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Habeıiatanla ltalya arasında· 
iri gerplik devam ediyor. Ha
\;eılilerin iddiasına ııöre ltal· 
Yanların, ltalyanların lddlaıına 
töre Habctll!erin aebep oldukları 
lcanlı çarpıtmanın kat'i bilinçoıu 
ela tesbit edilmittlr. Bublllnçoya 
fÖre Haheşiilerde l 10 kiti 
«UmnıtUr. ValYal ile Ado 
•rasındakl saha lae ölll ile dolu 
Jbır. SaYaf meydanında ayrıca 
fl05) tüfek, (8000) flıell, (70) 
baı mekkhe, (89) kaltak, (125) 
çadır, (400) çuval erzak ve bir 
kamyon buluomuıtur. 

Bu vaziyetle Habeı hUkümetl 
uluslar kurumuna baı vurmuı, 
hem bir ihtar mahiyetinde olmak 
tlzere hadiseyi bildirmlı, lıem de 
ltalya ile araıında mevcud and· 

Öz TUrkçe 

Habeıiıtaoın 
lddlaaına göre 
müsademe olan 
mıntaka Habe· 
tiıtana alddlr. 
ltalya • Habeı 
araaındakl ıon 

andlaf mıya göre 
bu mıntaka, mltı· 
terek ıınırdaa 
l 00 kilometre 
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içerde ve Habe- Vak'•11•• öniinıl• o/dalıı Italg•n mıatalılc• .. ••11lcli 

şistan dahilindedir. Şu bale göre 1 Uluılar Kurumu genel kAtlpliğine 
tecavliz sarihtir. mukabil bir nota vermiı, Habe-

ltaJya fıe, buna mukabil ( Denmı 3 onca 7oıd• ) 

Heyhey Gitti 
ITutum 
Haftasının Sonu 

Bugtla tutu• laafta•ıaın avn 
gDnDdOr. Öğleden aonra Tak· 
ıimde bir geçid reaml yı.pılacak, 
Abideye çelenkler konulacaktır. 
Burada tehir bandoıu tarafından 
milli marı çalınacak ve hafta 
kapanacaktır. 

Yerini Doldurmalıyız 
~~~~-~~~~~-

Gıygıyla beybeyln bir araya &"eli- ı 
tinden doğan ıönll OıOcG, iç törpD· 
leyicl Oamanlı muılkiılni radyodaa 
kaldırdık. Bana kimaenin bir diyeceti 
Jok. Bltan Hkl kalıbları, yenilerile 
dııtittlrdikten ıonra, "Itri Efendi" nin 
clthnbelekli yegib pe9revini dinleye• 
lbeıdlk. içine ıirditimla yeni aoynl 
1•ıayıfta eaki muıikiain yeri yoktu. 

Oamub dekorile birlikte, o da 
rtltıldı, ~tti. Yıkıldı ıitti amma niçin 
•otruauaa aaylememell, yeri bot kaldı. 

İnaaalar, yalnız yiyib içmezler. 
Ara ıara dinlemek te faterlerler. 
Nasıl ıöa, bakmak, dll aöylemek, 
diıler çipemek içia yııratılmıtaa 
lculaklar da dinlemeye yarar. Gllzlln, 
dilin, ditlerin iateditini verdlfimia 
ribi kulatın da aradıtını vermeliylı. 

lu reçmemell idi ? 
Dinleyicileri, uutmak, oyalamak 

ve yeni ezgilere alııtırmak için iıe 
çok erken ba9lamak gerekti. 

Aradan ı•ç•n bunca ,.aaıer içinde 
radyoda çalınabilecek birkaç tOrktl 
d• dttzblemeı ml idi ? 

Kulakları eaki alaturka ile beılen
mit olanlara "Karmen,, operaaından 
parçalar çalmak, kıra.vat ne oldutunu 
bllmiyen bir köylUye ailindir ıapka 
giydirmlye benzer. 

Bize ilkin,knçnk, ezgial kıvrak par
çalar gerek. Radyoda bugOn çalıaaa 
neanelerl detil Anadolunun uaak bucak· 
farında, fstanbulda bile koyun kaval 
dinler ıibi dinleyenler eksik değildir. 

Vitrin mUsabakaaının aonu 
bugUo belli olacaktır. Jurl heyeti, 
1aat 16 da toplu bir halde dola· 
ıacak Ye her vitrin için rey 
toplanacaktır. Kurumun tayyar ... 
lerden atbrdığı propağanda ki
ğıtları araaındakl hediyeli kartlan 
bulup uluıal tutum ~urumuna 
ıetirenler• yeril mallarından güzel 

( Dnamı 10 uncu yih:de ) 
~. ·~. _. ... . . 

Fransa Ve Silah 
Ticareti 

ayn yaıamıı olmaaına rağmen 

gebe oldutunu iddia etmlıtir. 
Mahkeme bu iddianın teabiti için 
bayanı tabibi adltlere glSndermfı .. 
tir. Bu iddia ortaya bir tıb m ... 
Hleıi de atmış bulunuyor. Bir 
kadının gebeliil kaç ay içinde 
anlatılabllir? Dun yaııcımıı bu 
huıuıta aallhiyetle ılSz ıöylly ... 
bilecek olan tabibi adli Bay Enver 
Karana müracaat etmlıtlr. Bay 
Enver Karan, ayni ıamanda do· 
ğacak çocuklann kıs mı otlan 
mı olmasının daha evelden bili· 
neblleceii hakkında da kuYvetJI 
bir~ iddia ileri aUrmtlf olan bir 
fen adamımızdır. Bu mUoasebetle 
muharrlrlmiıe ıunlan anlatmııhr: 

- Sorduğunuı mesele henllz 
bize gelmemiıtir. Bununla beraber 

Dr. Bag E•••,. 
gebeler hakkında bizim adli nok• 
tal nazardan kat'ı olarak mlUalea 

( Devamı 9 uncu yGıde ) 

Bir Irz Düşmanının 
işlediği Cinayet 

Bolu, {Hususi)- Bolunun iki uat ıarkındaki Çay köyUnde tUyler 
ürpertici bir cinayet olmuıtur. 

Bu köyden Mebmed kızı 42 yaılarında ve Bakire Hacer, mantar 
toplamak l\zere dağa ııitmiı. Ayaı köyden olup datda odun gesen 
Ali Kuzu oğullarından Mustafa oğlu HUseyia isminde ve henOz 18 
yaşındaki şerir, Haceri görmUı, yanına giderek kollarından yakalamıı 
tehdit ederek Alacaçambls denilen yere kadar ııötUrmUş ve orada 
zorla berbad etmfıtir. 

Hüseyin kabahatinin duyulmasından korkarak zavallı kadını, 
bıçakla delik deılk ederek ve kafasını da keHrek öldllrmDıtnr. 

Kaybolan Hacerln beı gUn arandıktan ıonra ölUıll buluoabilmıt 
ve katil de yakalanmııtır. 

Katil ıuçunu itiraf etmfttlr. - )!#. 
Hani, o ilk gOnlerde kompozitlir· 

lerlmizin nrdiklerl ıöz? Batı ( ıarb , 
•otifine uygun, yerli tlirkGlerimiz 
•et"ede kaldı? 

Kırk yıllık bayat plikları dinliye 
cilnllye uaandık. Gerçek, biliyorua ki 
hu bir detitimdir. [Her detitlm ıibi, 
hu deilti mi de yllrütmek için, blraı 
~urun (valat) b1rakmak iıter. Aacak, 
ıı:ıl% de d~yoruz ki, ba9laogıçla ite 
ha1la711 araaında bu kadar uıun ay· 

Yeni ezgiyi aevdirmek, tutu,an 
yolu, değittirmekle olur. Geçea aktnm 
radyoda birkaç Anadolu havaaı aöy!e• 
diler. Ne yazık ki Uç bet dakika 
sOrdll. Ondan aonra, gelain klAo'.k 
Avrupa parçaları.. Biz, benlltimize 
dönmOt, benlitimize dönmenin tadını 
almıt bir uluıuz. Kalıb uluılar arası 

Sulhü Sevenler Kontrol '~~~~~~~~~~~e_b_eb_ı_·?~~~~-~~~~~' 
istiyorlar 

Pariı, 17 (A.A) - Sulhu miidafaa ı 
kongresinde kabul edilen bir karar 
auretinde, ailih imal ve ticareti hOr• ,j 
riyetinin ortadsn k&:ldırıb~ak bu itin 
ınilli ve beynelmılel bır kontrol 

kalıbl olsa da, llzil, içi bizim olan par
çaları dinlemek istiyoruz. 

Mııaiki de bize bunu verebilenlerin; 
TOrklüğiln gönHlnli kazanacaklarında 
biç itkili eri olmaaın. - .ıt- ıt 

Lüzumsuz Bir Cinayet 
Bir 

~~~~~~~~~~~ 

Boşta 
Ağır 

Gezer, 
Surette 

! 

Bir Kahveciyi 
Yaraladı 

Yaralı E,,·•/ •c:ı•n•g• .oka/u,.ken 
[Yazııı 10 uncu aayfamızdadır] 

ttltına alınmaaı, ıi'ih im11l ve ticare
\İnin resmi ruhanta br.tlanmaaı oiıte
nilmektedir. -----
Macarların 
Tahrikatı Mı? 

Belgrad, 17 (A.A.) - Zagrabdan 
alınan haberlere göre, aınırı geçmek 
kolaylıklarına malik bulunan sengin 
Macar etrafı Yugoslavyada tadilcl 
ve Yugoslavya aleyhdarı bir risale 
dııj'ıtmıılardır. Bu risale, HırYat Ji1a
nile yazılmıt ve "Topol,, adı ile Bu
dapettede baaılmıthr. 

Amerika Bankaları Faiz 
Ücretini Ekallttller 

Vatington, 17 (A.A.) - Son kinua 
1935 den itibaren bütnn bnnkalar, 
bankalara yatırılacak paraların faiz 
miktarını yCizde 3 den yl1zde 2,05 e 
indireceklerdir. BU iti yapacak olan 
bankalann tutarı 13 milyar Ye f aizlerl 
indirilecek paranın tutarı da 11 milyar 
dolardar. 

1 J 

- tlugunKu medeniyetin ağır yükleri altında ı ıanların dimağları 
git gide bozuluyormuı .. 

- Tevekkeli Bay Maabar Oaman delilerin aayısı bir te•iye arh· 
yor, demiyer. 



2 Sa~ fa 
= 

lkın Sesi 

Nakıl işlerinde 
Yurddaşların 
Can Emniyeti 

.l\lıllet mecli.ine, deniz nakil n
eıtnlarında bulunmaeı lizınıge
len cankurtaran tedbirleri hıık
kıııda verilen bir lflyıha üzerine 
halk ile temas ederek şu fikir
lf'rİ topıadık: 

Bay SAdi (Sirkeci Melek lı::ıraalha
nesi ) - Deniz nakıl ~aaıtalarında can 
emniyetini temin için Mecllae yrnl 
bir layiha verilmiıtir. Bu llyihaya 
g6re nakıJ vaaıtalannda cankurtaran· 
lar, filima Ye fenerler balundurma· 
yanlardan 50 liradan bin liraya kadar 
para cezuı alınacakbr. Bana öyle 
geliyor ld nakıl naıtaları bug1lnk\l 
talimatname Ye nizamnamelere glSre 
de peklli inz bat Ye intizam altına 

al nabilirdi. F.aki talimabıamelerde de 
yo cuların hayatlarını koruyacak 
birçok ahklm vardı. Yeni layiha 
Mecl 'ate konu9ulurken bu talimatna• 
meleri müaamaha edenler hakkında 
da atar ceza htlklmleri konmalıdu. 

* 
Bay Suad (Pqabahçe iakele oad· 

desi) - Geçenlerde Heybeliada 8nüıı
de bir facia oldu. S3 znalh ntandaı 
botuldu. Ben hergfln l:otaza ~deriL. 

Deniz nakil naıtal.nnı tedkik edi
yorum. Hiç biriainde gece fener gBr
nıuyorum. Boj'aza kadar l'İtmeye 

lüıu m yok. Gece klSprG 3oGnde dola
tan kayıklarda bile fener yoktur. 
Sonra geçenlerde aklı batında bir 
kaptanın baaa aalattıtın• bakılır .. , 

bugün aryrllaeler eden gemilerin iyi 
bir tedkik neliceainde yüzde otuzunun 
çürOğe çıkanlmuı linmdır. Biz bu 
çilrDk teknelere binlerce adamın J.a. 
yabnı emniyet ediyonu. 

Mec'iae Yerilen J'yJbayı bu gibi 
fenalıkları ortadaa kald11'1ı1etıfl için 
çok mühim ve faydalı !:utuyorum. 
Bir aa evnl çıkmaaını bekJJyorum. .. 

Bay Şiikrü ( Kadıköy Altıyolafzı 
3!l ) - Bizim Hld deniz aeyrüaefer 
taJimat•amelerimiz de Anupa devlet
lerinin aeyrüsefer talimatnamelerinden 
ahnm·ıtır. İçinde yolcularm hayatıaı 
emniyet altında tutacak birçok 
hllkilmler vardır. Fakat fena teamnl
ler ye ihmaller bu talimatnameleri 
bOkümden dflfllrmllotür. Eğer o tali· 
matuameler harfi harfine tatbik edil-
1e bile deniz emniyeti teeHÜs eder. 
Bunun'a beraber o talimatnamelerde 
para cezaları azdı, yeal llyiha biıı 
liraya kadar para cezası vermektedir. 
Eğer eaki deniz ıeyrlfaefer tallmatna
meıine riayet edilH fdl, geçenlerde 
Heybeliada lSnllndeki facia olmazdı. 

Para Ahnm1y3cak 
Belediye kaymakamlıklara bir 

tamim göndererek, lokantalarda 
açık olarak müıteriJere verilen 
sulardan ayrıca para almmamasını 
bildirmiıtir. Müıteriye ancak ka· 
palı şiıe ıu verildiği takdirde 
para alınacaktır. 

SON POSTA 
= 

y· Bir Kurşun Hırsızı 
Mısırçarşısın da 

Kovalamaca 
Damdan 
Oyunu 

Dama Bir 
Oynandı 

İki glln evvel tam aece yarısı Mısırçarııamın 
ftsttinde bir kovalamaca oyunu oynanmııtır. Hasan 
oğlu Ali iıminde birisi saat (2,30) sularında Mı· 
sırçartıaının eski abdeshanesl tarafndan dama 
çıkmıt ve kurıunlan alSkmeye baılamıtbr. Ali, 
söktnğO ilk parti sekiz kiloluk bir karıun parça• 
smı, sokağı ıöyle göz gezdirdikten sonra pat 
diye aşağıya atmışbr. Bu ağır kütle o sırada ora• 
dan geçen iki yolcunun tam önlerine dü9mftıtnr. 

Gece yanıı gökten dUıen bu ağır neıne yolcuları 
hayrete düşlirmtıı va bağırmağa baılamıılar, der· 
bal bekçi ve polisler gelerek Mııırçarıısının 

İki Talebe 
Diıçi Mektebinden Mu
vakkat T ard Cezası Aldı 

Diıçl mektebi ikinci aınıf 
talebelerinden Sabri ile ayol 
aınıf talebelerinden Hayim ismin· 
de bir taJebe arasında bundan 
bir müddet evvel kavga olmuı, 
ve biriblrlol döğmiiflerdir. Mekteb 
idaresi yaptığı tahkikatta bu 
kavga araaında bazı mekteb 
aıeaef eleri do mOoakaşa edildiğini 
teabit etmiştir. Mekteb ınzıbat 

meclisi Sabriyi on ay müddetle, 
Hayımı da dört ay müddetle 
mektebden muvakkaten tardet• 
miıtir. Bu Sabri, geçenlerde bir 
gazetede çıkan bir mektub yU· 
ziiııden mahkemeye verilmiıU. 

OskUdarda Çift Hat , 
Oıküdar• Kad.ıköy Tıramvay 

ılrketi, büttln hattın çift olarak 
in.taamı kararlaştırmıf ve meclisi 
idare bu kararı taıdık etmi9Ur. 
Şirket, yakındı hatların çift ola· 
rak inşaaına başlayacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Vatman Bay Fehmlnfn idare• 
ıinjıki tramvay araba&ı~Sirkecide 
ıof~r Zekinin otomobiline çarpa· 
rak hasara uğratmııtır. 

lf Galatadan geçmekte olan 
ıoför B. Alinin idare1;indeld 2442 
nuınarab otomobil ansızm önüne 
çıkan bir çocuğa çarpmamak için 
manevra yaparken Bay Cevadın 
dükkAnına çarpmıı 150 lira kıy· 
metindeki bllyUk camı kırmıştır. 

lf B. Ahmedin idaruideki yük 
arabası Sultaaahmedde GUndoğ· 
du mağazasına çarparak camlan 
kırmıştır. 

lf B. Mustafa adlı biri EminlS
nünde Bayan Eftim} a adh birinin 
cebinden parasını çalarken cUr· 
mllmeşhud halinde yakalanmıştır. 

damına çıkmıılar birçok aramalara rağmen kim· 
ıeyi bulamamıılar nihayet bir oluğun altında 
hırsızı görmüıler Fakat hırsız buradan çıkmıı ve 
kubbeden kubbeye atlıyarak kaçmıya batlamııtır. 
Fakat en sonunda da yakayı ele vermiştir, dün 
Müddeiumumilik Aliyi Birinci ııulb ceza mahkemesine 
vermiş ve hakkında tevkif karan almıştır. 

Tra1nvag ı 
Ücretleri 
Değişmigor 1 

Tramvay Tarife Komisyonunun 
ıon toplantı&mda eıki Hatlarda 
hiçbir değişiklik yapılmadığını 
yazmıştık. Tramvay Ş:rketioio, 
fiatların arttırılmaaı iıteğine rağ

men komisyon ekseriyetle ibka 
kararı vermiştir. 

Bu karar dUn Nafıa Bakanlı· 
ğına bild:rilmiştir. Tramvay Şir
keti de bir yandan, fiatların art· 
tırılması yolunda öne sürdüğü 
iddialar hakkında bir rapor ha· 
ı.ırhyarak Bakanlığa göndermiştir. 
Komiıyon karan, Nafıa Bakanlı
ğının taadikmdan sonra kat'ı 
ıeklini alacaktır. 

Diğer taraftan, ÜskUdar ve 
Kadıköy ıu Şirketlerinin tarifele
rini tetkik edecek Oç ayhk ko· 
misyonun da ay başında toplan• 
maıı kararlaşbrılmııtır. Bu tirket• 
ler;n tarifelerinde tenzilat yapıl· 

maıı imkanları araıtırılmaktadır. 

NUfus Sayımı 
Gelecek yıl yapılacak ntifuı 

sayımı için, dünden itibaren 
numarataja baş!anmıştır. Numara• 
taj, fen heyeti tarafmdan evvelce 
hazırlanan krokilere göre yapıl· 
maktadır. Numarataj dört ay 
içinde bitirilmiş olacaklar. 

Zekit Ve Fitrenizi 
Tayyare Cemiyetine 

Verin izi 
Fitre ve :r:ekfı.tımııı tayya:-eye ve

receğiz, unutmiya.lım Ye başkaaına da 
vermiydiw ... 

Fitre ve zekatı Tayyere Cemiyeti 
toplayacak ve liilalialuner ve Hima
yttietfal Cemiyetleri ile paylaşacaktır. 

