınkor anladı •. Bir :ıında
nın köşeıine atılıp unutulmadığını 
anladı .• Kendini dOşOnenler oldu· 
tunu anladı... Artık daha a:ı ıztı
rap çekecek.. ve daha az .••• 

Antuwan, di:ıleri O:ıerioe ç6k· 
mu,, bir taraftan haç çıkararak 
bir taraftan bu .c>deri mırıldanır
ken, dört köt• bllyllk kulenin 
alt kabndald küçük bir mazgal 
deliğinden bOyilcek siyah birıey 
ıallanıyor.. Kulenin beyaz duvarı 
llzerinde kara bir gölıe gibi aata 
ıola kayıyordu. 

Antuvan, derhal kitaruını kap
IDlf; s çrayarak ayağa kalkmıJ •• 
Blıyllk bir heyecanla, adeta fer
yat eder gibi prkııına devama 
baıla nnıtı: 
Gördüoı.. 1eYine ıevine, çıldıra 
ÇıldınL ~ördilm.. bekle .• 
Ümit et ... Ya, ben ... 

Kale bedenlerinden yDkaelen 
sert bir Hı, Antuvanın ıarkııım 
baatırdı. Kule bekçilerinden biri, 
hiddetli bir ıada ile: 

- Heyyy; ulan deli giwrl.. 
Ne be: ğınp durur•un 6yle •• Aıeml 
tatlı uykuıundan mahrum edenin. 
Yıkıl git oradan.. Yokıa timdi, 
16ğsünlln ortuına bir ok yersin. 

Diye bağırdı... Antuvan, ı6y· 
lenen bu 161.lerl, anlamam19tı. 

Fakat 6fke ile bağırılmasından, 
kendi aleyhinde bir şey olduğunu 
idrak etmi9.. Ancak o zaman 
aklı batına gelerek, ıeaini kea
mlıtl. Kltareıinl koltupnun altına 
alarak ıftr'atH adımlarla kul&beye 
avdet ederken; gtınlerdenberl 
ııtırapla bllkillen dudaldan ilk 
defa olarak gülilyor ı 

- Ben, hakikaten deli olmu
ıum.. Aman yarabbi, ne ihtiyat• 
aızbk etmltim.. Az.kalım, onu 
kurtarayım derken, belki de 
bllablltUn felaketine sebebiyet 
Yerecek Um. 

Diye ı6ylenlyordu. 
-tt 

ihtiyar Bir Papazın ltteatı 
Antuvan bllyllk bir H.Yinçle kulO
heye girdiği zaman, lbrahim ile 
Hacı Mahmut ocağın iki tarafında 
oturuycrlar, baıbaıa vererek ha· 
raret;f bir babı üzerinde konuıu
yorlardı. Ocakta hafif bir çıtırdı 
ile yanan kuru servi dallarından 

tatlı bir koku yayılıyor, pembe 
bir alevin akiıleri, duvarlarda 
dolaııyordu. 

Antuvan, çılgınca bir memnu
niyetle içeri ~rdiği zaman: 

- Doıtlarl.. .Siz.e bayırlı bir 
haberle geliyorum... Nihayet onu 
bulduk. 

Diye bağırdı... lbrablmle Hacı 
Mahmut ta, Antuvanın getirdiği 
bu haberden sevinç içinde kalmı.
lardı. lbrahim, Antuvamn kolu ... 
dan yakaladı, yanına ~turtarak 
bUyllk bir neş'e ile: 

- Y aıa bire, Antuvan .. ıen ha
kikaten httm Hdık, hem de akıllı 
bir kefere lmftsin... Ne yaptın, 
yaptın •. nihayet ona kendini du
yurdun. Hele ılmdi, ıea de beni 
dinle.. ben de sana bOytık bir 
müjde vereceğim. 

Sözlerile Antuvanı bOsbütlln 
· heyecan içinde bırakmı9b. 

Antuvan, kalbi llmit ve neı'e 
ile dolu olduğu h~lde, kulağını 
lbrabime uzatb. lbrahlm de a)'lll 

ıürur ve memnuniyetle size ba,. 
ladı. 

- Ta a a, turada.. d..U. la
y111nda kUçllcOk bir maoaabr 
vardır. Vaktile bu manubru bet 
on kifi aakio olurken timdi azala 
azala 'bir tek ihtiyar ketif kalmıt. 
Senelerdenberl, bizim hacı Mah
mut Ağa, haftada ild gln rider, 
bu keıiıe mebze g&tOrllrm&f .•• 

Antuvan, sabıraızlaadı: 
- Aman lbrahia, çabuk 

ı6yle.. Meraktan çıldıracafım. 
Diye yalvartiı. lbrablm, 16:ıllne 

devam etti: 
- Bugün Hacı Mahmut yine 

ketife gitmif.. Sebze g6ttırmllt
Şuradan buradan konuıurlarken 
keıit ağzından bir llf kaçırmlf. 

