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Tedhl,çllerln Tevkifinden 
Evvel 

Parlı, 17 (Huıusi) - Manllya 
faciasının hazicı tahkikatı, alA· 
kadar memleket zabıtalarının ııkı 
bir teırJkimeaaisl Ue deYam et
mektedir. Dun bildirdiiimden 
baika katilin maznun arkadaıları
nm ıorR'uları ilerJemektedfr. Sor-
ııuya çekilen suçlular yine No
vak namı diğer Svonimir Pos· 
pişil ile Benes namı diğer Ratlç 
olmuştur. Bunların isticvabında 
Cumhuriyet mUddeumomi•f ile 
Dahiliye Nezaretinin bazı yüksek 
memurları ve Yugoslav zabıtası 
erkAnı hazır bulunmuşlardır. 

Sızan haberlere göre tethişçi· 
fer eakl ifadelerinden pek fazla 
birşey söylememltlerdlr. 

Nerede Hazırlanmışlar 
Verdikleri en yeni maliimatta, 

arkadaılarile beraber Maca· 
rlıtanm Junka - Pu1Zta çiftli-
ğinde bir müddet kaldıktan ıonra 
Nay • Vladialas kasabasına gittik
lerini, orada sulkaat için hazır
lan dıklarım, bu kHabanın Yu· 
ıoslav hududunun (50) kilometre 
kadar tfmalinde olduğunu ıl>yle· 
miılerdfr. Her iki tedhifçi bir 
gUn evvelki if adelerlni tekrar 
etmlı ve eğer Kıral Aleksandrı 
kendilerinin öldürmesi emrolunsa 
idi bu emre harfiyen riayet et
mekte tereddüt göatermiyecek
lerinl, çUnkll bu buıuıta fırkala· 
rma kat'i 1adakat yemial yapmıı 
olduklarını bildirmitlerdir. 

Herikl ıuçlu polis dalreılnden 
çıktıkları ıaman balJ tabiide gö· 

Habdıurg hanedaAına sadık addedi
len Ustoıilerden ltadi•Hln ruha 

An te Pavlefliç 
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Bir Ka-Ve Genç 
Fransada Suikast

Hadlaenire ilci 
lcar6aru fi• iki 

/•lak•tntl• 
majJuru Kır•l 

Aleksa11dr, M. 
Borlu, Kıral 

ikinci Piger 

v• 011raesl 

Tethiıçllerln iaıırıoa gdul 6lr 
k11J111 varmıı 

rUnUyorlardı. Etraflarını zabıta 
memurları kuıatmıştı. Böylece bir 
otomobile bindirllmit ve Sen Jül
yen Adliyealne HYkedilmiılerdir. 

Sen Jülyen Adliyealnde ise 
mah~ eme reial ile ikl aza ve 
Cumhuriyet Müddeiumumisi maz
nunları bekliyorlardı. 

Kııa bir celıeyi müteakıp, 
bakim medeni hüviyetlerini tahrif 
ve aahte paaaport kullanmak 
ıuçlarile maznunlar hakkında tev• 
kif kararı verdi. Bu ıırada, bir 
tercUmaa vasıtasile maznunlara 
avukat tutabilecekleri bildirildi. 

Ratlç'in Bir SözU 
Bu tebliıe Ratiç yüksek sesle 

ıu cevabı verdi: 
- Evet, fakat Hırvatça bilen 

bir avukat. 
Bundan sonra suçlular jandar

ma dairesine aevkediJdiJer. 
Çünkü daha ifası icap eden 

bir hayli resmi forma!He vardı, 
oradan tekrar bir otomobil ile 
Annesi hapishanesine sevkedildi· 
ler. Bu ıuretle tevkif muamele
sine ait ion reımi formalite de 

çileri idare 
Etmiştir 

.............................................................. 

Bugün 

1 
Sayfadır 

······························································ 
ifa olunmuş bulunuyordu. Pospişil 
ile Rastiç ayrı ayrı höcrelerde 
bulunmaktadırlar. 

Babası Bulgar Anaaı TUrk 
Pariı, 17 ( Hnsuai ) - Aslen 

Şarklı ohıp görülen lüzum üzerine 
tevkif edilen, fakat hüviyeti ifıa 
edilmiyen şahıs h11kkında yeniden 
baıı malümat elde edilmlıtir. Bu, 
babaıı Buliar, anası TUrk olan 
bir erkektir. Kendisi Ingiliz tabi-
iyetine geçmlttir. Beraberinde, 
henilz tercüme olunmıyan bir hayU 
bu'.garca mektup bulunmuştur. 

Vagon OstUnde Bir Seyyah 
Varıova, 17 (Huıuıi) - Leh 

matbuatı, Marsilya suikastı şeriki 
cürümlerinden b;rinin ayın onunda 
Çek hududunu geçliğini haber 
vermektedir. Bu adam Çek budu· 
dunu Zebrzydovcek noktasından 
aşmış ve Lehistanın Stanislavof 
şehrine yollaıımıştır. Bunun için 
de bir vagonun liıtUne uzanmıştır. 

Fakat yolda vukua aelen bir 
kaza bu adıımm ele geçmesine 
sebep olmuştur. Şöyle ki: tren 
bir demir köprü üstünden geçer
ken potrellerdeo biri adamın al
nına çarpmıt ve mevcudiyeti bu 

'l'• ıuretle meydana çıkmıttır. uze• 
( Devamı 12 inci ytbda ) 

Atir1ad• taıelle11lıe bir proteato topl11ntıaı 

Yunan/standa Heyecan Var 

Arnavutlar,RumlaraF ena 
Muamele Yapıyorlarmış 

Talebe Nümayişe Hazırlanmakta, Taraf 
Taraf Protestolar Y apılm. ktadır 
Atlna, 16 ( Huıust ) - Arna· 

vutluk bUkiimetinin Arnavutluk
taki Rum mekteplerinin kapan• 
masını emrettiği, orada Rum aha· 
liye karıı ço1c fena muamele• 
lere giriıildiği hakkında Atina 
gazetelerinde çıkan heberler, . 
umumi efkArı heyecana dUşllr· 
mOştllr. Aynızamanda Arnavutluk 
hUkümetinin, zorluk karşısında 
Yunanistana hicret etmek isteyen 
Rumlara hududu kapadığı ve 
Erııerldeki Yunan konıoloshane· 
sinin bu Rumlara pasaport verme· 
sine engel olduğu da bildirilmek· 
tedir. Bunun Uzerlne burada halk 
arasında fena halde can aıkıntııı 
baı göatermiıtir. Diğer taraftan 
mebusan mecliıinde de heyecan 
hüküm aürmUı, bir çok mebuslar 
ıöz alarak tiddetll beyanatta 
bulunmuılar ve Hariciye Nazırı 

( Devamı 13 Qnctl ylbde ) 
izahat o~r•n lıorlcig• n•zırı 

M. Mak•lma. 

- Karıma bir çanta alacağım, acaba şu küçük çantayı mı alsam 
yoksa öteki bUyüğü mü ? 

- Küçük çantayı azizim. içi daha az para alır. 



2 Sayfa 

Bir EQfenme 
Hitabı 
Ve Halk 

·) 

Eski e'flenme memuru n Şibin-
• karahisar Meb'usu Übeydullah Efen

di gençlere evlenme tavsiye edi· 
yor, bu hitabın yaptığı tesiri 
dün, biz, şöyle teabit ettik: 

Nurullah Bey ~ Çemberlitaş Turan 
kıraathanesi ) - Eakl Beyoğlu nleo
dirme memuru Ubeydullah Efendi 
bek&rlık ıultanlıktır aö:aünG beklrlık 
H.ıalettir ıekline aokmuı. Beklrlann 
uykuıu, lattrahatJ, mideai ve daha 
baıka uzuvları boıulu1or, demiı ve 
odaaındakr sıralanmıf konserve ku
tularını göatermittir. Ubeydullah Ef.nin 
1aııoı bilmem. Fakat ben çocukken 
bile onun aaçlı sakallı olduj'una ba• 
karak kendisinin hayızdan, nlfaıtaa 

kesUmlt ve amelden kalmıı olacaA"ını 
tahmin ediyorum. 

Şimdi iatirahate muhtaç, bakılma 

lıtiyor. Onun için bekArbj'ın aleyhin· 
de bulunuyor. Eter bendiıl evleaip te 
ondan ıonra eYlilili methebıeydi. Ak
lim ererdi. Şimdiki fikrini kabul ot• 
mekte mazu· .1. Ben ayda ktrk lira 
Ocret aldıkça oekArlık daima ıultan• 
lıktır a:aiıı:im. 

* Sait bey ( KumkRpı Güngörmez BO• 

kak ) - Übeydüllah efendi senelerce 
CC>pçatanın Yahi katipliğini yaptı. Bin· 
lerce genci bırlettirdi. Eskiden evlilik 
aleyhinde bulunan bu ihtiyar bekıir 
timdi her sıencc evlenme tavaiye 
ediyor. 

EYlilik madamki bu kadar lmre· 
nllecek bir feydir kendlıi acaba 
neden cvlenoıemiıtir?Ben Übeydullah 
Efendinin bade barabülbaara yola 
ıeldiğini kabul ediyorum. Tavıılyesi 
çok yerindedir. Yurdumuz gcnittir. 
Çok nüfu.a ibtiyacımı:ı vardır. Her 
ırenç evlenmelid:r. 

* Murat Avni Bey {Sirkeci Raoco.ktar 
mo.halleıi)-Übeydullab Efendinin tav
ıiyeleri çok dotrudur. Bekir gençlerin 
masrafları herhalde evlilerden daha 
~oktur. 

Ben ayda altmıt lira alırdım. EY 
lenmekten korkardım. Bu altmıf lira 
ile refikamı da geçindiriyorum ben de 
atz mın tadını anladım. Beklrken 
lokantalarda yemek J•r, bası gece 
dıt rda kalırdım. Ayda altmıı lira 
k2zancı olan gençlere evlen111e tav· 
siye ederim. 

Gazi Osmanpa ,a MUdUrU 
istifa Etti 

Gazi Osmanpaıa ortamektebi 
mtldDrU Celil Beyin, ıon baka· 
lorya lmtihanlarmda, bu mek· 
tepte vukuagelen bir imtihan su
ali yanlışlığından dolayı istifa et
tiği söylenmektedir. Celal Beyin 
yerine müdUrlUğe Konya Mual
lim Mektebi mual:lmlerinden Oı
man Bey tayin edilmiştir. 

SON POSTA 

.... .. 

ı sız 

Pencereye 
Evvelki akşam Çatladıkapıda bir hadise olmuf, 

bir balıkçı gece yansı hırsızlık yapmak için komıu· 
sunun ' evine girerken cllrmUmeşhot hAlinde 
yakalanmııtır. 

mıt ve buradan bir adamın içeri doğru girmekte 
olduğunu g6rünce feryadı basmııtır. Meçhul adam 
Hanı~ıo feryadı ttzerine kaçmak lstemİf Is~ de 
sıkııtığı pencereden kendini kurtaramamıı, bu sırada 
gelen komşuJar ve memurlar meçhul adamı, belinden Çatladıkapıda oturan Litff ağa adlı birinin karııı 

Ze:iha Hanım evvelki aktam, o gece evde yalnız 
olduğu için yemekten sonra yatmak lıtemiıtir. 
Gece yansı bir aralık işittiği bir gllriilttiden 
uyanan, birkaç dakika geçtikten sonra bir camın 
kırıJdığını duyan Zeliha Hanım yavaıçe merdiven 
baıına kadar giderek aıağıya bakmııtır. Zeliha 
Hanım sokak kapuıımn üıtündeki pencerenin kınl· 

yukarııı iç tarafta, ayakları ise dıı tarafta sarkık 
olduğu halde yakalamışlardır. Bu semtte oturan ve 
balıkçı Yunua adını taııyan bu adam hırs1Zbk yap
mak için bu eve girmek istediğini itiraf etmlıtir. 

lf. Hacı Mustafa adla birisi de Galata da madam 
Sıvaıtinin evine pencereden girmekte iken cUrml1· 
meıhut h6linde yakalanmııtır. 

Para Kaçırmış 
Bir Rum Genci Hapıe 

Mahkum Oldu 
fstelyo isminde biri Avrupaya 

gitmek için bir vapura binerken 
memurlar kendiıinden ıUphelen· 
mitler, üzerini aradıkları zaman 
çorabının içinde 9 altın lira ile 
bir çift altın küpe ve (21) lira da 
fazla para bulmuılar. Dün aıllye 
üçüncü ceza mahkemesi Istelyo 
efendiyi muhakeme etti, suçunu 
sabit bulduğu için Uç ay hapis ve 
(100) Hra para cezası verdi. Yaşı 
kllçük olduğu ıçın cezalarının 

üçte biri indirildi. 

Hafız Ahmet bey de ölçliler 
kanununa muhalefet ettiği için 
on lira para cezasına mahkftm 
oldu. 

24 • aa ın 
Hadiseleri 

F eriköytinden aldığı müşterile
rini Arnavut.hlyüne götürdükten 
ıonra geri dönmek için manevra 
yapmak istiyen şoför Kara Meh
medin otomobili vatman Mehmet 
etendinln idaresindeki tramvaya 
çarparak parçalanmıttır. ŞoförUn 
sarhoş olduğu ve kazanın bu 
yUzden çıktığı anlaıılmııbr. 

lf.. Bostancıya gitmekte olan 
vatman Muharrem efendinin lda· 
resindeki tramvay ile Andonun 
idaresindeki araba KadıköyUnde 
çarpışarak her ikiıl de haaara 
uğranııştır. 

lf Evvelki giln Limonlakele• 
sine yanaşmak isteyen Süleyman 
kaptanın motörOnde tayfa Ah
medin sağ ayağı motör ile iıkele 
araıında kalarak ezilmiştir. 

jBir Sahte 
Sarıklı 

Beykozda Gazlyunuı sokağın· 
da (13) numaralı evde oturan 
Beykoz ayakkabı· fabrikası ame· 
lesinden Hakkı Efendinin oğlu 
Suat Efendi dnn gece saat 24 
ıularmda Bey koz caddesinde 
sarıklı ve cUbbe lle dolaşırken 
görUlerek polis tarafından yaka
lanmııbr. Cübbesinin cebinde de 
bUyUk bir ıişe rakı bulunmuttô'r. 
Suat Efendi evlerine Beykoz 
İmamı lbrahim Efendinin misafir 
geldiğini ve şaka olsun diye de 
cUbbesile kavuğunu giyerek soka
ğa çıktığını aöylemiıtir. Kendisi 
dUn Adliyeye verilmiıtir. 

1 -, 
Çorlu Mal Müdürünün 

Çok Güzel Bir 
Hareketi 

Çorlu Malmüdürü Beyden §U tez· 
kereyi aldık& 

"~luhterem gazetenizin 5- 10 - 934 
tarihli nüshasında ( bir müteko.idin 
maaş muamelesi) başlığı altında 
Ereğli sabık liman reisi Emin Beyin 
pek muhik bir şikayetini okudum. 
Maliye mahzeninin eslaf zamanında 
birkaç yere naklolunmasından naşi 
zamanı memuriyetime ait maat kuyu
datının ancak Cuma günleri yeni 
baştan yapılan tasnif neticesinde elde 
edilerek neticesinin numara. ile İstan-
bul Deniz Ticaret Müdürlüğüne bildi· 
rildiği gibi mazbatasıoıu itası için de 
ayrıoa Kaymakamlığa yazılmış olduğu 
ve tehirine sebebiyet veren muhasebe 
katibinin teoziye edildiğini kemali 
esefle arzeylerim efendim . ., 

1 
Denizdeki Cesetler 

13 Ceset Çıkh, Fakat 
Birinden Şüphe Ediliyor 

On iki gün evvel Hey beliada 
açıklarında doğan facianın 33 
kurbanından sekizinin cesedinin 
dUn ve evvelsi giln Kartal sahil· 
leriode çıktığını yazmııtak. Dtin 
Kartalın Baruthane sahillerinde 
ve Kartalla Maltepe arasında 
dört ceset daha bulunmuştur. 
Dün akşam geç vakte kadar 
bulunan cesetlerin adedi on ikiye 
baliğ olmuştu. Bir de facia aaha· 
hı Kınalıada sahillerinde bulunan 
Emine Hanımın cesedini ilave 
edersek timdiye kadar çıkan 
ceset miktan 13 11 bulmaktadır. 

Marmarada daha 20 zavallının 
cesedi vardır. Bunların da bugtln 
yarın lodos devam edene yine 
bu sah· lerde çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
Kartal ıahillerinde bulunan ce
setlerin hepsi erkektir. Y almz 
evvehıi gün çıkan altı ceaetten 
ikisi kadındır. Üç gt\n evvel 
çıkan cesetlerden blrialnin bir 
kolu yoktu. Bu cesedin facia 
kurbanlarından olmadığı anlatıl• 
mııtır. Bunun için müddeiumumi· 
lik din Kartal jandarma kuman
danlığına emir vererek çıkan 
cesetlerin fotoğraflarını aldırt· 
mııtır. Üzerlerinde hüviyetlerini 
ispat edenler derhal gômlilmek· 
tedir. Diğerlerinin fotoğrafları 

ailelerine gösterilecektir. N eşriyatımızı derhal ve ehemmi
yetle nazarıdikkate alarak bir Yatan• 
daıın ihmale uğrayan hakkını yerine 
getirdiği için Malmüdürü Beye teşek
kür ederiz. Aynı zamaocla vazifesin
de ihroal yapan memurların da teczi
yesi, başkalarına ibret olmak itibarile 
çok yerindedir. 

[skambil Oynarken 
Beyoğlunda bir kahvede otur· 

makta ohm Yani adlı biri iskam· 
bil oyunu yüzünden çıkan kav• 

J ga neticesinde Aleko adh birini 
~----...;;..________ bıçakla karnmdan yaralamıştır. 
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Mısır 

Son 
Ta vilinin 
Keşi desi 

Kahl.\'.e, 17 (A. A.) - Yü:ıc!e Uç 
faizli ve ikramiyeli Mısır Kredi fonsiye 
tahvillerinin dUnkn çekiliıinde : 

1886 senesi tahviHerinden 263,46' 
nunara 100,000 1903 senesi tahvillo.. 
rinden 597,831 numara 100,000 1911 
Hneai tahvillerinden 45,447 numara 
50,000 frank ikr.ı:ımiye ka2anmıtlardur. 

Mektep UdUrlerl 
Toplandılar 

Lfae Ye orta mektep mildilrlerl 
dOn maarif idareainde Maarif veklletl 
Baımüfettiti Salih Zeki Beyin riyase• 
tinde bir toplantı yapmıılardır. Bu 
toplantıda orta tedrisat talimatnamHi 
tatbikatına ait ba.11 meaoleler görO.• 
ıUlmUıtttr. 

Belediye Seçimi 
Beyoğlu Kazasında Da 
Kazananlar An1aııldı 
Belediye intibabab neticeleri btl

tOn kazalarda anlaşılmııtır. Dün en 
ıon olarak Beyoğlu kazası taanifi 
bitmittlr. Beyoğlunda Mnbendis Naci, 
Klmyasıer Hulki beyler, Nakiye hamm, 
Safiye Emin hanım, Aziz, Kimli, 
Mehmet Ali, Kara Muutafa Znde Ah· 
met, Muıtafa Faik, Mustafa Şevket, 
Terlik Amir, Nemli Zade Mithat, 
Suplrl, TeYfik, Re11am Cemil ve 
Kadri beyler asıl aza olmuılardır. 

Bcyoğlundan yedeA"e kalanlu ıu 
ı:evattırı 

Hasan Fehmi, Sıdettin, Nail, Hayri, 
Fuat Reıat, Hafız Raif, Kara Osman 
Zade Suat, Nail, Nihat Rıza, Sadrı 
Enver, Necmettin, Safi NOz:het, Habip 
Zade Ziya, Osman Nuri, Aıım ve 
Halil Rilttil Beyler. 

intihabata ait mazbaralar kazalar• 
dan bugün VilAyehı gönderilecektir. 
intihap edilen her azanın mazbatalJ 
kendi adresine gönderilecek ve 1 
Tetrinisanlde, lstı&nbul Umumi mec., 
lisinin yapacafı ilk toplantıya, yeni 
aza davet edilecekt:r. 

Ek eri 1 Dol ramı 

Adana, 17 - Ekseriyet nısabı bulun• 
madıtmdan mllddetlerl birer hafta 
u:sahlan Ceyhan, Osmaniye kazaları 
belediye intihapları düa bitmit bura• 
larda da C. H. F. namzetleri kazan• 
mıılardır. 

Asya Vapuru Bulundu 
iki gtın evvel limanımı:ııcdan hare· 

ket eden ye batı fırtıoaaımn en ıid
detll bir zamanında Mudanya yolunu 
tutan Denizyollarınm Aıya vapuru 
dün sabah limanımıza gelmit ve 
yolculannı çıkardıktan ıonra Kura• 
çefme açığına demirlemittir. Asya 
vapurunun deniz do~ayııile bir hayh 
bocaladıtı ve bir hay'ı geçikme ile 
Mudanyaya vardığı anlaoılmıftır. 

Trenlerde 
Tenzilat 

Şark demiryolları Cilmhuriyet 
bayramı milnaıebetile tenıilatlı bir 
tarife hazırlamıştır. Trakyadan l.
tanbula gelecek yolculardan dönütt• 
dahil olduğu halde, birincide 8, ikin
cide 6, iiçilncilde dört lira alınacaktır. 

1 ,c on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 

- lhtikir öyle bir mettir ki 
Hasan Boy 1 •• 

... Bu illete yakalanan eaoafm 
canı çıkaa huyu çıkma%. 

... Bizde bunun önüne geçmek 
için bir ihtikarla mücadele ko
misyonu vardır. 

Yalnız bu komisycnun ay
Jardanberi halledemedıği bir me• 
sele vardır : ihtikar var mı, 
yok mu 1 

Hasan B. - Az· zim bu iş ma· 
ıa başında hallolunmaz. Komiıyo11 
azaları e[erine zembilleri alıp belı 
bir çarşıya pazara uğrasınlar •• 
lhtikAr var mı imiı, yok mu imlts 
o zaman anlarlar. 
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Hergü 
Biraz Da 
Açık 
Konuşalım 

BugUn blltUn dünyada en çok 
kullanılan kelime 11sulh,, tur. Ga· 
zete sayfalarmda, alplomatlar 

asında ve nihayet halkan dilln
de ".sulh,. kalimesl her dakika 
geçiyor. Demek ki ıulb atkı o 
kadar şiddetlidir. Silihlanan dev• 
letler bile bu zahmete ıulhun tak
viyesi uğrunda katlandıklannı açık-
ça sBy1Uyorlar. Çnukü ortada ulhu 
tehlikeye düıllren sebepler mev• 
cut olduğunu ileri sllrUyorlar. Bu 
ıebepler ortadan kaldmlamadığı 
müddetçe de mukabil tedbir almak 
doğru bir harekettir. "Sulh,, pe
risini korkutan sebeplerin en ba-
11nd bazı devletlerin lıtekleri 
geliyor. Bu istekler "harp aonun· 
da imzalanan munhedelerln de
ğiştirilmesi,, dir. Galip devletler 
- ltalya müstesna· buna muhalif· 
tir. Okadar muhaliftirler ki mu• 
ahedelerin değiştirmektense harbe 
razı olacaklarını hiç çekinmeden 
ıöylli} orlar. 

" Milli ,, ıayılan davaların ne• 
lerden ibaret olduğunu burada 
bahis mevzuu yapmak bize dUt· 
mez. Fakat sulhu tehlike içinde 
blrakan istek ve davalar arasında 
"Milli,, olmıyan,, lar da vardır kl 
bunlar ılyoat lhtirııstan başka bir 
ı y değilidir. 

Burada 0 Milli oJmıyan., lıtek-
1 rden iki misal gösterelim: 

1 - Bulgaristanda siyasi bir 
teıekklll olnn Trakya komitesi 
"Trakya, Bulgar vatanının gasbe
dilmiş bir parçasıdır ,, diyor ve 
Trakyayı istiyor. Buna açıkçası 
baltetmek derler. Bulgaristan 
ile Trakya arasınd zerre kadar 
bir münasebet olmadığı için bu 
istek milli değildir. Milli olma• 
yınca da fazla araziye sahf p ol· 
m hırsından doğma piç bir id
diadır. Eğer bu soysuz dava, 
ıUnDn birinde kanlı bir hadiseye 
yol açacak olursa bunun mesu• 
llyeti de, sebep olanlar için çok 
ğır bir yük teşkil edecek, tabii 

o mesuilyetln cezaıı da o nlsbette 
agır olacakto. 

2 - İtalya, çoğalan nüfusunun 
kendi topraklarına ıığmadığmı, 
lı:cndl topraklarında fabrikalarını 
besleyecek iptidai madde bulun· 
madığmı ileri sUrerek başka 

topraklar aramnktadır. Bu ara· 
yıf, hazan, "zorla isteyiş,, şek
linde de kendini g8steriyor. Hal· 
bold ltalya buglln kendi toprak· 
forma tamamile sahiptir. Ayrıca 
Af rikada mUstemlekeleri de Yardır. 
Şu halde ltelyanın istegi de mllll 
değildir ve her ne bahasına olursa 
olıun fazla toprak ele geçirmek 
hır mdan doğmu~, gnyrıtabii bir 
davadır. 

Bu aıırda milli olmayan ve 
ıadece ıiyast ihtirastan doğan 
dawaicır yU1ünden sulhun boynunu 

urmak vo dllnyanın rahabnı 
bozmak, en buyuk cinayettir. 
Öyl bir cina} et ki cezası, ta
hammül edilemiy cek kadar mUt
hlıtir. 

Milli davalara gelince; bu 
me ele beynelmilel ltilaflarla hal
ledilmiş ve edilmektedir ki bun• 
dan baıka bir yazıda babıe· 
deceğiz. 

erasimi T h·ri 
Cumhuriyet Gazetesi sahip ve 

Ba muharriri Yunus Nadi Beyin 
kızı Leyla Nadi Hanımlıı UŞtaki 
Znde H Ut Ziya B.in oğlu Bülent 
B yin bugUn saat on yedide 
Perapalas otelinde icrası muk r· 
rer nifan merasimi, dost Yugos• 
lavya kıralının tedfinl mfina1•be· 
tile tutulan milli matemden dolayı, 
yine Perapalasta yarınki Cuma 
gllnU saat on' yediye tehir edil· 
mlştir. 

