
Deyli Ekspres Gazetesi 
Vaziyeti Vahim Görüyor: 

"Kıral Aleksadr'ın ÖıumUnden Dotan Hldise Belki Atlatdabil•· 
cektir, Fakat Sinirler O Derece Gergindir Ki Her Dakika Vukua 
Gelecek Yeni Bir Hidisenin Bir Ha.rp Doğurmasından Korkulur,, 

Yugoslavyanın İtalya V • Macar Hudutlarındaki Bütün 
Askeri Kuvvetleri Bir Misli Ziyadeleştirildi 

Londra, ıs 
Birinci T cırin 
(Husust)- lngillz 
gazeteleri Avru· 
panm vaılyetinl 

karanlık ve en· 
diıe verecek ma· 
hiyette görilyor· 
lar. Bunların ara· 
ıında bedbin· 
ilkte en ileriye 
alden .. Deyll 
Ekıpreı" tir. 

Bu ıaıetenln 
Zağrep muhabiri 
çektiği ~Uetacel 
bir tel ya:ruında 
diyor kiz 

" Zabıta her• 
1'angi bir hAdi· 
ı ye may ver-
memek IÇJ11 lrat'I D•• •lıı•• e.rr•••• ••lllml•m•lt b•r• ••il"•'• 1ıt1 .... 1ı.r1 milfo••••I• ·ıııılf .... ._ 

emir aldı, her yerde ılllhlı dev· 
riyeler geımly baıladı. Buna 
rağmen sokaklarda oldukç~ mU• 
bim toplantılar oldu: 

ltalyayı kahı·otnı~liyiz, 
- Macariıtauı kdırem•lf ylı. 
- intikam almak fotiyoruzl 
Setleri iıltlldl V( I~l~ra il• 

Macar konıoloahanel.rloln OnUnde 
nllmayiıler yapaldı, ~lar atıldı. 
ihtiyat tedbiri olmak özer• bu iki 
konıoloıhane pençereierini kapat· 
mıılardı, kaza olmadı ve · halk 
çabuk dağıtıldı. Buna rapen 
efkirı umumiye o derece heyecan 
içindedir ki her dakika milaim 
.,lr hldiaenin çıkmaaı mUmklhıdtır. 

Yugoılavya halluaı billaa11a 
hu iki devlet al•yhhıe tahrik 
eden Hhep maddi olmaktan zi .. 

· yade manevidir. Filhakika Yu .. 
ıoılavyalılar ltalyayı milli bir 
dütman aanmakta ve Yu~oılaYya 
Kırahnıa ölUmU bu memleketi 
parçalamaya matuf bir hareket 
olunca, mutlaka orada bazırlaa
mıı olabllecefine hükmetmekte· 1 

dirler. Bu lnaiyaki kanaatin ma· 
carlara .la teıınilinln aebebi iae, 

Macarların muhar•beden ıonra Yu· 
roslavyaya geçen topraklarını ıeri 
istemekten hali kalmamaları ve 
bu yolda ltalyadan muzaheret 
bulur görünmeleridir.' 

Iıte bilha11a bu baleti ruhiye 
dolay111Iedlr ki, b~n va:dyetl mü
him aısrllyorum. 

Yuıoılavya hUkümeti her ibtl· 
male karıı ltalya ve Macar hudut· 
lannda bulunan aakerinl bir miıll 
zlyadeleıtirmiı, zabıta kuvvetlerini 
ıeferber bırakmııhr. Sokaklar 
ıUoılllU aıkerf n muhafaıası · al· 
tındadır. 

lnglllz Matbuat. HükUm 
Veremiyor 

Lendra. 15 Birinci T eırin (Hu
... i) - lnılllz l'•zetelerl lıu da· 

Hericlı• oelcillmidn r•f•kalintl• lu•ttiıe Pt11•• C•lil " J.,,..ıı Haklcl 
Biyl•rtl~tt mürlf/Ckt'p h•y~t ista•goıul• her•k•tt•• ••oel nliml•••rlıe11 

kikada istikbalin Deler hazırladı· 
tının ke1tirileaıiyeceii ıaltalia• 
ıındadırlar. Kıral Alekuadr'ın 
ölUmUntlen do(AD hAdiae ağleblih· 
tbnal atlatılahilecektir. Fakat 
Avrupanın bir kııım milletleri 
artııındakl diımaolık ruhlara 
o derece nüfuz etmiftir ki, her 
dakika vuku• relecek ehemmi· 
yetaiz bir hidiaenln bir harbe 
baılangıç teıkll et1Dcıinden kor .. 
kulur. 

KUçUk kıral •lhyor 
Londra - 15 Yeni Yugoılavya 

Kıralı ikinci Plyer babaaınm ısıu .. 
mUaU yataktan kalktıktan pek 
az ıoRra ötrenmiıtir. Bir akıam 
evvel, prenıin kocaaı, babaaımn 
yaralandıj'ını haber vermfı, ölU· 
mUnden baluetmemlıti. Sebebi 
de ieceyi rahat a-eçirmeslnl temin 

( Duamı 8 iaoi yllıda ) 

Dünkü Maçlar 
Beıiktaı - Banduma: O • a 
GalataHray - Franııdar: O • 20 

Yasııı to uaoıı .ayfamı.zdadır Kır•liç• Meri .p,..,,, .... ız Ci111hur j 
R.Ui11l• r•f•ludl•J• ... •l'1u,ll• ~-------------' 

idare itleri te!efeaaı 5 kuruı 

Londra M tbu b 
Hey can Verici 

Haherlerl Dolu 

1 Yunanistanda Siyasi 
Vaziyet Yine Düzelemedi 

Muhalif Fırkalar, Cümhur 
Verilmesini Mahkemeye 

Atina, 14 (Hu· 
auıt) - c,.hur
reiıi M. Zaimiı, 
httkümetle mu• 
laallf fırkalar ara• 
aında bir anlaı· 
ma temlniae mu· 
Yaffak elamadığı 
içi• yeni intiha· 
bat kanuauau taı· 
dik etaek vazi• 
yetinde kalmııtır. 
Kanun tHdikten 
çıkıRca reımi ga .. 
zetede neıredll· 
mek ıuretil& tat· 

Reisinin 
İstediler 

blk aahasına geç• Multal•/d r•t.lerl •• M. VenlnlH, (orl•tl•) il. 
mittir. Bunun O• Ke/a•darl• o• il. Pap11nad11s•• 

zerine muhalif fırkalar liderleri di fırkaıınıu mebuıan mecllıinin 
fena halde luzmıılar M. Venlzeloı, i feıhiıae rıza 1g1terecetfal ıöyle-
M. Kafaadarlı v' M. Papanaa- · M 
taayu, Cumhur Relıi aleyhinde mııtir. . Kondiliı bu tekllfile 
ıaıetelue ıiddetli beyanatta Ayan Meclfıiain feahlndea ıonra 

• bulunmuılardır. Buıalar, Cöm· yeni intihap edilecek meb'uılar 
1 bur reiıi M. Zalmiıln kanunu ile Ayan Azuının, Kanunu Eaa-
Eıutyi çiğnediğial, gUnlin birinde ıiyi dafiştirmek üzere MOe1111an 
mahkeme lılu1urunda millet namına Mecliıi vaziyetinde toplanmala• 
kendi•iaden ı. .. ap aorulacajıoı nnı l•tiyordu. Fakat BaıveklJ M. 
a&ylemlılerdfr. HUkumet IH inti- Çaldarlı bu teklffl kabul etme• 
habat kanunu tatbik aahasına diğl için Harbiye NazıriJe araları 
geçtlfi için yeni intihabat açılmıitır. 
yapılmak Uıere meb'usan mecliıinl Bunun üzerine Baıvekll M. 
feahetmiı, fakat M. Kondilis ile Çaldariı sfyaai kombinezonlar 
dlktatörlDğe taraftar olan Jeneral bulmak ıUretlle yeni Cumhur reiıi 
Metakaaıın fırkaları hükumetin intihabının önümüzdeki Cuma gUnt 
bu lıteğlne taraftar olmamıı· yapılmaaına karar vermiştir. Hü· 
lardar. Yalnız M. Koediliı Ayan kumet fırkalara yeniden M. Zal· 
Mecllılnl de dafıtmak suretlle ken• miae rey vereceklerdir. - A. y. 

•• 
Universitenin Yirmi Sene-
lik Demirbaş . Ta.lebeleri ! 

Üniveralte faklUt~lerlnde iki aenedea fazla ayıu •ınıfta kalmıt 
olan talebelerin tecdıdlkayıt edll•eme16rl için bir karar verilmlıtir. 
Fakat talebe meıru mazeretler sebebile ıınıfta kalmıt ise Ünlveraite 
idare heyeti kararlle kaydi yenilenebilecektir. Senelerdenb~rl fakUfte• 
lerden mezun olmıyan, iki aenede bir kaydinl tecdit ettire~ birçok 
talebeler Yardır. Yapılan tetkikatta (20) Hnede faklUtelerde kayıtla 
bulunan ve henüz mezun olmıyan talebeler vardır. Bu gibiler fakUI· 
telerden çkarılmııtır. 

Yeni gUmUı paralar çıktıktan soııra, ay batında en çok maaı alaa 
memurla, •D u maq alu memurun ıokaktaki vaziyeli ı 
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Seıi .. 

ihtisas 
En Önde 
Gelmelidir 

Bazı müesıeeelerd" lhtisaaa az 
ehemmiyet verildiğini görüyoruz. 
Halbuki hu.kılmet, idare makine· 
ıioin birçok ,ubelerinde mutahaı· 
111 it adamlan k:ullanmaktadır. 

Geçende gümrükte geçen bir 
hadiıe, burada ibtiaaı itinin o 
derece kuvvetlenmediğini iıbat 
etmektedir. Bu huınııta halkın 
m11taleaıı da ıu yoldadır: 

Ahmet Kadri Bey (Sultant.hmet 
Firuzağa 34) - Garp medeaiyetlain 
yOk•eJmuinde ve ilerJemeıinde ihti• 
Hıın bilyilk yeri vardır. Orada ber 
it ehline ve mOtehaHıaıaa Yerilir. 
F&kat bizde Hefle aöyliyeyim, bazı 
iıterde ihtiıaa ik.nci derecede kalıyor. 
Bir genç maden milhendiıimiz Avrupa• 
dan dönmdf. Sandıf ın içinde ııönye de 
•armıı. GilmriJk muayeae memur
luı mühendiH ııönyenin IDzumu yok
tur di7e bir hGkGm yQrltmGı-

ler •• derhal GQmrllk reamlai 
almıpar. 

Bu miaaJ, ibtinaa karı• bir bOr
metalılik nGmunHidlr. lhtiaaaa H 

mOteha1aıu1 her itimiade ehemmi7et 
•umeliylL 

• Necdet bey (Kumkapı Niıan.oa 87)-
Geçen aene filmrllkten çıkaıa ııaıIGk 
••aaire aibi bata e17anm bata olup 
o1madıt aı anlamak için rllmrlkdeki 
ııaz'Oklerin yakılmak auretlle muayene 
edildlt'oi iıitmiıtlk. Şimdi de bir 
heyet, mOhendiı için gllnyeye lüzum 
yoktur, kararını vermiı. İhtlaau ehem
miyet vermeyen baı:ı mGe11eaeleri
mlzin varlıtı bir taklit olmaktan 
kurtulmayacaktır 

Po:iain parmak izi ıubeaiai de, 
lhtiHaa tam manuile yer VHil•n bir 
mile11He olarak canlandırmak ll:ıım
dır. Birçok muraf ederek aenelerden 
lterl yaıattıtJmız bu ıntıeHHeden 
mahkemeler •abıka k~ydı cihetinden 
btifade edemiyorlar. Makeadı •abıka 
tcabit etmek iae bu m4eaaeaeyl llapl• 
tanelere ilbe etmek ve adlf bir ııkil 
Yermek daha dotru olur. Alcıi tak
dirde bu mileHe .. yi taklit olmaktan 
kurtarmak ve Avrupadakilere beoıet
mek ı-erektlr. 

• Halil Bey (Fatih:Malta çartıeı 12)-
Bir gazetede tab.IJden dönen bir 
renç milhendiıln kitapları aramında 
çıkan gönyelerden ıllmrllk reami 
ahndıtını okudum. B•n buna inan• 
mak l•temedim. Fakat ııtlmrfllr. daire
•inin muayene memurları mllhendiıin 
ganye ile iti yoktur demiıler. All
kadar mileHHe bu haberi ademakıllı 
bir te"tklkten geçine de neticede bizi 
tenYir ebe çok iyi olur. ÇünkO mü
bendlıe ganyenia IGzumuDu bllıuiyen 
bir adam gümrük muayen• memuru 
ola mu. 

içkiden Sonra 
Ketencilerde oturan demirci 

Ohaneıe miHfir gelen lımail 
ile Rıza isminde iki arkadat bir 
mllddet içki içtikten sonra kavğa 
çıkarmıılar, Ohaneai yaralamı~· 
lardır. 

, ;', . ' . ·,- .. . .. ~ 

L L.BD 

Köy Çocukları Ve Hükômet 
Maarif V ekileti Köylülerin Yetişmesi 

için Mühim Kararlar Verdi 
Maarif V ekli eti Maarif mtldtirll\klerine milblm 

bir tamim göndererek, köy mekteplerinde okuyan 
(10-15) Y•t araaındaki talebenin boy ve ınkletlerinln 
ölçülerek bir Jstatiıtik halinde gönderilmeılnl bU
dirmittir. Maarif müfettiıleri, k6ylere giderek köy 
çocuklarmın boylarını ve ııkletlerini ölçmeğe 
baılamışlardır. 

fevkalade olarllk toplanacak, ve ilk tedriıat Tazi· 
yetini görllıecektir. Fırka arubunun geçen toplantı
ıında, ilk tedriaat mHeleai için tetkilona karar 
verilen noktaların neticeleri, bu aefer konuıularak, 
bazı tedbirler alınacak, kararlar verilecektir. 

Diğer taraftan, ecnebi ve akaliiyet mekteplerin
dekJ akalliyet talebelerinin de boy ve sıkletleri 
6lçtiJerek Vekilete g6nderilecektlr. Maarif Veklleti, 
bu husustaki istatiıtiklerf fırka grubuna verecektir. 
Btıyllk Millet Mecliıi açıldıktan ıonra, fırka grubu 

ilk tabıllin maddi ye mane•I cihetlerden daha 
•erimli olmaıı için hDkômet ve fırka çok ehemmi
yetli hareket etmektedir. Maarif Vekili Abidin Bey 
fırka grubunda ilk tahıil hakkında aenit beyanatta 
bulunacakbr. 

Bllha11a köy mektepleri ve köy çocukları l\ze-
rinde deYleıt çok titiz davranmaktadır. 

imtiyazlı Şirketler \Bir Vapur 
Tramvay Ve Elektrik Mu- Rıhtıma 

rahhaıları Ankaraya B. d• d• 
Gidiyorlar ın ır l 

lıtanbul Nafıa ılrket •e ml\· Evvelisi aece sabaha karıı 
eaaeaeleri komiaori Clvantir Bey, Bogazda bir kaza olmuttur: 
birkaç göne kadar Ankaraya Norveç bandıralı Glitre la-
aldecektir. minde bir vapur 9 bin ton benzin 

Civanıir Bey, imtlyaılı tirket· ytıkile Batumdan limanımıza ha· 
lerle Ankarada başlayacak olan reket etmit ve evveliıi gece ıa-
mUzakereler dolayıs le Nafıa Ve- baha karıı aaat 3 te BÖğazdan 
kAletlne izahat verecektir. Elektrik içeriye girmiştir. Gemi Ba:talima
vo Tramvay Şirketleri murahhaa· nı önlerinde aahile doğru ilerle-

mit ve balıkçılık mektebinin bu-
ları, Belçikadakl merkezden mll· Junduj'u rıhtıma tehlikeli ıekllde 
zakerelere ittirak etmek ıalihi- bindirmiıtir. Dün ıabah, Kızkuleal 
yetil• gönderilen M. Motner de ileriıine getirilen gemide yara 
dahil oldup halde birkaç gllne olup olmadığım anlamak için 
kadal' Ankaraya sıideceklerdir. dalgıç indirilerek tekneai muayene 
Verilen malumata göre; pürllzlO ediJmiştir. Neticede faila bir 
meseleler, halkın zararına mey- haaar olmadığı görülmUştilr. Li-
dan verm(yecek tekilde vo kat'ı man idareıl bu çarpıı hakkında 
olarak halledilecektir. tahkikata batlamııtır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Galatada otur•n Madam 
Sofiyanın bir buçuk yatmdaki 
Servi adb çocuğu pençerede 
oynamakta iken sokağa döıerek 
yaralanmııtır. * Mey•ahoıta Muıtafa adh 
biri lsmail adlı birini bir para 
mesalealnden dolayı yaralamıştır. 

lf- Evvelki akşam Haliçte 
Ilyaa isminde birinin kayığı dev• 
rilmiş, denize dü9en İlyas korta
rılmııtır. 

lif Langada Cemile hanımın 
evine misafir gelen Şefika hanım 
15 Ura çaldığmdan yakalanmııtır. * Şoför lbrahimin ldaresln· 
deki bir otomobil Emin6nflnde 
tof6r Mebmedin otomoblline 
çarpmış, içinde bulunan Ahmet 
Faik bey yaralanmııtar. 

OskUdar Cinayetinin Tahkikatı 
Henüz Bitmedi 

Bazı gazeteler, Üskildarda bir
kaç a ıın evvel iılenen eararengiz 
cinayet faillerinin kati olarak ya• 
kalandığmı yazdılar. Fakat evvel
e• de yazdıiımız gibi, zabıta elde 
meYcut delillere göte dört kiılyl 
nezaret altına almıı. Fak at bun• 
lar mütemadiyen inkl.r etmekte
dirler. Hnviveti teıbit edildiği için 
Huamn ceaedi gömlilmtııttlr. Zabıta 
tahkikata devam etmektedir. Yaz
dığmuz dört kiıl hlll nezaret 
altında dır. 

Müzeler Teftiş Ediliyor 
Maarif Vekaleti Müzeler MU· 

f•ttiıi Burhan Ümit B. lıtanbula 
gelmiı ve Uç gUnd~nberi Asarı· 
atika Müzesinde teftlılerine baı· 
lamııtı.r. 

Gayrimübadiller 
Yine Münakaşalı Bir 
Kongreye Hazırlanıyor 

Gayrimübadlllerln ıenelik kon• 
gresi önümüzdeki Cumarteal aQnft 
Halkevinde toplanacaktır. Bu 
Toplantıda, bir kııım gayri mtı
badillerle cemiyetin idare heyeti 
araamda bir hayli zamandanberl 
devam edip ıiden görllı anlata· 
mama.zlıklarının halledilecoii umul· 
maktadır. 

Bu seferki toplanbda, gayri
mlldUlere yapılan para tenfatında 
kabul edilen niıbet meselesi Oze
rlnde hararetli görtıımeler ola• 
caktır. Kongre lçln, bir kııım 
mübadlller şimdiden hazırlanmıya 
baılamıtlardır. 

iki Kumarcı 
Kllçiikpazarda Mehmet Osman 

ve Fazla lımlnde lkJ kiti Şakirin 
kahvesinde kumar oynarlarken 
yakaJanmıılardır. 

Adliqede 
Bir Gürültü 

Niglr isminde bir Hanım al
bncı hukuk mabkemeain• müra
caat ederek Mehmet ÇaYuf aley• 
bine bir boıanma davaıı açmlfbr. 
Diln bu davaya bakılırken Meh
met Çavutun Uvey kızı Behice 
Hanım kendial aleyhine phitllk 
yapmıtbr. Mahkeme 1alouundan 
çıkdıktan ıonra Mehmet Çavuı 
üvey kızının üzerine htıcum etmit 
ve tokatlamıya hatlamııtır. Behice 
Hanım bu hilcum karıııında avazı 
çıktığı kadar batırmıf, koridorları 
halkla doldurmuştur. Adliye poliıf 
Mehmet Çavutu yakalamif: Be
hice Hanımı da adliye doktor
larına muayene ettirmiftir. 

