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anistand K 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---iki Bomba Daha Patladı Bir.Hadise Ki HayateB•:zigor 

-
Bir Avukatın Korkudan Dili 

' 

. . 
··•lale••• ••l•11u• •lr••'•n ••e•I ltellc er•ıtıgw 

ilay Veiıizeloıua hayatı•• ,.. patladığını ltilcUrdijimis bombalar 
.... n •uikaadın muak ... ıl dön umumt efkarda bUyllk bir heye· 
Pi can uyandırmııtır. Bu mDaaHbetle 

rede bqlamııtır. Bu mulaake· ye•iden birtakım bombalann da-
; ... c.te Jllrl mevldi•de bulunaa ha atıldığı haber veriliyor. telgraf 
f&rt kitinin evleri rakiafade ( Duamı 3 ii11cft rüzde ) 

Eroin Kaçakçıları 
iri Ka 

Daha 
Y akalaaan eroin kaçakçıİan 

;!laklundald tahkilCata· deYa• edltJ 
tlektetlir. Bu pliike He .. ııkadar 
.~ak ttıere' Eğrikapi~ Ayvaz.; 
lf.ndl ıokağ.nda· MUtlyuHıla 
Jwlnde yapılan arama neticulatle 
·ıılrvin imaline mahıu• eezalar bu
~llmQfblr. V aktile Kuspawlcta 

· 6a TUrkçe 

ecza fabrlkıllDI .. halt olan ye 
İlmdl Yuaaniıtanda bulunan V uil 
Conbaı'ıa da bu ıebeke ile allka· 
dar oldutu anla•ılmııtır. Bu mll
aa1ebetle Katiaa MIUaadl ile 
Mllinadlıin kea\llal ve Y oraf Ia
kuliı aa•ıadalrl kimHler tutul-
•uılırcbr. 

Yor,ı 

Biz, Şöyle Yaparız, 
· Böyle Ederiz 

lr GUetın• la~acı ol•ıyaalar, ikide bir 
llru •ıka: . 

d· - Btı tlSyle yaparı~l Bari• ederid 
.,.e haykırırlar. 

Sokak aı:alarında kaydırak oyaıyaa 
t•c:"ldana, anneleri arkHı•a Hklaaıb, 

•""•• luaıtbrmalarına ltenılJ•• ltu 
Ilı •aldırıtları, keadial bilealerin iti 
"•tlldlr. 

324 cleiltlmlade Tlrki7ealn bat••• 
(•cea lttılaadr .. 'ar, ltu ••ta ıola •r· 
•a okwrafta, çok il•ri ıitıaJtlerllJ. 

h 
Soatanam •• ıoau•uıua ae oldu
•u hep pdlk. 
Cu ... rlak lna1ulcluk .. a •tara, 

ıt••••ıa detitti. iwr .. ıel ltir ban• 
lılıt .... D• dotru l'ittik. 
....... laerkeı de ıBrlr_~r: in 

fl~k .... muaua bile ffialaal 
-....... .. klai,., .. 

Biıl tanı•ı1aalar aaladılaı: Ata TOrk 
Tlrkiye•I, acuaua dlzeaiai boıaeak 
itlerin içlae rirmei. 

Bu ltatıya.athtı•ıa, ıöeii•thı:• 
olan lnaaoımııdaa u.,ı ıeliyer. SlSıl 
ayal• dGtlr•ealn kltültlklerini ılrlp 
acıbklarıaı tattıfımıı i9ia, af.rbatlalıtı 
tire olarak el• aldık. Glr•••alite 
ıeltyoraa, aala•a•a•hta 1ell1on1., 
duyma•aılıfa ıellyoruz. Ka,.bls 
werUecek 11aı d• biliriz. Şimtlillk, 
kuru ıılu ilsll uj'ra .. maJIS. 

Az lla, çok ı .... 
S.alai tep ,,,.,ıltlltrl•• kırııtı· 

rarılu 
- Blı ılrle yap....., itiyi• ecleriı 

dlr• haykırmak, ltizdea azak ol•11n. 
Glçll olaa, ılclal aaklamHıaı, 

•• aauk .., .. ıeHacıe erta1• tllk• 
... ıaı Ml•ell6. - JtJt 

Bay Rüşdü Araı 
Uluı1ar Araıı Baıkauı 

Cenevre 22 (A.A.) - 11 son 
klnua (1935) de toplanacak olan 
Uluılar kurumu konaeyine TUr
klye Olf itleri bakam Bay Tevfik 
RUıdU Araa baıkanlak edecelrtlr. 