SON POSTA 

si u.li a 1e At Var &4mnıa ... 
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Atalarımızın: "At ••r, meydan yok ı. de-;Z,/ı 
d il !llol, buıüa de latanbulda inek var, 
aütçU nr, bale •llte hurct çekenler bc.I 
bol var. Fakat •Süt!., yok. lırtanbul gibi lıo- / t 
ca bir 9ehiı de blr katre temls •e hlleah: ailt L;;... 
bubı:ıaamak ... Çok acı dej'll mi ? /.,. , 

Devlet •• belediye teıekkiillerl mU:etla ~ .. 
aıhbatl lçla mllyoalar harcıyerlar. Halbuki L,;.-
ıüt, lçlndekl faydalı ntaddeler do1ayısl!e 11.11l- b., 
hat lm.llerinln batıod• gelir. Hatta aüt, kü- ) '/ 

~ · çüğll Ye biiyllğU ııhhat aaade• (ti.' :;/11 

tine ulaıhra• müke mel bir i 
maddedir. Hutalığı tedawi et• 

•• 
. lığın ön&ne reçmektlr. t 

mek it deilldir. Marifet haata• 

s o ·r . 
::? ...,:;:..c:-;:::"'"' __ _ 
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Fransa Reisicümhu u Belgra 'ta 
Üç Balkan Hariciye Nazırı Sefarethanemizde Toplanarak 
Vaziyeti Müzak re Etti er, Bütün T .. rkiye Yas Tutuyor 

Belgrat, 17 (A. A.) - Harl- Mareşal Peten ve Fransız parla· ilk Belgrat hükumetinin Marsilya 
clye Vekilimizin riyaseti aıtınaakl mentosunun murahhas heyeti saat suikastı doleyısile diplomasi yolu 
heyetimiz saraya giderek Kıra) 8,20 de buraya gelmiştir. M. Löb- ile teşebbOslere giriımesl bokkın-
Hz. nin ve Prens Pol'ün defterle- rön, iata.ayonda saltanat naipleri, da hiçbir karar verilmemiıtir. 
rine yazılmışlardır. Tevfık Rüıtll bütUn hükumet erkanı ve Jeneral· Saliihlyettar mahafil, berıey· 
Bey öğleden evvel Yugoslav ler tarafından istikbal edilmiştir. den evvel suiknstin uzak ve yakın 
Hariciye Nazırını ziyaret ederek Bir böliik a ker, ihtiram me· mes'uliyetlerini meydana çıkara· 
müdavelelefkir eylemiştir. • rasimini ifa etmiştir. cak olan tahkikatın neticesini 

Saat birde heyetimiz Kıra} M. Löbr8n, Prens Pol'un ara• beklemekt dir. 
Hz. nin naışlarmın bulunduğu basile Kıral Sarayına gitmiıtir. Ankara, 17 - Matbuat umum 
saraya giderek ihtiram merasi- Orada ikamet edecektir. MüdlirlUğllnden tebliğ olunmu§tur: 
mini ifa etmiş ve Tevfik Rüştü Belgrat, 17 ( A. A.) - 19 Yugoslavya kıralı haşmetlu 
Bey Reislcümhur Hz. He hilkiımet Fransız tayyaresi Zağrebe gelmiı AJeksandr Hz. nin cenaze mera· 
ve kendi namlarına ve izzettin ve karaya inmiıtlr. Fransız Hava simine tesadüf eden Birinci Teş· 
Paıa da kara, deniz ve hava Nazırı Jeneral Denenin tayyaresi riain 18 inci Perıembe giinU ak-
kuvvetleri namına birer çelenk ile birlikte iki tayyare daha ge· şamı, (bu akıam) Türk radyosu 
koymuşlardır. lecektir. Bu 22 tayyare ( bugün ) saat 20 buçukta büyllk ölUnfin 

Heyetimiz öğle yemeğini Ro· müteveffa Karalın cenaze merasi• memleketimizde uyandırdığı derin 
manya ve Yunanistan Hariciye minde bulunmak üzere Belgrada ve içten gelen yası bir nutukla 
Nazırlarile beraber elçiliğimizde hareket edeceklerdir. ifade etmiye çalışacakhr. Aynı za· 
yemiştir. Yemeği miiteakıp Uç Belgrat, 17 (A.A.) - Fransız manda Sırpça ve Fransızca ola· 
Balkan Hariciye Nazırı vaziyet kıtaatmı hamil tren saat 9,30 da rak Tilrk milletinin bUyUk acıaı 
hakkında uzun uzadıya ğörUı- muvasalnt etmiştir. Kıtaat mu- - dost memleket ve cihana da ilan 
müşlerdir. habbetkarane bir surette selam• edilecektir. 

Belgrat, 17 (A. A.) - Fransa lanmışbr. 
Reisi<:Umhuru M. Alber Löbrön Belgrat, 17 ( A.A ) - Şimdi· 

' -
lsveç eliahtı Konyada Cumhuriyetin lktısadi 

Konya, 17 (Hususi) - Misafir Politikası 
lsveç Veliabtı, refikası ve k~rl· Ankara 17 - Büyllk sergi 
mesi Prensesler Hz. buraya mu· binaıu n açılma merasimi CUm· 
vaıalat etmişler, parlak tezahürat huriyet bayramı gUnü bizzat 
ile karşılanmışlardır. Giderlerken Baıvekil lamet Paşa tarafından 
kendilerine Konya asanatikasrnın yapılacak, Başvekil paşa bu 
resimlerint ihtiva eden bir albüm münasebetle cUmhuriyetln lktısadi 
hediye edilmiştir. politikası hakkında bir nutuk 

Ereğli: Konyada (Huausi) - söyleyecektir. 
lsveç Velialıdi, kerimesi ve refi· • balcl t~ra·f;~dan nlkıŞ1~~~~1İa

0

rdı~~ 
kaıı Prensesler Hazretleri buraya Miıafirler saat 19,21 de hareket 
gclmit ler, 3 binden fazla istik- etmişlerdir. 

{Morsilya suikwıti hakkında 12 ve 
18 üncü ayfalarımızda izahat vardır) 

·---
lbrahim Tali Bey·n 

Beyanatı 
ikinci Umumi Müfettiş ibra• 

him Tali Bey vukubulan beyana• 
tında Romanya ve Bulgaristan
dan gelip Trakyanın muhtelif 
köylerine yerleştirilen muhacirlerin 
hemen müıtahsil vaziyete geç• 
meye çalııtıklannı, mekteplere 
büyük bir tehacüm olduğunu, 
Kırklareli ve Tekirdağ bağcılığının 
çok yakın bir zamanda inki§af 
edeceğini söylemi tir. 

~~ =-=-=- ~~~~-- -==c-=--:=-==z-=-o=w=w 

[STER iNAN /STER iNANMA! 
Makedonya lrnmiteıl, 1\1nkedonynnın istlkliilini temin 

için teoekldU ettiği iddiasındadır.Bu iddia ile yıllardsnberi 
uğraııp duruyor. Fakat ne çeşit uğr şmak? •• Komitenin 
fedaileri dilnyanın dlSrt bir tar fın11 yayılıp aaldırmıılar, 
bomba, dinamit ·ve tabanca aUrllltüleri arasında öldü· 

rOyor'ar. Marsilyn faciaıının da bir Makedonyalı tara• 
fından irtiklp edildiği anlatıldıktan sonra bu komitenin 
lıstlklal isteyen bir teşekknl değil, artık ba9ının bellisını 
arayan bir haydutlar kumpanyası olup olmadığına, 

ey kar!; 

S1yfa 3 

~----..... -----------------· ...... 
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Posta işlerinde 

Bir .Rekor I 
._ ... _,.._..___________ A. E. ---

Ön ilme getirilen bir it ftzcrindo 
epicc dQ9ündültton sonra bu i9te 
ilifiği olan ost.a idaresinin muaha
z den ziya e tebrik edilmeal lazım• 
geleceği k naatine vardım. 

Birkaç gOn evvel Son Postanı• 
bir kenarında okumuıtum, b lld 
ai%in de ga.ınnaıe itltmiıtir, Londra• 
nın hilrmetli bir papazına bir Afrika 
memlek tinden bir mektup yollamıı• 
lar, mektup poıtaya verilditl zaman, 
Ozerlndeki pul itibarile usulQne mu• 
vafıkmıf, Fakat neden1e Londraya 
gidinceytı kadar (165) t a ne poata 
merkezine uvnmıf, utradığı her 
y rde bir damga yemif, o derec ki 
zarf üzerinde yer kalmayınca kena• 
rına bir k ğıt yapı1tırmı9lar, dam• 
galnrı oraya Yurmuılar, ehem• 
miyetısiz glirmemeli, mektup ka. 
narına k:iğıt yap ıtırıla ynpı9tınl , 
damgayı yiye, yiye okadar battallao· 
mtf ki, ağırlığı üzerindeki pulun mO· 
snnde ettiği niıbeti g~çmit ve hür
metli pnpazdnn bir tııkııe pul bedeJt. 
nio jıtenilm ıino lllzum g8rlllmilf. 

* Bizim posta idaresinin yaptıgı bu 
d rece olmasa bil yakındır. Anlatayını: 

Bizim idareden (Bayburt) a gönde· 
rilm k üzere postaya bir paket gazete 
vermitler, posta idaresi bu paketi 
nlıp (Beyrut) a yollamıo. Orada v re• 
c k adam bulamamıılar, (Adaoa)ya 
göndermitler, (Adaaa) memurları evi• 
rlp çevirip bakmı4lar: 

- Bizim olmayacak. 
Milltihaz.asilo (Trabzon)• yollamı9lar, 

( Trabzon ) kendisile alAkası o)mıyan 
bu paketi ne yapsın, bir vapura bin
dlrmif, bizim paket te bir defa 
aeyyahata çıkmıı iken fırsattan bilis
tifade bir de ( Samsun ) a uğramıı. 
Nihayet uzatmayalım, orada canı 
sıkılmıf olacak ki, galiba trenl6 Ana• 
dolu içinde bir müddet daha "Keıto .. 
gOzar ,, ettikten ıonra ( İstanbul ) a 
döomilş! 

Seyahatının devam müddeti (24) 
gündür. 

Demin de cöylcdim ya, meıel6yl 

iyice dütilndllkten sonra Posta ldı:re· 
sini tebrike layık gördilm, başına 
f zla bir yfik ke&ilen bu pakete kız
mamıf, nldığı gibi getirip bize geri 
vermİf, olabilir ya bu arada kaybede• 
bilirdi d ; etmemi • 

Fakat diyeceksiniz. ki, üzerinde 
Bayburt yazılı olan bir paketi nasıl 
olur dn ( 8 yrut ) a gönderir, hem de 
bu ismin koca matbaa harflle matbu 
olrırak ynzılmıt olmasına rağm nl 

Tabit bu da bir su ldir, falrnt ce· 
vabını vermek bana dOtmiyec ki 

* Bu m sel den b hsederk n, po ta 
idareııini muohaze edemiyeceğiml 
söylemi tim, fakat bizim idare bu 
fikirde değil, bu paketin geri gelmit 
o1maaınn mukabil, Gerede, Fethiye, 
Beytüuebap, Havran gibi po tanın 
stirOcU ile ankedlldiği yerlere gön• 
derilen pak~tlerln ne yerlerine vardığı, 
n de geri geldiği, gök ile yer ora• 
•ında beliniz bir hale dOvtOA'i} iddia· 
•ında •• 

O la bilirya d~dim, meaaf" uzundur, 
yolculuk hali bu L 

* Kara yolculuğundan n kara yol· 
culuğunda yerine vnrnmıyan paket· 
}erden bnbıederken bir müddet evv l 
itittiğim bir f,kra hatırıma g ldl: 

" Gerede ile Bolu ara.ııında poıta 
nakliyatı 8tedenberi ayda (20) lira 
ile temin edilirmİf. Fakat bu sene 
nfirllcnter ar unda rekabet çıkınca 
bu fiat diltmil§ ve ine ine tamam 
(S) kurut Uz.erinde karar kılmıı;I 

Şimdi slı. geliniz de, iki memleket 
arasında posta nakliyatını ayda (5) 
kuruuı ücret mukabiJinde ynpan bir 
zati, ara sıra intizamsı&lık olursa, 
nıuahnze edinizl 

Biraz insaf lbıml 

f ı Kanunu Projesi 
Ankara, 17 - Meclisin, ayın 

25 inde bnılayacak olan içtima 
hazırlıkları ikmal edilmekte, bUtUn 
meb'u&lar Ankaraya gelmektedir. 
ilk içtimıtında mliza ·ere dilmek 
üzere iş Kanunu projeal Mecl ao 
gönderilmiştir. 

Turhal Fabrika ı Açılıyor 
Anara, 17 - Turılıel ker 

fabrikaıı cuma günü saat 14 le 
mer imle açılacaktır. Bapek 
ismet P ıa He lktı al Vekm CellJ 
B y, meb'uı!ar vo aab zeval 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 
ı açıf maraaimiada bu1unmak Qı.a1t 

f 1 perıcmbe ak.tamı Turhala bP.t ... 

"-·--------------------·------------------------------------------------------~ ! ket ed~eelderdlr. 



:t Memt.bt Man~araı~ 
Boldan 
Yaglasında 
Köylüler 

Boldan, (Huıuıt) - Boldan 
Jayla• kaaabadan 8 kilometre 
ileride ve deniz yllzünden bin 
metre yllksekllktedir. Boldan yay· 
laıında 56 hanelik ve iki mahal· 
lelik bir muhacır köyll vardır. 
Köyftn evleri bir katlıdır. İki 
oda arasında bir ocak vardır. Bu 
ocakların odalarrn beriıindeki 
cephe5i yarım mikap şeklindedir. 
Mıkabın Ustll masa gibi kullanıl· 
makta, ve diğer yUzde yanan 
aletin tesirile bu kümbet bir 
radyatör vazifesini görmektedir. 
Köyün buz gibi soğuk, temiz 
gayet tifalı ıuları vardır. Köylü· 
Jer bi.haasa mektebe çok ehem
miyet vermiılerdir. Her mahalle
de ayn ayrı mektepleri vard1r. 
Karlıktepe denilen mahal Bolda
nın kar ihtiyacını karşılayan zen• 
gin kar kuyularına maliktir. 

Köyde doğum ölümden çok 
fazladır. Geçen bir ıene zarfında 
4 can ölmüı, buna mukabil 18 
can doğmuıtur. Köyde aaayiı o 
kadar maıbuttur ki 10 aeneden· 
beri kadınlar arasında vukua 
ıelen iki, Uç komıu ka•gasından 
baıka hadise denecek bir tek 
Yaka olmamııbr. 

Karadeniz 
Ereğlisin de 
Mektep ihtiyacı 

Ereğli: Karadeniıde (Huıusi)
Ereğli' de ikisi Uç ve biri heı 
ıanıfh olmak tlzere llç mel. tep, 
bu mekteplerde de ancak 700 
talebe vardır. Tahsil çağında 

bulunan çocukların kısmı azamı 
mektepıizlik yllztınden tahsile 
devamedememektedirler. 

Mektep kapılarında çocukla· 
nnı dolaıtıran ana Ye babalar 
yersizlik yllztınden çarnaçar geri 
dönmekte Ye çocuklarını ıuraya 

buraya çırak vermektedirler. 
Aşaj'ı yukarı bir yekun yap

mak lhımgelirse tahsil çatında 
mektepıizlik yUzllnden sokaklarda 
dolaıan çocuk adedi alb, yedi 
ytıztı bulmaktadır. 

Çocuk velileri ıaprmiı bir 
yaziyettedir. Bu mekteplerden 
maada tam deYreli bir llkmek· 
tebe daha ihtiyaç vardır ve el• 
semdir. 

Iktıaadiyata dllzgtın bir muhit 
bulunan Ereilide evvelce dört 
mektep vardı. Bu m,kteplerin 
biri kapatılmıı izdiham ve teha· 
cDm bU&btltün artmııtır. Köylerde 
aenelerdenberl baılanan mektep 
binalan henllz ikmal edllem .. 
mittir. 

Siverek'in Baytarı Vaziyeti 
Si•erek ( Huıuıi ) - Siverek, 

Yatanımızın hayvan yetiıtiriclliil 

ile meıhur olan en mllbim nok· 
talarındandır. Bu kaza Uç nahiye 
Ye iki yüz altmıt iki k6yll bulu• 
nan genit bir uhadır. Cihana 
töhret aalan Arap atlannın en 
uil tipleri ve koyunculuk, deYe
dlik ve ••ancılık buranın beDl
batlı verimlerindendir. 

Hayvan yetfttirmlye her cihetle 
elYerlıli olan kaza baytar daire
ainl ıllıliyen uf acık ve aeyyar bir 
llboratuvarcık da vardır. Baytar 
mlldftrtl Ştıkrtl Şakir Bey her tör· 
ltı hayvan hastalıklarının Amili 
bulunan mikroplar llzerlnde .... 1ı 
tetkikat yapmaktadır. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Ma1atya Haberleri 
8 Köyde 

Maarif 
Yeniden Mektep Açıldı, 
Kadrosu Genişletildi 

Malatya, (Hu• 
susi ) - Geçen 
yıl pek darlaı· 
tmlmıt olan ma· 
arif kadrosu bi· 
raz daha genit· 
Jetilm · ştir. Vail 
lbrahim Et e m 
Beyim Malatyaya 
gelitinden itiba· 
ren maarif meı· 
elesicıe gösterdi· 
ği alaka muhitte 
derin .bir aevinç 

• 

uyandırmıftır. Malatya dabilin
d~ki ilkmektepler adedi 89 dan 
97 ye çıkarılarak Kemaliyenin 
Gecegll köyll ıde, Hekimhanime 
"Mezirme,, köyünde, Petnrkenin 
" Babik ,, köyünde, Akçadağın 
"Ergenek,, köyünde, Akçadaiın 
" Koz.bula ,, köyünde, villyete 
bağla " Barguzu,, ve Tilek köy· 
)erinde Arapkirin Germiıl köytln• 
de olmak Uzere yeniden sekiz 
mektep açılarak tedriaata bqlan· 
IDlfhr. Kadro Yeklletçe taadik 
edilmi,tir. Vilayet merkezinde 6 
mektebe de yeniden sınıf ve ıube 
muallimi illve edilmiıtlr. Valimiz 
Etem Bey ve Maarif Mndnrn 
Lôtfullah Beylerin çalışmaları kar- · 

Armutluda 
Bu Sene Zeytin Mahsulü 

Orta Derecededir 
Armutlu, (Huıust) - Buranın 

baıhca iıtihsalib zeytindir. Hal· 
km ekıeri kısmı zeytincilikle ge
çinir. Evvelce iki milyon kilo da 
llzüm çıkarmıı. Bir haatalık neti• 
ceıinde bailar kamllen kurumuş• 
tur. ikinci derecede mahsul koza 
Ye mey•acılıktır. K6yln ıon za· 
manda hevesini kozacılıta vermiı, 
fakat mahıuliln para etmemeıi 
yllıllnden bu heYHi azalmıtbr. 

Armutluda, hemen her nevi 
meyva yetiımektedlr. MeyYalar
dan en çok, muımuladır. Muımula 
iyi bir mah5uldllr. Dikkktll bala· 
hraa her ıene mahıul alınır. Köyltl 
bu mahsulden epey iıtifade g6r8r, 
Meyvacılık, zeytincilik gibi ileri 
gitmemiıtir; çünkO zeytincilik zor 
bir ittir. Senede birkaç defa bel, 
çapa Ye ataç dallarını ayıklamak 
( ltizumıuz dallan kHmek) ilzam· 
dır. Bu uıullere riayet edilmedlii 
takdirde, hem zeytinlik •İran kalır 
Ye hem de mahsul alınmaz. 

Mahıul, 1 inci T eırinden Şubat 
nihayetine kadar devam eder. 
Hullaa, halk, yaz Ye kıt bu lıle 
meıgul olduğundan mey•acılıia 
bakamamaktadar. 1926 ıeneainde 
külllyetli mahsul olmuıtu. Bundan 
ıonra mahsuller azaldı. Bu sene de 
orta derecededir. 1926 seneal 
mabıulU çok olmakla beraber, 
fiatlar da dUzgOndO. O zaman 50 
kuruıa kadar zeytin ıatdırdı. Ge· 
çen aene 8 • 10 kuruıa zeytin 
aatıldı. Bu sene para edeceje 
beaziyor. Eter fiatlar limit edil· 
diği gibi çıkııraa, halk bütün gay• 
retini ve heveıini zeytinciliğe 
verecektir. 

Gerede HUktlmet Ooktorl ugu 
Gerede ( Huıuıi ) - Kaaaba• 

mız hükumet doktorluğuna Polatlı 
ııtma mücadele doktoru Memduh 
Bey tayin edilmif, gelmiı ve vazife· 
aine baılamıştır. Gerede doktor
ıuzluktan kurtulmuıtur. 

Malatyada ortamektep binuı 
flllnda yeni açılan mekteplerin 
k&ylerde bıraktığı sevinç ve ın
rur ıonıuzdur. Yeni mektepler 
köylerde büyük meraıimle ve 
tezahüratla açılmıtbr. 
Malatya Beledlyelerlnln 

GUmrUk Hlsaelerl 
Dahiliye Veklleti villyetimiz 

dahilinde Belediyelerin gümrük 
hiuelerinden ıon llç aylık hisse
lerine düıen parayı vlllyete bil· 
dirmiştir. Diğer taraftan geçen 
ıeneden bakaya kalan Malatya 
Belediyeleri hissesinden 1792 
liralık havaleyi de göndermittir. 
Bu defaki takıitler geçen taksit· 
lere göre biraz azdır. Belediye· 
larin umumi blsıeai 8717 lira 

Antalgada Saat 
Kulesi 1 /emiyor 

Antalyada e&&t kulesi 
Antalya, (Huıuıi) - Burada 

ıaat ayanızlıta birçok gtlçltıklere 
aebep olmaktadır. Devlet da· 
lrelerl Konya telgrafhaneıia
den alınan ayarla aaatlt!rinl 
taazim etmekte laeler de ıe
hir buadan lıtifade edememek· 
tedir. Aurıatlkadan bir kalenin 
llzerinde bulunan ıaat kuleainin 
aaati iılememektedir. Belediye bir 
memur tayin ederek bu ıaatl 
iıletirH ıehir için bir ayar Yaıı· 
tuı elde edllmit olacaktır. An
talya için bu ciddi bir lhtlyaçbr. 

Konya Ereğlisinde 
Çarıı Ortasında Bir Ot 

Deposu Var 
Konya Ereğllsi (Huıuıi) -

Çartının orta yerinde Selçukiler 
zamanında lnta edllmiı kırk bin 
metre mik'abında bUytık bir depo 
vardır ıon ıenelerde buraaı ıaz· 
hane olarak kullanalmıı, 932 
ıeneıinde binanın gaz ve 
benzinlerin iftiali dUıllnllle-
rek çartının tamamen mah· 
volmak ihtimalleri göz 6nilnde 
tutularak gaz ve benzin deposu 
tehir haricinde inta edilen bir 
binaya nakledilmiıtlr. 

Selçukiler zamanından kalan 
depo muhasebei hususiye dalreal 
tarafından icara verilmektedir. 
Binayı isticar eden zat bu sene 
kurumuı ot doldurmaktadır. Şim· 
diye kadar depo edilen ot dörtyllz 
bin kiloyu ıemlıtir. Çarıınıa can 

tutmuştur. 

Yapılan tak• 
ıimde Malatya 
villyet merkez 
Belediyesine 2651 
lira, Adıyamana 

1123 lira, Besni 
kazasına 911 lira, 

Arapkir kazasına 
888 lira, Daren• 
de kazasına 

780 lira, Kemaliye 
kazaıına 453 lira, Petürke kaza· 
sına 268 lira, Hekimhan kazasına 
268 lira, Akçadağ kaıaıına 230 
lira, Kahta kazaıına 108 lira 
dllımüştDr. Malatyanın lımetpaşa 
nahiyeai Belediyesine 7 41 lira, 
eski Malatya köyll Belediyeıine 
349 lira, Akçadağın Pulatk~y 
Belediyeaine 286 lira, Petllrkenfn 
Keferdiz nah,yesi Belediyesine de 
264 lira iıabet etmektedir. 

Ruam MUcadelesl 
Vilayet Baytar MOdllrlUğll 

tarafrndan mangaf a hastalığına 
karşı yapılan ruam mücadeleılne 
devam edilmektedir. Dört gün 
içinde 137 hayvan muayene 
edilmi9tir. 

Kız1lcahamamda 
Bir Deli Kız Büyüle 

Anasını Öldürdü 
Kızalcahamam, (Hususi) - Şi· 

veıeler k6yünden Nazlı isminde 
bir genç kız bllyllk anası Fatma 
ile beraber ahlat toplamak için 

.daj'a ıitmlf, topladıkları ahlata 
bir çuvala koyduktan sonra 
köylerine avdet ederken yol· 
da "Alakoç" köyll civarında 
elindeki ıopa ile bDyllk anaımın 
baıına vurmaya ba9lamıı, bunun
la da kanaat etmeyerek yerden 
aldığı kocaman bir tqı baıına 
Yurarak 6ldürmllıttır. 

Katil kızın iatlcvabında ne 
yapayım • bana, cinler aen bu 
kadım 6ldllrmeasen sana yol ver
meyiz,, dediler. 

Cinler, Dzerime sillh çektiler. 
Ben, bundan çok korktum. Ken
dimi cinlerden kurtarmak için öl· 
dtırdüm demiıtir. 

Vak'adan haberdar olan Ctım
huriyet Mtiddeiumumiıi Vehbi ve 
hllkumet doktoru İbrahim Beyler 
derhal mahalli cllrme gitmifler ve 
tahkikata Yaz'ıyet etmftlerdlr. 
Na~lı tahb mütahedeye alınmak 
llzere Ankaraya gönderilmiıtir. 

Gemlikte Bir Çeşmenin KUfat 
Resmi 

Gemlik, (Huı!J•İ) - Askerlik 
ıubesl ve hllk6met konaiı önllae 
kadar ıetirilen içme ıuyunun 
akıtma tenliği yapılmıı, bu ıen• 
lite talebelerle muallimler de itti· 
rak etmiılerdir. Çeıme batında 
kurban kesilmft, ıonra Kayma• 
kam Gani Bey tarafından çeıme 
muıluiundaki kurdele keıllmit 
ve herkes kana kana su içmlıtir. 