- Ne gibi?. 
- Keıişin demesine bakılır .. 

orada, o deniz kayısındaki k6çllk 
manaıtınn albnda bir yol warmıı. 
Bu yol, doğruca Y edikulenia 
altına çıkarmıt-

- Aman •• 
- Amam, zamanı yok. Ben, 

Hacı Mahmudun yalancı•yım. 
0 da, ketitin yalancıaı. 

- Peklll, kqlı ba 7ola 
nereden girileceğini .&ylemlı mi? 

- Hacı Mahmut, l\urnaz dav
ranmıf.. GUntın birinde bu yolun 
bize IAzım olacatam dOtOnerek 
keıiti ıilphelendirmemek için me-
1eleyi pek o kadar kurcalamamıı. 

- Ali... Çok ali.. Şimdi, 
hacı Mahmuda slSyle.. Eğer gil· 
nDn birinde lıpanyada bir ıato 
yaptırsam, sağ tarafındaki kule
nin alt odaaile tatomun bahçıvan 
batılığına ona Yereceğim. 

Maamaf!h, bunu ona tebtlr 
etmek için de o kadar acele 
etmeye IOzum yok... Şimdiill .• 
S.n ne yapalım dersin, lbrahim. 

- V allahı bilmem dostum .• 
Akla uygun, tehJikeıi az.. Ne 
btenen onu yapalım. 

- Şimdi kalkıp ketlıe kadar 
gidemez miyiz? •• 

- Oool.. Ba mtımktha değil ... 
G6rmtlyor mumn, koca ova aıker 
dolu.. N6betçileria araıandan 
geçemeyiz. 

- Hakkın var. O halde ıa· 
bahı beklemeliyiz. 

- Sabah olunca keıi .. mi 
gideceğiz? •• 

- Buna hiç 1Dphe etme 
lbrahim... Keıiı• gideceğiz. Ve 
ona bu yolun girilecek yeri nere
de oldutunu 16yleteceğiz. 

• 
Bakırklyde timdi (T •t iskele) 

denilen yerin civarında, o tarih
lerde ldlçOk bir manastır Yardı. 
Bu manaıtırda en lbit ve en 
salib gtıruhundan birkaç keılt 
ikamet ederdi. Bu keılıler laemen 
dünya ile allkalanm t-..men 
kesmiılerdl. Senede ancak bir defa 
manaıtırua du'farlan araaından 
çıkarlar.. Buftla bez fabrikası 
binaaı ile fİmendifer batb ara• 
aındaki bostanın içinde harabeel 
görülen kUçOk kiliaeye giderek, 
mer&1imi mahsuıa ile oraya gelen 
imparatorlara ruhani ayin icra 
ettirirlerdi.. 

(Arkası va~) 
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SON POSTA 

Acaip Bir 
Portre 

Hanımefendi ·ne Beyefendi 
resaaaa gittiler, lunumefendl re .. 
mini yaptıracakb. Oturdu. Re ... m 
ife güfttl ve hanımefendinin re .. 
mini, beyefendinin ı6isllle çiz
miye bafladı. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARtHt ı 1888 

Sermayeai: 10.000,000 İngiliz 1iruı 

Tiirkiyenfn bqhca ıehirlerile 
Paria, Marıilya, Nia,Londra n 
Mançeater'de. 1.lı•ıı·, Kıbru, Irak, 
İran, Filiatin ve Yunanietao'da 
Şubeleri, Yugoııla'Y)'a, Romanxa. 
Sııriye n Yunaniıtan'da Filyalleri 

"Yardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

lstanbul ikinci iti•• memur
lulundanı Mahkemece lfl&aına 0 • 
rar yerilen l.tanbulda BUylk Çutıda 
21 No. b mafazada çora"' Arakel 
Pap07aa W.nclinla taaflJ'e edlleeek 

bir malı yoktur. icra ve ifl&a K. nua 
217 inci maddeıl mucibince tuflr•· 
nin tatiline karar nrilmft oldutuadaa 
allkadar alacaklılarıa otu •Ota ur· 
f ında dairemize mlracaatla iflba 
mlteallik muamelelerinin devamıaı iı-

temeleri ye ieap eden maarafları pe
tinea nrmeleri lhımreleceti akıl 

takdwde lfllıaa kapatılacatı bey•• 
Ye illa olunur. 