Afyonculuk 
Yeni F aLrikanın Hazır
lıkları Bitmek Üzere .• 
Uyuıturucu maddeler inbiaarı 

idaresinin Ankarada kuracağı 
afyon fabrikasına aid hazırlıklar 
bir hayh ilerlemiştir. 

Şehrimizdeki kapanmış afyon 
fabrikalarından istifade edilip 
edi'. miyeceğlnl kestirmek nzere 
yapılan tetkikat daha bitmemiştir. 
Bu fabrikaları dolaşan fen heyeti 
EyUpteki fabrikada tetkiklerini 
tamamlamış, Kuzguncuktaki fab
rikayı gezmlye başlamaşhr. inhisar 
idaresi Ankara fabrikasına bllytık 
bir ehemmiyet vermektedir. Bunun 
için, Belgraddakl afyon heyetimiz 
Yugoslavlann Hrastmlk afyon 
fabrikasında da bu bakımdan tet• 
kikler yapmaktadırlar. Fabrikanın 
baharda inıa edilmiye başlanmuı 
umulmaktadır. 

Diğer taraftan inhisar idaresi 
temiz afyon çıkaran mUıtahsillere 
ikramiye verecektir. 

Gözleri 
Yanmış 

SütlUce'de gaz ocaklarında 
çalışan Mehmed uıta it baıında 
lağım patlamasile elleri ve göz· 
leri yanmııtır. 

lf. Akba vapuru kaptam Bay 
Mustafa Sahpazarında ıllr'atle gel-

mekte olan bir tramvaydan kaç· 
mak isterken bir çukura dllierek 
Yaralanmıştır. 

Cebinden DUşUrmUş 
KaragümrUkte oturan bakkal 

8. Sami Çar9ıka pıda bir tramvaya 
atJamak isterken cebindeki ta
bancayı düıürmllştnr. Orada 
nokta bekleyen polis memuru 
tabancayı müsadere etmiı ve 
Bay Sami) 1 yakalamıştır. 

1 Son Posla'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan 
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Da..u.hımun ipi ipek, 
lok mu çıkan bana itir tek.. 
Oue g~ıe yoruldum bt!n; 
Sokaklarda bu yıl pek peki 

Gel gidelim Iİnemaya, 
Yürüyelim biraı yaya 
Bak dökülmüt kadın erkek; 
Kim Yar kim yokıa ortaya .• 

Hasan Beyin Ramazan MAnilerl: 

Davulumu vurdum t"k tak, 
Gök:yiızüod& ay toparlak; 
Hava güzel bir yaz gibi, 
Soğuk 1oktur gelmiı ııcak, 

i',;J 6 
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Ay gcçıyor luayracn yukıa, 
Dinleyıniz bana bakın. 
Bayramlıklar yerli olıun 
Yaban cıdan alma ıakınl 

Birinci kAnun 18 

[ Güniin Ta;ihi J 
Şeker Kaçakçılığı 

Tahkikatı .. 
Bulıarlstandan memleketimiz• 

kaçak ıeker ldhnl eden febek• 
hakkında muhafaza te9kil&tınca tab• 
ki kata denm edilmektedir. Yakala· 

nan •uçlular gümrük istihbarat 'mlr• 
Uğinde aorguya çekilmiılerdir. Bu 
muYacehe'erde bir kıamı hadiseyi 
olduğu ribi itiraf etmiolerdir. 

Haklarmdaki tahkikat evraki 

hazırlanmaktadır. Suçlular, yarın 

İbhaaa mabkemeaine nrileceklerdir. 

Eakl Almanya imparatoru• 
nun Yatı Limanımızda 
Sabık Almanya imperatoru KayHr 

Vilbelmin busuıi yatı, barbiumumidea 
ıonra lne'ilizler tarafından milaadere 
edilmiıti. Bu yat dünyada mevcud 

huauıi yatların en 'ükı ve müzeyyeD 
olanıdır. Bu yat bilahare Norveç hü• 

k<imetl tarafından İngilizlerden ntıD 
alınmııtır. Şimdi bu tarihi 1at zengin 

Hyyablara tahaia edilmittir. Yat, için• 
de (300) Hyyah bulundutu halde, 

Şubatın ilk haftaaında limanımı•• 
gelecektir. 

Köy Mekteblerlnde 
Köy ilkmekteblerfnde mahalli Ya• 

zfyete göre, &İraat tedriaatı bu aene

den itibaren bat1amııt·r. Her mmta
kada köylünün en fazla uğraıtifi 

ziraat mahsulleri üzerinde talebeye 

nazart ve ameli dersler verilmektedir. 

Şebi Yelda 
Dün Gece Bu Yılın En 

Uzun Gecesi idi 
Dün gece bu yılın "ıebi yeld•,, 

sının ilk geceai, yani en uzun 
geceydi. Dün gece, bu yıl içinde 
diğer gecelerden en uı;un olarak, 
14 saat 39 dakika ıllrmüştftr. 

" Şebi yelda., eski ıiirlerde 
sevdazedelere nishet edilmiştir. 
Hitti bir ıair ıöyle demiştin 

Şebi yeldayi müııeccimle muvuldt 
ne bilir? 

Mübtelayi gama ıor kim geceler 
kaç saati 

iki Maarif MUfettltl 
latan bul ilk tedriut mOfelf ıletba• 

den bayaa Kıymet ve bay Ziya, 
görillen lüzum Ozerine lıkmekteb 
muallimliklerine verilmitlerdir. Bayan 

Kıymet Reyotlunda bir mektebe, bay 
Ziya da Ya'ova klJy'erinden birine 
mualllm tayin edilmiılir. 

Saglav 
Seçimi 

lntihab teftit heyeti dfln gece 
geç vakte kadar çal ııarak intihaba 
lttirak edecek v. tandcılann aayıaıaı 
tesbit etmittir. Sayln ••çiminde, 
latanbuld:ın kadın erkek kaç vatan• 
datın rey at. c:aA-ı bugün ilin edile
cektir. Defterlerin Cumarteai güal 
mahalle· erde aakıya konmaaı ümid 
edilmektedir. 

B. 