----······-··-················-··············-··--
damarı olan bir mevkide bulunan 

böyle bir yerde şimdi petroldan daha 
çok tehlikeli ve yanması çok ko· 
lay 400 bin kilo ot depo edilmiı· 
tir. Amelenin ufak bir dikkatılz· 
liği her ıeyi hatti koca kasabayı 
mahveder. Bu itin önüne geçmek, 
doğmaıı ihtimalı olan faciaya 
lmkin 'ftrmemek llzımdır. 
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Baba Katili 
Kız 

"Violette Noziere " adlı bir 
F ranıız kızının, mlraıa konmak 
hıraile, babasını ve annesini ze
hirlemiye teıebbUı ettiğini Ye 
yalmz babasını öldürebilip ana• 
sının zehirden kendini koruyabll· 
d:ğinl, Pariı mahkemaainin de ba• 
ba katili kahbe kızı ölüme mah
kum ettiğini gazeteler yazdılar. 

Baba ve ana katili inaanlar, 
evvelleri bilhasaa hükllmdar taba· 
kaları arasmda görllnürdll, Şark 
ve Garp mitolojilerinde de inaan• 
lığın herhangi bir ihtiraıı tatmin 
uğrunda bu çok ıeni cinayetleri 
irtiklp etmekten çekinmiyecekl .. 
lerini göıteren efsaneler vardı. 
Neron ana katili idi. Osmanlıla• 

rm deli lbrahlmi de anasını öldür
meyi bir an için dUtilnmüt ve 
ıonra bu cinayetin itlenmeıinl 
oğluna miraı bırakmıfb. 

Fakat bu tariht cinayetler, 
evlat öldOrten babalarla analana 
edepıizliklerlle muYazi ytirllr. Ba· 
ba ve ana, kendi çocuklarını aal• 
tnnat hıraile 6ldUrürken evlidın 

da ayni ıeyl yapmalan biraz ta
bii görtlntlr. Öyle babalardan Ye 
analardan elbette 6yle evlit p• 
kar. Binaenaleyh hnkllmdar ta• 
bakaları harıcındak milmaıll 
cinayetlerin fecaati daha ziyade
dir. Çtınkft halk kütleleri lnsanlıgı, 
hnknmdarlardan daha iyi bflirJer 
Ye aralarında yaıatırlar. O klltle
ler içinden blSyle katiller türemeaf 
lnaaniyetl bilhassa mlltee11ir eder 

Hele ıu Violette denilen katil 
kızın itlediil cinayeti, doğruda!! 
doifuya değil, dolayııile, Pariı 
Üoiyeralteıine mukayyet bir ta• 
kım gençleiin teıvtk ettlklel'ln•---
ne dersiniz?.. Adliye tahkikat 
ıösterlyor ki Vlolette, bu genç 
lerle dltilp kalkıyor Ye onlarım 
aıkını para ile ıabn alıyormuı. 

Gençlik kudret ve taravetlerlnl 
bir kıza para ile aatan o mek• 
tepll gençler, bilmiye bilmiye onu 
cinayet yoluna, hem de baba Ye 
ana öldllrmek yoluna ıllrllklemiı• 
lerl.. Bu, Violette'in iılediği el• 
nayetl bir kat daha ağırlaıtıraa 

birıeyl.. 
Yirminci aıırda Neron'un ditial 

rolllnll oynıyan Violette'l idama 
mahküm eden kanun, onu baba 
katili yapan ıençlere neden•• 
bir ıey demiyor. Fakat onların 
vicdanı, biz eminiz ki, yaıadık4 

latn mttddetçe ıızlıyacak Ye ka• 
nayacaktır. 

M.T 

Muşta Hawam Va Eczane Yok 
Muı, (Hususi) - Seneler geç• 

tikçe daha çok allzelleıen vill• 
yetimiz.de mühim ihtiyaçlardan 
bulunan bir eczane ile bir hamam 
yoktur. Halk bu vaziyetten çolt 
mütee11irdir. VilAyetln gösterdlil 
maddi fedakirhğ'a rağmen buıUne 
kadar bir eczacı bulunamAmııtır. 

Sıhhiye mlldllriyeti de bu mllhim 
lıle yakından alikadardır. 

Hamam lfloe gelince; viliyette 
evkafa ait bir tane hamam Yardı. 
Bu azbuçuk umumun ihtiyacına 
tekabül ediyordu. Fahat kıt ay• 
larında llzerlnde bulunan karlan 
atmak üzere kDlhanın damıaa 
çıkan bir amelenin it eanaaında 
ıikletine tahammlll edemiyen dam 
çökmUı ve zavallı amele de ankaı 
altında kalarek ölmll9til. O sıll• 
denberidlr halk hamamıız kaJ. 
mıttır. Evkaf daireai de bupne 
kadar hamamı tamir ettirmemiıtiı. 
Halbuki bu yıkılan hamamdan 
daha az masrafla yapılabilecek 
mllsalt hamamlar da Yardır. 
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f.s;~•et Alemi) 
Marsilya 

B&BiCI TILGB&rLA 
Faciası 
Ve Bulgaristan 

Kırat Alek•nndr'ın ölilmO mOnaıe
betile Sofya'da mDnteılr " Narodna 
Othranİl 11 iımindeki aakeri ıaıete 

ıunlarıl yazıyor: 
'' Onun ölümilnOn tevlit edecefi 

akıbet ve netice tahmin edllenıe:ı. 
Her 4eyden evvel bunu Yugoslavların 
nasıl karıılayacakları blllnemeL Fakat 
aılkar olan bir tey varsa o da Bal· 
kanlarda kıymetli ve faydalı bir mG
cahidln yoklutu hissedilecektir. 

Çilnkil Kıral Aleksandr alelade 
yaratılııta bir ıahsiyet değildi. Onun 
ıayanı oOkran ve kıymetli faaJiyetl, 
yirminci asırda bizim etrafımızda 

cereyan eden Ye bixi alAkadar eden 
hAdisatın lehimize inkiıafında mOhim 
Ye kuvvetli bir imil olmuf, Sırp 
ordusunun Başkumandana ve hayatını 
milletine vakfetmiı bir hOkilmdar 
ııfatile ve kuvvetli idareslle bizim 
tal i sizliğimizi gidermiıtl. 

Milletlerin tarihine istikamet ver
mlyen ani hadiseler bizi diltman 
Ye dost gibi yanyana getirdi. Bis 
Bulgarlar artık hayatta ve aramızda 
olmıyan Kıral Aleksandr'ı çok iyi 
tanıdığımızı iddia edebiliri:ı. 

Kıral Alekeandr 17 Kanunuevvel 
188 de doğmuftur. Tahsilini Cenevre 
Ye Belgratta yapmıı ve bir müddet 
Petrogrntta bu'unmuıtur. Hususi ha
Jatı tetkike şayandır. Çünkii bu hayat 
lıakllti bir aaker hayatıdır. ~n bilyük 
imtihanlarda ateıten geçerek mu
Yaffak olmuotur. 

Kıral AlekHndr'ın açılan mezarı 
8nünde komtumuzun orduıunu duy
du~u, telifial gayri kabil elem ve 
k~dere, Bulgar orduau da tamamile 
iıtirak ettiğini •e ayni elemi duydu. 
tunu ifade aderek taziyetlerini beyan 
eder.,, 

Ne gariptir ki zaman zaman Bul
••r ordusunun da himayesini gfümOı 
olan Makedonya komiteainin iıteditl 
bu •o• cİal•J'•ti. ,.ıne o Bul.ar ordusu 
ıu yası ile ltnetllyor. - af-

Deniz Slllhlar1 için 
Londra, 17 (A. A.) - Japonyanın 

Lendra deniı konuımaları murahhaaı 
Amiral Yanıomoto lngiltereye gel· 
mittir. 

Londra, 17 (A. A.) - Kabine dGn 
denis mllstakbel konferansının ortaya 
çıkardıtı meseleleri ehemmiyetle tet
kik etmiıtir. 

Fransa Ve 
Yugo•lavga 
Dostluğu 

Pariı, 17 (A. A.) - Belgnttan 
blld iriliyor: 

Hariciye Nezareti teırlfat dalre1l
nin selAhiyettar erklnıadan biri Ha
YH ajansı muhabirine ıöyle demittir: 

'' - Her iki milletimis için pek 
kederli olan bu anda bOtGn Yugos• 
in mllleti, bugOn M. L6br6n'G bir 
dostu, aadekatl mücerrep olan mtıt

tefikimiııc Franaaaın deYlet reisi ola
rak karıılıyacaktır. 

Bu ziyareti bOtlln Yugoılavya, 

memleketlerimiz araaında mevcut bu
lunan ve aala inhilll etmlyecek olan 
dostluk rabıtaJarının takviyeainin bir 
nioaneıi addedecektir.,, 

Hitlere Sadakat 
Almanyada Nazırl~r için 

Yeni Bir Yemin Şekli 
Berlin, 17 (A. A.) - Rayh naııcırları 

ile Alman hllkumetlerl a:ıasının ya
pacakları yemine ait yeni kanun 
bugiln kabine mecllıinde kabul edil
miotir. 

Bundan b6yle naıırlar fU ytminl 
yapacaklardır : 

• Almnnyanın ve Alman milletinin 
t•fi olan Hitlere ıadık kalacağıma ve 
itaat edeceğime ve keza bütUn kuY• 
vetlmi Alman milletinin iyilij'ine, 
kanunlarının muhofa:ıasına ve vazifemi 
vicdanen yapacağıma ve dairemi 
herkea için bitaraf ane ve idJline 
idare edeceğime yemin ederim. ,. 

Sovget Rusgp 
Ve Japonya 
Arasında 

Tokyo, 17 (A. A.) - Sovyet Ruı
)'• Çin Ş...kdemir,rolları bedeliaia bir 
kı•mıaı nakit olarak Ye dlfer bir 
kısmını da eıya olarak almatı kabul 
etmiıtir. Sovyet Ruıya makini H 

elektrik Aletleri alacaktır. 

AYustralyada grev 
Melburn, 17, (A. A.) Tramvay lt

çileri, arzuları tatmin edildiği takdir
de, itlerine baıJamata karar Yermİf· 
lerdir. Bununla beraber, yardımcı 

ekipler, uamvay münakalltını temin 
etmektediller. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.50 

18- 10 - 934 
Vaktile burada bir köşkte da

dılık etmişti. Akşam oldu mu 
ıofralar kuru!ur, mezeler hazır· 
lanır, rakılar içilir, sazlar çal,nır, 
kadınlı erkekli alemler yapıhrmıı. 
Kimbillr bunlarda o güruhtan 
o)acak kızın dUn akşamdan ıuzıp 
kalmadığı ne malum. 

Bahçe kapısından çıkmıılardı. 
Kaymakam Beyin Hanımı: 
- Şaştım doğrusu bu iıe 

dedi. Anası olacak kadm da 
bizi iki saat lakırdıya tuttu. 
Galiba kızları gösterilecek bir 
mal değildi. Zaten iyi birşey 
olıa köıede kalır mı? Şimdi za
man acaip ayol. Babamın kızına 

gUvenim yok. • 
Haıibe H. Erenköylln meıhur 

tozuna bulanmııtı. Bir taı bulup 
lıkarpinlerl vurdu, silkeledi. Sonra 
kendiıini durup bekleyen arka
daıma: 

- Kadının bizi bedestandan 
mal beyenir gibi silzmesine dik
kat ettin mi?. karı bizi de kendi 
gibi zurafa mı ıandı ne yaph kar
deş. Zaten böyle kibarların iç yü
zilnll pek karııhrmıya gelmez. 

Burhan Cahlt 

Muhakkak bir çapanoğlu çıkar. 
Karı bizi pek gözüne kestireme
di galiba •• 

Bu lakırdı kaymakam he} in 
hanımını kızdırdı. 

- Halt etmlı maymun karı, 
dedi. Bizim nemiz varmış kil Bu· 
gUne bugün kaymakam karısıyım. 
Kapımda hizmetçim var. Adamım 
var. Bir dediğim iki olmaz. Erkin 
terbiye deninde alimallah onun 
gibllerini cebimden çıkarırım .•• 
Çok tUkUr allah kusurlu da yarat
mam.,. ÜıtllmUz baıımız ondan 
daha temiz.. nedir o salkım sa· 
çak elbiseler.. o yaıta kadına öy
le giyinmek yakııır mı? Geçen kıt 
bizi bir baloya davet etmişlerdi. 
Ben sıkılınm, dedim, gitmedim, 
bey yalnız gitti. 

Ertesi gUn uzun uzadıya an· 
lattı: 

- Ben ömrümde böyle rezalet 
görmedim karıcığım. Gelinlik 
kız anaları bellerinin ıakına 
kadar açık elbiseler giymişler. 
DüzgUnleri pudraları aktıkça 
ıuratlarmın buruıukları katmer 
katmer ımtyor. 

Japonya Tayfunu 
------

Netice Çok Felaketli Oldu 

Şu reaim ı•çende Japonyada vu• 
kubulan tayfun fe!Aketindea korkun~ 

biz manzarayı srösteriyor. Binlerce 
kitinin ölümüne, yUzlerce klJy ve ka
ıabanın mahvolmaaına aebeblyet 
Yeren bu felAketten . ııonra Japon 

milleti derhal harekete ıeçti, yıkılan 
yerleri yeniden vilcude getirmiye 

Morokastl Facia
sından Sonra 

Facianın Büyümesinden 
Kaptan Mes'ul Tutuluyor 

Nevyork, 17 ( A.A ) - SeyriıefaiD 

t•ftlt heyetinin bidayet raporunda 

Morokutl vapuruna yan•ın HDHında 
kumanda etmlı olaa kaptaa Vorm• 

tlddetle tenkit edilmekte Ye )'a•a-ıa 

çıkar çıkmaz vapur durdurulmuı ve 
imdat lıtenilmif olaaydı bu kadar 

çok insanın ~Umlyeceti mGtaleaaı ile~l 
ıGrülmektedir. Kaptan Vormı ile 

muavini 26 Teırininvelde meclise 

davet olunmaktadır. Kendilerine n• 

için kaptanlıktan menedilmiyeceklerl 

bildirilecektir. 

™ 
Diye saçlarımı, yUzUmU, gözü

mü sevdi: 
- Benim aabun kokulu karı• 

cığım. Benim miskler gibi kokan 
hanımcığım. Diye saatlerce okşadı. 

Biz ev kadınıyız amma iıte 
böyle erkeğimizi kendimize bende
deriz. Kocalarımız ıamandıraya 

bağlanmıı şilep gibi ne kadar dalga• 
fansalar yine bizden ayrılmazlar. 
Haliçteki eski zıhlılar gibi olduk
ları yerde batarlar da yine zincir
leri elimizdedir. 

İki ahbap ar&11ındaki bu soh
bet Kadıköyline gelinceye kadar 
devam etti. Kız aoaıı hakkında 
daha birçok şeyler yumurtlathk
tan ıonra pirizden çekilmiş el 
feneri gibi söndüler. 

Hasibe Hanım ayrılırkenı 
- Kuzum kardetim. Seninkine 

haber gellrae hemen kot gel. 
DUşilnme • mi? 

Dedi. 
Kaymakam beyin hanımı btı

tUn o ileri geri söylediklerini 
unutmuf gibi: 

- Elbette, elbette, dedL Hiç 
unutur muyum kardeıl 

iki kadın çekiıtirmedik bir 
tarafını bırakmadıkları bu ailenin 
kızlarını görmek f çin ümitlerini 
kesme mitlerdi. .. 

Leyli bankada 
gündenberi daha 
ağır olmuıtu. 

işe baıladığı 
1akin, daha 

koyuldu. Belki bir aydan daha kısa 
bir müddet ıonra Japonyada bine 
y~kın yeni k6y ve kasabanın kilıat 
reııml yapılacaktır. 

* Manila (Fllipinde), 17 (A.A.) - Şeh-
ri tahrip eden milthit tayfun yUziln

•den şimdiye kddar tesbit edilen ölO
lerin miktarı 10 dur. 

İspanya 
Sona 

ihtilali 
Erdi 

On iki Ölü, 64 
Sayıldı 

Yaralı 

Banelon, 17 ( A. A. ) - V a:ıiyet 

timdi hali tabiialne gelmlotlr. Madrit 

bllkumetlne, idama mahkum edllea 
iki sabitin affını İ•tlcfa edea yıfıala 

tel1rrafJar ••liyor. 
Katalonya ibtUilinde lllenlerin 

miktarı 12, yaralananların da 64 tllr. 
lhtilllcilerden mGsadere edilen 

8000 kilo ajırlıtında ıillb Ye cephane 
açık denize dGktilrGlmilıtür. 

M. Makdonaldın aıhhatl 
Londra, 17 ( A. A. ) - Batvekil 

M. Makdonald hastaneden nine 
dönnıOıtür. Sıhhati çok iyidir. 

Servisteki itleri kavradıktan 
ıonra artık zahmet te çekmiyor
du. Holandah olan tefi naıik, iyi 
kalpli bir adamdı. Çekirdekten 
bankacı yetişen bu adam Istan· 
bula yeni gelmişti. T ecrUbesi ol
duğu için TUrkiyede yeni iıe 
başlayan bankanın mühim bir 
servisine onu memur etmişlerdi. 

Samimi bir TUrk dostu idi. 
lstanbulu, Boğazı çok aevdiği 
için (Bebek) te bir yalıya yer
leımişti. Boş zamanlarda konu· 
ıurlarken hep Istanbuldan bah
seder: 

- Çok gUzel memleketiniz 
var. Kı)1 metinl bilin. Biz böyle 
mavi göklere canımızı veririz. 
Derdi. 

Daima neı'eU bir karııı, iki 
de gUzel çocuğu vardı. 

M. Zellnger iyi bir aile bab&11 
idi. Yanında çalııan meslek ar
kadatlarına da bir baba gibi 
muamele ederdi. 

Leyli bu nazik adama çok 
ısındı. Şef olmasına rağmen ver· 
diğl emirleri bile a<1eta rica 
ıeklinde yapıyordu. 

Bunun için LeylA bankaya ça
buk aJııtı, çalıımaktan zevk aldı. 
Sabahlan kafadar arkadaılarına 
karıımak heyecanile bankaya 
geliyor. Giinlin nasıl geçtiğini 
hi&1etmeden çalışıyordu. 

(Ayten) lede mektepte olduğu 
gibi yeni hayatlarında da kay
naıtılar. 

SayJ• 5 

( Gönül lıleri ) 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

K 1iıten " SönmOt emeller • lmıraalle 
mektup gönderen okuyucuma : 

Mektubunuza o zaman Yerdi
ğim cevabı hatırlayamadım, han
gi tarihte gazeteye girdiğini söy· 
leseydlnlz kolleksiyona bakar 
bulurdum. Fakat hadisede tees
aUre mahal görmiyorum. Bu kız 
iyi bir aile kurmaya liyık olma· 
dığını göıtermfştir, iıte okadar. 

Recep Şükrü Beye ı 

Bir dUgün bediyeılne kıymet 

takdir edilemez, iki tarafın ıahsi 
servetine bakar. Bugünlerde en 
çok kullanılan pllAtin Uıerine 

yapılmış plaklardır. (100) liradan 
itibaren alınabilir. En iyileri (500) 
dUr. Tabii içinde Uç dört kıratlık 
elmaı bulunmasını istememek 
ıartile. Es&1en elmaaa fazla para 
yabrmanııı da tavsiye etmem. 
Tehlikelidir. 

* R. K. Hanıma: 

Niçin açıktan açığa aormıyor
sunuz. Bir erkek evlenmeden 
evvel yüzlerce kadını görmUı, 
hattA sevmiı olabilir. ilerde 
evlendiği zaman bunlardan biri
ne tesadüf · edince 1elam da 
verebilir. Sorunca ıiıe basit bir 
aile toplantısında tanıdığını ıöy
liyecektir. Bununla iktifa etmlye 
mecburıunuz. Daha derinini araı· 
tırmıya hakkınız yoktur. 

1f 

Bekir N. Hanıma: 

Her göz, her almayı aynı te
kilde görmez. iki kudretli ıan'at· 
kira aynı kadının tablosunu yap
bnnaz, umumi hatlanaı barakalım, 
huıust manalannda mutlaka fark 
bulunacaktır. 

Erkeğin kalbinde değilılnlz, 

sizin çirkin, kaba, manaıız bul• 
duğunuzu o, şiddetle sevmek için 
kendisine göre kim bilir kaç tane 
1ebep bulmuıtur. içinizden peki 
deyip geçiniz. 

HANIMTEYZE 
!2WWW! ı ::::s 

Onlara ıstırap veren yalnız 

1abah akıam vapurda tesadüf 
ettikleri birtakım aaygııız inaan• 
lardı. 

Böyle meslek hayatına giren 
enç kızlara musallat olan birta

kım insanlar vardı ki fıleri gUçleri 
vapurlarda, tramvaylarda ıık sık 
akşnm sabah gördükleri ve göx· 
lerine kestirdikleri genç kızları 

avlamıya çalıımaktı. 

Bunlar hayatlarım kazanmak, 
ailelerine yük olmamak için çalı• 
şan bu genç kızları bir ıinema 

gezintisi, bir kır eğlencesi kar
şılığı elde ederek tatlı maceralar 
geçirmeyi kendilerine it edinmiı
lerdi. 

Leyll ile Ayten de muayyen 
vapur poıtalarında gidip geldik
leri için böyle macera meraklısı 

erkeklerin göze batacak kadar 
ileriye giden muhaaaraaına uğra· 

mıılardı. Bunlar adeta grup ha
linde onların peıini bırakmıyor
lardı. 

Akıamları vapura geç geli
yor. Her zaman yer değiıtirme
lerine rağmen onlann bulunduğu 
yeri keşfediyor ve ne yapıp yapıp 
yapıp karıılarma ve yahut yanla
rına tesadüf edecek bir yere sıkı
fıyor, sonra sıkı bir göz hapsi ile 
onları izaç ediyorladı. 

Akıam postalarında (Ayten) in 
babası da bulunduğu için o kadar 
aıkılmıyorlardı. 

C Arka11 Yar) 



8 Sayfa 

Yamyamlar 
Arasında 
Bir Gazeteci 

lnglllerenin bir mllıtemlekeal 
Yeni Ginll olan Yeni Gine 
adasında adaaı, büyük Ok-
• yanusta Avuıtu· 

bır macera ralyanm fimalin· 
do, Girit adaıım andıran, fakat 
ondan çok büyük olan ince uzun 
bir adadır. 

Yeni Gine de birçok bilyUk 
ormanla, a ltm damarlara, nadide 
hayvanlar ve s ire vardır. Ta· 
biat buraya zenginliğini bol yol 
bahşetmiştir. Fakat bu zengin 
memleketin yerli ahalisinden bir 
kısmını hakiki yamyamlar, yani 
diri diri insan yiyenler teıkil ed r. 
Bir Fransız gazetecisi geçenlerde, 
gazetesi namına altm arayıcılan 
arasında tetkikat yapmak üzere 
Yeni Gineye gitmlf, Albn arayı· 

cılarmın maceralarını arafbrır· 

ken iarip bir tesadöf eserı 
olarak yamyamlarm arasana 
dU§mUıtUr. Yamyamlar bu beyaz 
adamı yakaladıkları gibi reiılerine 
götürmUıler, reiıleri de hapsedil· 
meal emrini vermiştir. Gazeted 
feci akıbetinin korkunç tahayyUl· 
lerlnl kafa&ında canlandmrken 
gece olmuı, herkes çadırma ve 
kullibeslne çckilmiı, yalnız blr 
kişiyi gazetecinin başına nöbetçi 
olarak koymuşlardır. Fakat gece 
yarısı nöbetçinin uyumasından isti· 
fade eden muharrir, hiç gUrliltil 
yapmadan kalkıp kaçmıya muvaf· 
fak olmuş ve yamyamlara lokma 
olmaktan kurtulmuştur. 

* Almanyada gençliğe ıamil 
olmak lizcre hükumet ta· 

--6-m-il_g_o_n_ı raf~ndan yeni bir 
Al emırname çıkarıl· 

.man ge?- mıştır. Bu emirna• 
cı~tı ge~ı me ile bUttin gcnç-
bır emır lik mecburi surette 

spor talimlerine tabi tutulmaktadır. 
Yapılan son bir tetkik neticesinde 
Almanyada on yaşından on sekiz 
yaıına kadar altı milyon genç 
vardır. Bunlar U~ derece Uze
rine hergUn muayyen aaatlerde 
muhtelif idmantalimleri yapacak· 
!ardır. Bazı Fransız gazeteleri bu 
yeni emirden kuşkulanmışlardır. 

Bu gazetelere gftre Almanyanın 

bu yeni hareketi askerliğe bazır-
lıktan baıka bir ıey değildir. 

* Küremizin karaları ve deniz· 
lerl pek çok keşiflere ıaline 

_D_ü_n_y_u_n-ın- olduğu halde be· 
nOz medcnt Alemin 

meçhul ger· bilmediği yetler 
!eri !lranıyor pek çoktur. Bu 

orada lngillı Kolombiyasının da 
bir kısım taraftan hcnDz keıfedil
memiştir. 

M. Şeri Bedo isminde bir 
Fransız coğrafya Oıtadı Kolom· 
biya'nın Alberta mıntakaaında 
meçhul kalmıf ~lan yerleri keı· 
fetmek teşebbUsllnde bulunmu~, 
fakat bugüne kadar kendiıinden 
hiçbir haber alınamamıştır. Ya· 
nında telsizi olduğu halde ken
disinden hiçbir haber alınamıyan 
bu a'imin bir felakete kurban 
gitmiş olmasından korkuluyor. 
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Son 75 Sene içinde Cihanın Muhtelif Yerlerinde Yapılan 
Siyasi Suikastler ... 

'' Gaye Daima Birdir, Yalnız Dekor 
Ve Aktör DCğişir,, 

' 

Birinci tepin 18 

.. : ..,, _Kı_a_rı Molt.luplttn 

Eskişehir 
Tayyare Cemiye
tinin Teşekkürü 

Alpu nahiyesinde nahiye mll• 
dllrü Nuri Beyle jandarma kara• 
kol kumandanı Şevket çaruıun 
himmet ve deliletlerlle cemiyeti• 
miz namına Uç gözlU ve · bin 
knıur lira kıymetinde bir anbar 
fnıa ettirllmiıtir. lnıaat için Inzum 
köıterilen keresteyi teberrü eden 
Aziz.im Ahmet Beyle, keresteci 
Hakkı Beylere ve diğer malzeme 
ile Oatadiye masraflanm temin 
eden nahiyeye bağlı köylerin 
yüksek kalpli halkma cemiyeti• 

~ mize karıı gösterdikleri derin 
alAka ve yardımlarından dolayı 
beyanı teıekkUr ederiz. 