( Gliniin Tar ·1ı; ) 
Halkevinde 

Firdevsi İhtifali 
BOyıllk İran ıalri FJrdeuıioin bl· 

ninci yıJdönilmtl mllnaaebetile d011 
akıam HalUvlnde aaat 17 de bir 
mera1im yapılmıtbr. Meruimde fırka 
umumi katibi Recep Bey, fırka erk&· 
Dı, Vali n belediye reial Muhiddin 
Bey, ıehrimizdeki lran ceneral kon• 
ıoloau, Hfarethaae erklm ve eair 
birçok unt hazır buluamqtur. 

ilk olarak, Halkevi reiıi Ali Rıza 
Bey meraaiml açmıı ve daYete icabet 
edenlere teıekldlr ettikten •onra, 
a6zll Hüaeyln Danit Beye bırakmııbr. 
HDHyin D.uiı Bey, Flrdnıinin hayatı 
Ye eHrlerl hakkında bir konferana 
'l'ermiıtir. Konferana aJkıtlanmıf, 
bundan ıonra menimdo bulunanlara, 
çay ikram edilmiıtlr. 

Recep Bey Şerefine Çay 
Cümburiyet Halk Fırkuı Umumi 

idare heyeti, dOn aktam aaat 9,30 da 
Makıiınde, Fırka Umumi lo.tibi Reop 
Bey ıereflne bir ziyafet 't'ermittir. 
Recep Bey Perıem beye Anka raya 
gidecektir. 

lktıaat MUstetar1 
fktiHt vekiletl mll•t•tarı HOınl 

Bey, Ank6radan ıehrfmiae gelmlıtlr. 
Tetkiklerde bulunduktan ıonra tekrar 
Ankaraya dan~cektlr. 

Yümünlü Bir Nişan 
CaıahurJyet razetui 1ahibi Ye 

Meb'ua Yunuı Nadi Beyin klZl Leyli 
Nadi hanımefendi ile kıymetli Harf• 
ciye memurlarımızdan Uıaki zade 
BGleat Beyin Dİfan meruimleri ÖDÜ• 

mG.zdeld Pertembe gilnii Perapala1 
••'onlaranda bir çay ziyafetlle tea'lt 
edileceti haber alınmııtır. 

Tr•mvay Şirketinden 
Bir istek 

Ayaapafa halkı tramny ıirketiae 
mllracaat ederek, Takıim-Sirkecl ara• 
aında iılemekte olan arabaların bundu 
Hnra Takıimden detll, Ayaapafada 
GGmOıauyu haatane1i 8n0ne kadar 
uzablarak oradan dönme1lni iıte• 
mı.terdir. 

Makineler Geldi 
Kay.eri menaucat fabrikaa ının 

ikinci parti mıılzemeıi diln Zlryanin 
•apurile Odeaadao limanımıza getirJl• 
mittir. Bu mal:r.eme, Menin yolile 
KayHrlye ıevkedilecektir. 

1675 Seyyah Gellyor 
Vulkania iımide bir İtalyan ıı•• 

miıl önümüzdeki ayın batında Jima• 
dımı•a 1675 seyyah getlrecetlr. 

Tıp FakUltealnde Lltlnce 
Tıp Fakültuinin üçüncü ve diSr• 

dllncll ııa ıflarında bu seneden itlba• 
ren lathıce dera okutulmı7a baıla• 
mıttır. 

Üniversitede 
Para Yardımı 

LlHlerden çok lyl derece ile me
zun olan talebelerden Üniveraite Fa
klltelerlnde tabıiUerine devam ede
ceklerin maddi vaziyetleri mllıalt 

detilH, Ünlveraite rektfülOtil bu gibi 
talebeye para yardımında buluna• 
caktır. Ancak bu gibi talebenin fa .. 
kOltedeki denlerde çok iyi derecede 
muvaffak olmaları tarttır. 

1 ,._{jon Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan · B. Diyor Ki: 1 

Hasan B. - Hayret ettim 
doğrusu, böyle ıey hiç atdıma 

•elmezdi. 
- Ne oldu Haıan Bey n• var? 

Ha1ao 8. - Daha ne olıun azi· 
zim, fU her dakika otomobil klak· 
sonundan, motoaiklet patpatındao, 
herkelİD yDreii titrediii •• 

... Birdenbire komıunun evin
de kopan glirültU, patırdıdao ne· 
ye uirayıp t•t•rdıjı •• 

..• En tatlı uykularında cıyak 
cıyak 6ten Yapurların, trenlerin 
düdtlk ıeslerinden herkeıia 6dtı 
koparak uyandığı lıtanbul l(İbl 
bir şehirde •• 

·- Bir kadın, birhaç gece cY.. 
velkl gök gürUlttılerinde1a kor
karak 6Jmüt l.. 

1 
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He n 
,....--..-ı ---

Münd f'i,~tır.uzı;ı ~oklu· 
/11nJ"1ı .. d€ı ..,eJ,·ı ,,.~mf1-· 

tir. --' 

Belediye 
Seçiminde 
Kazananlar 

Beledlye intihabatın• fttfrak 
ed n vatandatların attıkları rey• 
lerin tasnifine devam edilmektedir. 
lıtanbulun on kazasından bir kıs· 
mının neticeleri beJU olmuıtur. 

Yarın aabaha kadar bUtön kaza· 
larda taanif bitmit olacaktır. Dtln 
yaıdığı:nız Adalar kazaaından 
haıka Sarıyerde lımail Hakkı, 
Amca Tevfik, A vwkat Aziz beyler 
aııl azn ohauılardır. 

KadıköyUnde Yuıuf Ziya, Naci 
beylerle Raaime hanım, Reıat ve 
Haydar beyler aaıl aza olmuılardır. 

Beykoıda Melt et Ali, eczacı 
Ferit vo Reıat Yılmaz beyler 
kaıanmışlardır. 

ÜskUdnrda da Eczacı Celil 
bey, Avukat Muharrem Nail bey, 
Makbule Eaat hanım, Avukat 
Öm r Faruk bey aaıl aza, Hazım 
paşa, Avukat Celil, Servet Yesari 
beylerle Safiye HUaeyin hanımlar 
yedek aza seçilmişlerdir. 

Terbiyeci lsmail Hakkı, Ç~n· 
gelköylU Faik beyler de fırkaca 
namzetliklerl konulmadığı halde 
birer rey alm19lardır. 

Bnkırköyünde Ali Rlza, Galip 
Bahtiyar beyler kaznnmışlardır. 

Diğer kazalardan nlifuau fazla 
olan Beyoğlu, Fatih, Eminönü 
ve Beşiktaş netice bu aktam gt!ç 
\/akit alınabilecektir. 

Yeni Paralar 
Yeni gllmU, para faaliyeti 

bayii llerllemittir. Darphane ma• 
kinelerl bir taraftan gUmllş çelik· 
leri yaasılatıyor, bir taraftan da 

( 100) kuruşlukların pullarını ha· 
zırlıyor. Ayın yirmiıiade baılan· 
ması muhtemeldir. 

Tarihi Kapı 
Milli Emlik m\ldürltlğtı Babı· 

alinin eski ve tarihi kapııı111 tamir 
ettirmek için Maliye V eklletinden 
(1500) liralık bir tahıisat istemişti. 
VekiiJet henUz bu tahsisatı gön· 
dermemiıtir. Belediye bu tamiri 
beklemed n dün bu kapının ikJ 
tarafındaki mermer aebillerin taı· 
larını parlaltırmıya -ve illdirmiye 
l>aıla mııtır. 

Doğru Değilmiş 
Belgrattaki Yun~n Ate· 
ıemiliteri Kaybolmamış 

Atlna, 15 ( Huıuıi ) - Yuna-· 
nlıtan Belgrat Ataıemiliteri Mi
ralay Liyumboı'un birkaç giln· 
denberi ortadaa kaybolduğu ıa
yiaları üzerine "Soa Poıta., aa· 
mma Harbiye Nazırı M. Kondi
lfa' e müracaat ederek izahat 
lıtedim. M. Kondtlia bana, bu 
haberin aalı olmadıtını, daha 
dUn Miralay ile telefon ıörllımesi 
yaptıiını aöyledl. A. V. 

Avusturya Elçisi 
Ankara 14 ( A.A) - Avuı· 

turyanın Ankara Orta Elçiıi M. 
Kari Buhberier fıtanbula aHmiı· 
tir. Mumaileyh nezdinde orta 
•içi bulunduğu Irak ve Iran bil• 
kUmdarlarma itimatnameainl ver· 

SON POSTA 
Sıyfa 3 

Resimli Makale ı-------------...... a Geçimsizliğin üç sebebi a S ·· z ·· n (ısası 11 

er ailede 7.aınan zaman bir geçimsizlik teıahürl baş
göıterir. İçinde kavga ıeçmeyeo, dargınlık olmayan n pek 
azdır. Bir Amerikalı iotiaıaiyat iiıtadı aile geçimıiılikl ri 
iç;in baılıca üç aebep ıöıteriyor: Paraıızhk, kıskançlık, nin 

diyor ki: "Kukançlık, heniiz miluobu bulunmayan ve bu· 
lunmaaına da imknn olmayan bir illettir. Bu yüzden bazan 
iki kardeşin yumruk1&4tığı, tabanca ve bıçak bile çektikleri 
görülür. Kıskançlıktan kurtulmanın en eyi çaresi, 
mantık ve muhakemeytt başvurmaktır. Fakat bu da herkea 
için mümkiin değildir.,, 

içinde . yaıayanların kafa dengi olmamaları. Üstat, bu üç 
ıebep ıç!nde en ağır olarak kıslcançlığı ileri 11iirüyor ve 

• 
D 

• 
ı ç pı 

ütev _ffa 
•• 
O nün 

.ıral1n Y ugoslavyaya Getirilen Cenazesi 
en 

[Manilya faciaeındnn sonraki vazi- ı 
yete dair birinci ••yfamızda okuduğunuz 
ilk Jınberlerden sonra son dakikada 
aldığımız haberleri de burada takip 
edeceksiniz. ] 

Parlı, lS ( Huıuı1 )- Marailya 
faci&1ına it adli tahkikata bikaç 
koldan ayrı ayrı devam ediliyor. 
Son dakikada alınan haberlere 
göre adli talıkikat çok ebem· 
miyetli bir inkiıaf ıahaaına gir· 
mittir. 

Pariste, Maı ıilyada, Liyonda 
ve diğer tehirlerdt. bulunan birçok 
Yugoılavlarm evlerinde araıtırma· 
lar yapılmıı, esrarengiz ibareleri 
ihtiva eden vesikalar bulunmuıtur. 

Vaktile Yuıoslavya'da Nazır· 
bk yapan bir Hırvatı evi de 
araıtırdmıthr. Elde edilen ne
ticelerin mühim olduğu ıöylen· 
meklebcraber tahkikat hakkında 
umumiyetle pek ketum davranılıyor. 

Parlı, ı 5 (Huıuıi) - Parl 
Midi gazetHİ Şamoni kasabaam· 
da, Alber Selda iıminde Kudüsltı 
bir Bu1iarın Marsilya faciaaile 

inlerce Halk Ağlıyarak Geçti 
alakadar olarak tevkif edildiğini 1 kast ile hiçbir alAkası olmadığı, 
yazıyor. Yugoslavya hududuna yerleıtiri• 

Fakat bu adam sonradan ıuç• len Hırvat mUltecilerlnln geçen 
auz görülerek ıerbet bırakılmııtır. Ni1&n ayında huduttan kaldırıla· 

Cenaze Yugoslavya'da rak içtaraflara gönderildikleri 
Belgrat J 5 (Hususi) - Mute- bildirilmektedir. 

veffa kıralın cenazesi Dubrovnlk Hep Sah GünU 
torpitoıile dUn SpJit !imanına Londra' da çıkan Deyli Herald 
getlriJmif, gemiye refakat eden gazet11i, müteveffa Kıra} Alek· 
Fransız ve lngiliz filosil4' sahil sandrın mensup olduğu hanedan 
balaı yaları tarafından top atımfle reiıl Kara Y ~rilyeviç ile, 
ıelamJanmıştır. müteveffanın büyük babasının ve 

Hükumet erkanı ölüyU selim· nihayet Kıral Alekaandrm hep 
Jamışlar sonra tabut dışan çıka- Sah günü öldürUlmUı olduklarmı 
rılmıı, binlerce halk gözyaşları ve K1ralın Salı a-UnUnü daima 
dökerek tabutun önünden geçmit· meı'um olarak tanır bulunduğunu 
tir. Bu ıırada kiJiseler matem yazıyor. 
çanı çalıyorlardı. Tabutun önüne Kıraliçe Hz. nin Cevabı 

Y
üzlerce çelenk konulmuıtur. Yuıoılavya Kraliçesi Mart Hı., 

zeycinln yefatı üzerine Gaııi Hz. nin 
Ankara, 15 (Huıusi) - Bura• taziye telgraflarına ıu cevabı nr-

daki Macar sefareti, Marsilya miıler~ir: 
auikaıtmdan ıonra Macaristan ''SevıiH zevcimin elim bir ıurette 
aleyhinde çıkan ba21 şayialar 61Umn .mlına~ebetile çektikleri çok 
mUnasebetile bir tebliğ neşret· milheyy.~ •Özlerden dolayı ır.ati 

devletlerıae bGtftn kalbimle teıek· 
mittir. Bunda, Macariıtanm bu sui- kür ederim. -Marl ,. 

---~~---;-~~~~~~~~~~~___:::._~~ 

Hopa Yolunda Pangaltıda 
Bir Kaza Bir Karıkoca Muhtelif 

M., Karahan 
Sovye'Jerin Yeni Ankara 

Sefiri Geliyor 
Moıkova, 14 (A. A.) - M. 

Karahan Türkiye 'ye hareket et· 
mittir. Sefir iıta1yonda V a11f 

Beyle Japon Hflri M. Ota, Efia• 
niıtan sefiri AbdtUhUHyin Han, 
lta'ya orta elçiıi M. Balturıayopı 
ve Türkiye, Iran ve Efianiıtan 
ıef aretlerl erklıu veaair zevat 
tarafından tetyi edilmiştir. 

Hopa, 14 ( A. A. ) - Dun Yerlerinden Yandılar 
Karatan gelen bir kamyon Çam Pangaltıda Çifte cevizlerde 18 
dağında 150 metre derinlikteki numaralı evde 18 numaraJı evde 
uçurumdan yuvarlanmıı, dört yoJcu oturan mütekait Arif Bey kahve 
athyarak kurtulmuf, bir ytııbaıı piılrmek için gaz ocağını yakmak 
kamyon parçalandıktan ıonra iaterken ocak parlamıf, kendiıl 
meydanda kalmıı ve bir t•Y olma- ve karııı muhtelif yerlerinden 
mııtır. Şoför ve aahlbl atırca yanmıılardır. 
yaralanmııtır. 

Gizli Nüfuı Vak'aları 
Ankara 14 - Birinci Teırin 

ayının birinci haftası ıonunda 

. ............................................................ . 
gizli doğum 2, 750, 787, gizli ölüm 
1 613 694, iizll evlenme 856 949 
olarak teabit edilmiıtir. 

Facia Tafsilatı 

Arasında ... 1 

•------------ A. E. ---
Yugoslavya kralının ölümün- ' 

den bahseden gazetelerin çoğun
da müşterek bir mülahaza gör· 
dUm ve mUbalegalı, hatta tama• 
men yani.§ buldum: 

- Yugoslavya milleti başsız 
kaldı, diyorlardı. ihtimal ilk ha· 
berin verdiği heyecana kapıhyor· 
lardı. Tabmiıtde fazla bedbinliğe 
düşüyorlardı. 

Hakikatte, Musa'nın ümme· 
tini istisna edelim, tarih hiçbir 
milletin baııız ·kaldığım kaydet
mez, kendisine daima bir rehber 
bulmuıtur. Bu rehber, asırlar da 
bilir, gerçekten rehberdir, önllne 
düştüğü milJetf nurlu bir yola 
ulaştırır. Bazan bu sıfata lAyık 
değildir. Uçuruma götUrDr, hatUl 
kenarından aşağıya itiverir, fakat 
ekseriyetle orta kuvvettedir, tabii 
muvazeneyi muhafaza eder. 

Zaten şimdiden anlaıılıyor. 

Ölen kral ölUmünU hayatında 
dütlinmüı, ne yapılması lizım ge· 
leceğini tesbit · etmif, ona göre 
tetbir almııtır ve dünya sulhu he· 
sabına ümit edilir ki, Yugoslavya 
arsınh geçirmekten masun kala

caktır. 

* Evet, Yugoslavya kendislnf 
idare edecek başı yine bulacaktır • 
Fakat ortada bir yavru vardır ki 
ebediyen babasız kalacaktır. 

No derseniz deyiniz, ben Mar• 
ailya f aciaaının en fazla hüzUn 
veren noktalarından birini ölen 
kırnlın yetim yavrusunun vaziye· 
tind bulurum. 

lngiliz gazeteleri anlatıyorlardı: 
- " Küçük Piyerin bir yah 

talebesi olarak devam ettiği mek· 
tebin mlldliril, akıam geç vakit 
fac·ayı bir telefon haberlle öğ~ 
rendi, fakat kendiıine, haber ver· 
memesi de tenbih edllmiıtl. Ha· 
ber vermedi ve kUçUk Piyer, o 
geceyi 150 arkadatile birlikte, 
yatakhanede mıııl mıııl uyuyarak 
geçirdi.,, 

Franııı gazeteleri anlatıyordn: 
-

11 Ninesi gitti, Knçnk Piyeri 
Londradan alarak Parise getirdi. 
ondan acı hakikati aaklamışlardı, 
sadece: 

- "Baban yaralandı,,, demltlcrdi. 
Arkaaında kül renıi, vücuduna 

göre blra:r: bolca bir koıtum varda. 
Ve çok mahzun rörilnilyordu. Fakat 
kendiıini karıılamıya gelen annıinla 
kucatına atıldığı zaman ıaklanan ıeyl 
anladı. Hıçkırmaya baıladı. 

''Az ıonra kendiaine kıral oldu· 
tunun anlatalmaıı icap etmiıti. 

- "' istemem, diye batırdı. Daha 
çok küçüğilm.11 

Felaketi anlıyordu, ıatarap çekiyor
du, fakat birden kilçOk omuzlarına 
çöken haımet ona anlaıılmaa bir te1 
reli yordu . ., 

* 
Bence Mar1llya faciıı11nın en fula 

hO:r:On veren tafhalardan biri bu 
noktadadır, demlıtim, aonra 
reldi. Ayni derecede hil:ıün 
nokta daha bulunabllecetinl 
dQm: 

aklıma 

bir lkl 
dOıün-

Marailyada bir milletin batını yere 
dGtilren kurıunlardan iki tanui de, 
Hyircilerin aratıaa .aptı, iki kadını 

ö!dilrdn, kim bilir belki bunların da, 

mek üzere Bağda'da ve Tahran'a ( 

ıtdecektf r. 

Ankara' da Yeni f ıtaıyon 
iSTER iNAN /STER iNANMA! 

""' yetim kalmıt birer yanuları yardır, 
1 ve facianıa erteai rün, acı ile birlikte 

belki ekmeklerini de dOtOneceklerdir. 

Ankara 14 - Burada yeni bir 
lltasyon binaıı inıaaı tekarrür 
etmittlr. Yeni bina yarım mil· 
yon liraya çıkacak ve 300 bin 
kiıillk bir ıehre uygun tertibatı 
ihtiva edecektir. 

