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BirGazeteFaciayıBildirmişti Londra - Avustralya 

Bu, Bir Hırvat-Gazetesidir Ve iki C~r' et~i~ Tayyareci 

Yarııı 

Dançig'de Çıkıyordu 750 Bın Lırayı Kazandı 
Skot ile Blak 11296 Millik Mesafeyi Hatta, Bombamız, Dünyayı Hayrete Dütürece tir, Diye Yazmıttı 

Marailyn fAcıasıaıu fü·eı:indQn t(\a.ıam 
onbeı ıüo geçti. Katil vak'a mahallinde 
öldürüldü. ÜQ cürüm arkadaıı Fraoaa
da ve onları takibe.D doktor Pavelik ve 
Kvv.ternik ltalyada tutuldular. Şimdi de 
Liyejde bir başka arkadaılarının ele 
.geçtiği ha bor nriliyor. K vaterniğin 
anneaile kız kardeıi Yugoslavya.da tev
kif edilmielerdir. ltalyada da bunlardan 
bir taat1i daha ele ceçmek üzere bu
lunduğu kaydolunuyor. 

Geriye, maznunların Franıaya geç
m ıiui t min eden Miyo Bıih, tethışçi 
kampı kum nd nı P rce9 ve aarı saçlı 
kadın kalıyor. Umumi vıız'yetin biliin
çoeunu böylece y ptıktan sonra gele
lim buglinkii vaziyete: 

Llyej, 23 (Huıusl) - Geçen 
akvam Ostanda ıitmek Uzer• 9Up· 
heli surette tun ıoran Uç kiıi 
nazarı dikkati celbetmiılerdfr. 
Kendilerine, tren olmadıiı ce-
vabı verilince ayrılmıılardır. 
Arkalarına takılan iki polis nıe· 
muru hüviyetlerini tHbit etmişler• 
dlr. Bunlar Belıam ve Anik iı· 
ıı;ninde iki Hırvaftır. ÜçlncllaU 
Periç iılmHdir. Her OçUnden de 
fÜphe ediliyor. 

Torino, 24 (Hususi) - lalya· 
da tutulan Dr. Pıvelik ile Kva• 
terniiin vaziyetleri çok gariptir. 
Bu adamların hiçbir hevlyet 
kağıtları yoktur.. Tevkiflerinden 
eyvel blUUn hüviyet kAğıtlarını 
imha etmiılerdir. Bu mUnaaebetle 
ltalyan kanunu iki vaziyet nazarı 
dikkate alıyor: 

1 - İhtiyati tedbir. 
2 - Aleyhlerinde tevkif ka

rarı verilmiı olaaJar hakkındaki 
ı,,dbir. 

ltalyan adliyHi, bunların hak· 
kında birinci todldri almııtır. 

Maamafih Fr nsız adliyesi, bun· 
ların Fransaya nakillerini temin 
için icap eden tevkif müzekkere· 
lerinl göndermittir. 

Bu adamlar Parise nakledilip 
tle esa1h mllvacehcler yapılma· 
ilan kat't vaziyet mey.lana çıka
cağa benzemiyor. Maamafib Ya· 
zlyet berıün, l.ir parça daha 
inki~af etmekteılir. 

Saru;ın Katlının Pe,ıntle 

Fransız emniyeti umumiyeti 

Prereş Pol ve n1ıip dolcter P•rot1if 
gemi11 •diyorlar 

herne kadar "Sarışın kadm,, fı
mile amlan Marya Vudrlkl lıviç
rede aramışsa da bir iz elde 
edeme111i9tir. 

Mnam flh bu kadının lsvJçroden 
ayrılmadıiını icap ettirecek ae· 
bepler görlllmektedir. Kadın ve 
arkada ! arı, lıviçrenin Jüra dağ
ları mıntakeaıatla aranmaktadırlar. 

Mareil:a, 24 (Hususi) - Bu 
şehre ıelerek faciadan birkaç 
gfin evvele kacılar kalan ve ayın 
(30) uncu ıinü aynlan Rumen 
Devlet Demiryolları memurlarm· 
dan PavelMku'•un Doktor Pavelih 
ile ayni ailam olduğu hakkındaki 
kanaatin yanlışlığı anlatılmııtır. 

Fılvaki o tariiate Marai:yaya bu 

Qç ian• Mak.rdoruıa komiteci tipi 

Sofya'<lan yazılıyor - Nim rHm.i 
JJa Dulgarie gazeteai, Marsilya ıu
ikutinden ıoura hasıl olan vaziyeti 
tahlil ediyor ve ortada bir harp 
tehlikeııi mevcut olup olmadığını 
aratlırJıktan sour& diyor ki: 

"Filvıı.kl ıiyaıi vaziyet mükemmel 
değildir. Üzerine birçok ümiHer 
bina edilen silahlar konferanaı hazin 
surette akamete uğradı ve t~lcrar 
dirilip dirilmiyt>ceği de meçhuldür. 
Zenıin olanlar, tasarruf ettikleri 
paralarla yeni ıilahlar alıyorlar. 
Fakirler ki adedi bir hayli<lir. Mah
rumiyetlere katlanarak askeri kuv
vetlerini arttırmaya çıılıııyorlar. 
Af auu~fı h Liitiin bunlara nğmen 
harp ynkın ,lf•ğildir. Bunun için de 
sulhu sıynnet ed n Cemiyeti Akvama 
itimat edelim.,, 
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Be.çikada 
iş Adamlarına Geni4 Mik

yr ıta Yardım Ediliyor 
Brilksel, 23 (A.A.) - Belçika hü

kum t , küçilk Hnaf ve it adaaalarına 
yeni ynrclırnlarda buluıaabilmek için 
Hnaf banku na verilen taluieııta 
15,001),000 dan 50,000,000 franga 9ılrar
mata karar verrniıtir. Klçftk aıın t
kirlar için de ayni nçhile J S0,000,60() 
fr:ı nklık bir kredi •çılacakhr. Dualar• 
dan alınacak faiz, yftzde 6 dır. 

Amerika da 
Halk Düşmanları 

Vrışinırton, 23 ( A .A ) - Adliye 
Nezareti, Dllinger öldilkten sonra ı 
nu aralı h alk dittmanı ilAn e dilen, 
" Güz.al Oğl"n " l&knbile maruf 
Floyid'in ö Orülmüı oldutunu haber 
ver ektedir. 

Floyid, ztbıta memurları ile bir 
ç rp.~ma neticesinde E ı~-Liv rpul 
civarında maktul cil1mQ9UJr. 

Kar Ya~ıyor 
Muş, ( Huıusi) - ilk kar, 

şehr:im'zden 2650 metre yükstk· 
likte Ye cenupta Kızıl ziyaret da
ğı.ıa düşmüştür. 

(2) Gün (22) Saatte Aldılar 
lngilterıden Avuetralyaya kadar 
uzanan "11296,, millik mfülıiı me-
1&fe1 dünyanın en uzun yolu demek
tir. Dünyanın iki uzak uou olan 
Londra ile Melburn ıehirlerini hava 
yolundan tayyare ile kııa zamanda ' 
atmak, insan kudretiniD üstünde 
kalan misli görülmemiı bir oür'tttb 
F&ıkat hiç durmayan ve htrgiln dev 
adımlarile ilerleyen medeniyet, bu 
ve bunun gibi oür'etleri gayet tabii 
ıayıyor. 21 tayyarede 40 tan fazla 
tayyareci, tay· 
fun, fırtına, yağ
mur ve kar hU
cumhm arasında 
bu uzun yolda 
uçtular, bilgileri 
n medeni ce-
1aretleri saye-
sinde muvaffak 
oldular. 

Bu milthiş 
cUr' et • karşısın

da lıenilz ÜskU
dardan Iotanbula 

llllC!;;c-~,,.--.,,:.., 

kayık yolculuğu ~:.z;..ıs. 

yapabilmek ce· Bir ku•da ö/.,. 

earetini kendilerhıde bulamıyaa
ları düıünüyoruz da ilzUIOyoruı. 

Muhtelif mlllctlere mensup 21 
tayyare Uç gün evvel Londradan 
havalandı. Bu tayyareleri idare 
edenler, bugUoo kadar muhteJjf 
rekorlar kazaomıı olan meıhur 
pilotlardır • . Tayyarelerden bJrkıa· 
mı yısri yolda müsabaka harici 
kaldılar ve nihayet Skot ve Blak 
isminde iki lngiliz pilotu tarafından 

idare edilen tayyare, son merhaleler• 
do motörlerinden birisi bozulduj'u 
hal e son nokta olan Avuıtralya 
aduındaki Melburn ıehrlne 2 
glio, 22 saat ve 58 saniyede vardı. 
Bu m.aafenin geçen seneki son 
rekoru 6 buçuk glln olduğuna 
gör , bir sene içinde havacılıkta-

Skot 

lef terakkinin aza· 
IJlak mtttl kendiliğiaden 
anlatılır. Bizzat Blak ite 
Skot bumeaafeyi 932 yı• 
lında sekiz gUnde almıı· 
lardı. 

Şunu da illYe edelim ld 
bu uzun hava yolunun 

Gilın•11 aıkerl ve lktaudt ehem• 

l miyetl pek b&yUktDt-. Ayni 
zamanda diinyaaıa en heyecanlı 
mUsabaka1ını teıkil eden bu uıun 
yarııa ait haberleri yaııyoruz : 

Heyec•nh Bir Yar19 
Londra, 23 (A. A.) - lnıH• 

tere .. Avuıtralya bava yarııma 
lttirak eden tayyareJerfn bugUnktl 
vaziyeti ıudur : 

1 - lagilk 
Avuıtralyada 
uçmaktadırlar. 

Skot ve 
Şarlevile 

Blak, 
doğru 

2 - Holindalı Parmantlye ile 
Mol, 19,50 de:Köpangtan Danine 
uçmuılardır. 

3 - Amerikalı Turner ile 
Pangborn 15,27 de Slngapurdan 
Danine hareket etmiılerdlr • 

( oe ... amı 8 iocl yüzde ) 

re Yolu Faciası 

Faciatlan ~orr.rakı' hazin mıı ızara 

Üç gün evvel Eskişehir cıv.ırında tren yc;.lu1da bir facaa oldu, 
Yusuf işminde .bir ~oban tre.n çap~ası neticeı'nde paramperça bir 
halde can verdı. Yıne bu yüzden Itır ko}Un strtistinde:ı bet onu da 
ölüp ıriLti!er. Muhabirimizin ırönc!erdi&"i bu resimler, tdsillLı u evvelce 
yazdıiımıı bu f acıay1 tuhit eciiyor. 
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ükiimetin 
Bir Kararı 
Ve Halk ... 

Hükumet açık açık resim ve 
ynzı neşreden bazı fransııca 
mecmuaların memlekete girme
ainı yuak etti. Bu huıuata 
halkın fikir ve mütalaalarını ıu 
satırlarda okuyacaksınız: 

Necati Bey (Taksım Aya paşa 1231-
TOrk faziletli n iyi ahlAldı b ir ırktır. 
Türkün tuihinde kudurmut ıehnt 
Ye fuht aahneleri yoktur. Yeni ve eski 
dOnya Türk kadınını iffetin bir ti•· 
adi olıırak tanır. Garpte aınai ve 
hakiki medeniyetin yanında açık, 18• 

ç ıkl k Ye fuht da bir tufeyli varlık 
olarak bGyllmOttllr. Biz Garbin aınai 
Ye hakiki aıe :lenlyetial alırk~n ahlAki 
fa:ı"lelimizi boz.ac k açık ıaçıklıkları 

yurdumuza ıetirmek lıtemeylz. Biz 
ahlAki meziyetlerimizi aaklayarak Gar
bin medeniyetini temıil etmek tato· 
yoruz. Vekiller heyeti açık, saçık yazı 
ve re.im netreden ve Gnrpte bile 
aile muhitine giremiyea bazı mecmu
aların memleketimize ıokulmuını 

aıenetmi4tir. Vekiller heyetialn, Türk 
a-enclnin ve TOrk çocuğunun faailet 
Ye iffeti namına aldı§'ı bu l<ararı bil· 
ton kalbimle alkıılarım. 

Sabiha H. (Beykoz Yalıköy 166) -
Ben sinemayı pek seymem. Fakııt 

çocukların ıararile gitmeye mecbur 
olurum. Şimdiye kadar lstanbulda 
Hyrettiğlm filimler içinde f hvet n 
muı.ır aık macoralarını tasvir eden 
fillmlerde göze çarpıyor. Hükumeti· 
miz pek asil bir endite ile çocukların 
ah!lki temaytlllerlni zararla ıehvete 

YO fuhıa kamçılayacak kabiliyette 
o Gn ç•plalc resimli ve yazılı garp 
mecmua! rının TOrklyeye girmesini 
menatmiştir. Bu tahdidin muzır filim• 
lere karıı da yapılmuıDı iıteriz. 

* Sudi Bey (Sultan Selim Fıstık dibi 
17 ) - HOkumet bazı açık aaçık 
mecmuaların memleketimize glrmuini 
menetmiştir. Hakiknten bu mecmua
lar mektep çocukla rının •ilerine lo aar 
geçmeye baılamışt•. Bu mecmualar 
Fransada bile okunmaz Franaa mat
baaları bunları ihraç emtiuı kabilin
den baaarlar ve dilny ya dağıtırlar. 

Bazı filim kumpanyaları da bu çeıit 
ihraç filimlerl yaparlar. Maalestıf ı.u 

çefit fılimler Tnrkiyede de • ~ıl~et 

görOyor. Biz bu fı imlere de kapıları
mızı kapamalıyız. 

Yara:amış, l<açm1f 
Beşlktaıta Ahmet uı anın leb

lebici f ırımnda çırak Hüse) in bir 
it yüzünden çıkan kavga n•tice-
11inde wyni dükkanda çırak Aliyi 
bir demir parçasile başından ağır 
surette yar.ayarak kaçmıştır. Ali 
limitsiz bir halde hastaı,eye l. al~ 

dırılmıı Hüıeyln de dün sabah 
saklandığı yerden yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Yangın Başlangıcı 
Bebekte Cevdet paşa cadde· 

ılnde 1andalcı Alinin evinden 
yangın çıkmış ise de ıirayete 

meydan ~erilmeden ıöndllrUI· 

müıtnr. 

SON POSTA 
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e iktaşta Bir infilik 
Bir Bomba Kapsülü Patladı, Bir Adam 
Ölüm Halinde Haştaneye Kaldırıldı 

Dun aktam Uzerl Beşikta,ta bir facia olmUf, 
bir bahçıvan it batında iken muhtelif yerlerinden 
ağır ourette yaralanmıştır. Facia ıöyle olmuştur: 
Beıiktaıta Ihlamur köıktı civarında İımail Efendi 

çapayı yere bıraktıktan aonra bu maddeyi eline 
alarak tetkik etmf ye baılamışbr. 

Birkaç saniye araıı geçtikten aonra lamall Efen• 
dinla elindeki clılm bUyUk bir gUrUlUl ile patlamıı 
Ye adamcağızın ıol eli parçalanmıt ytlzllnden ve 
muhtelif yerlerinden de ağır surette yaralanarak 
kanlar lçnde yere dUtmllttür. O civarda çal1fmakta 
olanlar f ellketzedeyl derhal hastaneye kaldırmıtlardır 
Yapılan tahkikat neticesinde patlayan ciımin bir 
bomba kapsUlll olduğu anlaıılmııbr. 

adlı birine aft bir boıtan vardır. 

Ismall Efendi dlin akıam tızeri bostanın bir kıs· 
mını çapalamaya başfamııtır. Bir aralık çapa sert 
bir ıeye çarpmıı ve bu eert madde birkaç metre 
ileri doğru fırlamııtır. Iımail Efendi elindeki 

Pilav Yerken 
Bir Avukatın Dilini Cam 

Parçaladı 
Avukat Beıim Şerif B. dUn 

lSğle üzeri bir lokantada pllAv 
yerken birdenbire dilinin keskin 
bir madde tarafından parçalandı· 
ğım ve ağzından kanlar fııkırdi· 
ğını görmüıtür. Derhal ağzındaki 
plavı masaya çıkarmış ve tetkik 
edınce, içinde bilyUcek \l'e ılvri 
bir cam parçası görmllştnr. Besim 
Şerif bey bir otomobille yakm 
bir doktora koımuı, dilini tidavi 
ettirmiı ve kanını dindirdikten 
sonra da müddeiumumiliğe bir iı· 
tida ile mllracaat ederek pllAvcı 
hakkında bir dava açmıştır. Mnd-
dolumumilik Beaim Şerif beyi ta· 
bibi adlıde muayene ettirmiıtir. 
Besim Şerif bey ayni zamanda 
mUessese aahibinden mUhim mik

tarda tazminat ta istemekte.dir. 
Muddeiumumilik tahkikRt yaptır
maktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı M hmct Yüksekkal· 
dınmdu ıimil almak bahaneslle 
yaklaıtığı ıımitçi Ahm•din tabiatı 
füıtundo buluna:- 640 kuruıu 
çalar!.<en tutuımuştur. 

Jfı- Mehmet ııdh biri Galatada 
ıeyyar börekçi Salihm elbiselerini 
çaldığın .:ian tutulmuıtur. 

'lf. Mehmet, Haıan ve jiraylr 
adh Uç kafadar, Beyoğlunde otu
ran Tramvay biletçisi Kadri Efen· 
dinin odasından elbiıe ve para 
çaldıklarından yakalanmıılardır. 

lf. Be} oğlunda marangoz çıra· 
ğı Niko makine ile tahtaları ke
serken sol elinin llç parmağını 
makineye kaptırmıthr. 

Jf Şoför Kadrinin kullandığ 

50 numarala otobüs EminönUnde 
aeyyar köfteci Salibe çarparak 
yaralamııtır. 

Esrarengiz 
Bir Zehirlenme 
Hadisesi 

DUn öğle Uıeri Aksarayda 
Millet caddesinde 145 No. lı 
Hamdi Ef. nin dükkanında çırak 
Ali Ef. it başında iken ansızın 
dUımnv, bayılmııhr. Yapılan mu· 
ayene neticesinde havsgazından 
zehirlendiği anlatı' mııtır. All 
Ef. den başka bu semtte birkaç 
kişi daha dUkkAnlarmda işbatın• 
da iken havagazı kokusundan 
zehirlenmek üzere iken itlerini 
terkederek caddeye fırlamışlar· 
dır. Bu semtteki dükkanlardan 
hiçbirinde havagazı olmadığa için 
kokunun nereden geldiği anlaıı· 
lamamışhr. Zabıta ve havagazı 
ıirketi memurları tahkikata bat" 
lamıılardıl'. 

lhtikAr omis onu 
ihtikar komisyonu bugiln ikin· 

el toplantısını )npacaktır. Bu top-
lantıda azanın plyaaada yeni öl· 
çUlerden doğma bir ihtikar vazl· 
yeti olup olmadığı yolundaki tet· 
kiklerinin neticeleri görüıülecektir. 

Diğer taraftan, Ticaret odası 
mccliıl de aylık toplantısını yapa· 
cak, yeni ıeçim için bazı kararlar 
verecektir. Ayni zamanda, lbtik 
deri meaeluini gözden geçirecek 
olan komisyon da bugllrı Ticaret 
odasında ıon topJantııını yapa• 
caktır. 

Zorlu Bir Kadın 
Takaımde Yayaköprll ıokatın· 

da çeımeden au almak meseleıin
den çıkan kavga neticeıinde Gü
lnzar hanım adlı bir kadın ta9la 
Hüseyin adh birini başından ya
ralamı~tır. 

Berberlerin imtihanı 
Berberler mektebinde imti

hanlara dUn de devam edilmiıtir. 
Şimdiye kadar imtihan olanların 
adedi 800 U geçmiıtir. Belediye 
harcını vererek eh:iyetname alan· 
laran adedi ise 452 ye inmittir. 

1 
Klavuzluk 

Tamir Görecek Vapurlar 
için Klavuz Parası Yok 

Iktısat Veklletinin hazırladığı 
yeni kılavw:luk ve romorkörcnlnk 
Ucretl tarifesi Vekiller Heyetinden 
geçmit ve alAkadarlara bfldirfl. 
mittir. 

Bu tarif enin tatbikine ait eıaa• 
lar arasında romorkör Ucretlerinln 
bir saat için oldugu, Galata Ycya 
iç limanda bağh bulunan, nhtam 
veya ıamandıralardan liman dai
resinin emrile mevkii değittirllen 
gemilerden kılavuz Ye romorkör 
ücreti a'ınmıyacağı tasrih edil· 
miştir. 

Haliçte havuza girecek Yeya 
fabrikada tamir olunacak Tapur
lardatı kılavuz ve romorkör para11 
iatenilmiyecaktir. Yeni tarifeye. 
Haydarpaıa mendireğine yanaıan 

ve kalkan Yapurlann kılavuz 
almaları mecburiyeti konulmuıtur. 

Türbelerdeki 
Eski Eserler 

Türbelerin L:apanmasından 
ıonra kıymetli ve tarihi eaerler 
Şebzadebaşında bir depoda top
lanmııtı. Maarif V ekileti bu eaer· 
lerin tetkikine eski mUzeler mil• 
dllrU Halil Etem, müzeler mUdUrft 
Aziz ve Ankara etnografya mU· 
ze11i mUdllrü Oı;man Ferit beyler• 
den müteşekkil bir komiıyonu 
memur etmiıti. Komlayon meaal
ıini bitirmiı ve eserleri tasnif 
etmiştir. Bl;lnlardan mühim birçok 
parçalar Ankara etnografya mil· 
zeslne alınacaktır. 

Hafıcıoglundaki Yangm 
Halıcıoğlunda bir hafta evvel 

çıkan bir yangından bamederken 
evin avukat GUıbenkyan efendiye 
ait olduğu yazılmıştı. GUlbenkyan 
efendi gönderdiği bir mektupta 
kendisinin bu evle allkaıa olma· 
dığını bildirmektedir. Tevı.ih 
ediyoruz. 