Franıız devlet reiıine yapılan 
Marsilyada y-pılan fecl ıuikas· 

tin akialeri gittikçe genişleyerek 

devam ederken, son 75 sene 
içinde devlet reislerine karşı ya· 
pılan taarruzlardan tarihte iz 
bırakanları hatırlamak ister misiniz? 

Bunlarm her birini ayn ayrı 
gözden geçirecek olursanız görUr· 
sünliz ki, ga} e, maksat daima 
birdir, değişen adece aktör ve 

Sırp kıralının ıarayında geçen facia 
ıahnedir. Bu, her vakit bir olan 
gaye de mutllk ıurette slyaat hırs· 
fır, istihdaf edilen gaye ne olursa 
olıun, kurıunu atan eli tahrik 
eden daima politikadır. 

ilk Clnay~t : 
Son 3 çeyrek asır içinde ya• 

pılan ılyasl ıuikastlerin birincisi 
Amerika Reisicllmhuru (Mister 
Abraham Linkoln) e karşı yapıl· 

5nray Bosnada A vueturya Teliahtini 
SldUren Sırp gencı jandarmalar arasında 
mııtır. Faili Vitkinı Boot isminde 
bir adamdır. 

O gece Amerika ReiıicUmhura 
Vaşington da bir tiyatroya gitmit· 
ti. T emıili seyrediyordu. Birden 
ıilôh sesleri işitildi Mister 
Lfnkolnin sandalyesinden yere 
yığıldığı görUldn. 

Katil O) unun en heyecanla bir 
noktasında, btitUn gözlerin sah· 
neye dikilmiş olmasından istifade 
ederek locaya kadar yaklaşmıı 

suikast Rueya imperatorana yapılan suikaıtten bir manzara 
ve birden sili.hını hoıaltmııtı. kıo araıından bir anarıf.t fırladı 
Bu cinayetin ikaı tarihi 14 Nisan ve ğöğıilne bir bıçak aoktu. 
1865 tir. ee,ıncl Cinayet: 

ikinci Cinayet 29 Temmuz 1900 tarihinde 
ikinci cinayet 1 Mart 1882 yapılmııtır. Kurbanı İtalya kıralı 

tarihinde Rus imperatoru ikinci İkinci Humbert'dir. Kıral araba 
Aleksandra karşı (Petroğrat) ta ile ıokaktan geçerken Gaetano 
yapıldı ve pek feci oldu: Bresci adını taııyan katil 

lmperator ordunun bir geçit yaklaşmış ve hUktımdann ti kal· 
resminde hazır bulunmak üzere bi üzerine Uç el rovelver boşalt· 
araba He kışlık 11araydan çlkmıştı. 
Az ilerde bir caddeden geçer 
ken birdenbire arabasana Uç 
tane bomba atıldı. Bombaları 
Uçll de patladı ve imperatorun iki 
ayağını kopardıktan baıka vUcu· 
dunu da delik de lk etti. 

Bu •u kaHt .. dehıet saçmak 
lıteyen , ihtilalcilerin eserl idi. 

Fak t urası ayd şayandır ki, 
ihtilalciler sırf meşruti bir idare 
istihsal etmek arzusile bu suikastt 
yaparlarken, Çar da bu istenilen 
idareyi vermeyi dUtUnUyordu. 

OçUncU Cinayet 
24 Haziran 1894 tarihinde 

Fransa ReisicUmhuru ( Karno) ya 
ka11ı yapılmışbr. Sebebi ( Kar
no )nun anarşistlere karşı ıiddctll 
tedbirler almış olmasıdır. Katiiln 
adı Kaaerlo' dur, 

ReisiçUmhur Lion şehrine git
mişti, belediyenin misafiri idi. Bu 
ikameti eanaımda bir gtin Tica· 
ret Odasına giderken katil, Re
iıicllmhurun bindiği arabaya 
atladı ve göğsüne iki bıçak ıok· 
tu. Hidiseden iki ay ıonra giyo-
tin ile kafası kesilmiştir. 

DördUncU c·nayet: 
ıO Eylül 1998 tarihinde ya· 

pılmıştır. Bu defa kurban giden 
bir kadındır. Adı Avusturya im
paratoriçesi (Ellzabet) tir. lmpa· 
ratoriçe lsviçredeydf, Bir gün 
Cenevrede göl kenarında, vapu
ra liinmek Uzere dolaıırkcn hal· .............................................................. 
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f - Ga%elenln e6tU gu11ilt1 
6ir ıütunun iki ıatırı 6ir 
( aantim) ugıl•r ... 
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·(8) kelime ""''"· 
4 - ince fi• talın goaılar 

lataealclıın ger• IÖfl 
fJlllllmle IJl~iilür. 

Portekiz kıraliçeıi oğlunu böyle 
mu haf aza etmişti 

mışbr. Kral hemen ölmOştilr. Bu 
cinayetin sebebi, kralm grevcilere 
karşı ıiddetli tedbirler aldığının 
söylenmeai idi. 

Altıncı Cinayet 
Bir Sırp hnknmdanna karşı 

yapılmıştır. Tarihi 10 Haziran 
1903 tllr. Kral birinci Alekıandr 
ile zevceal (Draga) mnıriflikle itti· 

İtalya kıralına yapılan suikut 
ham ediliyoı lardı. Menıup olduk• 
ları Abrenoviç hanedanını halkın 

gözünden dUşUrmUşlerdi. 10 Ha· 
ziran gecesi bazı Sırp zabitleri 
saraya hücum ettiler. Kral ile 
kraliçeyi bir elbise dolabında aakla 
buldular, kılıçla öldUrdUler. 

Yedinci Cinayet: 
1 Şubat 1908 tarihinde oldu. 

Kurbanı Portekiz kıralı Karleıtir. 
kral araba ile ırayına dönerken 
birdenbire kurtun ıeıleri lıitildi. 
Kral ile veliaht derhal düıerek 
öldüler. Arabada bulunan kralın 

[ 
Eski ehir tayyare aübeıi reisi 

l. Kenan 

Cevaplarımız J 
Demirkapı Levazım muayene mee 

murluğunda K. N'ami Efendiyeı 
GllmrUk muhafaza memuru 

olmak için gllmrük muhafaza 
ldareaioo istida ile müracaat 
etmek ve yapılacak müsabakada 
muvaffak olmak lazımdır. Böyle 
memuriyet taleplerinde iltimasa 
ve tavsiyeye güvenmek ayıp ol• 
duğu gibi iltimas etmek ve tav• 
siye vermek te belki bir haksız· 
İığa alet olmak telakki edilebilir. 
Gençler iıter memuriyete, iıter 
serbest bir işe talip olurlarken 
iltimastan, tavsiyeden, tali "Ye 
kaderden evvel bilgilerine, malü• 
mntlarma dUrfistlük ve temizlik· 
lerlne güvenmelidirler. Ve bu 

ı çok lazımdır. Bilgisi, malümatı 
•• hGanU hali 1..uvvetli olan bir 
genç en kuvvetli tavsiyeyi lin 
fakat bu ıeraltl haiz olamayan 
bir gence elbette tercih edilir. 

* hmiıde İranlı llaoa Takı Be~ e: 
- lıaretiniz doğrudur: Bu 

ıehiY bilahare bizim de nazarı 
dikkatimizi celbermittir. Alaka• 
nıza teıekkllr ederiz efendim. 

* lzmirde Eşrefpaşada kasap llfü:e• 
yin Avni Eren diye 

Askerliğini bitirdikten ıonra 
ağabeyiniz ılı:e yardım eder, siz 
de bir dUkkAn sahibi olursunuz 
efendim. 
------·~ •• :ıı::s ....... - - ,- . 

ikinci oğlu müstakbel kral Emanoel 
bu suikasttan kurtulmayı annesine 
borçludur. Filhakika bu çocuğu 
olıun kurtarmak için üzerine 
yatmıştı. 

Sekizinci Cinayet 
18 mart 19 t 3 tarihinde Yunan 

krala birinci Y orgiyo karşı yapıl• 
mııbr. Kral Selanikte Iskinas iı· 
minde bir Yunanla tarafından öl· 
dürUlmUştlir. Katil cinayetinip se
bebini ıöylemekten istinkaf et• 

mittir. 
Dokuzuncu Cinayet: 
28 Haziran 1914 de Saray 

Bosnada Avusturya veliahti Arşi• 
dük (Fransuva Ferdinand) a karşı 
blr Sırp tarafından yapılmışbr. Bu 
hepimiz biliriz, biiyük muharebe
nin çıkmasma sebep olmuştur. 

Onuncu Cinayet: 
6 Mayıı 1932 tarihinde Fran• 

sız Reisicumhuru Mösyö (Doumer~ 
karıı yapılmıtbr. Katil Gorgoulof 
isminde bir Rustu ve iddia 
edildiğine göre azçok deli idi. 
idamdan kurtulmasını temin içi11 
bu iddiayı ıiddetle mlidafan ed~n· 
ler de oldu. Fakat noktainazar 
jftri heyeti tarafından kabul 
edilmedi. 
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Güneşin Cildinizde Yaptığı Tahribatı 
Nasıl izale Edebilirsiniz ? · 

Sıhhat için pek 
f aydnlı olan ıU· 
neş ve hava cilt 
için ekHriya tah• 
rlpkirdır. Yazın 

fazla gilneı, hem 
didin rengini bo
zar hem de bil· 
hassa K"lzlerio 
etrafıudaki çiz· 
gHeri faxlalaıtı· 
rır. Hattl yazın 

güneş albnda ya
pılan fazla apor 
yllzUn etlerinin 
gevıemeaJne 
blle sebep olur. 
Gllneıin bu fena 
izlerini ylzUah· 
den atmak için 
biraz ujraımak 
lazımdır. Bir defa 
ıarkan etleri eıkl 
haline döndür
mek için muhakkak 
tırmalıaınız. 

maaaj yap-

Eğer cildiniz kuru ise ma1&j· 
dan evvel Ye ıonrabadem yağ 
ıürmelislniz. Sürmeden evvel ba· 
dem yağını biraz ısıtıraanız cildi· 
niz daha kolaylıkla ma11eder. 

Bu müddet zarfında yüzUnUzll 
yıkadığınız suya da çok dikkat 
etmelisiniz. Eğer ıu fazla kireçli 
ise içerisine bir miktar meyva 

ıuyu illve ediniz. 
SUt veya malmukattar da cilt 

için gayet faydalıdır. Bilhassa sut; 
cildi, hem beyazlatır Ye hem de 
yumuıatır. 

Cildin kırmızıhğım gidermek 
içinde limon suyu ile gül suyunu 
karıştırıp bu yerlere ıUrUnUz, bu 
cilde iyice içirildikten ıonra lize· 
rfne bol bol badem yağı ıilrmeyl 
unutmayınız. 

avrunuzu Giydirmek 
• 

Usullerini iyi Bilmelisiniz 
Dünyaya henüz glSzlerlnl açan ı 

bir bebeğin herıeyl ayn ayn 
itina bekler. Gıdasına ehemmiyet 
verip gfyinmeıini ihmal etmemeli, 
giyinmeıi ile alakadar olup piı 
hava içınde yaşatmamalıdır. Ço
cuğun yemeıi kadar giylnmeıi, 
temiz hava a ması da mühimdir. 

Bebeğin elbiselerinde ilk na
zarıcıikkate alınacak nokta bol 
olm s dır. Henüz büyümekte olan 
bir uzvu, hatta her adiıleai ayrı 
ayrı hareket etmek ihtiyacındadır:. 
Eğer elbise buna mani olacak 
kadar dar ise sıhhi değildir. 

Buglln pek çok anneler ço· 
cuğı 1 kollarım, ayakların\ serbest 
bırakmayı öğrenmekle beraber, 
vlicudiinU hali cenderede gibi 
ııkarlar. Dar yelekler, liatikli 
donlar, sımsıkı fanileler giydirir· 
ler. Lastikli donların veyahut ta 
geniş kemerlerin zararı doğrudan 
doğruya mide lizerinedir. Anneler 
çocuktan hazımsızlığa tutulunca 
ilaçlarla tedavi çarelerini dU· 
ıUnürler. 

Pek çok defa hazlıns:zliğe ıe· 
bep olan J.btiğin yaptıiı tazyık• 
br. Çocuiu bundan kurtannu. 
Midenin 4eiirmen gibi övUttUiU· 
nü ıörecekı Diz. 

Sıkı lteli• ye yalMrt fanilaaın 
zararı tla, citerler az.lıaedir. Dar· 
lık ve ıılalk l~nde ,.ctık lazım 
olan hayayı ciierlerİ•e çekemez, 
ciğerleri kili derecede genişliye· 
mez ve lakiıaf edemez. Bunun 
için çocutun yalnız Ost elbisele· 
rlnin bol olması meseleyi hallet• 
mez, iç ça•aıırlanatn da onun 
her aealwaia ve uzyunun ser• 
bestçe lıaarekotine mhait olacak 
kadar 801 olması icabeder. 

Bazı bebekler dlierlerinden 
fazla ıoj-uk bi11ederler. Eğer ço· 
cuğunuz bu neviden ise fazla el· 
hise giydirmekle onu ısındırmıya 
çalışmayınız. Ekıer annelerin yap
tığı m aalHef budur. Çocuğu ııın• 

dırmak için en iyi ve en sıhhi 
çare ona hareket yapbrmaktır. 
Çocuğun fazla UıUmesi tabii olan 
bir ıey değildir. Ondaki enerji 
noksanlığına delalet eder. Bunu 
giderecek fazla elbise değil, fazla 
hareket ve gıdasına huıuıi bir 
itinadır. 

Böyle bir bebeğin yemeklerini 
tertip ederken atlali kuvvetini 
arttıracak, vncudtinde hararet te
min edecek ıeyleri seçmlye dik
kat ediDk. 

Fazla elbiae sfydirmekten ve 
bu suretle çocuaun hareket etme
ıiae ve Ylcudil11tln nefea alma•na 
mani olmaktan kat'iyyen içtinap 
edinl:r:. Herkea gibi çocuk ta yal· 
nız ağızdan, burW1dan değil vU· 
cucliııftn ltllUin acsamelerinclen 
aefea almak lhtiyacmdadu. 

Dikkat edilmesi lazımgelen 
ıeylerden biri de çocuğu giytlirir· 
ken veya ıoyarken hırpalamamak
tır. Bu şekilde bir defa hırpala
nan çocuk artık çamaıır değiş
tirmekten hoşlanmaz. Çığlıkları 
ksıu. Birçok anneler hunu bil· 
mezler ve çocuğu değiftirirken 
iayet aert hareketler yaparlar. 

Haf anın odası Ve Çareleri 
Kadınların ekseriıl uykusuz· J 

luktan şikayet eder : " Bu gece 
yine saatlerce dalamadım ,, diye 
acı acı söyleniriz. Bazan da mü· 
tem~diyen uyur, uyanırız. Fakat 
bu uyumama ile uyuma ara1ın· 
daki fark okadar azdır ki bu 
mUddet zarfında ıuurumuzu top· 
layamadığımız için hadiıenln far· 
kında olamnyı7.. Yalnız sa9ahleyin 
kalkmakta bir ağırlık hissederiz, 
yataktan birtUrlü kalkamayız. Uy• 
kuya doymamıı bir halimiz vardır. 
Uyandmlmaymca uyanmayız. Hal· 
buki tabii olarak insanın kendi 
kendine uyanması ve vllcudünde 
bir dinçlik hissetmesi icap eder. 

Terziye Gitmek
ten Bıktınızs~ 
Şu Resimlerde 

Laboratuvarlarda yapılan tec• 
rUbeler gündüz fazla yorulanla
rın veyahut fazla heyecan geçi· 
renlerin gece rahat uyumadıkla· 
rını göstermiıtir. Mes)l: Fut• 
hol oynayan bir gencin o 
gece 146 defa kımıldadığı 
kaydedilmiıtir. Halbuki tabii ola
rak o gencin gecede 82 defa k .. 
mıldadığı göriilmUıtUr. 

Sinemalar ve gece oynanan, 
poker, briç gibi oyunlar da az 

çok heyecan verecekleri için 
uykunun baı düşmanıdırlar. Ya· 
tağa yatmadan evvel heyecanı 
heyecanı ve yorgunluğu gidermek 
lazımdır. Bazan bet dakikalık 
ılık bir banyonun buna çok fay
dası vardır. Yatağa, vticut ve 
asap dinlenmit olarak girilince 
uyku da rahat oluyor. 

Yatak odasının renklerinin •e 
bilhassa duvarlarının renginin 
uyku üzerine büyük teairJ vardır. 
Mavi ye yetil renkler ekseriya 
çabık uyumağa yardım ederler. 

Uykunun düımanlarından biri 
de açlıkbr. Eğer yemek erken 
yemişseniz gece yarısı mide 
boşalınca takalllls etmeğe baılar 
ve tekrar mide doluncıya kadar 
devam eder. Midenin bu daimi 
hareketi ıizi ve bilhassa uykunuzu 
rahatıız ed~r uyanırsınız. Onun 
için pek çokları akşam yatmaz· 
dan evve1, çok haf ıf birıey 
yemeği tercih ederler. 

Rahat uyku uyuyabilmek için 
kafayı boş mideyi dolu bulun
durmalıdır. Bunun içindir ki az 
dUşUnerıler ekseriya kafaları mü
temadiyen iıleyen insanlardan 
hem daha çabuk hem de daha 
muntazam uyurlar. 

Uykuda iti~ alların da mühim 
tesiri vardır. Solak olan bir kim
se sol tarafına yatmazsa rahat 
edemez, ıağ eli ile ça1ııan bir 
Wmse de tabii aağ taralma yat• 
mayınca rahat edemez. 

Her akıam ayni saatte yat· 
mak ta gayet mühim.lir. Her 
gece ayni mikt~r uyku uyumak· 
tan f aıla aynı saatte yatmaya 
ihtimam edi°niz. 

Tatil gUnlerin<ıe Ye meseli bir 
Cuma yahut ta bir bayram gli· 
nünde bUtUn bu itiyatlw boaıl
duğu için o akşamki uykuaun 
pek muntazam olınadığı libora• 
tuvarlarda yapllan tecrübelerle 
isbat edilmiştir. Rahat uyku için 
itiyatlarm i!I bozmamanız lizımdır. 

.. Ç"o~~ğ~;~zu--k~ayhkİa . değiŞtir~ .. 
mek için onu hırpalamaktan ka· 
çanınız. 

Gördüğü
nüz Bluz 
ları Ken 
diniz Ya
pabilirsi-

• 
DiZ 

Elbiıe yap
makicap et• 
tiği zaman 
hepimizi bil· 

yUk bir UıUntU 

kaplar: Kumaş almak bir dert, 
diktirmek ikinci dert. Resmimiz· 
deki modeller sizi bu ikinci dert
ten kurtarabilir. Bu bluzlar bir 
çoculr tarafından bile biçilecek 
kadar kolaydır. Kollar reglan 
olduğu için takmak ve uydurmak 
zahmeti yoktur. Yaka da tek par• 

çadan yapılabılen en kolay yekadır. 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

Holanda BlskUvisl 

Lazım olan şeyler : 350 gram 
un S yumurta sarıs, 4/1 çay ka
tığı tarçın 235 gram un, rende· 
lenmiı bir limon, 350 gram te· 
rey ağ. 

Yağ kaymak gibi oluncaya 
kadar dövlllecek. Yavat yavaş 
teker katılarak yine miltemadiyan 
hep beraber dövlUecek. Sonra 
11rasile yumurta 1arıları, un, il· 
mon ve tarçın ilave edilip iyice 
karıfbrılacak. Hamur ıekillerin, 
ve yahut ta tulumbaıım içine ko· 
nulup iıtenilen şekillerde •akıla· 
cak. Orta hararetli bir fınnda 
hafif lazarhncaya kadar pişiri· 

lecek. 
Yumurtasız BlakUvl 

Uzun olan şeyler: 175 gram 
ıek~r, 350 gram un, 350 gram 
tereyağ. 

Yağ iyice yumuşayıncaya ve 
kaymak gibi oluncaya kadar dö· 
vlilecek. İçine ıeker ilAve edile· 
rek yine iyice karııt rılıp dövül
dllkten ıonra unu da katıp ka-

Sol taraftaki 
kalınca bir ku· 
maştan yapılmıt· 

tır. Yine kalın hlı 
etekle giyilince 
tayyör mairafın· 
dın kurtulu ... 
, uut ı. Önu başa 

geçecek kadar açıktır. Ve yakası 
iki dtlğme ile kapanm1ştır. Sağ 
taraftaki bir az daha açık renk 
kumaştan ve daha gfineşU hava· 
lar lçJndir. E1as biçkiıi bunun da 
tıpkı birincisi gibidir. Yalnız bu
nun yakası yoktur. Öntlnden aıa
ğıya kadar düğmeler ve iki ta· 
ne de cep vardır. 

Ev Kadınının 
Bileceği 
,ş·eyler 

ister floı, ister yUn, lsterH 
pamuk olsun çift şişle başladığınız 
bir örgünün ilk sırasını muhakkak 
iki kattan yapınız. ikinci sırayı 
yine bir katla yapabilirsiniz. Bu 
örgüye daha bir güzellik verir. .. 

Arttırmak için ekseriya bir 
yere iki defa batılır. Böyle yapa· 
cağınıza iki örgünün arasından 

bir iplık kaldırıp ona batmaya 
çalışınız. Bu ipliği aol §İfe geçirip 
ve örerek aağ tarafa alın. Bu 
şekil arttırma, ekseriya arttırma

larda tesadüf edilen bozukluğun 
önüne geçer. 

Azaltmaya baıladığıoız zaman• 
da ipliii çok gergin tutmayınız. 
Bolca bırakınız ve bolca örünilz.. 

* Domatesleri kabu~larını kolay-
lıkla soyabilmek ıçin evvel& 
kaynar suya batırınız. 

• 
Eldivenlerin Dayanması için 

Eldivenler ekseriya parmak 
uçlanndan iİder. Tırnakların taz• 
yikile buraları çabuk delinir. 
Buna mani olmak iç"n eldivenin 
parmak uçlarına gayet az rnik· 
tarda pamuk koymalıdır. Bu su
retle tırnakların tazyiki pamuk 
üzerine olacağından eldiven daha 
uzun zaman dayanır.· 

.. -···· ·· ~ ········ ··~· ·····~ 
rışbrınız yağlanmış tepsinin içino 
dökünüz. Ve orta bir fırında 20 
dakika kadar piıirioiz. 



R S vf •• SON POSTA Biri ıci .. ,,.~rin 18 

-=====-====ıo---=------------------------------=-==---======--=ıı-=-====-

.J_-----~~-l ~~~=-;-..__~~~eiiiiiijj~?.~7.iJ~~~~ 
1 oazeı rı raıar 1 ı +--•-o_,_s_ız_ı_er __ t..._ 

-ı 

Tabii Büyüklük 
Bir fotoğraf amatörü fotoğraf· 

çıya girdi: 
- Siz tabii bUyüklükte ağran• 

dfıman yapar mıamız? 
- Yaparım efendim. 
Cebinden kUçUk bir resim 

çıkardı: 
- Bu bizim apartıman, tabii 

bilyUklUkte bir ağrandiımanını 
istiyorum! 

Atmıyahm 
ikisi do atıyorlardı, biri: 
- Ben, dedi, bir balık tuttum, 

tam yüz kilo idi. 

Öteki baakm çıkta: 
- Çok ufakmış, ben bir tane 

tuttum, 8edi, okadar büyUktn ki 
denizden çıkarır çıkarmaz bir de 
ne göreyim, denizin suyu ttç 

metre kadar alçalmış! 

Manikürcü, pedikürcü Matmazel - Naaıl 
geçen sefer yaptığım manikürle pedikürden mem· 
nun olduğunuz içi tekrar geldiniz değil mi? 

Gelmedi randevuya, 
Yoruldum dura dura; 
Vazgeçmişti olur a, 
Bir şeyler kura kura .. 

SAVURA 
Amma doğru mu bu i,, 
Kırınca aıktan kiriş, 
Fena oldu bu biti~. 
Mahvoldum bu uğura 

Yeni zengin - Benim için bir otomobil, karım 
için bir otomobil, oğlum için de bir otomobil alacatıml 

Garaj ıahibl - Ya köpeğiniz için ? 

SAVURA 
Ne para kaldı ne pul, 
Sarf*!tmiıtim ben ayol; 
l:iıtelik olurdum kul; 
Neye olmaz olur a .• 

tlzW.eoek eıra mıt 
Basıverdim nAramı, 
Yakınca ılgaramı 
Ben savura 1avura 1 

Ali Vell 

Hakikat 
Mahallede duyuldu ı 
- Necati Beylerin aparbma• 

nana Zenciler taıınmıı .• 
Hakikat bir gün ıonra ani .. 

ııldı: 
- Meter Necati Beylerljl 

aparbmanına Zenciler taıınmam~ 
Yaıı plAjlarda geçiren Neaal' 
Boyler aparbmanlanna dönmUtler} 

Yarasadakl Saat 
Vaıfi Rıza, Y araaa operetlnha 

aylarca devam etme1fni lıtlyo~ 
muı. 

B. N. Bey de birkaç gtln lçlDıt 
de bltlYermealnl. 

Sebebini ıöyliyeylm: V uffafo 
Y araıayl oynarken lklde bir c~ 
binden çıkarıp çın çın diye çın• 

latbğı çın çınlı 1&at kendiıinl11 
değil B. N. Beyindir. Yarasa bi
ter bitmez 1&hibine iade etmek 
ıartile almııl 

- Bir otomobil kazası mı geçirdiniz ? - Rica ederim beyefendi, hanımınıza ıöyleyin, bu kadar fazla 
koku sUrllnmeain, bizim ineklerin kokudan mideleri bulanır 1 

.::.. Takıimetre 896 kuruı yazdı, parayı ver• 
mek için daha ne bekliyorsun ? - Hayır, karımla aramızda bir aile kazası 

ı 

oldu da 1 

Giirıdüzl•l'i bir gürıeı, 
Gecelsr aydı gönül .. 
Ne gece ne gündüz •il 
Bulmadı caydı gönül. 

Hareket 
J 

Doktor şişman adama b;raz 
hareket etmesiııi tavsİı e etmişti. 
Bir ay sonra sordu: 

- Nasıl ta\ siyem üzere biraz 
hareket ediyor mugunuz? 