Düukli Gazetelerde ş()y)e bir haber okuduk: 
' ' Y eraiz yurtıuz ıerııeri halde ge:r:dikltri görlllen 

Cemal v1t Yuıuf iıminde iki kiti yakalanmış, ikiıer ay 
amme hizmetinde kullaııılmalırına karar verilmittir. ., 

I Alt 

İki ay sonra ne olacak~ Şüphesis bunlar tekrar yerıiz 
ve yurtsuz kalaoaklar. Bu gibilere J er ve yur& temin 

ı edilmedikçe yersizliğin önüne ı•ciltbileoğine; 

I B R /NAN A l 

GaHtelerde bahıl ıeçtltini ıöreme• 
dim, daha dotrusu, tafsillt okadar 
çok ki, yaprak yaprak yaıı araaında 
arayıp bulamadım. 

Fakat lnuniyetlen ümit ediyorumı 
BilyQklerin matemi düşOnOIOrken kil· 
çüklerinki de unutulmıyacaktır, I&• 
ır.ımaa onlara da yardım edilecekti.. 
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Ziraat Bilgisi ("') 
1 

Bakımsız Kalmış 
Zeytinliklerin 
lhgası 

-1-
Bursada Çekirııede 47 numa• 

rada oturan Erdoğan Bey bana 
yazdığı mektupta diyor ki: 

" Uzun zaman bakı mıız kal· 
mıı bir :ıeytfoliğl ihya etmek için 
ne yapayım?" 

Yapılacak iş, kendi ıorgu· 
ıunuo içindedir. Uzun zaman ha· 
kım~ız kalmıı, ve bu yüzden ha• 
rap olarak verimsiz bir hale gir· 
mit olan zeytin ağaçlarını yeni 
baıtan ihya etmek için onlara 
mahrum kaldıkları bakımı yap· 
mak kafidir. Ağaçlar çok) muh· 
taç oldukları bakıma kavuıunca 
·ıened6n aeneye bozulmaları ıibf· 
aeneden aeneye de dUzelmlye 
baılarlar. Şu kadar var ki bu ba
kım işi ne kadar fenni bir dü· 
zende gUdillUrse, itin neticeai de 
okadar çabuk ve okadar hayırla 
olur. Zaten Bursalı kariimin ıor· 
pıu da bu noktadan cevaplan
mıya değer. 

Şunu bUtUn köylUler bilme· 
ildir ki zeytinağacı diğer btltlln 
ağaçların içerisinde en ömlirllisll, 
en dayanıklıaı fakat o niıbette de 
en kibarı ve en nazhsıdır. Bina• 
enaleyh onu daimi ıurette bir 
bahçe ağacı olarak bUyUtmlye 
zaruret vardır. 

Bu nokta akla konduktan 
sonra yapılacak l9i sıralamak ba• 
sitleşlr. Yoksa zeytin ağaçlarım 
diğer ağaçlarla bir görenler, on
lara yapılacak hizmetin fazlalığını 
daha bidayette takdir etmiyenler 
bu sahadan kazanç alamazlar. 

Eldeki harap zeytinliği 
diriltip ıenlendirmek iılerine böy· 
loce bir başlangıç, yapbktansonra 
hareket hattınızı çizebilirim : 

1 - Zeytinliği kasımda de
rince belletip bütün kıt bubalde 
bırakınız. Kııın kar ve yağmur 
ıuları busayede toprağın alt 
tabakalarına sinerek LUtUn yaz 
harcanmak için depolanmıı olur. 
İleride zeytinin bu rutubete çok 
ihtiyacı olacaktır. 

2 - Yine kaıımda ağaçlann 
kurumuı dallarını, çürük yerlerini, 
teldlsiz kı11mlanm keserek kaba 
taılak bir budama yapınız. Bu 
ameliye onlara yıllardan sonra ça
maşır değiştirmiı gibi bir ferahlık 
verir. 

3 - Mart gelince; albnda ki· 
fi derecede rutubet bulan ve bi· 
rinci budama ile az çok dinç yer
leri bırakılmıı olan atacın gizli 
tomurcuklarına içten bir kurt ya• 
yılm•ya baılar. Bu sırada yukan· 
ki dallardan evvel g~klerdekl 
piçler canlanmak istidadında ol· 
duğundan keskin bir keserle bu 
piçleri keser, Uıtelik keskin bir 
çakı ile pUrllzleri dilzlersiniz. Bu 
lıte nekadar az yara olursa ve bu 
yaralar nekadar dllzgfin çıkarsa 
ağaç o kadar erken dirilir. 

4 - Batı ayıklanan dibi te· 
mizleoen bu ağaca artık besli bir 
ıofra hazırlamak sırası gelmişti. 
Köklerinden yarım metre uzakta 
çepeçevre bir çukur açarak burayı 
gayet iyi çUrOmüş ve kış yağmur 
altında kalmamıt bir gfibre ile 
doldurur karıştırınmız. GUbre ne 
kadar iyi olursa soframz da okadar 
besleyici olmuş demektir. Meyva• 
ııını tam 180 gün dahnda taşıyan 
zeytin Hğacınm fU tabiati onun top
raktan ne kadar gıda kaldırmak 
zaruretinde olduğuna gUzel bir 
miaaldtr. Binaenaleyh gttbreleme 
iıi zeytinin yaşamasmda pek mil· 
himdir. 

5 - Nit<\n ayında ağaçların 
esaılı budamasına girişirsiniz. 
Bu iı için eğer bilğin:z yoksa 
mutlaka usta bir adama müracaat 
ediniz. Bu budamada berağacm 
icabına göre hareket edilir: Eıas 
kaide, ağacın kuvvetine göre 
ileride kurulacak olan çatının 

temelini hazırlamakbr. Eğer ağaç 

zaif ve eski dall a rı tamamen 
mahvolmuş ise kabaklama budanır. 

SON POSTA 

Muş'ta Yayla Hayatı 
Bingöl Yaylalarında 

Bir Sarı 
Semiren Koyunlar 

Liraya Satılıyorlar 
Suryede 

Mut, (Husu· 
ıi) - Muı yayla· 
ları hayvan boa· 
lemek nokta• 
sından mühim 
bir huıuıiyet ar· 
zederJr. Yaz ay· 
larında iter ta
raftan birçok ko• 
yun tllccarları 

blalorce "siirUler· 
le Muş yaylAJa· 
rına gelirler. Ve 
buralarda" ftç ay 
kaldıktan sonra dönerler. 1 

ViJlyetin en mühim yaylllan 
Bingöl, Şerafeddin, Kurtik •• 
Ku~ılzlyaret yaylllar1ndır. {BlnglSI) 
ve (Şerafeddin) yaylilarına yetmiı 
ıenedenberi (Beritan) qiretl gelir. 
Bu atiret; Palo, Diyarıbekir ve 
Viranşehir clvarlarındr ikamet 
eder. lflıri koyun ticaretinden 
ibarettir. (Karakulak), (Kosan) ve 

Belediye Seçimi 
Biten Yerler 

lstanbul 14 ( A.A. ) - Daha 
55 yerde belediye seçimi bitmiı 

ve haJk reylerini tamamen C. H. 
fırkaıı namzetlerine vermiştir. 
Şimdiye kadar intihabı biten yer• 
lerin adedi 282 yi bulmuştur. 

Dnn intihabı bitiren yerlerin 
isimleri şunlardır: 

Akaeki, Alanya, Elmah, Finike, 
Kat, Korkuteli, Maı:aa'faat. Serik, 
lzmit, Adapazarı, Darıca, Gebze, 
Geyve, Hendek, Kandıra, Karasu, 
Karamürsel, Sapanca, Kavak, 
Ulubey, Karaballi, Maraş, Andıran, 
Göksun, Elbüstan, Alaıam, 
Isparta, Atabey, Egirdlr, Keçi
burlu, Senirkent, SucUlltı, Şarki· 
karaağaç, Uluborlu, Yalvaç, 
BoğazJiyan, Akdağ, Çatalca, 
kartal, Maltepe, Pendik, Silim 
Şile, Y aloYa. .. 

Gemlik, (Huıuıi) - Belediye 
seçimi bitmif, fırka namzetlerin• 
den doktor Ziya Bey 1915 reyle, 
eski belediye reisi Eıref Bey 1682 
Hlmayei Etfal reiıi Kerim Bey 
1432 reyle ıeçilmfılerdir. Daha 
seçilen 14 kiti vardır. En az rey& 
alan asli aza 936 rey almıı bu· 
lunmaktadır. Aıli ve yedek 
azalann yekunu 34tUr. 

.. E;e·;··ı·~ii ... d:ii~;· .. d;h; .. b"~;ü; .. ;;.ü: .. 
sait ise onlar üzerinde oynanır. 

Yok eğer ince dallarda duruyorsa 
bunlar llzerinde ince bir buda
maya giritllir. Herhalde bu iı bu 
aabrlara sığacak nazari bir izah
tan ziyade ameli bir izaha 
muhtaçhr. 

6 - Şimdi hu iti de hallet
tiğinizi kabul edelim. Bundan 
a'onra yapılacak it zeytinliği de
rince çapalamaktır. Kııın depo 
ettiğiniz yağmurların kaybolma· 
ma11na dikkat etmek lizımdır. 
Bunun için toprağın hHışmaaına 

meydan vermeyerek çapalarsmız. 
Eğer imkin bulur da yaz orta• 
111nda bir de sulayabilirseniz o 
senenin işini tamamlamış olur• 
ıunuz. 

ikinci ve üçUncU senelerjn 
işlerini de gelecek yazıda an· 
latırım. 

Çiftçi 

(•) Ziraat huıuaundald mU9kUllerlnlıl 
ıorumu. Son Poıta'nın (Çiftçi) el 
a.lae cevap yerıeıktlr. 

Muı'a11 cenap t11ra/ıradara g3rlfnüşil 
(Molla Ômeran) kabilelerine ay
ralmıtlardır. 

Bu kabilelerin reialerl yoktur. 
Her ev kendi iıile uğraıır. 
Bunlardan (Karakulak) kabileıl, 
Şerafeddin yayli8lnda ve diğer 
iki kabile de (Bingöl) de yaz ay
larını geçirirler. Burada be.lenen 
sDrülerini ıatmak Uzere Surye Ye 
Viranşehir taraflarına götllrlirler. 

Bu aılretln 

aalı TUrktOr. Yıl· 
dırım Bayezidin 

Timurlenkle olan 
muharebesi ea· 

nasında Konyadan 
hicret etmiı ol

duklarını ıöylemek 
tedirler. 

Villyetfn ce
nubuna teaadüf 

eden Kurtik ve 
İ<.ızılzlyaret yay• 

IAlarına da Muı halkından bir 
kıımı ile köylliler çıkarlar. Bugön• 
lerde havalar soğuduğundan yay• 
licılar kimli en gitmlılerdlr. Yat.
nız bu ıon kwmlarda pek u 
koyun aahipleri kalmııtır. Bu yay• 
lilarda yUrüyemiyecek derecede 
semiren koyuaların ; Surryede 
beherinin bir ıarı liraya satıldıia 
ıöylenmektedir. 

Adıyamanda Trahom Kursu 

Kar•• lffirak edtln muallimi•,. 
Adıyaman (Huıusl) - Bura· leye hazırlanm•k llzere tenYiri 

da çetln bir trahom mUcadeleal vttzifeılnl muallimler aeve aeve 

yapılmaktadır. Mualllmler bu mtl• 
cadelede de mühim vazlfele al· 
mıtlardır. Halkın, bilhassa ço· 
cukların trahoma karıı mUcade-

deruhte etmlıle.~dir. Bunu if]ln 
muallimlere mahsuı bir kurs açıl· 
mııtır. Bu kursa Adıyaman mu· 
allimlerinden baıka KAhta kazuı 
muallimleri de lttirak elmiılerdir. 

Eskişehirde imar Faaliyeti 

E•klı•hird• h•lk 6el•dlge l11tlhabı için veril•• nat•kları dl11l•rken 
v• E•1ciı•lalrd11 gcrai gapılan 6l11alar 

Eskitehir (Husuıt) - Gnn geç• 10 liradır. 35- 40 batta 50 liraya 
tikçe ıehrimlzde imar faaliyeti kadar evler de vardır. it banka· 
artmakta ve çok güzel binalar ıınm ıehir meydanlarından birine 

8 ılmaktadır. Bu kadar fazla koydurduğu ıaat b~y~k bir ihti-
y. p • . yaca cevap vermıttıt. Re1lmde 
hına yapılmasına ragmen ey kıra• yeni yapılan moderen binalardan 
ları pek pahallıdır. memleket haataneıi n. aakeri 

3 odalı bir evin kirası asgari mahfe! binası iörUlmektedir. 

Solhanda Teftişler 
Solhan, (Hınuıl) - Viliyet 

baytar mildllrll Hulfııi ve Uk ted· 
riıat mlifettlti Nureddin Siret 
Beyler kazamıza gelmişlerdir. Hu• 
lô.si Bey, Şerafeddin yaylbına 
çıkarak orada aıiretlerin yayla· 

kiye vaziyetini tetkik etmiıtir. 
MUfettlı Nureddin Siret Bey de 

mektebin umumi vaziyetini teftiı 
eylemiıtlıtir. 

Veni Solhan Kaymakamı 
Solhan, (Huıuııt) - Bahçe 

kazası kaymakamlığmdan naklen 
kazamız kayrıJakamlığına tayin 
edilen Avni Bey, kazamıza gelmit 
ve itlere başlamışbr. Mumaileyh 
ıabık kaymakam Raılt Bey za• 
manında yapılan hUkfımet bina• 
sıoın tamirahnı ikmal ettirmiş ve 
kaymakam evinin de temellerini 
attırmııtır. 

Avni Bey kazada bir mektep 

Tarihi Fıkra 

Müşterek 
Rüya Gibi! .. 

Muharrir ve timdi Şehir meC" 
llslne aza namzedi Selimi lzz:ej 
Beyle amatör romancılardan Nabi\ 
Sırrı Bey bir flrenk mubarririnha 
eserini ayni zamanda adapte ede4 
rek bastırmışlar. Matbuat Alemin• 
de kim kimin yazdığını okur ki?, 
Bu müıterek adaptasyon da ye• 
gine mlinakkidlmiz Nurullah At; 
Beyin de. gazete tahrir mlldti~ 
lerinln de, tabilerinde ve en garı' 
bl okuyucuların da (!) dlkkati~l 
celbelmiyor. Fakat Selimi İzzet 
Bey tesadüfen bu işi öğreniyor; 
zarif bir llı~fıp ile ilin ediveriyor~ 

Arkadaşlardan biri, hayli gUif 
lllnç olan bu " adaptede tevarllt,i 
hadiııeainl bana anlattı, fikrim 
ıordu, ben de ıu fıkrayı slSylcdirQ. 

" Vaktile Memik zade diyt 
anılan bir kazaıker varmış, met~ 
lile kurıun atan hasislerden ol• 
duğu için daireıl halkına biittiq 
yıl oruç tutturur, bir akçe daht 
lbHn etmezmif. Uıaklardan biri,' 
cimrl efendiden para koparma~ 
için bir pilin kurar, iki yoldaıı~ 
na da haber verir. Onlar peJC 
inanmazlar, arkadaşlarının tecr~ 

be•ine ıahit olmak isterler, arka• 
ama takılırlar, efendisinin od• 
kapısına kadar giderler. PJani" • 
kuran uıak, içeri girer efendiyi 
etekler: \ 

- Bu gece, der, rliyada sizi 
g&rdtlm. Bir beyaz ata binmittiniz.., 
UıtunUzde de beyaz bir biniş var• 
di, bliyllk bir kalabalığın ortıtsıııda 
taraya gidiyordunuz. 

Memik zade, ıöyle bir dtişU• 
nilr, ıeybUiiıllmların o mesneda 
seçince beyaz blniı sıly eleri vo 
beyaz ata binmeleri Adet oldu• 
ğundan ıu rllyayı kendinin meşl• 
bata terfi edeceğine alamet sayar, 
çekmeceyi açar, uıağa bir altın 
verir: 

"Hayırdır lnşaallab, baıkasına 
ı&yleme,, diyip savar. 

Kapıda bekleyen kahveci, 
yoldaıının para aldığını görüne~ 
hemen içeri dalar, ayni rllyay\ 
ı&yler. Memlk zade yine dUtllnUr, 
" Mümkün. T erfiimiz mukaddet 
imit ki bu da görmllı ,t diyere1' 
bir altın daha feda eder. Faka\ 
onun ardından Hyiain. de gbdiğinJ 
görDnce düzeni anlar ve hiddetle 
haykırır: 

- Ulan sen de mi gördün? 
Seyis, tavrını bozmadan saf .. 

vetle cevap verir: 
- ~~-ııl görmem efendim~ 

hep bir odada yatıyoruz. 
Biz de şöyle bir araşbrsak, 

göz gezdirsek, yazı Aleminde 
neler, ne tevarlitler, ne benzeyl14 
ler göreceğiz. Fakat yazmakta11 

ı okumaya vakit mi kalıyor? 
M.T 

Agmda Okuma Hevesi 
Agan, (Hususi) Agın 

Arapklre tabi iki yUz yemi~ 
beı evli tirin nahiyedlr. Agınlı• 
lann baıhca hususiyetleri maarife 
olan ıevgileridir. Halk umumi.! 
yetle okur yazındır. ~ 

Baştaki münevverlerin yardımı 
ve teşebbll&U ile halkın okuması 
için bir Halk kitaphanesi vücude 
getirilmiş bu suretle tetetbbu 
imkanı genişlemiştir. 

Halk yiyeceğini ve glyece~inl 
kendi lemin eder. Elbiseliğinl 
kendi dokur ve çıkardığı rnah• 
sulle geçinir. ........................................................ , ..... 
yapılmasına tetebbUs etmİitir. 
Pek yakında gelekcek mühac ;r• 
lerin iskanı için de yeni binalar 
yaptmlacaktır 
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11 Biriad t...,ın 

( Si!J"•Bt A~e~~) 
Yine Almanyanın 
Silahlanması 
Bahsi 

Daily Mail ıazetealnin Dreaden 
•uhab1ri 1ra:ıeteaiae bir mektup yaz
•ııtt Almanyanın bu ıehrile Ocler 
aehri Gzerindeki Frankfort kualtaaı 
araaıada (160) tayyareain havada mun• 
tasam ltir nrett• uçtuklan111 rlrdl
Jln6 lıllclirlyor. Muhabire ıöre bu 
ta11ueler ticaret tanaJ'eleri olamıız
lar, çbkO ticaret tayyarelerinin böyle 
mua:ıum bir .ırup halinde uçmala
rına sebep yoktur. Bunun Qzerlne 
h.ıiliz muhabir tahkikat yapmıı ve 
ltrenmiı ki Dreıden civarıada A1• 
manlar bir yer altı hava meydanı 

ylcuda retirmiye muvaffak olmu9lar. 
Bu meydan her türll bava taarruzla• 
rma kartı maaunmu .. 

Buadan baıkıı Alman möhendiıleri 
flrlllUI çıkarauy11n bir tayyare .. otlJ
rtl. keıfet111i9ler, bu motörtl .yeni 
tipte bir tayrar•J• yerlettirmııler. 
Buaunla uçuı tecrllbeleri yapıyor
larmı.. F kat bu tayyarenin hareke
tinin etraftan tarauut ediln1 .. ine 
mani olmak için bunu ya1111z uçur11tu• 
prlarnnt. oauala berat.er bir tiiter 
tayyareyi daha uçuruyorJar•lfo O 
ıuretle ki bunlardan bir ta11Hiain 
JlrlltGllı:l11til etraftan aalaıılmıyor• 
muı. 

Ve lngiliz muhab'ri kaydediyor: 
Almanlar miltemadiyen •illhJan

•alrtadırlar. DOayanın karmakarııık 

hldiHJere uhne oldutu fU ıırada 
bu aUahlanmaıun ne bOyOk bir tehlike 
teıkll ettitini aöylemiye lüzum yoktur. 