Yeni Yugoslav 
Kabinesi 

S.IFad, 21 ( A. A. ) - On 
JSrt klfiden mOrekkeb olan 
Y erifç kablnetlade ( 3 ) Hırvat, 
bir Sloven, bir Boıaak ve ikisi 
uld muhaliflerden olmak üzere 
dokuz Sırb vardır. .. 

Belırad, 22 ( A. A. ) - Bay 
Y enfç, gazetelere ıu bildirlmede 
bulunmuttur: 

Dıt aıyaaamıun açık olan öz· 
IUklerl, daima beklemek ve bir· 
ilkte çalıtmak olmuıtur.. Bun1ar 
çok iyi neticeler verlDİftir. Benim 
dileğim iç ııyaıa alanında < ld ! 
edllme1l istenilen varımların b.r 
an evvel ıerçekleımeaidir. 

ltalyanın Bir Tavzihi 
Roma, 22 ( A.A) - Stefani 

ajanaı bildiriyor: 
On iki adaCla ltalyan kara, 

deniz Ye ha•a &ilçlerinin birik· 
tirildiğlne dair yabancı gazete
lerin verdikleri duyum ( haber ) 
doğru deiildfr. 

Son Poıta: Italyan ajanıının 
bu tekzibi, geçenlerde Yunan 
Jenerallarından Doımaniı'ia veıi· 
kalara dayanan bir_ lddlaıına 
Yerilmiı bir ee.vıptll'. 

Sliıdalpat Fatır 

l.taaltul Mafttllütlndea ı 
EaeJi Eyi &o-. 

...... ., JI 11 10 
Arpa • ·is o o... 104 71 66 
Hur.. SH 260 o 

Haya m1 atlpi• J6luelme H 
arlmua ifia lau tirli Jarllımıa ,.pıl
•uı/.urd llortf.,._._ .. Ued plea· 
l•ri• •• tldutaadaa Diyanet itleri 
reblitladea nrllen ftl•ar• ,a,. .. " 
4akaf ..... .. •kit n• alkellef ....... 7.,.....,....,. ... 
•.W' .. 1 

Ortaya, Karmakarışık Ve Tuhaf 
Bir Hadise Çıkardı 

lzmlr (Huıu•i) - Geçen 1abah 
lzmlr zabıtaıı, Kemer merk•ıiade 
poıtaya verilea dtizgh bir kıı 
yazıılle yazılı bir mektub aldı. 
Mektubda aalahlmak lıtenu 

ılSzlerla k11aıı ıudur: 
" lzmlr civarında bir bai ku• 

leainde hahHdildlm. MnıkDI va· 
liyetteylm. Beni kurtarınız. ,, 

Mektubu alan zabıta faaliyete 
ıeçlyor ve hidlıe mUhlm1eniyor. 
Mektubun \herlndekl " Kemer 
mırkesi., damıaıı, zabıtaaın eline 
ıeçirdljl biricik izdir. Zabıta 
durur mu ? Derhal telefonlar 
ltliyor; oraya, buraya emirler 
verillyor. 

Mekhlb zabıtanın eline ıeç
tlkten bir ıaat sonra dnzıttn 
giyinl9ll, uıun boylu kumral bir 
ıenç kıı, Kemerdeki pollı mer
kezi•• mliracaat ediyor. Ifadeıl 
teıblt ediliyor Ye anlatılıyor ki 
mektubu yazan kız budur. 

G.~ kız derhal Emniyet mil-

Htidi.e Aahrane•ıu Bagare Mineover 

dllrlüğUne posta ediliyor. Adı 
Münevver olan ve lıtanbuldan bir 

eningra Cına yetinin 
Tahkikatı Bitti 

Mo•kova 22 - SoYyet Ruıya Siyaaal BUro Aza•ından ve Komtı· 
nlat Fırkaıı llç kltibindea biri olaa Lenina-rad SoYyet Reisi Kirovuıı 
katli tahkikatı hitmiıtir. Evrak ytik1ek askeri mahkeme heyetine ve· 
rilmiıtir. Tahklkaba Yerdiği neticeye göre katil Nlkola1e• b~· 
ıanda Zinovyef bulunan eıkl muhalefet heyetinin gizli bir surette 
teıkil ettltl tedbitçl arublanndan birine menıubdu. Yine bu mretle 
ciaayetln ltle11meıl emrlaia, Leni•ırad gizli tedhiıçi gr~bunu ldır~ 
eden KotolinoY YasatasiJe verildiği meydana çıkmıthr. Tedhiıçilerln malo 
aadı, buıünkll Soyyet Rutra ıiya1as&ni Troçkl ve Zinovlyefin programları 
lehine değiştirmekti. Bu tetkilita menaub Leniograddakl büttln iza 
tevkif edilmitlerdir. Katille berat.er mahkeme huzuruna çıkacaklardır. - -~ 