1 

Sayfa 2 

Güniin Tarihi 

Üniversite Talebe
liği Ve Memurluk 
Dııarıda işi Olanlar T ale

belik Yapamıyacaklar 
Üniveraite talebe tallmatname1l 

TekAJet tarafmdan taslik edilmit Ye 
tatbika baılanmıttır. Yeni talimı tna• 
me, talebe tiıi plinine ait bnı madd84 
lerl ihtin etmektedir. Talimatnamenha 
(5) inci maddoainde, Faknltelere d~ 
Yam etmek laleyen talebenin madd~ 

Ye mann1 Yaıiyetlerinin iyi olmaaı, 
hariçte memuriyet ve Ya:&İfcıal bulun• 
mama1ı kaydı vardır. 

Bu maddeye 1rl.Sre, dııarıda iti olaa 
talebeler bundan ıonra Faldl'teye de• 
vam edemiyeceklerdir. Üniveraiteye 
mecburi devam iti de bu ıekildo eaa• 
HD halledilmiı olmaktadır. 

Tapu Memurlarr 
Ankara, 22 - Tapu memuru 

olmak için bir layiha hazırlan• 
mqhr. Tapu Ye kadastro mektebi 
mezunu olmayanlar badema ta• 
puya giremeyeceklerdir. 

Cumhuriyet Bayramında 
Mekteplerin Tatu MUddetl 

29 Tetrinienel Cumhuriyet hayra 
mı mDnasebetile reımt daireler bl~ 
ailn, flkmektepler Oç gGa, lfıe ve Of4 

ta mektepler de iki gUn tatildir. Liıe 
Ye orta melttepler birinci gln reıml 
geçide fıtirak edecekler, ikinci gDnCI 
mektepteki mOaamere Ye temsillerd' 
bulunacaklardır. İlkmektepler t alebeaf 
birinci gilnü mıntakalarında alay ter_. 
tip edecekler, ikinci gilnO mDs mere 
Yerecekler, ilçllnca 1ıünO gHioti yap .. 
eaklardır. 

lnkdAp KUtllphanesl 
Beyazıt medreseıinde açılacak 

olan inkılap kUtUphaneıi içia 
yeni bir idare heyeti aeçilmiıtir. 
lıtanbul mebuıu Halil Etem bey 
idare heyeti reisliğini yapacak, 
mektupçu Oaman ve Dr. Süheyl 
beyler de mecllate aza olar 
bulunacaklardır. Kütüphanenin 
fiolerl yeni bir uıulle hazırlan• 
maktadır. Kütüphanenin Cümhu• 
riyet bayramında bir lnsmınıq 

olaun açılmasına çalışılmaktadır. 

Beledlyenln Borçlar1 
Belediye borçlarını ödeme" için 

bir program yapmııtır. Bundanıonra 
bu Hne yapılan iıtimlikatın borcu 
ayni sene içinde ödenecektir. Beledi• 
ye eaki Hnelere ait istimlak borçları., 
nı da iki ıene içinde ödeyip bitire
cektir. 

ilk Tellrlsat MUdUrU 
ilk tedrisat Umumi Mildftrü Ali 

Rıza Bey Dnn akıam Ankaraya dön• 
möıtilr. Ali Rıza Bey latanbul Maarlİ 
itlerine dair bazı notlar almıthr. 

Esnaf 
Cemiyetleri 

Eınaf cemiyetlerinin bayrama lyl 
ıekllde itfrak etmelerini temin "çhl 
dOn de toplanılm ıtlır. Bu içtlmac a b~ 
kararlar verilıniotir. Her Hnaf cemi• 
1eti yapılacak geçit resmine temaill 
tekilde iıtirak edecek, mensup oldutu 
sana tın kamyonlar Ozerinde canlaat 
dırılmıı tekiHer:le lttirak etleceklerdlr. 

.. ,.. on Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
'---------------------------------------------------------------------------·----------------------------------~ 

lngilterc ilo Avustraıya 

araıında yapılan tayyare yarı• ittirak 
tında.. var. 

tal yarede yarıta 

bir de karıkoca 

... l.k tahminlere göre bm .. c.
liği onlar alacağa benziyordu. 
Çünkü en önde uçan onlardı. 

,-
~/ ı \ 

Haı:ıan B. - En ıona da kal· 
salar yine birinci onları aayma• 
Jıd\r. 

- Neden Hasan Bey ?. 

Hasan B. - Kar.koca oı<luk• 
ları için bir yandan çene yarıttı• 
rıyorlar bir yandan da tayyare. 
Ayni zamanda iki yarlf yapmak 
kolay iı mi 1 
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Hergün ---Öğretmek 

Ve 
Çalıştırmak 

I A Bedbinl-ik -·--- 1 
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Modası.. _j 
] ----------------- A 1. , 

.. -
Dünkü "Son Poıta,, MaarU 

V ekiletinin muallimlere gönder• 
dij'j yeni bir emir etrafındaki ha· 
f>erden babıediyordu. Bu emir kı· 
Hca ıudurz "Muallimler program 
mucibince bir senede okutmak 
1Docburiyetinde oldukları babiı· 

1 

lerl aylara taksim edecekler, se· 

.. "- Kulft'-ınt7a hevecn" t•ıtcı 
~~ korku verici, ttl69 uyaodıtıaı bu ~~~ K • ' 

11• sonunda programdan talebeye 
okutulmamış hiç bir nokta kal· 
mıyacak.,, 

İyi bir tedbir. Talebenin bu
lunduğu sınıfa alt ders bahiılerini 
bir sene içinde ekılkılz olarak 
okumaaı için yerinde bir karar. 
fakat kafi olmıyan bir karar. 
ÇUnkli llae ve Ortamekteplerde 
muallim yalnız okutucu değU, ay· 
ni zamanda öğretici ve çalııtırı• 
cıdır. Sene ıonundald imtihanda 
dönen talebelere u çahımamıf ve 
6ğrenmemlı,, damgasını vur~ 
7oruz. Bu ithamda kıımen hak
ıız oJduğunmzu kabul etmeliyiz. 
Çünkü talebe kendi kendine 
çalışamıyacağı gibi, kendiliğin· 
den 8ğrenmek ıır ve maıbarl 
yetine de sahip değildir. Bunun 
içindir ki sınıflarmda kalan ta· 
lebe için " öğretilmemlı ve 
çalıştırılmamıı " demek daha 
doğru olur. Her f eyden evvel 
ıunu bilmemiz lazımdır ki mual· 
llm "okutucu" değll, belki "öğre
tici,, dir. MuaJllm talebenin kafa· 
ıına bilgiyi hunile dökmez. O 
ıenç kafaya kültür aıısı yapar 

Şu Jı:ara gödtiklü adam vaktile eyi bir aile babaıı idi 
namuıkArJıfı ile kendiıini herkese ındirmiıti. Günün birind~ 
piyangodan otuz bin lira kazandı. Bu para, onun baıtan 
çıkmasın& ıebep oldu. Çünktl çok namuıkar geçinen bu 
adam vaktile sakat bir terbiye ile bUyümii9tl1. İoaanları 
hem eyiliğe, hem de fenalığa ıevkeden para, onun içindeki 

fenalık kurdunu canlandırdı. Evııu ihmal etti, elındeki para 
1efahet evlerinde, kumarhanelerde ve meyhanelerde dökülüp 
saçıldı ve pek l1:11a bir.zaman sonra e1ki kazancını da kay
betti. Şimdi göıüne siyah bir gözlük takıp kör dilenci 
taklidi yapmak auretile ekmek parası kazanmak peşindedir. 