1 

• Digor Ki • 

~~~\)··· 

l )Jrwuyenwa geıiyonuıı, 
H:r~ok §eyler Msi;ronna.. 
Param olaa yerli malla 
Birkaç günıie eziyorua. 

1 



18 Birinci kinuo 

He ıün 
Mi[;;aerlcahmızın çokrtı· 
tundan deroıdil•tnfmiı
tir, 

~4---------

ltalga Hakeme 
Gitmiyor 

( Baıtarafı 1 inci yü:ıdl ) 
ılııtanm noktainazarını reddetmiı, 
lllusademe vukubulan yerin ltal· 
raya alt olduğunu buranın sene
brdenberi ltalyan işgali altında 
b ulunmaıile ıabit bulunduğunu, 

1~ rnıntalcalarda HaheıHlerin ile• 
r erne iatemesi lizerlnedir kl mu• 
kademenin patladığını, takviye 

1 ıt~ah geldikten sonra Habeıll· 
k•rın pUıknrtnldükler1ni, bu pUs· 
t Drtme hareketinde tayyare ye 
•nkların da kullanıldığını bildir· 
iniştir. 

1 
Bu itibar ile ltalya, 1928 and

•1ıması mucibince vaziyetin sarih 
0 duğunu kayıd Ye it"nde hakemlik 
bir rneaele bulunmadıiını, halııız 
olan Habeı!atanın hem tuminat 
~rnıcsl IAzımgeldlğlnl, hem Je 
q•beı ukerlerinin musademe 
hıtydanında ltalyan bayrağım 
~elirnlıyarak tarziye vermelvl 
Cap ettiğini teblii etmittir. ... 

Napoll, 17 (A. A.) - Adisa· 
tabadaki ltalyan sefiri M. Vinci, 

Uraya gelmit ve hemen Roma· 
Ya hareket etmlıtir. Her no 
~adar reımt bir beyanat yok iae 

e bu aeyahatın Valval mınta
lcasında ltalyanlarla Habeşliler 
•rasında zuhur etmit olan vnk'a• 
l•rla alakadar olduğu zannedil· 
Dıektedir. 

* Cenevre, 17 ( A.A) - ltal· 
Ya'nın Habe,istan noktasına 
\'ermiş olduğu kar9ıhk uluılar 
kurumu genel kAtipliğine veril
ınlştlr, Bu nota bUtUn kurum 
Uye l uluslara dağıtılacaktır. 

)f. 

Iatalya noktainazarmda ıerar 
•der Habeiistan da ltalyanın bu 
tırar lsteğ.ni haksız bulursa it 
lltye varır? 

Onu tlmdid n k11tirmelc 
bıUrnkUn olmaz ve atlebilhtlmal, 
lngilterenin mUdahale ve teşeb· 
bUsile hududun, bir an evvel çlzil
bıeei ve ltalyanm bu iıte bir 
tn
1 

lktar toprak kaı:anmaaile hal· 
•dllir. 
b ÇUnkü Habeı • lngillz Somallıl 

Ududunu çlzmiye memur komla• 
fon azasından Miralay Cllfton bu 
1 hakkmda bir rapor yaııp Lond· 
B~Ya yollamıya memur edilmiştir. 
fı ınaenaleyh hadiselerin lnkiıa· 
t nda bir parça da bu raporun 
••iri olacaktır. 

t Rorna, 17 (A. A.)- Habeıls• 
ı:~dakl WalWal çarpı1ma1ında 
t\tlyan askerlerinden 30 yeril 

rnuw ve 60 yerli yaralanmııtır. 

Ôz Türkçe 
ile Bir Tebliğ 
b'ld~Urk dili tedklk cemiyetinden 
t~ ırildlğine göre, Oımalıcadan 
u{khceye tarama derıilerlnin te-

•kkı cemiyete aittir. 
k t~saııen dergilerdeki ıöıler •k .1k değildir. Taabib edilecek, 
leJ~ lerl tamamlanacak ye böy
h 1 le 11 karşılıklar kıJayuz ,, u 
lltıtlanmıı olacaktır. 

Bu Yazlyet karşııında ılmdiden 
•~dükler çıkarmanın doğru ol· 
lllıyac.jı, ayni zamanda Cemi· 
~:tin telif hakkına tecavüz teıkil T cc~ğl bildiriliyor. 

•hrn Ve Terbiy~ Dairesi 
l Ankara l 7 - Kültür Bakan• kild Talim ve Terbiye dairesinin 
i~d_ırılacağı haberi doiru de-

._.. ır. .... 
E·;;kiri"ii""ö"iü8·ü···i<·ü·iii·~·,·~;ı····· .. 
Alevi, dümanı ve tehlikeli kokuau 

toktur. Her dakikada hizmete ama· 
d•d' s ır, arfiyatı aaatte 1,5 ill 3 kurut 
lıtad •rdır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Namussuzlar! il 

HOk6met yeal bir kaçakçı ıebe• 
keal yakalamıt Şuna inanınız kl 

kaçakçının iki eli iki cebimiz• 

dedir. Kaçakçılar yalnız cebimiz· 

deki parayı defi), yurdun dü

zenlitl ·ye korunması için rızkımız .. 

dan ayırıp devlet haılnulnt nrditi• 
mia paraları da çalarlar, Bir hınız, 

bir yankealci, aadl"ce paruını çaldığı 

adamın cnmnı yakmış olur. Fakat 

kaçakçı, bütün yurddatları soy n 
korkunç bir mahluktur. Fakat kaçak

çıları bilip haber nrmiyeal.,, onları 

himaye 6tml9 o'urlar ki hareketleri· 

aln mahiyeti herhalde öteldlerinkia

den daha hafif detildlr. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

· lus Kuru tayı U tur 
iş erini Münakaşa Etti 

Ankara, 17 - Orta tahıll 
mekteblerinde yardımcı muallim 
çalııtırılmaaı hakkındaki kanun 
laylhaalle okutma itlerine alt 
bir baıka liyihanın konuıulmaaı 
hararetli müzakerelere veaile ol· 
muıtur. 

lzmir 1aylavı kitabcı Hüınll bir
çok yerlerdeki Ortamekteb ihtl· 
yacmdan ve bu ihtiyacın karşı
lanması lmkAnlarındaa bahHt• 
miş, imtihan meselelerine m,erek 
talebenin imtihandaki muvaffa• 
kıyetılzliklerinln mekteblerin geç 
açılmaaı, dırılerln çabuk oku· 

Bulgaristanda 
İhtilal Çıkac:tktı 
Bulgariıtanda hüklhnetl devir• 

mek makaadlle kurulan bir ko
mUniıt teıkllab meydana çıkarıl· 
mıf, ıivil vo zabit 520 kiti tevkif 
edllmiı Vt. muh~kemelerine baı· 
lanıln.ıştır. Alta kiıi dün idam 
edilmiştir. 

Yeni SayJavlar 
Bu Seferki Seçimde 32 

Saylav Fazla Olacak 
Ankara, 17 - iç itler Ba· 

kanlığının teabit ettiğine göre, 
nüfus artımından ve kadınlar da 
ıeçinıe iştirak edeceklerinden 
dolayı bu seferki ıeçlmde 45 
viliyelten 32 1aylav fazla 
çıkacaktır. Çankırı, Aydın, Seyhan 
ve Burdur birer Buru, Trabzon, 
1Umüıhane, Tokat, Samsun, Kas
tamonu, Maniaa, bmir lkiıer, 
Malatyada Uç fazla saylav HÇe• 
cektir. 

Rıhtım Şirketi 
Rıhtım Şirketinin hükumet 

tarafından aatm almmaaı muka
veleai imza~anmııhr. Tasfiye itle
rine bakmak ÜLere bir komiıyon 
seçilecektir. 

tulmaıı gibi sebeblerden olduğunu 
anlatmııtır. 

Aydın Saylan Tahsin .. bu 
bir ldarei maalahat kanunudur ,, 
diye ıöze baılıyarak Maarif 
Bakanlığını tenkld ve bu aeno 
maarif için eaaah tedbirler alın· 
maaında ısrar etmiştir. 

Maarif Bakanı Abidin Özmen 
bunlara ceYab vererek kanunun 
934 - 935 aenelerin• mllnha11r ol
duğunu, bu kanunun bu yılın 

ihtiyaclarını karıılamak için yapıl· 
dığım s5ylemiştir. 

Bundan ıonra Maliye Bakanı 

Türk - Yunan 
Görüşmeleri 

da kanun etrafında bazı malumat 
vermiş, kanun onaylanmııtır. 

Orta tahıll okulalarına tayin 
olunacak yardımcı muallimler 
hakkındaki kanun müzakere edl· 
lirken ıorulan ıuallere ce-
vab veren Maarif Bakanı 
talebelerin imtihanlarda nl· 
çin d5ndUklerinin sebeblerlnl 
anlatmıf, yeni okulalar açarken 
birçok cihetler göz Gnllnde tutul· 
duğunu, talebe fazlalığı karıısında 
1933te 141, 1934de de 127 yeni 
ıınıf açıldığını anlatmıştır. Kurul· 
tay perşembe ıtınD toplanacaktır. 

Bir Çöpçü 2000 
Lira Buldu 

Bay Tevfik Rüıdü Araı B yoğlu Belediyeıi çöpçülerin· 
Atinadan Ayrıldı d~n Reaul, Şişhane yokuıunda, 

Atina; 17 (Telefonla) _ Yu· lçınde 2000 lira bulunan bir çıkın 
nın Baı •• Dıı Bakanları ile bulmuı, bunun üzerine işini bıra· 

D B k kıp memleketine giderken Zekeriya 
Türkiye 11 a a~ı arasındaki ismindeki arkadaıı zabıtaya haber 
müzakereler samlmıyetle devam vererek yakaJatmııbr. Tahkikat 
etmektedir. BayTevfik RUtdtl Araa neticesinde paranın bir Musevi 
Ankaradan talimat iıtemi~ ve kadının aid olduğu anlatılmıştır. 
cevab almıştır. K d i i · d dl 

Bu cevabın Yunan hüküme• adın şim l ıov ne çın e r. 

unce arzu edilen ek anlaşmaya vergi işleri 
uyar mahiyette olduğu sanılmak-

tadır. Başbakan Bay Çaldariı gaz_. Altı Ayda 98 MiJyon Lira 
tecilere demiştir ki: Tahsil Edildi 

- Yunan hükümetinin lstan- Ankara, 17 (A. A.) - Maliye 
buldaki ekalliyetler için fU veya Bakanlığınan vergi tahailitına dair 
bu şeklide TUrklyeye telclifte geçen yıl ile bu yıl arasında yap• 
bulunduğu hakkındaki haberler tığı mukayeseJI blr cedn!e göre 
doğru değildir. Biz Türldyeden bu yılın ilk altı ayında tahsilat 
akalliyetlerin birçok . işlerini tan• 16 buçuk milyo~ Ura fazladır. 
zim edecek bir !eşkılltın yapıl· Yekun 97,933,070 liradır. 

masanı iıtedik.Aldıgımız cevab rnucbi Sahte Bir Rapor! 
memnuniyettir. Konuımalar devam 

d k Evvelce mevkufen muhakeme 
ediyor, netice e ~Uıtere bir teb- d 1 
tebliğ neıredecegız . ., e i rken hlr mUfettl, raporu 

Atina, 17(Husust) - Bay Tevfik Uıerin• tahliye edilen ve pul sah· 
Rüşdü Aras öğleden sonra latan· şından ihtilb yapmaktan ıuçlu 
bula hareket etmittlr. olan pul memuru E9ref tekrar 

Jzm
ir Baroıunda tevkif edilmiıtir. Yapılan tetkikte 

Eşrof:n tahliyesine ıcbeb olan 
lznıir, 17 - Bllro inıibat raporun da sahte ve uydurma 

meclisi istifa etmitt,ir. ., olduğu anlaıılmııtır. --r 
/STER iNAN iSTER f NANMA! 

Olimrilk muhafaza idareıi, bir milyon lira para ceıa11 
ahnmıısını icab ettiren bir şeker kllQakoılığı iıidiasına el 
koydu. 'l'afailitını dünkii " Son Posta ,, da okuduğunuz 
bu hadisede " Salahaddin Rıfat .. adında bıriııi de auclu 
olarak lıulunuyor. Düşiiodülc n hatırladık. Hu adamın 
llalicde fabrik•ları vardır. Telefon rehberınd~iki adreai 

LI Ma iN Jf 

~öyledir:" 'l'ürkive hiikfıın,.ti miilealılıidi ,, • Fabrika ııahib
lığini bir yırna 

0

koyalım. Fa1<at kendiıini "'fıirkiye hüku
meti müteahhidi ., olarak tanıttrn ve öyl~ tanılan bir 
adamın da kaçnkcılık hfıdiBelcrine adının kımşınn ı bizi 
hayretten hnyrete dtitürdıi. Hir ) andan reuui wlitnhhitlı" 
• • 1 

oteyaodau ka~·akcılık ıuçlu u! 

l J 

Kim Haklı, 

Kim Haksız? 

Sayfa 3 

~E.-

Kim haklı, kim haksız, itin 
içinden çıkabilineniz, çıkınız, ge
çenlerde hemen yanı baıımda bir 
gUrliltU oldu, hal!ı de bana dUştU. 
Suçun kimden geldiğini anlamak 
için saatlerce soruşturup araı
tırmak mecburiyetinde kaldım. 
Bir insan, eliniu kolunun yetiıtiği 
bir yerde olup bitenin iç yllzünU 
anlamak için bu kadar zorluk 
çekerse, kendisindE'n binlerce 
kilometre ötede olan bir iş hak
kında nasıl hükUm verir? Gelini& 
de zor demeyiniz. 

Fakat bu, meseleyi meaele 
olarak alırsanız böyledir. Kavgada 
iki taraftan biri kuvvetli, öteki 
zayıf oluraa, hüklim verecek yer• 
de olanın da kuvvetliden çekine· 
cek bir lli~iğl bulunur1& iş değiıir, 
o zaman kak mutlaka kuvvetlide
dlr. Önünde akar sular durur. .. 

Bu sabah bir doıt anıma 
getirdi, belki ılzin de kafanızın 
bir köşesinde kalmıştır: 

1924 yılında Hlndiıtanda bU
tlln acunu velveleye yeren bir 
hadise oldu. Bilmem hangi ıehlr· 
de, ne münasebetle halk bir top
lantı yapmak lıtiyordu. lngilb: 
Generalı bir yasak çıkardı. Fakat 
bu yaaak zamanında duyulmamıı 
mıdır, nedir, halk yine toplandı. 

lngiliz Generalı lngiliı topra• 
ğında dünyanın en hale sever, 
en dllrüıt, en nazik insanıdır, 
fakat mllıtamerede Allah aayıhr. 
Ömürleri oruçla geçen Hindlilerin 
toplanıp toplanmamalanndan ne 
çıkar. Fakat lngiliz Generalı buy
ruğunun dinlenmemesine kızdı. 
Bir tabur aıker geldi. Birtakım 
makineli tüfek ateı açtı, Uç beş 
yüı kişi yere serildi. 

Anlaşılan Ingiliz Generahnnı 
hiddeti pek aşırı kerteye vnrmıı 
olacak ki, bu netice yetiılr gö• 
rlllmedl ve ertesi glln bir buyrul. 
çıktı, bu bupukta: 

- ••Bugünden baılayerak, ye· 
dl ınn müddetle bu şehirde 
yauayanlar ıokağa ancaklklayak 
ve iki elle yörUyerek çıkacaklar• 
dır,, deniliyordu. 

lngilterede Avam Kamara
ıında tek ıözlll sual ve tek ıöz· 
lU cevnbla yapılan münakaşalara 
bayılırım. Birer şaheaerdirler. 

Bir saylav, Hbıdiıtan baka· 
nmdan ıordu: 

- Hindistanın bir ıehrlnde 
Hindlilerin dört ayak üzeri yü .. 
rlltlildUklerinden muhterem Lord 
cenapları haberdar mıdırlar. 

-Hayır lşitmemiotim efendimi 
- O halde ititiniz. 
- T eıekkUr ederim. 
Belki hayali bir masal aanır· 

ıımz. Fakat Taymlı gazete l 
hadiseyi aynen yazdı. Netice 
ne oldu bilir miıiniz? lngilizler 
bir tahkik heyeti g&nderdiler, 
altı ay yerinde tedkik yaptılar 
Ye nihayet Generalı baıka bir 
lllk•ye gönderdiler. Meseleyi 
de bitmiş aaydılar.. Yalnız pa
tırdıda ölenlerin aileleri ne ol• 
du, el'an öğrenemedim. 

* Bana bu hldiseyl hatırlatan 
bu sabah gazetelerde gördlliUm 
tel yaııaı oldu; Hududda çakan 
hidiıe münasebttile Habet hU· 
k\ımeti uluılar aruı cemiyetine 
mUracaatte bu!unmuş, ltaJyadao 
şikayet etmiı. Fakat ltalya du· 
rur mu, o da Habetli!ıri kab:ıhatlı 
bulduğunu söylem:ı. 

l>cdim ) a nazariy,.lta hangisi
nin hakla haııgiıinln hak ız oldu
iu u anlamak gUçtUr. Fakat fa· 
lıya .ta ve ilecPk karan tahmin 
etmek zer Lcğ lcHr. Mea'le sade· · 
cc ölenlerin başına ielnıittlr, 
ve bundan ibarettir . 

Mual:im l~ ahallesi 
lzmir 18 (Hususi) - Şehri

mizde 200 evlik muallim ma
haHasi kurulması iç:n Ankarada 
bir müeS1eae ile anlaıma yapıl· 
nustır. 



4 Sayfa 

Zonguldak E•naf 
Cemiyetleri 
Birleştirildi 

Zonauldak 
(Huıuıi) -Zon
galdakta ku
rulaR 17 etnaf 
cemiyeti idare
lerini birleı· 

tirmlşler, 11Bir
lefik unaf ce
miyetleri,, adı 
akında bfr ba-

1 

roya bailan- Zonguldak bırleşik 
mıılardır. Bu eanaf cemiyetleri 

genel Jriitibi bay 
büro ticaret Fevzi Demiray 
odaı binas1nda birl~miftir. B&
ronn bfitün itleri Ticaret oda-
11nm bakımı altındadır. Bfrlepk 
esnaf cemiyetleri kuruhıı masraf
larını karıılamak için bir mli'aa
Jl!ere Yermitlerdir. Müaamere bü
t6n Zoniuldak esnafınıu kablma
ıile çok zevkli ve ej'leacell oıl-
DM11tur. . 

btiklll mufile başla7.. bu 
mlaamerede Cumhuriyet lallm
~tinia bet ae..ıik aaaayi pror 
ram1 anlablmlf beı aenelik ıaua1i 
programı•ın tahakkuk ettiktea 
ıonra memleketin kazançları ıa-
11hb dökUlmuttltr. 

Bundan sonra esnaf arHmdan 
aynJan blrt.krm Kastamooanu11 
maşhur "Sepefçioğlu,, oyununu 
oynamıılardır. Daha aoara zey
bek oyaanmı.ı Ye eanaf açin-
den ıeçilmif ıazcılaı: Arıa.-
dehı havaları çalmışlar Ye 
peLı çok alkqlanmıtlardır. 

Emaf eemiy.tl•i, mem!eket 
Ye inkılib ltleriade llzerleriae 
dtlfea YaZifeleri Dapnbilmek 
~ bltfln milli hareketlere lıa
tılmaktadarlar. - lf-

Bizaga Yerleştiri
len Muhacirler 

Bis• t Hm..ı ) - Şehrimize 
kırk hane kadar Vama muhaciri 
gdmit •• muYakkat- Karabiga 
aaltiye merkezine yeriettirilmiftir. 
Bunlara orada birer ev yaptırıla
cak Ye iltride orasmıR nUfu:maa 
kaydedilecektir. Her tilrfü geçim
leri hükumet tarafından temiB 
edilen bu yeni ynrddaşlar, ana} ur
da kavuıtuk diy.e çok seviniyor
lar. Yerli ahali kendi erine şefkat 
göatermekte, köylerden yar
dım için buğday top anmak
tadır. Kaza kaymakmı bizzat 
giderek muhacırian boı evlere 
yerleştirmit ve köylerden taşçı 
uıtaları bularak hemen evlerin 
yapılması için emir vermiştir. Kay
makam Bay Riza Töz.gen bu 
-hiyede birkaç hafa kalacak ve 
evler yapılırken uatalara direktif 
Yerecektir. 

Kemaliye Kadınları 
Çarıaf Ve Peçe Belasın

dan Kurtuldular 
Kemaliye 17 (A.A.) - Bele

diye alonunda belediye lae
yeti, C. H. fırkası azalan Ye 
halk aras.nda bir toplantı yapıl
mlŞtır. Bu toplantıda kaymakam; 
Ata Tllrkün yurdumuza ve uluıu
muza verdiği yenilik ve iyiliklerin 
ana çizgilerini ve kadınlarımıza 
Aylav nçme ve seçime hakkı 
gibi •ıyaaal •e ıoyaal haklarının 
verilmesinin aebP.blerinl anlatmış

tır. Bundan ıonra çarıaf ve pe• 
çelerin kaldırılmasına, yerli mal· 
fardan manto giyl'mesine hep 
birlikte karar verilmif Ye hemen 
tatb:kine geçilmiılir. Bu suretle 
kazama kadınlan çarşaf ve peçe 
esareti ıden kurtulmuf \i e güneşe 

ve h•vaya kav.;şmnştur. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET IABERLERJ 

Trakyada Hararetli Yol 
Yapma Faaliyeti Var 

T eklrdaj', (Hu
ıuıt) - Trakya
nın imarı Hha
... daki çalıtma 
hergUn alabildi· 
ğine iluilemek
tedir. 

Memleketimiz- l't. ~ 
le AYrupa ara- ~ ,,. • 
mndaki muvaaa
layı temin eden 
Edirne - latan bul 
yolunu uash 
aarette t a m 1 r 1 
iti de bqlamq
tar. Bu yolun 
T eldrdaf mınta
kasına d 6 ı e n 
Çca-lu-SIBvri •a-
11ndakl laamuula 
25 tane beton köpril yapılmaaı 
kararlaştırılmııtı. Köprülerin bu 
hafta ihaleal yapılacaktı. Ancak 
münakaaaya tiren mftteahhidden 
istenilen vesikalar ihale ıartlarma 
uygun olmadığı için daimi encU
men bu k&prllerin emaneten 
yaptırılmauu karar vermiftir. 
Yakında inıaata baılanacakbr. 

Bundan baıka Kırklarelinln 
Midye kasabasında bir iskele 
yaprlma11 ve bu iıkelenln gUı.el 

Nezib Elektriğe 
Kavuşdu 

Nezip, (Humai) - Nezfp elek