Her akşam 

NOVOTNi'd• 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank 'ubesl 

Merkezi · Berlin 

Türklgedeki ı•helert: 

Galat.. lstanbul lzmlr 
Depoeu ı lst. Tütün Gömrifij 
ir Her tllrlil 6an!a lıi Jf-

........ ..... _.,_...,, ............... .. _:__. ·~ ...... -· ---·~ 

fdA~l(A 
Müala~zanıa. 

HU8U8ATUNlA/ll 

SIHHAT 
VE 

KUYVET 

Menbaıdıı 

Türkiye Ziraat Bankası 
idare Meclisinden: 

Tnrkiye Ziraat Bankam umumi heyeti Adi surette olarak ildncl 
teırinin 11 inci Paz.ar gilntı saat 15 te Ankarada Banka merkel 
binuında toplanacaktır. Ataiula laimlerl yazıh murahhu be7l 
ta7ia edilen gOn Ye ıaatte teırffleri rica olunur. 

~ T oplanhda Görüşülecek İşler: 
l - 1933 yıh muamele Ye huaplan hakkında idare Meclill 

muraldp raporlanam okunmua, 
2 - 1933 yıh blllnço, kir Ye zarar buaplannıa taıcllki ye Jd 

Mecllei raporunun taavibi ile azuıam ibruı, 
1 - 1934 ... .unde Clmhari7et Merkez Bukua idare M--

uahğına latibaplanndan dola71 btifa eden iki aza y·ar111..m 
atatlmDztln s.ı inci maddesine teriikan muvakkat olar 
meçilea iki azama lntibaplaruwı taadlld. 

4 - StaHlmllzln 53 tacil maddesi mucibince 
llç aza Jerla• aza HÇilmMi 

S - Murakiplerin 933 yılı tlcretlerlnln tayini. 
6 - 1935 yılı için iki murakıp Ye iki yedek murakıp seçllmul 

Vlllyetlu ve _ Murahbular 

Afyon Nafıa VekW AB. Meb'aa Cemal, luet UIYI Beyler 
Amaaya Meb'aa Eaat Bey 
Ankara " Rifat, Şakir ve Erzincan Meb'uau Saffet Be7ltf 
Antalya ,. Raalb, Numan Beyler 
Aydın ., Adnan, Fuat, Tabun Beyler 
Balıkesir T. B. M. M. Reisi Kizım Pqa HL lıleb'a lbr ...... 

Beya:ııt 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 

Perte• Beyler 
Meb'u Ihsan Bey 

Bur1a 
Çanakkale 
Çnlan 
Çoruh 
Çorum 
Denlzli 
Diyanbeldr 
Edirne 
Erzincan 

• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
• .. 
" Erzurum ., 

EIAziz ,. 
Eaklphir " 
6 azt Ayıntap ,, 
Gireaoa 
Glhnnıhaae 
&puta 
lıtanbul 

Kara 
Kırklareli 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırıehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

" 
" 
" 
" 

" 
" .. 
" 
" .. 
" 
" 

HaJNttln, lbrahlm Beyler 
Ş&krll, Dr. Emin Cemal Beyler 
Muatafa Şeref Be7 
Refet; Emin Fikri, Galip Beyler 
Slkrl, Ziya Gevher, O.mu Niyazi S.1ler 
Rifat, Ziya Beyler 
Eaat Bey 
lımet, ı....u Kemal BeJler 
Necip Ali, Yunf Ziya, Klzım Beyler 
Znlftl Bey 
F alk, Şeref Beyler 
Abdtılbak Bey 
Asım, Aziz Beyler 
Fazıl Ahmet, T ablin Beyler 
Emla ve Slniblear Belediye Reill Abidin Be 
Kıhç AD, Nurt Beyler 
lhaan P qa, Mibıir Bey 
Ha .. n Felıml Bey 
Mlkenrem, Kemal Turaa Beyler 
Zlyaettin, Salih Cimcoz Ye llardia Meb' 
Ali Rba Beyler 
Baha Tali Bey 
Şevket Bey 
Tahıin, Refik, AU Rıza Beyle• 
Rqit, Alımet Hilmi Beyler 
Liltfi M&flt Bey 
AH, Rapp Beyler 
Mutafa, Kizım, Refik Beyleı 
C. H. F. Kltibl Umumisi Recep •• Meb• 
Halda, lbrahlm Beyler 

Malatya 
Manlaa 

Bqweldl lamet Pqa Hazretleri, Meb'a• Tallt Bey 

Maraı 
Mardia 
Muğla 

Muı 
Nijde 
Ordu 
Samıua 

Seyhan 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Teklrdat 
Tokat 
Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 
lçel 