Şu hakikat size ibret dersi olsun( 

• 'LG F HA 1 
Ye bunu yapmaya mecburdur. B •• A ı 

den iyi netice almak için muallim 
Liselerden ve Ortamektepler· gu 0 ÇJ ) y 0 r 

~:~~~~:ı:Y.~·tr·ı:~~u.
01

~~~:~~ Hariciye Vekili Gaz· Hz. Tarafından Kabul Edildi, Vekiller 
llbat etmeyen bir çocutun kaba· H • d İ h V d B G O T } 
hat ve cinayetinden kendiai değil, eyetın e za at er i, ugün Fırka rupu a op anıyor 
annesi ve babası mesuldUr. Bu Ankara 23 - Hariciye Veklll Veklıf Belgrat lçtlmaları ve harici Hilkfımet Meclise tevdi edil· 
hukuk kaideıl mekteplerde de Tevfik Rüştü Bey bugün Reisi· vaziyet etrafında izahat vermiAtlr. mek Uzere 30 lAuiha tevdi etmiı:ı-tatbik edilmek gerektir. Y J ., 

cumhur Hz. terafmdan lc:abul Bu lçtlmaa Media Reisi de tir. Bu meyanda harciraha, muha-lta)ya da ediJmiı ve aeyabatlerJ etrafında iştirak etmfıtfr. Tevfik RllıtU Bey cirlere, gUmrUk tarifesinH, hava 
izahat vermiştir. yarın sabah ( bugün ) öğleden ıeyyahatlerlne, Ankara Hukuk 

Faıist Fırkası Ve Kadın- Vekiller Heyeti de saat 11 de evvel fırka grupunda, öğleden Fakilltesi Dekanlığına, Merkez 
ların Yükselmesi Mesele i Bnşv kil Paşanın riyasetinde top· sonra da Mecliste izahat vere· Bankasına, Devlet Şürasınn ait 

lanmı , snat ikiye kadar devam cektlr. Meclisin ilk lçtimaının gizli konun ldyihalan ve tefsirlerdo 
Roma, 23 ( Husuat ) - F aıist H · l ı iJ k 

fırkası, F aşlst kadınına vazifesini eden _b_u __ t_o:..pl_a_n_h_d_a ___ a_rı_c_y_e __ ol_m_a_ın_n_a_ı_'h_ti_m~_c_r _m_ e_t_e_d_ir_. ___ v_ar_d_ır_. _______ _ 

öğretmek için Uç yUksek mektep o y o 'ta Yuao lavyada 
açmıştır. Mekteplerin açılma m - o 
raslminde Maarif Nazırı ile Faşist Bir Gemi Battı, 40 Kişi venı· abı·ne MoskovadanHareket Ettiler 
fırkası umumi kAtibi hazır bulun· 1. ~ 

eni Usta ar 

muştur. Maarif Nazırı ltalyan Boğuldu Belgrat, 24 (Hususi) - Yeni Moskova, · 22 (A. A.) 
kadınına tercttUp eden vazife Sanfranslsko 24 (A.A)- Dohenl kabineyi teşkil etmeğe memur TUrkstroy'da hususi kursları ikmal 

lıakkmdn uzun bir nutuk söylemiştir ismindeki petrol gemisi Cenubi edilen eski başvekil M. Uzunoviç, eden Türk ustaba ıları Odesa yolu 
Faşist fırkası umumi katibi Büyük Okyanosta batmıştır. bu işi başarmak iç.in çok zahmet ile Türkiyeye hareket ctmivlerdir. 

bu Uç mektebin muvnffakıyetini içinde kırk tayfa vardır. çekmemiştir. Yirmi dört saatten Yunan ariclye V lktısat 
temenni ettikten sonr d mlştfr ki; B k•I p daha az bir müddet zarfında M. 

" - Kadının esas vazifesi Recep Bey a ve 1 aşayı Uzunoviç kabinesini teşkil etmiş Nazırları 
. ailede, mektept , yardım folerin· Ziyaret Etti ve listeyi saltanat !1~ibine takdim Atina, 23 (Hususi) _ Hari-
r de, fabrikalarda ve köylerdedir. C. H. F. Umumt KAtibl Recep etmiıtir. Eski harıcıye nazırı M. ciye Nazırı M. Maksimos ve 
Fa iat rejimi böyle kadınlara Bey Başvekil Paıayı ziyaret et• Yevtiç, yeni kabinede de eski Iktısat Nazırı M. Pasmazoğlu 
muhtaçtır. mittir. GörUşme esnasında Dahi- vazifesini muhafaza etmektedir. Ankarayn gitmek Uzere Cuma 

haber gelirse, as:mı tabkil& •tm ... 
den evYel inaumeyınıı.) alandır.,. 

Bu tavsiyeyi, bizzat fr•naıı 
hUkfmıeti yaptı, yapmayn mecbur 
oldu, 

FiJhakika ıon günlerde yekdi· 
ğerini takip eden hadiseler, halk 
tabakasının ruhunu o derece boz· 
muştur ki, sağa dönseniz, ııola 
dönseniz, hep aynı cümleyi itifü· .. 
siniz: 

- Bu zamanda, her ıeye in
tizar edilebilir, hükmU bUtün du· 
daldardadır. 

• Gerçek, dünyanın vaziyeti in· 
aana sükun hiasi vermekten uzak· 
hr. Fakat bunun böyle 'llutu, 
kulağa gelen her rivayete inanblak 
için bir sebep tetkll edemez. 
lslavlarda her hadiıeden bir uğur· 
auzluk payı çıkarmak huyu vardır, 
denilir. Biz de felaketi yakın gör
mek züppeliğini yapmayalım. 

Ne yazık ki: 
Baıtanba§a uydurma felaket 

haberJerinJ yapanlar eararengiz 
bir şefin altında değillerdir. Bu 
takdirde orkeıtra ıeff çabuk 
bulunur ve aletlerinin sesi çabuk 
kesilirdi. Fakat maalesef halkı 
heyecana sevkedenlerin çoğu bu · 
işi hiçbir menfaat mukabili ol
mayarak yaparlar. Maksatları aa· 
dece dinleyenler üzerinde tesir 
yapmaktan ibarettir. Bu da gllç 
değildir. 

- Olan oldu, zaten son hA
diselerden sonra tahmin edilemi- . 
yecek birşey değildi. Gelecek ' 
hafta harp baılayor! 

Yahut da: 
- IhtilAI çıkmak üzere. Yeni 

ıuikastler hazırlanıyor. Daha çok 
birşey görmedik, hele biraz daha 
çekleylniz. 

Denilsin, dfnleyeoler Uz:erlnde 
yapacağı tesilerl görUnfizf 

Fakat doğrusunu söylemek 
liizımsa yeni suikastler yapıla
cağını, yahut da muharebe
nin çıkmak Uzeı e olduğunu söy
leyen zat, hakikatte bir bedbinlik 
abidesi halinde dolaşan adam 
derecesinde tehlikeli değildir. Ya
lan bir haberin mahiyeti az sonra 
anla~ılır, ehemmiyeti kalmaz, buna 
mukabil bedbinlik öyle bir has• 
talıkhr ki, komşudan komşuya 
aşılanır, sUrliklenip gider, oynan• 
ması kolay bir roldür. 

Buna mukabil bu kara gUn· 
lerde nikbinlik derıl vermenin 
gUçlüğUnü dilşilnelim, şampiyon
larının meydana çıkmamalarını 
haklı görUrüz, burası böyle. Fakat 
ne de olsa önlimUz geçirdiğimiz 
günler kadar kara değildir. 

Votelden birkaç clmle Kadın hakkında Musolini'nin liye Vekili de bulunmuıtur. Gazeteler yeni kabine hakkındaki gUnü buradan hareket edeceklerdir 
prensiplerini takip deceğiz, Kadın Recep Beyin Baıvekil Paıaya mUtaiealarını, çok mllsait bir Yeni Sovyet Sefiri İtı" mat- T Ür kiye 
bUtUn faziletleri öğrenecek ve belediye intihabatı hakkmda i:ıa• liıan ile neırediyorlar. 
öiretecektir. hat verdiği tahmin edllmektedir. Belgrat, 23 (Avala ajansı bil- namesini Verdi Şampiyonası 

Faşlat kadını ıu faziletleri Filo Limanda diriyor) - Uzunoviç kabinesi ıu Ankara, 23 (A.A.) - Sovyot· 8 .. A k J b 1 
1 Suretle teşekkül etmiıtir: R ugun n ara stan u 6X-renecektlr: tlat fazileti, iı Deniz fı'Jomuz Cumhuriyet bay• usyamn yeni bUylik elçisi Ka· · • 5 

l k f 1 1 Baıvekll: M. Uzunovlç, Harici- K ) J fazileti, e)i i azi et ve Hdakat ramına lıtı"rak etmek Uzere lima• . H bi B h i rahan cenapları ögvleden sonra arşı aııyor ar 
f d ye: M. y etvıç, ar ye ve a r ye: Ç k B B 
azileti lr. nımıza gelmittir. Ceneral Zivkovlç, Dahiliye: M. an aya köıkUnde mutat mera· ursa, 23 ( A. A. ) - ugUn 

Nutuklar bittikten sonra gerek Fı"rar"ı Emla"kl Kalmadı M S k s:mlo Reisicumhur Hz. ne itimat· çekilen kur'ada Türkiye wampi-k F l Laziç, Nafia: • r ulj, Maliye: 
Maarif Nazırı, ve gere ae aş st u if M namesini takdim etmittir. yonaaı için yapılacak maçlarda 

k b. k M h l M b d 1 K · M. Georgevlç, ınaar : . Kumen• I fırkası umumi Ati ı me tep u te it U a e e omııyonu M Karahan cenaplarının Reiıl- Ank ra lstanbula, zmir lspartaya 
binalarını gözden geçirmişlerdir. IAgv vı tarihine kadar meydana çıka- kovlç, Orma~ ve adenler: M. cUmhur Hz. tarafından kabulleri dUşmUıtur. Maçlara çarşamba 

d h 1 ·h ı Ulmanskf, Adlıye: M. Makslmovfr, Bu binalar mo ern ci ez arı ı t va rılmı• olan flrart emlAkinin bir Us- i M A "' esnasında Haticiye Vekili Tevfik gUnU ba~lanacaktır. 
Y Beden terbiyes : · ncelinoviç, Fi 

etm ktedir. teılnl Tapu idaresine vermlttlr. M K ·ı ı t• • b Rüıtü Bey de hazır bulunmuıtur. keri Mektep Ve u .. 
V Ziraat: . OJ ç, Ç Jmaı asiret: 

Doçentlerin aziyeti Bundan &:onra meydana çıkarıla· M. Novak, Ticaret ve ıanayi: M. Türk - Bulgar Hududu tiyat Zabit Namzet eıri 
Ankara 23 - VekiJler heyeti cak emldk firari malı adde· Demetroviç, MlinakAiat: M. Kuz- Türk- Bulgnr hudut komisyonu aşları 

Oniversite talimatnam sini kabul dllmeyecek ve sahipleri tarafın· manoviç, kabineye memur nazır· hududun tahdidine alt protokolu Anknrs 23 _ Hlikfımetin Mec-
etmftlir. Talimatnamede birçok dan istenildiğl gibi tassrruf ve lar: eski Başvekil M. Marinkoviç ile hazirlnmıya bnşlamışhr. Protokol u~e t klif ettiği bir Jdyihaya ~öre 
hükümler vardır. _•_a_t_ıın_b_i_le_c_e_k_ti_r. _________ k_e_za_s_a_b_ık başve_k_i_ı_M_.::.:S:re::n::k::iç~.:==b=i=r=ik;:i:;g::U::n::e::k=a=d=o::r::h=a=z::ır::la::n=a=c=a=k::tı:::-r. nskerl lise talebelerine bUtun 11• 

Talimatnameye göre mevcut do· _ - , nıfJarda otuz Ituruş, Hnrbly 
çentıerden ımtihnn vermemiş r / I IS TER [ , birinci mnıfta 90 kuruş. 
olanlar 3 ayn kadar imtihan ve· S TER NA N NA N M A f ikinci ve deha yukarı ııınıfl rda 
receklcr, imtihanda muvaffak yUz yirmişer kuruş, ihtiyat ıabit 
olamayanlar maarif teşkilAtmda Gazeteler yazıyor: hapishane hıutanulnde tahtı tedaviye alınmuına namut mektebinde 90 kuru~ 
başka vazifelere tayin oluna· 11 Kumkapıdıı esrar içmekten maımunon dokuzuncu karllr vermiştir.,, asl<eri tıbb:ye 4 ve beoincl ınnıf 
caklardır. lhtisna mııhkemcılnde muhakeme edilmekte olan Nlko Eter bu karnr diğer cıırarkeglerlo eroincilere ve l talebelerine 120 oer kuru 

Muafiyetten İsti na hahkındold karn tefhim edilmfvtir. rakı ayyaşlnrına d3 t omil edilirse hnııtanelerde yatak Deniz lisesi 11 inci ııuıf tale-
s t 1 b l Muhak mc, Nikoouo 6 aydan &fn""ı olmamak üzere ıayılıırınıa hayli çoğaltılmaıı lfizıınneJece""lne, bel rlne 50 kuru§, göoUllU kOçl!.k 

Ankara 23 - u u um a a- 5 
• • , zabit mektebi birinci 11nı~ ; .. ,e· 

rında lmliun;lan nıevadı mUştaile 1 • ~ il At ı r b ! ı k 2 
1 , • • hU 1 ., • •J J e er ne 15, i inciye O. UçOncOy• 

muafiyetinin kııl~mım~sı ıçın ~ l _J 25 kuruş, gedikll nefere 40, gedikli 
künıct Mecliae bır ldylna vermlıtır. '-----------------------_.... ______ ------·-..;...----- ! onbs.1Jya60kuru.) nıaaı v•rltecektlr. 



. Memleket Manzara&ı 
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Zonguldakta 
Meyva 
Fidanlığı 

Zonguldak (Huıust) - Geçen 
Hne Zonguldak hususi muhase· 
beaince teaiı edilan meyva fıdan• 
hğı önOmllzdeki yıl içinde bek· 
)enen faydalan vermit buluna• 
caktır . 

.,Fidanlık" için ayrılan geniş 
toprak parçaıaı tamamile tesviyG 
edildikten ıonra yetiftirilen fidan• 
lar dikilecektir. 

., Anfiteatr,, teklinde hazırlan• 
makta olan toprak tarhlardan bir 
kısmı en nefis ve leziz meyva 
fidanlarına ayrılacak, bu ıuretle 
burada yetiıtirilecek nümune fi. 
da11lan aynı .zamanda bir kollek· 
aiyon halinde halka göıterile

cektir. 
Diğer toprak ba1amaklarına 

da çekirdek ekilerek yabani fi· 
danlar elde edilecektir. Bu yaban 
fldanlan burada çalqaa bir fen 
memurunun aezareti altında iyi 
cin• meyvalara •tılanacaktır. 

Zonguldak Villyeti ve kandl
alne bağla btltUn kazaları meyva 
yetlttirmlye elveritli araziyi ihtiva 
ettiğinden buradan alınacak fi· 
danlarla Yiliyetin muhtelif elve• 
rltll k&telerinde kııa zamanlar 
içinde meyva ağaçlan yetiıtirl· 

lecektir. 
Fidanlar tevzi edildikten ıonra 

bunların halk tarafınd.an naıal ve 
ne prt)ar altında dikildiği de 
kontrol edilecektir. 

Ayni zamanda fidanlık Fen 
Memuru da fidanlık tevzi edilen 
mıntakaları gezerek burada ağaç 
&fllama neYllerlni fldanlann ve mey· 
va apçlanmn haıerattan koruma 
ıarelerini etretecektir. 1f. 

Hopadan ihracat 
Hopa, 22 (A.A.) - Menim 

dolayuile hay••• •• cem Dara• 
cab bql81D1fbr. iki haftada 1100 
koyun Ye 330 ııiJr lh.ıaç edil-
mlttir. 

Afyon Mıntakası 
Ankara, 22 - icra Veldllerl 

Heyeti Beypazan, Nallıhan, Afyon, 
Denizli, Konya. laparta, Eakitehir, 
Kütahya, Amasya, Çorum,_ Tokat, 
Malatya, Aydın, Maalaa, Eıme, 
Kula, Demirci, G6rde1, Dıarıunbey, 
Smdırgı, Biaadıç ve Kepautta bir 
aene müddetle haıhq ekilmealne 
izin vermiıtir. 

Afyonda Yeni Adliye Binası 
Afyon ( Huıuıl ) - yeniden 

inşa edilen Adliye binam açılmıı, 
bazı adli makamlar yeni binada 
çalıımaya baılamıılardır. 

Afyonda Ye:ıi Bir Cami 
Afyon ( Huıuıi ) - Zelzelede 

çatlayan ve tehlikeli bir vaziyet 
alan Şaler köylindeki cami k6y· 
IUler tarafından yeniden yapıla· 
cakbr. 

Kocaeli Bisiklet Blrinc"si 
lzmit ( Husust )~hmit ittihat• 

•por kultlbiı Hereke'de yapbjı 
Jcıtbol Voleybol ye maçlarının ikiaiai 
de kazanmııbr. Kocaeli mıntaka 
40 kilometro bisiklet yarıılaranda 
lttihatıpordan Orhan Bey birinci· 
illi almııbr. 

Yarli OOdOk 
Alpullu, ( Huıual ) - Şeker 

fabrikaaı makiniatlitlne tayin edil
mlt olan sevahilibaide çarkçıların
dan Abdullah Vey8el Bey burada 
Avrupadaki emsaline çok faik bir 
düdük imal etmiş, düdüğtin tec-
rU beleri muvaffakiyetle neticelen .. 
m"ı ve fabrikarl. ki Avrupa dlidü· 
ğü kaldıruarak d ha çok ve daha 
güze ses çıkaraıı bu düdük 
takı mışlır. 

SON POSTA 

Denizli Her Sahada Kendi Varlığını 
Koruyan Bir ViliYetimizdir 

Denizli, (Hu• 
auai) - Birçok 
ölft medeniyetlere 
va tarihi men· 
kıbelere betik 
olan Denizli, 
gece vakti ıönük 
ışıklan ve 1eı 

vermeyen bey• 

betile fnaanın 
üzerinde eararb 

bir teıir bıra-
kıyor. 

,, 

GUnlln .,rfdJji, 

gecenin tüne 
hı.ıkın yapbjı 

ııralarda aokak• 
lar tenhalaııyor, 
çok miltevaza Türk eYleriadeki 1 
canh harekete mukabil ıehrln 
dııarhk manzaraıı, ilk defa De
nizliye gelen bir zlyaçretiyi tat
min etmiyor. Ancak kahveler
deki nargile sefası, tavla ve aair 
oyunların gllriUttiıile, arada ıırada 
yollar üzerinde görtınen nokta 
polis memurları şehirdeki gece 
hayabnın ıabitleri oluyorlar. 

Denizli balkı, Anadolunun her 
yerinde olduğu gibi miaafire ya· 
bancıhğını hiuettirmiyorlar. Bu
rada iki un değirmeni aahlbinin 
görtışmelerinl dinledim. Bunlu· 
dan biri çok fa' al •e heaabını 
bilen bir insan ıibi konufUyor 
ve lnl(ili& Şimendifer kumpanya· 
ıının hatb üzerinde emtia oak• 
liyatının pahalılığnıdan bahsedi· 
yordu. 

Anadolu aıllatalıalli, Aydın 
ıimendifu kumpanJlllınm emtia 
nakliyat aavlunlannı çok ağır bul-

maktadır. BAhusua ıon zamaalada 
Devlet demiryollanaa iltihak eden 

Kuaba hatbndakl navlun ucuz• 
lap, bu civar halkım kıskandır-

Uşakta 
iki K:örün Gözleri Açıldı 

Utak ( Huıuıt ) - Sekiz ay 
evvel Uıaka tayin edilmlt olan 
operatör Kudret Bey bu kııa 
zaman zarfmda Upk ve havalial 
halkının ınkran ve minnetini 
kuanmıfbr. Kudret -Bey Hkiz 
ayda 300 kiıiye ameliyat yapmıı, 
25 dotum vak'auna da mtldabale 

etmlıtir. Mumalleybln bilhassa 
iki amellyab iki bedbaht kadına 

dtınyaıını bağııl••fhr, bu kadm
latdan biri Kabaklar kBytınden 

Oıman kan9ı Hamide, diğeri de 
Gedlzin Y nice k6ylnden Ayıe
dir. Ban lana lıer ildal de 8 Hne 
evvel kör olmutlardar. Kudret 
Bey bunlan muayene etmft Ye 

yapbiı ameliyat neticeılnde her 
ikisinin de 1(6zlerl açılmıftır. Sekiz 
aenellk k6rlerln g6zleriain açılııı, 

bilbaııa Hamldenin ıeldz yqındald 
torununun ilk defa :rldnl ı&rBfll 
ve oaa aarıhp ağla)'lfl pek aıllu
ıir bir sahne olmuftur. 

Samsun • Kayseri· Ankara 
Hattmda Mahsul Savkiyall 
Samıun ( Huıual ) - Kayseri· 

Samsun hattı üzerinde blltlln 
iıtaaiyonlardan Turhal ıeker fab
rlkaınna pancar sevkiyatı yapıl· 
makta, Kayseri • Ankara hattıda 
bugünlerde buğday 1evkiyab ile 
mahmul bulunmaktadır. 

Denizlide Y erapoliı harabeleri 
mıthr. 

* Denizli vJIA7etl, 934 dtlnyuı· 
nıa latedlğl tekilde kendi varlı· 
fım her sahada koruyacak ve 
başka yerlerin ne lıtihıal ıaba
ımda, ne de ıanayJ 18halanndald 
verimlerine ihtiyaç duymıyan vi· 
liyetlerden biridir. 290,000 nllfu· 
ıu aineıinde yaıatan bu çok tirin 
memleket parçasını zirai ve sınai 
olmak llzere iki ayn d6nUmden 
tetkik etmek faydalı olur: 

1-Denizli vlllyetinde buğday, 
arpa,ak darı çavdar, kum darı, mı· 
m, pirinç, yulaf, bakla, burçak, 
bezelye, faıulya, afyon, haıb.aı, 
anaaon, pamok. pancar, patatu. 
tütün ve UzUm yetlıir. 

Hububat lstibaalib: 152 mi1-
yon, bakliyat lf tihsalib 8 milyon, 
sınai nebatlar 6 milyon kilodur. 

2 - Bqta dokumacılık olmak 
tlzere debatat, uaculuk, taban ve 
ıiaam yağcılığı, mataflık ve diğer 
aanayl Denizliyi yqatan ftler
dendlr. 

Dokumac:Wk: Denizli merke-

sile Kadıköy, 
Buldan, Tava11n 
Kazılcab61Uk ve 
kale nahiyelerin· 
de terakki etmiı· 
tir. 5755 dokuma 
teıgibı daima faa· 
liyet halindedir. 
S.ne•I imalit 18 
milyon metre mu~ 
rabbaıdır. 

Dibagat: Teı· 
vlld sanayi ka11u .. 
nunun temin etti .. 
j'i kolaylıklardan 
latifade eden de· 
nizlililer dibagat 
aahaamda bllytık 
bir terakki eseri 
göıtermlılerdlr • 
250,000 lira ıer-

1 
mayeU biiylk bir dibaıat tfrke
tUe 65 tabakhanesi vardır. S.Re
vl iatihaal yekunu 900,000 kiloya 
yakındır. 

Unculuk: Sudan kuvvei muh .... 
rike istihsal eden Denizlide bir· 
çok ua fabrikalan vardır. Mevcut 
14 un fabrikası tam faaliyetle ça• 
lışbğı takdirde senevi 280,000,000 
kilo un istihsal edebilir. Denizli 
unları memleketin her yerinde 
ıahret kazanmııbr. 

-tt 
Denizlinin çahık11n bir valisi, 

halkın ihtiyaçlarına cevap vermek 
için mutlak bir faaliyet g6ateren 
kıymetli bir Belediye Reisi var. 
Denlzll V alial •011 ume•larda 
( 610 medeniyet ) eaerlerine kal'fı 

yakın bir alika duyarak asarı· 
atikayı tanzime ve Denizliyi Ar
keoloi ve aeyyahlar için bir (uğ· 
rak) yeri yapmıya çahpyor. De
nlzUnia iki aaat meaafHindeki 
Y erapolia harabeleri, Akhan ha· 
rabeleri valinin gayretile dalma 
ziyaretçileri fazlalqacak bir ı .. 
tidat ta11maktadır. 

A. Adna• 

Belediye Seçimi Biten Yerler Ve 
Yeni Belediye Reisleri 

Antalyada belediye intihabı 
Dewrek ( Husul ) - Bele- Belediye ıeçlml netlcealadn asD 

diye intihabı neticeainde eski be· azahğa ıeçllenler aralarından eıld 
lecllye reill Narl Bey tekrar be- Beledly• Reisi Raıim Beyi yeni· 