- Evet doktor. Ogündenberi 
sigaralarımı kibritle kendim ya· 
kıyorum, hizmetçiye yaktırmı· 
yorum 1 

• iş 

- Bu aktam can sıkıcı bir it 
tizerime aldım, nas:l yapacağım 

diye düşünüyorum. 
Ne gibi bir iş ! 
- K.:rımı s:nemaya aötUre

ceğim. 

Tabii 
Bir lokantacı söyledi: 
- Dükkanıma hergün yeni 

yeni müşter:Ier gelir. 
- Tabii azizim bir kere ge• 

len bir daha gelmiyeceği için 
hergün yeni müıteriler 1elmeı1e 

ifias ~denini 

DURMA 
Dikkat et masal değil 
Manasız maval değil; 
Sanma ki kaval değil 
Bir hazin nagdı gönül. 

Memnun Olurum 
Doktor, haıtayı muayene eder· 

ken sordu: 
- Bir şey içer misiniz? 
Hasta cevap verdi: 
- T eşekkiir ederim doktor, 

yemekte rakı içtim. Şimdi b'r 
kadeh konyak lfıtfedeneniz mem
nun o!uruml 

Yirmi Sene Sonra 

telefonlar ne iyi ı dl, 

timdi insan yeni telefonlarla ko· 
nuıurken baxeo aözUnU kapamak 
raecburiyetinde kalıyor. 

- Sıfıra lnmeılnl l 

KOŞ HAYDİ ·oÖNÖL 

. ı 

Gidiyordu neregtt, 
Düşe1cekti dt1r11gtt, 
Yan giyilmiş bereye 
Ned•ns• kagdı gönül •• 

Fıkralar 

Bahis 
ı . 

iki yankesici konuşuyorlardı: 
- Şu ilerde yürüyen adamın 

cebinde elli lira olduğuna, ıenin!e 
on lira bahsa giriş;rim. 

- On liran var mı da bahaa 
girişiyorsun? 

- Adamın cebinden elli lira 
yar ya; o elli liranın on lirasını 

sana vereceğim. 

Hazır Cevap 
KUçUk Doğana sordum: 
- ilerde ne olacaksın? 

- Btıyilyeceğiml 

Susamadım 
Fransızca öğreniyordu; de

dim ki: 
- F ranaızca au lıte bakalım, 

nasıl iıteyecekıin? 
Hiç sesini çıkarmadı: 
- Haydi ne duruyoraun? 
- Susamadım idi 

T•nin r•ngl bakırmı~, 
Jri gözler çakırmış ..• 
Sarı saçlar f ışkır111ış. 
Durma koı lıagdi gönül I 

Nasıl Öğrendin 
Poıtacı apartımanın kapııım 

çaldı, kapıcı açtı: 

- Bir mektup var ikinci 
kattaki Nihat Beye .•• 

Kapıcı faşh: 

- Nihat Beyin burada oldu· 
ğunu nasıl öğrendin, apatımana 

taşınalı daha bir hafta oldu. ------ ···-....... ----· _...... _____ _ 
Büyük Aht Verit 

- Ben biraz ıiyah kumaı 
iıtiyorum. 

- Bir Kostümlük mil ? 
- Hayır, kalem ucumu aile· 

en kadar ufak bir par~a 1 

' 

Koş yakala çapkını 
Bııldun Cana yakını 
/gi gözet hakkını 
Ba •ano pagdı gönill. 

Ahmet Mehmet 

Fıkralar 

Tasarruf 
Karı koca tasarruftan bahse

diyorlardı. Erkek söyledi: 
- Ben tasarruf yapayım diye 

haftada iki paket sigaradan fazla 
içmiyorum. 

Kadın kocasının yüzUne baktıı 
- Bu da bir şey mi, bir de 

beni dtııllnıene; tasarruf yiizUndeıı 
anrak iki ayda bir tek f&pka 
alıyorum 1 

Uğurlu Olsun 
Dişleri çilrüktU, dişciye gitti, 

diıçi baktı: 
- Altı Uatten, yedi alttan; 

tam on Uç diıinizi çıkaracağım. 

ÇtırUk dişli dUşündU: 

- Buna razı değilim, üılUn• 

den de yedi dit çıkarın ki hepıl 
on dört etsin; oo üç rakkamı 

ujurıuz.durl 



Her Zaman 
Beğenilen 
Filmler 

Edebiyat Y• aaa'atta Romaa
tiım denilen bir mektep Yardır. 
Romaatiam kaidelerine uypn 
olan romanlar her devirde bll
ynk bir raibetle kartılanmtbr. 
Bunlan yazan muharrirler de çok 
btıyllk ve .61mez 16bret uhibl 
olmutlarc:Lr. Son uırda edebiyat 
ve ıan 'at telAkkileri defiıti, 
romantiım, muharrirler aramnda 
kıymetten dnıtti. Bunlann yerini 
natUraliıtler, ldealiıtler Ye rea• 
liıtler aldılar. Fakat garl~ 
tir ki bu una 'halki romantik 
eaerlere lial'fl daha fazla allka 
duyuyor. Realilt eaerler ulaalağa 
karf111nda romantik uerlerin hi..e 
ve beyacana hitap eden aahrlan 
tercih ediliyor. Ediyatta olduju 
ıibl ıiumada da çok ratbet 
görllyor. Bunu ıayritabil uyma• 
mak lhımclar. Çnnldl hayat, her 
Afhalile bir romandır. Hepimizin 
Bayab bir roman mevzuu ola· 
bilecek hldiaelerle doludur. Ro
mantik eaerlerin atlaba Ye lale
tici lal6ba hiı •• heyecanlan 
da ... fazla tatmin ecliyor. 

Radyo ıuıabakaıı 

Amerlkadald erkek yıldaslu 
ara11acla Riıar Arlen ile Binı 
Kroıpi birer radyo çalpuclarlar. 
lkiıi de boı vakitlerini latiaoau 
olarak radyo makinelinin batan
da ıeçirirler. Geçenlerde bu iki 
Jl)dız ara11nda bir radyo lıletme 
mlaabaka11 yapalmıft bitin mer
kezlerle konuımak naaile tertip 
edilu bu milaabakada. ~ de 
berabere kalmatJuclar. 

Ses Güzelliği insanlar için · 
Hakiki Bir Servettir 

Güzel Sesli Sinema Yıldızları Bu 
Husustaki Düıüncelerini Anlatıyorlar 

"Ses gizclliti insanlar lçla 
hakiki bir senettir Seıtekl ,0-
zellik inıan" herıoy kazandıra• 
bUir. Yeter ki oau muhafaza 
etmeyi ve iyi kullanmayı bil
melidir. 

Bu a6ıleri yanık aeıll erkek 
yıldızlarda Con Bole• ıaylOyor. 
Bir ıinema muharriri •Riyo ı\ita,, 
Operet filminin baı ıarkıcı11 olan 
ConRolu ile konuıtuktaa IODra 

dijer glzel ıeıli yılcbzlan dolq
mı1t hepliufn fikirlerini topla•ır 
br. Con Bolu ı&rleriae 161le de
vam ediyor: 

• - iki tlrlD gllzel Hl •ar
dır. Biri yaradılaı vergisidir. Ôy· 
le inıanlar vardı.. ki doiduklan 
daklkacln güz•\ ocılidirler. Bun
ların kdndakt:ı viyaklamaları bile 
ahenklidir. Bunl~r büyUd&kçe 
1eıleri inkiıaf eder, ıüzelllii ar
tar ve giiclln J,iriade billur bir 
ıc~ l:cndini göıterir. Seılerinin 
kıymetini bilmiyen gtızel 1eıli,ere 
acımamız liıımdır. Çünkll güzel 
ıeı insanı zenıin eder, mea'ut 
eder, ıevdirir. Hulha ıeı insana - ......... .-........ . .... . 

Bronz 
Renginde 

Methar yıldız Silviya Sldne1 
v&cudunu sOnetl• yakup bronz 
rengine benzetmek için on b8f 
glHı mtlddetle plijda kal• 
maya karar vermiıtir. Bunun ıe
bebi, yeni çevirecep bir filimde 
vGcudunun yaiız eımer g&rOnm .. 

liaia kv•s ,. wahtMa :tar\ 
kota~ ılrr·na 

1 
bitin iyilikleri temin eder. 

Bir de aeıleri 10nradaa terbiye 

1 
edilmek ıuretile pzelleıen laaan
lar vardır. Bualann ıeıleri ıtb•I 
deiildir. Fakat muıjki kaidelerini 
tatltik etmek ıuretile •9!_e bir 
aheak, bir dllzealik Yerilir. Bu p 
bi ...Jerde ... leyealerl cub 
eder. Fakat bu cazibeyi temin 
eden ,.,, 1e1tekl ıheWk defil, 
mulikl kaidelerinin kera .. tidir. 
Fakat laem ,Ozel, hem de mu.ıld 
kabiliyetleri fazla olaa •ilerin 
Urf181Dda caa dayanmaz.., 

Glzel ıelll kadın Jıldadardaa 
Janet Makdonald fikrini 16yle 
anlabyor: 

" - Hayatta en çok aeYdljim 
ıey aftzel aeıtir. Seı stz•lliii 
kadar beni cezbeden hiçbir tabiat 
verıiıi yoktur. Selin ıtızellliiai 
mu haf aza için llzım olan ıeylere 
gelince; •İg'ara içmemek, içki kul· 

lanmamak, hançereyi çok yonBamak 
ve uykuıuz kalmamakbr.Faıla ıit
manlık ıe1in ,nzel ahenpd bozar. 
Bilhaua uykuıuz'uk ıeı llzerinde 
çok mlleuirdir.Güzel ıeıliler ı•rkı 
ıöyleyecekleri zaman midelerini 
çok doldurmamalıdırlar. ÇOnkD 
tlfldn bir mide, ıesin gtııellij'inl 
azalbr.,, 

Jaaet Makdonalt erkek veya · 
kadın ıea!erinden hanılalnin daha Fr•tlrllı lları " Ali•• Si• • .,., ,..wılıl•I tir /lla• brıı i•rı••• 

' 

ıtzel oldutu hakkm ela auale s •• d d v B p 
• rı..: .. ıı:·:..v;~:ı" •• ııi ..... tu yo an e eyaz er-
_;; ...... ..:.... ,..... e<f en Gele Haberler 
G91\İ kadın aeal •• tia perdelere 
kadar çıkabilir. FalCat erk•k ... 
linin totkunlupnu kadın ıeade 
bulmak m&mktlD delildir.,, 

GDrlyol'IUDa ya.. Yalc:IWar, 
teae çok ehemmiyet veriyorlu ki 
~ok dotrudur· 

Maruf erkek ,.Idazlardaa Leali 1 eavlerlal filme almak için bir 
Hovaı• 0 KarlDlll çiçek,, ili.U makaYele teklif •tmiftlr. Lull 
bir fllim çe........ çok allntlaa- HoYard malranleJl lmzalaclıja 
mıtb. Bu ratbet lzerine, çahfbia cilaetle ip batlamııbr. bk olarak 
lmmpaaya keadiaiae, Şebplrla ..... l.ıiliz edibbda "Hamlet,. 

lai..U ••••da bq rola oyn•J .. 
caldlr. Fakat bazı llnema mu
hanirlerl Ş.bpirln eaerlerinia 
filme ahpmallDID çok mtlfldU 
oldutuu 1uıyorlar. 

lf. Bir Fraa111 kumpuy ... 
Haiz fili-' zamamnda çemlmif 
ne kadar tarihi filim Yam heple 
alnl yealdea ...U olarak çeW-
ml7e karar Yermiftlr. Muell 
• Saba Mellkul ,. .. Mualin ., ıibl 
mqlaur tanlal flllmleria hepW 
..a!I olacakbr. Say• • on bet 
kadmr tutacak olan bu filimler, 
tahminlere pre, ancak bet ..... 
de tamamlanabilecektir. 

Jf. Maruf 1ıldız Çerles Rugl• 
elektrik itlerinden çok iyi anlar. 
Artiatlik hayabna ilk olarak 
tiyatroda batfamqtır. Tiyatroya 

ilk intisap ettiii sin aabne te .. 
y:rah huRıundald bir buluıunu. 

kendi eyaaclatı aahneye tatbik 
et.it, ba IUl'etle de tiyatro tari
lalnde bir iı bırakmıtbr. 

Jf. Jorj Raft iyi bir ıporaa 

olduju halde teniaten hiç bo ..... 
maL Geçenlerde kencliıine teala 
iir•nmek teklif eclilmif, fakat 
Jorj bunu kabul etmemiftir. 

Yeni Bir Dans 
Çinli yıldız Anna M11y V ons 

yeni çevlrcı.ti flıimcle, timdir• 
kadar hiç bilinm;yen bir Çin claa-
• •l•••fbr. 
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Bu Seferki Türk.ye s·ri iğ. • De 
Üç Mıntaka Çek"şecek 

S ığdaı istanbulun oetin rakibi lzmirin Altaylıları, ıoldu Tlir.lriye birinciliğinde lıtanbulıı temsil edecek Beıiktııolılar 
Geçen baftadanberl batlayan bravo Muıtafa, Basri diye bağ· 

Ttırkiye futbol birincillklerl i"UP rııırken hakem düdüğü hmir şam-
ıeçmelerinde Ankara, lzmlr ve piyonu Altayın O • 3 aıalibiyetini 
lıtabul ıamplyonlarının ilk ra• ilin ediyordu. 
kiplerini kazandıklan gısrüldn. Saat 15,15 

Konyada, orta Anadolu grup lzmlr ve Uşak takımlarından 
ıampiyonluğu için Ankara, Af· boıalan sahaya Denizli mıntakası 
yon, Eıkiıehlr ve Kütahya birin- şampiyonu Çivril ve Aydın mın-
cilerl araaındaki mllıabakalarda taka ıampiyonu Söke takımları 
Ankaralılar en çetin rakipleri alklflar araaında çıkh. 
olan Eskiıehirlilerl 2 • 3 mağlüp İlk akını Aydın • Söke talamı 
etmeye muvaffak olarak grup yaptı ve hAkim vaziyete girdi. 
ıampiyonluğuna doğru olan yo- Denizli • Çivril takımı tam kad-
lunu açmıı bulunuyor. rosu ile gelmediğinden pek canlı 

Garbi Anadolu grupu şampi• oynayamıyor ve tehlikeli akınlara 
ı v · · U kt b l maruz kalıyordu. 

yon ubguk lıçınd . şal a. Ala§ ıyan Aydın - Söke santrforunun 
mUsa a a ar a ıse zmır tayının ü 1 b" t 1 s· · d k"k d 
b. h " g ze ır şu u ıncı a ı a a 

ıl assa v ehabın gayretile kuv• t D · ı· ç· ·1 k ı · v . . . . v v opu enız ı - ıvrı a es1 agzı-
vetlı rakıbını kazandıgını aşagıya na dolamıt v• takımına ilk golil 
koyduğumuz hususi mektuptan kazandırma tı. 

anlaşılıyor. JSiııci dakikalarda bir gol 
ÜçlincU grupun maçları ise, Altayın en tehlikeli akıncılarından Vehap tc~likes!ndeıı Den.izli - Çi~riHi-

Beşiktaş sahasında evvelki gün çekildi. Binlerce halkG& bUtUn lerın bır akını 25mci dakıkad ı 
B ·kt B 2 6 ·1 nazarlan bu defa göklerde dal· bir penalta ile neticelendi fakat 
eşı aşın ursayı - yenmesı e 

1 b l · 1 hi 1 galanan şanlı bayrağımıza çevrildi. bu pennlbyı gole tahvil edemiyen 
stan u şampıyonu e ne net - D · l" ç· lll'I A d Sö'k 

1 · • Bayrak çekme merasiminden enız ı · ıvr ı er Y ın • e-
ce enmııtir. lil 43li n d kik d "ki · - · sonra Aydın, Denizli, lımlr, Uıak ere ncu a a a ı ncı Şu um. umı vaı:ıyete bakıl.ırı.a, goltı kaydettirdiler. 
K d i ıampiyon takımları triblln lSnUn• ara enız ıamp yoounun ıeçımın- Birici haftayım bu ıuretle ve 
den sonra Buraada yapılacak den bir reımi geçit yaparak tid- Ay din -. Söke takımının O - 2 ga· 
final maçlarında Türkiye Futbol detle alkıılandılar. Ubiyetile bitti. 
birinciliği Ankara, İzmir, İatanbul Saat ı 3,09... iz.mir mıntakası ikinci haftaymda mlltekabil 
pmpiyonları arasında çekişile- ıampiyonu Altay ve Upk mın- akınlar devam ederken Söke ta· 
cektir. Bu ıeneki Türkiye birici- taka ıampiyonu Turan idman kımı 15 inci dakikada üçUncil ve 
liğinin lstanbulda kalabilmesi için yurdla takımları ıahada. 25 inci dakikada dördüncü goUe-
Beşiktaşlıların lzmir ve Ankara Hakem Niyazi Beyin dUdllğilo rini kaydetmiye muvaffak oldular. 
takımları önünde ç~ gayretli oyuna başlanıldı Ye ilk akını Haftaym sonlarında Denizli -
oynamalan elzemdir. · Uşak yaparak 2 dakikalık bir Çivril takımı daha canlı oynamı~ 

Garbi Anadolu birinciliklerinin hakimiyetten sonra mtitekabil ya başladı ve Santraforları Yıl-
tafıilatını aynen naklediyoruz : akınlar başladı.. d~nm takımına 40 ancı dakikada 

" A Enerjisini ıarfetmly:en Altay bır gol kazandırdı. 
Garbı nadolu Grup l0-20-25 inci dakikalarda çok ~f dakika sonra oyun bitmiş 

Birinci'ikleri çalııan Uıak takımını tehlikeli ve bu çarpıtmada da Aydın -
Uşak,• (Hususi) - Garbi Ana· akınlarana maruz kaldıktan sonra Söke takımı 1-4 galip gelmişti. 

dolu Gurup birinciliklerinin U!i:ak- daha fazla ralıımagva baılad Antalyada 
., ~ ı. Antalya, 17 (A.A.) - İki gUn-

ta yapılacagv ım geçen mektubumla ilk baftaym ortaları gcldı"ği 
denberi beraberliği temin eden 

bildirmiştim. halde gol çıkmadığını gören Al- Antalya • Adana takımı dün son 
Bu birinciliklere iıtirak etmek taylı Vahap akınları fazlalatbra- maçlarını yaptılar ve maç, bire 

tlzere lzmiri Temsilen Şampiyon rak 30 uncu dakikada gfizel bir ka11ı iki ile Adana lehine ntti-
Altay, Denizli mıntakaamı temsi- şutla takımına ilk golü kazandırdı. celendi. 
len Çivril ve Aydın mıntakasını Çok çabalıyan ve birkaç gol fır- y ann finale kalan J.parta ile 
temsilen Söke takımları memle- aatı kaçıran U14k takımı ıon Adana takımı maçı olacaktır, 
ketimize geldiler. dakikalarda ilk canlılığı ghtere-

Müsabakalar Şu Suretle miyordu, bundan iatifade eden 
Cereyan Etmişt · r Altaylı Vahap 35 inci dakikada 

ikinci vr.ı 37 inci tiakikada Uçüncil 
12 Cuma... Halk müsabaka· fOlü attı. Bu iki golden sonra 

lardan birkaç saat evvel akın ve 42 inci dakikada Uşak kaleai 
akın sahaya koşufUyordu. Sahada önünde lzmir lehine bir penaltı 
ıimdiyekadar görülmemit kesif bir verildi ve Vahabın çektiği bu 
halk kütlesi bütün nazarlarını peııalhyı kurtaran Uşak kalecisi 
futbol sahU1aa çevirmiş merasim a kıtlanarke birinci baftaym 0-3 
•• müsabakaları bekliyordu.. lzmir Altayın galibiyetile bitti. 

Saat 12,30 ... lzmir, Uşak, Ay- ikinci Haftaym: Altay bu haf-
dın, Denizli mıntaka şampiyonları taymda dctha fazla çalışıyor fakat 
sahada. Halkın şiddetli alkışları Uşak takımının da gayreti fzmir 
saha~ 1 çınlatıyor. aktnlarmı neticesiz bırakıyordu. 

Hakem Niyazi Beyin kumanda- Oyun mütekabil akın ve hücum• 
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.ş·eref Kupas Yapılacak 

• 
eş taş - Cialatasaray 

açı Tehir Edildi 
Fikstüre göre bu hafta Betik

tq - Galatasaray birinci takım· 
ları karşılaıacaktı. Geçen hafta• 
danberi Beşiktaşta devam eden 
Türkiye grup şampiyonluğu mil· 
aabakalarında Beıiktaş birinci 
takımı Bursayı da yenerek grup 
ıampiyonluğunu kazandığı ıçın 

grup şampiyonlan arasındaki Tür
kiye birinciliği maçlanna gide
cektir. Bu yüzden Galatasaray • 
Befiktaı birinci takımları maçı 
tehir edilmiıtir. 

Mıntakanın yarın yapılacak 
maçlar Hakkında gelen tebliği 

qağıdadır. 

Beşiktaı Bursada icra oluna· 
cak grup şampiyonları tasfiye
sinden avdet ettiği sıralarda iki 
hafta devam edecek olan ( Şeref 
kupası ) maçlarına girecektir. 

Şerefin vefab anında bıraktığı 
çocuklara ve ailesine yardım 
için takarrür eden bu kupa maçı 
iki hafta sonra Galatasaray, Fe
nerbabçe, Bqlktaı takımlan ara• 
sında başlıyacaktır. 

ilk oyunu Beşiktaı· Fenerbahçe 
oynıyacaktır. 

Bu ilk maçı takip eden Pazar 
gnnn Galatasaray • Beıiktaı kar-

şıla acak ondansonraki Cuma gU· 
nU de Final maçı yapılacaktır. 

Şeref kupası maçlanndakl 
birincilik lik usulile tayin edile-

Digarıbekir 
At Koşuları 

Dıyanbekir, (Huıust) - Son
bahar at koıularının ikincisi ya· 
pılmış, ilk koıuda birinciliği Cnndl 
zade Sabri Beyin Aroıu, ikinciliği 
mübqir Ahmet Efendinin Makıu· 
du, tiçUnclllüğü Muıullu Ahmet 
Efendinin CeylAnı kaz.anmıılardır. 

ikinci koıuda birinciliği milli· 
zlm Şemsettin Beyin Bahtiyarı, 
ikinciliği Mustafa ajanın lıbahı, 
tıçllncülUğü Nizım Efendinin Nec• 
ması kazanmıılardır. 

Üçllncll koıuda birinciliği Salt 
Efendinin Geyigi, ikinciliği baytar 
Hulfısi Beyin Şihaaı, llçilncülftğn 
yine Sait Efendinin Kısmeti ka· 
zanmıılardır. 

DördüncU koıu çok mtlhlmdL 
Bu koıuda kazananlardan damız· 
lık mllbayaa edilecek ve birinciye 
800 lira mllkifat verilecektL Bl
rlnciliil Adanalı Halil Efendlola 

cektir. 
Maçlarda takım Y~ stat blı· 

sesi almmıyacağma dair üç kulllı:> 
mutabık kalmıştır. ,,. 

Yarın ki Maçlar 
İstanbul futbol heyeti riyaaetinden: 
19-10-1934 Cuma gOnO yapılacak 

mıntaka blrincllik mGaabakaları: 
1 - Taksim ıtadında aaba komi

Hri Muslih Bey. 
Be1iktq-Galata1ara1 l"enç T. Saat 

11 Hakem Ahmet Adem Bey. 
Betildq - Galata1ara1 B. T. aaat 

12,15 Hakem Adnan Bey. 
Topkapı-EyDp A. T. 1aat 14 h•

kem lı.zet Muhittin Bey. 
2 - Beıiktaı ( Şeref ) ıtadıoda 

aaba komiseri Kemal Bey. 
Kemal Bey, 

Beykoz - latanbulspor B. T. Hat 
11,30 Hakem Halit lbrabim Bey. 

Beylerbeyi • Anadolu A. T. Hat 
13,15 Hakem Ahmet Bey. 

Beykoz - lıtanbulıpor A. T. aaat 
ıs Hakem Suphi Bey. 

Yen hakemleri: Sinan H Halit lb
rahim Beyler. 

3 - Fenerbahçe ıtadınela saha 
komiıeri Cafer Bey. 

Silleymaniyi - Fenerbabçe genç T. 
saat 11 Hakem Halit G alip Bey. 

Süleymaniye - Fenerbahçe B. T. 
uat 12,10 Halit Galip Bey. 

1 

Alt nordu-Ka•ımp .. a A. T. aaat 
13,50 Hakem Cafer Bey. 

Silleymaniye-Fenerbnhçe A. T. saat 
15,30 hakem Sadi Bey. 

Ynn hakemleri: lamail Rıfkı H 

Zarif Bey"er. 

Paristeki 
Serbest Güreşler 

Pariste geçen aene yapılıp 
ekserisinin danışıklı döğllı oldu
ğuna dair birçok yazalar yazılan 
müsabakalara bu ıene de haılan
mııtı-. Maçta birçok Franıız ıam• 
piyonu alınmasına rağmen mft. 
ıabakalar şimdiki halde büyUk 
bir rağbete mazhar olamamak• 
tadır. 

Bursa Şampiyonu Şerefin 
Mezarında 

Türkiye birincilikleri i"upo 
mUıabakaları için ıehrlmlze gelen 
Bursa ıamplyonları Şeref meza· 
rını ziyaret etmek ıuretile kadir 
ıinaslıklarını göıtermittir. ............................................................• 
Al CeylAnı, ikinciliği Sabri Beyin 
Ceylinı, ilçOncülUğll baytar Recep 
Beyin Ceylanı kuanmıılardır. 

ikinci gelen Ceylin damızlık 
olarak 1700 liraya satın alınmııtır. 

aile şanlı bayrağımız şehir bando- larla devam ederken halk iyice 
''lU~ İstiklal marfinı başlamaı'le heyecanlanmıı Ye Yaıa Vahap, 

Çocuklarına ve ailesine yardım için Beşiktaf, Fener ve Galatasaray taJmnlannın oarpışacağı Merhum Şeref ınhisnrlar 
Vekili Rana Beyin riyaeetindeki bir mıntaka içtimaında [X ltaretli merhum Şereftir] 
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Bu Haftanın Bilmecesi 
Kukuş Hangi Tarafa Gitmeli? 