Meb'uı Refik Şenet, ' Turgut •• Aktuı7 Meb' 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" Çiftçi 

Meb'uı 

.. 
" .. 
" 

" .. 
" 
" 
" 

Y qar Beyler 
Mltat Bey 
Ali Rıza Bey 
HllHyln Avni, Nurt Beyler 
Haıa Rqit Bey 
Halit, Faik Beyler 
Ş.•ket, Hamdi e.,ı. 
Etem, Ztıhtll Beyler 
CaYit lhaan, Kizım Zaid, At .. zade Huan Beı 
Mahmut Bey 
Recep Zfthto, Hulüai Beylu 
Rasim, Remzi Beyler 
Çemil, C.111 Nuri Beyler 
Silreyya, Mustafa Beyler 
Eyllp zade Danit Ye tllccardaa Kır zade Şe 
Beyler 
Ali Salp Be1 
Hakla Bey 
Suagar, Stıleyman Sım Beyler 
Halil Rifat, Ragıp Beyler 
Hamdi, Ferit Celil, Hafız Emin Beyler. 

Betlld•t icra Dairesinden: 
Mahcuı olup paraya çenilmeai ka
rarlaıbnlaa bw adet koyu kırmızı 
zemin Ozerine aarı çiçekli taban ba
lıı:nın dellall1e n ihale pul reıimleri 
mOıteriıine ait olmak lzere 20-10-934 
Tarihine teıadlf eden Cumarteai 
rüaO ıaat 10 dan 12 ye kadar Fın• 
dıldıda tram'Y•J tevakkuf maballiade 
ve cami lahde 1atalacafında talip 
olanlann o ıtııa ve o N&tt• hazır 
bulaaack olu memuılıM _.raaatlan 

lstanbul ikinci lflls 1119111 
ıundana Galatada Gaba1 auuıllll" 
No. da mOfli• memleketler u 

llb ol1111ur. Cl!Ot 

Nakliyat ve Muva1&lat TOrk d 
tirketinln hiç bir malı olmadı 
icra Ye ifl&ı K..nun 217 inci • 
•aeibiact ta1fi1enla talikiae kar 
rilmlftlr. Alacakhlardaa herhall.t 
rinia otuı ıln ıarfuıda iflba • 
Uk muamelelerin tatbiki iıte 

maırafı p8fİa Yerilme4iti 
lflA- kapablacatı ltWn•ek 
Oh elaaur. (351S) 
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Acıklı Kıssa Bitti .• Keşide Bugün Başladı • .. .. 

-- ___ ..... cmıı-----

Şin1 i, undan isse 
Çıkarmıya Bakmalıyız 

( Ba,ta,.afı l ınc ytizde » 
da tehlikelerden bihaber saf 
lr.ö~·IUlerin ak ı betini evvelden 
haber vermek hila fen adamının 
varip ye korkunç g6rfttleri telikki 
olunur?,, Halbuki limanımn.da 
lnıan canı için bugilnkü jerait, 
bugUnkU techizat ıöz önlindedir. 
Bu, hadiıeleri e•veldea haber 
Yermek keramet değildir. 

Y olce nakleden yapurlarımızda, 
Dıotörlerde, çatanalarda tahlisiye 
techizatından emin misiniz? Bakın 
ben ıize bir vak'a anlata~ım· 

Bundan bir une evvel (Bartın) 
•apwu ile en mithif deni.ı olan • 
Karadenizin en tehlikeJl yeri 
(Kerempe) kayalıklarında bir iece 
lıuaya oturduk. Yolcuları karaya 
çıkarmak için bin sahm~tle in· 
dirdiğimiz tahlisiye kayıklarının 
en aağlamı ıuya indirildikten bir· 
ka~ dakika aonra afpır.a kadar 
8U aldıf 

O Yakit anlat&ldı ki volcu 
vapurlannda g&rdOğOmUz b~ tah
lisiye sandalları (30-40-50) sene 
köşesinde dura dura çatlamıflar
dır. Tehlike vukuunda yolcuların 
takacakları tabliaiye mantarları da 
boı.ulmuştur. Bu tahlisiye techiza
bnm hiç biriıl esaslı muayene 
edilmeden göz için teselli olmak· 
taa bqka hiç bir lıe yaramaz.•. 

Maltepe önünde motöre çar• 
p.a vapurun da ·gllzel ve farbna· 
Ilı haYada hemen önfine döklllen
lerı kurtaramadığına göre- tabii· 
•iye techizatı Hiyıkı ile bulunma· 

.!!ğı anlaşılmıyor mu? .. - .. -

Sonra bizde yapurlardan bq
ka belki daha ziyade çatanalar, 
motörler, motUrlU kayıklar yolcu 
tatımaktadırlar. 