lediye relılljine MÇilmlftir. den Belediye relslijiae •çmif-

Y ozıat ( A.A. ) - Yeni lerdlr. 
belediye mecliıl riyaset intihabı Babkealr, (Hu1Uıl) - intihap 
yapmifbr. neticeainde ualıta aeçllen 26 

Antalya (Huıuıi) - Belediye kiti aralarında yapacakları bir 
lntlhabab neticeainde aıll azalığa intihapta yeal belediye relaini 
ıeçllen 23 azadan Şerafettin B. Be ıeçecelderdlr. Belediye relalliJne 

Iediye relıliiine,dit doktoru Nazimi, Mllltecapb oilu Esat Adli Beyin 
mlUekalt Ertuğrul, komlayoncu aeçlleceği ıöylenmektedlr. 
Tahsin Beylerde Encllmen azalık· lzmir, 25 (Hususi} - Belediye 
lanna ıecilmltlerdir. Relaliğlne tekrar doktor Behçet 

Erejll: Kooyada ( Huıual ) - Salih Bey ıeçilclL 
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Nural lala Ata 
Şair ve milDekkit Yaşar Nabi 

Beyle ıimdiye kadar bir fikirde 
birlqtiğimlz pek olmamııtı; lıAli 
da bazı husualarda anlaımamıı 
imkanaız gibidir. Fakat « Varlık»ıa 
yeni çıkan 3 l inci sayısını okur .. 
ken sevindim: Nihayet onunla da 
birleıtiiim bir nokta bulundu. 

Yaıar Nabi Bey pir arıyan
lardan tikiyet ediyor ve '' şair 
anyanlar ,, derken kimlt:ri ka1-
dettiğinl çok iyi anlatıyor; diyor 
ki: " Hayat ı;necmuaıı, çıktığl 
mtıddetçe, hemen her sayısında 
iımi lfitilmemft eski bir Türk 
pirinin bayat ve flirlerioe 
dair bir yazı neşrederdL En 
tanınmıı edebiyat tetkikçilerimlziu 
imzalarını taııyan bu yazılar 
memleket mlbıevverleri arasına 
~nl bir heveı yaydı: Şair aramak.~ 

Yaşar Nabi IBey ·halk edebi
yab tetkiklerine itiraz etmiyor; 
Anadolu k&ylerinde ve ıehirle
rinde ağızlarda dolqan pirleri 
ve hlkiyelerl toplamanın fayda· 
larmı inkir etmiyor; ancak sene• 
lerden beri kendi de, eaeri de 
ölmUt adamların eserlerini dirilt· 
mek heveıine henziyen yazılarla 
uğraflyor. Ne kadar uğraşsa 
yeridir!.. 

Tekzip edilmek korkusunu 
hemen hemen hiç duymadan dl· 
yeblllriz ki unutulmq bUyük ıair, 
gke çarpmamıı 61mez eaar yok· 
tur. Gerçi herhanKi bir adanma 
psdddan dikkatle okunulacak 
oluna lçlnde sevi mep ..: ... 3 "'. 

bir iki parça bulunur. Fakat 
bu onun dirlltllmeılne, zaten 
birçok imlmlerle dolu hafızamıza 
bir ele onlarınki Ue yllldetmemize 
değer mi? 

Bu ıair aramak hevesinde 
yqar Nabi beyin kaydetmediil 
aebepler de vardır: MeHll llimlik 
amuu. Alim diye tanınmak hına 
demiyorum; bu, bO.lttltthı baıka 
bir ıeydir. Şair anyan ilmi aever, 
ilmin lyl bir ~ey olduiuna kani
dir; ancak bByUk ketiflerde bu
lunmak, tabii hldiselerio veya 
içtlmat •ak' alann manaıını çıkar
mak için klfi derecede bilgisi ve 
zekim yoktur. KUWpbanelerde 
el yazısı divanlar, cönkler arar. 
Hiçbir kitap tamamile kaybolma• 
dığa için o da tozlu raflarda bir 
takım ecit bllçüı ıeyler bulur. 
Bwalar hakkında hüküm de ver• 
mez; çünkü ilmin hıı~r·~· .e;:e• 
kaçındığını da öjrenm"9tir. Ü Nl• 
vanı yeya c6nkft bir takım beylik 
ve tataız ı8zler illve ederek or
taya çıkarır; kimse alakadar ol• 
masa da yine kendisi memnundur; 
çilnki ilme hizmet etmittir. Ma· 
liim yal hakiki ilimin de kıymeti 
pek bilinmez •.• 

Ne zararları mı var diyecek• 
ıiniz? Örnek oluyorlar ve ortaya 
yanlq bir ilim telikkiıi yayıyor• 
lar. ilim kolaylaııyor, manasız• 
(8f1yor ve lıe yaramaz b '.r ıey 
oluyor. Hem nihayet bu adamlar, 
bet on tane blyle lüzumsuz ş! .r 
hakkında birkaç ya~ çıkarınca 
kendilerine bir gurur geliyor, Bo
llaa'nnn çok iyi haber verdiği 
fibl onlar da kendilerine birkaç 
hayran buluyor •e böylece garip 
bir edebiyat ilmi peyda oluyor. 

Yaıar N•bi Bey onlara neht• 
dar öfkelense yeridir. Amma on• 
fara mani olabilir mi? lns:ın &a 

kolayca kendisini memnun etme
ılne mani olmak kabil mi? 
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( S!Ja et Al mi ) 
iki Tebliğ 

rşıs nd 
Mütalealar 

KUçU'k İtUAf ye Balkan l~Lifalu 
Kon•cylerlnln ne.trettiklerl siynaı teb: 
lioıYler dünya efkin üzerinde umumı 

• , , 1 

iyi bir tesir yaptı. Fren ız gaı:etc~~r· 
teb'iğlerin çok müsait, h tt çok ıte 
ynrnr olduğunu yazdılar. ltnly~ ~ ze• 
teleri de - ki ltalya Küçilk itilaf ve 
Bali.an ittifakını hoı kıırıılamoz. • 
Teblitierl betenıliler. Küçilk ltUAhn 
aleyhinde bulun n Macaristan bile, 
yarı re•mi Macar aa:ı:etelerinin yazı
lar ndım anlatıldıQ'ına göre, KU,ük 
itilafın son hareket farzından m m
nun 1ıör oüyer. 

SoYyet Ru•ya gazetelerine i•lioce; 
doıtumuz ve komıumua:uo gazet lerl, 
Kilçük İtillif ile Balkan ittifaklnm, 
Marailya au'kast faci andan so ra 
takındıkları Yar.iyetlerln, sulhQ •u· 
hafaza yolunda pek isabetli olıılu
tunu •Öyliyerek mllbim bir nokia
Ja itaret ed'yor. Yarı reemt 
bir m hiyet taııylln "Jurnal d6 Moıku" 
~az.etHi, aon ıtamanlardakl aiyaıi ıui· 
kaatler bokkınala diyor klı 

" - Almanya bir bo.rp çıkarmak 
için aiy"si tabsiyetleri imha etm~k ve 
bu suretle dilnya efkiirıumumiyesini 
çılgınn çeYirmelt istiyor." 

Sovyet gazetesi, bu ittibamında 
boklı veya bakaııdır. Facia tahkikatı 
bitmeden bu yolda birıey •Öylemek 
mümkün olamaz. 

Fakat asıl üzerinde durul cak 
mHele, Yugoslavyanıo Ye onun siya
set arkadatı olan devletlerin, mtıthit 
bir •İyut suikast karr;ıaınde, sulhu 
muhafaza etmek makaadil çok •otuk 
kanlı hareket etmit olmal rıdır. 

Harp tahrikçileri, harp ateıini pıır• 
)atmak için her çareye bat vurabilir
ler. Fokat aklıselimin icnp etürcUğl 
ıey, aoğukkanlı o'mak ve sulhu k~
rumak için her mOhim ve milthıf 
bldiae karfısında temkinli davran
maldır. - « -----Venlzelosa Suikast Yapan 

Yakalandı 

Atina, 23 ( Huauıt )- Emniyet 
ye Jandarma MUdtırleri aı:ledil· 
mif, Dahiliye Nazırı da istifa 
etmiıtir. 

Geçenlerde M. Venizelosa sui
kast yapmıı olan maruf haydut 
Karatanaş ta yakalanmıştır. 
Porteklzde Siy f Buhran 

Lizbon 28 (A.A.) - Salnzar kabl
aui ialifa etmlttir. 

o.SG 
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o manga 
Mu'uaz e 
Gayretinde 

Bükrcş, 23 (A. A.) - Romanya it· 
hı.ılahnın ihracattan daha (az.la olmak 
istidadı ı('sterme•l üzerine Ticaret 
nazırı M. Manolesko tarafından yapı• 
lan teklif üzerine, hükumet, mllbede
leleri norm 1 bir tazda tanzim ve 
lthala ta r.:ittedJyab yopmak için lbım 
olan dövizi temine matuf yeni bir 
tiellret rejimi tesisini kavip et i tir. 

Ticaret • :r.ırı, m tkuata yaptığı b~
yanatta, ltug okO el tliklilgün hultubat 
rekolteıhıin klifl olmnmaa.ndan ileri 
~lnaekle ber her aynı zaman a itha· 
lit rej miain beklenilen n ticeyi ver• 
me lİf ol asınd1tn ütev llit ltulun· 
duğunu izah eylemiıtir. 

Y ni r jim ltbalfit ile ihracat ra• 
aınlla sıkı bir mlln .. sebet temini U:r.e• 
rlae mneaaestir. Eze mle, her ithn'iit, 
ancak mukabilinde tlaha evYel ihracat 
yapılmakla mfimklln o1acaktır. GDm· 
riikler her ihraç c.iilen mal için bir 
aertffika Yerccelder ve bu sertifıkalcır, 
miktarı benfiz tenbit edUmeyen bir 
y zde nis ti dahilinde daha eksik 
bir ithalat elôhiyet verecektir. Bu 
aur tle harici ticaret muvax nesinde 
aktif v itbal dilen m llcırın b d linl 
tediye için lazım olan döTiıt kendi
litinden temin edilmiı o1acaktır. 

5 •• Yıl 
ltalyada Bir Üniversitede 

Kutlulandı 
K tana, 23 (A. A.) - Savoy.:ı. kru

·uzörU ile uraya gel~n ltnlya kralı. 
doAruca BeJlini tiyı&trosuna giderek, 
erktını hükumet, yilkıck 4nhıiyetler 
ve yerli, yab&ncı 130 murahhas huzu
rile, Aragen kralı Alfons tarafından 
tesis edilmiş olan Kab:na Clniverııite
sinin 500 G cll yıldönümQ meraılmine 
riyuet t l tir. 

Pollti eller KarlkatUrcU· 
lere Borçludur 

Londr , 23 ( A.A ) - Hariciye 
Naz rı Sir Con Slmon, meıl!=ır kari
katürcüler Dcrso, Aloiz:l ve Kelen 
tarafından tertip edilen iyaııi keri
kaıtürl r sergisini açmıı •• d mit
tir ki: 

" - K ndlm müstesna olmak 
üzere herkesi hı.nıdım. Ebediyen ha
tıralarda yıı mayı iddetle arzu d n 
Politikacılar k rikatOristlere minnet
tar olmalıdırlar. n 

urh n Cshlt 

Dünyayı gezmek için bu 1 
kndar kolaylıklar olduktan son
ra birl şehrin hudutlarına tıkı· 
lıp kalmak esaretten baıka birıey 
değildir. Bak bu küçük tzmlr 
yolculuğu bile bizi nasıl meşgul 

Bukadar yere gelmişken. Hem 
otelde yerleriniz hazır. Diyordu. 

Ayten telgrafta tnfsiliit verme· 
diklerine milteıeıısir oldu. 

etti. 
iki arkadaı bir az daha ko

nuştular. Sonra kamaralarma çe· 

ldldiler. 

Telgrafı vaktinde alan Retlt 
onları bir sandalla karşıladı bu· 
luıma çok heyecanlı oldu. Deli· 
kanlı bir çılgın gibi Leylayı 
ıöğsUne bastırıyordu. 

Ayten: 
- Yeter, yeter. Alem bakıyor. 
Diye onlara takılmasa bu sah· 

ne bir zaman daha ıllrecakti. 
Rıhtıma gelinceye kadar blitUn 

biriken mevzulnra dnlıp çıktılar. 

Reşit: 
- Peki ya çantalarınız. Dedi. 

Leyla gülUmsedi: 
- Yarın gidiyoruz. Geceyi de 

yJne vapurda geçireceğiz. 
O buna ihtimal vermiyordu. 
- lmkfinn yok. Nasıl olur. 

Fakat Leyla iki kelime ile 
v zl} eti iz h etti. 

Reşit şaşırmıştı. 
- Bari ize iyi bir yemek 

yedire)İm. Acaba nereye götür· 
sem? 

Diyordu. 
Istc:nbulda hava okadnr soğuk 

olduğu ide Izmirde henllz bir 
scnbnhrır havası esiyordu. 

Evveli şehirdo bir araba ge
zintisi yaptılar. 

Sonra lzmirin meşhur lokan· 
talarından birine gittiler. 

Yemekten sonra ( Ayten ) 
onları biraz yalnız bırakmak 

arzuau ile annesine birkaç iCY 
alacağını bahams etti. Yarım saat 
için ayrıldı. 

Rcıit bu fırsatı kaçırmak İs· 

teme dl. 
Zaten mektuplarında daima 

tekrar ettiği bnhsi tazeledi. 
Bu defa: 
- Haı.ır lımire gelmişken 

SON POSTA 

• 
ş ı 

A 

yan Meclisinde i Rad·ka er Kanunu 
sasinin Değiştirilmesini İstemiyorlar 

Paria, 23 (Husu· 
ai) - Ayan mecli
ainde ekseriyetin, 
devlet veya hilku· 
met relaine, Başve
kil M. Dum•rgin 

projesinde olduğu 

aibi, Mebusan m e

l hini fesh tmek 

hakkının verilme

ıine muhalif oldu
ğu gittikçe daha 

iyi nnl"tılmaktadır. 
Bu haletiruhiye ayan 

meclisinde en kuv
vdli fırka olan Ra• 
dikal ve R dikal 

ıoıyallatlirin t tkil 
ottilderl ıol cenah 
demokratları tara• 

fmdan bugUn akte
dilen komite lçti
mamda g<Srütiilmü§ .... ,.-F_ 
tOr. Radikal f rka- ~~P': 

ıına mensup Ayan 
ar.uı bu içtimada 
Kanunu Esasinin 
todili mo eleainl 

t tkik ederlerken 
hükumeti M. Du
merg-in geçenlerde 
radyo ile neşrettiği 
programın buı 

noklalarınd n çekin

Sı>ld lynodakl 
rııdlkallud•n • 
Saro, sağda M. 

Heryo 

meJ e davet etmekte rnut bık kaim• • 
lardır. Komite derhal Radikal ııosynliıt 
f ırk sının relıi olan M. Heryo ile 
temaaa karar vermittir. 

Bu teınaa eanaa nd fırkaya me•· 
•up Ayan aza»ının Dumel'g proje-
sinde Meb'usan Meclisinin feshi hak
kının hükumete yahut devlet rciııine 
veri meıi kaydine muarıı g6rlJndOk· 
l rini öyleyeceklcrdir. Komite M. 
Heryo nun bu yo'dn Başvekil nez
dinde müdahal de bulunmasını fste
meld dir. M. Heryo nun gnybuhcıti 
ha mde komite Deniz ticareti N • 
z rı M. Bertrıın ilt: temaa eğecektir. 

Komite en nihayet vaıiyeti 
anlatmak Üz"re M. Dumerge gidecek 

dönme! diyordu. Burada çok 
rahat ederiz. Hayat daha ucuz. 
Ben de kışiada pek İ} i değilim. 
Knrş!yakada bir kliçük ev tutarız. 

O söylerken LeylA bu teklifin 
taba rlrnk etm'ş şeklini düşünü
yordu. M.ıaznllch onun İzmire 
gelip Reşitle buluştuğ nu duyan 
Hasibe H. kim hl lr neler yapn· 
caktı. Şüphe yok, f zmire kndar 
gelecek, } Uılerine tükürec k 
bir sürü kepazelikler çıkarncakb. 

Ve ~Uphesiz Reş:t'te buna 
tahammül edemiyecek, nnesine 
hakaret edecek, aile için e kop n 
rezalet aleme destan olacaktı. 

Genç kız bunu o kn ar kat'i 
biliyordu ki Reşit söylerken için 
için gülüyordu. Onu kırmış olma· 
mnk için: 
-Bu b;z'mkilerc karşı a ygısızhk 

olur Rcş:t, dedi. Acelemiz yok. 
Görüyorsun ki sevgimiz ek ilmiyor, 
artıyor. Bu bize daha büy k kuv• 
vet verir. Ben annemden yclnız 
gidip gelmek için izin aldım. 
Onun bana ne kadar dilt kün ol· 
duğunu bilirsin. Benim için okadar 
fedaidir olmasına rağmen benim 
kendisini aldatmamı elbette hoş 

görmez. Sonra .. 
Re it boynunu büktü, o da 

v ı.iyeti anlamıştı. 
- Evet, dedi. Annemden 

bahsedecelcsin. 
Leyla ö ıl\ne baktı. 
lstanbulda kendi hakkında 

Solda M. Dumerl' 
ıa§'da &yandaki 
rod!kallerdea M. 

Şotan 

bir h yet Hçmittir. Bu mllna ebetll 
M. Dum rı ıazetecllere fU beyanatta 
bulunmuttur: 

n - Komite heyetine cnap ola• 
ralc, projelerimin !haz:ırlandı§"ını ft 
ıaJahatı, bi baua Mecliain feshine 

i t kısmını neticelendirmek için loa
bındn meırutl hiçbir vuıtadan çe• 
kinm:yece~imf Ye •uretle Kanunu 
Esaıiyi ihlll değil tatbik etmit olaca
ğımı söyliyeceğim. " 

Paria, 23 (A. A.) - Deyli Telgraf 
muhabirinin haber aldığına göre, 
Fran• z Ay n Mecliıindeki Radikal 
grupu, M. Dumerg'ln Kanunu Esasi· 
nin tadili hakkındaki niy tlerlnl ke.t'-
yen talrbih cttmittir. 

Hasibe Hantmın çıkardığı 

koduları &öyliyecek olsa 
barut gibi patlıyacaktı. 

Lakırdıyı değ' ştirdi: 

dedi· 
Reşit 

- Anlat bakayım. Burada 
nasıl yaşıyorsun, eğleniyor musun. 

Reşit omuzlarmı silkti : 
- Ne gezer kendimi işe ver

dim. Bnna mUstahkem mevkide 
başka bir v rife daha verdiler. 
Başımı kaşıyacak vaktim yok. 
Sen bu banka işlnden memnun 
musun? 

- Avunuyorum •• (Ayten)I ea
kiden tenı) orsun. Ne iyi kızdır. 
Beni o teşvilc etti. Şimdı hep be
raberiz. Bankada başka bir tam
dık yok. Zaten küçUk kadrosu 
olan bir banka. Şefleri de ecnebL 

Reşit buraya gelmişken onu 
tekrar elind n kaçırmayı hAIA 
kabul etmiyor. Kaf asma giren 
fikir ikide bir top gibi patlıyordu. 

- Naaıl olur Leyla diyordu. 
Zaten telgrafını nlıralmaz ben 

dönrniyeceğini hesap ederek işle
rimi hazırladım. Bizim kumandana 
bile sürpriz yapacaktım. 

Leyla onun ne kadar hassas, 
ç btık parla) up söner olduğunu 
bildiği için istifini bo:ımıyor, bu 
teklifin ne kadar imkansız oldu· 
ğunu anlatıyordu. Onlar ) eni bir 
milcadeleye bn lnmışlardı ld Ay· 
t n elindeki pnketlerile lrnpıdan 
görUndU: 

- Anneme incir aldım. Di· 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Okuyucularıma 
ev plarım .. 
İstaubuld M. Ş. Beye: 

Selamlaştık, mektuplaştık, an
laştık, şimdi bu t nışmaya no 
netice verelim, diyorsunuz. Mu· 
tat Uzere yapılacak şeyi, hisleriniz 
ve menfaatleriniz yekdiğerine 

uygun iıe nikAh dairesinin yolunu 
tutmak, aksi halde bu işe b'r 

h teme vermektir. Evet, mutat, 
budur. Fakat mutadın haricinde 
eğlenceyi temadi ettirmek uıulü 
de vardır ki, bu ancak ıizin bile
ceğiniz ıeydir. 

N. N. IIanımıı : 
"Evvelce beni seviyordu, şimdi 

kendisini takdim ettiğim bir ar• 
kadaııma alaka göıteriyor ne 

yapayım" dlyoraunuı. Erkek, 
üzerine fazla dUıen kadından 

daima soğur, bu eski bir kaidedir. 
Sis, bu kald nlo baricin• çıkmış 
olacaksmıı. Bir mUddet aksi ha· 
rekeU iltizam ediniz, görtınmeyl• 

niz, görilnilrseniz lakayt bulunu• 

nuz. Aranızdaki mlinasebet zan· 
nederim sathidir, açık bir nnlaş

ma istemeye mU aado vermez, 
tahmin ederim. 

* Mukadder Beye: 
Memur veya bir mUessesede 

mllıtahdem olmadığınızı tabmla 
ediyorum. Aksi takdirde bukadar 

ehemmiyetsiz bir parayı avans 
olarak isler alırdınız? Ne ile 
m•ıgulsUnliz bilmiyorum ki alze 
göstereyim? 

H. K. Deyeı 

Bir kız nişanlanabilir. Nlıan

landıktan ıonra ayrılabilir. Ara• 
sıra görUlcn ıeylerdendir. Hayale 
yeti ihlal tmoı. Sebebini arayıp 
bulmak lazım. Eğer eakl meyli• 
nb:i muhafaza ediyorsanız yarıda 
bıraktığımz aşk kitabına devam 
etmenizde mahıur g8rm\lyorum. 

HANIMTEYıE 

yordu. Fakat bilmem iyisini bu· 
labildim mi. Üıerleri g6sterişll 
amma altlen ktmbilir na&ıldır. 

Reşidin canı sıkıldı: 
- Niçin ecele ettiniz efen• 

dim, dedi. Ben size her~eyl ha• 
zırlntardım. Ve onların ertesi gUo 
muhakkak d6neceklerine inana
rak oradaki telefonla bir arka· 
daşını buldu. Birçok siparişler 

verdi. Yarınki postaya h zırlan
masım söyledi. 

Sonra mis&flrlerine lımirl gös
termek için bir otomobil buldu. 
Barnova} o gittiler. 

- Ynzm gelmeliydiniz, diyol"" 
du. Buranın plAjları lstanbulda 
yok, Çeşmeye giderdik. 

lkl arkadaı çok neı'eliydiler. 
Bu seyahat onların masa batında 
- elektrik altında - Kadıköy va· 
purlarmda geçen bıktırıcı ve 
Uzilcil gtinlerinin bUtUn sıkıntısını 
unutturmuştu. 

Bornovayı çok beğendiler. 
Ayten: 
- Burası bizim Fener yoluna 

benziyor, diyordu. 

Reşit misafirlerini eğlendirmek 
için aklına esen hcrşeyl yapıyordu, 
çamlık bir bahçeli gazinoda çay 
içtil r. lzmir bu Ka unu ani ayın• 
dn ıhk bir sonbahar havası ya· 
şıyordu. 

Ayten: 
C Arkası var ) 
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8 Sayfa 

1 1 
1 Yeni Bir tetkik 1 
1 1 

Ha9at Pahalılığı 
/Vasıl 
Kalkabilir? 

Fransız Başvekili M. Dumerg 
Fra 1sada hayatı ucuzlandırmak 

imkanlarmı arıyor. Bu iti tetkik 
etmek ve umumi yollar göıter• 

mek iıini de it<İ eski Baıvekil olan 
ve bugünkü kabinede nezaret.iz 
nazır bu:unan M. Heryo ile M. 
Tordiyöye havale etmittir. Bu iki 
naz.r tarafından mUıterek&ıı ha· 
zırlanan bu rapor geçen hafta 
frdnsız resmi gazetealle de neıre· 
dilmiştir. 

Mevzuun ehemmiyeti, muhar• 
rirlerioin şahsiyeti, ciddi memba· 
lan, vesikaları ve neticeleri itiba· 
rile hu eseri çok alika uyandı· 
rıcı bir hale sokmuıtur. 

Nazırlar raporlarında hareket 
noktası olarak fU kararı Yeriyorlar: 

" Bütçelerin daralmaaı ffatla• 
rm düımeıini icap ettirir. HilkU
metin bayat paha'ıhğile mücadele 
etmesi bugUnkll lktıaadi yaıiyete 

uygundur.,, 