tirik fabrlkau ye teıiaatı bitiril
mff, Jctt,at resmi bizzat Yall tara
fında11 yapdmııhr. VaH Nezipln 
parlak bir istikbale dojru ~tti
ğini esaı ışıiın AtattırkGn ve 
Cumhuriyetin ıtığı olduğu, Ata
ttkk J•tadıkç. yutta her glla bir 
yeni ışık doğacağını söyliyerek 
kurdeleyi ke.miı ve kıaabaya ilk 
lfli• kendi elile vermııtır. 

Valiye belediye tarafından bir 
çaJ zizafett Yerilm:ıtir. Yamak Pallı 

Karabigada Elektrik 
Biia ( Huıusi ) - Karabiga 

a hiye merkez'nde elektrik teai
sati ikmal edi:miş bir çok davet• 
füer 6nlinde açılma merasimi 
yapılmış Ye bu küçük kasabada 
karanlıktan kurtulup aydınlığa 

kaYuımuıtur. 

Köy ihtiyar heyeti tarafından 

idare edilen iskan geliri, köy 
aaadığına toplanmış Ye nahiye 
mUdürii Bay Şevketin önayak ol
maalle bu it tez Yakitte meydana 
gelmiftir. 

Merkezi Çor
luda olmak Uzere 
Çorlu kazası res
mi Ye buıusi 

mekteb muallim 
ve müstahdem
leri mahdud mes
ullyetli bir istih
lak kooperatifi 
kurmuı!ardır. 

Kooperatifin 
adı .. Çorlu ka
ıuı muallimler 
kooperatifi,. dir. 
Çorlu kazasında 
bulunu maaılı 
Ye tkretll blittbı 
muallim, memur 
•• mUltahdemler 

Trakya yollarında çıılıııuı silindirlerden biri ba kooperatife 
bir yol ile Teldrdaiının Saray ortak olabileceklerdir. 
kazaıına bığlanmaaı da kararlaş- lf-

tıralanıtar. Midye' de tetkikler Yad ellerden gelip Ana vatana 
yapılmııtır. iki kaubayı birbirine kavuıan ıoydqlanmızm aayııı 
bağhyacak olan yol her türlü bergUn çoğalmaktadır. Bu hafta da 
nakil vaııtasının geçebileceği bir Romanyadan 664 aoydaı gelmiı 
yol olacaktır. h k dil 

Saray-Çerkuköy, Vize-Saray, ve emen en ufne ayrılan 
Tekirdağ-Hayrebolu yollarında da mıntakalara yerleıtirilmişlerdir. 
inıaat faaliyeti bergOn ilerilemek· Bu yeni yurddaılar çok çalııkan 
tedir. Bu yollarda silindiraj iti insanlardır ve hemen mftıtahsil 
bitmek Gzeredir. yazlyete geçmektedirler. 

Kayseride Hacılar = Atalar Köyü 

Hacalar belediye dairesi ve nahiye müdürtl Bay H. Tuoguo 

Kayıeri ( Hmuıi) - Hacılar tir. Kasabanın tam orta yerinde 
köyli bin evlidir, Erciyeı dağının ıayet büyük Ye güzel bir park, 
eteğinde kurulmuıtur. CUmhuri• onun yanıbaaşında da cidden 

yetten sonra burada nahiye ve güzel bir belediye bfn&11 yapıl-
belediye teşkl:itı yaplmış, saltanat mııtır. Yakında parkın orta yerine 
devrinde bakımaız kalalan köyde Ata TOrkOn gayet gtlı.el bir heykeli 
birdenbire bilyUk bir inkişaf dikilecektir. Nahiye Müdrü Bay 
baılamıştır. Nahiye ve belediye H. Tunguç kaaabamn ftlı.elleımeai 

teıkilib yapıldıktan sonra Haca- için çok çalıımaktadır, kaaabanın 
lar tanınmıyacak kadar deği,mif" adı Atalar olarak değiıtirilecektir. 

Zonguldakta Tutum Haftası Gösterişl~ri 

Tutum haftaaı her yerde parlak ıGsteri~lerle 
kutlulaamaktadır. Zonguldakta çok parlak gö.te

r;ı'er yapılmıştır. Bu gösteriıleri eYYelce yaımıftık. 

Buglio de resimlerini basıyoruz. 1 numaralı rHimde 
yerli fabrikalanmıı.da yapılan dokumalann bir 

sembolü, 2 numaralı resimde Tutum haftaıı dola· 
yısile geceleri yapılan ıııkh sllılerden biri, 3 ng. 
mara!ı .re11imde de Zonguldakta kurulacak demir 
fabrikasının Hmboltl görfllmektedir. 

Tutum bafta1ı Karamanda, Afyonda ve Malat
yada da parlak ıösterişlerle kutlulanmıftır. 

Birinci kana 11 

_!_ ______ .....,... 

1 Filistin Haberleri 

Ak denizde 
Yeni Bir 
Liınan 

Bnttın acun ökonomi ııkıab' 
aından kıvranırken Akdenili' 
doğuaunda zenglnleıen ve gittı"k
çe hüyftyen bir filke yar: Fili11Uoe 

Filiatinin alııveriş yeri Tel' 
Aviv'dir. Burada göze çarP" 
llerleyiıa bqka 7erde at. raİ 
Janır. Hu yanda binalar ya.,I 
makta ve gözle gGrülOrced' 
mahalleler doğmaktadır. 

* Ekin Ye yapı bakımındd 
Tel - Aviv'de görlllen dilzen bll' 
raya MuHvl muhacirlerin gel
aile baılamış on, onbeı yıllık b~ 
ıeydir. 

BugDn ewenHI argiler ff 
dtlnyaya yayılan alı~eriflerlt 
acun ökonomiıinde 8ull bir 'f"_ 
alan Tel - Aviv şehri, ( 100.000)I 
aşan oturanları ile kalabahk ~ 
yerdir. Buraaının daha 15 yd Gir' 
qa Y af a'nın 2000 nufualu küç. 
bir mahalleai oldutu dDf(lnOIOd' 
baştan baıa yepyeni bir limaO 
yapıldığı kolayca meydana çıkar• 

Bu görl\lmemlf geniıleyiı 111' 
zını iki yerden almaktadır: J ) _,,_ 
Tel - Aviv yakmlarında portak.I 
bahçeleri artll'ılmaktadır. • 2 ) 
Fabrikalar çoğalıyor. 

inan Yeren kn1nak!ardan d 
dığım iıtatiıtik bilgeleri bOytly .. 
ın güzelce gösteriyor: 

On yıl önce Fılistfnln dlf&J'ıy• 
ıattığı portakallar 2.000.000 
•andığı geçmiyordu. Bunlar gr 
çen meYimde 4.500.000 sandık 
ldL içinde bulunduiumuz ysl içill 
6.000.000 Andak olacajı umullr' 
yor. Her yıl yeni yeni bahçeler 
meydana konuluyor. Bu gidifl• 
claf portakal ıatqı yllzllnden Fi' 
liltia Gattlnde duru'acak bir ze., 
ginlik kayna~ı olm .. tadır. 

Fabrikalara gelincd: 
Sade geçen )'JI içinde 35 tr 

nal Tel- AviY'" o.mak ..,zer• 
Filiıtinde 66 yeni fabrika kuru .. 
muıtur. Bunlar yapı, kimya yiyr 
cek, giyecek neınelerl ile kumat 
1apıyorler. F abrikalano ifletilme
alne kullanılan paranan 4,500.oof 
lngiliz liraaı [ 35 milyo!la yakıt 
tllrk lirası ] olduğunu düıtınm.t 
itin genifllğ~ni anlamaya yeter. 

1920 yılındanberi dışandd 

gelerek Filistinde yerleıen yabaD" 
cı parasınm 50.000.000 ingiU
( 370 milyona yakın T.) JiraıındaO 
çok olduğu umulmaktadır. 

15 Günde 
Çocuk Esirgeme Kurum\I 
Pek Çok Yardım Y aph 

Ankara 17 (A. A.) - Çocu~ 
ealrgeme kurumu Genel merkeıl 
1 birinci kinun 934 den 16 ikhr 
d klnun 934 tarihine kadar 233' 
çocnğa vardım etmiştir. Bunlar 
dan 27 4 hasta çocuk ve kadı• 
Genel merkezinin po!lkıliniklerİD'" 
de muayene ve tedavi edilmiftit• 
Aynca dit muayenehanes:nde d• 
477 çocuğun elitleri muayene v~ 
tedavi edilmiştir. 1063 çocuk v• 
anne Genel merkezin ban) oların'" 
dan iıtifade etmiştir. Sut damlası 
kısmında da her gOn 140 çocuğ• 
1074 kilo bedava ıUt tevzi edil
miştir. Fakat talebeler için açılall 
aşhaneden bergftn 190 çocuğ• 
11cak iSğle yemeii verilmittir. 

Yardım için müracaat ede• 
fakir talebelerden 74 üne kışlık 
palto, 6 sına elbise, 5 ine kitab. 
S ine ayakkabı ve 67 çocuğa d• 
kaaket verilmiştir. Aynca ıa fa" 
kir çocuğa ilaç bedeli Ye p.aı• 
yardımı olarak 143 lira 52 kurut 
Yerilmiıtir. 



.. 11 Blriui U... 

( Sig,uet Alemi ) 

On iki 
Adaya Dair 

Eski Yunan Bftyllk Erk&nıharbly•• 
ıiain batında bulunmuı bir ıeneral 
A•rupa barıtını 7akındaa alikadar 
•den bir meseleyi ortaya ath: Bu 
••ıel e, timdiJik ltalyaaın elinde 
bulunan on lki adanın aidiyetidir. 
Bu Yunaa Generalt in Doımaniı'dir. 
General Dosmaniıın kıymetli bir 
tetkik mahıulü olarak meydana koy· 
~"iu bu minua göre evvelce Yuna· 
llıtanın elinde iken 1talyaya intikal 
•dta n daha nvelleri kıımen TOr
ld1e1e aid bulunnn oa iki adanın 
~Janhkla bicblr alikası yoktur. 
Aprıca, ltalyan huineatncı bir atırlık 
•• kGlfet olmaktan baıka lktısadi 
l.lr kı1meti ve faydaıı da yoktur. 
lkt.ıadl bir ktJmtt ve faydası olmı
ran bu adalardaD baaıJarı tahkim 
tdilmiftlr. Bu eibetl birçok 
••triyat H daha •eçealerde 
Fraaıııca Eko da Parl gazetHi m•v· 
t•balıe etmittlr. ltalyanlıkla allkaaı 
olauyan, lktııacU bir menfaat temi• 
•t•l1en va Tirk k11ılarıaa ıoa derece 
•-lcı1a buluna• bu adaluıa olsa olaa 
1'Grlciyeye kartı yapılacak bir tecnls 
~•na11nda bir kıymetleri olabilir. O da 
•ıkerlik noktal nazarından. ltalya bey
Uti buıı ıHerlltinl llln etmektedir. 
Ttrklyi ile doıttur. TOrkiyenin barıt 
••nrlitl ltkll gBtirmes btr hakikattir. 
Şu laalde: ltatya bu adaları Yunaniı· 
tına srerl •ermelidir ki illa ettiği bu 
d61Gncenln samimllitinl ispat atmlt 
olıun. 

Genral Doımaniıin muhakemHl 
itte bu mantıta Ye muhakemeye 
dayanmaktadır. Bu Adaların Yuna
lliatana geri •erilmelerl laakkında bir 
diyecetim)ı yoktur. Çiinkl b8yle bir 
halde, bu toprakların ıreolona bakı· 
•ındaa Yazlyetleriııl 1r3zden geçirmek 
l&zımdır. Eter bu ad.,.lar E~e kı)"lla
rlna batlı iıe bize, defilse Yuaaaiı· 
tana yerilmek lbımdır, derim. 

Fakat ondan evvel de yapılacak 

•Ghtm blr it o1duğ'una kanilm ve 
her barış seven kanidin Bu adaları 
tahkimatlannda• teertd etmek. 

Biıe olan ıngiıini defli, k•adl · 
ldtliaaına elan allkaaını lıbat etmek 
lıtiyoraa, ftalyanın b8yle yapmatı b\r 
ıiyaaa aaruretidir. - Süreyya 

katelonyede Yeni Tevklfl•r 
Baraeloa, 17 (A. A.) - Katalon,. 

••dlkalan tarafından tı federuyo
llQaa 7ardım yapılacatını ltrea .. 
labıta tedbirhw almıt ft 20 ldflJI 
t.•ldf etaiftir. 

i 

Fazla dftflnemedl. Vakınlana
cla ayak ~dılan çoğalauoh. la· 
ee, pnek bir kadın çıghğmı, 
-ita hlr erkek kahkaha• boğda. 
8.a çıghğl k:oparau Behice idi, 
korkmut gibi aıçırayıp kalkmıt, 
elrafuaa halka olub gtUenlere 
katlarını çatarak bakıyordu: 

- Ay, &lllmll kopudmaz? 
• Beyhan obdar dal11111b ki Be

lt'Ceııha çağJıiı ile llirden dofrul-
~ ve korkudan okluju yerde 
.. it. b.labl'mlfb. 

Beblceaia kaı ,atmuı da. 
~ ... da hep .,apmaakb. Fakat :--r melaaretle idare •diyordu -... ••ND•• hile, meharetlne 
""8.t. takdW el••k meebu
lt,.tiade blecakb. 

-~ aidedal larplfhrarak Ha ... şm.-. .k .. 
llfl Ceqd Gallble, IAay.t araya 
lltaJa on1an buJmutlaTm Ye pef
~ de bdm erkek bir 91T1 
... an talnlmqtı. 

Beyhan. Cem GaHbi dalla 
•.-imli b11lda. Cevad GaBb, ••kibıiz 
,Prmış uçlan 'Ve )'ldnfin hafif 
kiftwıklan ile aalonlarda «RRard 
•rırentee• denilen tipti. Behiceyi, 
•au beyenmekte hakh buldu. 

Çtinkft Cevad Galib, cemiyette, 
dalma hoıa gitmek, bot '6Jl .. 
inek, hoş g6rlnmek ve ıüldllrmek 

SON POSTA 

HARİCİ 

Eğer Bir Harb 
Olursa!. 

Amerika Cümhur Reiıi 
Şimdiden Salahiyet 

istiyor 
Nevyork, 17 ( A. A. ) - Reiclıi

cümhur Bay Ruzvelt'ia kongreden 
diğer dnJetler arasında bir aavaı 
çıhr1a Amerikanın alacağı durumu 
tayin ve Amerikanın bttaraflığını ne 
aııratle muhafaza edeceğini teabit et
mek i9in Reiaioümhura fevkalAde 
aelahiyetler verilmesini iltemek niye
tinde olduğu beyan edilmektedir. 

Fransa 
Ve ita/ya 
Anlaşması 

Roma, 17 (A.A.) - TrlbuH .H .. 
tHi 1aı.ıyor ı ''Hakikat, nihayet eıki 
noktal naıar1na ıalebe çalmıt ve Fraa· 
H ile ltalyanın Avrupa ıiyaHtindeld 
hattı hareketlerini • mtleHlr neticeler 
vermek Uzere • biriblrine yaklath ... 
mıttır.,, 

Bu gazete, M. LavallD Roma HJA• 

hati hakkında diter ıraıeteler tarafın• 
dan verilen haberlerin pak okadar 
doğru olmadıtıaı H bu ziyaretin 
mUaaid bir zamanda 1apılacağını yas• 
maktadır. 

Sar Havzasında 
Bir Hadise 

Sarbruk, 17 (A. A.) - Bir ıabit 
,aalıt bir manen• aeticeıi otomobili 
Ue blr kadıaı J&l'•ladıtı için halkın 
hUcumuaa ujl'amıı Yf kendiıini ölftm 
tehlikeal karııaıD.da sanarak tabanca• 
aile attı etmlf, bir adamı karnından 
yaralamııtar. Bunun lzeriae l»lr luı7L 
llnpalaaaa abiU. •••••.,.. ....,.._ 
•uı11a mecbllrlyet ..... olmuıtUA 

Kaaaya utra7aa kadıaıa yarası afır 

dejildir. Hükumet tiddetle tahkikat 
yapmaktadır. Zabite ittea el çektiril
miıtir. 

Sar~ Bir NUmaylf 
Sarbrtlk, 17 (A.A.) - Almn eeb

llfflala tertl1t etmit oldup •maJft 
dkea içinde •eçmlt " hiç bir laAdiP 
oı ... ııtır. 

nıifestnl tlzerine almıt S1ndtandı. 
Behice, birden kendini korka-

aaau ve hiddetini uautmuf gibiy
di. Sol elini ağzaaa sitlrdlt bir 
blıkaha kopardt " •ai .Ule de 
Beyhat11 ghtardi: 

- Amaa yarabbi.. Beyhan, 
billbiitiia korkmuıl 

Bebiceoln •trafını çevirenler, 
derhal Beybana dönmüılerdl; 
Beyhan. kulaklarına kadar kızar
mııb. Belıice, yan yan Harun Şl
nuiy• bakıyordu. Haran Şinasi 
bir mamya tibl earvmtfb. 

Behb. bir ~y.,.ta C.vacl 
Galllte yaldqb, cM.iile kolau 
~ ve tk ım,.tı; Cevad Galib; 

- Aaıa• 1 Farkmclay11a 1 
Der aibi a.,.111 ei-'tti· 
IWaice. lçla Jçba aGIDıordu: 
- Bunların ilmi de toy ••• 
Behice, Be1banın yanına aitti 

Ye etildi: 
- B6yle mi duracakaın hep? 

Hatdi davrAD. .. 
Cend Galib utanan, kızaran 

pnc kızın imdadana yetlımffti. 
Saygı ile takayı kanştırarak ~yle 
alaylı bir nezaketle Be1hanı ko· 
lundan tulmuf ve birden ayağa 
kaldınnıfb ki OM1 ıfirenler, airkt. 
mlrifet ıösteren bir cambaz 
waaırlardL 

Ce•ad Galib, paç kızm ka: 

Fransada Demokrasi 
Söz Gelişi Ediliyor 

Cümhur Reisile Başbakan Otorite Ve 
İstikrara M uarızOlmadı klarınıSöylediler 

Pariı, 17 (A.A ) - Camhur Reiıi ' 
M. Löbran Fransa Belediye Reieleri 
Mecliıinin top)aa tında bir nutuk 
ıöyleyerek, Franaaaın diktatörlük 
kurmuı olan memleketlerin iziadtt 
yürümek iıtemedifini, blylk laılliz 
demokra8 sin yanında yer almıt olda
funu, Fransnnın ruhu içle, eifklere 
llıım olan han kadar ehem bulw· 
nan hlrriyetin muhafa:aaa icalt ettl• 
tine itaret etmif, fakat memleketi 
kuVTetlendirecek olH otorlte19 ve 
bGkiimet iatikrarına da maarıa bulan• 
madıjını ıöy!emiıllr. M. Ubrle 1 a•t
kunuo •onunda demittir kiı 

.. - Ferdi ıaeafaatler, mlfterek 
milh menfaate daha bariz bir .. kilde 
batlı" olmaaı lbımdır. ,. 

Cümbur Reiainden toara Batbakaa 
M. Flanden söz alarak demittlr klı 

''- Mlleaaeaeler, canlı mevcutlar 
gibi dofarlar, ihtiyarlar ye 6llrler. 
Y alnıı mGe11eaelerin tekrar l'e•clet· 
mele n menıelerindeld meziyetleri 
tekrar ele 1reçirmek aibi bir meziyet• 
leri Yardır. B6tUn aiyalf rejimler, 
zamanla aitgide artan bir çok auilatl· 
mallerl kabule mecbur olulu. Har .. 
ket hiHini ve mesullyet diltGnceaini 
ka1bederler. De okra1Uerde hayat
larının bu safhasına gelmlt •lbl ~rl
nOyorlar. Bu safhada onlar için ya 
tekrar dirilmek veya ortadan kalk• 
mak lbımdır. Ferdin kurtulutu Ye 
halk kOtleleri mukadderatının ulahı 

l~in o kadar çok Oaıid veren bu 

lJomokral!li ve hürriyet lehinde mühim 
ıözler ııöyliyen M. l,öbrön 

rejime bia çok merbutu:r.. Onun için 
bu rejimi çok dar olan muhafazakar
lık ıihniyetine feda edemeyiz.,, 

M. Flandea, cumhuriyet rejiminin 
otorite ve devam mefhumlanna mu• 
arız olmadığını ılfyledikten aonra 
f(Syle demlttir: ''- Biı ba iki mefbu
•un birinciaial teala, ikiacl8iai de 
yeniden ihya edecetiz.,, 

ız==.= = ===x= ===-==--=====-=~==========-=====-===-====--

Amerika Askeri Hazır
lıklara Hız Verdi f 

-----------
Vatiagton, 17 ( A.A.) - Harbiye 

eacGmenl Baıkanı Bay Dern, 'Hrmiı 

oldutu raporda 11,750 olan zabit H• 

yı11aıa 14 bin• ye 117,517 olan Hktr 

aayıaının da 166 bine pkanlmaıını 
latemektadir. 

Rapor, 60 milyon dolar lııarcaaarak 
kıılalar yapılmasını iıteıaekte ve bava 

labalıkta ııkıldığım, biraz daha 
durur1&, kaçmak ilteyeceğinl 
anlamıftı. . 

- Kan batınıza çıkmıı lıa· 
nımefendil bir dut llzım... Der· 
bal denize atlamahımızl 

Beybam elinden tutaıuı, denize 
doğru ıllrüklDyordu. Arkaaından 
bağırdılar: 

- Sen, eavabmla mı denize 
pecekain? 

Cevad Galib kuvveU kesilmlt 
ıibi Beybanm elini bıraktı, kol· 
!arını iki yana ıarkıttı: 

- Bunu temamile unutmuttum 
Onun cevabına, Behlcenin 

etrafına toplanmıt olan l"ub, 
plgmlar gibi gtılnyördu. 

Cevad Galib, yumruklarım 
lralçalmna dayamııtı: 

- Kabahat bende değil ki .• 
Behice, ıordu: 
- Ya, kimde ldlçük bey? 
Cend Galib, boynunu çar• 

pıttı, Reyhanı ~aterdi: 
- Kabalıat han11aef•dide •• 

Kendilerini görür glSrmez, ıöz· 
l.rbn ka••fb; lizerimdeki •••ah· 
ları makan, takdim edilmemJı 
olduğumu dalai unutuvudim. 

Behice, .;tr afll' onlara doğru 
yiirtiyordtm. 0.ylYn, Behiceye bak· 
b; biraı: evvel etrafını aaraalar, 
timdi, bir Kıraliçenin maiyeti 
gibi arkasından geliyorlardL Ce
vad Galibin bu "kompliman,. ına 
hep birden el çırptılar. 

Behice, Kıraliçe edasını mu• 
bafaza ediyordu; onleıra biribir'e· 
rine tanııtırdı: 

B~ybaa Hanım... Cevad 
Galib Bey .. 

gllçlerinin berkitilmHi lçia aakeri 
tanareleria lki bla Bçyüae çıkarılma

•••• taniye edea tayyare eael~ai 