L_ ~ebelti Ne imiş ? ' 

~-\Je·• 

- Heryun burauan e1kı alıp yerme çanak çuıriek verıyorumf. 
- Bu kam ıuak çömlql ne yapıyorlar acaba Mit-1 
- K:ıtılııa .... , • .......... iti• kavı• .d41rora.L. 
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(Halkı~ Ses rıı 
=-===================== 

Günün Tarihi 

Soyadı Ve 
Dükkan 
Tabelaları 

Hepimiz ı;oyadı eeçip ahyorur.. 
Dı.ikkiln ve mağaza tabeJlıları
nın da soy adına r,öro değişti· 
rilmeııi liizımgeliyor. Fakat bazı 
mali) e memurları bu şekilae 
değiştir locok liv}ıalar için ye
ni ten Uı.beli vergisi almak iste
mişler. Kendilerile görüştOgü
müz kırn ltr bunu hiç doğru 

bulmul or1ar 'Y8 diyorlar ki: 
Bny Sadık ( Eıninönü Hcısırcı\ar 

82 ) - Soyadı kanunile fnkıfibım1z 

yeni bir b :ı: daha almııtır. Soyu, 
ııopu belli b:T u1ua olduttJmuz halde 
Osmanlılık slyasr ti bizi bir piç 
millet glbi söıteriyordu. Bu kanunla 
milJefmiz G rp Alemine kartı uil 
varl ığını bir k:ı. t daha 8'6atermiı 
o1uyor. Bizde her inkılAb i'ibl bu da 
para•ı:z pu'ıuz yapılmıtlır. Kanun 
soyadı alacak arı.n ba itle.rint laer 
UirlD re•imden 'H nraiden, daml'a 
pulundan muaf tutmuttur. TabelA Ye 
leYhalarına soyadlarını iilAYe edecek
lerden yeni bir tabo"A puuı alacatı 
haberi b.ai mnteusir etti. Kanua 
soyadı abrken hiçbir yarddq• maddi 
bir külfet yükletmek lıtemedit·ne 

ıöre maliyeciJeria aoyadı ilin edilea 
levhalardan yen:den para ialemeleri 
hiç dotru olma:r.. 

* Bay Nuri (Fatili Kutaıı 83)- Soy 
adı kanunu .enebq ndnn itilarea 
tatbik edilecek. Herke• aoyadlanaı 
kartlar na. tabe'alar:ına, ıreklim levha
lanaa yazdır~ cak'ar. Bazı maliye 
memur'an 4·mdidea levha) r na •oy 
adlannı il1Ye ede.nler"en tekrar tabe
le resmi ia!em·flar. So1adı ltanuau 
lalCllAbıa bir k6feainl tamamlıyan lir 
kanundur. Bunu bir nrgl k anunu 
a"ibi kabul etmek hiç dojru değildir. 
A·akadar maliye !mirinin tabelelerine 
Myadlannı ekliyenlerden yani nıim 
alanlan uyaadıraıatar1 Ye menetmeleri 
lbımdır. 

* Bay Sudi (Sultaneelim Fııtıkdibi 17)-
Soyadı almıyor. Nı.ifuı daireleri ltanl 
harıl çalıtıyor:ar. Tescil lflerl için 
halktan bet p:ır.ıa almmayor. Y &laız 
bu aene tatbikına bat aaaa dam•• 
kanunu mucibine• levha ve tabelAların 
krokileri ve ünr'erindekl yczılar ay
nen pul mOdtıriOk!erine bUdirllmiı ve 
verümlttir. Damga kanununa i'lSre 
bu levha H tabe llara yapılacak ill
nler için yeniden reaim alınmaaı 
lizım relmaktedir. Bunun bal çaresi 
çok kol~yd r. Kontrol memurları lev
ha n ta l e Alarda ıoyadındsn b21ka 
bir illve bu"urlaua resim aJmıyacak
ları v rdır. Faknt yPlnız •oyadı için 
halktan yeni bir reaim alınmuı •oyada 
kanununun maluadıoa uygun dlltmez. 