Bu tetkikte eıae olarak et ve 

ıUt ve bunlardan yapılan madde
ler göz önünde tutulmaktadır. 

Fakat ne:ice ve göıterilen çareler 
hemen hemen bUtUn maddeler 
için aynen kabilitatbik görünüyor. 

Muharrirler, gıda maddelerinin 
lıtihsalinden mllstehllkin ıofrasına 
kadar geçirdiği Hfhaları tesbit 
ederek her noktada amelt çareler 
göıterm ektedirler. 

Raporu yazanlar narh usulUnUn 
aleyhindedirler. Bu usulle flat az 
olursa piyasada mal bulmanın ne 
kadar sıUç olacağını eakl harp 
aenelerini göz önünde tutarak 
meydana koymaktadırlar. 

Çok uzun tavsiyeleri havi olan 
bu rapor; yitittlriclye, tllccara, 
mllstehlike, nakliyeciye ve hllk6· 
mete birçok vazifeler yilklemekte 
ve bunların hepsinin bir arada 
tatbik mevkiine konulmaaı hH 
halde umumi vaziyette bir dOzen· 
lik meydana getirir, denilmektedir. 

F ranıız Nazırlarının tavaiyelerl 
ıu yedi nokta altmda hulasa 
edilebilir: 

1 - Hllkumetçe yapılacak 
işler ( mezbahalar, hallerin ıılabı 
buralarda Frigorifik vaaıtaların 

çoğaltılmaeı ve ma1raflar'D azal· 
blması) 

2 - Ziraatte diılplln. 
3 - Piyaaaların tanzimL 
4 - Sahtın kayıt altına alın· 

maıı ( fiat etiketleri, afifler, bu 
huauıte memleketin bu tarafında 
yapılacak faaliyeti idare ye tanzim 
için Baıvokllette bir büronun 
ibdHı) 

5 - lıtihlikitın arttırılmaaı 
çareleri 

6 - Nakliye itlerinin ve tati· 
f el erinin tanzimi 

7 - Vergilere müteallik ka· 
yıtlar. 

Bakalım bu muazzam it umumi 
aahada ne şekil alacak ve ne 
netice verecek? - * 

............................................................. 
Yeni Ne rlyat ı 

GUrbUz TUrk Çocutu - B i
mayei Et fal ceruıyeti taraf ıudan ayda 
bir çıkarılan bu mecmuanın 94 üncü 
ıayısı da intitar etmiştir. 

ÇıQır - Bu gençlik fikir ve tan'at 
mecmua11nın 18 inci eay111, birçok 
yazılarla cıkmıştır. 

Kaynak - Balıkeıir HallceYinio 
bu aylık kültllr meomuaaının (19·20) noi 
HyıRı intitar etmittir. 

KUltUr - İzmirde 15 günde bir 
çıkan bu fıkir ve terbiye mecmua11nın 
24 ün1Jü aayı11 çıkmııtır. 

SON POSTA 

lebir Uyanırken •• 
- - --- -

Dehşetli Ayaz Var .. Sabah .. Sıcak 
Bir Ses: - Kaynıyor, Saaalep! .. 

Serseri Çocuklardan Biri Ellerini Ateşe Sokarak Homur
dandı: - Senin Yaz Dedi~n Ana Kucağı Değil Be, 

Elbette Gün Olur, Elden Gider 

Günet doğmak Ozere.. Deh· 
1etli bir ayaz var.. Beyazıt mey• 
danına çöken kestf bir ıia ~aba· 
ka1ı ağır atır kalkıyor. Kartı 

minarelerden uıun, genlı hlr ezan 
aesl geliyor. Sabah.. Şehir uya· 
nıyor. Elektrik llmbalan bili 
yanıyor.. Siı tabakası kalktıkça 

kurıunl ve aoğuk bir hava, bü· 
tUn meydanı kaplıyor. Uzaklar· 
dan bir otomobilin kuru ıürül· 
tllleri geliyor. ilk tramvay, Ak· 
saydan Beyazıta doğru, blUOn hı· 
zile, ıık ve telaıh çan ıeslerile 
geldi ve durdu. İçinden tam 6 
yolcu çıkıyor.. köıe ba9ma gelen 
bir salepçinin ııcak ve tiz aeai: 

- Kaynıyoooor, saaaalepl. 
Havada dondurucu bir taze• 

lik ve nem kokuıu var. Tramvay 
raylarını temizliyen amele, uzun 
ıopasile hep ayni harek~tleri ya· 
parak ilerliyor. 

- Kaymyoooor, 1aaaalepl 
Beyazıt camii ve Üniversite ka· 

pııma doğru şöyle bir bakm; 
köşelerden küçük, hafif, iki kat 
gölgeler beliriyor. Bunlar 9ehrin 
ilk hakimleri: 

Serseriler .. Bozuk, çapaklı göz· 
)erini uğuşturarak, öte} e beriye, 
şuursuzca gidip geliyorlar. Diıçl 

mektebi önünden geçerken, park 
parmaklıklı1n kenarınJa bir ka· 
labalık toplanmııtı. Yırtık göm· 
lekli, pia kaaketli bir ıUrU çocuk. 
Ortada tahta parçalarınd•n kağıt· 
lardan küçük bir atet yakmıılar, 
ısmıyorlar, içlerinden biri çenelerini 
sıka sıkakötU bir küfllr savurdu: 

- Vay anasını .. ulan kıt gel· 
di bel. 

B:r ba,ka11, ellerini alevlere 
ıokarak ıııttı: 

- Seni 1 yaz dediğin ana ku· 
cağl değil be, elbette gün olur 
e!den gider. Sipsin, var mı? • 

Öteki cebinden bilyUcek bir 
izmarit çıkararak uzattı: 

- Bu kıt ortalık pek kuru 
oğlum, apartımanı nerede tutacağız! 

- Ben Fatihe gidiyorum. 
medrHede kapalı bir oda var. 
Allah vere de kimse gelmiye .. 
Pencereden fayrap içeri. Hem 
dayalı döşeli oda .• 

Bakırrılar tarafından ince bir 
seı geliyordu: 

- Simiiiliitl.. Taze simit! •• 
Çocuklardaa biri yerinden 

fırladı: 
- Ulan, biıim andavallı lae, 

llfa tutar, iki ıimidinl kkal git 
ederim. Ateı, kuru çabrdılarla 
yandıkça, aabab yavaı yavaı 

açılıyor, artık ılı, 1&nkl yere 
gömlllllyor• Uzaklardan gelen 
tıramvay çanları ııklaımata baş• 
ladı. 

LAieiiden meydana doğru 
itci akını var. 
Bu sırada, Bakır· 
cılardan gelen 
bir çöpçU araba· 

ıının ıeıl ıerseri 

çocuklan yer
lerinden etti. A· 

te, yığmından ya· 
nık bir tahta 
kapan fırladı ve 
Sahaflar kapııı 

aolundakl, taı 

kapıdan içeri 
daldılar. 

B a k ı r cılara 
doğru aapıyoruz. 

ilk dnkkAn, bo- l _ _ · 
yllk bir gilrl\lttı r 
ile açıldı. Be· 

yazıt kulesi, gll· 
neşin ilk ıtık· 
ları ile par· 
hyor. Şehri ya· · 

bir 

vaf yavaı ağır 

bir uiu:tu ba· 

ııyor. Hava git· 
dikce yumuşuyor 
Köşe baıların· 
da, dumanlı 1tll· 
ğümlerile salepçi
ler,. hep o aıcak aeılerile bain· 
tıyorlar: 

- Kayniyooor, aaaalepl. 
ihtiyar, arnavut bir aalepçl 

önünde ıimidinin, fincana batıra• 
rak gllrilltU ile atııtıran bir l1çl9 
homur dam yor! 

- Moruk, kıt geliyor bel .• 
Bizim kocakarı odun, kömllr dl· 
ye tutturdu. Bir koca bulup ev• 
lendirseydlm. Bu dertten kurtulur• 
dum. Varsın kocaaınm koynunda 
ıımıın, dunun!.. 

Arnavut: "Fiktanı hasebile !" 
deyip glllUyordu. 

Kalpakçıları inerken, kllçllk 
dükkanlardan biri önünde man• 
galını yelleyen, kuru, uzun boylu 
biri nezleli bir ıesle mırıldanıyor: 

... Saçları yandaaaen aaatmıı .. 

Belli ki , akıamki içkinin 

1 

~ealrl hill geçmemiı • ikide 
birde "Hak tuuuf,, diye aarıuhyor. 
Köıeyl dönünce, tanıdığım kısa 

boylu, tatar gözlU, küçük aakallı 
ihtiyar bir saraç, başını aallayarak 
akıl akıl aöylendi: 

- GörUyonun ya, biz dükkan 
ıabipleri böyle ıabahın karan· 
lığında geliriz. Iıçilerden hayır 
yok. Elbette zenaatta bet bereket 
kalmaz, elbette iıler keaat gider. 
lnnellahe maa11abirin!.. 

Fincancılar yokutundan bir 
iki otomobil hızla çıkıyor. lıçi, 
esnaf kalabahiı ııklaıtı. Siı 
ortalıktan kalkıyor. Limandan 
kalın kalın, tiz tiz vapur dlldUklerl 
baıladı. Haya güneıle beraber 
ılınıyor. Şehrin sokakları, bir ba'ıtl 
badelme.-t ile sanki koca bir leı 
gibi geriniyor. Ayak ıeılerl, dUk· 
kAn kepenklerinin gtırnltnlerl, 

otomobil ve araba patırtıları ar
bk tamamen ıehre hlkim •• 

Mıaırçarııaı 6nUnde, ıeyyar 

aatıcılar toplanmıı, kimi ılmit yi· 
yor, kimi çay, kahve, salep içi· 
yor. içlerinde sabah güzelliğinden 
hoılananlar da var, alyah çarıafh 

bir" maydanozcu kııa ıataıan sa• 
taıana: 

- Kız, akşam yine nerelerde 

idin? Seni yine arabacı Mehme• 
din evi önünde görmüıler, kıı; 

yokaa .• 
Siyah çarıaflı kız tepiniyor, 

ağıza alınmıyacak kllfllrlerle ba· 
ğırıyordu: 

- Elinizin körU.. Siz gidin de 
arabacı Mehmedin pabucuna nal 
olun, ettoğlu eıekler !.. 

Saat tam yedi.. Artıl< glln· 
dUz ıehre hakim. Ve Yukarılarda 
kalan mahallelerde çığırtkan sey· 
yar aatıcılar hakim.. Yenicaml 
yeni yeni uyanıyor. Tat merdi· 
venlerde birer paçavra yığını 

gibi yatan serserilerin üzerinde 
gttnef aksetmiş. Biri gllne• 
tin bu muzipliğine dayana· 
mıyarak, batını, küf eai içine 110-

karak kıvrıldı. 
Dördilncli baaamaktaki kara 

Birinci ttıırln 24 

: f Kari Melctupltır1 

Bolu Valisi 
Beyin 
Bir Tavzihi 

Kıymetli Gazetenizin dördOn· 
cü sayfasının birinci aUtunundaı 

(Meogende şap haatalığı kalmadı) 
Hrlivhaıı altında yapılan neıri
yatta: Kaıa baytarının t•P h ... 
talığına tutulan bayYan batına 
on kuruş aıı para11 almakta Ye 
bu parayı da halk memnuniyetle 
Yermekte, fakat baytarın şap 
haatalığt çıkan .bUtnn köylere 
uğramamakta olduğu ve bundaa 
dolayı bazı köylerin bu glbi fat
dell telkihlerden iıtifade edeme
diği yaıılmııta. Kazanın baytar 
memuru Halit B. genç ve çalı'9 
kan bir memurdur. Ve tap ha .. 
talığı çıkan bütnn köylere vak• 
tinde koımuı ve ittihaz ettiği 
kanuni ve fenni tedbir ve mec
cani olarak yaptıiı aıılar aaye1in• 
de mıntakatı dahilindeki köylerde 
görülen ıap hastalığını kıaa bir 
müddet içinde aöndUrmiye mu
vaffak olmuıtur. 

1234 numara! kanunun bazı mad< 
delerin! tadil eden 1775 numarall 
kanunun ahkAmınca ıap telkihatı 
için hayvan baıına dörder kuruı 
almaya me:ı.un iken mumalleyh 
bu kanuni lıtihkakını dahi alma
mııtır. 

Geçmf.t aenelerde Mengen na• 
hiye1inin bataklık köylerinde her 
ıene çıkmıı Ye bilhaaaa mandalar 
araıında birçok sayiata aebep 
olmuı ve halk araaında ( boğaa 
hırlaması • çemberleme ) deniloıa 
ıarbon hastalıklarına karıı profı. 
laktik olarak tatbik ettiği aııla' 
için yukarda zikredilen kanun v• 
talimatnameal ahklmına tevfikaft 
ıahiplerinden onar kurut almıı 
olduğu neırlyab vakıa üzerine 
kaı:a kaymakamlı ı taraf .. ~__, 
yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin olveçhile tavzihin' 
rica eder •• aaygılarımı ıunarım 
efendim. 

Bolu Vallal .............................................................. 
1&kallı, pis yUılll biri, benim one 
lera baktığımı görllnce, yavaı yav8{ 
doiruldu: 

- Ne bakıyorsun beyefendi, 
blıi hor görme biz de vaktile 
Hnin gibi ana baba evladı idile 
amma, dtııtllk lıte!. Bir aigaran 
var mı?. 

Slgaraıını yakarken ıerilere 
t.. aktı: 

- Hani bunlar hill uyanmadı 
dıye kızma. Gece aaat liçt• 
yatar bu zavallıcıklar.. en çole 
uyudukları dört ıaattitl •• 

İhtiyar it Bankaaı yoluna ba• 
karken birdenbire ayağa sıçraya• 
rak ıunturlu bir ktıfnr Avurdu. 

- Yuf ulan, yine mi BaykUf 
gibi yetittiler. Kalkın ulan, bee1 
hırt sOrUıUI. kalkın bel.. kırmıu 
sDpUrge gellyori.. 

Kara aakalh ihtiyar, ıapkasım 
kulaklarına kadar geçirerek mer
divenlerde koımıya, yatanlar1 tek• 
melemiye, aarsmıya, uyandırmıya 
batladı. Uzaktan bir belediy• 
memuru görllnmUıtU. Seneri al .. 
yı, karıtık, boğuk küfürlerle 
fırladılar hepsi bir tarafa dağıldı. 

EminönUne çıkınca, kalabab• 
ğın bl\tUn ke1afetile köpı üye 
aktığını görllraUnüz. LimandJ 
halA ais var. Vapurlar boğuk 
boğuk ötüyor. Karft yaka sisten 
hiç göründüğü yok. Kala balıks 
aağdan soldan biltlln köprUyQ 
kaplamıf. Sanki küçllk blf 
ıu üzerine konmuı bir tah• 
ta parçaıından geçen karınca 
aürUıU gibi, halkta akıyor ..• 1 k va .. 
pur Kadıköy iskelesinde durdu 
ve kalabalık köprüye hlicum 
etti. Otomobiller, tramvaylar, 
satıcılar, halk ve bütün gUrlıl• 
tUlerle ıehir uyandı. Gece yarı• 
ıına kadar böyle inleye inleye 
ayakta gezinecek.. Sonra yine 

uyku.. * 



Tarih in l ı k dev, e· 
ı lnd .s en me,,ıu r 
çiçek ıı dı Syl~ I L.ın• 
au. Yalnız Ha b::ı• 

tlıtaa1I ı ve pe 'c as 

Df ony•i us'l!l 
Buyuk E~f!rİ .. 

• v..,.___......,...,, ~._.__. ___ - .................... ,,... ......... .,,...._ ~ - ...,.... . .........,.____ - - .. - -
Kanun Harici 

Ço11k.. ·-,~~-;;;;;;;=;;;;i'--------------------......... - ... 
Orta aıırlarda •JQ· · . "" 

, AYıupada kZSy• ~~ 
IUler Hlr hayatı ~- · 
yatarlardı. Efen• 
diıer:aden isin almadan ev.en-

• aıe eri bile yuaktr. Müuade 
harici evleaaedea dof an ço· 
cuklara kaaua harici bakar• 
lard1. Al•aayaaıa bası yerle· 
rinde bu iptidai kaaun 1806 
ıen••' -.e kad ır ıüula. 

Bir llllmece Halletti, 
Bir Kırallık Knaadı .. 

' ~ı .. ~· 
' 't 

. ~. -:-
\; ? .. ? 

~· ..... '~-·~-:!~~? 
ı DUnyanın En Ucuz Evi 

Dir H avM Deliğiılir •. 

Kırallçe Lulı (69~) tarihinde 
Bohemya tahtına r•çtlfl 
saman lıenüs kızdı. Halk 
evlenmeılnl lıtlyordu. Kız 
koca Hçınekte mfblcü it 
çeklyorcfo. Bir bılmflte 
ıöyllyeylm, bilen kocam 
olsun dedi. Bilmeceyi 
PromyHI lımlnda biri 

. J acob f•gg r ilk aıllyoaerlerden 
biridir; ayın zamanda da ltUy&k 
hlr h•yır aahlbldlr. 1519 Hacaln· 

Bir Tllsım 
Meselesi •• 

lngllterenın (Şefild) 

halletti. Kırıllçealn 

de Al•••yanıo 
(AvEUIDurı) teh• 
rinde (53) taae 
ev yıptırtmıt· 

MI' Attan S4o Hne evre! ( Sira• 
s6z•) liler l\.arta.c•d11k , Yuna~
ıılaıı ••A'lflp ettikl rl :umaa 
ellerlnc geçea H irle rl bir ma
ğaraya hıpıetlller. Bu mağara 
lı ıı vuızdı. Ealrler ölüna tehi!· 
keı'ne •ııruıdu. Hatların da 
ltulunan Dioııyıluı ınaf'araı:un 
içinden dıtıa.. 75 ayak yük· 
Hkllkinde ltlr lıaca açmak ıu· 
retlle arkadatlannı ö!Umden 

meıbahalannda 

tamam 100 ıe• 
aedenberl lılr et kecaaı, meatleftetla Pel!ell GUzel 

~ıralı o ldu. A Tk ı 

tı Yl!I bu eYl•rln ldareal lçla klfl 
derecede para bırakmı,tır. Bu 

kurtardı. Bu b aca el'ao 
mercutıur. 

parçası asılı dur- • rap adın arı e !'aa 
maktadı•. Ha llı Ç&rf&f ı-i1erler. Y z-
bu etin kaaaba• lerl kapalıdır. Buıun 

, lçlo Qtln clatt caz!• 
ya ~tur. getlrdı· beteri rGıle.rlae to_,. 

nleria klruı ayda (50) kuru~tur. 

Fakat kiracı olmak lç la namuılu, 

çalıtkan •• fakir olmak ıartttır. 
ğıne ıaaaır. ....,; • lanau tır. 

·····e·~·r·· .. ~ır····r···---·· ... ·oe--········ı-r··1--T··ş·;···c;~;i~·· .. o:~~;;·;-
·-- ----

lngiliz Hükümdarının MaBaı~r' "se·ndeiydee, Tamir, Cep Harçlığı v. Saire Olarak Ne er Oluyor ? 
Sarfettiği Para l 

İngiliz Prensleri 
lngiliz gazeteleri sözlerinde 

çok mukteait, çok ciddi ye çok 
ağır baıhdırlar. Fakat İngiliz 
hllkümetinden ve lnglliz Kıra· 
bndaa baha açıldıiı zaman kell· 
me iktıaadandan vasgeçerler,• 
içlerinde 1akladıl\larını, bu 
defa açığa vururlar. lıte bu yol• 
da, Dally Expr11'ten bir nUmuae: 

İngiliz Kıralhtı, dünyanın bir
çok kıt'alarma aerpilmiı olarak 
yaııyan 450 milyon halka auUı, 
ıUkOn emniyet ve kanun Yeren bir 
bUkQmetin temel dlroğidfr. Bu hU· 
kiimetin mllyonl rca ııltın nıatr fı 
Yardır. Fakat bu ma1rafan lçfo<M, 
en yerinde olanlardan bir taneei 
kırala verilen temıil ma1rahdır. 
Senede 600,000 altını bulur, 
" takriben (3,500,000) Türk Jf. 
ra11dır. 

• lngllh: gazetesi bahıin bu nok· 
tasında, kırnlın şahaına geçerek 
diyor ki: . 

"Bir kıralımız Yar ki, millet 
için bir mi18ldir, yol göıteren bir 
ışıktır. Hepimiz kıra} gibi bir 
adam olmayı isteriz. 

Kıral millete bahalıya mal ol· 
maz, tahsisatının yekunu ıenede 
(472,000) lngiliz Jlrasıdır. Takrl· 
ben (3,500,000) TUrk liraıı eder. 
Bu miktarın en mühim kısmı 
sabit ve evvelden derpiş edilmit 
yerlere gider. 

Kırahn 1aray maarah (193,000) 
lnglliz liraaı, takriben ( 1,400,000) 
Türk lirasıdır. Saray mUıtabdimi· 
ninin maaşlarma (128,000) İngiliz 
lirası verilir. Bu (950,000) Türk 
lirası demektir. Sarayın daimi 
tamirine (20,000), Kırahn mutat 
hediyelerine (13,200), gayri mel
huz masraflara da (8000) İngiliz 
lirası ayrılır. 

Kıralm hususi cep masrafı 
(il 0.000) İngiliz l irasıdır. T akri
ben (800,000) Türk Jirası eder. 

Fakat yekünu (472,000) lngillz 
lirasını bulan bütün bu masraf· 
Jara. yine kırnl alt olan Lancaıter 
Düknbğmın varidatını da ilive 
etmek Hizımdır. Bu varidat 
(63,000) lngiliz lirasıdır. Üzerinden 
vııridatn mevzu vergi tarhedilir. 

* İngiliz Velfohtı <( Cornvill » 

------ Kallforniya ıaldlleriade Mi tr lngiliz gazeteleri latanbulda 

Bizim bilme- bet asırlık bİr 
dilimiz bir mezar taşı bulun• 

duğunu yazıyor• 
mezar taıı lar. Bu m zar ta4 

Bir Yılda Kaç Lı·ra Harced•rler' ? Gözlüklü Anaamem lınainde ~ bir balık bir balıkçı bir 
metre uıunluiun-

Denizin Altlnda 250 Metre Derlnllğe inen Dalgıç 

İagilterede, deoiıin altında 250 metre derinliğe kadar inebileoek bir dalıı9 
cihazının tecrübeleri yapılmaktadır. Bu cihaz bi' milyon liraya mal olacaktır. 
Fakat tam muvaffakiyet temin ettiği takdirde, deniz altında kalan altınları top• 
layabileceği ioin, aonu gelmez bir define olacaktır. 

Bir Fabrika Ne Sarf eder? 

Bütün Istanbulu GeÇin
diren Müessese .• 

Geçen yıl Fran11z fabrikala· - A9ağı yukarı büttıo BeyoA-lunu 
rında (223,000) otomobil yapıldı, 6rtmiye yetifir. 
bu beaab ·göre beher güne (74.5) Şimdi bir bu hesabı dütll· 
otomobil Is bet eder. nünUz, bir de, buhrandan eYv J 

Bu miktar 220,000 ton çelik Am rikada Ford fabrikalarının 
demektir. Beyazıt kulesinin ağır· günde (7 4.5) değil ( 10,000 ) oto-
lığının 25 mislini bulur, ayni za• mobil yaptıklarını taaayvur ediniz 
manda 9000 ton elomfnyom, 5000 11arfedilen malzemenin miktarın~ 
ton boya, ve Yernik, 275,000 hayret et ez ml11lnlz? 
metre murabb ı cam demektir. Şurasını da llAve edelim: BU· 

tııtrıld• da bir lenek bahğ'ı 
tuhnuı Ye balığın burnu Uzerinde 
bir tane altın iÖzlllk takılı 
bulunduiunu görünce hayretindea 
ıatakalmııtır. Tahmin edildiğine 
iÖre bu gözlük bir aandaldan 
veya vapurdaa deniH bakan bir 
adamın gözllndcn dUımüı ve 
balıiın burnuna lıabet ederek 
oraya aaplanmıtbr. 

* Holly Wood'da, beı yaıma 

Bir çocuk kadar kıı ve oğlan 
çocuklarına mah

pa~arı açıldı ıuı bir pazar açıl· 
•ııtır. Anne ve babalar yavrularını 
haftada bir gU.n buraya ıetire-

mın tizerinde fU elimle varmış: 
Bu taıın altında Leonldas Theo• 
tokiı yabyor. Kainvalideainin ç~ 
neılne dayanamadığı için öl• 
mUıtür . ., 

Miıter Cerrinı l mlnde bir 

25 senedir lngiliz 1909 a ne 
.. . ll 

1 
ılnde aldığı bl 

"'9 en pot n çift potini el n 
giymektedir. Bu potin at d rl• 
sinden yapılmııtır ve ıimdiy 
kad r ancak 3 defa tamir gör• 
mUıttır. lnglllz bu potini HIUnceye 
kadar giyeceğini ıöylemektedir. 