Bu deniz vaaatalannm haagı. 
sinde küçük bir tahliıiye techizab 
gördönUz? Bunlarda tabliaiye 
teçhi.ıab namın• adam kurtarmaya 
mabaas bil- kuru halat bile 
yoktur J " 

Vaziyet böyle otdukça ne nakıl 
vaaatalarında, nf:ı bizzat limanda 
~ahlisiye teçhizat ve teıkilih 
olmadıkça, bu lı hiç kimseyi 
alAkadar etmedikçe bizde deniz 
•• ö)l\m ayni kelimeler oJacakhr 

Son elim hadiseden evvel 
ıöyledim, bu elim hadiseden sonra 
da ıöylüyorum: Bu ıekilde biri· 
birinden feci birçok deniz faciaları 
olabilir. Bu fen adammm keha· 
neb değildir, aklın emridirl ,, 

J. M. 

fieybeli Faciasının 
Son Tahkikatı 

Dün De Yen iden lf adelere 
Müracaat Edildi 

Heybeli faciası tahkikabna 
dtin de devam edilmiş Afitap 
motörlinün asıl kaptanı olan Salih 
Efendi ile bahçıvan İbrahim 
Efendinin ifadeleri alınmıştır. 
Ehlivukuf raporunda eksik kalan 
kı&ımlar da tamamlanmıı, bu 
arada firuı:an vapuru aUvarisi 
HOsnü Bey yeniden dinlenmiştir. 

Tahkikat evrakı ve mevkuf bulu· 
nan moUSr kaptanı Faik Efendi 
adliyeye verilmiılerdir. 

efruş 
mupmba, linoleum, yeşil ve 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alrna Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu için Jlb:umu olan "800,, metre paltoluk ku· 
nıaş olbaptaki fUlname ve numunesi veçhile ve 23 birinci Teırjn 
934 Salı gUnO saat 14 te aleni 1nünakasa suretiyle satın alınacak· 
lır. fıteklflerin müracaatları. "6273,, 

Zafiyeti umumiye, iftihasızlrk n kaYYets d le balibnc:la böviik 
faide ve tesiri gorül en: 

FOSFATLI 

ŞAR M 
HUL~4.SASI 

l .. T 
kullanınız.. Her aczanede .1atıltr. 

DABCOViCH vı Şllrek13ı 
Telı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanları ara11nda 
muotaıam poıta. 

.A.nven, Rotterdam, Hamburı n 

ı.bndinavya liawılan 19in yakında 
••nket tdeoelr .. porlan ve dtlnyanıo 
baılıoa limanlarında traoabor demen 

Y &kında ,.ı ... 11 vapurlar 

Norburg vap. limanımızda 
Haaaburg vapuru T. evvel ıonuoa 
doğru. 

Yakında hu.k.. edeoeJr npurlar 
Norburg vap. limanımızda 
Hansburg vapuru 8-5 T uniye 
dog ru. 

P'aıla tafaUAt f çin Galata, Fren ~yan 
.._ amumt aoentelijioe mUraout 
Tel •4707'8. 4lt!O 

~-----· (3045) ..ti 

1
' BANKA KOMERÇiYALE 

\ iTALYANA 
S erm•,l eıi ]_,iret 700,000,000 
llıti) at akçesi 580,000,000 

~lf'rkezı ıdare . M i L A N O 
balyanın bqln·a ehirlerinde 

ŞUBELER 
Jogiltere, İsv11;re, A •usturya, Maca
riatao. ~ekoslovakJ a. Yugoalav~ a, 

1 
Lı lııstao, Hoınaoya, Bulgaristan, 
hl ısır, .o\ rııenlca c~mahiri .)hittehıde•ı, 
Br«>zılJa , . ıli, l rugu11y • .\rj antin, 
P~ru, I· kvatôr •f' l\olumbıyada 

\fılyuyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
G alatq. Voyvoda -caddeıi Karak;;y 

Pıtla~ ( Tf'lef. .:?641 1~1314/.; ) 
~hlr dehlllndeld acenteler· 

lıtaobulda: .\.lalemcİ) an hanında 
'f e&ef. 2821. Beyoğluuda : .latiklil 
cıtdde8r TeJf'f. 1046.Kampivo daire•İ 
Doreaıla Telef. 1718. · 