raporunu onamaktad r. 

Harbiye Bak .. ıtı derlııal 600 
tayyara J•pdma11nı ye bualarıa üç 
ıea• lçiade bitirilmHini de latemit
t)r. 

Sonra Harun Şinaaiye d~ndtl : 
- Sizi takdime hacet yok, 

uki arkadaısum 1 
Harun Şlnul, dudaldanada 

bir gülme bqlangıa Dil, bir ağ
lama ıonu mu pek belli olmlyan 
bir bilkllllltle bakıyordu. Beybana 
elini uzatmak lıtedl, uzatamadı, 
baıını eydi, hafifce: 

- Bonjur, Beyhan hanımefendi! 
DiyebildL 
Behice, gözlerini Beyhaaa dik· 

miı, kaılarının araaını buruştura

rak adeta: 
- Ne duruyorsun? Elial uzat· 

una! 
Diye emreder gibi bakıyordu. 
8.eyban kendini topladı, elini 

Harun• uzath, gOIBmıedi: 
- Bonjur B•yefendL 
Behice, Beybamn yola geldi

ğini g6rloce, CeYad Galibe ipret 
etmi11 etrafındakileri oyalamlya 
baılamııtı. 

Beyhan Behicenin bu manev· 
rasmı g6rllnce, için için sevindi, 
ytlreği ferahladı. Behice, hakika
ten, deditf gibi idare ediyordu, 
onun kuvvetini, Beyha• da taaclik 
etmlıti. 

Harun Şinaıi, nuik ve karık 
bir ıeale, Beyhana bir .. yler a6y
liyordu. Fakat gene kız, onun 
s6ylecllklerlnia bir tekini anlami· 
yordu Belki Harun finaai de, ne 
konu,tuğunun farkında değildi. 

Beyhan, ondan, kabil olabil
diği kadar çabuk kurtulmak, nefea 
almak istiyor; Harun Şinul, ebe· 
diyete kadar uzayabi ec•k bir 
J&kınhğ.n ateıile yanıyordli. 

Cevad <:ialib, ıGrtıltllll t1lflll-

Gönül işleri J 
1 

'lki Cebheli 
Bir Mesele .• 

İzmirden "G.,, hnzaıile bir mektub 
aldım. Bu kadın okuyucum diyor ki ı 

Çoktanberl aiıe yazmak istediğim 
ıu rnektub üzerinde lıeadi lr.•adime 
mukayeaeler yapıyorum. Baaan k•a• 
dimi hak11z bularak ıuwyoru•. Bu· 
gOn yine coıkunum. Hatledemeditim 
fU meaeJede beni tenyir etmenizi 
rica ederim: 

Kocam ile dokuz aenedir evliyiz. 
İki çocuğumuz var, mea'uduz. Her 
hususta anlaımı11z. Arkadaılarım 
aaadetime eıhta tder}er. SeYiy~ fıkir 
itibarile uygun bir çiftiz. Fakat teyze, 
kocam çoll mantıkt; ben iae oldukça 
hayan Wr kadınım. Her huauıta iyi 
bir aile •r••ff olan kocam hiılerlmin 
tatmini huınaunda tbmalklr. Meseli: 
Ban alqam bililtizam durgun duru
rum. Tabiaten ı•n olduta• halde 
fnkallde olaD ba vasiyetin neden 
.. ,·et ettiflnl aornaıya ilzam rörm•a. 
Kendlaine ihtar ettitim zaman 
be1ld bir ıeye canım ıılcılmııtır 
b6yle aakia durma11 arza etmitimdir 
auallerlmle Hni ııkmak istemediğim 

içiD .ormadım der. Kocam bir yerde 
memardar, sabah sekizde yazifeaine 
aider, akpm yedide gelir. Glnln oa 
bir ıaati nzifede, sekiz saat uykuda 
kalaa b.. aaattea ancak Oç saati 
baıbaıa kalabiliriz, bu müddet zar-
fında gazete oku, gazetede• bana 
havadiıler okur, belli başlı Mr menu 
üzerinde konutmayur, bea ltonuıup 
g6rlpteJi, ne .. rf çok MYerfm. Ko
cam okumar aenr, •fu'hathdır, 
fakat neıem• mlclahale etmez, ne 
yapayım 1n.. lten\11 keadiae neıe· 
leneme• ya, ita arzulanmıadaa ne o, 
ne de bea fedakArhk yapanuyoruzt 
aramııda t.te111iyerek mOnakaıa ekıik 
elmayar, kecaını çok Hvditimdea 
bittbı iıt.lderiml onda Hlmak lıtl10-
rum, hakıız mıyım ? .• 

lf.. 
Ben bu mekluua ilave edilecek 

bir mütaJea bulmuyorum, doktz yıl
dır ıdlren bir ·n:r;iyat tabitletmit da. 
meldir. Oau, oldup gibi kabul et• 
mek, derd Japmaınak IAıımdır. 

• TEYZE 

Fon Pepenin Vazifesi 
Londra, 17 ( A.A. ) - De1li Meyi 

ıazeteaJ, Bay Fon Papenla Viyana 
elçiliğinden ayrılarak Sarre'de Almaa 
komiserlitini üzerine alacafına dair 
ortada döaea bir ıayiarı 7aa•alıtaclır 

• 

tOlll gtllftyorr, ufa aola ceYab 
yetiştiriyor, berkeale ayn ayn 
meıgul oluyordu: 

- Ne yapalım, Behice Ham• 
mefendi? Biz mi ıoyunub denize 
ıirelim? Y okaa aizler mi aiylnib 
motöre gelirsiniz? 

Behice, aağ eWe çeneainl, sol 
elile de IBğ kolunun dirseğini 
tuttu, alnını buruıturaralc dU· 
tündll: 

- Mesele mühimi 
Beybana sordu: 
- Sen, ne derun, Beyhan? 
Beyhan, bu ıoruıtan; Behl· 

cen·u: 
- Aldırma; lif ol8Un, diye 

ıoruyorum. Sen, keyfine baki 
Demek isteditinl anlamıfb. 

Fakat kalabahk, ona ceıaret 
vermiıU; ahmak bir koyun uysal· 
btile bq aallamak istemedi; bat 
parmağını ıakağana yapııtırdı: 

- Evet, m ... le m&himl 00-
ıtıneliml 

Fakat, bu "mDhim meaele,, yf 
Cevad Galib halletti, Harun Şl
nulnia omuzuna, iki llç Hake 
yurda: 

- Biz, ••veli mayolarımızı 
ıiyer, denize gireri•. Yorulduk 
ter içindeyiz. 

Ve çatık bir ıuratla Behiceye 
bakıyordu: 

- Sido yllzlnllzden hamm 
efendi. 

Behice yanağım çukurlaıtıran 

bir güllltle, onu tepeden broağa 
kadar ıllzdll: 

- Neden? 
( Arkatı Y•• ) 



-

Dünya Hadiseleri 

Amerikada 
.Her ~·ege Bir 
Garabet Verilir 

, ... 
-

Amerika ırazetelerl Mistr 
Dufry adını taııyan bir 

.-U-'ja-,-1-a-
1
-.-""'"""" adamın ölümünll 

yazıyorlar. Bu zat 
len kurşun 1924 senesinde 
i aaooun OyOk lokantaJarmdap 

birinde sigarasını içerken bir hay• 
dudun hücumuna ujram11, hay• 
dudun elinde rovelver varmıt= 

- Ya pararu, ya canım diye 
bağırıvermiş! 

Miatr Dufry cesur bir adamdır, 
yanındaki aandalyeyi kapdığı aibl 
haydudun batına indirmİft hay• 
dud da bir düzOye ateı etm•y• 
koyulmut. Bu kurıunlardaa biri 
do Miıtr Dufry'nlıı baıana rast 
gelm · ı ve kafataaı llzerinde np
lanı b kalmıı. Yara~ıyı hastaneye 
gfttü:-mnş·er, tedavi altına almıılar, 
fakat kurıunua çıkanlmuıaı teJı. 
likei g6rdükleri için bir kenara 
bırakmıflar. 

Miştr Dufry b&flada kurıunla, 
10 sene yaıamıt. fakat son za• 
man1arda bir bq ağrısuaa tütu• 
lunca doktorlarına gitmif, biiiİ.>• 
ler bu bataj'rııımn ı•b~bbi b11~4A ' 
kalan kur!uaa atfetmlflsr Ye l 
çak1rmıya karar Yermif!er. ı 

M:ıter Duf ry'oia 610m6 bu r 
ameliyatın aetlcemde o;r.nıt-ır. 
Şimdi Amerika gızetelP.ri: 

- Biçareye kurtun ajurla 
.. lmifti, demektedirler. 

* Do mudur, y•nlıı•• bliwl-
Blr finde joruz, fakat bir 
6.·~ Franaız ıuetealn

J P1••11
• de okuduk: Mo .. 

•tan mal•• koYada aenahla 
IU eıi mO iri yabaacalan ıe•• 
dirirken: 

- Bet aenellk aanaJi pUlnımıa 
bitirdik, timdi b.. aenelik bir 
ghelleıme •e glaellettinne 
plim yapacata, ayal umanda 
1aaJJo gezmlye, ejleaceye ahfb
racajlz, dlyormaf. 

Filhakika f l'Ulll gızeteı!nla 
anlatbiına balahna Moal9Yada 
Geaçler lçla auılld Ye danı 
mektepleri açıl-.. muılld allb 
•tan maiazaiar tuia edllmif Ye 
bu maiualana birinde, yalaız 
blrp içinde 85 piyano nlllmıfbr. 

111111 111111 il •1111 il 1 •• E ..... ..._ 
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S.,.,,.aged: T. L 1.200.000 
ildi.af I 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

ŞaHlerl: 

llANUIRllA, IARTIN, Bb.ECIK, BIOA 
BOLU. BOzOYOK, fURSA, DOzca, 
ESKlşEHIR, HENDEK, lı.ıdT, KARA. 
llUllSA1, KOTAHY A, MUDU&NU, 

M. KEMAi. PAŞA, GAt.AT A, GEllLIK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
1EKlRDAc\ C:sKODA.. YIN6ŞEHIR 

• 
lai•nll•l $•6•.ıı 
4 •nca Vakii Han. Z••'allat 

T.t. 2io42 
GalM9 ...... 48201 

.. ÜHkildar ..... eoHO 

• MilMil ı•rtl 11rl•: 

Tahsile ıeneı alır • ilcru muameleli 
yapar-Havale n mtrvduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyetıe 
ıörüşülerek te•bit edilir. 

• Komlaron ,,. ticaret kısmı 
Her nevi ticaret emtıaıı Htı11u 

deWet •der. 
Tel 23823 

ITIMADI MiLLI 

SON POSTA 

Tarihi Mlsababe 

Yenisi, Eski erine Taş 

Birden ayağa kal .. 
karak güzel kadını 

belinden yakaladı 
d.io!eye fulatb 

Bir umanlar k6le Ye balayak 
clla•11 tariblade pek kuvvetli bir 
meyza t .. kil ediyordu. Şark Ye 
garb IU'aylan dltl •e erkek 
laaan ahtverlflne aon derece 
ehemmiyet Yerdikleri pbl San 
clenlzdea Atlu dealzl Jo,danaa 
kadu mayan topraklar berinde 
k61e •e halaJlk, albn ve ipek 
sibl dejerl ,nbek aeaaelerdea 
aa7abrch. 

Orta Pi içinde lalim Ye 
bıntlyaa tllba1alan blrblrlerile 
çarpıprkea ba canla ahı Yerlf 
bGıbltla engillleflL Saraylarda, 
ıenpa koaaklanada ağaçtan çok 
k&le Ye halayak 16rlnllr oldu. 
Buan bu bolluk o derec.,t bu• 
lurdu ki zamanı11111da Bereıllya• 
ma fazla li:ahYe Ye birl .. lk Ame
rika Clmhurlyetlnla Atılamayaa 
butday mauulllal yakd~ pbl 
ba11 hlk6metleria mUll lqe mu• 
Yueaealal korumak için diri cllrl 
uirlerl llcltlrdlklerl ı&rllllr
dD. • iti en çok yapaa 
MwrcLald F abmlye deYletl idi. 
Orada, saferle bit.. harblerdea 
dlnlfte NU yolile Kahlreye getl
rlla •lrler, .. hlr lçhade dolaff .. 
nldaktaa aonra Menab meYkilne 
gltlrlllrdll. Bup Stıveyı Kanab 
kıJ111ndakl lamaiBye baabU1Dm 
yerlade ba uirler kararıllu ku
rulu lcll. itte orada batuklar aala 
bir ••a1••dea ıeçlrilir .. ... 
yarUIU glrlbaenler .. Uyku Ku-
yua. acluu ta•1•• derin bir 
lmyura abhrch. 

Bir lauu blyle yok edilen, 
bir inamı pazarlarda iç b .. 
kurup .. h~u bu ea:rler, o deYir
lerin lkt11ad .cebbeainde oJdutu 
ribl idare Ye siyaaet cebhelerinde 
de mbuıir olmaktan ıeri kalmaz· 
luda, hele onların cariye, yahut 
halayık ada verilen dıt lnıma, 
nr•t• batlı mahfellerin ekseriya 
blkhal Yaziyetinde bu:uaurlarda. 

l.llm bükllmdarJard~n bir kı .. 
mı, halayıkların pek zararlı olan 
bu allfuzuna kapılmamak için bll
y&k ıaayıeU.r g6ıtermlılerdl. 
Meseli Omeyye deYletinl kuraa 
Maa•İJ•, Abbaa ~dUI 
M- m, iıl'lilar 

kardı! 
Çı-

dar '{Abdürrahmaa clahil), mlm
knn oldujıa kacl.r hallyıldarclaa 
mak yapmıya çahfmiflarch. 

Baidad Hallfelljt berinde 
bJAr bir yaziyet alan Bl1Yeyh 
otullanadaa AclldlddeYl., aaka
hm bir allzel laalayıim eline 
kaptirmlfb, de•t lfl•rllll bir 
yana koyarak onun yllz8ne bak· 
malda, onua IUIDl dinlemekle 
Yaldt geçiriyordu. Halk. bundan 
mlteeaalrcll, lfler ele ppmdu 
çıkı1ordu, Vezir, bir ııruam 
buldu. A,.k Hlktlmdara, tut• 
tup yolun iyi olmadatım a6y
ledl, bunm1 berine o, nehlnl 
ıorlada, lradealal topladı, atır bir 
karar alda: 

Erteal gla ı•YıWalnl yan .. a 
alarak •raylDID balkonuna çakh, 
Dide, bu balkonun latiaad ettiil 
duyarlan 1alayarak akıyordu. 

.Atık hlktlmdar orada, ıevıl
U.lle nua bir aaat geçirdi, geçmft 
glnleria, geceleria damarlara aar
hoıluk Yere• habralanm a6yleclip 
dinledi Ye birden ayal• kalkarak 
gbel kachnı belinden yakalach, 
Dicleye farlatb. Cotkun ,UDf erial 
ya11yan _..., kucatana dllfea hayatı 
sllrllkleyip g&tlrOrken hllkDmdar, 
yatlı ıkleriai ailmlt ve haylm
mqta: 

-Kalbim ildi, tahbm yqayorl 
Fakat Mr hlkllmdar onun 

pbl yllreibd .We koparıb nya 
atacak kadar kuneill bir irade 
Hhibl olamazda, neteldm daha 
evvel apı yerele, yine Baidatta 
halayıklara ghll •ererek de .. 
let itlerini berbad eden dizi dizi 
hOkGmdarlar glrllmOftll. Bunlann 
baıında meıhur HarunOrr91id 
Yard.r. 

Harua, eti•• az teaadlf olu
nan bir it olmak &zere llç 
kadına birden abaya yakmlfh. _ ........... ---------·-----.. -.......... . 

DOYÇE ORIENT BANK 
Draadner Bank ŞubaaJ 

Merkezi : Berhn 

Türlclgedeld ıa6eleri: 

Galata • lstanbul • lztnlr 
Depoıu: lst. Tütün Giimrülü 
il H• Mrla ._ .. W t: 

Bunlar, Ziya, Seber Ye HU111 adh 
iç halayıktı, ayn ayn meml .. 
ketlerden ıetlrilmft olan bu iç 
kadın Haruaun gbeWk haklmacla 
taaıtbiı ideali tamamlayan ne• 
flı mqlqklarch. Biri çehrellle, 
t.lrl Ylcudlle. biri lacell
.... ..... laMlaa ..... teflsll 
ediyordu, Hanm, lçllnll bir 
yerde girdikçe lmw bir 
glıel g6rdlila• uhlb oluyordu 
Ye bu 1ebeble oa1an dalma bir 
arada bulunduruyordu. 

Ylla bulan kadaa, her ite 
parmalr aokmak ister. Hanmtlr
retldln ytlrejinde yer .tutan bu 
Uç kadın iae itlere parmak aok
maktaa daha ileri pcllyorlarch, 
itleri bizzat idare ediyorlardı. 
Hattl bunlardan biri, kendi he .. 
..,Uerlnclea olan bir kileyi ul~ 
lanmamak kardlle, koca Fan 
kıt'uuaa Yali tayin ettirmiftl. 

Haruaua kana Zllbeyde, ko
cuıma kalbinde kendine bir par
mak kadar bile yer b1rakmıyaa 
bu iç kadım yıkmak için her ça
,.,. bat YUrdu. Hattl Farlde, 
MeraCD, •arye adla ft lllrlbirln
dea 8'zel lf,_ cariye buldarap 
kocU1na takdim ettL Bu yem 
caah m&a.U..m, eski •llellul 
yıbcatım umuyorc:la. Fakat bir 
netice elde edemedi. 

Beri tarafta Va Benaek ot
la Yahya da Haraalrnfldi fa iç 
kızm elinden kurtarmak •• k ... 
dini korumak istiyordu. Ba ... 
beble o da, Abbaı otullan lm
per torlağmam1 cllrt klfeiln• 
adamlar yollaJlb efÜ bir ... 
zel arqbnyordu. Nih•yet AllfUI 
bir halayık elde etti. Ach D-· 
nlr idi ve laaldkaten eti glç ba
lunur bir ,Uzelcli. 

:V ahya, bu glzeller gllzell aan 
kazı ·kimselere aezdirmeden- terbi
ye etti, musikiye ahtbrclı, hupaaın 
asi de yllztı ılbi glzeldi, kabili
yeti lıe pek y&kaek oldujuadan 
az zaman içinde usta blr hanende 
oluYermiştL 

Bermek r otlu, iyi bir ai kur
d.utuaa kanaat getirdikten aonra 
efeadisiai bir gece konajına 
pflrcL, ... ....., içircli ... -
mr.k ..... ., 24••MinlJ 

Birind lrlnun il 

Resnıl11izi Bize Gönderiniz . ... 
Slzd Ta/Jlatcnızı Sögllg•lim 

Reamlalsl lıupcta ile l'll•derlıtls. 
Kapoa dlil'et ••7famud•Jar, 

21 Adana; Rubl; 
Kendi halinde ve ur 
ıal olanlara mahaUI 
bir hali varsa da gö
ründüğü kadar değil
dir. İtlerini, hayatınf 
tanzim etmeıini bilir • 
Maceralara karıtmak 
gtlrültücti ve kavgall 
olmak iatemez. 
~ 

13 l.tanbul: Na-
•ım; Fıkir ve duy~ 
ların.da uyanıklık var
dir. Görüadüğii kadar 
ı .. ıia değildir. HuJQıo 
na giclilir1e eyi bir 
90011ktur, yoba ideli· 
•11 H•e• Ye b11 halini 
inatçilık deıeoMne 
yükaeltebilir. 

• il Ankara; M. R.; 
( R ... •••• denlal 18teal1er ) 

Her f87• kanım&ır n kendltlııe
.,ir pay 91karmak i9in ylrDyeoeği yol
lan bilir. İtini, ıa..bım bilen iuaa
lara mahalli tawrlan •ardır. Karp1uı
clakine kolaylıkla •maiyet •• itimM 
Wkia edebilir. 

• 
25 l.tanbalı Meh•ed AH; 

( Fotepafıaaa derclal 1ate.ı1or ) 
Calııkan •• ağır batla bir mekteltl 

huuıiyetlerinl mahafua eder. Kendi• 
sini alakadar etıne7en te1lerle uiraf
maz u konllflll'. llqata hakkaoda et· 
rafa malUmat •ermu. 

• Aakara P. V • 
( Fetefr•"-• -...ı llteuı 

Küvük te1leri kolaylıkla b . 
lir. Yapmaktan siJMle yaptırmakut ıu .. -
•affak olwµ-.Fikiıleriae aJkın davranmaya 
gelmez, vabuk IİDİdair, atak n ablgaa 
olur. Kafaa•aaa aapludJtı ı•ylerd• 
•uıevmu. 

• l.taabal Z.libaı 
( .................... ,., 

Zamana 11J1DU1111 modalara bajJaa.] 
....... bilim. ....... eouuadaki fap. 
laİıklan v • ebiklikleri pbuk görllı. 

. Bqblan•ıa ıöderiae bnar kin tut
IDIJ&D bir bibi ftrdlr. Arbdatlan ... 
nfmdaa ..... HYİlir. 

amclaa Denanlrl orta1a çakarch. 
Kma, kafalana olpn Ye alnil-
lerla gerııln bir deminde orta1a 
çakıp. bulutlar anamdan ar 
doiuf'laa benedl, beyinleri 
dlllada, damarlara lflk Yerdi. 

Hele onun 1anık bir ae.ı. 
f&rka okuyuıu, Harunun lradeslDI 
alttlat etti. Şlmdl o, iç gllzelia 
f&b .. nda 1qatbjı ıtbelUk nlmu
aealnln tek bir Ylcutta eaala•• 
daialll görlyorcl11 •• yllreğiacleld 
iç batla qla abb yeriae tek bir 
aık koymak &zere balaauyorc:la. 

Arbk Harun, Vulr Yahr ..... 
koaatına ıreclildi yalllllllfb, laer 
gece gb batarken oraya geU. 
rorc:la. Deaanlrl cllallyordu. .. ...................... .....,...... 
arak alb• alda, Y ahyaya Jal
•ardı: 

- Buna bana Yer. Kaqahli 
olarak ctilenea bitin llk..ı 
aana yereylm. 

Ziya, Seher " H11111, çnk 
çabnhp her lçbla clairell bir 
daire halinde Denanlre ....Wrba 
Yahya, aeYİDciadea ehriai aPl
turuyorda, arbk hlklmclarıa n. 
dl awcq içinde lralcktma ...... 
yordu. Zlbeyde t1s bu itten ..... 
auadu. Oç rakip ,.rln• bir raldp 
ile ujraımayı laıİİllJ .flolayordu. 

Lakin D•ıntr, ı•an Ye ltÜ 
yaman çakb. MMtılltetidin \• 
ttın lradUbil elhle alda. Ztıbeyd• 
Ue ayda bir bM ıelaua tlrDflla• 
alne lmkklurakmadata gibi vezir 
Y ahyamn 11evlet iflerine dair 
yudığa, •Prh llylediil her pyla 
kendine, Hralmadan y:rslmama
sını da bllkl ..... a. kab ettirdi. 
Şimdi Znbeyd9 1>ir k61eye abl
m11ta, Yahya sakahnı kaııyab 
dtlflloceye dalmıfta. Abbas opl