rek teıhlr etmekte ve beyenen• ............................................................ . 
kiralamaktadır. Bu bebekleri kira 
ile tutanlar sinema kumpanya• 
)arıdır. lıtidatlanna göre çocuk• 
lara bir iki rol yaptırtmakta, 

ıonra bunları annelerine ger! 
•ermektedirler. Kira bedeli glin· 

de (2) dolardan (500) dolara 
kadar değiıiktir. 

Kuyumcuya Çok G .. ze 
•• 

Bir Ders Veren Orüm-
Dllnyada en bllyQk ıan'atkAr, 

tablattir. lıtedlil zaman ea baalt 
en iptidai va11talarla öyle ıane
Hrler •Dcude getirir ki, karııııa• 
da lnaan hayrete dUşer vale lıl 
hayran kalır. Yukarıda ilSrdttttı• 
nlz bunlardan biridir. Bir 6rtlm· 
cek tarafından YUeude ietlrilmit· 
tir. Fakat bu 6rllmcıek bizim 
memleketimiıdekllere beaı:eınoz, 
Am rikanın T ekıaa aa valisinde 
yaıar, yapbiı &rgU, daı çlııiler .. 
den detll, gayet muntazam bir• 
çok dUj'llmlcrden mftteıekkildlr. 
• Amerikaatn methur milyarder• 

lerindea V nderaoon geçen ay 
kızını vlendireceii ıır da en 
muktedir bir kuyumcuy giderek 
kendisine timdfye kadar misli 

görUlmemiı inci Ye elma la itli 
bir başlık yapmasını iıtemlf, 

j cek .• 

Dokalığımn varidatını alır, mlk· 
tarı ( 246,000 ) İngiliz lirasıdır. 
(1,800,000) Türk lirası tutar. Fakat 
ve~iaht bu miktarın ancak 
(70,000) lngiliz lirasm alıkor tııt 
tarafını lado eder. Aldığa para 
yeralyo tabidir. 

. . . . . . • .... . . . ·- ·- · ... · • .. yllk bir Amerika otomobil fahri· 
·~elik. tah11isatları (10,000) lnglliz kasında çalışan amelenin miktarı 
Hraııdır. Y almz evlendikleri zaman ( 100,000 ) dir. Beher itçinln ( 5 ) 

kuyumcu projeyi hazırlam k için 
birkaç atın mühlet almıı ve bu 

arada dUt Unürken bir gftn bu 
örümcek aj'ını görmlif, fotoira• 

fmı almıf, yaptığı baılığı da ona 
bonıetmiıtir. 

güzel b11lunmasından dolayı bu 
başlığı yapan kuyumcu tebrik 
edilirken: 

* Diğer lngiliz prenılerlnln ıe-

bu miktar (25,000) liraya çıkarılar. kişilik bir alleıi olduğu farıedilH 
Prenseılerinklne gelince, ıene bu fabrikada ge~lnen inaan adedi 

de (6000) Inııiliz llraııdır. (45,000) (600,000) l bulur. Iıtanbulumuzun 
TUrk lirası tutar. nUfuıu da bu kadardır. Dutun HDatıada barikulide 

- llt:fat bana değil, örümce
aedir, cevabını vermiştir. 



R Sayfa 

-. 

- U1 n Ha an çık meydana, 
adamakıllı bir kıvır da ortahk 
oyun görsün. 

- Kız Şahen e, Sıdıka, Ne· 
biye, biraz çekilin, yer verin ayol, 
bal sanıza köçekler oynıyacok ..• 

- Ağzını topla kocakan, kö· 
çek babandır. 

- Musibet çapkının zoruna 
baki.. B bam neden köçek olu• 
yormuş... Bakaana şa kıyafetine, 
senden Ala köçek mi olur? 

Vehbi Bey, biraz evvel iste
diği çiftetellinin çalındığından 
bihaber, gözleri kalabalığın arka· 
ıında, ıabırsızhkla davul zurnayı 
bekliyor, bir taraftan, yavaı yavaı 
ceketi, yeleği çıkarıyor, gUreş• 

baı.ırlanı yordu. 
Kambur Nabi, Katip Raif, 

beye sıcak bastığı için soyundu
iunu zannediyorlar, biri yelpaze· 
lenmesi için mendil veriyor, öbUrQ 
hasırlıdan soğuk su uzabyordu. 

Çayırda batı boş ne kadar 
çingene karısı ve kızı vana hep 
oraya ko uşmu lnrdı. Baı sedire, 
fesini yıkıp kollarını germif, fil· 
dikoı fanilasından şitman vlicudu 
taımış olan mirasyedi beyin etra· 
fını almı lar ı 

- GUzel beyim, tombul paıam, 
aana katmerli, kokorozlu bir gö
bek atalım! Sırnaşıklığa başlamıı· 
tar, ayıcılar da: 

- Hele ıu kara oğlanlan oy
natalım da seyret efendi beyimi 
Diye musallatlığı tutturmuşlardı. 

Vehbi Bey : (Hastirio oradan!) 
diye hepsini dehliyor, (nerede 
kaldı bu sulu a•anağı?) diye 
kUflirler savuruyor, bir tUrlO gele
miyen dayul zurnayı g6d0yordu. 

- Moruk, arbk kabak tadı 
verdi. Ort lığı kokuttu. Tabani [*] 
demiyiı. be? .• Kestir ıu let havayı! 
Diye kumandayı ıavurdu. 

Kanbur N bt: 
- Miri muhteremler, çifte tel· 

Umizi resıdei hitam eyliyelim! Di
yerek utla kemanı susdurmıya atı· 
lırken kAtip Raif, delil<anlı yine 
rakıya ayanup bir daha clvıta• 
ca t dıyc, surahiyi hasırın altına 
saklıyor, o gün hiç çene işlete· 
mediğiı den ndeta mustarip olan 
Dubar cı : 

- B nimkisi, akıl akıl, gel 
kuryuğuma takıl .. ne dee bu 1tbuk 
aobuklnrı arasına katıldım da 
geldim... Hey Asfns, yardımcım 

ol! .. D 'ye mırıld nıyor, Pehlivan 
Hilmi, n.,esine ıap ıap vurup ka· 
fa kır yor, pazularını ıitlriyordu. 

Ö nde, dili bir knrıı ağzında 
Sezai, a rkada davul zurna orta· 
lığı g · letc gUrlete kalabalığı 
yardı . 

Vehbi Beyin derhal yllzil ııUI· 
mllş, bir kumanda daha savur· 
muştu: 

- Geldiniz mi e11oğlular? ... 
Vakit geçirmeden vurun bir ııll· 
reş hav ıı amma ııkııına olacak 
ha; kıy sıya, daYulu patlahrcı:.· 
aına, eşek derisinin paraıı benden. 

Pehli'lan Hilmi de atıldı: 
- Öyle desteye, kllçllk orta· 

ya çaldığınız gibi kıtıpiyozça ça• 
1 rsanız peşin s6yllyeyim eayım 

ıuyum yok, ikinize de gökte yıldız 
&aydmrım .•• Başa, büyük ortaya 
gllreşilirken ne vururıanız onu 
vuracaksınız r 

Bu Emirler verilir verilmez, 
ombu la Hilmi, kırıta kırıta, kol 
• laya sal aya , meydanı boyladılar. 

Herkes gerilip yer vermiş, 

(*} Dıbai aıı• 

SON POSTA 

RealmH 8UyUk Mllll Roman .. ----------~ 

1 YEDi 
Yazanı Sermet Muhtar 
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• • 
rı y a n e ı 

Güref ıon hızını almıetı 

meydan açılmıı, dört taraf seyir
cilerle dolmuıtu. 

Davul zurna ortalığı gürleti· 
yor, zurnacının parmak kalınlığın· 
da şah damarları çıkıyor, davulcu 
davula patlatacak gibi vuruyordu. 
Sırtlarında ten f anileıi, bacak· 
larında pantalon, paçalar çorap• 
lar içine ıokulmuf halde er mey• 
danına çıkan iki yiğit, cakalı ca· 
kalı, ilç beı dolaıtılar. 

Bir dizi yc:re koyup temen• 
nahları çaktılar; el peşrevlerJoi 
ettiler; bir iki el ense derken 
tutuştular. 

Etrafa halka olmuı olan aıra 
a11a, omuz omuı.a, erkekli, kadınlı, 
çocuklu bir alirlt insan yetmeyor
muı gibi daha ıelen ıelcne; ko· 
ıan koşana. 

Y alnıı yayanlar mı?... Atlılar, 
midillililer, eşekliler... Konak ara· 
balan, faytonlar, kupalar ... Hepsi 
( Deıturl.. Varda! ) diye bağıra 
bağıra orayı boylamıılardıJ 

Hasılı, koca Çırpıcı çayırında, 
kim var kim yok, soluğu orada 
almıştı. 

Vehbi Beyle Pehlivan Hilmi 
öyle bir kapıfıyorlardı ki sorma· 
yınız. 

Arada, boğasımıı boğalar 

gibi sesler çıkarıyorlar, (Ayyyt, 
yamansın aslan Vehbi!... Kalesin 
koca Hilmi!... Bre, bre, bre de· 
mir mis'n delikanlı?... S n çe lk 

Bu akşam 

misin be pehlivan?.) Diye nAralar 
atıyorlar, ikide birde, oyunlann· 
daki bilgiçliklerini etrafa yayı• 
yorlardı: 

( Arka•ı var ) 
·····························································• 
~--• Pek yakında 41--~ 

TÜRK 
Sinemasında 

DÜŞMAN ELiNDE 
ESiR 

Heyecandan heyecana dOıOren 
bir mevzu J ••• 

Vatan ve Aşk! ... 

T Ü R K Sinemasmda 
Bugllnden itibaren programa 

ilaveten ı 

Marsilya'da suikasta ugrıyan 
Kral ALEKSANDR'm 

cenaze merasimi 

E Sinemasmda 

bOyilk Mnsamere olarak, sinema artiatlerinin en sevimlisi 

F A A GAAL 
• 

Baştan nihayete kadar zevkli .. zengin aahneler, ten, şakrak 
musJkl1 çok eğlenceli kahkahalarla dolu muazzam film: 

B BA SMİGEÇİDİ 
numaralı koltuklann evvelden temini rica olunur. Tel. 40868 

Ysrın akıam 

SARAY Sinemasında iLTON 
Kemali neıe ile c:n ıon muvaffakiyeti olaa 

ZENCiLER KRALI 1 ci BUBUL 
Eksotlk 

mizansen 
Binlerce Zenci 
FigOran 

MARSiLYADA SUiKASTA U~RI AN YUGOSLAVYA KRALI 
ALEKSANDR Hz. ile Mr. BARTOU'nun VEfATI 

MarsiJyn'da ve Poris'te yapılan bilümum merasimi 

Bu akş,~ ........ sinemasının 
programına ilave olarak gösterilecek tir. 

Biri•cl tetrin 24 

Londra - Avustralya Yarışı 
• 
iki Cür' etkir Tayyareci 
750 s·n Lir 

( Bııştarafı 1 inci yüzde ) 

4 - Jones ile Voller, Singa· 
pura doğru uçuyorlar. 

5 - Makgregor ile Valker, 
Jodpurda tamiratla me gullerdir. 

6 - Hevit ve Kay, Keraçi'ye 
doğru uçmaktadırlar. 

Stodart'ın, Hanson'in ve Mol· 
roı.'uo tayyareleri Bağdat'ta A· 
meriklı Vrayt ile Polandoaunki 
Halep'te, Daviea . ile HU'inki 
Kıbrıata; Şavunki de Atinada 
ve Bruk'unld Romadadır. 

• 
Londra, 23 (A.A.) - Mel· 

burn'dan bildirild iğine göre Ho· 
Jandalı Parmantiye ile Moll'un 
tayyaresi, Moresbi ıilebi tarafın· 
dan, aaat 20,40 da, Timor denizi 
üzerinden, K~pang ile Port-Darvin 
aruında uçarken görlllmüıtUr. 

~ 
Şarl•il, 23 (A.A.) - (Ayua

tralyada) - lngiliz, Skot ve Blak 
22,40 da tayyarelerile buraya gel· 
mişlerdir. Yarışın hedefi olan 
Melburn'a Yarmak için yalnız 787 
millik bir meaafe kalmııtır. 

Jf 
Port-Darvin (Avustralya) 23-

Holandalı Parmantiye ile Moll, 
saat 23 te buraya vasıl olmuş· 
tardır. 

* Londra, 23 (A.A.) - Avu .. 
tralya'ya en 6ace vasıl ol•n, 
logiliz tayyarecileri Skot ile Blak'ın 
idarelerindeki Komet tayyaresi 
olmuıtur. 

Pek heyecanlı bir uçuftan son· 
ra ve 9147 millik bir mesafeJi, 
iki gOn, 4 aaat •• 38 dakikada 
katederek, saat 11,8 de Port·Dar
vine Yarm11lardır. 

Tayyare, yere indiği zaman, 
zalnız bir tek motör çahııyordu. 
Diteri bozulmuttu ve tayyareciler, 
netameli Timor denizini bu vazl4 

yette aımağa mecbur oldular. 
Kornet tayyareai, ağır yağmur 
bulutları araaında muvafık bir 
irtifada tutunabilmek için, d&nya• 
nın bUUlo zahmetine katlanmııtır. 

Port-Darvinde kendilerini kar
ıılıyan mtithit bir kalabalığın he
yecanlı alkıılanna mukabele et• 
tikten sonra, iki ta} yareci, bozuk 
olan motörll işletmek için hara• 
retle faaliyete geçtiler. Ild aaat 
sonra motlSr iıliyordu. 

Don, saat 13,35 de tayyare 
Port-Darvin ile Şarlvil arasındaki, 
geriye kalan 1389 millik meııafeyi 
katetmek için tekrar havalanmıştır. 

Yarışla birinciliği. bunlar mu· 
bafaza etmektedirler. Bunlan m&
teakip, henUz Port·Darvinde yere 
inen, Holandnlı Mol ile Parman· 
tiyenin Duılaa ismindeki muaz
zam hava sefinesi geliyor. 

Amerikalı T um er ile Pang-
burn llçllncUdürler. 

Molliıonlar hali Allababatta· 
dırlar. Oradan hareket edecekleri 

1npbelidir. 
Skot ile Blakm motörlerlnde 

ciddi sakatlık bulunduğuna ve 
kendilerini takip eden Hollanda· 
hların bu sebepten müıabakayı 
kazanacaklarına dair çıkan pyia· 
lar, lngilterede büytlk bir tuir 
uy andırmışbr. 

Likin, bugtin motörün tamir 
edildiği ve tayyarenin de uçmıya 
hazırlandığı haber alınınca, bu 
mühim yanıı, derin bir allka 
ile takip eden memlekette heye
canlı sevinci mucip olmuıtur • 

Jf 
Londra, 23 ( A.A ) - lnafüs 

ı K za 
tayyarecileri Skot ile Blak, yaratı 
kazanmışlardır. Bunlar, saat 
5,34 te Melburn'a inmişlerdir. 
lngiltere'de Mildeahal ile Melburn 
arasındaki 11,296 millik mesafeyi 
2 gün, 22 saat • ve 58 dakikada 
katetmiş oluyorlar. 

* Londra, 23 ( A.A) - Yarıp 
iştirak etmiş olan Jilman ile 
Baenea'in tayyaresi ltalya arazisi 
üzerinde uçarken yanmıı, dilfDlÜf 
ve tayyareciler kömür haline 
gelerek 6lmUılerdir. 

Londra, 25 (A.· A.} - Skot 
ile Blak'in yaptıklan uçuşun reı· 
mt olarak kaydedilen saatleri: 

Mildenhall'dan hareket: Cu
marte1I saat 6,34 dakf ka 40 ıa· 
niye. 

Melburn'a geliı: Sah, aaat 5.34 
dakika, 30 aaniye. Tayyareciler 
bu yolu iki gOn 22 aaat, 59 da· 
kika ve 50 saniyede yapmıılardır. 

[ Son Posta: Bu yarıaın 100 bin 
İngiliz liralık, yani 750 bin Türk liralık 
mükafatı vardır ki bu para birinci ge· 
lenlere tahsiı edilmiştir. ] . 

Bu Haftaki Llk Maçlar1 
Futbol Heyetinden: 2iYI0/934 

Cuma gUnU yapılacak mıntaka 
birincilik mUsabakaları: 
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SOM POSTA s • .,,. ' -
İTTIBAT ve TERAKKi !Deniz Silihları için Lon

drada GörüşmelerBaşladı • inci kısım No. 97 Nasıl Doldu? .• 
Her hakkı mahfuzdur. Na•ıl Yaıatlı ? •• 

24 - lo- 934 Nasıl Ôldi? 
~~g~~~=· Ziya Şakir.::==========================:• 

Tokyo, 23 (A.A.) - Zannedilditin• ı tlfahl biıo tebliğ teklinde Yerildiğini 
ıBre, hilkiimet, terkedilmlt olan haber almıthr. 
Japon deniz tekliflerini londra ve fki taraflı görGımelerl Gç taraflı 

Ermeni Müdafii Şerif Paşanın Haline 
Yine Ermeniler Acıyorlardı .. 

Tokyoda ayni zamanda neıretmek a-örDıme haline koymak meHleai 
niyetindedir. henGa ortaya atılmamııtır. 

londradakl Japon heyeti, prenaip Londra, 23 (A. A.) - laglltere ile 

MeaelA, şair ve tarlhşfnas 
( Mosea Horen ) ve ( Eristarh 
Ladizordaçl ) ancak ( Y eremiya ) 
ile (mukayese) edilebilir. Muasır· 
Jardan Rafi, Sündükyan, Şıravan 
Zata, A Haronyan, Çobanyao 
ve Norabir ve daha b:rçok 
zevat ta bu zUmredend~r. 

Ermeni (Malkom Han tarafın· 
dan tertip ve tehiye edilen İran 
inkıllbının) en bftylik kahramanı, 
( Şarkın Garibaldi'ai, Yeprim 
Han) dır. Ve itiraf etmelidir kl 
usul ve idareimut?akanın, lran ile 
Türkiyedekl idareimutlakawn en 
bUyllk hasımları, ( iıtihaalimqru· 
tiyet huıuıuoda fevkalAde biz• 
metleri sepkat eden Ermeniler) dir. 

Bu kadar vazifeyi ifa ettikten 
aonra, Ermeni milletine değil, itti• 
hat ve Terakkinin altı aeaedenberi 
en mühim mildafil~rioden bulunmpf 
olan bazı ermeni kllberaıı Ye bazı 
ermeni propağandaları hakkında 
birkaç aöz ılSyJeyeceğim: 

Kara ruhlarını ve vahıl mane· 
\'İyetlerinl eyice bildiiim ittihat• 
çı ardan müçtenfp oJmaJarmı kaç 
kere kendilerine ihtar etmişim. 
Zaten (auretimabsuaada tertip ve 
icra edilen Adana katlilmı ( 1) 
kendilerhıe fkaza kafi idi. 

Bazıları sevkı menfaatle, bazı
ları dnhl bilahare hatasınrn ce
ıasını kendi kan ·ıe tediyeye mec• 

.... .... Z&larap ..... --·tU 
politika tertibab aaikaaiJe, Ye) ... 
sıl biltUn ermeni zimamdaranı 

ittihat ve terakki ile teırikimHai 
etmekle, kendi milletlerinin da
va81aa ihanet etmiş oldular. Bun· 
lar o met'um ve hafi şirketin 
bayrağı altında hizmet edecek· 
Jeri yerde, çoktanberi tehlikeyi 
ilin etmiş olan (Hakiki bnrriyet· 
perverlere) iltihak etmiı olsaydı· 
lar, kendi umdelerlne merbut 
bulunmakla ka!mıyarak kardqle
rine, millettaılarına karıı tatbik 
edi.len bu ( mahvü ifna) aiyaıeti
n:n netayicine de maruz kalmıt 
olmıyacaklardı. 

Şerit 

Türklerin Şerif Paıaya ver• 
dik eri Cl vaptan bahse lftzum 
görmtlyoruz. Sadece Şerif paşanın 
meftun olduğu ermeni ndeba ve 
z refas•ndan • (Vahan Tekeyao) 
isminde bir zabn verdiği ıu par· 
lnk cevabı, aynen buraya dercet· 
meyi lüzumlu görllyo)'oz: 

[ Türk Jeneralı Şerif Pata, 
bu mektubile kendisini • mahiyet 
itibarile· d"ğer Türk:erden farkla 
g&termİ)• çal fıyor.. Bu mektu
bun bir taziyetname değil, bir 
meraiye oldutunu anlıyoruz. ihti
mal ki Şerif Pap zannediyor ld 
Ermeni miUetl ölmUş veya, &imek 
lbere bulunuyor.. BISyle bir za· 
manımızda, • kendfıine hakiki 
liberal sllsftnft veren birisi olıun • 
bir TilrkOn Ermenileri tenkide 
kalkıımaaı, kaba bir vlcdanaızlık, 
bir terbiyesi.ıliktJr. Şerif Paıanın, 

[1] (Adana katliamı) nın iç yüzünü 
bütün veseikile ueşretmittik. Bununla 
tamamtıın aalıittir Jd, yüzlerce maeum 
Türkün kanına mal olan bu kanlı faci
anın yegCwa mürettibi Mu~eg iBminde 
bir ermeni papazıdır. Ermeni şuaru, 
ul mıı, ve kiJiıernsıuı bir Ii nm hürmetle 
z krt! ~c u Serıf Pıı~anın, bu ismi de, 
1 \ ı, •ı ı ınlPr arasıoda zikretmemeıi, 

~) ntle ıayandır. 

itibarile, huıuıi cereyan edecek olan Japonyan araaında denis ırBrOtmeleri 
iptidai mlı kereler eına.ıada teklif- için welecek toplanb 26/10 tari-

bizim için döktüğü bol bol göz 
yatının içinde, samimiyetine ina• 
nılacak bir damla gözyafı ekaiktir 
ki: O da, keadi haline dökfilmeai 
lAzım gelen gözyaıından ibarettir. 

battımildafaaaının gerisini tehdit 
eden Hiidavendigir .,Uiyeti ve 
havaliıi ile Erzurum, Erzincan, 
Muş, Diyarıbekir ıibi Kafkaa 
ordusuna eniel tetkil eden Er· 
meniler tehcir edilecek.. Hatta 

leriai heıretmemete karar vermiıtir. hinde Japalacaktır. 
Bununla beraber milateana bir yazj.. ----

.. 
Hükünıet, tehcir kanununu 

mülayemetle tatbik etmeye ve 
ancak mühim mevkilere haarey
lemeye karar vermiıti. En evnl, 
Çanakkalenin Anadolu sahilindeki 

bunlardan, zararsız o!anlan da 
ıeçilerek birfokım suçsuz insan· 
larm felAketler:ne ıebebiyet ve-
rilme~ ecekti. 

yette bu tekliflerin neori kabildir. 
lnıil:ıt-Japon den "z müzakerelerine 

bu aabah M. M kdon idin riyasetinde 
bPılanılmııtır. 

Londra, 25 (A. A.) - Röyter ajan
aı, bu • hah yapılrın görOımelerln 
bilhuaa japenların teklifleri ıle bun
dan ç•kao noktay nazar Ozerine ol
duğunu zannetmektedir. 

Röyter Ajans , Japon tekliflerinin 
muhtıra veya hetlnngi yaz•lı bir ve
aika teklinde veri medifi•i, fakat 

' 

Kız Kaçırmak Yüzünden 
Bir Ölüm 

Tire, ( Husuıi ) - Baymdmn 
YuaufJu köyünden Traı Abmedin 
kızını kaçırmak isteyen, Uç meç
huJ şahıs, kızın annesJni tüfek 
dipçiklerile döverek 31cl!ırmüıleı 
ve 13 yaıındaki kızla ı,eraber 
meçhul bir semte kaçmıılardır. 
Katiller aranmaktadır. 

Muhacirler 
1 Kıı Bastırmadan Hepsinin 

Yerleştirilmesi Lizımdır 

Romanyadan ıon defa gelen 
muhacirlerin lskAn edilmek tlzere 
Trakyaya sevkedildiklerf malum• 
dur. 

Bu muhacirler, KlSıtencede 
ana vatana dönmek için vapur 
bekliyen muhacirlerin bulunduğu• 
nu aöyl1:miılerdir. Bunların da kıı 
mevıimi gelmeden getirilmelerini 
temin için bnynk vapurlar gönde-

rilmesi yolunda bazı mutalca!ar 
ileri sllrlllmektedir. Don bu hu
ıuıta vapurculuk şirketinden yap
tığımız tahkikata göre, Köstence
de bıriken muhacir adedi bu ka· 

dar fazla ve büyük vapurlara ih
tiyaç göaterecek nisbette değildir. 
Ana vatana dönecek kardeşleri