Süreyya 

Altın Ve Gümüş 
Yükseliyor 

Bunda Son Siyaıi Hadi
seler Müessir Olmuı 
Peıte, 14 (A. A.) - Altın ve sıft· 

"''• fiatlan epey ytlk1elmtıtir. Glmilt 
,...._ Stea 7,-.. altaada ,...._ 10 
ela•, ıs ye farla•ııtır. 

Bu ylkHllti, mali 11tehafil, !,ey• 
aeJmilel ıon hadiıelere atfediyor Jar. 

M. Gömbö' Varşov da 
V artova, 14 {.A. A.) - Macar Bq

•ekili M. G~mba,, aym 19 unda ba
ıara reletek, 21 iae kadar kalacaktı... 

Slr Con Slmon 
Londra, 14 (A. A.) - Hariciye 

NaDrı SU Coa Simoa Parbtea buraya 
pl•iftir. 

No.47 
15- 10 - 934 

Tevekkeli mi ben oaa o 
kadar emek verdim. Bacak ka
•ar iken mektebe gl\tftrdl•, 
rttrdi•, yemeklerini tqıdım. 
Şimdi o bize bakacak! 

Diyordu. 
Her ıeJ tibl ba it te artık 

tabu haHne d6ndü ve Leyli her 
... bankaya gitmekte devua 
etti. 

• Tllrkla ağabey•lad.. aldıjı 
.-ektuplan •nneaİlle okurken 
kencliae ait olan parçalan geçl-
1ordu.ı 

Retli ara •ra 1azdığı mek-
blplarda anneılae her za•ukl 
,ıbl ••YJI ve aevperlnl anlata
,ardu. Hatti lzmird• &•len bir 
arkadqile anneaine ~zel bir 
namaz halım bile 16adermifti. 

Bunlara rağmen Huibe ham
an hıncı a6nm8yordu. 

Leyllnıa baakada çaJJ.fbjıaa 
laaber aldığı zaman. 

- Daha dur bakalım, declL 
O Melek hanım da el kapımnda 
çalııacak. Benim aptal oğlum bili 
onlara bağlana durıun. iki çaplak 

SON POSTA 
SeyJa S 

• atc:ı TILI rL ( Gönül lıleri ) 

1pangada 
Kanlı Harp 
Daha Bitmedi 

Madrld, 14 (A.A.) - Kıtaat Aatu• 
rideki Gijonda karaya çıkmıı ve 
malaalü &1ilerle muharebe l:aıla•ııtır. 
Aıilerden 20 kiti ölmlf, ylzlerce 
kiti yaralanmıtt&r. SOO kiti tevkif 
edilmlıtir. 

Hendaye, 14 (A.A.) - lıpanya ile 
FranH arHında telefon muhaberah 
kHiktir. Ancak, naiyette fazla bir 
valıa .. et röriilaUyor. bpanya JıikU
meti, bu tedbiri, •ırl aıkı ltir unıl4r 
tatbik edebilmek için almııtır. 

Zannolunduj'una ır~re, Oviedo ve 
Mieruteki lhti.ilcileri yola sr•tirmak
le mGkellef ukeri kuvvetlerin hare• 
kAtı müaai surette ilerilemektedfr. 

fhtilAlcilerin cephınelltlne bir 
mermi dltmDıtilr. Dün akııun, Mad
rid'te bet dlvaaılaarp topl•nmııtır. 
Üah•er•ite talebulnia oturdukları 
111ahallede araıttrmalar yapan nbıta. 
Lir miktar ıiüb, cephane n bazı 
evrak ele geçirmittir. Dif er bir 

araıtırma neticesinde, 1011•li•t fırka
ıına mensup ba11 ıahslyetlerin tnki
fine ınzum görllmtııtftr. 

Bordo,14 (A.A.) - ispanyaya silah 
fÖUirmekte iken, ispanya hGkumetinln 
talebine •ebaf, Iİ•aacla tevkif edilen 
"Turken,. vapurunun Bordodan ba
reketiae iziıı Yerilmittir. 

Mevkuf bulunan ıemi milrettebab 
hududa Hvkedllecekler.dir. 

Fransada Otomobil 
Hırsızlığı 

SahtekirJık Yapan Bir Şe
beke Meydana Çıkarıldı 

LU, 14 (A. A.) - Zabıta, otomobil 
hıraııt:larından mftrekkep bir tetkillt 
yakalamıı ,,. P.fllrlw twhl ........ 
lijet •-'kalan "-- lılr ••tltaacla 
artııtırm•r yapm ıtır. Tqkillta ik1, 
aç yb kiti dlhildir. 

Fran1an1n her tanfında, Adliye, 
meaeledeaı haberdar .edilmiftir. 

lnglllz Harlclp MUat•t•n 
Kopeau.-, 14 (A.A.) - Daal•arka 

Kıralı, ln.-ms Hariciye Ml•l9fuı Lord 
Eden'i kabul et•iftir. Dla l"•c•, Lord 
Edeala .. refiae, Haric:lye Nazan 
re ... ı bir &iyafet H1'1Diftir. 

Burhan Cahlt 

bir hamamda yakqar derler amma 
bunlann pqlerlnde kuyruklan da 
var. Zaten içime bir tlphe diıttL 
S.kın kendi kendilerine gelin ıt
Y•J olma•alar. Refit hmire ıit· 
mezdea evvel gllnlerce yeaıeainde 
blllllf, haydi bize kızdı, ••• gel
mek utemlyor diyelim. Betfktqta 
hala11 •u. Sonra akrabamız· 
dan yakıa kaymakam beyler vu. 
Oalara aiçia &itmiyor, elbette. 
oalana eYinde fiapdeyen kız yok. 
Sonra o slaema rezaletleri ne olu
yor. lnaamn kaz kardefl varkea 
ne diye J•Di'e.ınln kızlle slaema• 
lara gider. Oilaıun bynetl bozuk 
v .... JAm. içime ayı. geliyor Jd o 
IAyll 818kuı R9fid1 kaçırma•ak 
lpn herteJİ sli•e almlflır. Baba
na vapura kadar geçirmif. Sau 
ae oluyor kaltak. 

Hasibe Haaı .. a d•dikodulan 
gitUkçe koyulapyor. leyllnm 
prefini lekeleyecek kadar ilvl 
&idi yordu. 

Onlara alt laer habere bir 
llUUla yeriyordu. 

LeylAnın bankaya 2irmeıinl 
evveli çektikleri ıakuatıya vermiıtl. 

Bir Annenin 

IF ransızKa bin es· ndeHaylı D~şü~c.eleri ·· 
Zengın bır kadın olaaydım, 

M •• k 1 y ld kocamın ölllmtlndeu •oara evlea-
UD8 aşa ar apı ı meyi babnma bne 1reurmezdim, 

onua bana babra olarak bıraktığı 

Adliye Nazırının 
dendir, Yenisi 

Paria, 14 ( A. 
A. ) - Kabine dtın 
akıam toplanarak 
Hariciye Nnzır1ıtına 
MO.temlikeler Na
zırı M. LaYaH, 
oaun yerine M. 

Rolleal ve Dahiliye 
Nazırlı tına .la ra
dikal ıct1yaJist 

meb'ualardan M. 
Marıandoyu tayin 
etmtıtJr. Toplantı• 

nın ıonunda iıe 

Adliye Nazm M. 
Şeroo iatifa etmif
tJr. 

T oplaabya riya
Ht e - Clmhar 
reı. M. LZSbrön 
miitneff a Hariciye 
Nazırı M. Bartuyu, 
baıarmıı oldufu 

lflerdea dolayı har. 
metle an•l.fbr. 
Baınkil de, hUkQ. 

••ÜD l'İrİf•İf ol
dafu itlere yılma
••• deYam 6dece-

Çekilmesi Bu Yüz
Henüz Seçilmedi 

ti•• dair teminat Kabinenin ıon içt.im: ~ M. Şeroııa mlddaa eden M. 
nrmlttir. Tardiyö (selcla) n M. Heryo ( ağda) 

M. LaYalin hariciye aezarf'tine ta- ltu •akama lyaadaa blri•iaia 
yini, M. Bartunun eseriain duam tayial beldeaiyor. Nc•zetler"a 
ettırilmeaini temin itibarile hilhu1a i'iade •• kunetüıi, bGtçe encll-
rueteler tarafındıua muvafık a-lJrQ. rneai raporUS,. M. Manel Rcnye, ve-
l87or. yahut M. Leon Berar, veya, M. Haori 

Birçok ıneteleria yudıkl•nna Rua'dır. 
ba1nlır1a, M. Şeron'ua l•tifHı menle-

.... • 'ı ' b • ••b• - .... ............................. 
• ••ftar· 

Batyekil ile M. Heri70 .-ı Terdiyl. 
adliye anırıaı mldafaa etmitJerdir. 

M. Şeron İM meYCut mltkl'lb 
artu•••a.k i~ utifuıaı •ermiıtlr. 

M. Şeroa'u y.U.e, Batvekil, te•
yiz miiddela•••İBİ iL Mettw'ia, ad• 
liyeye :l'•tirmeaiai cliltla•lt.. de, 
o umu kebiaede lyaadan yalnız ltir 
tek kiti lnıluaacatı kendi•lae 
illtar edll•iftir· Onu ipadir ki, 

Soma sonra bwau deiiftir& 
Genç kum bankada bir adamla 
mllnasebetli olduğunu s6ylemeye 
bqladL 

Aj'abeyaiaden aldıjı mektup-
larda Leyli ile ~lrtlpaeaiııi siy• 
lecliji halde Tllrkln da 7engeslae 
titmlyor, Leyllyı g6rmek iate•l
yorda. bd aile araandaki bava 
mf Huibe Hanımın herg&n ta
zelenen dedlkodulan ile gittikçe 
bozuluyordu. 

Mllıterek abpaplar •e yalanlar 
da ne vaziyet alacaldaruu f&fll'
mıtJardı. Leyllyı yalu11tian tanı
yanlar onu ne ağırbaflı hattl 
kibirli denecek kadar ciddi bir 
im oldujuuu biliyorlar.tı. 

Hatta Bepktqtaki oturan ha
laları Rqa1e Leylinın klçnkten
beti biribirlne niıanlı gil.i olduk
larını da bildiği için aralanndaki 
bu sevgiyi pek tabii ilSrüyor, Ha· 
aibe HaıııJDID iti.railuına kulak 
a•mıyordu. 

fakat Reıit lımire gittikten, 
Leyli da bankaya girdikten sonra 
Haaibe Hanımın savurduğu dedi
kodular o kadar dal budak aal· 
dı ki arhk en yakınların bile 
kaaaatlerl •ar.ılmaya başladı. 

Hasibe Hanımın araıara bat 
\turdui11 UJlll•kam Beyin Hanı· 
mı da LeylAnın aleyhinde dedi
kodu yapmakta ondan ıeri kal· 
mı yordu. 

M. B•ne•'in 
Bir Tekzibi 

Praı-, 14 (A.A.) - Huiciye NaDn 
M. Bene1, Akvam Cemiyetini, derlııal 
fevkalide bir içtim a daYet etmek 
niyetinde bulundutuna dair çıkan 
ıay.aları, bizzat tekzip etmlıtir. 

İnglltere • Almanya 
Loııdra, 14 (A.A.) - İnalltere ile 

Almanya aruıada ticari mllı:akerelere 
gelecek hafta, dn'am edilecektir. 

Çocuğu olmıyan, bqında derdi 
olmayan bu kadın da Reıidl 
kendi kafaama gare bqgöz 
etmeyi kendisine iı edinmiıti. 

O kadar koıup araıtırmalarına 
karşı Reşidin yan çiıip Leyli 
ile dtııUp kalkmuı onu da H&1ibe 
Hanım kadar kızdırıyordu. Kele
pir damat gibi evlendirilecek deli· 
kanlı ellerinden kurtuiup lzmire 
kadar gitme.ine rağmen iki kadın 
kız aramakta ve hatti bakmakta 
devam ediyorlardı. 

Son zamanlarda kaymakam 
beyin hanımı Erenköyftnde eski 
tanınmıı ailelerden birinin kızını 
diline dolamııta. 

Kızdtoprakta oturan bir ah
bapları bu kız hakkında çok iyi 
ıcyler söylemişti. 

Haaibe Hanım ıırf Leyllmn 
emeUerini kıracak bir kız bulmak, 
kaymakam beyin hanımı da 
bot geçen gftnlerinden birini 
doldurmak için bir gnn karar 
verdiler. TUrklnı mOmeyyiz beyin 
yeni ge1inine emanet ederek 
Altıyolağzından bir arabaya atla· 
dılar ve ErenklSyftne gittiler. 

Aradıktan kız, Kozyatağmda 

oturan eski mfttekait paıalardan 
birinin kızı idi. 

Kötktl zahmetsizce buldular. 
Bakılmamıı geniı, çamlıklı bir 

bahçenin içinde bUyUk bir köık· 
ten bir ihtiyu hizmetçi kadın 

yanuya hayabmı •akfederdim. 
·Fakat ne yapayım ki fakirim, ne 

kendime bakabilecejim, ne de 
çocuiuma! 

.. Buauala heraber bu vazi• 
yette bile k&rfıma bir "kısmet., 
çıkınca tereddGde dllftllm, bir 
defa da baaam teyze ile iıtifar• 
edeyim" dedim. 

Bu ulular, bana gönderilen 
bir mektubua Uk fıkraları dar, alt 
kısmında yetim kalan çocuğun iki 
)'&flDda oldujıınu anlatan bir 
bir clmle Ue nrib bir iılm •• 
adresten bqka biqey yoktur. 

Kullandığı laliıba •e aeçUğt 
' kelimelere bakarak bu okuyucu

mun iyi ta~ 1r&rmlf, refah içi.
de blyümif, ao11ra bayatta aile
alai ve ea nihayet te kocu m 
kaybetmiı bir kaclıa olduiuna 
hllkmediyorum. Ve bu vaziyette 
bir kadının kacajlnda bir yavru 
Ue bayatta yalnu kalmasının ne 
kadar acı olduğunu pek iyi anla
yorum, tereddüdiinil de haklı gl>
rlyorum, Fakat maalesef mD-
racaat edilecek bqka bir ça
nai yoktur. Karpaına çıkan 

.. kıam~tl " kabul etmeli, yeni 
bir hayat brmıya çalıımab
dır. Y aTI"Usuu ıeliace, iki yaıında 
bir çocuk, babua hakkında de
Yamh bir lıabra helllyemez, bir 
mftddet aoara unutur, kendisini 
u Üvey ,, babaaına · " baba ,, 
demiye alııhrmah, &luDılUğOnll 
biuettirmekten çekinmelidir, bu
nun, " ft•ey ,, babasında da bir 
0 çocuk muhabbeti,, uyandıraca4'1 
.,, ... »•kw. 

HANIMTEYZE 

Açlık Grevi 
Peıte, 14 (A. A.) - Beç't• 100 

kadar maden ameleai, ocat10 850 
metre dibine ııtınarak, açlık ıreYfne 
baılamıılardır. Buolar, her tGrf a • .,.ara 
ratmen yıakan çakmaktan imtina 
ediyorlar. Bu harekete Hbep, bir 
lcret ihtilifıdır. 

onları bahçenin ortasında karfl)ada. 
Rabıtalı aaz aöylemckte Haaibe 
Hanımdan daha becerikli olan 
Kaymakam Beyin hanımı niçin 
geldiklerini bir iki kelime ile 
anlath. 
Köıkfin emektan olduğu anla• 

ıılan ihtiyar kadın güler yftzle ve 
tatlı bir Çerkea pvesile: 

- Buyurunuz efendiciğim Ha• 
nımefendiye haber vereyim. 

Ve önlerine dftıtU. 
Çakıllı bir yoldu, suyu çekll

miı bft) ük aslanlı bir havuzun 
yanandan dolaıarak köık merdi· 
venlerini buldular. 

Boyalan dökülmesine çab per
vazları kopup sallanmuına rağ
men kötk çok ıüzeldL 

ihtiyar kadıo onları genif 
bir tqhğıo aağında blyUk bir 
Alona aldı. 

- Bir dakika utlrahat ediniz 
efendiciğim ! 

Dedi ve çekildi. 
iki kadın daha oturur otur

maz etrafı gözden geçirmiye baş• 
ladılar. Salondaki •ıya çok ajırdı. 
Eski, fakat zengin, yaldıılı, hereke 
kuaıaıı kaplı koltuklar, on befind 
Lui b ·çiminde vitrinler. Çok zarif 
çiçekli Acem bablarL Köıede 
fizerinde kliçnk heykeUer, nota 
defterleri duran kuyruklu bir pi• 
yano. Çin ve Sen vazolan .. Tatlı 
mavi yağlı boyalı du•arlada bft
yük, yaldızla, yağlı boya aile n
aimlvl. 

(Arlı:uı var) 



Stüdyo Ve Beyaz Perde
den Gelen Haberler 

Sinema Kumpanyaları Meıhur Adam· 
)arın Hayatlarını Filme Alıyorlar 
Frauaz 1ıldızlarmc:lu Şarl Bu ı mİf n flyle laa1k1111111br ı 

••17e, Gabi Morley •• Jak Kat· «- Ben rol yaparken •iz ale,
lea bir arada 1eni bir filim ~..U- lıimde bulanuyorduauz, clejil mi?» 
m1e baılamıtlarclır. Maruf mulaar.- Fislrular b• tehdit •e itti• 
rir Hami Bel'Dflayn'an bir ueria- laam kal'flllllda neye ajrachlda-
den lktlbu edilerek çevrilen bu nm t•flrmıtfar •e bu lttiha
JUİ film1n iaml "Saadet,, tir. mm baluaz oldujunu IÖylemı,. 

,. Sioema kumpanyalan yeni lerdir. Fakat. .pirit yıldız bu IGn 
bir tqel>l>aH daha tirifmitlerdin inanmamıt. iki flpam bir yıjaa 

M.Par aclamlann uyat ve hakaret ... _.. cbpn kov
faaliyetlerin filme almak. Bir Fraa- muıtur. 
llZ kompanyuı tarafından ririfl- • Erkek Jıldızlardan Stu•art 
len ba tepb bil• çok iyi neticeler Emn balık tutmak buauaunda 
YermJftir. Muell buadan ıonra btlyllk bir meharete mallktir. 
beyaz perdede meıbar bir dok· Amerikadald blltlln kadıah er• 
torun ameliyat ve tedavi tarzını, kekli yıldızlar araaıada birkaç kere 
bir profeaörlln den takrlrlerlal, balık tutmak ıampiyonlupnu ka-
bir muharririn n .. ı phfhtım ıanmııbr. Yıldızın bu kazancı 
s6nnek mllmklln olacaktır. Ter- aebepaiz dejildlr. ÇlllkD Stuyart 
biyevt ve a;reticl olduktan bqka Ervio vaktile bahkcılık yap .. f, 
merak damarlannı da kurcah1u birkaç HD• hayabm y•lmz tutup 
ha fillmleria ıenlt bir rağbetle aatbp balaldarla temin etmiıtlr. 
karplauacaklan muhakkak f6rl- lf. Bet DaYia tasarruf yapmak 
llyor. için poclra •e eaaua kullanm ... 