iZMIRDE ŞUBE 

Bugünkü Keşidede Kazanan Numaraları 

Sütunlarda Bulacaksınız ! 
Aşağı ki 

On Yedinci Tertip Tayyare Piyangosunun Beıınci Keşidesine Bugün Öğleden 

Sonra Üniversite Salonun~a Başland. Bu ~eşidede Kazanan Numaralar Aşağıdadır 

1821 
2~915 

10000 Lira 
Kazanan 

21820 
5000 Lira 

Kazanan 

5563 
1500 Lira 
Kazananlar 

15271 
1000 Lira 
Kazananlar 

22694 
146 
4726 

23932 
3865 

22030 
20294 
200 Lira 

Kazananlar 
17263 11569 
11383 11659 

24096 
9915 

22280 24909 
3250 

22160 
19094 6792 

21690 
13324 
15223 
23756 

16352 
23204 

13371 

23441 

14540 
..................................................... ·-······ 

Y ni icat 1 il 
Mavi çelikten 

AVY 
Tırq bıçajl 

Bir tecrübe kafidir. (2) 

40 Lira 
Kazananlar 

13896 
22237 
10753 
16128 
1746 

19998 
888 

14997 
2080 
7325 

18249 
17700 
3463 
9649. 

22268 
11992 
3965 
6959 

14880 
4168 

11945 
4822 
7616 

18910 
13344 

5233 

5048 
402 

22579 
17527 
i6168 
1494 
267 

9429 
8836 

21525 
16379 
13595 
4120 

20843 
19504 
1577 
2422 
5853 

16323 
4289 
4769 

10732 
2443 

16646 
8354 

24719 
11777 
4594 
8933 

17322 
6602 
6086 
4639 
236L 

15438 
ıı22s 

5340 
21730 
6906 
240 
7744 

20179 
9261 

:5411 
9424 
1269 

12181 
23523 
3472 
6686 

20619 
16714 
14485 

1806 
2922 

23397 
2448 

19403 
3557 
5509 

14803 
4966 
6493 
7604 

13884 
2311 

10809 
81'11 
8999 

12677 
2733 
8958 

10138 
7887 

12031 
1000 
4288 
7135 
4633 

12061 
12160 
12866 
24324 
22163 

10668 
24737 

1503 
4574 
7622 
3985 

20381 
6498 

614 

9201 
11994 

1102 
8851 
606~ 
2524 
700 

4734 
21866 
11801 
4197 

1476d 
• 7636 

18881 
6205 

14015 
15210 
23318 
8419 

16707 
897 

24890 
14288 
55776 
18164 
17140 
21281 
6807 
7496 
18247 
9673 
ı7923 
10507 
23431 
24848 
2756 
9459 
8627 
7067 

:dl209 
21481 
14798 
21588 

. 23524 
9904 
0134 
9731 

18845 
1237 

15379 

20775 
6732 

19733 
2334 

3989 
8238 

14313 
10700 

5665 
4045 
877 

9922 
)0737 

519 
22Ş25 

20586 
4486 

10473 
19220 
21887 
21715 

8135 

1420 . 
8881 

3316 
24584 
10230 
23487 
11781 
13772 
17664 

9373 
398 

7717 
10680 
13601 
4979 
6061 
5713 
361 

18676 
733 

15325 
3401 

10465 

13338 
18321 
18326 
11288 
12436 
6587 

13755 
23567 
8143 

t8120 
9t37 

16904 

9960 
16556 
10856 
15056 

15280 
6466 
353tl 
1951 

Yugoslavyada 
f Jlaıtarafı l inci yOzde ) 

f.dilmlıtir. ti 

Çeklerin Bir Tekzibi 
Prag 11 (A. A) - Çekoslo

vak tebaaaa Antonin Varina'nan, 
kendi paaaportunu, marallya'da 
Kalemen'e vermit olduğu tiddetle 
tekzip olunuyor. 

Varina'nm paaaportu Praı 
ubataaının elindedir, 

Zagrepte Ta,kınhklar 
Belgrat, 11 (AA.) - Mem· 

leketln her tarafı teeaaür içindedir. 
Bazı yerlerde, ezcümle Zagrep 
•e Liyubliyana'da taıkınhklar 
olmuf, ahali 1talya ve Macariıtan 
aleyhinde haımaoe nümayiılerde 
bulunmutlur . 