lara ıaltanabm yalmz b8flna 
Denanlr idare ediyordu. 

Ükilere tq çıkaran yeal. ip..,.... .. 4 ..... 
T 



PAZAR OLA 

j Sabdan Salıya 1 

Öhö Öhö 
Ne kimse pot kırdı da ikaz 

•diyorum; ne de bir korkak \'ar 
d• cesaret bulsun diye cebine 
lka&rüyorum. Ne o l Ne bu l 
Sadece it.erke& gibi ben de ırip 
oldum. Ökıllrlip duruyorum. 

* Ôkılirllkten tiklyetçi değilim. 
lierkeae uymak, herkea gibi 
0lnıak iıteri•. Madem ki bu 
lllevsimde ökıftrenler ökaörme-
1•nlerden çok, ben de ekHriyetin 
olduğu tarafa geçtiilm için 
llltaınunuın bile! Tutum yedi gününde okuyucularıma öğüdlerim! 

* Etrafımdaki lnaanların lçyllz• 
ltriai kolaybkla aalayabillyorum. 
\'apurda yanımda biri oturuyor 
delil mi? Kalıbından kıyafetinden 
•car bir adam zaaaadilir. Fakat 
lk.&rdll mi içyllıl derhal •ey• 
claaa çıkıyor. Meaell: 

- Ehe 1 Ehe I 
V apb mı; muhakkak kılıbığın 

biridir. 

* s.ı.ha aaıaden ıeceyarııı bir 
ldam geçiyor. 

- Ohooo, ohooo 1 
Hemen peacereden ıarkıb 

adama bakıyorum. Yllzllnl iyi 

Hava Mı Açtı 
Kanun ayı geldi geçer 
Verdi _bize yazdan haber 
Gökyüzünde güneı parlak 
Kara kıılar ondan ürker 

Çok tevindim ben b11. iıe, 
Herkeı hayran bu gidiıe; 
Kömürcüler patlayacak, 
Pek yak:mda ıiıe ıiıe .• 

Lbım değil ıoba mangal; 
Yakmıyoruz dalla tek dal 
Han böyle gider iae, 
Odununu baıına çal! 

AÇJk kalım penoereler, 
X ekadarıa birer birer 
Han gü.zel hem çok güzel 
Böyle1iai herkes ıevAtr. 

P. O. H. it. 

bellemeye çahııyorum. Ne olur 
ne olmaz güntln birinde çatmıya 
kalkarım filin da muhakkak beal 
tepeler. Ne yaman · oldatua• lk· L--------------" 
ıtlrtlğllnden belli ediyor. 

* Kabalıat ökıtırealerln değil, 
herkesi 6kılrtea mevıimla.. her
keı 6kı0rllyor, yahud öksllrmek 
latiyor da, 6katırmemek için ken· 
dini zorlayup duruyor. lnaamaz• 
lanız tiyatroda, abaemada ş6y)e 
bir ökallrliverin, sizden cHaret 
•lan blltlln tiyatro yahut ıinema 
halkı hep birden uzun zaman zor
lukla tuttukları 6ksllrllklerinl bo
taltacaklar .. hep birden öhl, 61ıö-
)e baılıyacaldardır. 

lf 

Vecızeler 

Doıtlanm ar-
brmayan, doıt-. 
larını ualtmıı 

demektir. 

lf 

y alaaın ciçeit 

olur amma, mey· 

•••• olmaz. 

-Kocam, çocuklarla beraber tımarhaneye 1iftl1er •• 
- Tımarhaneye mi .dedink? 

Ne bUeyim ben, deli dol11J• sWifonİs. 1llJe 
r•· ' , r1kh •ar. 

Vectzeler 
Ümitle yaıa· 

yaa , açlıktan 

6Jtır. ,.. 
Y alnıı zeki oJ.. 

mak klfi değil· 

dir. Zeklyı koJ.. 

lanmayı da bil· 

meli! 

* 
Becerikli glS· 

rllnmek arzuıu 

ekaeriya ln1anı 

becerikıiz yapar. 

* 
Gençlikte tem

bel olan, lhti· 

rulıkta cWeDCI 
.r .... 

- Senin gibi gllçlll kuvvetJi 
bir adam çalıımalıdır. 

- Doğru söyliyorsunuz amma, 
ne vakit çalııayım, günde on iki 
... t dlleniJorum; çahpcak wakit 
kalmıyor ki .• 

••• 

Fdcralar 
1 

Değil Mi? 
Biri ı6yledi: 
- Benim oğlum beı yaıında 

ikea diı:erl çllrtlmeye baılamıfb. 
Bir Bayan söylemiye hazırla· 

nıyordu, Hasan B. abldı: 
- Anladım Bayanım, dedi, 

doidupnuz zaman ağzınızda tak
ma diıler bulunduğunu da iddia 
edeceksiniz değil mi? 

Parasız 
Haaan 8. mandalina 1atana 

sordu: 

- Mandallneler kaçar kuruıa. 
- Alh taneal bet kuruıl 

Ha1an B. bir heıap yaph: 
- Alta taneai bet kuruı yani 

d6rt taneıl ilç kuruı, tlç taneal 
lkl kuruı, iki tanesi bir kuruı, 
bir taneli ,...-.. ltua bir taa.
lliil'alld 'tlft 

Bl:Y 

Ramazan Minileri 
Ramazanın on biridir, 
On bir ayın o biridir; 
Oruçlular biraz ıayıf, 
Karnı doyan pek diridir, 

Y enioami merdinni, 
Şa~ırbyor bilmeyeni; 
Sokaklarda bulursunuz 
Araı ı .ınız ıimdi beni! 

M nared~ ma'hyaya bak, 
< : ökyüzti ııdeki aya bak .. 
İftar vakti sofradaki 
Bana düıen çorbaya bak! 
Çok gezmiıim çok yoruld11111, 
Geze geze neler buldum. 
Yer verdiler bir koltuğa, 
Rahat diye ben kuruldum. 

Vectzeler 
Hayat bir ro

mana, bir roma• 
nın hayata ben• 
zeylı'.nden daha 
çok benzer. 

>f-

Gtlnftn iyi geç
tiğini ıöy lemek 
için akşamı bek· 
leyinlzl 

• 
Dblenmek yal

nız öin;er :n hak· 
!arıdır. 

Kardeş kendi 
kendine gelir, 
dostu seçer alı• 

rız 1 
>f-

P. O. H, 8. 

Vecizeler 
ÔlDmden çok 

korkanlar çok 
yaıarlar. 

* 
Bin dost çok 

azdır, bir dn.
man çok fazla! 

* Aza sevinml· 
yen çoğa hiç ıe-

c 
c 

Tasarruf Haftasında 

Öğüdlerim 
Para parayı çeker derler. Bu 

ıöz doğru amma para parayı 
bir miknatiı gibi kendi k•ndine 
çekmez, it paraya parayı çek· 
tirmektedir. 

Toplanılan para kOpe konu
lur, küp te kömtlrlUğe gömUlürae, 
bu paranın çekeceii çiledeu başka 
birıey değildir. 

Para bir alrı•erit vaaıta1ıd1r. 
Para elden ele geçtikce it artar. 
iş artınca da paranın değeri yük· 
aelir. Bunu dOıUnerek parayı 
yalnız biriktirmlı olmak için de· 
ğll bir it• yaramaaı için biriktjr
melldlr. 

Para artbranlara, para birik· 
tlrenlere bir &ğtld vereceğime 

biriktirdikleri parayı milli banka• 
lara versinler.. Hem kendileri 
kazanmıt hem de millt lkhaada 
yardım et mit olurlar. Şunun içi;' 
bunuD beti bir araya ıeHnae 
blyUk bir sermaye ortaya çıkar: 
Bu sermaye ile yapılacak lfln 
kazancı •ardır. 

Kuanc bu yurdda elde edil· 
diii gibi bu yarddan da dıaan 1 

çıkmaz. 

Tasarruhan aıakıad yalnız 

biriktirmek detll; blrlktirditlnll 
yolu ile biriktirmektir • 
Parasını biriktiren yurddatlan~ 

6ğUdtlm itte budur. Blriktlrdilderlal 
yollyle biriktirsinler!. 

Ba~ Hasan ----
Telefonda 

Hasan B. telefonla kontlf\I'" 
yordu. Konuıuyor dedlmH lafın 
geliıl 6yle de onun içia söyledim. 
Yoksa Haaan B. dinleyiciyi ku• 
lağına koymuı mlltemadiyen din• 
llyor. Hiçbir ıey IÖylemiyordu. 
Sordum: 

<::>. v Can 11kmbaı· 
D1D bir tek illcı 
Yafdlfı Çq-lsl 

- Mekteblerden dlyan edebıyah kaldirılacakmıtı 
- E•et, çocukları divane olmaktan kuıtaracajısl 

• 
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TOMBUL MiRASYEDi 
Bir muazza• ıahHer: i•salıiı bir •eftll 

iKI GÖNUL BiR OLUNCA 
81 P'lrt1mll ak,a1111 

TÜRK 
No. 110 18-12· 934 

Yasan : Sermet Muhtar Alus Sinemasında Fransızca aözlü 
Caıibedar iki yıldıı Mahallede Bir Dedikodu Başlamıştı .• Buyuk gala suvaresi CLARK GABLE • CLAUDET COLllERT 

Mutlaka yelloı, o herifi içeri alıp 
bir yere sakladı; dffta otfan da 
ıardU, bıçakladı timdi de karıyı 
arıyor. 

- Şıl'ığı t&fllldtğl glln fingir• 
aaz fingimaz gelirken g&-f:lüm. 
G6rdlğlha dakikada ne matah 
olduğunu anladım. Eda H1t111m da 
yanımda idi. Allak bilir amma 
bu, Sultan Beyazıd dadtllanndan. 
Bakalım mahallemizde ne itler 
açacak dedim, dedlfim de çaktı. 

- O gebe fare kıhldt otlana 
mehel olıun. Bandan enelki 
Şebialamua 1111, Fetva ••İ•iDİll mi 
ae Gjlu ilDİf. Babau evliya aibl 
adammıt- Ôyla mUbarek bir za
tia ojlu ol ela böyle prfmhlara 
kapıl ; toma kaak b1Ç8111ı olup 
•• hbu1&nelerde çlkll I.. 

- Suı kardq sus, t,tylllr 
aöyleme. Biz de erkek eYlid 
anasıyız. Delikanh toy, cahil bir 
•ere kah bey' gönltl kapfırmıt
Katentin dokuz donu olummf; 
•irini kendf afyer, ıeldzfnf aleme 
sfydirirmiı!. 

- BeDim fllflıjım O detff, 
oglan allahl~ pırlanla ılM d• 
Hllkanlı, keRm de dola. Verglll
tlal g&ınlyor muydlluı ? Hw 
tanrının illnll eye, ta.,_k lleW.n 
balda•alar, ekmek tradeyıfları, 
mahallebiler getirtiyorda. Kllfe 
kUfe yemiıler, tite şiıe ııram 
taıınıyordu. Mil gibi pirzola du
manlarının, Halebyağı kokularının 

eklik oldutu ftr mydr? ••• 
- Demia NeMy• H ... , ;.. 

bandud gibi Mrf •b.. namnda 
p•cereye bakayorda eledi ya. 
Şlwti tamdım, • .... blliy• 
musunuz 1 ~ki Alıly"9ylen 
K~enya ıetlren kllrd sucu yok 
aıu vallahi de odur, billahi de 
odur. O • lalDJM'• herif o. 
Adamı aekakta girince IM1rnu• 
- kıl f11kırm11 deliklerini 
ap aça. yiyecek &iltl Lakıyer. 

- Amaa •• Şabeadeciiim 
aklımı oynatacaiım; timdl 6jtır
tllorbn tutacak... Ta midesiz, 
clbilliyetıiı: kanf. Ayol dediiln 
aucuaun ıu kartıkf hamama taıı· 
- odtnt lrltllrferiac:fe farkı 
Y11r - Alaha,kı .. ? 

Erkekler arasında &.,rr. pwe: 
- Birad. ciuayet .W.ayet 

var desem --~ uflema yek. 
Tazmin, koeakannm cıyak cıyalc 
yaygarası da yok, yalnız Şabıe_. 
reelin ıeai ıeliyor. KuJak v•elİlll 
ae eliyor? 

- Sağır IDllla be &fnder? 
çı• meydana, tirin h dilli bil· 
mem neli diyer. Her laalde .,.. 
b•cı birinin fesin( yalıut c .. efh' 
ele ıeçirdit .-aı.ı anyor. Böyle 
.. ,. lcll'aW ,e.rektiır; J• yenin
tlen, ya yakllı8lldan. çıt.ar. 

- Kanaıa ıea ortada yok 
Korkudan •ayddı mı .t...lit, yofc. 
ı ı :arı Y•Jib ~Gr clna1a11 ..,.. 
du mu? 

- Bira e.-1 jJllm U,e frir 
ıea ıdcl;... Sirhf sair, 8' tlirl 
kue glhnledi. AltıpadB 11 •• M 

andırıtı varcl.. 

- Ne dunywuz y- ltelf. 
cly, polise haber v..-... V.r.ft 
ıeçİrmİye &elmeır, SCJ8ta M biz 
auçlu çU.... Gürültlly9 41aynKıt"" 
aU11Uz., k..-.n tinüne toplmrmı.
ııaız, karakola Wr haber etmek 
yok mu demezler m.? 

~..a.La araallıdakl ıreııe

W de b~ tti~~ 
- Lakiu Tayycı.rcıj.m likı":"dı 

• 

ara•ızda, pillf te plDf yial ya ..• 
Hu tarafı ili.. Geçenlerde kaf ... 
ıin •aıacfaıt dileneiye pat'• ata• 
yordu. Eir IMWr, bir kol var kt 
biz& kar. 

- Y azılr yauı., mahallem• 
clelikalllllan olac ... Bawadalnnl• 
emaf efdap• er.. .ı.,cl.lt, uak
tan a~uaun J•ladıt. "tuh 
bizeL. 

Bil"' f*etl llNhamrl illf' ı-mgin tt 11mımi itil' gvn9 lnzın, pelt hof ntnw -.. manzaralar ara11nda geçen aşk: maoeraaıoı 
taavır eden bu emıalıiı filmde Clark Oabl'ı ilk defa olarak .nimli, oallbi dikkat ve mükemınef biı Nn'at~h 
bulacabınız. Claude& C.olben'in gürı:ellitl ve neşHİ lıerkeli hayrette bınkMak, filmcfen lrmeı memııuıt. •• n .. eli 
o11ff8k aynlaoalttir. 

Yer .. rlnlzl tlmclfcNn tlltabllfralaıdz. Tel. 40890 

Tepebap Şehir 

Tlyatroınında 

lb HfaRl< 20 de 

HAMLE9t 
5 perde 

Bu Perpmbe akıaan 

&ARAV 
1 Si __ ....., 

B\iyük aıtiat 
RONALD COLMAN 

ve dilber yıldız 
LORETTA YOUNG 

- Y apfJiıiıiü J*JMI' •:rım 1a-
panm. Giree...-., h akpna Yazau: fek•p-r 
ortada el ayak ıtH:rk kafayı MUtercimi: 

PRENS AHMED 
k -~· Ç• ip JaB J ata IEecakan ·-~·,,,,.,, .,, , , -- ... - Dnll•d Ar'tfst'ln 

Fran«ızcil tnüktlemeft 
filmin~ 

apjıld od... .....yor. C.
Y111'11b: (Ate- ..,... fUpUJ, ... 

1arabbi flldW rafll Aç, bmlfJ'• 
lbp:71 ,.11. a. t•ı•cu .._. 
haf) diyeceğim. Aftoau mu duyar

Eski Pnn .. a tlyatroslllld• 
Bu ak .. m ... t 20 de 

DELi DOLU 
0perft 3 perde. 

Yazanı Ekrem Re•lt 
SitrMlilfit:f ~tHltff~ gUmtftfMıi 111PılaD< filmler.iden llMIQZZIMIU - e11 mlthlti

Akıllara hayret veren bir fllm ı Kaklki 
ııa? Koca ~la wtutıaa bi• ------------ T A A Z A N ve E S i 
tekme indim mi tamamdır. An· lst. 6 ncı hukuk hlkintUiln .. 

Bu filmin ~- anl-.bilecet cilmlellf lhlld:ıılıtaıt --. 
davallı aabaha kadar kendine denı 
Keılmn. Kumkapıda Nııancada Havuzlumea..-

cid ıoke.k San İamail ağa haneıindlf 
• • • • • • • • • • • 

V ehbt, ilr 8f'8tı bir yukarı, 
tavanarası, faitabo11 merdiven• 
altı, k8mftrl1lfc:, delili: deıik, timdi 
de baskı kadim arayonfir. E-vln 
içi tangartıdan, fungurtudan yı· 
kıh yordu. 

Tombul, oradan oraya saldı
rırken Bnlln• pl•n ıandalyayı, 
masayı, sehpayı deviriyor, ıuraht, 
bardalr, tabak çanak hepsini fır• 
latıp fırlatıp parçalıyor tımarha• 
neden botanJIUI gibl onalığı alt• 
Ust ediyerdu. 

1'emta e•1-in. pe....,.alnde
ldlı.r . Ye 10laktakiler, blribirlerl
ne gfrf yorlardır 

- Mutlaka • ızbandut herifi 
fC:ovafıyor. CiirlrrıDnllz tfmdl kan 

-·~t 
- Eyvalalar olıun ııkııtırdı; 

fcafaaına öfe beri atıyor!.. 
- D\aymabz -. ayol, blır 

aaraintı ofd'u; y.rı yerinden O)'ılla• 
dı. Çelmeledi, kapakladı galil>a?. 

- D•ıue ki dellkaah eceline 
1111acfı. O lipacı oğlaa zebelliauı. 
llsfufnden &efebilir mi hiç? .. S.. 
rif' dlrnft•erfp Lir gırtlağına ,.. 
Pıthmı mahvolduğu ıundir. 

Baıka bir korku cfaha pe,.la 
ohnu1t tel'if bbı kat daha llrt'• 
mı ıh: 

Tombalianını oyualflj ntüf 
ı&Llie yo"- Ya limbayı da 1f1Pe 
vurup Wr kllmt çalu vukae.,. 

·~ \l'ff) .............. .., ...... lllllflClll ....... •·"-~· •• •'11-

SATILIK EV 
lzMfT'de yeni K:«tıt fal>rikaaı 
d•aanda 1•1et afr'anr; betbn 
R tutl'a olard İtıf9 ecm.iı 
4 oda, motıfak, .Aıı6ıa119a: W C, 
bıanyolu •• maazllNft •• ,.t 
91lsel bir ..,. memleketi terk do· 
layııile •hlıkbr. lzmlt'h mil
t.ndlı Mls,6 Sefoer.'e maru .. t. 

.. _____ • (5945} --' 

R..un Talılili Ku,_a 
w ucs!u uuuu:aıuuuu s• 

TabiatiDili ... nmek .iitQroau•u• 
amilliıl b11 hpoıulaa. • .ıet 
ile birlikte gönclaoit. · .Rt-adm 
...,. tibidiı " fa(fe edU'meL 

Relim iatitar 
edecek .. ., 

Retmin ................ 
pulmu•••fi•..._... 

mukim €ambaa Necmiye 

Ramide Kaarbey oıahalleıinde 1~ 
numaralı hanede' Kadriye tarahndaııı 
aleyhinize aoılan hMhalık n nafak• 
danaının ıa.11 .. 934 tarihli celnıindtt. 
hazır buhınmadığmızdan hukııll- ueul 
mahakemeleri kanununun 398 hrof mad
dni mucibince hakkınızda \terll.n gıy.alt: 
kararının 6 gün zarfında Te 15 a11ı1; 
milddetle ilanen tebliğile karar .-eril~ 
rek phidler dlnlınmiı ve tahkikatı 
l'S-1-935 Salı ftirtü aat 13,30 bırakıl.
mıo ve gıyab kararı it.- ilanlard'aıı b\li 
ntisbaeı mahkeme divanhanesine aeılmıt 
bulunduğundan muayıyen olan gtln ve 
aaatte mahk:wmede ha~ bulunmam• 
ıtızumu Jmunu mezkftnın 491-402 nol 
mtadlleleri m11eibince Wbflfolunur.(D) 

lstanbul ikinci rc:na memur• 
lutundanı Mahcus ve paraya çevril· 
mesi mukalT• ( fotogrMli karton mu
lia ~alan iW ma111ul ıtnyaf kutWMı ) 
20-1~9~ tarUıine mitlHif Perıemlte 
giillil ınt 9 dan 10,80 a kadar Gala
tlıııla Hlida'f'endi{flr lıaiıında iihnıi. katta 
möırürli tittl1111duklan. yımhaude aoık 
arttırma auretile nülacaktİJ\ A.JDi botç
t.nı dol111t mahcu bulanao ' bir a~ 
efelltrikle- müteliarrik pedid BrlyUlf ) 
sıQbaa maktiıeaı ile Ye salı e91alar 
daJai z.ı~ tarihine miitadif Per
fa*bec-ı ~ünü .. t 11,30 daa. Uibaı eır 
12;30 • bi'ar Sirkecide Antalya ~ 
liJ• uban dep~ ~ft- aritııma &U• 

ntil• ntılacaktır. Taliplerint Af111 gln 
v. saai* matı.umde hazır bulunacak 
meanmımrmheaatları illn oluımr.(201) 

lnhiıartar U. Müdürliiğündenı 
Tahmlnea 3000 adet) BoJ. lıplrto teeekeai: Pa,....._. fabrlfsaıa..-

,. SOO IUlo) Çul ye bneviçe parçaaaı Ciball Lenısım 
11111l>a.Mda .. 140 act.t)r Biter kllolak boı eter ılıeılle 

130 ,, ) multtelif .L'atta hoı tiıe: Cifıall fabrlkaıuıda 
8'a iç. kal•• ........ pzarhi ıaretUe 1Mtr1ae41a4ft llllelllll•la 

30/12/~4 Pazu - aat 14 de % 15 temlnatbrrtl• lllirlild9 
Cibalide l.nınm· Y4I Mtbayaat Şubesine mUracatı.tı. (8Wl9> 

l - "3060,, •11'0. Maot,, 1911219'4: Çar....,_ •at •• 14,, * - ... 30,. ·~..,.tlnceıtewkı~.wı2/9MP• •"nwt11U,, 
Satın alinacak meıkür iki aovf ınalıemeyl nrmek lıtlyealerla 

ıartn:am•lıri f6rdüktn 1011•• pazsli;.ı .... .dnU..k ...._ 
"% 7,5-j, tw•iaatl...U. ı...aber bizalanada glRerilea ... 'ft ...U• 
Ciballde LeYaıı• -. mlba,..t tubealne mlracaatlen. "8433,, 

Eskiıehi:ı Nafıa Bqmühendisliğinden: 
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lstanbul lıllllı Emtak Mü.düılüiüııden: 
Boğazlçinde Çea_.&ka,lacl. ÇaW E>•IJ Hkajıacla 3686 ... tr• 
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.adll!'&ZUIF ~eJ.eıeb.m•Ui•IMiadita ,ant llS • dörde kadar mu.aG:ka* R., a~efalit8' müracaatları. 
~ !1a1i111 11 M ,, .. 8~,, 

• 10 =zr· . ; 

fstanbul Mıntakasr Varidat Tahakkak Müdürlüğünden: 
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İTTİBAD 
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ve TERAKKi 1 
Nasıl Doltlrı ? .. 

a inci kı :ııın o. 142 Na•ıl Yaştıdı ? .• 
tMw llalda m.•lıfaz.!..tr. 

1 • ı~ - ll34 Na~ıl Ôldü? I 
'========~ Z'va.. Fçklı ""~========================== 

Ş .-·f HüSCyin, Istanbula Çok Manalı 
Bir T e graf Çekmiş Bulunuyordu 