* Joan Blondel Holivuttald maya karar •eraittir. Bu aayede 
yaldızlar aruıuda en linlrBıidlr. yeni yıldız ayda bir hayli para 
Ayni umanda ıizll konuıma• tuarruf edeceğini lllylemektedlr. 
larclan çok kuıkulanır. Onaa bu- ,,.. Maruf yıldızlardan eamer 
lunclup mecUate ı1z1i konuımak ılizell Lupe V elez Hollvut yıldız· 
kadar tehlikeU bir .. y yoktur. lan aruıada •• az ekmek ye
Geçenlerde atlldyoda çalqırken aek rekorunu kırmıftır. Sabah 
Ud fislnn dudak fuılbaile koau- kallYalb11 da dalail oldujıı halde 
prlarken Joan Bloadel feaa laal- bir tinde yedili ekmek altmıı 
de ltkille•mlt •• lçerlemft, bir- pamı ıeçmez. Fakat ıtızel yal• 
deabln objektifin Ul'fl9lncla• cin buaa aukabU ltol bol Hbze 
t.La1arak ft ... aalana ,._. p " .., .. JWldedir. A.,- a-

Paramunt yıldızlanndan olan 
ıtızel yıldız Mae Veat atudyodakl 
locaamda boı zamanlannda bir 
çok ifler 16rllr. Piyanoya orada 
çalqır, filimde a6yleyeceii f&J'kı
ları orada kendi kendioe tekrar 
ecler. Bazen de hatırabna ait •ay· 
faları locaamda doldurur. 

Mae Veat locuında ziyaretçi• 
lerlai de kabul eder. Fakat bot 
a6zler konuıup ıevezelik yapmaz. 
Ziyaretçilerin• ancak iki dakika 
mtlaaad• verir, ODWa yer s6ate
rlr, fakat lllarclmın klM keailme
Dl tamin içla kendial oturmaz, 
ayakta durur. Ba lfkel yıldız ••· 
ıdfellae çok dftfli:iiadtır. Şimdiye 
kadar ea kaçtık bir ihtar bile 
alaUllfbr. llımalcilitl hiç .. Tmu. 
l u ..eti• bundıia parayı laak 
der. 
••••••• 3 • 

Yabrıcl• -..ı lcblclı •••I ilr 
••ltlı.. •ltt•: K•ren llorl•• •• 

To• K••• 
... ·······--·· ·--------··-·---···---uıaada ete karp Glan lıtetl çek 
azdır. Akfamlan IJç et yemez. 
Haftada iki defa l}jle yemekle-
riade haılaamq tavuk yer. Mey• 
vanın ıençlifi Ye ftlzeW,ı dewaa 

• ettirdliini, bunun için meyYayı 
tercih ettitinl s6ylemektecllr. * Vllll F riç ıeçealerde ba1-
talan1B1f, Uk çajırdıtı aile dok· 
toru kanaue yakalaaclıtam lly· 
lemlf, fakat yapalaa eaaalı ltlr 
muayenede laaatabp bult hlr 
lliid• UllCllllldu .... ka ....... , 
olmatlıja ılrllm .... . 

Sinema Yıldızları Hak
kında Yeni Bir Anket 

· Hangi Yıldızları Beğenirsiniz, Sizin 
Üzerinizde Ne Tesir Bırakmışlardır? 

Bir Amerikan ıazetui alnama 
yıldızları baklanda okuyuculan 
araııada bir anket tertip etmfttir. 
Bu aakete ıelen on binlerce ceftp 
araıında çok f&JU& dikkat olan
lan Tardır. Bu ıaıetede f6rdDtl
mlz cevaplardan buılannı bura1a 
koyuyoruz. 

Bir ıtizelllk mtleu-_...ı uldbl 
f11 c••altı Yerlyon 

• - Ben Gnta GarboJQ 
tercih ediyorum. ÇllakD bu 
yıldızda artistlik kabiliyeti 
ılsalUkten çok dab fazladır. 
Her aed..... 11ze1 olularda 
aaa'at kablliy•tl çok az oluyor. 
Be1az perde de iyi rol Jeriae 
slzel bir Tlcut ,ermek bealila 
laoıuaa silmiyor. Glz.Wk lbam
clır. Fakat aan'atklr ol•ak çok 
tlalaa mlJd•dir.,, 

Gaç bir boka memura dl
jor lda 

., - Cin ffarloy be1u perde 
de, birkaç kere yawru dopra .. 
bir kediye benziyor. Klodet Kol
beri ıerç• kapaa beuetiyorum. 
Ylrlrkea ıeld1or, koaUfur
kea caYıldapyor. Bence ,.tdız 
demek, iyi rol yapan ltlr HD'at• 
kir deaektlr. Beyaz perdealn 

ru r.,, 
Moda meraldıta ltir paf lmm 

ceYabı da .. dura 
•• - Ben atk ....... ,.... 

Se•cla fillmlulnl ldç kaÇU'llla-. 
Hepllai 1eyrettim. Fakat serelıf 
erkek, gerek kadın yıldızlar ar .. 
amcla aevclah rollal iyice bq .. 
ran kbueye teadlf edemedi& 
Kadıa yıldalar uaanda N.
ma Ş...er HYda çek•• Irada• 
rollal biraz batarı1or. Fakat 
Aaita Pe1ç'ia aYJldıj'ula taıw. 
ali etaaek pek mlfklldlr. Erk• 
yddnlar aruuada Klerk Gebl 
MYea erk.il rollal lalç batar .. 
madıja halde her zaman bu rol 
oaa verili7or. Ha.on No•ano 
ealdcl• "8 nll pk IJl b&f&rll'cb. 
Fakat ,aıel ydclızlardan bol bol 
16rdltl lltlfaba telirlle olacak, 
ıevebllmek kabWyetlai artık DJ
betaft.. 

Oç çocuk ..Wb~ bir milyoaw 
tu cevabı venalftir: 

" - Ben Marlea Dltrl& 'I çok' 
beyeaiyoru-. Fakat katlanaı ça .. 
blı zaman çok çirkiıılefiyor. ç ... 
ki ou çatık k• .. dık detiJ, tebe9-
alm Ye bizin yakıtıyor. Bilhaua 
rol icabı malıza olmayı okaclu 
,Uzel beceriyor ld... Ben oJaam 
o .. bu rolcl• bafka .. , nrmem 
ye laer zamaa onu JeİI çeken •• 
malıma kadın rolllne çıkannm." 

clalardaa 
orat ye r e e 

çevirmlftir. Mulrka lual veril• 
bu Jul flllmde çok 11z.ı ..ı.. 
.... tertip edllmlttlr· 

J 
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iki Ahbap Çavufl•r D•lıı•tll Bir K••• Ç6pll•c•k Hldiye Bir Konserd• •. 

Smk bir p blrdea-1 Palabıyık lteliae bir ip 1 Fakat ip kııa ıeldi va Ç-öpbacak muaiklfiautı. I Keuere o da ıftirak 1 Yerbae olurdu. tua. .. t 
Wre cleake dlftl. batlayıp imdada kottu. klprily• aııh kalc:la. Bir si• bir komen ıittL edirerclu. Geçti. Yalif.a bir demire 11Tia tiııl., 

diye wnaakta• lharettt. 

GUndel•ler 
E•e Afacanın ınp Mr da

,.. ıeı.iftL Afacanı lmcajuaa 
aJmat oquyordw 

- Siyle bakayım ıaaa sh
Mk De Yerl1orlar? 

- Y• panL 

- Az"•'·· 
~ .... 
- O laalde una lıe•ptan bir 

.. y 10ra)1m. Sea ıtınde ylz para 
alcbjma ıGre laaftada kaç kurut 
eline ıeçer. 

Afacua blru dlf6Ddlb 
- 17,5 kurut· 
- Bıra•o. .. O,le iH al ana 

17,5 ~-
Afacan içini çekti. Keadl 

kendine: 
- Ketld 40 kuruı dııeydlmL 

w. 

~ - _... ha k&pek ta 
amma ala1• laa L. 

- K&pek delil, al.lam prla 
.aJ111or 1 •• 

-. ... ---

G6d lf 
Afacan •btılaleyhl blnalb 

•clfJorclu. A..ui bir tabata ne• 
k•ydu. Afacaa itina cttiı 

- A a -•, lltaaa ba iratlar 
u r•I .ı •enJOnan? 

- O •ain deill otlu•, 11..
dlfİabll. 

- Ya, Ma Hp ÇH Yerinla 
detll .ı?. 

&inekler 
Afaca8la mai ÇU11dan llrala 

lztlm aldılar, ••• ıeldiler. Fakat 
ke1ekitıclını botalbaca, .... 
lerle beralter bir ılrtl de iJI 
uek çlkb. 

Afacamn aaaeıi lmdıı 
- Git o laıUll' laerlfe llrla ı 

cOzo.ıerla lfiatlea iri iri kara 
liHJder çıldal,, ele. 

Afacan dlkldaa slttl : 
- Aaca, dımha alclıp.a 

lcl•cl•• 

Bakkal Utifiai bnmaclı ı 

1 Hl;;rYE - Git o ılnelderl ı•tlr, , .. 
L. ----------------~~-~--~~------------' riae isim Ye!'eylm 1 •• 

Lil Ekber'in Fili •-~ 
fi 

Hlldli . .il Ekber ilminde ltir ço
cak vuclı. Ylzl .....,, tizleri • 
&~b~ LAi Eklter bir cam

cle çahfırth. Herkea oau 
.. ftl'Cll, Lll Ekberia .. ,ek .... 
dili ..,ı., laayvaalarclı. Hay• ... 
lara kaqa blylk 1'1r uvpi vardı. 
Saballtaa pcıe yanlanna katlar 
clelep•, laaJYanlann J•yip lpeek-
19riae, lautalıldanna, yaralanna 
bakar& Fakat cusltazlaaae har_.,. ı-.t1e inatçı Wr kapla 
vardı.; Lll Ekberi bir tlrll 
ya11111a 1&kmaıdı. Huylanır, laara-
luur, ana a-. bajınrdt, LAi 
Eklaer yiee ... ...,... 
.. , ..... ltia tirli ı,.._ ,..,.... 
di. Kaplan atMlaa. •·ılenaıı& 

Buaa canbazhıae,I sa• fO'" 
euldar, onun Ozerine ıular atar
lar, nbfi •• ihtiyar kaplan avaı 
avu uylanr, kıyametleri kopa-

ıs& 1 Xaplar ••ye ujraclıja l!U .. cle• 
..il f.ld..;ia klçlk Wr de 811 tltretli, ltlldllill byrup.a t..-

Yarm ki •• ....- •Uala bera· • lacL •• o aırada ela 1.11 EklMr ltu
ber ıu.ek lltercll. HlntU pea- D1I fmat addederek, kaplama 
p ........ Afdkadan 1..ı ,.. mkwnchın· 
tiriWijl laalde, Lll Ek'"!• Mka- - içeri, kafue, haydi kaf.-.'. 
lar, ................. Mliae.Mlar cllJ• bajlrtla. Kaplan ltir btU 
ltia tirli ...a•le siler, .,....._ tiW herlaclea 8ular aka aka 

Biıbı ..... at., •• ..,. .... .... bfue ..... Te .. tU ç .. 
cllNnk f~Lak Japaa . • ki- cak ..... ,. Wr _. pktL 
çlk fili Hiatll çocuk atla• •baif, Kapada. 
tlaatta tl~IL Fd .artak laer ta- Bu •retle koca camltulaaae, 
Nfta aela Ullu pziai.7er, oaa d.. bitin o kalabahk laalk •lltlait 
mir ..,..... orkaaana lua"9mi- bir telallked• kurtal•Uf, belki 

eta lark kifl lhtien kurtanl• 
cu•dalll~ıleJı.Jı.ç ... tL 

Wr ol• .. $eAı11t..~•ll't• CalDNzhaae-..dlaa ltltln -halk 
.. ,..unlardaa ltlri, ihtiyar bplanıa Ll1 Ekber'ln etrafma ~rarak d .ı -.1r bfe.umı llr.-lal açb. aaldılar •• • ocla Lil Ekber'• 

Hintli çoc•k "u•a l(lr11edea yl-
rl ordu. BirdeaW... bpln b6,ak bet ylb lira mlkifat teplamlarak 
,,J lallla llaylorarak kapıdan fır- •erildi. 
lam ye ~ atladı. Derin derin 
10luyordu. Bu ıtırtıltn,a lfiden 
UI Ek1Mr1n yemitlerl elinden 
tllim&f, korkadu dili tutul•8flu. 
Haran aa aea lau•urdamyor, 
Hiatll çocupa ilerine ablmak 
latiyorcla. • 

Lal Ekber Wr uda vuiy .. 
tiDl toplada. Birkaç adı• ıvilefii 
n elbll kaldırarak kaplaaa 
bapda: 

- Geri, laaycll IUl'f reni. 
KapP kan paajuaa claam&f 

iri~ ranarak lıa•urdamyor, 
kıvfthp blldlllyor, aa aa bap 
nyorda. Lll Ekber titriyor, kOr
lmJorda. Artık ilim ıelmiftl. 
Şi•dl bu walaal kaplan bir aada 

Erol 

Yukarı kallak .. eria radyo 
"l'lltlalndea bralmak lpa 
caaın bulcluia 8'zel bir çare L. 

- Bak bir 1&attenb•ri clilimdea iamiyenan otlum? ~ 
- Halı.ld ....................... kadar la..-• .... .. 

apa7aca~ " Hhatll çocutu par•• ,arp edeeektL Fakat o 
•da tUaf •1r.., •ldu. Ktçlk 
fil ~ aa clolclanlUf, 
p,111'• _.... ........ 

- Hey, o ceadere Ue ae JapaJonuau bakayım?. 

.,_.amca?. 
- EtlmJUl&•JlllJ-- Wta. ~ İtu cutl .. De ~ 
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Marsilya Cinayetini "Us-:ro: 61 
Yazanı Sermet Muhtar 
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Arabada Yüz Elli Kiloluk taş,, Cemiyeti Yaptırmış 
Cemiyetin Reisi Fransada Yakalanan 1 

dum, reddedemedim ••• Anlı, ıanlı paıaların ve bey• 
lerin, sırmalar içindeki pnıa za
delerin, en turfanda miras 
yedil~rin, en saydı fırtına on 
ikiler;n, hülha 1ıtanbul hoYarda 
ve zevk ehillerininin cancağn. ci· 
ğer köşesi olan nazenlnlerle 
kodaman teyzeleri, ablaları hep 

Yazı çıkarmadan 8nOmUzdeki 
Cuma gUnU, yemekli lçmekli, me· 
detlf ahenkli bir Çırpıcı Alemi 
yapsak be Vebpi Beyciğim 1 •• 

Hiç merak buyurmayın, ben• 
de baılarındayım; arada mahf· 
yeti bilirainiz, ahvali daimi tık 

• 
Maznunlardan Biri imiş 

buyurmuılardı. 
Meşhur m direlerden Kam'bur 

Esma, Uzun Fitnat, Sarı Scıniye, 
Ortanca kalfa hep gelmiılerdl. 

Macuncuclaki ev·n en gözahcı, 
iç bayılbcı, en körpe ve gUzol 
çiçeklerinden BliyUk Allı, KtıçUk 
Alh, Büyük fnci, KüçDk inci, Ca· 
migelini Seher, Hoıur Pesent, 
Cihanyandı Hayriye, TeranedJI, 
Go 1ca hep orada idi. 

Eeoli HürmUzftn Buyuk Cenabı, 
Küçük Cenabı. Sidikli Emineai, 
Şap lfakati, Bahrinin Pepe Ha• 
limesi, Bacaksız lncitabı, Hımhım 
Şehnazı, Mumcu Ahmedin Papa· 
ğan Ayşesl, Bodur Lemam, iskete 
Zebrası arada idi. 

Yalnıı:, Kaymaktabağının ıUl

leri, her zamanki adetleri veçhlle, 
arabalarından inmemiıler, iki Uç 
kupa olarak art arda dizilmiılerdi. 

Kaymaktabağı, baılarında ve 
öndeki lindo bozuntusu kocaman 
kupada. 

Değme arabaya binemez. Zira 
o kadar ıişman ki 150 okkalık; 
adeta bir duba. Yerinden yısa· 

larla kalkar; yuvarlana yuvarl na 
iki adım yUrUr yllrümez oracıja 

çöküverir. Şiımanlığının fa:ı:lalı· 
ğından her yere oturamaL Hele 
koltuğa, sandalyaya fllAn aala. 
Mutlaka altına pufla bir minder 

Bu teklif, derhal kabul edfl· 
miı, hemen hazırlıia girişilmişti. 

Dedik ya, Kambur, Melek 
Hanımla Vehpi Beyin talimli 
maymunu. Onların memnuai et• 
leriol cellıedecek, iÖnilllorini hoş 
edecek Jter bir ~e canla batla 
çalışmada. Kıralcian ziyacıle lural 
taraftarı. Bilhassa delikanlıya 

kartı susta duran fino. Ar:ı:uıunun 
ne cihete meylettiğini, me} lotmek 
iıtidadı göıterd'tfni ıeıince der· 
hal harekette. 

Nabi, Çırpıcıya gidilmek ka· 
rarı verilir verilmez paçaları sı· 

vamış, hemen yukarı sofaya seğir
tip Melek Hanımı kapı arka ına 
çağırarak, meseleyi açmııtı: 

- Yavrumuz, bir Çırpıcı iC
zlntiıl arzu ediyor. Filhakika 
mevaiml aayf ta nihayete ermek 
llzere.. Şöyle hafif tertip, bir 
ilem yapmayı, müsaaden"ze tali• 
kan, bendeniz de muvafık bul-

keııan da yok. Bizbize avdet ede· 
ceğiz!.. 

Bu yolda kapı açtıktan aonra; 
her seyre gidildiii zaman kullan
nıldığı ağzı yine takınmııb: 

- Elmasımı ve Perver ve 
Mahmure Hanım bemıirelerimlzi 
de beraber götürmek, ıizleri ora· 
nın kalabalıkten uzakça bir mahal
line oturtmak keyfiyetini de dil· 
ıUmnedim değil. Fakat biraz 
imal fikrinden ı ara bu mUtaleayı 
muvafık görmedim. Zira fİdece· 
ğimiz yerde eclif ve ayak takımı 
ortalığı istilA edecek, raltahnız 
milnsalip olacak... ZUmrtıt gibi 
çimenzarb, billür gibi dereli, aifr-

filut, kibar, nezih Kiğıtha11e mesirel 
dilarası dururken elmasımın Çır· 
pıcıya gitmesine rızadade olamam! 

Kambur Nabi, Uç gün evvel, 
kendi yedile satılan Tavukpaza• 
randak dnkklndan, taze taze cebe 
konmuı 200 liranın on betini iç 
cebine aokar ıokmaz, Bahkpa• 
zarını boylamıftı. (Arkaıı var) 

lstanbul Belediyesi llinları 1 
Teminatı 

Ura K. 
g 00 Galata Çeşmemeydanı Buğulca ıokağında 2, 4 No lı 

Sarı Eaıinehatun mektebi 
l 80 Haıköyde Kumbarahane caddesinde 48 No lı hane 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık milzayedeye 
konulmuıtur. Talip olanlar eraiti anlamak üzere hergün, müzaye
deye girmek için de hiz larında yazılı teminat akçelerile 16/10/934 
Sah günU saat 14 de Boyoilu Kaymakamlıiı ve Belediye Şubeal 
Enclimenine mlirac atları. (61 ) 

Çoc•i kıral 6iJgii 
.,.,..,, il• 6er•6•r, 
llelırat i•fasg .. 

ıuuıda 

konacak; onun fiatüne yayılacak. r--=----· ..... ------·--
Bu sebeple ıeyre, ıeyrana :.=:: TA KV J M =: 

( Daıtarafı 1 inci yiizde ) 

etmek içindi. Fakat kUçUk çocuk 
erteıi sabah babasının 6ldürUldUğU· 
nü haber alınca hiçbir ıöz söyliyeme
~~lece ha ... ketaia k~. 

Bu sırada rengi kireç gibi beyaz• 
)aşmıştı. Az sonra otomobile bi-
nerek Londraya hareket etti. 
Yolda, beraberinde bulunan lna-1· 
Uz. poliı memurlarına hiçbir 9ey 
aöylemiyor, sabit bir surette 
bir noktaya bakıyordu. Ken· 
disiıine kıral olacaiı ıöylen· 

diği zaman ağlamıya baıladı : 

giderken kendine mahsus bir ku· 
pası var. Kimbilir hangi konak
tan ıskartaya çıkmıf, lenduha bir 
araba. 