Sarayboana'da ltalyanlarla Hır
vatlara kartı nümayiıler vuku 

12508 
6ıt7 

1384 
6980 
7658 

18806 
17129 
7906 
3306 

•5650 

150JS 
3461 

22263 
169 

23560 
23288 
21351 
23511 
ıro97 
11971 
19763 
8574 

12439 

6581 
2426 
4295 

10759 
6122 
5191 

17567 
9857 

15753 
24776 
23213 
10116 
15787 
5512 

24157 
19510 
10922 
3223 
6350 

23380 
18086 
8557 

23986 
1964 

15895 

7o Lira 
Kazananlar 

12596 
15904 
12693 
14250 
10308 
16193 

265 
647 

13301 
11659 

4579 
11947 

21232 
1699:1 
4876 

19092 
8405 

23561 
18286 
21267 
22352 

6605 
1521~ 

10826 
19210 
1S837 

2.1274 
13860 
22602 
13866 

3977 
21413 
15807 
16255 
21196 
14753 
6164 

14605 
12510 
17780 
ı1aos 
23249 
23535 
15043 
12211 

50 Lira 
Kazananlar 

ısıo9 

23553 
t0594 
5743 

10353 
12423 
9162 
3073 

24071 
17929 
13078 
5000 

241ı1 
9046 

16307 
9545 
4768 

17329 
11545 
9119 
6229 
7755 

20236 
31644 

22003 

8481 
23811 
7432 

745 
5033 
8144 

604 
22549 
951ı 
4110 

2198?. 
8776 

17341 
18132 
15429 
23297 
18341 
18513 
5848 

20693 

4283 
23021 

Taşkınlıklar 
bulmuıtur. 

23018 
14709 
3155 

5537 
11284 
22650 
8229 
5725 

15116 
642 

15414 

24509 
21686 

11522 
20325 
17.589 
12182 
11739 
19768 

7021 
4090 

9066 

18816 
12800 
9606 

23~66 

2489 
21418 
15937 
20579 
11732 
1527 
3412 
8589 

23080 
1861 
5964 
7373 

24193 
22998 
23909 

2363 

Faciadan Evvelkl GUnlerde 
Parla; 11 (A.A.) - Belga 

ajansının haber verdiğıne göre, 
Brftkıeldeki Yugoılavy a sefareti, 
geçenlerde kıral Alekaandr'a karp 
tertip olunan bu ıuikaattan haber
dar olmuıtur. 

Belçika zabıtaaı, tekayyUdOnU 
arttırdığı halde, lratilin Belçika
dan geçmit olduğuna dair bir ip 
ucu elde edememlıtir. 

Diğer taraftan, Pariı za batau, 
Kalemenin ayın 3 Onde, suk na1D1 
mustearile Paris otellerinden birine 
inmit olduğunu teıbit etmiftir. 
O vakit merkumun refakatinde 

bulunan iki meçhul pbıı, tiddetle 
aranmaktadır. 
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Açıldıftı glndenberl mabterem halkımızın her surette memnuniyetlerini kazanmaja çalışan ve en nefis 
kahveyi ballslyetll ve temınaoı olarak ea acaz satan 

Ticarethanesi; ea mlşkllpeıent llallve meraklılarının arza ve zevklerini tatmin edecek ıarette 
kahveleri B O Y D 1 O R T A, A Ç ı B olarak lbzar etmektedir. 

Perakende fiyat Bakkallara ve Kahvelere 

kur us Basası liyat 
Satış yeri yalnız: ; 

lstanbul, 1 ahmis sokak, sahibi olduğu Kurukahveci Hanı altında 

Annenin 
Kızına En 
Kı~metll N••lhaU ı 

11 uı,ıerı, ıabab, a11,am 
fırçalamalı, 

RADYO iN 
il• flrçalamak llzımd1r 1 ,, 

lt171lk fayretJer, derln H usun ilmi tetkikat netieHI Yllcude rettrllea 
RADYOLfN kadınların enel• •ıbhatlerine, aonra da gilıelliklerlne 
blımet eder. Bellibath ikl ha11uı nrdar. Atısiaki mikropları 
SldGrlr, lekeleri n kirleri çıkartarak ditleri temiı:ler ı Sıhhi fayda. 
DJter 8'4'H 8'8rClamiyea terakGıaab •IHp •ilpilrerek ditlerJ parlatır : 
Bedii fayda. V • en mClhiml, bu blyllk itleri ıörlrkea birçek .ert 
macunlar ribi diılerln mlaalarını auelemedlktea baıka dit •tlerini 
de kuYntlendlrlr. kunetlendirir. 

En bllytık Hrillerde 18 diploma, 48 madalya kazanmışhr. 

100,000 lerce 

kiti gibi 

SEN DE 

YILDIRIM 

' 

t 

1 

' 
• 

~-----~ TIRAŞ BIÇAKLARINI KULLAN .._ ___ r 

..................... , 
Denizyol ları 

iŞLITMKSl 
AeHhleri ı Karalc8r K8prl1'•tı 
Tel. 42162 - llrkHl MGhGrdaraade 

Haa Tel. 12740 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

GOLCE MAL vapuru l 1 
Birinci Teşrin 

Pertem be 20 de Galata 
rıhhmından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Glreaun; 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 

nOıte bunlara ilAveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 

tır. "6568,, 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 1 1 

Birinci T eırin 
Per embe 19 da Sirkeci 

rıhhmından kalkacak mutat 
iakelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar aidip dönecektir. "6569,, 

KARADENıZ 

Cumartesi Postası 
VATAN vapuru 13 

Birinci T eırln 
Cumartesi ıs de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gldlf';e 

lnebolu, Sinop, Samıun, Gire
ıun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Döntııte bunlara illveten Pazar, 
Sürmene, Fataa ve Ünye'ye 
ujTayacaktır. "6616,. 