~~~~~~~----
Fakat • .atiMtf ı6dh da, aeticeleaıaeai demek derecelerde hain olduklarını siz 

Aıabiatamn Oamuh hlkimaetiae · , pyrikabili kabuldtlr. de talcdir buyunırsımuz. Emaret.o 
tam Ye ebedi' • aadabt pte- · 'eri affedm d vleti, efklrı· evlfıdiye olarak tefvizi meseleı:ne 
r.ıc.ğiae bıaamak doj,t:1I o azdı. 1• zaaf ih ittiham eder. aelince; buna neden lllıum gör-
Asarlardanberi deYa• ettiği Wa- v b. çoliarmm iha ete melde olduğunuzu anhyamamakla 
tuizliğl ne kendis:Jae bağl lan yelfe elerini " b~ !J.etice dinin beraber, zamanı talebin pek te 
llaaurlar aruanda daima ut- ve. m..Iek.ti zarardide olmasını hlisnü intibah edi)meınlJ olduğunu 
IU%1\ık &usule ge innif ofan Osm niı m•İp olur. Haklannd ki vesaik s5ylemekliğime mliaaede buyuru· 

hUkfımetiı me~rutiyetin ilanına rağ· manzurunuz olursa, bunların ne ouz. (Arkaaı var) 

lllen daha bili cari olan bu idare· 
afzlfk yOziinden- nasıl olsa meş'um 
l>ir Akıbete ağrayacaktı. NetelHm 
gftz ~nllnde, Balkan Harbi lfe 
(ArnavutlulC} giOi acı bir misal 
Yardi. Şu hale nazaran Aral>istanın 
• nf ev zahiri bite olH • şu alt• 
'limeffiıden fatifade etmek, O•• 
llranfl bftlHimetinin ezelt dftıturo 
olan ( ldarei masl'abt t ıiy&1etinl 
aaıl timdi tatbik eyliyeı:U. teJı:. 
&ell llJir ~et i&da• etaıemeli: 
wzemdi. Netek~ Hicu; iıya• 

•ndan biraz e'Vftl Eıver Paıannı 
Cemal Paıa ile berabu Medl
-ye kadar gıtmesr, oradaki rüesa 
9'I ekiblri llipnbw 'fftHlinterle 
bltif etmesi, hane• para feni 
eyleMffiJ wial bi• talhm ufalr ı .. 
fek ıeyler; o hava)idekl- dkiiılu 
lirkat daha takYi)te .,~ 

Ean:v Papmn ndetiirdas ~ 
raz soma Şerif ..._,-. ... 
bula ıu • • rtle lıiı ta&pal pR
miıti: 

[ (T eh d~ (Mdlte) ı:e h· 
dar imti<WI eden arazide, &enim 
ldareml lımW _.. ·a. Ba wclle 

teıekkül --- .,_ (mm 
Emareti} nl. •efatnadan aoma ..,.. 
lidıma iatikal etmek here l!Jana 
veriniz. Bcmdn baıb da, elyeTia 
Suryede ...hakeme altına 11111111111 

[olan Ara& ekiciriaiiı bbalatle
rini af fedan Smıe ve l~aka p
aıil olmak üzere bir affıumuml 

lllaı ediniz 1 
Şerif Hüseynin bu müracaata, 

hiç şUphıizdir ki fevkalade calibi· 
dikkatti. Hatta blitUn manasile 
bir çibo bqı lroputmak: istediği· 
laiasinJ yermekte fdi. Enver pata 
hu telgrafı Cemal papya gön
dermişti. Şerif HUseynin bu tek· 
liflerinden pek ~ ensir olan 
Cemal paşa, ( KudUs ) te bulunan 
(Emir FayHl) ı nezd ne celbetmİf, 

babasının bu teJgrafını göster
nıiş.. Makul bir takım fikirler 
dermeyan ederek gerek bab.ıı
nın bu yolsuz hareketinden ve 
gerek Med;nede kumandan Basri 
Paşa ile hoş geçmmlyen - Şerif 
Hüseynin oğlu ve Faysalın bfra• 
deri - Emir Alinin aldığı vaziyet· 

. ten şikayet etm:şti. Fayaal Ce
mal paşanın sözlerini tasdik etmlı, 
hattı bu telgrafı, iyi Türkce bil· 
nıiyen katiplerin hatalı yazışlara· 
nn atfeylemİf. bu gibi teşebbll.· 

•attan feragat etmesf için baba
sına derhal mektup yazacağı ce· 
vahı u vermiıti. 

Cemal paşa b:.ınunla iktifa et· 
mem·ş; Şerif Hilseyne kendisi de 
f u ş:freli telgrdı çekmişti: 

[ Euver pa aya yazdığınız 
telgrafı okudum. ( Emareti) n ev
ladiy& olarak size .erilmesini 
İsüıorau11uz; ve l:irkaç din Te mib
let h&inlui•in mazharı alf• ili 
olaalartna arzu ediyor•nm. lllind: 
anunm, ee!iıa ti Ammeye mlite
aHik bir teşebbüsün bir tekil 

Gebe Kadınlara iyi Bir Haber 

Çocuklarının Cinsiyetini 
Kolaylıkla Anlıyacaklar 

( lteıtarafı t inci yilzde ) 

b•yan edelill1Hldijimiz içhı geJ>e. 
llğjıı ~ltı a~ını bairmiş olmau 
prtbJ'. Dalaa evYel nabz ve ceni
nim h.arebti iyic.e hissolunmaz. 
Binaen.aleyh rahmin diğer araz 
ile kat'ı söz söyliyemeyiz.. ÇUnk.B 
çocuk ı;annedLen maddenin bir 
filmör olmaH da mfimkilsdnr. Bu
ırunla hra ber gebelik ha klonda 
dah evnl tırftfr1i bir tekilde 
miitabn yllrtt..terde vardır. 
Hm.ile bir kac:hnm tdran atam 
~ikU.tiM•fU..,... edilir. Bunun 
fanıl2er.lndayapacajs bidaknı teı
mi mlli•eter tedJdk ediJerek 
mi ilet cer.blar veril bilir. Son 
za aalarda kadını gebeliği ve 
... cMr çccaıi- im .,. •ilan 
... ıl 'tlı .... il IMm •uller 
ile tealbe alilmit ye iyi neticeler 
a.mmı:ıtır. Bu basit tecrlbeyl 
herke• yapab·lir. Gebeliğinden 
plbhe edilen bir kadının gebe 
olup olmadı~m •• çocujunun 
cinaiyetiDi anlamak İçÜI yaz 
tohumlarından biraz buğday Ue 

arpa alarak ayrı ayn iki aaks1ya 
ekilir ve bunlar kaduıı idrarı ile 
aulanmıya bqlanır. Yalnız her 
iki saksının da aynı bayat prt• 
iarına haiz olan bir yere konmaaı 
lizımdır. Yani arp• ye buğdayın 
yetiiebileceği ıartlar nazarıitibara 
alınmalıdır. 

Eğer kadm gebe ll• tane· 
clkler gayet kuvve~ll bir surette 
neşvUnUma bulur. Değil lae ya 
hiç çıkmaz veyahut ta çıkmaa· ıe 
beraber kurumalan bir olur. Eğer 
buğday taneleri dU. evvel çıkar 
•e neıvünümada arpaya tefenuk 
ederBe kadmırı gebe •e ekl'eriya 
çocuğun erkek olduğu anlqılır. 

Aksi takdirde de çocuğun kız 
olduiu ......... F.jtır i.teaine bir 
de ayrıca mukayese .aka111 yapıla
bilir. Yani ayni tohumları diğer 
bir aakaıya dikerek adi au ile 
aulamek ıoreble aradaki tef etvuk 
farkı tedkik edilebilir. 

Son zamanda buna benzer 
kanetll " fenni mukayese ya· 
pılmaktadır. 

Ticaret Odasında Seçim 

Ticaret odasında aıeclia aı .. 
lığı seçimine dün öğleden aolll'a 
baılanmıştır. 

Rey sandığı aaat t4te meclfa 
ıalonuaa konulmuı ve lot;bab 
heyeti hu:ıurunda re.yl~rin atılma· 

aına baı1anmııtır. Odaya kayıtlı 
bulunan ve aeçim hakkına haiz 
olau tacirler •e mleueaeler rey· 
!erini kullanmaya başlamışlardır. 
Reaaıimiz intibah heyetini ıaadık 
batında ıöıteriyor. 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Senelik KiraaıMlddeti 

Lira 

Tophanede Topçular caddulıule 375/385 No. h 
dükkan. 144 2Hne 
Galatada KaraMuıtafa Paıa caddesinde Galata 
Gllmrüğll karıısında 197 No. lı Mağaza. 170 2 •,, 
Yukanda ciu ve mevkari Juılı dlkkkinlar hlzalanndald kira Ye 

mtiddetler üıeriaden açık artbrma usulile ayra, ayn kiraya Yerile

cektir. isteklilerin ve teraitini &irenmek isteyealerin 2111935 
Çarıaaıba ıUnü aaat 14 d• %7 buç..k pey akçelerile mllracaat
ları. --M,, "8546,. 

Sa;fa 1 

Yeni Soyadları 
................................................ 

Olabilecek Soyadı 
Yeni 

Yeni İsimlerle 
Alanlar Soyadı 

Ankara, 17 ( A.A. ) - iç B k•m
lığınan teabit ettiti köy adlarından 

alman ve ıoyadı olabilecek olan 
lıimlerin yeni bir listeıl at•tıdadir: 

Uçum, yalıç, utur, uğurlu, ukşul, 

ulm an, ulat, u!uı, umurbek, umut, 
uray, urcun. urun, uruf, urut, uygur, 
uykur, man, uııat, uıgur, Olger, 
ünOıdü, tlrey, ürüm, varçin, yağa n, 

yaQ-buan, yağır, yaka, emer, yalman, 
yalım, yaolak, yaphcan, yaamıf, 

yaıar, yarbaıan, yaıılak, yayı, ycı.vıç, 
yarat, yavıan, ya•uz, yaylaz, yayman, 
yelmer, yemiten, yesin, yılmaz, 
1aka, yüregil, zeğreğ. 

Yeniden Soyadı 
Alanlar1n Listesi 

Rize Jandarma kumandana Cemli, 
ıGnri binbatılığından mütekaid Feyzi, 
Halic npur tirketi itletme mUdUrO 
Celil kardeılerle kardet çocukları 
Adapazarı otomobil ac•ntui Kemal 
veAdapazarı foto Fehmi (Şimt•k)Haliç 
ıirketi kontrol kalemi memurlarından 
AntuY&n (Turan), Haliç tirketi memur· 
larıııdaa HüHyin ( Gözen), Haliç tir· 
keti m•murlarından Al&eddin ve kar• 
defi Akhiur ortamektebi riyaziye 
maalliml Ali Erııun ıoyadını alm ır 

lardır. 

Devlet :O.mlryollan Haydarpafa 
Hıı.reket Mlifettiti Bay Siileymaa 
ıoyadı olarak Erdemir adını, Du!at 
Demiryolları Haydarpafa Hareket 
Miıfettitl Bay Mehmed Retad ıoyadı 
olarak Toker adını, Dnlet Demiryol· 
ları Ha darp•t• katarlar reY:z<>rG 
Bay Tahir AYni Aybau, Maliye 
Hakanlıta, Yaridat umum mOdftrlDtü 
birinci ıube mtıdilrD Hilmi n yeğeni 

Ziraat b21ak1111 müfettiıi Halil ıoyadı 
olarak (Emre)yl .eç.mitlerdiı. 

~ 

Antalya ttlccarlanadaa bay Murad 
kardetleri bay Haıaa Ye bay ŞOkrtl 
Binbir, Emllk ye Eytam Bankuı 

memurlarından bay Neıet, iımir 
Uyuıturucu Maddeler lnhi1arı memur• 
larındaa Bayaa Necil. YGkHk İktı.at n 
ticuet mektebi talebelerinden bay 
lbrahim Ye kudet'eri Yeatür, Tekir· 
d at Evkaf memurlarından N. Onat, 
Bahriye matbaa11 mtbtahdemleriaden 
tıay Ahmed Dotau, Antalyalı bay 
Hurtid Yıldızım, Lltoğraf uıta11 bay 
Abdullah Akmina, Dea·z Len:um 
hmuayene heyetınde poıta memuru 
bay Ahmed ve Görelede kardetl bay 
Mehmed Tuncay, l.ıanbul Em'lk ve 
Eytam Bankaaı memurlarındau bay 
Cndet, kardeıi mtllizim bay Nedim 
n kızkardeti bayan Selman Altan, 
Emlik Eytam Bankası memurlanndan 
bay Şefik, kardeti mütekait Binbaıı 

bay Fuad, Çankırı evr. k memuru 
bay Mitbat, Prittine idnre reisi mer· 
hum Firideddin o~-Iu bay Ataf Üçkan, 
Emlik ve Eytam Banka1:nda bay 
izzet, otlu TD rkiye it Bankası S m
ıun ıubeai memurlarından b:ıy Hü
seyin hüsnü, kardeıi bay Mehmed 
Yıldız, mOtekaiJ Miralay bay HOınQ 
Tahıin, oğlu Emlak eytam Bankaaı 

muhaberat memuru bay Kemnl Ye 
kardeti bay Ekrem ispirler, Yilzbaıı 
mütekaidlerinden bay N ail Kut, Ku· 
leli Aıkeri liaui ıanıf 11 den bay 
Fethi ve aileei Güralp, Kocamuıtafa 
pap mab21lui aabık muhtarı ve 
l.tanbul Dahili tiuret Ye ihracat 
gClmrütO muayene memurl rından 
bay Yakub Sabri Acartük, Ôdemit 
ecz:aca bay ROtdtl Gürenci, Denizyol
lara it etme ıefligi muamelat memuru 

bay Naci Turan, lnhiaarlar Sirkeci 
.atıf d eposu veznedarı bay Ab· 
dürrahmen As m Ural, Darüliceze 
depo memuru bay R · mazan ÜıtUn :rnya, 
İıtr nbul poıta giden b?. ,memuru bny 
Tacettin Tuzilner, Sıva1 b'.nicilik mek
tebi baytarı blnbatı Sad ettin Kunter, 
Eakiteblr lkinci diviz.iyon telgr. f fen 
memura bay Memduh, k r rdeti fuki
t•hir li1eıi 3/B den bay irfan KaJamıt, 
Eıkitehir ıarı mlldür muavini bay 
Yaıar Selim ve kardeti Hay iarpaşa 
eıyayı tUccarive ambarı muhasiplerin
den bay Kemal Selim Kayabey, Hay
darpaıa gannda tren baımemuru 3612 
bay Ethem Baynar, Merz"fon kayma• 
kamı bay lbrabim RUttü Mutlu, banka 
memuru bay İhsan Tekeli, Gerede 
C. H. F. b•tkenı bay Yuıuf, inhiurlı r 
memuru bay Faik, tilccar bay lımail 

kardetler o,.uz, tahrirat kAtibi bay 
Servet Yılmaz, Ziya Gökalp me"tebi 
mua1llmlerinden bay Hayati Öncü, 
pul aahcııa bay Muıtafa Orhan, Bolu 
Tllrk tayyare cemiyeti yazıcı11 bay 
Vehab Akman, Kırkıı j"aç kaymakamı 

bay Fuad Akıoy, tapu 'memuru bay 
Mehmed lyiırfin, tapu memuru katibi 
bay Mehmed Vurmaz, Posta müdGrl 
bay Nuri Aydın, ıube muamelit rno• 
memuru bay Halil ibrabim Ural, g azi'• 

temiz.in Karkağaç muhabiri bay Necı ti 
Ôzman, Gemlik muallimlerinden bay 
Kemal Eren bay Kimil Öıdeıuir1 
Mustafa Hayrit Celebi Ozan, gazete. 
miz Malatya muhabiri bay Mehmed 
1h1an (ltık) Kocik ıoyadını nlmıılard.r. ............................................. --.......... .. 

Fraoea, Futboıd Yugoslavyayı 

Yendi 

Parla, 17 (A. A.) - Franmz 
ve Yugoalav ulusal t&lumlan ar~· 
aında oynanan futbol maçı ça· 
murlu ve kayıcı bir aahada ce· 
reyan etmlı ve bu vaziyet doJ~

yııile maç teknik bir yükaekl..c: 
göatermemiftlr. Oyunun netice
aiae Uç dakika kala attığı ıo: . 
bir golle, Franaa maçı (2-3) lnı · 
zanmıştır. . ................... _ .............. ·-······················· 

TAKViM==. 
Ola SALI Kaaım 

ıı 18 1 ncl KANUN 834 41 -Arabi Rumi 
il Ramasaa llH 5 1 el Kbun JJU 

Yalıi\t Esa:ı1 Vıı satt Va~H llu :ı1 Vua 

aa... 2 sa 1 2ı Akı.1• 12 - ıe ·t2 
Otl• 7 21 12 ıo Yataı ı 19 ıa 21 

lkladl t CI 14 50 laHk I~ 5J ' 3J 

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

r. kp~ ~m~ H~o:" 
\.:a~erviş Uğur Tel. 23397 (5~~)

3

:J 

Şekerli olanlara ekmek, 
francala ve nişastalı 
maddelerle şeker ve 
şeker mamulatı zehirdir. 
Zayıflamak ve şiıman• 
lıktan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN EKMEGi 
ve MAMULATINI 
Yemelldlr. 