Akıaraydakl kira arabacala· 
rından birinin ahınnda, emre mil· 
heyya olarak durur. Şiıko ıeyre 
gideceği zaman haber gönderip 
hazır ettirir. 

Kupa, ıekercl ıokaiındaki 
evin kapısına yanaıır. içine ko
caman minder konur. Duba, kol· 
tuklarla, oflıya puflaya içine bi
ner. Karıııma arap halayıj'ını, 
arabacının yanına da, baıına mavi 
buncuklu al hotoz, ıırbna el roba 
ıiymiı habeı yavrusunu oturtur. 
Gidilecek yerin yolunu tutar. 

• • 
Horrr... Horrr... Horrr ... 
Vakit ikin iye yaklaşmı9tı. 

Sekiz ağızdan çıkan horultu, pU· 
fürtO devam ediyordu. 

Şeki lerile tarif ettiğimiz bu 
ıekiz ağzm aahiplerl, Çırpıcı ça· 
yınndaki ıöğilt ağaçlarının altında, 
kilimlerin ve haaırların UıtUnde, 
o patırdı ve kıyamete rağmen, 
horul horul uyuyorlardı. 

Erkenden oraya dUşmUıler, 
binlikler doluıu rakı devirmiıler, 
taka basa yemek yemiıler, uykuya 
varmak değil, doğrusu mllkemme
len ıızrnıılardı. 

Bunlar kimler mi? 
Tombul mirasyed~ Kambur 

Nabi, KAtip Raif, Dubaracı Aplk, 
Bol aeı Tahsin, Serçe Tevfik, 
Pehlivan Hilmi, Sulu S.zai .• 

Mirasyedi bey ve maiyeti, lan
do alındı alınalı, Çırpıcı ve Vele
fendi tar11flarma uK-ramamıılardı. 

lki glln evvel, Ki.tip Raif : 
- Maluma, demlıti, Ağu .. 

~un on beıl yaz, on beti kııbr. 
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Hı1ır 

163 

5 Recep IHS 2 1 el Teırln illa 

Vakit E.a T Vaaat1 Vakit Huni Vau 
ı--~·,,_--:--

Gilo.. 12 39 6 10 Akta• 12 - ı7 30 
Öile 6 23 l'l 00 '\ atu 1 11 19 3 

lkladl 9 35 ıs 06 ı .... ı. ı ı oa 4 32 

, " Şehrimizin bUtUn doktorları 
Bu Çarşamba akı mı 

SUMER 
( Eıkl Artistik ) sinemasında 

iraes:ae baılanacak olan 

AMOK 
( Malezya Delisi ) 

filmini gormelidirler. Zira l:u filmde 
i'eçen Ye çok 20ıel Mme Hniland'a 
yapılan otopai ameliyesi kendilerini 
aon derece alakadar edecektir. 

soa •oata .. - ıLlH fiATLARI 

I - Gınete11l11 ••• ,,..,.u~ 
6ir aüfıınu11 iki ıalıt'& 6lr 
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3-"Bir ,an timde Hsad . """41 r. (8) lceliru 
4- ince •• iolın .. zılar 

tutae•lcl•" ,_,.. ,,,.. 
• ..,.,,,,.,. ,,,.,.,. 
• Dr. ibrahim Zati~ 

Cağalotlu Mahmudiye adde.si 1 
ÇatalçefnH aokatı No 5 

Hergün öğled~ıı •ODr" baıtalanııl 
kabul eder. # 

,--------------------------------~ Bütiln kadınların 
betenditi : 

Bütln erkeklerin 
bayıldıtı : 

GARY 
JOAN 

COOPER 
CRAWFORD 

ilk defa olarak ayni filmde oynayan bu iki yıldızı seyretmek 
nihayetsiz bir zevktir. 

HAYAT BiZiMDiR 
Fransızca ılS:ı:IU M. G. M. filmi 

İ P E K Sinemasının oçuocu 11uvaffakiyet haftası. 

- Ben küçüğüm. Kırallık 
yapamam. 

Şayanıdlkkat MalOmat 

Pariı, 15 (Hususi) - Yugos
lavya Kıralının katlı tahkikatı 
hararetli bir ıurette devam et
mektedir. Katil Kal4'menin, üze-

rindeki eıyalardan bazılannı, Klisi 
meydadınındaki ( Bel Jardlnlyer) 
mağaza1ından aldığı anlatıl

mıştır. Mağaza memurlarındanbirf, 

katili r.,sminden tanımıştır. Bu 
memura göre Kalemen ayın UçUn· 
de bu dUkkina gelmif, aırtma 

bir hazır elbi&e glymlı, beyen• 
mit ve satın almıştır. 

Bu sırada Kalemenin yanında 
iki kişi daha vardı. Bunlar dük· 
klnlara uğraya uğraya otellerine 
dönmüşlerdi. Bu otel Mazagran 
ıokağında kain (11) numarah bina
dır. Otel sahibi de Kalemeni re· 

ıimindeo tanımıt ve Rudolf Snck 
iımile deftere kaydolunduğunu 

aöylemittir. Geliı mahalli olarak 
da Triyeateyi yazmıştır. Ayni 
odada bir arkadaşı daha Yardı. 

# Bu adam da otel defterine Beneı J/111--------r. ÔnUmllzdeki Perıembe akıamı blltün lıtanbul halkı ----------. .. 
T Ü R K Sinemasında yapılacak olan muhteıem düğüne davetlidir : 
Çtınkll: 

DAKTiLO EVLENiYOR 
Yıldızlar : MARIE GLORY • JEAN MURAT - ARMAND BERNARD 

" Küçük Jalctilo ,, nun mab!idini teıkıl eden bu emHlıiz Fraoıız operet filmi mevıimin en yüksek bir taheıeridir. 
Perıembe aktamı için yerler ıimdiden tutulmaktad1r. İıtlcal ediniz. Telefon : 40690 

JENERAL YEN'ln ZEHiRLi ÇAYI muvaffakiyetle devam etmektedir. 

ismini ve Zaralı olduğunu kaydet
tfrmiıtir. 

Diğer arkadaılan baıka bir 
otelde oturuyordu. Her ıabah bu 
otele sıelip arkadaılanna mUIAkl 
oluyordu. Her iki adam, oda üc.. 
retJnf günü gUniloe veriyorlardı. 
Gerek otelcinin ve gerek otel 
mllatahdimlerlnln verdiklerı ifade· 
ye nazaran hergün bu iki adamı 
görmiye gelenin elye•m yakalan· 
mış bulunan Nallı Nihomir olma• 
ıı lazım geliyor. 

Gerek Bene& ki Novak lımile 
tanınmaktadır, gerek Naliı elyevm 
Franıız zabıtaaının elindedirler. 

Katilin Dövmesi 
Pariı, 15 (Huıuıi) - Katilin 

hüviyeti bili anlaıılmıt değildir. 
Bu noktanın anlaıılmaaına, vücu
dilndeki dövmenin yardımı doku• 
nacağı zannolunuyor. Eğer yazı 
bulgarca ise, herifin Makedonyalı 
olduğunu kabul etmek zaruridir. 
Eğer bu dövme yani ise o tak· 
dirde vaziyeti karıthmak için 
yapıldığına kabul etmek li· 
zımdır. Katilin kolundaki harfler 
şunlardır: V. M. R. O. Bu harf· 
ler lılav harfleri olup Franaızca 
O, R. 1. M. harflerinin muadilidir 
ki bu da dahili Makedonya ih-
tllil teıkilAb, kelimelerinin Uk 
harfleridir. 

~ 
Paris, 1 S (Huıust) - Katil 

Kalemen'in Eka ıehrinden gelip 
Ma:ı:ağren oteline indiği artık 
kat'iyet kesbetmi,tlr. 

Bir Şarldı M•znun Daha Tutuldı 
Şamoni, 14 (A.A.) - Zabıta, 

Marsilya auikaıdinde lıtiraki bu
lunmakla suçlu lngiliz tabiiyetinde 
bir ıarkbyı yakalamıttır. lami giz· 
H tutuluyor. ,.. 

Annttmas, 14 ( A.A.) - Sul• 
kaat maznunları Poıtiıil ile Ray· 
tiç için Marıilyadan celp tezkere• 
si bekleniyor. Kendileri mu haf aza 
altındadır. Annesi yolunda tutu
lan adamın suihaıt ile alikaaı 
yoktur. Malum olduğu üzere bu 
isimler Novak ile Benesin hakiki 
iıimleridir. 

Belgrattan MUhlm Haberler 
Geliyor 

Belgrat, 15 (Huıuıt) - Kırat 
( Devamı 9 uncu 1üzde ) 
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Her hakkı mahfuzdur. 
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Nasıl Doldu ? .. 
Na•ıl Y aıadı? .. 

Nasıl Ôldi? 
7,iya ~ıkir <.===========================::ı• • 

Ermeni F edailcri iki Cepheden Birden 
lhtiJil Çıkarmıya Ha zir la nmışlardı •• 

HUkiime o zaman, bUyUk mik· 
yaıta bir Ermeni ihtilili arif eain· 
de bulunduğunu anlamııtı. Tabi· 
dir ki akla ilk gelen tedbir, bu 
ihtilalin önUnil almaktı. Fakat, 
Anadolunun her tarafına dağıl· 
mış olan bu Ermeni komitecilerin 
harekata nasll durdurulacaktı? ..• 
Asker, kamilen hudutlara gönde· 
rilmiş; koca iç Anadoluııun bU
tUn zaptll rapt, beı on jandar· 
manm eline kalmııtı. Hele vlll
yetlerde iıtihbarat veaalti, bftsbft
tan noksandı. 

Hükümet, bu acziçlnde boca• 
layup dururken Ermeni komite
ciler;de ıon haz1rlıklarını ikmal 
ediyorlar ve tertip edilen plin 
mucibince umemi harekete geç· 
mek için ( TifJiı ) ve (Sofya) mer
kezlerinden kat'i emir bekliyor• 
lardı... Sonralan ele geçirilen 
muhtelif evrak ve muhaberattan 
anlatıldığına lf&re bu plln fU 
uua iıtinat ediyordu: 

1 - lhtilll, umum1 bir tekil· 
de ve ayni günde olacaktır. 

2 - lbtililin merkerl (Sıvaa) 
Vilayetidir. Bu vlllyet; Sıvaı mer
kezi ile Karabiıar, Suıehrl 
ve buralara milcavir mahaller
le beraber (otuz bin ) fedai 
çıkaracak ve iki bnytık ihtilal 
mıntakaıına muzaherette bu• 
lunacaktır. 

3 - Bu ilci btlyak lhtiW am
taka11nm biri, Kafkaı cepheal, 
diğeri de ( Çanakkale )nln Ana
dolu sahili gerisldir. 

4 - Kafkaa hududunu mUda· 
faa eden Oamanlı orduıunu arka· 
dan vurmak için Erzincan ve ha· 
waliılnden, Dlyarıbekire kadar 
uzayan hat llzerinde bulunan Er
meni kuYvetlerl, derhal taarruza 
geçecek.. Ledelbace Sıva• mer
kezinde bulunan ku•••tler bunlara 
imdat verecektir. 

S - Çanakkalenin Anadolu 
dhetinl müdafaa eden Oıma11lı 
kuYvetlerinl de ıerldeD vurabil
mek için lzmit, Bilecik, Ye bltla 
Buna vllAyetlndekl Ermeni komi
teleri harekete geçecek.. Bir ta• 
raftan da Bursa vilAyeti dahilinde 
baştan baıa çıkaracakları yangın 
•• karıııklıklarla hükumeti oyalar· 
ken, diğer taraftan da çeteler 
Çanakkale aahillerine takarrüp 
tdecek .. bu ıırada denizden de lagiliz 
ve Franıız zırhhlan taarruza ge
çer geçmez orada bulunan a1ker• 
lere arkısdan taarruz edilerek 
müdafaa battı iki ateı ar&1ında 
eritiJerek Anadolu lıtihkimlan 
8Ukut ettirilecek •.•. 

Son sııtem ıillhları, bomba· 
ları, erzak ve laıelerJ, ııbhlyı 
levazımı, nakliye ve muhabere 
vuıtalarma varıncıya kadar mil· 
kemmelen ihzar edilen bu m8thlı 
lhtilAI tertibatı, Ermeai komite· 
cilerine bliytık bir itimat vermek

te idi. Hemen hepsi de muvaffa· 
lrıyetlerJnden emindi. Ve emin 
olmamak için de bir aebep mevcut 
değildi. Çtinkti Anadolu köylüleri 
aıUdafaa vesaitinden mahrum ol
duğu gibi aaker kuvvetleri de 
ancak müdafaa mıntalcalarma 
klfi gelebilmekte idi... Fakat ko
mite rUeıaamm tedbiraizce hare
•etıeri, Ye buı 1erJ1rde ( Takti 

1 
merhununa) intizar edilmeden 
taarruza geçilmeıi; bu btlyUk 
bulrJıkları alt üıt etmiı.. lh· 
tllal kuvvetinin parçalanmasına 
sebebiyet vermişti. Nitekim, en 
müh"m bir ihtilal merkezi olan 
(Karahisar), büyilk bir sabırsız ık 
göstermiş, ilk harekette müddei
umumi Cemal Bey ile jandar
maları öldUrdUkten ıonra, Kara
hisar kalesi üzerine Ermeni bay
ragını çekmi9ti. Asiler nzuioe 
aevkolunan hükumet kuvyetJeri 
mailup olmuılar, nibayat kialeyi 
muhaaaraya mecbur kalmıflardı. 
Komiteciler, evnlce kalede depo 
ettikleri erzak Ye mühimmat aa
yeainde tam OD tekiz glln bu 
kalede mukavemet etmifler ve 
yOz yirmi aıkerjn ıehit olmHına 
ıebebiyet vermitlerdl. 

Bu hareket derhal Ankara 

vlliyeline de sirayet etmiı, ora
daki komiteciler de faaliyete geç
miılerdi. Bir gece, (Boğazlıyan) 

civarındaki karakol baaılınıı, 

jandarmalar öldilrUierek •ilah ve 

cephaneleri almmııtı. Ayni za· 
manda, blitUn geçitler tutulduk-

tan sonra, Türk köylerine karıı 
bombalarla taarruzlar haılamışh. 

Askeri aevkiyat, tamamile aek-
tedar olmuıtu. Vaziyet git· 
tikçe vahamet keıbediyor; 

aıker Ye jandarma mUfrezelerf 
herglbı puau)ara dUıOrDltiyor· 
du. 

( Arkaaı Ylll' ) ... ......., .................. . 
Fransızca muallimi 

FAZIL 
Harbiye Ne ue!I eıkf mitercıhal 

Feneryo1u, Yaverağa 11okağı, No. 28 

Yerli Mallar Pazarının Yeni Şubesi 

Slmer bank, Beyoğlunda lıtik· 

111 caddeaiade yeni bir ıaht ma· 

ğazuı açmııtır. Bu marazanın 

klltat reıml din ıaat 16 da yapıl· 
mıt, birçok da•etli zevat haıır 

bulun•uıtur. Belediye relai mu• 
avini Himlt Bey kurdeleyi keıe

rek yeni Hbf majazaaını açmııtır. 

Beyotluada Kurtuluı a Allata ıo· 
katJada 16 N. lu hanede mukim 
iken halen ikametgihı meçhul bulu
nan Fuat Veli Bey~. 

lst.nbul ikinci lcr• memur. 
ıuıun•an: 

AlkiYyıdf ı KaçikH EfHdiain 
15 Mart 932 taribiade Ye Beyotlu 
betinci noterinden muaaddak senede 
mGıtHit zimmetinizde a1acatı olan 
1500 liranın maa fıiıı: ve maaarifi 
lcralye ve Gcreti Yeklletln haciz yo· 
liJe raptıtı takipte alacakla muma
ileyh• izafeten dairemize mllracaat 
eden nkilf nukat K. Laskaridla ta· 
rafıadan talep edil•it ve berveçhi 
talep olbaptaki maddei kanuairu• 
muvafık tanzim Ye berai teb1lt tara-
fınıza gönderilen adem• emri ı:ahnna 
mubaıır tarafından Yerilıa •qrulaat 
gerek zabıta marlfetlle yapılan tahki
kata nuaran ikametglhı hazıraamn 
meçhullyeti aalqılmıı ol•aaıaa ••bni 
tebli.at maa••lHlai bir ay laakkı 
itiraz tenıJbi ıuretile ilinen teblltlne 
karar verllmlt oldutuadaa tarihi 
illndan itibaren ve mtiddeti meskQr 
nrfıatla 934/6756 doıya nu•aruile 
icranın tehlriae dair tlfahi veya 
tahriri olarak bir iUruah kanuniye 
serdetmedit"nis veya mGddeabih borcu 

nuzu eda ettitlnize ve yine bu mlddet 
zarfında mal beyanında bulunmıdı
tını:r. takdirde mezkur mflddetia hita
mını müteakip cebri icra auretlJe 
muameleyi llıuneye teYeHtll oJuna-
catı malumunuz olmak ve bu bu
buataki ödeme emriaio tarafınıza 
teblitl makamına kaim olmak lizere 
kepi7etla illHa t•blit kılıadı. '5622) 

Bütl• miltt fabrikalarımızın 
yapbklan yerli mallan• teıblr 
olundutu bu mağaza, modern 
tekilde kurul•mt ve zarif bir 
ıovkle bazırlanmııtır. 

Dtln, mağaza açıldıktan aonra 
derhal aahf& baılanmııtır. Res
mimiz DnakU kütat meraaimini 
canlandın yor. 

Son Posta 
\t.-nn1, etyeel, H .. adie •• Halk ıruetHI 

Eeki_ıabtiye, Çatalçeşme sokağı, 2S 
l&TANBUL 

Gızet~mizde çıkan ya11 
•• reaımlnio bUtüo hakları 
mahfuz ve aaıetemiıe aittir. 

ABONE FIATLAAI 
t 8 a t 

Sene Ay Ay A1 
Kr. le.. Kr. ICr 

TORKIYI ·- -7SO 400 150 
YUNANlsTAN 2340 U20 no 270 
iCNEBI 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. AdNI 
değiıtirmels ıa lwr6~tv. -G•I•• ew•i .. ,, 11nll••a. 

Dl11lercla11 m••'ullreı •lı11111aa. 
·Cevap için mektuplar,. 10 karu§luk 

pul ilbe11 IAzımdır. 

PoN · kutu•uı i41 letanbuf 
T ... rer ıSonposta 
Telefon ı 20203 

Sayfa 9 

Avrupa Ufkunda Bulutlar 

Marsilya Cinayetini "Us 
taş,, Ccmiy~i Y aptırmı 
Cemiyetin Reisi, Fransada Yakalana 

Maznunlardan Biri İmiş 
( Baıtarafı 8 inci yOzde ) 

Alekaandnn katili ile arkadatla· 
rının " Ustaıi ,, lımi verilen fizli 
tethit cemiyetine menıup olduk· 
Jarı anlaıılmışbr. ,. Ustati • aıl ,, 
demektir: 

Bu cemiyet 1929 da& eakl Zar· 
rep mebusu doktor Paveliç tara· 
fından teıiı edilmittir. Bu zat, 

Hırvat liderlerinde Frankonun teıiı 
ettiği müfrit Hırvat hrk&1ına 

menıuptu. HabiaburK hanadanma 
bağh olup S.rplara kartı bDyDk 
bir dütmanlık göıterea Franko 
harpten evYel, Boına·Sarayda 61-
dlirlllen AYUıturya Vellahtı Fran
auwa F erdlaaachn projelerine mO
zaheret s6ıteriyordu. Bu proje, 
Avuaturya lmparatorlupnun ta
dile• t.,ldlial ve A vunurya • Ma· 
carlıtaa-Hınati•tan imparatorlup 
tqkill sayelinl stıdayordu. 