mizin mecmuu belki on bindea 
de fada tutmaktadır. Fakat bun-

lar peyderpey Köatenceye var
maktadırlar. Bununla beraber btı-
yllk bir vapur 1rönderilmeıine ih
tiyaç haaıl olduiu takdirde bunun 
mlmkb olacağı da ilAve edilmek· 
tedir. 

Tiyatro Piyeslerinl Matbuaı 
MUdUrlUgU Tetkik Edecek 
Matbuat umum m6dllrlilğll vi

layetlere yaptığı bir tamimde bil' 
T efl'lniıaniden itibaren tiyatrolar
da temsil edilecek her çefit eaer
lerin umum müdürlük tarafandaa 
taıdik edilmesi )Azım geldiğini 
bildirml7tir. Bunun lçia birçok 
temsil heyetleri ıimdlden mlidftr
lüğe mftracaat ederek evvelce ki· 
tap halinde basılan eserlerin de 

tatdik edilip edilmiyeceğinl sor
muşlardır. 

·DARA 
~BiRiKTiREN 
RA~T-~Ot;Q (VAPURCULUK' 

Kartal 
1 7 1 

AyJıia Aylıjı Seneliil 
L K. L K. L K. 
5 00 35 00 60 00 

J 00 21 00 36 00 
4 00 28 00 48 00 

Mal Müdürlüğünden : 
2 

S.ueliji 
L K. 

120 00 

72 00 
96 00 

Mecmuu 2 aeae 7 
Aylıj"ıa tutan 

L K. 
155 00 

93 
124 

00 
00 

Kireçburnu ve Kolandıra mevkiindeki 1 No. 
Kör Dalyan ve Voli mahaUi. 
imam bağı mevklindeki 2 No. köy Dalyanı. 
Gazhane mevklindeld 3 No. Topal nam orta 
Voli mahallL 

5 ()() 35 00 60 00 120 00 155 00 Dutdibl meYkiindeld 4 No. Bat Voli mahalli. 
4 00 28 00 48 00 96 00 124 00 Çayırlar mevkiindeld 5 No. Göl ağzı Dalyanı. 
ı 00 7 00 12 00 24 00 31 00 incirli mevkiindeki 6 No. Çamqır Voli mahalli. 

Yukarda cin• Ye evsaftan yazıla Voll ve Dalyan mahalleri iki aene yedi ay müddetle 4110/934 
t ihinden itibaren u20,, gUn mliddetle mevkii müzayedeye çıkarılmııtır. Talipler tarafından verilecek 
ar ler haddi liyık görüldlljii takdirde 23/10/934 tarihine mlaadlf Perıembe güoll saat 12,30 da ihale· 
re~ icra lulınacatından taliplerin dipozito akçeleri makbuzlarlle hu huıuataki ıeraiU anlamak 8zere 
~~tal Mal MOdtirlOjiade mGtııekkll aabı komiayon1111a mtıracaat eylemelerL (6544) 

TÜRK ANONiM ŞlRKETI 
f atan bul Acentahtı 

•Uman Han, Tol•foau BHS • 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞArtBA 

.. alerl aaat 20 de Tophane rıhb· 
mıatlao bir vapur kalkar. Gidit ve 
dönnıte mutat iakelelere utrar. 

iZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

ıilaleri bir vapur Hat 9 da, Top
hane rıhtımından kall<ar. ,, ______________ _.,, 

fı> Dr. KEMAL NURi ...._ 
O.it ve Ziihre\ ı ha8t'llıklar müteh ı"' ısı 

BeycClu: Rumeli han 16 
Tel ı 40153 
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Bilal · vı - Zambak 
BUFUk T•rlht Rom•n 

Muharriri: A. R. No.: 72 24- 10 - 934 

Gizli Merdiven .• 
Diyan, içtiği Şarapların Teıirile Neı'elenmiı, 

Adeta Dalgı• Bir Hale Gelmişti •• 

Haşmetpenah :. Bu fevkal· J 
ide geceden hissettiğim meaerret 
Ye heyecan okadar büyüktür ki 
bunu size izah edemem. Uzun 
müddet sizin feJAketinizle musta· 
rip olmak.. Halas ve selAmetiniz 
için Hbahlara kadar dua 1&ndal· 
yesinden ayrılmamak Asabımı ha
rap etti. Artık sUrekll heyecanla· 
ra tahammnl edemiyorum. Müaaa· 
de buyurursanız daireme çekil ... 
yim. Sevgili kralımm sıhhat ve 
1aadetine dua edeyim. 

Demiıti, Kral, Diyan'a derhal 
müsaade etmlıtl. Çtlnkll o, papa· 
zın avdetinden sonra içtiği ıarap
ların toairile yeniden nııelenmiı •• 
bir taraftan Şövalye ile diğer 
taraftan, yine etrafını ıaran ne
dimeleri ve aıilzadelerlle tatlı 
bahislere giriımekten, dalgın bir 
hale gelmiıti. 

Diyan, dairesine çlkar çıkmu 
derhal kıyafetini tebdil etmiı, 
yanına Kont Jarnak'ı alarak dai· 
resindeki gizli merdivenden sara· 
yın arka bahçeaine inmif.. önlln· 
de nöbetçi beklemek mutat olmı· 
yan kUçUk bir kapıdan çıkarak 
halkan arasına karı~ıvermittl. 

O devirde, Parisin dar, do
lambaçlı, karanlık ve bozuk kal
dmmlı sokakları, zarif ve narin 
bir aaray kadım için en küçük 
gece yllrilyüşüne müaait olmadığı 
halde Diyau, Luvr ıarnyından 
( Sen Deni ) ye kadar olan me· 
ıafayi hiç tiki yet etmeden } U· 
rllyilvermiiti· Rahip Löyula bura· 
da, P ar;a Başpeskoposunun huıust 
dairesinde ikamet etmekte idi. 

Vakit, gece yarısını geçtiği 

halde yezı yazmakla meşgul olan 
rahip, karfısında Diyam görUnce, 
büyllk bir hayret göstermekten 
kendi ı; e edcmern·şr ... Dlyan, 
p 'c d'n r bir kadın gibi pap zm 
önün e diz çokmilş, evvela l'ah'bin 
ken 'ni t cdis etme ini bekle· 
mİitİ. Ve o ra, ylizündeki si ah 
tUIU k ld r r k ism"ni ve hnv;yeti
ni açıkcn papaza söylemif .. Ve 
ıonra sözüne ıöylece devam 
etmişti: 

- Muhterem pederimi.. Mu· 
kaddes kilisemizin çok sadık bir 
evlldı olduğum için bugece zati
akdesinizin kıral h azretlerine aöy
lediğiniz sözlerden fevkalade mil· 
tehassis oldum. Etrafımızı ihata 
eden kUflir ve ilhat ateş'nln biz
leri, zavallı Fransızları ne korkunç 
bir akıbetle tehdit ettij'ini hisse
diyordum. Fakat ıc;z bir kadın 

olduğum için, ancak (Hu.ret! 
Meryem) in tasviri dibinde diz 
çökmekten.. Ve bize rahmUtefkat 
ıöıtermeai için göz yaılarile 

dua etmekten ba9ka hiç 
bir ıeye muktedir olamıyordum. 
Bu gece zatı akdesinizden duy
duğum ıözler, bana (Hazreti Me
ılh) in sesi g"bi geldi. Ve bilhassa 
ıize teşekkür etmek için beni 
buraya kadar sürllkledi. 
Diyanın, bUyUk bir rikkat ve 

h asiyetle söyledıği bu ıöıler, 

Rahip Löyülayı son derecede 
mUtehass'ı etmiıti. Rahip, derhal 
baı nı duvardaki gUmUı salibe 
çevirdi: 

- Ey kadir Allah!. Ey sema
vattn saltanat süren lselrne ihl .• 
Dalalet yoluna sapan Fransa sa· 
rayının içinde, henüz inci gibi 

saf ve bikir kalan ıu dindar hı· 
ristiyan kızınm sesini iıit!.. Onu 
senin nam muazzezine takdiı edi
yorum. Ve kendisini mukaddes 
(tarikati lsa)mıza kabul ediyorum. 

Dedi.. ve sonra Diyana dö
nerek: 

- Evlldım!.. Henllz milsaff a 
kalan ruh ve imanın, ıenJ bugün· 
den itibaren her tUrltl muıibetten 
kurtarmıştır. Artık aeni de tar;ka· 
timize ithal ettim. Vazifen saray· 
daki dinsizlerle mllcadele etınek· 
tir. Cihadımızın yeglne sllihı, 
zekadan ibarettir... Ôldllr; fakat 
vurduğunu sröıterme... Haykır; 
fakat aeıinl itittirme... Göıter; 
fakat kendin görtınme... hizmeti• 
nin mtlklf atı, ümidinden çok 
bUyllk olacaktır. 

Diyan, başını göğaQnlln ilıtllne 
eğmiş.. küçük bir glll goncesinl 
andıran dudaklarının en coıkun bir 
sevinç tebessümll ile kıvrılmakta 
olduğunu göstermek lıtemitti. 

Büyllk bir safiyet ihsas eden 
endişeli bir ıesle mukabele etti: 

- Aziz ve muhterem pede
rim!.. Bana pek şerefli bir vazife 
tevdi buyurdunuz.. Bunu tamamen 
ifa ederek ( Hazreti Mesih )i hoı· 
nut edebilmek için hayatımı bile 
memnunen feda edeceğim. Yalnız 
evvelce de arzettim ki; ben iciz. 
bir kadınım. Eğer varlığım, sizin 
gibi büyük bir kuvvete istinat 
ederse, belki birçok feylere mu
vaff ak olabilirim. Fakat bu kuv
vetten mahrum kalırsam.. O za• 
man aciz içinde sönUp gidedm. 

- MUıterih ol evlAdım! •. Ben• 
den, benim kuvvetimden hiçbir 
zaman mah::ftm kalmıyacaksın. 

- Şu halde müsaade huyu• 
runuz da fikrimi açıkça izah ede
} im... Bir iki saat sonra, ıövalye 
ile duelloya mecbursunuz. 

Evet. 
Bu duello, beni korku· 

tuyor. 
Niçin?,. 
ÇünkU bu adam... bilmem 

ki nasıl sdyliyeyim.. Harikulfide 
bir adamdır. 

Löyulanın vUcudu haf,fçe Ur· 
per di. Başını sallayarak: 

- Dilirim. 
Dedi. ve sonra sıöz.lerinl bir· 

denbire Dlyanın ıözlerine di
kerek: 

- Bana öyle geliyor ki, aen •• 
Bu düellonun olmaıını istemiyor• 
aun. 

- Evet muhterem pedarim. 
- Bunun aebeblni açıkça izah 

edebilir misin, kızım? •. 
(Arkası var) 

····························································-
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İçmelerde pek fazla au içen 
adam, neticede ne olur? .. 
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Dolar 
Yine 
Düşecek Mi? 

1 

Bir müddet evvel Amerika 
Dolannın, Cllmhur reial M. Ruz• 
veltin arzusile, kıymetten dnınrnl
dUğü hatırlardadır. Son gelen ha
berler ve kambiyo telgrafları A· 
merikan paraaının yeni bir dU9U1 
arifesinde bulunduğunu bildirmek
tedir. Geçenlerde M. Ruzvelt hal• 
ka hitaben yaptığı uzun bir be
yanatta para itlerile de yeniden 
meşgul olacağını blldirmit ve bu 
ıözler piyaaalarda blr gerginlik 
husule getirmişti. Geçen defaki 
Doların kıymetten dlltürUlmeai 
itinde ReisicUmhurun üzerinde 
mlleuir oldukları 1Upheıiz bulu
nan iki maliyecinin bugllnlerde 
yine ıık aık Beyaz. saraya davet 
edilmeleri bu husustaki endişele
ri artırmak ye bu iki z.abn gaze· 
tecilere yapbkları beyanat ta bu 
endiıelerl teyit eder bulunmuıtur. 
Bunlardan profesör Varren hemen 
hemen kat'i bir şey söylememit 
ise de ayandan M. Balkley 
" Doların yeniden kıymetten 
dütlirUlmesl ihtimali mevcuttur. " 

Demiştir. işte bu son ctlmle 
Uz.erine bir haftadanberl beynel
milel k mbiyo piyasaları miltomıdi· 

yen dolArı dUşUrmeye baş1amışlar
dır. Pariı borsasında haftalardan· 
beri 15,2 frank etrafında bulunan 
dolAr fiatı bu hafta içinde 15,1 
15 hatta 14,977,5 franga kadar 
gerilemiştir. Bu son fiat altın 
çıkış noktaıına çok yaklaımıt 
bulunuyor. Mamafih beynelmilel 
mali mahafil, Amerika hOkfıme
tinln dolar kıymetini dUıUrmeye 

kat'ı olarak karar vermit bulun
maaıoa ihtimal vermemektedir. 
Miıtr Ruzveltin bu vu.iyeti, ıırf 
paraaını yeniden dOşllrmek sev· 
daıında bulunan lngiltereye kartı 
olduğu kanaati umumidir. M. 
Ruzvelt bu halile lngiltereye:" iıter 
iseniz paranızı dliıUrDn; Amerika 
hemen arkanızdan sizi takibe 
hazırdır. Htıkümet dolirı eaki 
kıymetinin yüzde ell!aine indirmek 
ıalahiyetini haizdir. Dalıa f azlaaı 
için de her vakit kongreden 
müsaade alabilir, demek istiyor.,. 

Bakalım hldiaeler ne gös
terecek? 

>1-
Sofyada bildiriliyor: Her sene 

CellİZ alncı kUIIiyetli miktarda 
k esmek ceviz kütüğü lh· 

raç eden Bulga• 
yasak rlıtanda ceviz. ağaç· 

ları azalmaya baılamıttır. Bu 
milli servetin yok olmamasını 
temin için Ziraat Nezareti bir 
tamim yaparak ceviz ağacı kesil· 
meainl yasak etmiıtlr. 
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AŞK TECRÜBESi ------
- SeYdlğlm bir kadın için her 

ıeyl yapmağa hazırım. 
- Evet biliyorum. 
- Sözlerimi alay telakki et· 

meyiniz. madma:ıel Öjeniya. Size 
herhansri birşeyi yapmağa muk· 
tedir olduguma inanmanızı rica 
ederim. 

- Evet itittiğime göre aık 
bazı ln1&nları cinayete kadar ıQ· 
rllklermit··· Naııl böyle bir feda
kirlık yapabilir misiniz? 

- Yani hoıunuza gitmek Ye 
teveccühücUzü kazanmak için el· 
nayet mi irtikap edeyim? 

Bunları ıöyledikten ıonra Ga .. 
ton neş'eli neı'eli gtllmeğe başladı. 
Bu tuhaf sözlerile Ôjeniya ona 
bu akşam ne kadar sevimli gözD· 
küyordu. 

Çıldıraııya sevdiği bu kadın 
için, biç ınpheaiz, herhanji bir 
cinayeti irtikap etmek hiç kabl· 
linden birıeydi. 

O 11rada genç kadının yüzll 
birdenbire değiıti, düşünceli bir 
hal aldı. Bunun üzerine Gaston 
aevgiliıinin ellerini avuçları içlae 
alarak aorduı 

- Fakat anlamıyorum, bu ak· 
şam size neler oluyor? Sizi ne 
kadar sevdiğimi biliyoraunuz. 

- Evet. Fakat şerefinize V!» 
hUrrlyellnize malolacak bir kaba· 
bati iıleyecek kadar değil. 

Gaston ıaıırdı, sarardı, ıöyll· 
yecek birşey bulamadı. Pereıtiı 
ettiği bu kadın acaha ciddi mi 
ıöyleyordu? 

- Madmazel.. Bu söıllnilı 
iz.aha muhtaçtır. 

- O Halde yanıma oturunuz 
ne demek iıtediğimi timdi anlar
ıınız. Kont dö La Şarmaslara 
olaa ziyaretimizi babrladınız mı? 
itte o akıamdanberl tatmini kabil 
olmiyan bir arıu beni Ozllyor. 
Kontun ecdadından kalma bir 
elmas gerdanlığı var. O akşam 
bizlere o mubtetem gerdanlığı 
gösterirken: " Buna ıahip olan 
kimselerin talileri Uzerlnde mllthlt 
teair yapar. Kısa bir müddet için 
olsa bile. Halbuki ona kendisin· 
ıinden ayıran sahibi için de ak· 
sillnmel yapar,, demi~ti. Iıte bu· 
nun için Kont bu mllthlt tahese• 
rin emsali b ulunmaz sanatinl tak· 
Ut etmek iıtiyenlere olsun veya 
birkaç gön Uzerlerinde bulundur
mak isteyenlere olaun bepıine ay• 
rı ayrı ayrı ret ce\'abı vermi§tİ. 

- Evet işittiğime nazaran Fl
loranoalı bir Ustadın eseri imlf. 
Peki bununla ne demek iıti· 
yoraunuz.? 

- Bu gerdanlığa gizlice teaa· 
hllp etmeyi Ye birkaç illn için 
bana emaiyet etmeyi... Soara aa• 
hlbiRe iade ederiz. 

- Fakat siz. benden hakikaten 
bir hınızlık lıtlyorauauz. 
-Aşk için bir hırsızlık .. Böyle 

bir tecrübe netlceıi beni tamamile 
aevditinize inanarak ıizinle evle
neceğbn. 

Gaıton gözlerini aevıillıinin 
gözlerine d;kerek dikkatle baktı. 
onun ciddi aöyledlğiııe hAIA ina 
na mi yordu. 

- Bana teklif ettlğiıalz vazife 
namuıumu lekeliyecek, beni ha
piılere ıürUkliyecek ve mahvıma 
sebep olacaktır. Böyle bir iti an
cak erbap bir hırsız başarabUir. 
Ke11dime b6yle bir terikicllrUm 
bulsam da her an tehlike ile kar• 
şılaiacağ•m muhakkak... Bununla 
beraber bu işe ben teıebbUş edip 
cürmümeşhut halinde yakayı ele 
verdimmi, doğruyu söylesem bile 
yani sizin milyonerlik arzularınızı 
tatmin için yaptığımı anlatsam 
bile hakkımda neler söylerler? 

- O gerdanlık benim aıkımın 
pahası ve sizin de bana 
olan sevginizin ispati olacak· 
tır. Size yemin ediyorum, 
böyle bir mahkumiyetin ağırlığı 
altında bile karınız olacağım. 

Sustular ve oturdukları yerden 

kalkarak ae11i&ce eYlerlne ıfr
diler. .. 

Gaıton bir gece ıanıının yar· 
dımına mazhar olmuıtu. Alt kat 
pencerelerinden birisi açık hıra• 
kılmııtı. Buradan apartımana kim• 
ıe görmeden girilebilirdi. Bu fır 
aattan istifade ettL içeri ılrer 
girmez ıaıırrnadan ve aeı çıkar· 
madan kıymetli milcevlaerin ıaklı 
olduğu odaya yaklaıtı, kapıyı 
açtı, elindeki elektrik feaerinln 
yardımile duvardaki gizil düğme
yi buldu, parmağile baıb. Dftj· 
menin hemen yanıbatıada mu .. 
tatil şeklinde bir yer açıldı, ml-
cevberl muhafaza eden kutuyu 
çıkardı, gtlrllltU yapmadan bıça• 
ğile kilidini kırdı. Heyecandan, 
korkudan, vicdan azabından titrl
yeo ellerile gerdanlıtı aldı, kaç• 
mak için cebine yerleştireceği 
ıırada bulunduğu odanın elektrltl 
yandı ve ciddi bir seı: 

- Siz Gastoa, demek hır11&· 
11nız? Zavallı genç yllzll aapıan 
olduğu halde sesin geldJji tarafa 
doğru döndn, arla.adat• Kontu 
karıısında kendlalae' aaabl gCSa• 
lerle baktığını ve elinde bir ta• 
banca tuttutunu görünce mab· 
cubiyetten ve asabiyetten ıakak· 
ları atmıya baıladı. Avucunda 
sıktığı gerdanbiı yere bırakarak 
Kontun dizlerine kapanda ve al
çak sesle mırıldandı: 

- Mahvoldum.. Beni affedl· 
nlz... Bana acıyınız .•. ihbar etm ... 
yinlz .•. Hepsini anlatacağım ••• Ben 
bir zavallıyım... Fakat namuılu• 
yum.. Aık utrunda.. Hakikati 
öğrenince ..•• 

Kont aert bir aeale: 
- Hakikati hAklmiere anla- ----.. 

tırsınız. Benim vazifem slıl polise 
teslim etmektir, dedi Ye elini zile 
uzatarak düğmeye basb. Odaya 
giren hizmetçiye yakın karakol-
lardan birine telefon ederek der· 
hal iki polis gGnderilmesinl em• 
retti. Şimdi Gastonun blltlln timitlei 
kırılmııtı. Başını elleri arasına 
almıt dUıUnüyordu: 

Arkada~ının bu kadar zalim 
ve merhametsiz olduğunu ı·mdiye 
k adar hiç görmemişti. Demek 
ıöylediklcrine inanmiyordu ve 
hakikati de öğrenmek lıtemiyor• 
du. ş·mdi poliıler gelecek, onu 
bir mUcrim gibi ellerine kelepç• 
vurarak posta edeceklerdi. Tam 
bu sırada yaklatan ayak aealerine 
baıını kaldırdı, karıııında iki poliı 
duruyordu. Bunlardan biriıl pek 
yabancı olmayan bir ıeıleı• Tev• 
klf edeceğimi• bu cllretklr hırsız 
nerede? diyordu. Gaaton ıevld 
tabii ile ayaia ııçradı, etrafına 
bakındu Kontu bir köıeye çekll-
mit gülmemek için kendini tut• 
maya çahıtığını sıörllnce: 

- Bu ne demek oluyor? diye 
mırıldandı. 

- Demek oluyor ld bundan 
böyle blltlln hayatınııca bealm 
mahpuıumıunuz. Bu s6ztl ilk defa 
konuıan poliı memuru ve yakut 
dilber Ojenya ıapkasını çıkara• 
rak ve kumral saçlarını dllzelte
rek ıöylemlştl. 

- Kontun yardımı ve feda• 
karlığı ile beni sevdiğinize tama• 
mile kanaat getirdim. Bundaa 
sonra da aizden emin olabilirim. 
Gaston gUlerek konta: 

- Sevgili kont ciddiyetini bu 
dereceye kadar muhafaza ediıine 

doğrusu bravo ..• 
Sonra sevgilisine dönerek: 
- Artık herıeyin mahvoldu

ğunu dtışünerek ne kadar üzUI• 
müştllm bilsen, dedi ve nlıanlıaı• 
nın koluna girerek odadan yani 
aşkının tecrübe edildiği c.dadaa 
dııarı çıktılar. 
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Bir Hırvat 
Evvel, 

Gazetesi, V 'ayı Daha 
Etrafile 

( Ba~turafı 1 inci yüzde ) 
crandır ve bu işle hiç al!kası 
madığı ubit olmuştur. 

ol- l 
Yeni Bir Maznun Daha 

Paris, 24 ( Husu i ) - Y skn· 
. lanan Yugoslav tabiiyetli Artuko· 

viç isticvap edilm:ştir. Bu adam 
Pavelik ile K vateroiğ tanıdığını 
itiraf etmiştir. Bu adamın Marsilya 
faciasında parmağı bulunması 
muhtemeldir. Beraberinde bulunan 
Yalizde Hırvatistanın istiklaline 
dair ve ikalar vardı. Londraya 
yapmak istediği seyahat hakkın· 
da, Londra kütüpanelerinde tet· 
kikata gittiğ;nı ve Hırvat istikla
line dair bir kitap yazmak tasnv· 
wrunda olduğunu söylemittlr. 

Malüm olduğu ür.ere bu adam 
timali Fransada, Diyep şehrinde 
yakalanmıştır. 

Pavellk'ln ilk Tekzibi 
Torino, 24 (Hususi) - ltalyan 

ıabıtası tarafmdan isticvabı yapı· 
)an doktor Pavelik, Franiada 
yakalanan sullcastçılnran keııdi .. in· 
den para ve talimat aldıklnrına 
dair verdikleri ifadeleri - eğer 
yapmışlarsa - kaydile tekzip etmit 
Ye yalandır, demiştir. 