Hasan Gluten ekmeklerini Te 

Hasan Gluten bisküi.erini ve 
H asa ı Gluten makarna, Haaan 
Gluten un ve şehriyelerini ve 
H aaan diyabet şekeri ile Haaan 
Diyabet ik çiko 'atasım korkma· 
dan bol bol yiyiniz. Bütün 
dünya aan'at ve rekabetinde 
muvaffak olmuş olan Haaan 
Gluten mamu'ah Avrupa bil
hassa Romanya piyasas nda 
müthiş rol oynamaktadır. 

Hasan deposu : 
lıtanbul ve Beyoğlu, 
blflk bakkaliye ve 
eczanelerde bulunur. 

, ................... ıa-.ı• 
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ilAI ·ve· Zambak Öz Türkce 
Bilmecemiz 

BUyUk Tarih! Roman 

!ı.ıılıarriri: A. R. ~o.: 115 18· 12. 93-i 

Uğursuz Gün 

Ant~Aan, Yattığı Yerde N;Jıayet Yakayı Ele Vermiıti 
Vaziyeti Olduğu Gibi Anlatöcaktı. 

~--~------·~~~-
O andı, karanlıkta ot yı(ın· 

ları karışmış, biribirine yılın gibi 
kenetlenen iki vilcud, yere yunr• 
lanmıştı. 

- Kaçıyor tut ... 
- Aman bırakma.. Hey, ar-

kadaşlar .. Hepiniz kapıya .. Biriniz 
gidin, çabuk bir lamba getirin. 

Ahırda, bu Uç adam arasında 
tlddelle mUcadele devam ederken 
diğerleri de derhal kapıya geril· 
miş.. içlerinden ayrılan Uç kiti 
içeri girerek arkadaılarına yardı· 
ma gelmişti. Şimdi yerde yatan 
Antuvanın üzerine tam bet kt,l 
binml ti. Antuvan bntUn kuYvetlnl 
ıarfediyor. Bunlan sllklb attıktan 
ıonra kılıcını çekib ortalıkt velve· 
leye vermek, bu ıuretle ıllrUltftyll 

Şövalyeye duyurarak onu ikaı: 
etmek istiyor... Fakat altında 
ezildiği kuvvetten nefesi kesilerek 
kıpırdamak ıu tarafa dursun, 
ağzını bile açmıya ıticU yetml· 
yordu. 

Mutfağa giden adam koıa 
kota gelmiş, elinde bir mum ıe
tfrmiıtl. Bu adamı mUtealdb de 
o maskeli adamla Baba Karlo 
ahıra girmişti. Maskeli adam, 
sert ve mUtehAkklm bir sesle emir 
verdi: 

- GUrUltU yok. Ayağa kaldı· 
rm. Kollarını bırakmayın. 

Antuvanı sımsıkı tutarak aya• 
ğa kaldırmışlardı. Elbiaeleri par
çalanmı~, kayıoları kopan kıhcı, 
birkaç adım ileri fırlamıştı. 

Antuvan vaziyetin •hametlnl 
hissetmişti. Fakat Umidl eldea 
bırakmıyarak silkunetle hareket 
etmeye karar vermişti. 

- Mumu, yUzUne tutun. 
Maskeli adamın verdiif bu 

emir Uz rfne, mumu Antuvanıa. 

yüzUne yaklaştırmışlardı. O za• 
man, maskeli adamla baba Karlo, 
biri birinin yUzllne bakarak! 

- Tuhaf fey. 
Diye mmldanmıtlardı. 
Mask li adam, Antuvıaa 

ıordu: 

- Burada ne arıyordun? .•. 
Antuvan, artık ljİ ıakaya vur• 

maktan ba ka çare görmlyordu. 

zUnU açtı, Antuvana baktıı 
- Beni tanımadın mı? 
Diye homurdandı.. Antunnan 

bir anda gözleri karardı. Kırılır· 
casına ııktığı diılerinin arasından 
fU iki kelime yuvarlandı: 

- Rabih.. Löyuli .. 
Antuvan, birdenbire silkindi. 

Artık Şövalyenin ne bOylik teh
Uke içinde bulunduğunu bi11et• 
miı; LöyulAnın üzerine atılarak 
onun gırtlakını parçalamak iıte• 
mlıti... Fakat Löyula, bir demir 
heykel gibi yerinden lcıpırdama
dan f U emri vermiıti: 

- Aiıını kapayın.. Ayağına 
ağır bir taı bağlayın.. Terasanın 
Uzerinden göle atın .. 

Antuvanı lnpırd•tmıyan kuv· 
vetli eller, bir anda onun gömle
ğini parçalamıılar, ağzını takamıı· 
lar. Eıkl bir at torbasının içine 
bUyük bir tıı koymuılar, Antu· 
vamn •yatın• bağlamıılar. Sürük
liye sUrUkllye dııarı çıkarmıılar. 

[Arkaıı var] .............................................................. 

Boı dört köıelerl •taiıda 1•· 
zıh manalara relen iz Ttlrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ıa
yede hem vakit ıeçlrmlf, be• 
de öz Türkçe kelimeleri 6§-ren• 
mit olursunuz f 

BugUnkU Bilmece 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
2-
3 -1-1-.......... 

" 5--
6-
7 
8 1-'4--i--I 

Soldan ••G• ı 
l - Lezzet • AdaJara, Kadıköybe 

ltleyen vapurt.rıa adı 
2 - Tnyyare • beyn 
3 - Birile ilk defa kartılatmak 
4 - Hattıfi11l • abla 
S - Tahrir et 
6 - SonuH bir Z l'•tlriliace lr• 

det• beazeyea hayyaa • aıer 

L •• 7 - Tahrir eder 
UZUmSUZ Yukarıdan •••Oı ı 

B C 8 - Hasır· ubret 
ir inayet ı - Tuarruf - hayret edatı 

( Baıtarafı 1 inci ylisde ) 2 - Anahtar • dem 
S - Şafak • tahrirat 

Dun sabah, Çemberlitaıta btr 4 _ KHır • beya:a 
cinayet iılenmiı, kahveci bay 5 _ MiltkGI 
Eşrefi bay Iamail isminde biri ba- 6 _ iki tarafı kuJdn bı9ak ından ağır ıurette yaralamııtır. 7 _ Gerdune • •klet 
Vak'a şöyle olmuıtur: 

8 - Gömleğin boyuna gelen J•rl 
Bay Ismafl uzun mllddettenberl • ferd 

bay Eırefln kahvesine gel erek bo- -:;;mmammcım:ı::mm:::ı:::::::=:3B11ZE11m;ıa 
yuna kahve içmekte ve parasını • ' 
vermemektedir. Ayni zamanda e n j y O} ) 8 r 1 
ötede beride de kahveci Eıreften 
haraç aldığını ıöylemektedir. lf L 1 TM B JI 
b 1 ·1· b d b I AHah·lerl ı Karalıı81 K8 rl'utı ay ımaı ın u mUtema 1 orç a• TeL ~JH2 - llrkeel MGhGrdarııade 
rından ve paraaız kahve içi.tinden Haa Tel. 12740 
muğber olan bay Eıref, nihayet ~-llll?m> C::!lm!D!lm:i 

dün sabah kendiıindtn para 
istemlı ve aralarında bir ağız 
kavgasıdır ba,Iamıotır. 

Kahvedekilerin mud~halealle 
yatııtarılan bu kavgadan ıonra 
B. Iımail bir aralık dıtarı çıkmıf, 
biraz ıonra da B. Eırefi kahvenin 
kapısı önünde yakalayarak tekrar 
kavıaya baılamıotır. 

Kızııan bu kavga esnasında 

Karadeniz Yolu 
iZMlR vapuru 18 Birinci 

Kanun SALI gllntl akıamı aaat 
20 de Ri:r:e'ye kadar. "8524,, 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 19 Bi· 

rhaci Klnun ÇARŞAMBA gll· 
nil saat 19 da Ayvalığa ka· 
dar. "8555,, 

Mersin Yolu 

Birinci kinun 18 

_Tutu Haftası 
Bugün, Haftanın Sonu Bir Geçid 

Resmile Geçirilmiı Olacak 

- -
İımirde, Belediye reiıi bay .Behce• Us nutuk ıöylerken 

= 

( Baıtarat'ı 1 inol yGzde ) l ıenlikler yapılmıı; mekteblerde 
•• Ç•tidli hediyeler verllme1iae konferanılar verilmiştir. Cuma 
baılanmııhr. gfinU de Cümhuriyet alaaanda 

Kumbara Ye yazı mllaabaka· AtatUrktlo kurcakt IS Unde bia• 
Jarının sonu yarın anlatılacaktır. lerce genç mektebllnla fttiraklle 

lzmlrde Tutum Haftası merasim yapılmıı; ıenlikler esna• 
lzmir (Huıuıt) - Uluıal öko· ıında Kent Baıkanı Bay doktor 

noml Ye tutum haftası mtlnaae· Behçet Uz tarafından bir ı6yley 
betile lzmirde bir baftadanberl ı6ylenmiıtJr. 'la 

Mühim ilin 
lıtanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Yeni ve eski senelerden odaya borcu olanların HDe nlhay .. 

tinden eyye( gelip oda vezaHine borçlarını vermeleri lOıumu 
•• aksi takdirde icra dllreai marlfetile tahılline teıebbOı 
oluaacatı ıon defa olarak illa olunur. 

lıhu umumi llAn reaml tebliğ hükmündedir. 

K A $ E 

• 
1 

- Zannedersem, tanııtık •.. 
Acizane hüviyetimln inkirına 

lüzum görmiyorum. Burada ne 
aradığıma gel'nce . • Efendimfq 
atını merak ettim. Yemini rahatca 
yiyip yemediğini muayeneye gel· 
dim. Sonra da ıurada otla;ın 
üzerinde uzanarak bir uyku kH· 
tirmeye karar verdim. Fakat 
misafir bulunduğumuz fU ıatoda, 
böyle tavuk hıraın gibi bir mua
meleye maruz kalacağımı hiç 
Umit etmezdim. 

hmall hızla yere eğilmiı ve eline 
geçirdiği Uç kilo ağırlığında koca 
bir tavı, Eırefln kafaaına savur
muştur. Yediği bu darbeden 
kanlar içinde yere yuvarlanan B. 
Eşref haykırmaya baılamıı, lsmail 
de bütün hızile kaçmışhr. Etraf
tan yetiıenler B. EJrefi derhal 
eczaneye kaldırmışlardır. 

ANAFARTA vapuru 20 Bi· Grip. Nevralji. B•• ve dit ğrıları • Artrltlzm ·Romatizma 
rincl Kinun PERŞEMBE gUnU 

- Pekill amma, ıen bu 
aabah uzun bir yolculuğa çılcmıı· 
dm. Şu anda bur•dan epeyce 
uzak bir yerde bulunman !Azım 
gelirdi. 

- Evet.. Çok hakkınız Yar, 
Senyor cenapları... Şu halde size, 
doğrusunu söyleyeyim.. Ben bu 
sabah bu } olculuf a ~ıkarken 
bugüntın (11lı) olduğunu dllşUneme· 
nıİftİm. Bunu, ancak yolda hatır
ladım. Sah gUnilnU uğurauz ad
dettiğim içla d~rhal avdet etme· 
ye mecbur kaldım. Makaadım, 
bu geceyi efen dimin gözüne g5· 
rlin:neden şuracıkta geçirmek .• 
Y ar:n buradan EeHİzce yola çıkı· 
verırekti. 

Maskeli adam birdenbire yu. 

Dün kendlıile ıörüşen bir 
yazıcımıza kahveci B. Eşref ıun• 
lan ıöylemittir : 

- Biz namusumuzla fUtacıkta 
ekmek paramızı kazanıyorduk. Bu 
B. lsmail dUkkAna çengel oldu, 
borcuna kahve çay içiyordu. Eh, 
biz de ona inandık. "Ne zaman 
olaa verir, adem oğlu değil mi?,, 
dedik. Fakat papazın km öyle 
çıkmadı, ötede beride B. IımaU 
"Eıreften haraç alıyorum!,, diyor
muf. Bunu duyunca kan beyni· 
me ııçradı, sabahtan Ismaili bir 
kenara çektim, ıordum. inkar etti. 

Kahve paralarını iıtedim. 
"Vermemi,, dedi. Aramızda dil 
atıımaaı oldu, etrattan ayırdılar. 
Sonra da lamail böyle birdenbire 
beni bot tarafımdan yakaladı, 
on okka kanımı boıuboşuna akıttı. 
Eh, uyanık olsaydım, i~ böyle 
olmazdı yal 

-... •• _ ... -..... . ... • • • ' • :::ı:tı ' 1 •• ·-· ••• · · -

Son Posta Matbaaaı 

Sabu.i: All E ~r• ·• 
Ne4riyat Mödürüı Tahir 

saat 11 de Payasa kadar. "8556., 
'lmll--~Zl!i.S~S:!BllRZll~ 

İstanbul 
• 

Sıra 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Şubeai 

Fener 

" 

Hocapa-,. 
Yeni 
cami . 

Emil 
önll 

Varidat 
Mükellefin 

İtimi 

Salih 

Rıfat lhaan 

CelAl 

Alekaadır 

Yuva•ldlı 
Sabatay ko· 
hen ve mah
dumu ve fil· 
rekiaı 
Akça oflu 
Muzaffer 
Tevfik 

Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Ticareti Adresi No. Aranılan defter ve r VHaik 

Fırıncı Balat Kara· 112 930-931 takrim yılı 

kaş Balat 
Turan Cibali va- 106 930-931 " " Fabrika· pur iske· ITö 
il lesi 
Kahveci Karaaki Hlida· 25 930 " " vendirar T 
TUccar Hasırcılar 30 930 

" " caddesi 
Tuhafi· Marpuççular 2 930 " " yeci 15 Alacaha• 

mam 

Komiı· Yalı kö~ku 33 926 .. " Temyiz 
yoncu caddesi komi1-

yonu 
kararlle 

Fener, Hocapafa, Y enicami ve Eminönü ıubesl mUkellefluinden yukarıda adlan yazıla ticaret ve ey 
adresleri meçhul olan ıahıılarm itirazlara tetkik komisyonu kararile ve ıubelerince bakılmaaına kanu
nen IUzum görülen ve hizalarında göıter:len takvim yıllarma ait defter ve veaaikını ilin tarihlndeo 

itibaren on beş güne kadar ıubelerine ibraz etmedikleri takdirde kanuni muamele tatbik 
olunacaktır. "8526,. 
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Milyonlarca • 
ınsan 

P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ed ·yorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Sa fa 11 
= 

Deposu. istanbul Tahtakale No. 10 ~ 

'' 

Kurşun, Kopya ve Renkll 
Kalemlerini her kırtasiyeciden 

isteyiniz. 

Fabrikası: lstanbul, Ayvansaray 
vapur iskelesi caddesi. 

1 optan Satu; Yeri: 
Sirf . ~i UhDrdar Zade HM No. t - 2 u 

L T:il. ŞİRKETi 
Tel. 21771 

------------~~~--~~~-----~~~~----~--~--~~---

e li r z 
Bugün ucuzluğun son günüdür 

l ~ .. ' 
ELEKTRİK Radyatörü 

TAM SICAKLIK 

Fi 

VERESi 

T 

e 
E SATIŞ 

~--------------------

YILBAŞI, NOEL 
ıçm en gtlzel badire bir adın taralıadaa 

Paris'in yegane 

• 
kotonlari e yapı:mış b:r e . İ ilemeaidlr. 
Renkleri a:>lnaaz, sağlaıJl ve daya ııklıdır: 

C • B Paradır. 

" 

NlkolAicll • Etti, Galatasaray 20~ No. ffı!~ ) 
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ZAAF 1 UM UM İ, KAN S iZ L 1 K ve KEM l K Hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 

Yılbaş1ı ve Bayram için 
Şimdiden haz1rlanınız 

•• 

J' 

Bu mOnasebetle her 
Cins kumaşlarında 

~ ~,,,·.~~. 
lr~-g~ .. ,,, 

o9 o 
PARANIZI SOKAÖA ATMAK 

İSTEMEZSENİZ 

Az sarfiyatla çok ışık veren 

Basasi fiyatlar yaptı 
Yeni kumatları 
ve yeni fiyatları 

. görmeden başka 
.., . 

yere ugramayınız 

-
Toptan ve Perakende ampullerini kullanınız. 

---CEVAT 

(Toptan satışlarda azami teshilit gösterilir. Müracaat 
mahalli : Sultan hamam, i P E K i Ş mağazası • Birinci kat, 
1 P E Ki Ş Merkez Müdürlüğü) 

Yılbaşı ve Bayram münasebetile iPEKiŞ 
mağazalarında 25 liradan yukarı alış yapanlara, 
alış miktarlarına göre hediyelik eşya verilir. 

Baı ve dit ağrıları, Romatizma ve 
ılyatlk sancıları için kullanılan i:&çların 
en faydalı ve teıirllıldir. 1-6-12 lik 
orijinal madeni kutularda her eczaneden 
arayınız. 

~· TiFOBiL ~~ 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo haıtalıldarın.a tutul
mamak ioin afııdan alınan tifo bap· 
landır.Biç rahataızlık nrmeı. Herkes 

~.-.alabilir. Kutuın M Kr. ~_, 

·· Muhterem vatandaş I 
iKtısat ve tasarrufa riayet etmek için dalma 

EM 
• 

Yerli Tıraş Bıçaklarını 
kullanın. Zira ı kemali zevkle tırat olmakla 
beraber cebinizden az para çıkar ve yerli 
mala kullanmak borcunu ifa etmif olursunuz. 

Dikkat: 
Ramazanı terif münasebetlle ve bu aya 

mahsus olmak Uzere 

EM İ B Bıçaklarımızıa 
iç parafinli beyaz kiğıtlar yerine kırmızı 
yaldızh kağıtlarla çıkmıf olduğunu arzederiz. 

Ber re e arayınız. 

&enelerln 
Cilde 

y•ptıAı 
fenallAın 
en gUzel 
tamircisi 

DABCOVICH YI 'Ureka11 
Ttlı 44708 • 1 • 41220 

A. n11Ja n Şark Um anlan araıında 
mwıtasam poıta. 

hn11, Rotterdam, Hamburı n 
Iıkandlna-YJ• Umanları lgin 1akında 
hareket tdıotk npurları n dUn7anın 
baılıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Augu•t Leonhard vapuru 
lımanımızda 
Norburg np. 30 K. enele doğru 
Yakında hareket edeoelı vapurlar 
August Leonhard vapuru 17 
K. evvele doiru. 
Norburg vapuru 10 K. Hniye 
doğru. 
Faıla tafailtt ioin Galata, Frenkyan 

han umumi aoentelijioe mUraoaa• 
Tel. 44707,8 - •U20 

... • (5291) 