Kukut'un kanaryaıı sabah 
erkenden hiç durmadan öter, 
herkesi uykudan uyandırırdı. 
Onun için kafesi bahçenin öteki 
köşesine kaldırdılar. 

Kukuş o sabah yine erkenden 
kalktı, kanaryasının yemini ver· 
mek için bahçeye çıktı. Fakat 
kanarya yerinde değildi. Kukuşun 

kuıunu kedi ödü 
patladı. Amma neyse etrafına 
bakarken ta ileride kafesi gördU. 
Kafesle Kukuıun arasında çiçek 
tarhlarının karmakarışık etf ği 
bir yol vardı. Kukuı bu yoldan 
gitti. Bu yolu bula bilir misiniz ? 

Bakalım en güzel hediyeyi 
içinizden kim alacak ? 

Geçen Bilmecemizi 
ğru Halledenler 

4 Teşrinievvel tarihli bilmecemizdo Birer fastlk 
birinci ikramiyemiz olan bir mektep top alacak· 
çanta ı ııı atanbul 49 uncu lak· lan Dezoiyan 
mektep 4 Uncu sınıftan 17 muhtelit 1Jkmek· 
Memnune hanım kazanmıştır. Talili tebi talebesin· 
okuyucumuzun hendiyesini bizzat ida· den Sirnyir Ay-
rehanemizden alması Llzımdır. vazyan, İstanbul 

Birer albUm alacaklar: Kasım• 28 inci llkmek-
paoa Küçiıkpiyulc Türbe sokak Ko.15 te tep 196 Ömer 
Osman, Davutpaşa Ortamektep 322 Faruk, Çengel• 
Muzaffer, Muallim mektebi 5/B den köy Fevzi Paşa 
116 Müzehher, Sıvat erkek liııeai sınıf konağı Beyhan, 
8 ten 236 Vedat, Balıkesir Dumlupınar İstanbul 43 üncü 
mektebi S ilncü sınıf Orhan Şevket mektep taleb .. 

• Bey ve Hanımlar. ainden 86 Leyll Geçen bilmecemi· 
Birer ,ı,e kolonya alacak• Hanım ve Bey· zin büyük mükafatı 

lan latıınbul 43 üncü mektep talebe- ler. olan mektep çan-
ainden 36 Nermin, İııtanbul kız ]ite- Birer boya tasını kazanan Üa
ıinden 1602 Vildan, İstanbul kız lise• kalemi ala· küdar ortamektep-
ainden 6 Şükriye, .Sarıyer postahane caklar: An- ten 211 Niyazi Ef. 
karşısında 90 No. da Mukaddes Hanım kıua Analıırtalar caddesi Lamot 
ve Beyler. terzihanesinda Hamdi Bey oğlu Fahri 

Birer mUrekkepll kalem aı... Vefa Jiıesi 1024 Ahmet, Samsun. An~ 
caklar: lstnnbuJ terzilik mektebi tale- ta)ya ambarı şube şefi İzzet Bey oğlu 
besinde 64 Hana, Sen Benuva lise1i Cemal, Vefa liııeııi ııınıf 2 den 445 Rük-
6 ıncı ınnıf J.,evter Karvuniteı, Fındıklı nü Bey va Hanımlar. 
kız lisesi 45ti Muallıi, İstanbul Katip- Birer muhtıra defteri alacak· 
ıinnn, Çobnçavş medrese sokak No. lar: Oaziosmanpaıa ortamektebi 412 
21 de Ktmalettin Dcy ve Hanımlar. Lütfü, Kumkapı Boğoıyan Varyan 

Birer kutu oyuncak alacak• mektebi Hejautuhi Şrakyan, Zoogul-
lar: Hnyrumiç Millizafcr mektebi 2 inci <lak belediye elektrik tah&ildan Muh-
ııınıftan Delkıe, Eskişeh r Millizafer sin Ef. kızı V aa[iye, Uzunköprü bak. 
mektebi 2 iuci sınıf 70 Hidaşet, Ay• kal Demir Ef. km Nadide, İstanbul 
vansarav Kalafatçıhruıe.n sokak No. 4 te ııanat mektebi 61 Hadiye Avni Vezir-
Mitat, l~tanbul eannt mektebi talebe- köprü inhisarlar memuru oğl~ Şaha 
ıinden 787 Suat Hanım ve Beyler. Bey ve Ilanmılar. (Arkası var) 

======~~=========~===== 

Haftanın Karikatürü 

Ah! ... Şöyle bir her iıteğimizl yapabil.eydik? .••• 

SON POSTA 

Hikaye 

Kurbağalar 
Bir Kıra/ 
istiyorlar / 

Bir gün kurbağaların en lhtl· 
yarı: "Arkadaşlar ni} e bizim bir 
leıralımız oımasın. Biz de bir kıral 
ister :z. Öyle değıl mi?,, Kurba· 
ğaların hepsi birden "evet, evet. 
Hepimiz bir kıral istiyoruz,, diye 
bağrışblar:. İçlerinden genç bir 
kurbağa çıktı: 

- Mademki ıiz kıral istiyor· 
sunuz, ben de bu memleketten 
giderim. Ben kıralla yaıayamam, 
de .Öteki kurbağaların hepıi ille 
de u.r kıralları olmasını istiyor· 
lardı. Fakat bunu nerede bula
caklarmı bi!miyorlardL Yakındaki 
kulübede ihtiyar bir adam vardı. 
Gidecekler ve bir kıral bulması 
için ona rica edeceklerdi. Hepıi 
ihtiyar adamın kullibeaini önüne 
gelince aralarında "içeri sen gire· 
ceksin, ben gireceğim,, diye bir 
mUnakaşa başladı. Nihayet hepsi 
birden bağırmıya karar verdiler. 
ihtiyar adam dıtarı çıkb. Bu ka· 
dar kurbağayı bir arada görünce 
f&flrdı. Ne istediklerini sordu. 
ahtiyar kurbağa niçin geldiklerini 
anlattı. Adam da yardım edece
ğine aö:ı; \'erdi. Ve : 

- Bir sabah knlktığımz zaman 
kıralmızı yanınızda bulacaksınız 
dedi. Bu söz üzerine kurbağalar 
yerlerine döndüler. 

Birkaç gün sonra yine bUtUn 
kurbağalar gö!Un kenarında yıka· 
nırlarken uzaktan büyük siyahlı, be· 
yazlı bir kuşun geldiğini gördüler. 

- Hah... işte kıralımız ııeli· 
yor, kıralımız bu olmalı. Uiye se
vine sevine kUfun geldiği tarafa 
dağru koştular. Kuı ta her geleni 
yakalayup yutuyordu. Yarım saa• 
tin içersinde göl kenarında bir 
tane bile kurbağa kalmamııtı. 
Yalnız ihtiyar kurbağa çabuk 
ııplayamadığı için geriye kalmış· 
b. Kuşun arkadaşlarını birer bi· 
rer yuttuğunu görtınce tekrar su
yun içine dılmıfb. Onun için o 
kurtulmuttu. 

Kıralın ortalıkta olmadığı bir· 
gUn zavalb ihiiyar gölün kena· 
nna ç.ıkmıf acıklı acıklı ölen ar
kadaılarını dütünüyordu. Uzak· 
tan bir de baktı ki mt:mlekeU 
bırakıp giden genç kurbağa ge
liyor. Genç kurbağa yaklaıınca 

hemen arkadaşlarını sordu. ihtiyar 
kurbağa da baılarına geleni, ken· 
disinin oasıl kurtulduğunu birer 
birer anlattı. Genç kurbağa: 

- Gördün mü?. Ben size kı· 
ral lateıneyin demiyor mu idim •• 
diye sö}' lenirken bir de bakbki 
leylek uzakta~ geliyor. ihtiyar 
kurbağa .• hah ışte, kıral diyecek 
oldu fakat daha s8zlinU bitirme· 
den kendini leyleğin ağzında bul· 
du. Küçük kurbağa daha tetik 
davrandı. Hemen suyun içine 
abldı ve kurtuldu. 

Iıte kurbağaların hikiyeainin 
sonu da bu oldu. 

r 
Küçük 

Okuyucularımıza 
Hakkınızın za;>i olmasını iıte· 

miyorsanız, göndereceğiniz bilmece
nin zarfına, o bilmecenin tarihini at• 
mayı unutmayınız. Zarfın bir kenan· 
na mesela '' 18/10/934 bilmecesi,, fga· 
retini koymak kafidir. 

Bilmecelerimizde kazanan oku
yuçularımızdan İstanbwda bulunanlar 
hediyeleri.ni yalnız pazartesi Ye per
şembo giinleri öğleden sonra matbaa
mu:dan bizzat almaları lazımdır. 
Taıradakilerin hediyeleri posta ile 
gönderilir. 

Sayfa 11 

Biraz Uğraşırsanız 
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Şu Oyunu Oynıyabi lirsiniz 

©@@®®® 
• ••••• 

Evvela resmin ajağısında 
üstünde birden on ikiye kadar 
rakamlar olan yuvarlakları keıin. 
Eğer isterseniz bir mukavva 
üzerine yaptştırın. Bu mukavva 
parçalarını yukarıdaki resimde 
gösterilen yerlerine koyun. İfte 
asıl oyun şimd i başlıyor: istediği· 
miz şey rakamların soldan sağa 
doğru ıöyle: 

.. ı 2 3 4 
5 6 7 8 
9 JO 11 12 

dizilmesidir. Bunu yapmak için 
de tabii rakamların yerlerini 
değiştireceksiniz. Fakat bir ıeye 
dikkat etmeniz lazım. 

Reaimde gördüğünüz gibi tek 
rakamlar beyaz yuvarlaklann, 
çift rakamlar kara yuvarlakların 
içindedir. lıte rakamların yerlerini 
değiıtirirken ·yalnız aksi renkte 
olanları biribir!erlle değittlrebi· 
lirsiniz. Mesela 7 ile 1 O aksi 
renklerde olduklan içJn yerleri 
değişebilir. 9 ile 12 nin yerlerini 
de değiftirebilirsiniz. Fakat 4 ile 
g un veyahut 5 ile 11 in yerlerini 
değittiremezsini:ı;. ÇUnkU bunlar 

Yugoslavya K1rah 
Şaıtınız mı?. Hiç · ıaımayın 

doğru söylUyorum. Resmini gör· 
dUğüniiz çoçuk timdi Yugoslavya 
karalıdır. Geçen hafta babası olan 
kıralı· Marsilyada öldürdüler. Ye· 
rlne de lngilterede mektepte oku
yan Ye henüz on bir yaıında olan 
bu arkadaıınız kıral oldu. 

Siz de bllyUk adam 0°lmak 
Uzere hazırlanıyor musunuz?. 

&} ni renktedirler. Yani çift nu· 
maraları teklerle, tekleri çiftlerle 
değiıtireceksiniz. Teki tek, çifti 
çiftle değil. ' 

Bu oyun gUç görünmekle be• 
rabei biraz uğraştıktan sonra on 
yedi -değiştirmede yukarıdaki 
sırayı bulabilirsiniz. 

Meraklı Şeyler 
200,000,000 Senelik Bir 

Ağaç Bulundu 
Son zamanlarda lngllterede 

tat olmuı bir ağaç kôtdl bu., 
lunmuştur. ProfesHrler bunun 
200.000.000 senelik olduğunu 
aöyliyorlar. 

Köpell Gibi Domuz 

Resmini gördllğttnllz domuı 
tıpkı köpek gibi ismini anlar. 
Çağınldığı zaman gelir. Hattı 
köpek gibi hammile beraber 
çarfıya bile gider. Resimde de 
onu hanımile çarşıya giderkeD 
görUyorsunuz. 

Saat Gibi Telefon 
Mucitlerden biri bir alet icat 

etmiş. Telefon sahibi bu aleti 
ıolcağa çıktığı zaman telefona 
takıyor. O yokken telefon çalınca 
bu alet karşıdakine ev sahibinin 
1aat kaçta döneceğini haber 
verJyor. 

-
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No: 64 
Yazanı Sermet Muhtar 18 - 10 - ı:lM Katilin Hüviyeti Artık 

Mirasyedinin Takımı Tamamlanmıştı •. Tamamen Anlaşıldı 
Vehbi Beyin yanına Bolses Tah· ... ' ' / ' •, bun dilinden, takaıaaından lllAl-
sin geçmiş, Katip Raifle Serçe lah... Huda alim bu gidiıle ya• 
Tevfik de karşılarına oturmuştu. kında oynatacağım, Toptaıılık 

Kambur Nabi, DübRracı Apik, olup çıkacağım... A kadın, ben 
Pehlivan Hilmi, Sulu Sezai kira nasıl bulurum senin yUzUğtıaUn 
faytonuna binmiıler, yemekleri ve taıını?.. Mücevherin bu kadar 
nevaleleri bUyUk ıefertaslarına, kıymetli idise ne diye muhafaza 
takım taklavatları da Venedik se• etmezsin? Sonra bahçeyi altUıt 
petlerine doldurmuılar, . bunlara, edin, illAki pırlantacağımı bulun 
içki hinliklerini, su hasırhlnrını, diye adamın iki ayağını bir pa• 
kilimleri cicimleri önlerine istif puca aokarıın? 
edip Çırpıcı yolunu tutmuşlardı. Böyle söylene aöylene, lraçın11 

Çayıra geldikieri vakit, daha olarak bahçeyi •llpUrme; tarakla 
ortalık tenhadı; :dra daha sa- tarama; tirpftinle •ıeleme ••• 
bahtı. Vakıa baı;ı kimseler var Küpler yok ta yok. 
ldlıe de bunlar civarın kenar Nabi Efendi, Çırpıcı alemin· Kırtıl Al•lu1ındr 1930 "" Y•ıotlao mlll•tl11• lalt1ıp •4•11 bir 6ega1111•111• 

mahallelerinden gelmiı aıağı ta• den bir akıam evvel, Fethiyedekl irat edigor. Kıralı11 ga11ıntl•lcl a•11ç Hlc•r, 6agi11Jcl 6lrl11el ıaaip Pr•11• Poldir 

baka adamlardı. evde, yine gece yarılarıoa kadar ( Baotarafı 1 inoi yüzde ) 
b h O t l rinde bulunan ve Zagrepte Ye-Sögv Otlerin altında, Ucra bir a çe süpDrm f, aramıı, eıe e- d I l l h 

k ı d ril iğ an aıı an pasaportun aa • 
tarafa otrmuşlar, henı•n içki sof· miı, oca taı arı ora an oraya teliği de tezalıllr etmiıtir. 
rasmı kurmuılardı. kaldırmıı, duvar diplerini çapa· Kalemen isminin Garabeti 

Kahveciden hasırlar getirtil- lamıı, canı burnunda ve tıkana- Peıte, 17 (Huıual) - Kıral 
miş, üstlerine kilimler serilmiı Peıı.ıvan Hilmi cak halde Fındıklıya dönmUıtU. Alekaandr'la Fransız Hariciye 
güneş yandan vurduğu için periıan. Aklı, fikri eriğin altında ( Arkası nr ) Nazırı M. B.#tu'yu öldOren ted• 

gı:mülü l n d k kU t • biıııçi teıkilifln uzun zaman Ma· ağacın alçalr dallarına allı, u O a O UZ p e. o• ıu·•m y 
~ H t .. bJ b h cariatanda, Junka • Puızta çiftli· mavili ekimler asılmış, adeta er anrmın gunü, r a ane 

bulu F th' d ki k d Siros •ırafından merhum Hacı ğinde yerleıip hazırlıklar yaptığı askılarla donallmı' bl'r gelı·n kö- p e ıye e eve 8 ar k B lf l ğJ b K Demir efendinin oğlu sabık fatanbul tahakkuk etme tedlr. u Ç t i n 
fe&İ kurulmuttu. ta an tepiyor. apıdan içeri gl- avukatlarından Ferit Demir Bey son Kalemen isminde bir dişçiye alt 

Tombul Btyin derdi, gUnU rer girmez hemen bahçeye dnhp, vuifeai olan Mnrdin mahkeme balı- olduğu bildirilmektedir. Bu mll· 
ıatafat, cafcaf değil mi ya, lan· komşulara itlttirecek aesle mavall ğında iken hutalanarak ölmüttilr. nasebetle kaydetmek lAzımdır ki 
d f b k tutturuyor: Allah anaıına v& kardetl•rlne aabır Kalemen ismi UçUncU defadır ki 

onun ne ti çu a aph yaylı Melek H. dedikleri zirzo- merhuma da rahmet eyleıio. telaffuz edilmektedir. 
minderlerini de çıkartıp aıedir gibi Bir defa bu iıim katilin pasa• 

yanyana dizdirmiŞ, Bol ses Tah· Yarınki Cuma sıUnU matinelerden itibaren ' portunda görUlmUştUr. Bundan başka 
sinle Serçe Tevfikl bir yanına, o Peştede M. Jojef Kalemen isminde 
KAtip Raifle Pehlivan Hilmiyi de T R K ~,·nemasın Ja bir avukat vardır ki bu zat çocu• 
öblir yanma oturtmuı, kendi de ""'4 U ~ ğuna Madam Mayerskl isimli bir 
baı mevkie yan gelmişti. mürebbiye tutmuştur. Bu mUreb-

Yaman miraayedi, bu Çırpıcı DAKTiLO EVLENı•YoR blyeninp&1aportnumaraaı 185744 
aleminin aon derece cakalı Ye tilr ve bu numara Marailya faciasını 
ve fiyakalı olmasını arzu ettiğin· NARIE GLORY - JEAN MURAT • ARMAND BERNARD müteakip katilin üzerinde bulunan 
.::1 b b d 1 Küı,:ük daktilonun mabadini teılcil eden ba muhteşem film ıimdive kadar pasaport numara&1nın aynidir. Su uen era er e ne er getirilme- 1 halde bu Kalem•n lımlnde tilr 

yapılan Franıız operetlerinin ft mükemmelidir. Emeabiı bir muıikl • En 
mişti? güzel şarkılar • neıe Ye zevk filmi. ıarabet bulunduğu apaşiktrdır. 

Keten ıofra örtüleri ttlkiri tMveteo: (Aman kar1m gellyor) tamamen renkli iki kı1ım1ık rövOltt komedi. Franuya Ayak Baaddıktan 
havlular, pullu peçeteler; kıristal Yerlerinizi evYelden temin ediniz. --•••••"' Sonra 
tabaklar, bflliir kheler, elm&1traı Pariı, 17 (Huıuıi) - Marailya 
aurahiler ille ağızlı teatiler, gü- Yarın İ p EK Sin d faclaaını tertip edenlerin Franaa 
mllt çatal bıçaklar.. emasın a ~-llıııı. topratına ayak baatıktan aonra, 

Slnemamn en parlak iki yıldızı ı ıerek cinayeti itlemeden evyel ve Oraya gider gitmez rakılar 

JOAN CRAWFORD GARY 00 gerek iıledikten sonraki faaliyet-
ıurahilere konacak şaraplar tea- • C PER lerl teıblt edilmiıtir. Ortada bir 
tilere dolduralacak; kara aurath lık defa olarak birlikte çerirdiklerJ : Kremer vardır ki geçen Cumadan 

binlikler klmıeye göaterilmeden H AYAT B 
1
• z 

1
• M D 

1
• R beri, bu adamın Marallya civarın-

or.adan kaldırılacak. dakl Ekı kaaabasına uğradığı 
Rakıyı gtimüt zarf fJncanlarda, teabit edilmiıtir. 

ıuyu altın kaplama kupalarda Fransızca sözlü bUyUk Metro - Goldwyn ıtıperfilminde Bu adam, tethiıci Hırvat 
içecekler. lideri avukat Pavellçln eararen• 

Ç l ki ·· 1 ·· ki k ....,. ______ • giz murahhası dır ve katil Ka· 
a a ar, ıoy uyece er; çe e· r Yann ilk matine.inden itibaren ._ ______ ,.... lemen ile arkadatlanna lıvlçre 

cekler, gülecekler, oynayac'lklar, 5 A R A y 5 İ N E M A 5 1 N D A ve Fransa topraklarında ·rehberlik 
eğlenecekler... Sonra lştihah itti· etmiıtir. 
halı yemek yenilecek; doya doya z o M B ı• Ortaya Çıkan Kadın 
Siaam, Kıbrıs şarapları içilecek, Bu eararengiz adamla beraber 
kurulan keyif bir kat daha kat- ( Yaşayan lSIUler ) Baı rolde : BELA LUGOSf bunların alh kiti oldukları da 
merleştirilecek. Esrarın 'aşk ile birleştiği muazzam ve hususi bir film. aabit olmuştur. Bu altıncı tabı• 

Çırpıcı, mirasyedi nasıl olurmuf çok genç, şık güzel bir kadındlJ'. 
Bu genç kadın, bu adamlara, 

görsün; seyredenlerin parmakları Eks kasabasının otellerinden bf· 
ağızlarında kalsın. Tekrar tekrar görünecek bir fılm rinde yine genç bir adam tara-

GötUrülen bu cicili bicili A M o K 3 1 fından takdim edilmiıtir. Bu ada· 
takımlar, bittabi Zinnun Efendiden mm telaffuzunda hafif bir Slav 
kalma değildi. Vehbi Beyin tut• BiRiNCi TEŞRiN şivesi vardı. Bu adam kadını tak• 

d Bat rollerde : dl tt'kt it · ti forması üzerine avuç olusu para Bıı tarihi belleyiniz ! m e ı en sonra g mış r. 
MARCELLE CHANT AL ld b l verilerek hep o hafta içinde Genç kadının ote e u unan 

almmıı ıeylerdi. ve INKİJİNOFF kaydına göre adı Mari Vudroftur. 

içki ve yemek ıofrasmın aal- S Ü M E R LÜBNAN MELiKESI (1910) da doğmuıtur. Milliyeti 
tanatı, şabaneligw I, delikanlının ( E k A 'k) S d Çekoslovaktır ve Fransamn Avln-

8 i rtish inemaaın a Pierre Benoit'nın ıaheserf yon şehrinden Ekı'e gelmittir. 
lıtediğinden Ali olmuş, çalıp Y•r1n saat 11 matinesinin O akıam otele bir diğer genç 
ıöyleyerek saatlerce rakı atııtı- ~ fiyatları ten~ilitlıdır. adam gelmlf, yemeği bu genç 
rılmıı, tıka basa yemek yenilmiı, kadınla beraber yemit ve aonra 

kupa kupa ıaraplar devrilmiı, Maarif VekaAletı• lstanbul Terzilik ve otelden ayrılmııtır. Genç kadın da 
kimıede hayır kalmadıktan sonra odaasna çıkmııbr. Genç kadın 

herkes bir kenara yıkılmııtı. Kürkçülük Mektebi MüdiirJiig"' Ünden: odasına çıkarken yapyalnızdı. 
Hepsi körkUtük sızmışlardı. Şaşalayan Garson 
Her zaman binlikler boıalthğı KUrkçUllik Şubesine talebe kayıt ve kabulüne aıağıdaki mad- Fakat ertesi aabah kadının 

ba'de bana mısın demeyen, hacı• deler hükUmlerine göre baılanmıthr. Terzilik kısmına yalnız erkek kahvaltısını odaaına götüren gar-
aon, bunun yanında bir erkek 

yatmaz gibi ayakta dikilen kam- talebeler için kayıt muamelesine devam edilmektedir. "6739,. görmekle epeıy ıaıalamııtır. An-
bur Nabi de mi kUfelik diyecek- 1 Asgari llkmektep mezunu, azami yaı 17 ve TUrk tab'ası laıılan bu adam otele gece gelmit 

ıiniz. olmak. ve hiç kimsenin nazarına çarp-
Zavallıcık ne derece yorgun 2 Mektep Şahadetnameıi, nUfuı cUzdanı, sıhhat ve aıı raporları madan kadının yanına gitmlttir. 

Ye bitkindi bilmezsiniz. ve 4 adet vesika fotoğrafı ibraz etmek. O giln kadınla erkek hemen 
Zinnun Efendinin çene atarken 3 Mektep muhtelit resmi hergUn devamlı nehari ve meccanidfr. hemen otelde hiç görünmemişler. 

yediği nanedenberi, hali harap, Adres: Sultanahmet, Dizdariye, Çeıme sokak No. 13. Telefon"22480,, Yalnız öğle yemeğini yemek için 

aıağıkl salona fnmlıler. Akıam 
llzerl de erkekle otelden ayrd
mıılardır. Genç kadınln bera• 
berinde dört tane yeni Ye gib:el 
valiz vardı. Arkasında alyah ve 
gllzel kesilmiı bir manto Ue 
baırnda gUzel ve aiyah bir ıapka 
bulunuyordu. Bu adamın esraren
giz Kraemer olduğu da mUsblttlr. 

Esrarengiz Bir Adam 
Hakikatte iae bu adamın ada 

Kvaterniktlr. Kremer, Ekı 
ıehnnin istaayon caddeılndeki 
otellerinden birine inmişti. Bera• 
berinde de iki adam vardı. Bun 
lar Şalny adını taııyan ve orman
da tutulan Malny ile katli Kale
menden başk&11 değildi. 

Kvaternik Ekaten aynldıktan 

aonra Ovinyona hareket etmiştir. 
Bunun için kiraladığı otomobilin 
ıoförUnUn yanında oturmuı ve 
mütemadiyen apordan bahaetmlf
tlr. OvJnyona muvaıalat ogece 
saat 23, 15 te vukubulmuıtur. 
Geride Kalanlar Ne Yapblar? 

El .. de kalaaa ~ ile Kal .. 
men erteıiglln otelden ayrılma· 
mıılar, öbUrgUn ld Salı idi, 
yine öğleye kadar otelde kal
mıılar, yemeği beraber yemitler, 
aonra aynlmıılardır. Kalemen Mar, 
ıllyaya hareket etmif, Malny lıe 
AYlnyon ıehrlnin yolunu tutmuı
tur. Bunun için kiraladığı oto
mobil Ucreti (225) franga balli 
olmuıtur. Malnlyi · Avinyona gö
türen Domaı ialmll bir ıofördllr 
ki bu malumatı kıımen zabıtaya 
o vermiıtir. 

Melny'nin (Fontenblo) orma
nında jandarmalann ellıiden kaç
bğı, dört gUn ıonra yakalandıp 
iae malumdur. 

Genç Kadın Nerede? 
Fakat Kraemerle beraber otel· 

den çikan kadının Eka tehrlnl 
nasıl terkettiği ve nereye gittlji 
hala anlatılmamıştır. 

Zabıtanın bütUn otellerde yap-
tığı araıhrmalar ve tahkikat ta 
bir netice temin etmem~ir. 