Bu fırka 1918 de Yuıoala•ya 
teıekklll ettikten ıonra nllfuzunu 
kaybetmlt ve 1929 da Yugoala•· 
yada dlktat6rlnk illa edilince 
doktor Paveliç tedbiı hareketine 
geçmek karannı vermiıtir. Bu 
kararın ilk teıahftrU .. Novoıtl., ga-
zetesinin mtldl\rüntın tabanca ile 
&ldUrUlmeıi olmuftur. Onu öldft· 
renler, Uataıl Cemiyetinden Poı
pUjil lle Bablç idi. 

Beraberlerindeki arkadaılan, 
katilleri yakalamıya ııelen jandar
maları bomba yağmuruna tutmuı 
Ye kaçmalarını temin etmiılerdl. 

Kırala ilk suikast 
Bundan aoara bu cemiyet 

Zağrep dYannda Kıral Alek· 
1andr'm hayabna ilk ıuikaadl 
tertip etti. Geçecetl bir k&prll· 
nön altına bir cehennem maki
geal koadu. Bunun neticesinde 
lkl tethifçi yakalanarak a11ldı. 
16 maznuna topyekun (115) aene 
lıapiı cezaaa Yerildi. Fakat maz· 
ounlardan Poıpiıll ile Poveliı 
kaçmıya muvaffak oldular. Evve• 
il ltalya, aonra Macariıtana geç· 
tiler. 

Buııdan aonra bir tedblf ıeri· 
sidir baılach. YugoılayYa, bu hu
austa zaman zaman Milletler 
Mecliıine tahriri mllracaatlar ya• 
parak vaziyeti anlatmııtır. Fira• 
rmdan ıonre Poıpiıil admı de
ğlıtirmit ve Stevanoviç ismini al· 
mııtar. 

Tetbitçl Ustaşi Cemiyetinin 
son auikaati 5 sivil ölU, 6 si· 
vil yaralı, 2 asker ölU ve 
2 aaker yaralıya mal olmuttur. 
Franaanın Annemaa ıehrinde ya• 
kalananlardan biri de Pospişildir 
ki kendisinin Novak olduiu ld· 
dia ediliyordu. 

"Doktor,, Klmmi~? 
Belgrat, 15 (Huıuai) Za· 

bıla Novak·Poıpiıilin Macaria· 
tandakl hayatı hakkında tahki· 
kat yapmaktadır. 

Cinayeti yapan Kalemen'le di· 
ğer Oç arkadaıını Lozan'da bek· 
leyip beraberine alarak Parls'e 
götüren adamın dektor iı-

minl taııdıiı malümdur. 
Bu adamın Poıpitilden baıka 
birial olmadığı muhakkaktır. Ka-
tili ve arkadaılarım kıımen Lozan 
kısmen Pariıte bu adam giydirip 
kuıatmıttır. Bunların Franıada 
ya Sen· jftlyen, yahut ta Annesi 
mmtakaıı mahkemeıine verilme• 
leri muhtemeldir. 

Kırahn Cesedi Belgratta 
Belgrat, 14 (A.A.) - Kıral 

Alebandna .c .. diDi seUrmelde 

olan YugoslaY kruvaıörll (Dtibrov 
nik) bu sabah ıaat albdan bira 
sonra Splite ıelmiı ve arkaıında 
Franı.z filosu olduğu halde yava 

yavat rıbbma yanatmıtbr. Gemi, Y 
goslav donanmaaı ile sahil batarya 
ları ve ihtiramda bulunmak llzere 
buraya gelen lngiliz harp aemiıl 
tarafmdan salvo ateıile ıelimlan• 
mııhr. Rıhtım ve ıehrin bütün 
aokaklarma siyah krep gerilmiştir. 
( 150) bin kiti tahmin olunan azim 
bir halk kütlesi HHiz 11daaız 
•okaklan doldurmaktadır. 

Cen•zenln Etn1fınd• 
BeJsrat, 14 (A.A.) - Split't• 

Pren• ArHn ile h6kümet ve 
parllmento azuı ( DöbroYnik ) 
krovazlrllne çıkarak Kıral Alek• 
-dr'ın 611mlnl re•men tuplt 
etmlfler Ye ıoara Franaaz Babriy• 
Nazın M. Pietrl ile lnilliz Amirah 
Fifer tabutu aellmlam11Iardır. 
Tabut nhbma lndirilmit ve mu• 
aııam bir katafalk üzerine konul• 
maıtur. Katafalk'ın etrafında 
yllkıek ıUtunlar ve bu sUtunların 
lberinfie meıaleler yanıyordu. 

Muzika Yugoılavya marımı 
çalarken diğer taraftan bütU~ 
kllıeler matem çanı çalıyor, a• 
kerler •elim duruyor ve denli 
tayyareleri de uçarak tabutun 
üzerine çiçekler serpiyorlardı. 
Şibenik peakopoıu kısa bir dini 
meraıim yapmııbr. 

Halk, atlıyordu. 
Dini Ayinden sonra halk bftyllk 

bir huıu ile tabutun önünden 
geçmiıUr. Milli elblaelerlni giymfı 
birçok köyJOler bUtlln ıece yllrft• 
yerek toz, toprak içinde buraya 
gelmitler ve tabutun ftzerlne ya.,
raktardan ••ya kır çiçeklerindea 
7apılmıı çelenkler koymuflardar. 
•r•ilr•hların K•drlflna•hlı 

Marsilya 14 (A.A.) - Bel ... 
diye mecliıl din fevkallde bir 
toplanb yapmış, reis, mllteveffa 
Kıral Alekıandrın hayattaki faa .. 
liyetinden hürmetle balıntmlıtlr. 
Mecllı, iki caddeye Kıral Alek• 
aandr ile M. Bartônun iıimlerinl 
vermeyi, ve birer abide dikmeyi ve 
facia mahallinede bir levha koy .. 
mayı kararlathrmııtır. 

sinemacı ÖldU 

Parla 14 (A. A.) - Mar1llya 
auikaatinl filme çekmiı ve ablan 
kurşunlardan masun kalmış olan 
ıinemacı Daakom nezfi dimağlden 
ölmüştür. 

Fransız CUmhur Reisi 
Belg!'lld• Gidecek 

Paris. 14 (A. A.) - Kabine, 
Kıral AJekaandr'ın cenaze mera• 
ıimine iıtirak edecek F ranaız 
heyetinin başında M. Löbrön'li' 
biz.zat bulunmaama ve Harbiye 
Naıırı Mareıal Peten'in lcendisino 
refakat etmeaine karar vermiıtir. 
Merasimde bet meb'u1andan mü
rekkep bir heyet te F ranıız. par• 
IAmentosunu temsil kdecektir. 

Hava Nazm Jeneral Dönen 
de bir tayyare filoıunun baımda 
olarak Belgrada gidecektir, 

Kabine içtimaı eınasında, 
Dahi1iye Nazırı , Marsilya faciasını 
müteakip, aldığı ceza kararlarma 
dair, arkadaşlarma izahat ver
miıtir. 

Emniyet Müdürü M. Bertüen 
azlolunmuş, Marsılya Valisi M. 
Juhanno vekalet emrine alınmııtır. 
Emniyet Umum Müfettiıi ve r ... 

( Dcumı 10 un u) uzde ) 
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Dünkü Maçlar 

Türkiye Birincilikleri 

SON POSTA 

Avrupa 
Ufkunda 
Bulutlar 

Beşiktaş-Bandırma Takımını 0-3 Yendi ( Battarafı 9 uacu 1ayfada) 
mi ıahsiyetlerin seyahatlerinde 
tertibat almıya memur M. Süste• 
ron da azledilmiıtlr. 

Dnn Şeref atadmda oynanan 
birincilik maçı lıtaobulu temıll 
eden Beşiktaı ile Bandırma ~am
piyonu arasında idi. 

Bandırmalılar Beşfktaıın kav~ 
vetH muhacim hattına kartı kDzel 

mukabelelerle kendilerini iyi mil• 
dafaa ettiler. 

Neticede Beşikt.ıthlar birisi 
penaltıdan olmak Uzere Oç golle 

a-aHp gelml,tlr. 
Galatasaray Fransızları 20 

Golle Yendi 
DUn Galatasaraylılar ıehrlmiz• 

de bulunan Fransız torpitoları 
mUrettebata ile husuai ekzeraiz 
mahiyetinde bir futbol maçı yap~ 
mıılardır. 

Fransız mürettebatı netic~de 
20 gole karşı ııfırla mağlup 
olmuşlardır. 

Hililiahmer 
Merkezi Umumisinden: 

Eskişehir ambannda : Bakır lavha ve borular, çubuk, levha 
ve kovan halinde pirinçler, muhtelif otomobil fenerleri 
lehim lambaları 16 Teırinievvelde. 

Halis ve ayarlı kalay, muhtelif fiber kağıdı, Balatta teıgilı 
kayııı, tel halatlar vesaire 18 Teşrinievvel ~34 tarihinde 
aatılacağından taliplerin mfiracaatları. 

_____ u_._M_üdürlüğünden: _I 
Haydarpaıa iıtasyonunda teslim "J 2767,, kilo sınai ve "3720 

" kilo Farmaaötik sulfat döıut 21/J0/934 tarihinde pazarlıkla satı .. 
lacaktır. Talip olanların %7,5 t .. htatlarUe birlikte Cibalide Leva
zım Ye Mubayaat ıubeaine müracaatları. "6738,, 

.. * 
Depolarımız için müfredat cetvelleri mucibince ve Ttlrk ko-

dekıine tevfikan muhtelif ne\fi ve miktarda eczayı tıbbiye 24110/934 
tarihine ınUsadif Çarıamba günü saat 14 te pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin izahat almak Uzere heriHn ve pazarhk için de 
tayin olunan gUnde Cibalide Levazım ve Mubayaat ıubesine mü
racaatları. "6555,, 

* l - Samsunda «Kapan» mevkiinde yaptırılacak yaprak tutUn 
anbar binası inıaatının kapab zarfla ihalesi lıtanbulda 
« 17 /10/934» Çarşamba günü saat «15» te icra edilecektir. 

2 - Keıif bedeli «159.997» Ytiz Elli Dokuz Bin Dokuz Ynz 
Doksan Yedi lira 9 Dokuz kuruıtur. 

3 - Projelerin beher takımı « 15» On Bet lira mukabilinde lstan· 
bulda CibaJide Levazım ve Mubayaa Şubeainde Nakit Muhaa:bi 
Mes'ullUğUnde ve Samsunda l.abiaarlar BıımUdürlUğUndea 
ahnabiJir. 

4 - Taliplerin « % 7,5» muvakkat teminatlarmı havi teklif mek• 
tuplarım ihale gUnU muayyen saate kadar CibaHdeki mezkur 
komiıyona tevdi etmeleri icap eder. «6017 » 

Zafiyeti umumiye, iftih&1ızlık ve kuvvetıizlilc halabnda bilvük 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Bizim Heyetin Heıreketl 
Yugoslavya Kıralı müteveffa 

Aleksandr Hz. nln cenaze mera• 
siminde bulunacak olan Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttil Beyin riya• 
setindeki Türk Heyeti, dün ak· 
şam saat 16 da Sirkeci' den hu• 
ıuıi trenle ve SelAnik yolu ile 
Belıra'da hareket etmlıtir. 

Heyet, lıtasyonda fataabul 
Vıliıi ve Kumandam, Yuioılavya 
Hfiri, Sefaret ve Konsolos• 
hAne erkim, Emniyet mUdil
rU, merkez kumandanı, muh· 
tellt mübadele komisyonu, Türk 
ve ecnebi murahhasları, matbuat 
müme11UJerl ve birçok halk ta· 
rafından uğurlanmııtır. 

Bir bando muzik ile uker ve 
pollı müfrezeleri, selam resmini 
yapmıtbr. 

Tevfik Rüıtti Bey hareketin
den evvel, Anadolu ajanaı mu• 
harririne fU beyanatta bulun· 
muştur: 

" BilyUk dostumuz müteveffa 
kıral Aleksandr hazretlerinin ce
naze merasiminde Reiaictlmhur 
hazretlerini, Türkiye Cumhuriyeti 
hUkO.metini, TUrk kara, deniz, 
hava kuvvetlerini temsil için Ordu 
milfettiıi İZ!ettin paıa,· Reiıicllm· 
bur Hazretlerinin baıyaveri Celil 
Bey, malumunuz olan heyetle 
muhafız alayı kumandanı lımail 
Hakkı Bey ve alayından bir bö· 
itik aıkerle Belgrad'a gidiyorum. 
Dostumuz Yunanistan'm Hariciye 
nazırı kıymetli arkadaşım M. 
Maksimos cenapları ile Selanikte 
buluşarak Belgrada birlikte git· 
meği kararlaştırdık. 

Matbuatın Tefsirlerl 
Matbuatın bllyUk kısmı, M. 

Lebrunun Belgrata gitmek kara• 
rını memnuniyetle karıılamaktadır. 

Ekô dö Pari diyor ki: 
"Franıız politikasının bocala· 

mıyacağından ve saçmalamıyaca-
ğından eminiz. Franaanın ilk iıl, 
kUçUk ltilAfı temin ve takviye et-
mek olmalıdır. Bu itibarla, Reisi• 
cUmlıurumuzun Belgrata gitmeği 
vazife addetmiı olduiunu mem· 
nuniyetle haber aldık. Kendilerine 
tetekktır ederiz. 

Bulgaristanı Kim Temsll 
Edecek? 

Sofya, J 4 (A. A) - Hariciye 
Nazırı M. Batalof ile Harbiye 
Nazm Jeneral Zlatef Kıral Alek-
&andr'ın cenaze merasiminde 
Bulgar hükiimetinJ temsil etmek 
llzere Belirada gideceklerdir. 

•····························································· Devren 
SATILIK TiCARETHANE 

Az a•rmaye ile çok pua kazanmak 
iatiyı n san'atkirlar Kadıköyönde, 
Yeldeğlrmeninde tram yay cadde
sinde Süreyya apartımanı karııaında 
10 numerah ta•İrat atölyesine 
_..,. milracaat etsinler. 

~----- - ---------- - ~ 
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.Siparie,lerd<tn Po::>C a 

· Poro!>I o.lınmaz 

Birinci teırln J tJ 

Ben 10 sene daha 
gençleştim. 

Siz de aynını yapabilirsiniz 

Bir dektorun şaganl 
lıngr•t güzellik k•şfi 

Şimdi, ıolrnuı ve ihtiyarlamıı bir ail
~i beyazlatmak tazelemek ve gençleı
tırmek kolaydır. Fen, nihayet cilt için 
hayat verici bir unıur keıfetmiıtir. Be· 
şereye uvmak ıuretile niifuz edildikte 
tenin bwruıukluldarı zail olur n ıiyah 
beneld9ri ıilinir. Genç hayvanlardan is• 
tilual edilen bu gençlettirici ve bayat 
verioi unaur yalnız yeni Tokalon kre· 
minde mevcuttur. Cilt ttzerindekl kuv· 
vetlendiric:ıi ve beyazlatıcı teılri ile ııh
hat ve gençlik verir. Beşereyi yumuşa
tir ve en çirkin bir yüze cazip bir giizel-

lik temin eder. Tokalon kreminin ptm• 
be rengindekini geoe yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Uykunuz eanaımda cildi
nizi be1ler ve genleıtirir. Beyaz ren· 
gindek.ini ( yağsız ) da .abahlara kulla· 

nınız. Cildinizi beyazlatacak ve yüzil· 
nllzll bütün gün ter ve taze tutaeak ve 
pudranın yapıımaaına n .ahi• kalma• 
ıına müıai t kılacak cilt ve tıniniı ne 

kadar kaba oluuıa olıun ıon dereeıde 
memnun kalacak neticeler elde ıdeoek 
ve hayrette kalacaksınız. 

_.KIŞ GELDi 
Çolak Zade Hali Ltd. 

ALiL 
Hem evinizi ısıtır, hem 

gUzelliGile gözlerinizi ok,ar 

UCUZ - SA0LAM - ZARi F 

Uşak Şayak Fabrikası Türk Ano
nim Şirketi Murakipliğinden: 

ILA.N 
Uıak Şayak Fabrikası TUrk Anonim Şirketi hisaedarlarından 

bazılarımn vaki olan müracaatlarına mebni ruznameye itbal edilmlt 
bulunan aıatıda yazılı bet maddenin milzakerHI için heyeti umu• 
mlyenin 15 lkiccl Teırln 934 Perıembe gllnU saat on dörtte Uıalcta 
Fabrika bina1ıada fevkalAde olarak toplanmaaına lüzum haaıl oldu
ğuadan hl11edaraem nıütesarrıf olduklarl hi11e senetlerini içtima• 
dan on gün evvel Murakıpllğe veya Şirket meclisi idaresine mUra• 
caatla k'rıt ettirmeleri IUzumu ilin olunur. 

RUZNAME 
1 - Şirket hHap ve muamelAtı umumiyeıine dair murakıplik ra

poru ile muracaatta bulunan % 10 hi11oya malik bisaedarların 
ıikAyetnamelerine glSre vaziyeti maliyesinin tetkiki. 

2 Müteahhitlerle ıayak imaline mfltealHk muamele ve mukave• 
lelerin yine aynl hlaaedarların 9lkAyetnamelerine göre vaziye• 
tin tetkiki ve bir karar ittihazı. 

3 - lıtifa eden azaların yerine yeniden intihap yapılm&11. 
4 - Şirket ıermayesinia bir kıımmı teıkil eden gayrlmenkultln 

ıirket ıah.ıiyetl maneviyeıi namına teıcU muamelesinin yapıl• 
mamaaı esbabının tetkiki. 

Mukavele mucibine• tlrketten aldıkları hiıHy• mukabil fabrika -- -gayrimenkul bi11eelarlarının Tapuca ferağ' yapmadıkları için bundaa 
mtltevelJit mes'uliyet nazara alınarak devir ve ferat yapmıyanlar 
hakkında karar verilmHi. 11/10/934 

Uşak Şeker Fabrikaıı murakıbı 
Ziraat Bankaıı Müdürü !. Hilmi 

"Tü RK,, LOKANTA ve Bi RA·H AN ESi 
Eıki 11 LONDRA,, - Telefon 40227 

Muganniyeler r Saz heyeti: 

Hamiyet Hanım Kemani Nubar e., 
Melih at 

" 
Keme•çeci Sotirl ,, 

Bereli kız ,, Piyaniıt Anjel H. 
Dlirdane 

" Udi Mıı1rlı lbrabim Bey Belklı 
" Fatma 
" 

Kllrnet Ramazan 
" 

Ağ-yaze.r Efendi, Hafız Yaşar Bey, Soliat Muıtafa efendi • 



15 Birinci teşrin 

1 Demi yola ı rı 1 
• • •• n ra ergısı nase-

vka a 
29 Birinciteşrin 1934 ten 15 İkinciteşrin 1934 tarlhine kadar 

deYam etmek üzere Ankarada açılacak sera-iyi ziyaret için ieyabat 
edecek yolculara, gidiş - dönüş bileti almak f&rtile umumi tarife 
llcretleri üzerinden, % 50 ve teşhir için nakledilecek ve teıhfrden 
aonra iade dilecek eşyanın 250 kiloıuna ve bu eşya yekpare ağır 
eçaamdan iıe beherinin aıkleti ne olursa olıun yalnız iki adedine 
ye mobilya olduğu takdirde de 1000 kiloıuna umumi tarifelerd n 
% 70 tenzilat yapılır. 

T enzHat Müddeti 
Yolculara: 

Sergiye gitmek için 19/.20 Birincittşrin 934 gece yarısından 
1011 J İkinciteşrin 934 gece yarısına 

DönDt seyahati için: 3/4 Ikinciteırin 934 gece yarısından 20/21 
lkincitejrİn 934 gece yarıaına kadardır. 