'--------------~ 
BONO 

Her tÜrlli booolıırla yurtluk ocaklık 
vesikaıı üzerine muamele yapar. 
Balıkpazar Maluudiye Han No. Sts 

~-· UGurlu Z. Dervlf ~-r 

Slmer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

e şa e 
14 Birinci teşrinde açılacaktll'. 

Yeni mağaza, istiklal cadde•ind6 
Tünele doğru giderken sağda 320 
No. da, Yıldız apartımanı altındadır 

Eski maıaza, nakil muamelesl için kapatllmıttıf'w 
Acele alacaıınız •fY• varaa BahçekapıcN 
ISTANBUL YERLi MALLAR PAZARIN; .. mUr•ca.e 
etmeniz rica olunur. 

---------- _____ __,,.. 

Holantse 
Bank-Cni N.V. 

Sabık 8aftrıseflt ~••aınen• 
Bankası 

lstanbuı Şubesi .. 
Galata Ka.raköy Pala• 
Meydancık Ataıemct Han 

' 
He• türlü Ban•• muam••• ... 
ıerı. Kasala. ıcan 

UMUMf MDDDALDK 1 AMSTERDAM -Şubeleri ı Amaterdam. Buenoe Alrea. --lstanDul, Alo de .Janelro, Santos. Sao Pauıo-

--~~~---~------------~--~_.J 

~-· Karaciğer - Mide - Barsak - Taı, 

TUZLA 
Kum hastalıklarına ~-il 

İçmeleri ve 
OTELi 

15 Tet;rlnlevvele kadar köprüden 6,30 - 7,35- 8,0S- 9,60· 11- 13, ıs · 
15,10 - 16,45 te Haydarpa9aya fiden vapurlnrın trenleri içmelere rlderler. 

istiklAI Lisesi MUdUrlUğUnden: 
ı HenUz kadrosu olmıran birkaç sınıf için kız ve erkek leyll ve nehari 

talebe kaydına devam olunmaktad1r. 
2 - Kaylt için hergOn saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
a - lıtlyenlere, mektebin kayıt ıartlarmı bildiren tarifname iönderilir. 

Adres: Şehzadebafı, Polis merkezi arkası. Tet 22543 

TUrkiye ve Avrupa 
aergileriode AMAZA 

Hidrol 
ZADE CEM L ÜSTAH T Altın madalya ve 

takdirnameler kaıanmıttır. 
Dr. ibrahlm Zatı 

Cağalotlu : Mahmudl7e cadde'1 
Çatalçeıme aokatı No S 

HerfÜD ötleden ıonra baatalarıJJ1 

kabul eder. 
Hedensa 

Baıurdan ~mellyataız 

kurtarır, memeleri ku
rutur, mah·nder. Kanı, 
atrıyı derhal keaer. 

Ayak ve koltuklar
daki ter~ kokuyu 
derhal ke1er, T0cu
de sarar yermes. 

Diürol 
Meaane Te blSbreklerl 
temizler, kumları •• 
aalt üritl atar, mafaal 
atrılarını kHer. 

• Nevrol 
Emıalıiz ılnir ilieıdır. Te· 
e11Drlt bayılanlara, ıene
lerdeaberi yGrek çarpınt111 
çekenler• hayat verir. 

Fortestin 
Ademi iktidar Ye belıevı•k· 
litine emaalıtı dnadır. Va
kit.is ihtiyarhyaalara ıençlllc 
kuYnt ve kudretini verJr. 

Pimanol 
ÜtGmekten mltevellit 
•trıları, ııııları, lııulunç, 

•İyatlk Te romatlımayı 

ı•çirir, Tlleud(l kısdırır. 

Son Posta Matbaa• 

Sahibi: Ali lkrem 
Netriyat MCldGrClı Talıtr ,,,,,,,,ı1 

İlaçlarınızı e:;~: SAL 1 H NECAT i deq alımı.. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat, ciddi bir lıtlkametle bazırlanar. FOSFOTiN .NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdaııdır. Bupunla be.ıoaef 

yavrular tombul •• kuvvetli, nq'•ll olur. (3JÖlf 