Bu malumat, Yugoslav zabıta• 
sının Fransız emniyeti umumiye• 
aine verdiği fotoğrafller sayesinde 
toplanmıştır. ÇUnkU Yugoslav 
zabıtaıınin elinde, tilpgeli eıhaı 
haklCında birçok resim vardL 
Bunlar, Fransız zabıtaaı tarafın
dan isimleri geçen otel müıteclr 

ve aahiplerine göıterillnce hepıinl 
tanımıılardır. 

Bütün bu Yazlyet, gellı ve 
gidişler ıuikaatin aon derece 
dikkatli bir surette hazırlandığını 
göı termektedır. 

Bunlar1n Ba,1ar1 Bu Kadın mıdır1 
Yine vaziyetten anlatıldığına 

göre tetbiıçilerin rehberi Kal .. 
men olmakla beraber hatlarının da 
bu genç kadın olduiunu zannet• 
tirecek emmareler vardır. 

Kadının oturduğu otelin lUka 
bir otel olması bu zanna kuvvet• 
lendirecek mahiyettedir. Halbuki 
Kraemer • Kvaternik, Malny-Şalny 
ve katli Kalemenln oturduklan 
otel nispeten ikinci derece bir 
oteldi. Bu adamlar hakkında bir 
an için ıüphe beslemek kimaenin 

( Dnamı 13 OncO yOzde ) 
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fTTIBAT ve TBBABBj 
il inci kısım N o. 91 Nasıl Doğdu ? •• 

Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Yaıadı ? .• 
~~~~~~ ıs - ıo - 934 Nasıl Ôlda? 
: .Ziya ~ıkir c:==========================' 

Ermeniler, Hükômeti Değil, Sadece 
Komiteyi Tanımak istiyorlardı .. 

Bu vlsi isyan şebekesini idare eden 
1ergerdelerin batında, baflıca iki 
adam g6rllnliyordu. lklai de Kaf• 
kaayah olan bu iki adamdan 
birine (lıhan), diierine de (Kara• 
bağla Aram) deniliyordu. Asıl 
dikkate ıayan olan cihet ıura11• 
dır ki; bu iki adam vaktile Rus
yada idama mahkum olarak Tür• 
klyeye kaçmıılar, hayatlarını 
kurtarmışlardı. Şimdi, senelerden• 
beri barındıkları bir yurdu parça• 
lamaya çahfayorlar, yahıız Tilrk· 
leri değil, TOrk yurdunu I• mah 
ıf bi benimsemİf olan 1erll Ye 
Sadık ermenileri de 6Jlım tehdit
leri albnda inlm inim lnletlyorlarclı. 

Bu iki Kafkas kaçatı, Tllrk 
yurdunda canlarını kurtaran emin 
hir melce bulduktan sonra derhal 
• Ruayada yarım bıraktıktan • ife, 
burada da deYama baılamıılarclı. 
Bir (Ermenlıtan) teıkll etmek, hir 
hükumetin baıına ıeçmek, kimin 
ı.aranna oluraa olaun, zevkuaafa 
lle 6mllr ıeçirmek; bu adamlann 
yeılne hayat programını t .. kU 
ediyordu. Onun için 16zlerl; ken• 
ili adı canlarım kurtaran Tllrk· 
leri detil, keadl canlanndan Ye 
kendi kanlanaclaa olaa ma8Ulll 
ermenllerl bile 1Grm67ordu... S.. 
iki adam, komitenin baııaa ıe
çer geçmez, eYvell (lhtımar) dakl 
-.neni papu mektebini lira 
ettftmiıler, buradan tasarruf 
•ttlllled ............ c .. ,.... •• ) 
namına alhnda her Ermeni 
köyUne birer komite mUme1-
aili 16ndermf1lerdl. Aynı za• 
manda da komitenin heyeti fa'a· 
lesine, kendi fikirlerinde olan 
adamlar getlrmlılerdi. Bnttın ha· 
yabna komitecilite Yakfetmlı olan 
Y emik laminde bir papazla Dan• 
yel Varta bet, Ermeni mektepleri 
mUfettfti Raf ael, arkadap Ser,U, 
Kaçkinla Vartan, Oaep, (Oamanh 
meb'ualarından ) Vremyan, Pa
paayan, arbk Van ve Bitlfateld 
Ermeni milletinin mukadderatına 
hlkim olan bir yaziyete ıeçmir 
lerdi. Aaırlardanberi blltUn Erm .. 
nilerin dini bir merkezi olan ·Van 
1618 içindeki· Ihttmar adaıı, bu 
adamlarm elinde bir komite mer
kezi haline ıelmifti. Mühim mik
tarda olan Yaridahna vaz'ıyet 
olunarak komite itlerine aarfedll
mealne karu Yerilmitti. Aynı za• 
manda, Van ve Bitlis villyetleria
de yaıayan Ermeniler, komite 
namına vergilere raptedilmltti. 
Her Ermeni köyünden, nüfua ni1-
petinde bir vergi alınayor; Ruaya• 
dan ucuzca tedarik olunan ailihlar, 
fakir köylülere - iki llç misli fazla 
fiatla - cebren aahlıyordu. Komi· 
tenin emrine itaat etmemek mtlm• 
knn almıyordu. ÇUnkll buna ce· 
aaret edenler, köylerinden tart, 
nikihmm feahi; miraatan mabru· 
miyet, dayak, idam cezalari?e 
tehdit olunuyordu. Bu ıerait al• 
bnda yerli ve hükumete sadık er
menilerde iater istemez bu cere• 
yana sürükleniyordu. Komite, 
kuvvetlendikce kuvvetleniyordu. 
Son zamanlarda vaziyet o derece• 
ye gelmiıti kil 

Ermeniler hllkümeti değil, sa
dece komiteyi tanıyorlardı. Hiç 
fllpbeaiz ki bunda hUkümetin de 
hDyllk blr mea'ullyet hiueai vardL 

Ermenilerin ecnebi memleketlerde te~kil edip Kafku oepheaine gönderdikleri 
Ermeni intikam orduıundan bir grup 

V .tlilerin ve diter alAkadar me- mltecaviz ıillhb komiteci derhal 
murların bu vaziyeti görmesi ve nahiye merkezine toplanmııtı. 
hunlann önft ·· e geçmesi :cabe- Jandarma kumandanı yüzbqı 
derdi. Fakat bOyük bir ekaeriyeti, Süleyman efendi l'.e maiyetindeki 
ittihat ve terakki kulüplerinin jandarmalar bir anda kurıundan 
Çanak yalayıcılarından mOrekkep geçirildikten sonra Banat iamin· 
olan bu memurlar, kendi ihtiras- deki bllyllk iallm köyline tecavüz 
lanm tatmin etmek yftzllnden et- edllmif, bu koca kay, yarım aaat 
raflarını göremiyorlar, iıittikleri zarfında alevlerle muhat bir 
ıeylere de ehemiyet vermiyorlardı. maktel haline gelm"tti. Esir 

Umumi seferberliğin bqlaclıtı edilen kadın ve kızlar da Ermeni 
zaman bu cıvar Ermenileri kimilen köylerine ıetirilmişb. 
mavzer, verndil, musin, gra, man- (Arkası var) 

lther ~bi seri ateılf tOfenkler, V.UnQRl.SfQn -'a 
kundakla maner tabancaları Ye ,6 ~ Uj 
bombalarla aillhlaumıtlardL Ar- LJ 
tak sadece, komitenin bir tek ı,a. neqecan Var 
retiae bakıyorlardı. .. Harbin ili- ( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
nını mllteakıp, Kafkasyadaki Er· M. Makaimosu izahat vermlye 
meni gönüllü taburlarının Osmanlı mecbur etmişlerdir. Nihaye Ha· 
lmdatı.raM taarruz •tilaelli. bu dal)+ N.,..... .....,.. selerelr 
Ylllyetlerla de ltlr anda layaa ede- p alzJeri alylemittlr : 
ceği zannını •ermiı .• Ve teıkllib .. -Arnavutluk hllk6metl, Millet· 
maL1U1a erkina ea çok bu hare• ler Mecl:ılnin akalliyetler hakkın· 
kete mani olmak iatemiılerdl. .d~ kabul ettiği kaideleri tatbik 
Halbuki Ermeni komitecileri, in- edeceğine dair tekrar tekrar te-
direcekleri darbenin daha mUeı- minat vermiştir.,, 
air olabilmesi için kendi umumi Bununla beraber üniversitede 
plinlaranı tatbikten vazgeçmemit· okuyan Arnr.vutluk Rumları Ta· 
ler; l.&tftn Anadolunun müşterek ı.,be Cemiyeti ile Şimali Epir 
bir ihtillle haZJrlanmasını bekle- mllltecilerl tarafından Arnavut· 
mitlerdi. itte, Ermeni çeteleri ta· luk aleyhinde bllytlk bir nllmayiı 
rafından yer yer bu lhtili- tertip edilmiştir. NUmayiıçiler 
le baıtanır baılanmaz, Rus Diyoniaya tiyatrosunda toplanarak 
htıkiimetine ve Kafkaa ordu· Arnavutluk Rumlarının fena mua• 
1U baıkumandanlığına mllracaat melelera uğradıklarını aöyliyerek 
ye tazyıkta bulunmuılar.. Ve proteato etmiflerdir. N&mayife 
nihayet, pek kanb ve pek kor- binlerce halk, meb'uılar ve lyan 
kuaç bir ıe~llde harekete geç• azalara da iftirak etmittir. Top--
mitlerdi. lanhda söz alan hatip:er, Arna-

llk kıyam hareketi, Tımar vutluk ale} binde tiddetli nutuklar 
nahiyeai merkezinde hllkômet a6ylemitlerdir. Ayrıca bir beyan-
memurlarının koyun uyımına name de kaleme alınarak bir su· 
itiraz etmek bahanesile baılamıf.. reti Milletler Cemiyetine ı&ade-
Ve ilk aillh patlar patlamaz bini rilmiftir. - A. V .. 

ı alihe konıand:ı ttrnek \'e ınsanın kendi gemisini ı s ted i~i hedefe j-ürulebft. 
mektır. ~a~lam ~ınır leı nıuıhıs hayat mücadelesinde muvaffakiyetin en iyi 
ıeminatıdır. Bınarnalr} h sınırlerırıizı 

Bromural .. 1enoll· 

ile ktı\'\fllendırıniz, bırnun musekkın \'e muka\0\i tesiri her İ$1e gorulür. 
Hıç hır zararı ) oktur ve alışıkl ı k \'ermez 

10 "' 20 komprimryı ha•i t iıp · 
lrrdr rczanelrrde reçele ılt ntıhr. 

Knoll A.-0 .. kımy e vi madd eler fa brikaları, Ludwigshafen •/Rhil 

Marsilga Faciası 

Katilin Hüviyeti Artık 
Tamamen Anlaşıldı 

( B11ttarafı 12 inci yüzde ) 

akhndan ge9memiştir. O derece 
sakin ve mütevazı ırörilnUyorlarclı. 

Katllln TercUmel Hali 
Paris, 17 (Huauıi) ·- Bulgar 

Makedonya komitesinden Gorgi
yef olduğu gerek parmak izinin 
Sofyada karıılaıtıra.masmdan, ıe
rek Bulgar zabıtasının bu huau,. 
ta kat'i malumat vermeainden 
anlqılan lştipli katil 1897 de doi
muıtur. 14 yaşında Bulgaristana 
geçmiı, 1924 te biri meb'ua 
D:mof olmak üzere iki 
kişiyi öldürmllş, idama mah· 
kum olmuı, umumi aftan 
iatifade etmiş ve 1932 de Bulga· 
riıtanı terkederek güya Hırvat 
komiteciler ile tetrikimeaai etmiştir. 

Katllln MUalUmanhlından 
ŞUphe Edlllyor 

Marsilya, 17 ( Hususi ) -
Katilin cesedini eaaah bir 
ıurette muayene eden YugoalaY 
zabıtası teknik adımlan, katilin 
sol kolunda mevcut dövmenin 
(7-8) sene evvel yapalmıt olduğunu 
Bulgar Makedonya komiteı:nin 
işareti olduğunu, Hırvat tedhişçi· 
)eri Ustaıilerin bu İfareti kullanıp 
kullanmadıklarının malum bulun-
madığmı beyan etmiılerdir. Katil 
Kalemenin alinnetli olmasından 
bu adamın milılüman olmasından 
da füphe ediliyor. 

Sllnynln lt,aab 
Mölon, 17 (Husuai) - Silny 

ismini taııyan Şalnl veya Malnl· 
nin ifadesine nazaran Marsilyada, 
o da Kalemenle ıuikaate iştirak 
edecekti, Her nedense ve bir 
r;vayete göre baıkasmı öld&r
mekten çekinerek it• giritmemlt 
ve cinayeti yalnız Kalemen iti•· 
mittir. 

Katil bir Bulgar komlteclal 
Belaret. 17 ( A. A. ) - Ya

••••Y. Dahlliye Nezareti, a1..., 
olduğu mal6mata istinaden Kral 
Aleksandrın katilinin hüYiyetinl 
kat'i surette teıpit etmiştir. 

Koldaki dövmeler, göbekteki 
yara izi, Sofya zabıtaaı tarafın· 
dan 1931 aenealnde alınmıı olan 
parmak izleri ve etkiline ait olan 
umumi tarifat, cani Kalemen'ln 
hakikatte Makedonya tethiş ko· 
miteıine menaup (Valadimlr Guer
giyef Stcherroa Emıky) olduğunu 
meydana çıkarmııtır. 

Merkum 1932 senesinde Bul
ıariatam terkederek Budapqteye 
sıltmit ve orada mezkur tetkilibn 
Macariıtan ajanhğına yapmıt ve 
ayni zamanda Macaristan ile 
diier komıu devletlerdeki tecl
bltçllere talimat yetiıtlrmek vazi
fesini 116rmll1ttlr. 

Ecnebi gazetelerden biri, Mar
ıilya canilinin fiç&ncl teriki cllr
mtı ( Mio Kralunun ) , Belgrat 
ı.abıtaaı ıof6rlerindea biri oldu
ğunu ortaya atmııtır. Biz, Kralu
nun Franaız memurları huzurunda 
kendlalnin Budapeıte poliı mek· 
tebl ioförti olduğunu ve bu Yazife
ye tedhitçilerin reisi (Pertchetz)in 
tavaiyeai ile kabul edilmiı bulun
dujunu itiraf eylediğini beyana 
mezunuz. 

lnglllz Kabinesinde Bir MUzakere 
Londra, 17(A.A.)- Nazırların 

bugllrıkn toplantıaında, Sir Jobn 
Simon • Marailya cinayetinden 
sonraki 1ıllnlerde olan baZJ ak· 
atıllmellerden kabineyi haber
dar etmiştir. 

Cinayetle allkadar btikômet• 
lerio tedbirleri ve itldalleri gayet 
mftuit birer alimet olarak telik· 
ki edilmektedir. 

Cenazeye Giden Heyefler 
Londra 17 ( A.A ) -İngiltere 

Kıralını, mliteveff a Kıral Alek· 
aandr'ın cenazeıinde temail ede
cek olan Duk dö Kent ile niıan• 
haa Prenses Marina ve Yunan 
Prenai Nikola ile zevceai, dün 
Belırada yarmıılardır. Bu zevat, 
iataayonda, Prens Pol ile Prenaes 
Olıa tarafından klll'fılanmıflar 

Maz '1 •nlardan Nail• o• •on tlt1J• 
••k•l•n•• llal11i 

ve doğruca Kıral Piyerln ıarayına 
gitmiılerdlr. 

Londra, 17 (A.A.) - lngilte
renin Akdeniz filoau kumandanı 
olup lngllz bahriyeaini Kıral Alek· 
aandır'ın cenazesinde temsil ede· 
cek olan Amiral Fiıer'in refaka
tinde (15) zabit ve (120) bahriye 
neferi bulunacaktır. 

Parla, 17 (A.A.) - Çekoslo· 
vakya hariciye nazırı M. Benea 
kıral Alekaandrın cenaze meraal· 
minde bulunmak üzere dün ak· 
ıam Belırada hareket etmiıtir. 
Hareketinden evvel M. Bene1 
Fransa hariciye nazırı M. Laval 
ile uzun ve samimi bir mUJikatta 
bulunmuıtur. Bu miilAkat F ranaız 
ve Çekoalovak hükümetlerinin 
harici aiyasette görl\ıler~nin bera• 
ber olduğunu müıabedeye imkln 
vermiştir. 

Sofya, 17 (A.A.) - Pren• Ki· 
ril, ref akatinda kralın yaveri Ce
neral Panof ile Hariciye naZJn 
M. Batolof, Harbiye DUJPI Cene
ral Zuatef ve yüksek rü tbede 
dört zabit olduğu halde Yugos-
lavya Kırah Aleksandrın cenaze 
merasiminde bulunmak llzere saat 
20,20 de Belgrada hareket etmiştir 

Kral Karol Belgratta 
Belırat, 17 ( A. A. ) - Ro

manya Kıralı Karol beraberinde 
Prens Nikola, Mareıal Prezan, 
Hariciye Nazın M. Titllleıko ve 
diğer zevat bulunduğu halde dlln 
aaat 16 da buraya gelmittir. 
KıraJ, Yuıoalavya aaltanat niya· 
bet meclisi aza11 Ye hükumat 
ricali tarafından karplanmııtar. 
Don saat on sekizde 
aarayda mllteveffa karalan 
tabutu 6n6nde ruhi hir ayin ya
pılmıı ve bu ayinde blltlln kıra) 
hanedanı ile Romanya kırab 
Karol ve Prena Nikola hazır. 
bulunmuşlardır. 

Belgrat, 17 (A. A.) - lnfi
liz prenalerinden Jorj ile prenıe• 
Marina dlln ıehrlmize gelmitlerdlı 
Bizim Heyet te Belgrada Yardı 

Belırat, 17 (A.A.) - Kıral 
Alekaandr'ın cenaze merasiminde 
bulunacak olan ve Ttlrkiye Ha· 
riye Vekili T evflk RDıtil Beyle 
Yunaniatan Hariciye Nazan 
M. Makaimoa'un riyasetleri al
bnda bulunan ruml TOrk Ye 
Yunan heyetleri don ıece yansı 
Belırada ıelmif)erdir. 

Heyetler, iatasyonda Hariciye 
Nazarı M. Y evtiç ile Ttlrkiye ve 
Yunanistanın belgrat Elçileri ve 
diğer birçok zavat tarafandan 
ist kbal edilmiıtir. 

._..... ...... . ,. .. ... . .... . -. .. . 

Manf Teksayl 
~~ kapolları daima 

böyle kapalı url 
derununda e c z a

_..... ıelerde satılır. 
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Mükellef Bir Ziyafet .• 
Kıral Birinci Fransuva, Şarlken'in 
Kurtulmasını Bir Ziyafetle Tes'it 

Esaretinden 
Ediyordu .• 

Şövalye, merdivenlerden ine...
ken Antuvan oradaki fıçılardan 
birini kavradı. Bir iki ayak mer· 
diven inerek oraya bırakfı. V • 
ıonra tekrar yukarı çıkarak ka· 
pağı yarı yarıya kapadı. Arasın
dan içeri girdikten ıonra, ellerini 
yukar kaldırdı. Kapağı alt taraf· 
tan ite ite yuvuına kaydırdı. 
Kapak, yine eakiıl gibi kapan· 
mıştı. 

Fakat Antuvanın parmnklan 
da epiyce hırpalanmıştı. Hissettiği 
ıztıraba ehemmiyet vermiyerek 
merdıven basamağına bıraktığı 

fıçıyı omuzladı. Merdivenden in· 
meğe baıladı. 

Dehlizde lbrahiınin yaktığı 

çıraların hafif ışığı şövalyeye akse· 
diyordu.. Ona, kızıl bir hayal 
tekli veriyordu. Antuvan: 

- Şöyalyem!. Siz gidin .. Müm• 
kUn olduğu kadar ilerleyin. 

lbrahim •. Elinde ateıi uzak tut.. 
Yalnız, yanmamlf çıralara bana 
ver. 

Diye bağırdı. Omuzundaki 
fıçıyı yere bıraktı. lbrabimden 
aldığı çıra parçalarını, uçları biri· 
birine dokunacak surette yere 
sıraladı, Uzunca bir fitil yaptı. 

Ve sonra, lbrahim elindeki yanar 
çırayı alarak yerdeki çıralarm 
ucunu yaktı. 

- işte, şimdi kurtulduk. 
Diye homurdandı. 

* K1ralln Kurtuluş Ziyafeti 
KıraHarını derin bir mubah· 

betle seven (Paris) liler, Birinci 
Fransuvayı parlak bir ıurette 
istikbal etmiştiler. Altı aydanberi 
Madritte Şarlken'in mahpusu 
olan k ıral bir hayli ıayıflamıı 
ve rengi de sararmış olmasına 

rağmen neıeslai kaybetmemif .• 
Parise, sanki bir evden döner 
gibi etrafına tebessUmler aaça• 
rak girmiıtl. 

Valde KıraJiçe ile sevgili ev• 
ladmın karşılatması, pek hazin 
olmuştu. Hayatı ğüç kurtulan 
oğlunu, analık ıefkatinin en coı· 
kun teznhU!erlle sinesine bastıran 
Kıraliçe, bUtun merasim ve teı· 
rifatı unutmuş : 

- EvJadım .. Fransuvam ..• Artık 
bir daha seni göreceğimi biç 
fimit etmiyordum. Seni, ancak bir 
muzcize kurtardı. O mucizeyi ya· 
ratan Hazreti Mesiha.. Ve onun 
bUtUn azizlerine tükranla ıecde 
ederim. 

Diye mırıldanıyordu. 
Bu hazin manzarayı görenlerin 

gözleri, yaşlarla dolmuştu. Bir 
aralık, veliahbn baı gözdesi - ve 
kıralm sabık metreıi • Diyan dö 
Puvatiye Kıralın önünde eğilmitı 

- Haımetmeapf.. Alh ilydan· 
beri, Hazreti Meryemin tasviri 
önünde, sizin halisınız için göz· 
yaıı döküyordum. Nihayet, bu 
mesut gllnU g6rmekte bahtiyarım. 

Demişti. Fakat bu s6z:eri söy· 
lerken, rengi bembeyaz kesi '. mişti. 

Bunu, eski metresinin muhabbet 
ve sadakatine atfeden Birinci 
Fransuva, büyük bir memnuni· 
yetle dudaklarını Dlyanm kulağına 
ya!dnştırmıı: 

- TeşekkUr ederim, Oiyan ••• 
Altı aydır mahrum kaldığım aı· 
kın ıarabını, en evvel tenin du
daklarmdan içeceiim. 

Cevabını fısıldamıştı. 

* Şarlkenden alacağı intikamın 
hUlyasile, esaret hayabnın acıla· 
rını çarçabuk unutan kral birinci 
Fransuva, Sen Piyer kilisesinde 
büyük bir şükran iyini yaptırdık· 
tan sonra, muhteşem bir kurtuluı 
ziyafeti tertip edilmesini de em· 
retmişti. 

Ziyafet gecesi, Luvr E.arayının 
içi ve dışı, bir mahşer kesilmitti 
Sarayın geniş salonlarından cad· 
deye nurlar taşıyor.. kadife, çuha 
dameslto elbiseli yüzlerce asılza
de, sarayın mebzul kadınları ara· 
sında dolaşıyordu. Salonları bir· 
birine rapteden hol de man· 
dolin, bliyUk küçük kitar,:a, 
flüt, harp'tan mürekkep bir saz 
takımı vakit vakit valsler, kadril• 
ler çalıyor.. o zaman bu rengA· 
renk insan mahşeri kaynqıyor, 
bir yumak gibi biri birlerine s~ • 
rılıyor.. döne döne salonu dola· 
şıyor.. ve sonra dağılıyordu. 

Sanıyın önündeki cadde de 
adam almıyordu. Muhafız blSlUğll 
efradının mızrakları altında itilip 
kakılmalarma rağmen halk biri· 
birini ezerek göılerlnl pencere· 
lerden ayıramıyor; salonlann pen· 
cerelerinden taşan renk ve ziya 
ıulelerine bakarak: 

- Y aşasm kıral ... 
Diye bağırıyor.. kapının önOn· 

de dağılan bal şarabından bir taı 
içebilmek i~in yumruklara. tek-
melere, ezilip çiğnenmelere kat• 
lanı yordu. 

( Arkası var ) 

" .. lsta~bui 
0

Öçu ... n~Ulcr;-~em;,::-
luftundan ~ Tamemına 4515 lira 
luymet takdir edilen Pendikte iıtns
yon civnrında Kı:rakol sokağında bo
yacı Havr.di kö4kll namile maruf 
265/6 numaralı maa bahçe bir bap 
hanenin tamamı açık arttırmaya 
vazedilerek ya pılan açık arttırmasında 
3000 liraya mOıterlsine ihale edilmit 
lıe de mOoteri bedeli mOzayedeyl 
vaktinde tediye etmeditinden ihalenin 
feshedilme.ine binaen bu lrere tekrar 
açık arttırmaya vazedilerek tartna· 
mHİ 22/10/34 tarihinde diYımhaneye 

talik n 19/11/934 mOaadlf Pazartui 
a-Onil aaat 14 dea 16 ya kadar dairede 
açık arttırmaaı yapılacak va en çok 
arthranın Oaerlnde bırakılacaktır. 

Arttırmaya ittlrak içla yOzde yedi 
buçuk pey akçHi alınır. Milterakim 
vera-i, belediye ve Yakıf ic · releri 
mOıteriye aittir. Hakları tapu sicille
rile sabit olmıyan alacaklılar ile diğer 
alikadarların ve irffak hakkı sahip· 
lerinln bu haklarını ve busuıile faiz 
ve maaarife dair olan iddialarının 
ilan tarib"nden itibaren yirmi gDn 
içinde evrakı mOıbitelerile bild:rme• 
leri lbımdır. Aksi halde hakları tapu 
aicillerile sabit olmayanlar aabt bede
linin paylaşmasından hrriç kaJırlar 
Alakadarlar. 1424 numaralı icra ve 
iflls kanununun 119 uncu maddesi 
ahkimına tevfikan hareket etmeleri 
va daha faz'a malumat alm ak iste· 
yenlerin 32 2557 doıya oumaraıile 
memuriyetimiıe mOracaat eylemeleri 
ilin olunur. (3732) 

lstanbul asliye 1 inci hukuk 
mahkemesinden: Galatada Ma
nukyan han ı kinci katta 1· numarada 
mukim tüccar lan Marko Eg'iz efendinin 
hir kıt'a m•ıkavelename mucibince Ho
lantse banka terhin ettiği cem'an 11735 
kıloluk 540 - 167 N. A. markalı 874 
denk tütüne mukabil alınan ve ;JJ.3-934 
ta rihinde tediyesi icap eden 3344,5 
liranın tediye edilmemesi hasıbile meı• 
kfır bankaca mcrhun tütünlerin satıl
maeı talep edılmiş ve mahkemece işbu 
satıı talebine karşı bir güna itiru 
mevcut olduğıı *8kdirde ticaret kana. , 

1926 - 1927 
1928 - 1929 

ıenelerinde her hafta 

4 0.,0 o o 
okuyucunun merakla beklediği 

[BüYÜK GAZETE 1 
Pek yakında sevgili okuyucu· 

lanna tekrar kavuıuyor. 

f BÜYÜK GAZETE 1 
Yeni ıeldf ne olacak ? 
Nasıl çıkacak ? 
Ne zaman çıkacak ? 
Ne günleri çıkacak? 
Kaç 1ahife olacak ? 
Kaç kuruş olacak ? 

- Kimler yazı yazacak ? 
- Nelerden bahsedecek ? 
- Ne gibi yenilikler yapacak? 

diye derhal bir çok ıualler 
soracaksınız. 

Bunları anlamak için 
ecele etmeyiniz, Yava, 
yavet cevap verece§lz. 

Adre•: 
f stanbul • Ankara caddesi 

~kp~, ~•u~ !?.No:l 
\::lıUğurlu Z. Derviı T. (23397) J 

(3658) 

iatanbul ikinci icra memur• 
luftundanı lpotek cihetinden paraya 
çevrilmesine .karar verilip heyeti mec· 
muasına on iki bin iki yüz lira kıymet 
takdir olunan Boğaziçinda İ•tinyade 

lstioye caddesinde eski 87 ve yeni 
80, 82 numaralarla murakkam maa 
bahçe hane mOşterek kuyuyu müşte
mil müfrez depo mahalli ile ve yene 
mahalli mezkılr ve caddede eski 87 ve 
yeni 85 numaralı YO 486 metre murab-• 
bamda bulunan bir kıt'a arsanın tamam
lan uttırmaya vazedilmiştir. 26-11-934 
tarihine müse.dif pazartesi günü saat on 
dörtten on altıya kadar dairemizde açık 
arttırması icra kıhncaktır. Arttırma 

bedel.i kıyma.ti muham~inenin yüzde 
yetmış beşioı bulmadıgı takdirde son 
arttıranın taahhütleri baki kalmnk üzere 
satış on beş gün müddetle temdit ve 
11·12-934 tarihine müeadif salı günü 
aaat on dörtten on altıya kadar keza 
dairemizde yapılacak olan arttırmasın
da mezkur gayri menkullit en çok 
artttran uhdesine ihale olunacaktır. 
Arttırmaya İştirak etmek isteyenlerin 
( mezkl1r gnyri menkuliltın l kıymeti 
muhamıninesinin yüzde yedi buçuğu 
nispetinde pey akçesi veya milli bir 
baııkanm teminat mektubunu hamil 
bulunmaları iktise. eder. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmayan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahi11'erinin bu hakları ve husu
sile faiz ve mcsarife dair olan iddiala
rını ililn tarihi nden itibaren yirmi gün 
zarfıı.da evrakı müıbitelerile birlik te 
dairemize bildirmeleri lfizımdır akli 
halde hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyunlar satış bedelinin paylaşrnasın
dan hariç kalırlar. l\Iiiterakim vergi, 
vakıf icnreııi, tanzifiye ve tenviriyeden 
mütevellit belediye rüsumu müştPriye 
aittir. Daha fe7.IR mahimat almak ille· 
yenler in 28-10 934 tarihinden itibaren 
dairemizde açık bulundurıılacak arttır
ma şartname inin 93:1 - 6~26 numaralı 
dosyasına müracaaUa mezkur doıya 
derununda mevcut ve mezkur mahal
lerin eveaf, mesaha ve sairesini hRYi 
vaz'1yet ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlıyabilecekleri ilan olu· 
nur. (3719) ......................................... , ................... . 
nunnn 766 - 767 inci maddesi muci-
bince üç gtin zarfında mahkemeye 
bild irilmesi hususunun ikametgahı 

hazırı me!;hul IJulunan mumaileyh 
Mnrko efendiye ilanen teb l .ğine karar 
verilmiş olduğundan mumaileyh mez
kur müddet zarfında bir güııa itirazda 
bulunmadığı takdirde mali merhunun 
aatılacağı ilan olunur. (3781) 
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Muvaffakıyet· n Sırrı 

RADTOLİN 
Laboratuvarlarda inıan dişleri 

Üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahJulü olduğu için: 

, ~ 

ı.. 

Bir yandan diılerl beyazlatıp leke ve 
kirleri izale eder, diılere tatlı bir parlaklık 
verir, nefesi tatlılaştıruken diğer taraftan 
dit etlerini de tedavi eder ve kuvvet· 
leodirir, dişlerin en bUyllk dliımanı 
bamızlarla mücadele eden tUkrüğil ço
ğaltır, mikropları öldllrür. 

RADVOLiN 
Kullanınız. 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

ıye 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli llç ehlivukuf tarafından tama• 
mma 2136 lira kıymet takdir edilen Kadıköy Caferağa M. Tevfik B. 
•okak E. 3 Mü Y. 14 No.lı maabahçe bir bap ahşap hane aatıı• 
vazedilmiı o\duğundan 21· 11 - 934 tarihine mUsadif Çarşamba 

gUnll aaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırmaaı 
icra edilecektir. Arttırma bede:U kıymeti mubamminenln 

% 15 ini bulduğu takdirde müşterisi lizerlnde bırakılacak• 
br. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzere 
arttırma 15 gfln mliddetle temdit edilerek 6-12·934 tarihine mllaa• 
dif Perıembe gtınü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 

pılacak ikinci açık artbrmasında arttırma bedeli kıymeti muham
minenin % 75 ini bulmadığı takdirdo ıatlf 2280 No. lı kanun ah-
kimına tevfikan geri bırakılır. Satış peıindir. Arthrmaya iıtlrak 
etmek iıtiyenlerin kıymeti muhamminenin 9o 7,5 niıbetlnde pey 

akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hAmil bulunmalan 
llzımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve 
hususile f siz ve masarife dair olan iddialarını evrakı mllsbitelerl 

ile birlikte ilAn tarihinden itibaren nihayet 20 giln zarfında 
dairemize bildirmeleri lciıımdır.Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
aabit olnııyanlar ıatış bedelinin pay!aşmasından hariç kalırlar mll· 
teraldm vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak istiyenler 5 • 11 - 934 
tarihinden itibaren herkeıin görebilmesi için dairede açık bulundu· 
rulacak arttırma şartnamesi ile 934-2712 No. lı doıyaya milra• 
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin 
olunur. (6835) . -

İstanbul Posta T T. Baş Müdürlüğünden 
1 - Trakya, Rumeli, Körfez, Bursa, Anadolu, fstanbul mınta· 

kalan için kestirilecek muhtelif ebatta yediyilz elli şerden cem'an 
dört bin b~şyUz adet telgraf direği her mıntaka için ayrı teklif 
kabul edilmek Uzere kapalı zarf u&ulile 1 Teşrinievvel 934 tarihin· 
den itibaren lstanbulda mevkii münakasaya konulmuştur. 

2 - lhale ı 1 TeşrinievYel 934 tarihine tesadüf eden Pazar 
gUnU saat 14 te lstanbul Baş Müdüriyetinde müteşekkil komiıyonda 
yapılacak ve ;nüteahhitlere talep ettikleri takdirde mukavelenin 
aktini müteakıp ihaıe bedelin in üçte biri niıbetinde avans verilecektir. 

3 - Tnlip olanların şartnamesini görmek ve kanuna uygun 
olmak şartile ihzar edecekleri teklifnamelerini vermek ve beher 
mmtaka için iki yüz yirmi beş liradan iştirak edecekleri mıntaka 

adedine göre teminatı muvakkatelerlni yatırmak Uzer• lstanbulda 
komisyon Riyaıetine müracaatları ilan olunur. (6313) 
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29 Birinciteşrin 1034 ten 1 S lkinciteşrln 1934 tarihine kadar 

devam etmek üzere Ankarada açılacak serglyl ziyaret için ıeyahat 
edecek yolculara, gidiş - dönüş bileti almak ıartile umumt tarife 
Ocretleri Uı:erinden, % 50 ve teşhir için nakledilecek ve teıhlrdeo 
ıonra iade edilecek eşyanın 250 kilosuna ve bu eşya yekpare ağır 
eçsamdan ise beherinin sıkleti ne olursa olıun yalnız iki adedine 
ve mobilya olduğu takdirde de 1000 kiloauna umumi tarifelerden 
"8 70 tenıllfıt yapılır. 

Tenzila M·· ddeti 
Yolculara: 
Sergiye gitmek için 19120 Birincit•frin 934 gece yarısından 

10/ 11 lkinciteşrin 934 gece yarısına 
Dönüi seyahati için: 3/4 lkinciteşrln 934 gece yarısından 20121 

lkinciteşrin 934 gece yarısına kadardır. 
Sergiye gönderilecek eşya için : 
11112 1 Teşrin 934 gece yarısından 29/30 Birinciteırin 934 

gece yarısına 
Sergiden iade edilecek eıya için : 
15/16 İkiociteşrin gece yansmdan 25/26 lkiociteırin 934 gece 

yarısına kadardır. 

Tenzilat Şartları 
SergJyi %İyaret için seyahat edecek yolculara, hareket iıtaıiyo

nunda peşinen alınacak gidiş - dönllrt Ucretleri mukabilinde bir 
fotoğraflı gidiş - dönUş bileti verilir. Bunun için yolcuların gişelere 
bir adet vesika fotoğrafı ile müracaat etmeleri vo dönüş seyahatine 
ba lamadan ellerindeki • dönü§ biletlerini istasiyona gösterip vize 
ettirmeleri lazımgelir, 

Teşhir edilmelc ilzere gönderilecek eşya için : 
Milli Iktısat ve Tasarruf Cemiyeti merkez vey ıubelerlnden, 

mergide teıhir edilmek üzere nakledileceğine dair bir vesika geti
rilmesi ıarthr. Bu vesikanın içinde, etyanın cinsi ve her cinsin 
•ıklet ve adedi ve sahibinin ismi ile firması dercedilecektir. 

T e bir edildikten eonra mahalline iade edilecek eşya için de : 
Bldayeten sergiye gönderilirken tanzim edilmit olan hamule 

.enedinin Ankara istasiyon ambanna ibraz ve tevdi edilmesi icap 
eder. 

Aşağıda tarih ve numaraları yazılı trenlerle seyahat etmek Uzere 
nkara için gidiş-dönUı bileti nlan yolcuian. nmumi tarfi• üzerinden: 

% 60 
tenzilftt yapılacaktır. 

Bu tenzllAtın muteber olduğu trenler ; 

Haydarpaşa • Adapazar - Ankara • Hay<İarpata 
Gidit için : 1 ve 8 lklnciteşrin 1934 tarihlerinde Heydarpaşa• 

dan kalkan 6 numaralı trenler : Saatleri 

Kalkış Vanş 

Haydarpaıadan 1 ve 8 lkincitetrinde 
Ankaraya 2 ve 9 lkinciteşrinde . . . 
Dönüş için ı 2 lklncitcırinde gelenler 
3, 4, 5, 6, ve 7 Ikincitetrinde, 9 
ikinci teşrinde gelenler de 1 O, 11, 12, 
13, 14 lkinciteşrin tarihlerinden her
hangi birinde Ankaradan kalkan 5 
numaralı trenle avdet edebilirler. 

Ankara dan 
HaydArpnşaya 

lzmir - Ankara • İzmir 

15.00 

20.10 

-
8.43 

12.36 

Saatler 
Kalkıı Varıt 

Gldit için ı 4 ve 9 Iklndteşrln 1934 
tarihlerinde lzmirden kalkan 1- 207 · 12 
numaralı trenler : 
lzmirden 4 ve 9 lkinciteşrinde l nu• 
maralı tren • • • • . . . . . . • . 9. 10 
Afyondan 5 ve 10 lkinciteırinde 207 
aumaralı tren . • • • . • . 3.35 
Eskiıehlrden 5 ve 10 lkinciteırinde 
12 numaralı tren. . • . , . 8.40 
An karaya 5 ve 1 O JkJnciteırinde 
D6n0., için : 5 ikinci teırJnde gelenler 
6, 7, 8, 9, 10 ve JO Jkinciteırinde 
gelenler de 11, 12, 13, 14, 15 Jkiociteı• 
rio tarihlerinden herhangi birinde 
Ankaradan kalkan 11- 208 - 2 numaralı 
trenlerle avdet edebilirler. 

Ankaradan JJ numaralı 
Eskiıehlrden 208 ,, 
Afyon 2 ,. 

lımire 

tren 

" 
" 

12.00 
21.50 
3.40 

Bandırma - Ankara - Bandırma: 
Gidiş için : 6 lkinciteırin 1934 tari· 
hinde Bandırmadan kalkan 6 • 309 - 209-6 

aumarah trenler ı 
. 

-

17.00 

19.15 

ts 
ank-Clni .v. 
Sabık Bahrı fit Fel menk 
Bankası 

istanbul Şubesi 

Galata Karaköy Paıas 

Meydancık Alalemcı Han .. 
Her türlü Banka muamele· 

teri. KaGalar icarı 

UMUMi MODDRLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amst:erdam, Buenos Aires 1 

İstanbul, Rio de .Janeiro, Santos. sao Pauıo 

Bandırma 6 lkinclteşıinde 6 numaralı 
tren • • • • • • 
Balıkesir 6 ,. 
Alayunt ,, ,, 
Eskişehir 7 ,. 
Ankaraya 7 ,, 

309 
209 

6 

" 
" 
" 

• 

Dönüş için: 8, 9, 11, 12 lkinciteşrin 
19~4 tarihlerinde Ankaradan kalkan 
5, 21 O, 31 O, 5 numa"ah trenler : 
Ankara'dan 5 numaralı tren 
Eskişehirden 210 ,, ,, 
Alayunttan 310 ,, ,, 
Balıkesirden 5 ,, " 

Bandırmaya 

Konya - An ara - Konya: 

6.35 
ı 1.00 
21.48 

1.31 

20.10 
4.30 
7.10 
17.00 

-

8.43 

2\.05 

Saatleri 

Gidit için 4 lkinciteşrin 1934 tarihinde 
Konya dan kalkan 207-12 No.lı trenler: 
Konyadan 4 lkinciteşrinde 207 N. tren 
Esklşehirden 5 ,, 12 N. " 
An karaya 5 ,, 
Dönüş için: 6, 7, 8, 9, 10 lkinciteşrin 
1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan il 
208 trenler: 
Ankaradan il numaralı tren 
Eskişehirden 208 ,, ,, 

Konya ya 

EJaziz-Ankara -E!aziz: 
Gidit için: 7 lkiociteırin 1934 tarihinde 
Elazizden kalkan 1007 • 507 - 409- 609-
705 N. tren 
Elazizden 7 lkinciteşrinde 
F evzipaşadan 8 " 
Adana dan 8 ,, 
Ulukışladan 8 ,, 
Kayseriden 9 ., 
An karaya 9 " 

1007 N. 

507 " 
409 " 
609 " 
705 " 

treu 

" 
" 
" 
" 

Dönüt için: 1 O, 11, 12, l 3, 14 ikinci· 
teşrin tarihlerinde Ankaradan kalkan 
706-610-410-508-1008 numaralı trenler: 
Ankaradan 706 numaralı treo 
Kayıeriden 610 ,, ,, 
Ulukııladan 41 O " ,, 
Adnnadan 508 ,, ,, 
f'evzipaşadan 1008 •• " 
Elazize 

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 

Kalkıı • Varıı 

Samsun - Ankara - Samsun: 
Gidiş için 8 İkinciteşrln 1934 tarihinde Sam· 
ıun'dan kalkan 905 • 705 numaralı tren : 
Sameun'dan 8 lklnclteırinde 005 N. tren 
Sıvas'tan 8 ,, 705 ,, ,, 
Ankara1ya 9 ,, 
Dönlif için: 10, 11, 12, 13, 14, ikinclteırln 
1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 706-
906 numaralı trenler : 

7.45 
22.20 

Ankara'dan 706 numaralı tren 10.45 
Sıvas'tan 006 ,. ,. 6.5( 

17.30 

Samsun'a 20.00 
Bu kısımlar dahilinde herhangi bir lıtasiyondan Ankara için, 

yuk"rda tarih Te numarası tesbit edilen trenlerd~ muteber olmak 
Uıere giaiş· dönüş bileti verilir. 

Gidiş • dUnUt biletleri, fotografü ve nama muharrer olac~k ve 
Uıerinde (Ankara ıergisi için) meıruhatı bulunacaktır. 

T ahsia ve tayin edilen trenlere mabıus olan bu biletler, hiç 
bir sebep'.e başka trenlerde mer'i tutulmaz. 

Adi gidiş - dönliı bileti alarak Ankara'ya gelmlı olan aanayl 
erbabının, ellerindeki dönUı biletlerinin mer'iyet müddeti, 20 birin~ 
citeırin 1934 ile 20 lkinciteşrin 1934 tarihleri arasındaki zaman 
zarfında bittiği takdirde bu dönüt biletl~ri, ıergl komiserliğinin vesi· 
kaaıoa iıtinaden, lklnciteırin 1934 ıonuna kadar temdit edilecektir. 

z ··rkçeyl 
ne 

Eğlenceli 
Yazıl rda adın 

Yalnız Türklyede çık n değil, 
yat ( 1 ) illerden gelen eğlence 
gazetelerini de okurum. Bunların 

hepsinde g8zilme çarpan neıne, 
eğlencelerin bir tek konguau ( 2 ) 
oJdukudur. Bu tek ftongu da kadın f 

Çorlu ( 3 ) kadın.. BGUln duygu 
koQuğlannın (4) kon usu olduğu gibi 
ğlenceli yazıl, rın k guıu da oluyor.• 

Birinde yükseliyor, ötekinde alçalıyor. 
Yok bu değin aşırı söylemiyeceğlm; 
alçalmıyor, şu var ki herkeıe eğl nco 
oluyor. 

Eğlence1 1 yazılarda kadın az dil
fÜnceli gösterilir, boı yere akça ver• 
mekten çekinmez gibi ortaya konulur. 
Kadın bir oyunca le gibi oyn ıtılan 
nesneye bcn:ı.etilir; kadın giyinişteo, 

fÖriinOıten batka bi'giıi o)mıynn bir 
yarat hş gibi tanıtır. 

Bunl rla eğlenilir, bunlarla gDldO
rülür. Hep, hep kadın 1. 

• Birçok kadın yazıc lar tanırım. Bu 
yazıc Jorıo topu ağır yazılar yazıyorlar. 
Aralarında eğlenceli yazı yazan bir 
tekini görsem, ona gideceğim ve 
diyeceğim ki, eğer sende bir parça 
kadınlık kurumu (5) varan ou ncun (6), 
acun olalıdanberi bütün eğlenceli 
yazıler için k dını kongu yapan 
erkeklerden 8ç al 1 Erkek ya:ı.ıcılaruı, 
kadınlarla eğlendiği gibi ıen de 
erkeklerle eğlen 1 

Ne yazık ki, eğlenceli yaı.ılar yazao 
· bir tek k dın yazıcı tanımıyorum 1 

* Söz aramız.da erkek okuyucularım, 
eğer böyle bir kadın tanımış olsaydım, 
ya da tanıyacağımı umut (7) etseydim 
bu yazıyı şimdiki gibi uluorta yaz
mazdım sanıyorum. 

ismet Hulusi 
1 - Yat • yabancı 
2 - Kongu - mevzu 
3 - Çorlu - znvalh 
4 - Koıut - şiir 
5 - Kurum - gurur 
6 - Acun • dünya 
7 - Umut - ilmit 

Öz 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört kötel rl aşatıda ya.ılı 

manalara gelen 6z Türkçe kclimelerlt 
doldurunuz. Bu 1ayedo hem vakit 
geçirmiş, hem de öz Türkçe kelim .. 
lorl öğren mit olursunuz 1 

Soldan aatnı 
1 - Çartı 
2 - Grup, birikinti 
3 - Ördeğin arkadatı • !Ahım 
4 - Bir yor• yabancı bir oeanı 

damlarsa olan 107 
S - Arzu 
6 - Açın zıddı 
Yukarıdan afatı ı 

1 - DtlkkAn 
2 - Hemtire • bir nota 
3 - lıtical 
4 - Beyaı, yed 
5 - Ekmek mastarından lımifall 

6 - Dam n _ ....................................................... ..., 
Teklrdağı Sulh Hukuk hfiklm

liQinden: Tekirdağında kuap Ab
dulleh oğlu İsmail ağanın vukuu ve
fatile terekeıı \•aki ihbar Oı:erlne UliU• 

leo tahrir ve teıbit edilmit olduğun

dan terekei mUteveffnda hisacdnr ve 
allikadar ve alacaklı ve borçlu varaa 
taribi ilAndan itibaren bir ay zarfında 
Tekirdağı ıulh hakimliğine müracaat 

tmeleri, o milddetio mururundaa 
ıonra vaki olacak müracant knbul edl· 
lemiycce~i lüzumu ilin olunur • 
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Osman Ef. Gl!lu 

• 
Tlcaretbaaeıiade 

Cinsi en yüksek 
Hallslyetl teminatlı 

Her zevke göre • AÇIK, ORTA, ve KOYU kahve 
masraftan azami tuarraDa fazla kira ltakılmıyaralE lıabvebaaeıerıe bakll:allara ve peralıeade alanlara EN UCUZ FIAT 

Satış yeri yalnız: . . . 

lstanbul, 1 ahmis sokak, sahibi olduğu Kurukahveci Hanı altında 

Diş ve ba' •§rıları için en faydah ve tesirli ilaç 
ALGOPAN d1r. 1 • 6·12 lik teneke kutularda ve 
orljlnal ambalajda her eczaneden isteyiniz. 

Toptan satış malralll: Bahçekapı, Zaman ecza deposu 

KAR YOL 
lake, bronz, nikel ve çocuk karyolnlarıoın 
ınvaı o•~idini ucuz fiyatla letanbul Rıza paıa 

yokuşunda 66 N o. 

ASRI MOBiLYA MAÖAZASINDA 
bulabilirsiniz. Telefon : 23407. AHMET FEVZi 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bedeli ketfi 468 liradan ibaret bulunan Do1mabahçedekl Leva• 

zım Anbarında keılf ve t•rtnamHine aöre yeniden yapılak raflar 
açık eksiltmeye konulmuıtur. lateklilerln 7 /111934 Çarfamba gtlnU 

saat 14 te 36 liralık teminat akçelerile mUıacaatları. "M. ,, "6847,, 

diş macunu 
Banin: Dişleri beyazlatır. 
Sanln: Dit etlerini beıler. 

Sanln: Ağza ferahlık verir. 

Sanln: Di9leri temizler. lt 
Sanlnı Fenni imal edilir. ~' 1 
~!'m~u~~~ 

kemali zevkle tıra, olmak • • 
ıçın 

YALNIZ 

PLA Y tıra, pıçaklarını kullanınız 

VE HER YERDE ARA YINtZ 
Aldanmamak lqln m• kasına dikkat ve PO K E. R yer•ne 

ba9ka marka verlrlerae kat'lyyen almayınız. 

Pek uygıh ahctlarına son model ve öz renkli kumaılarını 
takdim eder. 

Yln • lpek'fn yeni açtıjı klrlı dairesi de 
bir glzelllk yuvasıdır. 

ili] m> - U !1>G~ 
Pehçekapı, Yenipostane caddesi No. 53 Tel. 22506 

~------.Beyoğlu, İıtiklil caddeainde .._ _____ , 
A LAL E Eakı U lenru • (Kırmı11 değirmen) 

Çiftlik parkı ıaz heyeti ve güzide mugann yeterin lttirakilo 

' YARIN AKŞAM AÇILIYOR ~ (3729) 

Emrazı dahlllye ~-• ı ~ 
ve hıfz• ıııhhat mut.hanıaı D e n i • 0 l I a r 

1 Doktor muallim 

Ş E iP HABiP 
A vrupadan dönmüştür. Hastalarını 
Ayaeofya, Yere batan caddesi N o. 48 
Hacı Süleyman Ef. apartımanında 
kabul ediyor. Cumarteıi, Pazartesi, 
Perşembe g ilnleri öğleden sonra. 

,.. Telefon : 23035 • (8577) ~-

TeklrdaOı Sulh Hukuk Hfikim· 
li§lnden ı Tekirdatının Nuarat Fakı 
köyünden Ali Beyin vukuu vefatile 
vaki ihbar Ozerine terekeıi "uaulen 
tahrir edllmJf oldutundan terekei 
miltn·effada biaaedar ve allkadar ·n 
borçlu ve alacalclı vana iıbu ilAndan 
itibaren bir ay zarfında Tekirdatı 

ıulh hikimliQ'ino mOracaatları, vakti 
me:ıkürun mürurundan aonra Yaki 
olacak mGracaatin kabul edilmiyeceti 
Hlıumu ilAn olunur. .............................................................. 

Son Poat• Matb•••• 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat MOdürih T•hlr 

F'nıerı ve 

iŞ L 1 TM B Si 
AHahlerl ı Karak81 K8prlU•ıtı 
Tel. 4H62 - llrkeol MQhlrdarnde 

Haa Tel. 12740 
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Birinci Teşrin PERŞEMBE 
gUntl saat 20 de Hopa'ya 
kadar. 116805,, , ______ ..,, 

Her aksam 
.. , 
1 

Necip· ve 
Zir kin 

ORKESTRASI KONSERi 

Cep fenerleri 

Muhtelif cins fenerler· muhtelif boy piller 

.. ' ) .,.. .. l'!'l ~ 1 ! ; . ' 

I•}A } Bahçe SAL ı H NECAT .1 qen alınız. Reçeteleriniz büyük bir FOSFOJı•N NECAJ•ı aç arınızı kapıda dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanar. 
Çok kıymetli bir bebek gıda11dır. Bununla beslenen 
yavrular tombul •• kuvvetli, n9f' eli olur. (3103) 