Sergiye gönderilecek eşya için : 

il I 12 1 Teşrin 934 gece yarısından 29/30 Birinciteırin 934 
sece yarısına 

Serıiden iade edJlecek etya için : 

15/16 İkinciteırin gece yanımdan 25126 lkinciteırin 934 gece 
yarııına kadardır. 

Tenzilat Şartları 
Sergf~i ziyaret için ıeyahat edecek yolculara, hareket iıtaaiyo

aunda pefınen ahnacak gldit • dönUı ücretleri mukabilinde bir 
fotoğrafü gl~iş • dönüş bileti verilir. Bunun için yolcuların giıelere • 
bir adet vesıka fotoğrafı ile müracaat etmeleri ve dönUş 11eyahatine 
baılamadıin ellerindeki dönOı biletlerini lstaıfyona göıterip l'İze 
ettirmeleri llzımgelir, 

T eibir edilmek üzere gönderilecek eıya için : 

MiJJi Iktıaat ve Ta1&rruf Cemiyeti merkez veya ıubelt~rinden, 
aerglde teı hir edilmek Uzere nakledileceğine dair bir veıika geti
rflmeıl ıarttır. · Bu vesikanın içinde, etyanın cinsi ve her cinsin 
mkJet ve adedi ve sahibinin iımi ile firması dercediJecektir. 

Teıhir edildikten aonra mahaUine Jade edilecek eşya için de : 
Bldayeten ıergiye gönderilirken tanzim edilmiı olan hamule 

aenedinin Ankara istaaiyon ambarına ibraz ve tevdi edilmesi icap 
eder. -

Aıağıda tarih ve Dumaraları yazılı trenlerle aeyahat etmek Uzere 
nkara fçln sıf dit-dlSnUı 'biletJ alen yolculara umumi tarfi• tızeriaden: 

% 60 
tenzflAt yapılacaktır. 

Bu tenzllatın muteber olduiu trenler ; 

Haydarpaşa - Adapazar - Ankara - Haydarpaıa 
Gidlı için : 1 ve 8 lkfnciteırin 1934 tarihlerinde Heydarpaıa· 

.lan kalkan 6 numaralı trenler : Saatleri 

Haydarpaıadan 1 ve 8 lkinciteırinde 
Ankaraya 2 ve 9 lkfnciteırinde . . • 
DönUı için ı 2 lkindteırinde gelenler 
3, 4, 5, 6, ve 7 lkinciteırinde, 9 
lkinclteırinde gelenler de 1 O, 1 t, 12, 
13, 14 lkinciteırin tarihlerin den her
hangi birinde Ankaradan kalkan 5 
numaralı trenle avdet edebilirler. 

Ankaradan 
Hayd~rpaşaya 

lzmir - Ankara - İzmir 

Gldiı için ı 4 ve 9 lkinciteşrin 1934 
tarihlerinde lzm~rden kalkan 1 - 207 - 12 
numaralı trenler: 
lzmirden 4 ve 9 lkinciteşrinde 1 nu• 
maralı tren . • . . . . . . • . 
Afyondan 5 ve IO lkinciteşrinde 207 
numaralı tren . 

Eakiıehlrden 5 ve 10 lldncıte,rinde 
12 numaralı tren. • • 
Ankaraya 5 ve 10 Ikinciteırinde 
DönDş için : 5 lkinciteırinde gelenler 
6, 7, 8, 9, 10 ve 10 Ikinciteırinde 
gelenler de 1 J, J 2,· 13/ J 4, J 5 Jkinciteı
nn tarihlerfnden herhana-i birinde 
An karadan kalkan il - 208 - 2 numaralı 
trenlerle avdet edebilirler. 

Ankaradan il numaralı 
Eıkiıehirden 208 ,, 
Afyon 2 ,, 

iz mire 

tren 

" ., 

Kalkış Varıı -15.()() 
~.43 

20. 10 

12.36 

Saatler 
KaJkıı Varıı 
=-:-w-

9. 10 

3.35 

8.40 

12.00 
21.50 

3.40 

-

17.00 

ı9. ıs 

Bandırma -Ankara - Bandırma: 
Gidlt için : 6 Ikinciteırin 1934 tari
hinde Bandırmadan kalkan 6 - 309 • 209-6 

· numarala trenler ı 
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Beyoğlu Kız San'at Mektebi Mü
dürlüğünden: 

Mektebimiz için lOıumlu olan 4(30» ton kok kömUrll mUnakaaa 

ile alınacaktır. Talip olanların 17/10/934 Çarşamba günü saat <<17» 
de Fındıklıdaki Yüksek-Mektepler Muhaaip Meı'ullllğüne mUra· 

caatları. «6732» 

Bandırma 6 Ikinciteşrinde 6 numaralı 
tren . • • • 
Bahk~ıir 6 ,, 
Alayunt ,, ,, 
Eskişehir 1 ,, 
Ankaraya 1 ,, 

309 
209 

6 " 
" 

• 

Dönüf için: 8, 9, 11, 12 lkinciteşrin 
19~4 tarihlerinde An karadan kalkan 
5, 210, 310, 5 numa~aı. trenler: 
Ankara'dan 5 numaralı tren 
Eakiıehlrden 210 ,, ,. 
AJayunttan 310 ,. ,, 
Bat.kesirden 5 ,. , , 

Bandırmaya 

Konya - Ankara - Konya: 

Gidiı için 4 lkinciteırin 1934 tarihinde 
Konyadan kalkan 207-12 No.lı trenler: 
Koııyadan 4 lkinciteşrinde 207 N. tren 
Esklıehirden 5 ,, 12 N. ,, 
Ankarayı 5 ,, 
Dönüı için: 6, 7, 8, 9. 10 lkfnciteşrln 
1934 tarihlerinde Ankar dan kalkan JI 
208 trenler: 
Ankaradan il numaralı tren 
Eakitehirden 208 ,, ,, 

Konya ya 

Elaziz-Ankara-Elaziz: 
Gidiı için: 7 Ik:nciteşrin 1934 tarihin de 
Elbizden kalkan 1007 - 507 - 409 - 609-
705 N. tren 
Elazizden 7 lkincitetrinde 
F evzipaşadan 8 ,, 
Adanadan 8 ,, 
Ulukışladan 8 ,, 
Kayseriden 9 ,. 
Ankara ya 9 ,, 

1007 N. 
507 " 
409 " 
609 " 
705 " 

tren 

" 
" 
" 
" 

Dönüt için: 1 O, 1 J, 12, 13, 14 ikinci· 
teşrin tarihlerinde Ankaradan kalkan 
706-6 t0-410-508-1008 numaralı trenler: 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Kayseriden 61 O ,, ,, 
Ulukııladan' 41 O ,, ,. 
Adana dan 508 ,, ,, 
Fevzipaşadan IOOS ., ., 
Elazize 

3.3S 
11.00 
21.48 

1.31 

20.10 
4.30 
7.10 

17.00 

8.43 

2\.05 

Saatleri 

Kalkış Varıı 

19.55 
8.40 

12.00 
21.20 

8.10 
0.15 

16.07 
22.02 

. 5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 
5.00 

17.00 

9.17 

17.30 

20.20 
Saatleri 

Kalkış V arıı 

Samsun - Ankara - Samsun: 
Gidiş için 8 lkinciteırln 1934 tarihinde Sam· 
ıun'dan kalkan 905 - 705 numaralı tren: 
Samıun'dan 8 ikinciteırinde 005 N. tren 
Sıvas'tan 8 ,, 705 ,, ,, 
Ankara'ya 9 ,, 
Dönüt için: 1 O, J 1, 12, 13, 14, ikinciteırin 
1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 706· 
906 numaralı trenler : 

7.45 
22.20 

Ankara'dan 706 numaralı tren 10.45 
Sıvas'tan 906 ,, ,, 6.50 

17.30 

Samsun'• 20.00 
Bu kısımlar dahilinde herhangi bir istaaiyondan Ankara iç.in, 

yukarda tarih ve numarası tesbit edilen trenlerde muteber olmak 
Uzere gidiş-dönüş bileti verilir. 

Gidlı - dUnUt biletleri, fotograflı ve nama muharrer olacak ve 
üzerinde (Ankara ıeri(ıi için) meıruhatı bulunacaktır. 

Tahsiı ve tayin edilen trenlere mahıua olan bu biletler, hiç 
bir sebeple başka trenlerde mer'i tutulmaz. 

Adi gidiş - dönüt bileti alarak Ankara'ya t•lmit olan 1anayi 
erbabını11, ellerindeki dönüt biletlerinin mer'iyet müddeti, 20 birin .. 
cite9rin 1934 ile 20 ikinciteşrin 1934 tarihleri araaındaki unıan 
zarfında bitliğl takdirde bu dönüt bilell~ri, ıeri'İ komiıerJij'İnin veıl~ 
kaama iı inaden, lkiociteırin l 934 ıonuna kadar temdit ed:lecektir. 

3ayf 1 • 

, ....... ---=ıı---===--=~ı~ 
Ö y· r ç y 

De em 

Az Kişi Görmüş 
Olsun I 

HergOn beıle altı aularında, f,. 
hnbulun en kalabalık olan yolu Si,. 
keci ile Ayaıofya aruıdır. l~lerindea 
çıkanlar bu yoldan geçen tramvaylara 
tıklım tıklım dolarlar. Bunlnrın ara. 
aında kadınlnr, okunaklarında (1} 
dönen çocuklar; vardır. BiltOn bu kim
aeler, epeydenberl herriın bu yolda 
göze iyi görilnmeyen bir ~örOnütlt 
karıılaııyorJar; Yargu yerinden (2) 
alıkoma yerine (3) r~UlrDlen, alıko. 
nulmu9lar (4) bu yo dan geçiriliyor. 

Sün2tı!iller yanında, elleri batlı 
g~UQrlllea ahkooulmutları görm 1r 
herke• için ne detin acıklıdır. 

Günün yorgunlutu omuzlarında, din
lenmek iatetile evlerine dcfoen ıuçıu• 
it adaml r1 bunları a-örllp neden DıUl
ıünler? NeJCn evlerine atız:larını 
ta:lilc C:önmuinler de ııördiiklerl 
g<Srünü4ten ilzülmG4 bir biçimde 
uık bir yüz takın11nlar ? 

Neden okunaklu.ndao dönen ufa. 
cık çocuklarm böyle itler gözleri 
alıııın? alıkonulmuıları ta9ıyacalc bir 
nesne yokaa; hiç olmazsa gchrillp 
ııötOrillme'eri için, daha az itlek olH 
yollar aeçilıin de. Çok kiti bu biçimi 
görecetinc az kiti iÖrmüt olsun? 

ismet Hulusi 
l - Okumakı mektep 
2 - Yarıu yeri: mahkeme 
3 - Alıkoma yeri: tevkifhaae 
4 - Alıkonulmuı: mevkuf 

Dil Bllmecemlz 
Bundan l:öy'e okuyucularımızı yeal 

Türkçeye alı9t rmak için 11ra 11ra böyle 
bilmeceler tertip edeceğiz. Ümit ed • 
riz ki bilgilerlni artırmıya hizmetimiz 
dokunur. 

Soldap sağa 
1 - Mektep 
2 - Arz - dahi 
3 - Doymamıt 
4 - Şey 
5 - Mefkure 
6 - Diğer taraf 
Yukard n aoatı 
1 - Valde 
2 - Yere serilen nesne 
3 - Ekmek yapılan neane - Ç~ 

cukları bealeyen nesne 
4 - inlemekten emrihaxır 
5 - isim - Sonradan lllve edi

len neıne 
6 - Örtü, cilt - Şeref. 

-· ... 1 ••••••••••• 1 ....... 1 ...... ı:u.. 

1 

S j ı , ı ~ ı ~I •rı • , Ll ı • 

Sa •İn : 1 J 'J ctlcrı ııı >•·,.fe • 
Sanb: .\ ~.ıa fı.mılı ı · v ·ıİr. 
Senin: Dı1( ... ri lt'ru zl •r. 
Sani l : Fı:<nııi i•ıı ıl t••lilir. 

ANiN 
Diı macunu 

İNOR A 

rv1iNORA 
Tıraı bıçq;;ı herlı::Prin bıç .... ~.ı 1ır . 

Bl)enoı Ayr.,;.'in tcJ..uıil nlı•'ı•i 
~linora lııçıı.ı;ı lı.ıılltıuı:-. 

10 11dedi 50 b.ıru,tnn 86 ku u,Q 
iu ,lirilrni~ıi:-. 'l''>p~Rn &at~f: Kıı.ı"e•! 
maQazesı Nlahn Ni)'&QO 
l~tauLul, J\u'Pcıltır, SıtLuuı:u l·~n 
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SON POSTA Birinci tetrin ıs 

ve kemali zevkle tırq olmak 

YA LNIZ 
• • 
ıçın DAiMON 

P8 ER 
PLA Y tır•t pıç•kl•rını kull•nınız 

VE HER YERDE ARAYINIZ 
Alden111emak lçl11 me•keaın• dikkat ve PO K E il yerine 

batk• marka verlrl•r•• kat'lyyen almayınız. 

Çürük ve bakımsız 
Dişler insanı çok 

Çabuk ihtiyarlatır 
Genç vücutler ••ilam dl9lere ne keder muhtaçsa 
dltl•rln de RADYOLIN • o keder ihtiyacı verdır. 

Çllnkll RADYOLlN dltçilik ilmiain lcap ettlrditl bltlln haHalara ..,. 
maliktir. Diılerin çtlrlmeaiai meaeder ditlerl bayaalatır va ,-lzelleıtirir. 

Dit etlerini t akYiye eder, aefHi tatlılathnr. Dit n atı'I baatalıklarıaı 

tedaYi eder. Atızda mncut bitin mikrop1arı % 100 öldlrlr. 

y 
KULLANINIZ 

Dinçlik 
QUINIUM LABARRAOUE,ın 
,emekten sonre bir likftr 

: kadehe mıktarında ıstimali • 
~ kısa bir zam.n ıarhntla 

: en kansız ha ... ter lsuvv ... -& lerini ilctisab ....._ 
: Onun ıcın zaytf elaAlar. 
::. hastalıktan veya fazla oa· 
!: lısmaklan kuvvetsiı dO•mGs 
E ,ıanlar. ,.ıı aerı n .. vo nO· 
._. !rna hesabile yorulmuf gene· · .,_ . 
C:::: ' ler kansız ıenc kızlar ve ....... _. ......... 

. ihtiyarlar. 
· T., tüüttesi tak,irnarneıinl hatı · • 

e e 
uınıu• 
·~-1.S ...................... 

Bitin liczen..,._ eltven 

ı--ClltllJ• ve ZBhrevlı• -
B.utalıklan mütehuıııı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Aımalımeıçit Burea Pazarı 

ittiaalinde Atlu Ban Tel. 48818 

.. ..,. 
Z.•h lıtaabal idıal&t rümril#ilılla 

1 Haziran iM tarila n N n11m1.ıı 
b.,uaaat1ine ait mtlfrH orA.o 
b1~01au1"1r. Y ıaiei yaptınlaoa#aRD 
eıkilİaia höilmü 7okhlr. (185) 

U mberio J. Reforzo 

Denizyol ları 'ı 
:şL 1TM111 

AHat.Jeri ı Karalll1 Klprltıtı 
TeL 42N2 - •lıHI Mlhlr•analll• 

H .. TeL IJHI ....... .... ..... 
skenderiye Yolu 
EGE YapUl'U 16 

Biriacl T eırin 
Sah gtinll aaat 11 de Port· 
sait' e kadar. "6720,, 

RiZE - PORTSAiT 
9 Biriacl Teırin Salı glnla· 

den itibaren lıkenderiye po•ta• 

laramız p ortsaide de 

uğrayacaklar Ye d&nnıt• ayni 
vapurlar Karadenize ıeçerek 

Rize' ye kadar sıldecekler
dir. Karadealz iıkelelerladen 

zmir, Pir s en
deriye Ye Portsait 
için Y• bu ilkelelerdea Kara• 

dealz iakeleleri için doğru 

Konşimento ile 
Aktarmasız yık aı.-
nacaktır. (4674) 

Karadeniz Yolu 
KARADENiZ vapuru 16 

BiRiNCi TEŞRiN SALI glal 
aaat 20 de Rlzeye kadar. "6721,, , ______________ _ 

OllCOVICH ,. ,arıkl11 
Teb 44708 • 7 • 41990 

.Am1h ~· Şark limulaa aruıacia 
ID1Ul ..... , ..... 

h•en. Rotteıa.. R .. ttuır •• 
IakaadinaYJa li...tan ltia 1alıımu 
hareket edeeek nparlan •• dlDJ&Dla 
ltqbea Umaıılan11da traultor demın 

Y akuıda ı•lıeek npurlaı 

Norburt1 vap. limaıumısda 
Ha11sltu111 npuru T. enel ıoauna 
doğru. 

Y akuula hareket edeıık •af urlar 
Norltu111 np. limaaımızda 

Hat19lturt1 vapuru 3·6 T. ıaııiye 
doğru. 

Fula W.il&l itin Galata. Freokyaıı 
lau amumt aoe11telilioe mttraoaat 
Tel. 6'107 8 • •11510 

--• Emrazı dahHlr• ----• 
n hıfzı ıılabt mltea&11111 

Deld• auallla 

'IKIP HA~P 
A mıpadaa döJHalıtıiir. DJ 
!yuofra, Y .,...._ ead4eti o. 43 
Huı SWe1mq_ Ef.. aputoıa•macla 
kahul edl,or. ~11, Paıartui, 
P•11••l9• flıal•ri lliedea ıoara. 

... Telefea: 18116 • (86T'J} ._ .. 

Pilleri ve 

Cep fenerleri __ ~ ___ 

işte 

Temln•tlı ve istlm•ll 11•r•t 
kol•ydır. Boyu kUçUk t.klll 
zarif olmakla bir yelek ce
binde ver• h•nımın el ç•n
tasında muhafaza edlleblllr. 
Muhtellf cins ten~rler • muhtellf boJ plller 

AOrılerı ve so6uk. algınlı~ını geçirecell 
bir ila9 isterken_, daima bu sazler1 h•· 
~ - ~ hrlayınızt Ala~ınız mal, halelkt olmant 

lsrarla .!lll!!R. 
AmbalaJlarda ve 9co.;p..;. 
melerin 'üzerinde ·EB 
markaıının mutlaka 
t.ulunm ..... • dHc
lcat ediniz J 

10 Büyük ve Ciddi Eser 

236 Krş. 

1 
Netrfyatına 

OL Ut 
.. VAKiT,, K&tOplaaneal .. Ola Ye Yana ,. tercim• .....ıer1a1a 

ltuıtn onuaeuauau ••etti. AYrUpaca tanın•lf Ye ...teri çok 
olma•uı ye lteteailmlt olan muharrirlerlD 100 e Jakm kitabı 
ll .... mı:aa tttrolme edilerek hu OD bet pde muatazamu bir 
dit aepolaa•aktaclır. 

O. cUt için VAKiT K&tlphanul alton• kaycletmektetltr. 
Kltapluua flJab lzeriatlen abone olacaklara teulllt yapılarak 
tediratta kolaykk dalal rlıterllmeje bqlaamııbr. 

PE$1N Yerilecek 236 kuruftaa aoara AYDA 100 kuruı He 
ltu ... rleria ltlrlacl ıerilİae aalaip olacaluaaı•. 

10 SERiYi tetkil eHa 100 cUt Wtap Ue mllaim Ye ciddi 
eHrlule dolu bir klltlplaane ••JBaa ıetlreblllrais. Tqraclaa 
yapılacak aiparlfler için p•ta paruı al11amaL 

Mtlracaat Mahalli ı 
V AKIT Yurdu. Ankara caddeıl : lıtaaltul T elefoa: MMO. 24111. 

Sallit.i : Ali Ekrem 

fi .................... !t .... n yamllar , ........ kan ....... . 