Posplşil'ln mUhim bir sözU 
Paris 24 ( Hususi ) - Anne· 

mas'ta ilk sorgusu yapılan maz
nunlardan Pospişil'in son derece 
nıühim bazı ifş ıitda bulunduğu 
haber verilmektedir. Şôyle ki: 
Fransayn memuren gönderildikle
ri zaman Pospişil Krenmerin yap
tığı tebligat kar;ıaında tereddüde 
dUtmUş ve a6zlerine inonmolc b
tememitlir. Bunun üzerine tethiş
çi ( Poglavnik )in el yazısile yn• 

ı:ılmıı bir emirname göstermiştir. 
Poglavnlk Hırvatça «BilyUk reis» 
demektir. Diğer taraftan Yugos· 
lav polisinin eline mühim bir mek· 
tup geçmiştir. Bu mektup doktor 
Pavelik'e yazılıyordu. Pavelik'e 
bu mektubu yAzan adam, yeni 
mUdllrler bulduğunu, bunlarla 
Parise hareket etmekte oldu· 
ğunu kaydediyordu. 

ŞUphell Bir ÖIUm 
Prağ, 24 ( Hususi ) - Pravo

LidU isimli Çek gazetesinin neş· 

riyatına göre, evvelce Macar or· 
dusunda hizmet etmiş olan H rvat 
matalal !arından olup Ust şl partiıl
ne menıubiyeti tahakkuk eden 
m·ralay Stevo odasında öiU bulun· 
muştur. 

Miralay Stevo Düvis daha ev· 
Tel bir mektup almıt ve odasına 
çeki'mi~ti. Mnrsilya suikaliti mli· 

naaebetile arkadaşları h:rdmdan 
fU veya bu ıebeple vücudunun 
ortadan kaldırılmak idenmiş ol-

maıı melhuzdur. 
Facia Evvelden Bildirilmiş 
Berlin 23 (Huıuıi)- Alman po· 

lisi Şilar isminde bir talebeyi tev

kif atmiıtir. Bu adamın, ıiyas1 
bir cinayet işledikten sonra Yu· 
ıoslavyadan firar ettiii zannı hi
kimdir. Bundan baıka, baıa ia• 
ıeteler, Berlindo neıri 1934 aone
ıl batında menedildikten sonra 
Dançigde çıkmıya baıh,·an "Hır
•at matbuatı ,, isimli ıaıeteden, 
faciaya takaddüm eden gllnlude 
ıu neıriyatı iktibaı ve nazarıdik
kate vazediyorlar: 

"Kıral Alekıandr 'Ye M. Bartu 
nun projeler) haklurıda bir karar 
Yermek kadere aittir • ., 

Ayni gazete, birkaç e.abr iler
de ıu cümleleri yazıyordu: 

Yazmış • 
mış 

11Ustaı1 bombaıı patladığı ıa· 
m n bütün dllnya derin bir hay· 
rete düıecektir.,, 

Siyasi Temaslar 
Paris, 24 ( Husıut ) - Roma 

sefiri M. dö Şambrön, Londra 
ı firl M, Korben Reisicümhur ve 
Hariciye Nazırı tarafından kabul 
edilmiılerdir. M. dö Şambrön 
ai-lcbiihtimal ıuikaslten sonra 
Roma hllkametliıin takip edeceği 
hattı hareket hakkında, M. Kor
benin' dc yine ayni mesele müna· 
ıebctile beynelmilel vaıiyet hak· 
kında lngiliz hükumetinin diitün
celerine dair Hariciye Nazırile 
görtişmfiş olmaları gerektir. 

6 Makedonyah Kanun Harici 
Sofya 24 ( Hususi ) - Reisi 

Mihailof olan Makedonya komite
sinin elye\•m ele geçmiyen ıon altı 
azasını Bulgar hükümati kanun 
harici il!n etmiştir. Her vnl ndaş 
bunlara rastgeldikleri takdirde 
öldUrebileceklerdir. 

Macaristan Bir Nota 
Budapeşte, 23 (Hususi) -:- Yu

goıılavya sefiri M. Vukeer;co dün 
öğle Uzerl Hariciye Nezaretine 
gelerek bir nota tevdi etmiştir. 
Sefir, bu nota ile Fransadn ya· 
kelanan ve itirafta bulunan maz• 
nunların ortaya atbkları Hırvat 
mültec"lerinden Macaristanda bu
lunanların tevkif edilme erini 
istemi tir. Macar makanıatı, bu 
hmım;ta gen:ş ve sıkı bir tahki
kata girişmek kararmdadırlar. 

Laval Beyanet Vermemiş 
Paria, 23 (Hususi) Bazı 

gazetelerin nc~riyatı bilafl.::>, Ha
riciye Naurı M. Laval, Marsilya 
fociasımn doğurabil ceği beynel
milel mahiyeacki mes'uliyetler 
hakkında hiçbir beyanatta bu· 

lunmuf değildir. 
Son MUhim istihbarat 

Londra, 23 (A.A.) - Kıral 
Aleksanclr'ın katli hadisesile ala
kadar baıı mUbim miistahborat 
vukubulmalctadır. 

t - Yugoslıw Hükumeti, Ma· 
car hükumetine mUrncaatla, ka· 
tillerin ortağı olmas odan şüphe 
edilen ve Macarlstana lticn etmiş 
bulunan bir Hırvabn tevkif:ni 

lstemiıtir. 
2 - lngiltereden kovulmuf 

olan ve nzılı tethişç.lerden olduğu 
iddia edilen bir şnhıs, Fransada 
Dioppe'de tevkif olunmuştu.-. 

3 - Belç~ka HükfımetJ, kendi 
araz·ıinde hulunan 20 kr:dar Hır· 
vatı hudut haricine kovmuştur. 

4 - Prag civarında, Marl fon 
Rakover namında bir kadın tev· 
kif olunmuştur. Bunun, Kıral 
katlllerlle alakadar bulunduğu 

zannediliyor. ............................................................. 
lstanbul aallye mahkemosl 

UçUncU hukuk dairesinden: 
Elt.rni baııım tarafından BeyoğluuJa 

Tıkli111de Sevinç ıokağıoda 46 No. )u 
Mııuço apartıınanında 8 No. lu dairede 

mukim kocaıı Teodor efendi aleyhine 

açtığı bo~anma davaıı arzuhali sureti 
10 gün zarfında cevap Yermek üıere 

berai tebliğ ~öııderilmiş iae de muma· 

ileyh Teodor efeaclinia bulunduğu ma· 

ht.lli terk ile bir lf!mti meçhule gittiği 
mübaşiri tarafıadaa verilen meşrubat-

tan ıa~ılmıı ve vaki talep üzerine 
an ~ · ·ıA d 'tib dava arzuhalinin tarihı ı an an ı aren 

lfi gün zarfında cevap ,·ermek ~~er.• 
aleluıul Hanen tebliğine knrnr verı mış 
olduğundan tebliğ ınskamın11 kaim 
olmak üıer• ilin olunur. (B9SS) 

SON POSTA 

Öz Türkçeyi• 
Deneme 

Söz Atmak 
Bunun 6ntln0 almak için tOreler 

(1) yapıldı. Söz atanlardan yakala• 
nanlar aorlı\lya çekildiler; berıelen· 
diler ( 2 ). 

Bu olan bitene kartılık 7ia6 alSz: 
atanlar Yar. Yine yolunda giden kendi 
halinde bir kadına bakıp yeniz, 
çirkin bir ıöz ıöylemeden ıeçmcyen
leri görGyoru:ı.. 

ileri, herıiln bir parçn daha iler
leyen bir ulusun yurttaılarlna böyle 
yapmak hiç yaratmıyor. Bir adam, 
taoıımadığı, yalnız yolda ıördGIQ bir 
kadıaa nite (3) &Ö?: aöy'eyebilir? 

Hele bu sözün kulağa çirkin 
gelecek, yüz kızartacak gibi olmaaı da 
düıOnülilrse, bu itin kökfinden aB
kOlmeıi gerelttir. 

Söz atmanın tadını nnlamıyorum. 

saz atan ın eline ne geçiyor? bilmi
yorum. Bu o1an olaa kötll bir ahı· 
knnhk yfizilnden oluyor. Neden alı· 
tılmıf? 

Kadın herkesin etleaceıi detlldir. 
Yolunda yürOyen bir kadına ıl>z 
atnnlnr, düıilnmelidirler ki kcındilcrİ• 
nin de karıları, kıa kardeılerl yardır. 
Onlar da yo~larında giderlerken onlara 
da söz atılır. 

K.:r sına, kıa kardetlne ıöı atıl
masını istemeyen kimıe, kendini de 
ıöz atmak alı,kınlı~·ından yazgeçir
melidir. 

Erkek arkadeılımm; biliyorum ki 
h" çbir:niz kendi yakınhırın za .söz 
atılm. sını iyi görmeyeceksiniz. Söz 
atanları hırpa1amak duyguıu içinizden 
doğac k. Yine biliyorum ki ılzln söz 
attıQ' nız kadınların da kocal3rı aA-o· 
beyleri vardır. Onlar da aizln gibi 
dlltDnürler. Onlarda da duygu eıtir. 

iş böyle itte: Kendi }'•k nlarımın 
ıöz atılmamasını istiyoruk kendimiz 
ba9kalarına söz almayalım! 

ismet Hulusi 
1 - Türe • kanun 
2 - Berge - ceza 
3 - Nitu - naıııl 

Öz TUrkçeyle Bllmecemlz 
DUnkU Bilmece 

6 

BugUnkU Bllmec• 
Bot dört köıe!eri eıağıda y<>zılı 

manalcra gelen l>:ı Tnrkçc kelimelerle 
doldurunu:ı. Bu sayede hem vakit 
geçirmiş, hem de öz Türkçe kelime
leri öğren mit olursunuz 1 

ı 2 3 4 5 6 

!~C-~_ 
! :-ı~ -

Sold n • ğa & 

1 - Sebep 
2 - Şeref 
3 - Na;I olan 
4 - İ erinin zıddı 
5 - Bir ıeyin arzı - llhe 
6 - Len 
Yukarıdan Etrtıı 

1 - Sü:ıaı• aleti 
2 - B'r add - genit'ik 
3 - a·r meyvn 

4 - Ölünün sı .Jdı 
S - Ceaur, mert 
6 - Mlsafir 

r 
-TAKViM-- -

Gla ÇARŞAMBA Hıaır 
31 24 1 ncl TEŞRiN 934 l 72 

Arabi Rumi 
14 Recep IJ~J 11 1 el T•trln UIJ 

Vakit Eıaı" Vasati ''alc.1? Eı•ııl Va u - ----
Gün et 1 os 6 21 Aktam ııı- 17 17 

ÔiI• 6 40 ıt 58 Yatıı ı •ı 18 50 

lı<lndl 9 38 14 ~6 lmaall JJ 23 ~ 41 

\. 
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İstanbul 5 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
. Birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmeıine karar 

•erılen ve tamamına 4200 lira kıymet takdir edilen Üıklldarda 
lhs niye mahallesinde Sultaniye ıokağmda eski 45, 46 yeni 72, 72 
numaralarla murakkam karıısındaki bahçeyi mtıştemil bir evin 
tamamı aç~k . arttırmaya vazedilmiıtlr. Arttırma peıindlr. 
Arttırmaya ııtırak edecek mllıterilerin kıymeti muhammenenin 

% 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankamn teminat mek
t~bunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, hmvl• 
rıye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma ıartnameıl 14-11-934 
tarihine müsadif Çarıamba ırOnU dairede mahalll mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci arttırması 26· 11-934 tarihine mliıadlf Pazartesi 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya - kadar icra edilecek, birinci 
arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin o/o 7Sni bulduğu takdirde 
Ustte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kal
mak Uzere arttırma on beş gUn daha temdit edilerek 11-12-934 

tarihine mfisndif Sah gUnU saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapı· 
lacak ikinci art'ı:ırma neticesinde en çok ertbramn üıtnnde bırakı· 
lacaktır. 2004 numarah icra ve iflli kanununun 126 ncı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer alakadaranın Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hu11usile faiz ve ma1arife dair olan iddialarım ilan tarihinden itiba
ren 20 gün zarfında evrakı mUsbitelerile bir:ikto dairemize bildir· 
rneleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 6idllerile sabit olmı· 

yanlar aatıı bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 934/3417 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıya· 
cakları ilan olunur. (7076) 

Yeni bahçede Kaptansinan mahallesinde belediye mah 35/35-
47 /49 No.lı evin l<iremitlerl 25/10/934 Perşembe gtlnU saat 13 ten 
16 ya kadar mahallinde mUznyede ile satılacaktır. Almak istiyen· 
ler o gün orada bulunacak memura müracaatları. 117019,. 

* * 
Keılf bedeli 1704 lira olan Beyoğlu 25 inci llkmektep binası 

pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlar şartnameyi ve Keşif 
e\Takmı görmek üzere berilin levazım mUdUrlUğilne müracaat et• 
me:l, pazarlık içinde 127 lira 80 kuruı teminat makbuz veya mek• 
tubu ile 25/10/934 Perıembe gUnU saat 15 te daimt encümene 
müracaatları. «70:!0» 

Meşhur VEFA 
lstanbul dördUncU icra me

murıunundan IUin: 'l'amamına yedi 
bin yetmiş lira kıymet takdir edilen 
Deyoğlundıı Kamerhatun mahallesinin 
Kızılcık sokağında yeni 18, ıs, 17 No. 
lo.rln murakkam altındaki dükklnlnrı 

ve oduı.ılukları ve sairesi bulunan bod-

rum zemin traı katlarından maada 
beş katlı aydınlığı muhtevi merdi.-en
leri. demir parroakhklı tavanları abfap 
elektrik ve terkos tertibatlı karğir apar-

tımanın tamamı a~ık arttırmaya konul
muş olup 10-11-934 tnrihinde şartna· 

divanhaneye talik edilerek 28·11·84 ta· 
rilıine mtiııadif Çarşamba günü eaat 
14 ten 16 ya kadar 1 tanbul dördüncil 
icra. dairesinde açık arttırma surcrile 
satılacaktır. Arttırmıya iştirak için yüz
do yedi buçuk teminat akçesi iıter. 

Mıiternkim vergi, belediye, vakıf icn
resı miişteriye 11ittir. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yiizde yetmiş 

beşini bulduğu tnkdirde ihalesi yapıla· 

cakhr. Aksi lınlde en ıon arttıranın 

taahhiıdti baki kalmnk üzere arttırma 
onbeş gün daha temdit edilerek 18-12· 
93:l tarihine mü adif Perşembe giinü 

nym ıııaatte en çok arttırıma ihale edi
lec,.ktir. 2004 No lı icra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
ıahibi alacaklılar ile dığer alakadarların 
ve ir~fak hakkı ınlıiplerinin dahi gay· 
rimenkul üzerindeki haklarını ve hu
eusile faiz ve masarif e dair olan iddia
larını evrakı mü bite ile yirmi ıcün 

içinde icra dairesine bildirmeleri lazım
dır. Akai halde hukları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça ıabt bedelinin payla~
masından hariç kalırlar. A lıikadarların 

i~bu maddei kanuniye alıkaınına göre 
hareket eylemek ve daha fada malu-

mat almak istiyenlerio 934 401 do ya 
No. eile memuriyııtimize müracaatlım 

iliin olunur. (145) 

( TIFOBIL 4i1 
Dr. Ihsan Sami 

Tılu ve paratif o hastalıklarına tutul-
ınamnk için ,ağızdan alımın tifo hap-
lımdır. Hiç rahnt!ızlık vermez. Herkes 
-.alabilir. Kutuıu 56 Kr. 

OZASI çıktı. 
GİLLETTE bıçaklarının imalinde en 
aon fcınni telcemmn tın •euıercıi 
olan MAVi JiLET tıraş bıçaklarını 
tecrübe ediniz ve her yerde bu MAVi 

JiLET tır f bıç klarını arayın z. 

~ 

10 adet H< paketa 100 ku.t ş 
5 adetlik paketi 50 kuruı. ___ ,;.._ ____ -

Ditleri 
Kurtarır 1 

O:ş et' erini 
Kuvvetlen
dirir l 

Ağu kokuıunu 

defeder l 

Ağızdaki 
bütün . 
muzır 

ınikropları 

0/o 100 

Öldürür 1 
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Bir tıraf bıçağı ile yUz defa tıraş 
olduğuna andedenler çoktur. 

-·~Ti AŞ BIÇAGI 
' 

1
t/"i Şimdiye kadar icat olu· 

(' nan b6Uln tıraı bıçakları 
araaında •• milkemmel Ye 
ea feYkallde oldutu ta· 
bakkuk etmiıtlr. Piyasada 
mevcut hraı bıçaklarını 

ViTAMiN 
KALORi 
GIDA 
KUVVET 

KUDRET 

KAN 
HAYAT 
SIHHAT 

Çavdar nzu 
'işasta ÖZÜ 

Arpa özU 
Yulaf özü 
Pirinç özU 
Patateı özU 
irmik özU 
TUrlU özU 
Mercimek özU 
Beyaz M4ıır özU 

ıatırtmııtır. Haıan Tıraı 
bıçatının 1· 2-3-4 numaralı 
gayet keakin ve ha11aa 
tarafları vardır ki her bir 
tarafile llakal on defa 
brAf ol•ak kabildir. Bu 
hesapla bet kuruıluk bir 
adet Hasan tıraş bıça2J 
ile kırk defa ve ıılak 
bardak ile bilendikte yUz 

Çocuklarınıza yedirjniz. lıtediklerloi ve Hvdiklerini bıktırmıyarak deilıtire deiiıtire yedirlaiz. 

defa tıraı yapılmak müm· 
köndUr ki dünyanın hiçbir 

bıçağında bu mezıyeL yoktur. Ha:ıan bıçaf ı .ılediğiniz halde baıka marka 
verirlerae aldanmayınız. Taklitlerinden sakınnıız. Fiatıl adedi 5 kuruştur. 10 
adedi 45 kuruıtur. Hasan ecza depoıu: Iıtaabul • Beyoilu . 

Vitamiııl ve kalorlıl çok olan bu mtıkemmel özttl unlarla yavrularınız neıeli, aıhlıath, tombul, 
kanh cıalı olurlar. Çabuk bDyOrler, çabuk dfş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. 
HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLEBl Ye ÇORBALARIN Ye tatlıların •e 
pilrelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. Hasan Ecza depoıu. Taklitlerinden aakınımı. 
H•••n markasına dıkkat. 

.. 
\ ... • • • l • • ~ . . . , ~ . . . . . 

Siz de onun gibi yapınız 

Baıka kadınların beyaz •e parlak ditlerini kendi lekeli, çUrllk 
dişlerile mukayese edip ye'te kapıJmaktanu 

• 

kullanmayı tercih etti ye kııa bir zaman içinde onlardan çok daha 
beyaz, çok daha parlak diılere aahip oldu 

R A D Y O L 1 N , kir tabakaaından daha sert, fakat mina 
tabakaıından daha yumuıak olduğu için diılerl çizmeden 

temlzliyen ve parlatan yeglne dit macunudur. 

• 
f ... _ln_h_is_a_rl_a_r _u_._M_u_ .. _ d_iı_· r._ıu_· ğ_ü_n_d_e_n_: _ 

Müzayedeye çıkarılan 120000 adet bir litrelik müceddet boş 
fite için e de edilen flat haddi liyik görülmedifıinden pazarlığı 
28110/934 tarihine talik olu•mqtur. Taliplerin Ciballde Levazım 
Ye mllbayaat tubeıine mlracaatları. «7075» 

Deni.zyol ları 
:f LITMISI 

Ace11hlerl ı Karalcay K8prlDııı 
Tel. 42J62 - ilrluel MUblrdaraade 

HH Tel. 22740 
JIZ!..-zn~ ~----~ 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 25 

B'rinci Tetrin PERŞEMBE llde 
s·rkecidcn kalkacak gidişte 
lzmir, Antalya, Alanya, Ana
mur, Mersin, Payasa döAUJte 
il!veten Taıucu, Çenakkale 
ve Geliboluya uğrayacak· 
tır. "7022,. 

Ayvah Yolu 
ANTALYA vapuru 24 Biriııci 

T ctrin ÇARŞAMBA ııönl aaat 
19 da Ayvahğn kadar. "'7023,, 

vapuru 25 
Birinci Teşrin PERŞEMBE ili· 
nU Hat 20 de Hopa'ya ka-
dar. "7038,, ,iillm ____________ _, 

Dr. AHMET FAHRi 

(Operatör) 
Dr. HÜSEYiN KENAN 

(Sinir Hekimi) 
RUHi VAMIK 

(Diş Tabibi) 
Muay•nehanelerlni latiklal cadde
ainde Parmakkapı tramny iataa-
yonunda imam aokatında Nuri Bey 

apa rtıınanına naklehnit1erdir. 

' (3937) -
... 1 -· ......... - - ......... ·~ 

Son Posta Matbaası 

Sahuıi: Alı Ef<reıa 
Neıriyat Mildilrilı Tahir 

1 Emlak ve Eytam Bankası illnları 1 
Satılık Emlak 

Meksube 
Eaas No. Mevkii ve nevi 

2 Nışantaıında Meırutiyet Mahallesinde Harbiye 
caddesinde l 15 - 1 ı 7 No. lı Selçuk apartımam 
137 metre murabbaı bina yerini 90 metre bahçeyi 
havi ve biri zemin kat olmak üzere dört daireyi 
müıtemildir. 
BUytıkadada Yalı mahallesinde Gftliıtan ve Çelebi 
ıokağında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı altında 

iki dükkiaı Ustilnde iki kısma müfrez odaları 
miiıtemil kArgir bina 130 metre lizerine mebnidir. 
Sarıyerde Raşit Bey ve Hüseyin Ef. sokaklarıada 
1, 3, 5, 511 No. h maa bahçe iki kısımdaa mi• 

Teminat 
1000 

400 

250 

rekkep hane aahaaı 175 metredir. Alt katta üç 
oda bir aofa, mutfak, kiler, hali, baayoyu, Oat 
katta dört oda bir ıofa, bir mutfak, hali ve 
banyoyu havidir. 

Yukarda yazdı emllk bedelleri peılo ödenmek üzere açık 
arttırma ile satılacaktır. Tafeillt için herglla, müzayedeye iıUrak 
için de 30 Teırinlevvel 1934 Sah ••ntt saat oada Ş.abemi&e 

aıUracaatlarL (544) 

Taşra gazete bayilerine~--~ 
ı &ELSE fi@_ El 

Boa Posta; ıimdiye kadar lıtanbulda 
gazete bayiliği yapmakta olan Artla 
Ef. ve ortakları ile 7 Atutoı 934 
tarihinden itibaren münaıebetini 

kesmiıtir. 

Taırıı. bayileri : Bu hususa nazarı dikkatinizi calbadarı .. 

MOBiL YA, KARYOLA va SANDAL YA 
Alaoaksamz lstanbulda Rıza Paşa yokuşunda 68 No. h 

ASRI,.. MOBiLYA Mağazaaıaa uğramadan almar_mu. 
Tel. 23407, AHMET FEVZl 

GALATASARAY Eczanesi Müstahzeratından: 

Bat ağrıları, diş ve 
Grip hastalıklarına 
edici bir ilaçtır. 

CEVAT 

sinir sızıları, Romatizma ve 
karşı en faydalı ve teskin 

1 - 6 - 12 lik orijinal teneke kutularda hiltün 
eczanelerden arayınız. 

-ı-. 