OskUdara iyi Su 
Taşdelen ımyunun ÜskUdara 

indirilmesi için bir mOddettenberi 
tetkikat yapan fen heyeti itini 
billrmiı ve bu huıuataki raporu
nu hazır'amııtır. Rapor bugl\n
lerde belediyeye verilecektir. 
Hallç tJlrketl Ve Beledlye 

Ha l~ ı:rketi ile Belediye ar .. aın
dakl davıı bu ayn 29 un a kat'i ol rak 
b t ecektir. Bu ıon celaede m • hkeme 
Haliç tirkf'tin·n vaziyeti h .. lrk nda 
bir ltarar verecektir. 

ye Koyü • 
cıası 

iki işçi Ö müştü~ Hatası Görülen 
Bir Mühendis Tevkif Edildi 

Birkaç glln eYvel Mecidiye köyünde bir kaza ğında (13} numarada oturan Avusturya tebaasından 
faciaıı oldu. iki yurddaı toprak altında kalarak mlihendiı Robet Silo imlı. Mndd•iumumilik bu 
feci bir ıekilde can •erdL Hidiıe ıöyle olmuştu: faciada fenni hata tesblt etmiş ve bAdise mahal-
Meddiye kfiytinde Zingal orman ıirketl mUdUrU linde yaptırılan ketlf de bu neticeyi verdiği için dlln 
Bay Tevfik Ali evin önllnde bir kanalizaayon mlihendiı Robet SiJo hakkında teYkif karan alınarak 
çukuru açtmyormu1- Bu çukurun plAnını hazırlayan tevkifaneyo gönderilmlıtlr. Müdde1umumilik buglln 
ve ameleye emir verea de Beyoğluoda Posta soka- de mUhendiı getirterek tahkikatına devam edecektir. 

Dünkü Sorgular 
Üvey Ann( sinin Kolunu 
Kıran Eir Scçlu Hapiste 

Yatacak 
Sultanbamamında Kef ~ll ma

hallealode ( 11 ) numaralı evde 
oturan Bayan Ayıenin dlin U.İ} • 
UçUncO ceza mahkemealnde d.va
ıına bakıldı. Üvey oğlu Jbrahim, 
Ayşeyi birçok defalar dö-.:mekten 
ve b:rgün de kolunu kırmaktan 
auçludt:r. A) ıe bir ay da hasta
nede yatmıştır. Mahkeme ıııçu 
aabit görerek ftvey evJıidı bır 
ıene hapse ve (J :l) lira mahkeme 
masrafı verme~ e mahküm etti. 

Bundan aonra Bay R~ğıbın 
vapura denkler:ni yükletirkcn 
dört çuvalını ça?makton suçlu 
hamal Receb, H c:a;ilD, Mehmud 
ve Mehmed·n muhakemelerine 
devam edildi, 1abid~ erin çağırı!· 
ması için baıka gfne bırakıldı. 
Levi adlı bir kasab da eaki dir-
hem kullandığı için on Ura para 
cczuı vermeye mahküm edildi. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

, 

Evre:ki aqam Beyoğlunda bir 
barda danaetmekte olan Acem 
Mehdi adlı birinin üzerinde bir 
tabanca Ye bDyük bir kama bu· 
lunarak müsadere edilm·şur. 

lf Dimitrj adlı bir çocuk 
Bllyllkadada kaaab Şllkrii •. iin ve 
balıkçı Sergisin paralarını çaldı
ğından yakalanmııtır. * Sabıkalı Şekib Pangaltıda 
Mercimekyan apartımanında kapıcı 
odasından öteberi çalarken cür· 
mümeıhud hal:nde yakalanmııtır. 

'f S:ıbıkah Adil, henüz nere· 
den çaldığı belli olmıyan bir cam 
dolu ıand kla ıokaktao ıeçerlcen 
tutulmuştur. 

Sokak Ad :arı 
Cadde ve ıokak isimlerinin 

6ç tnrkçe olarak değiştirilmeli 
için belediyede müteh ısı. b r 
kom·ı on teıkil edilmiştir. Bu 
komiıyoo tedkikatta bulunarak. 
tizlürkç.e iı~ mler bulacaktır. 
Yeni isimler şehir mecliıinin Ştr 
bat devresi lçtimaında k&bul edil
dikten ıonr~ , levhalara yudınla
rak yerler ne a.Uacakhr. 

--, 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi kalacak eo-aeler 
ıunlnrdır: 

İbrahim eczanesi (Şehzadebatı), 
Mehmed Fuad eczanesi (Bafo:p~a), 
Hamdi ec~anesi (Şehreminı), n.tılk 
eozan ı (Balat), Hikmet ecz.anesi 
(Eyüb), Yorgi eczanesi (Unbpanı), 
Q6lo eczanesi (&lma'tya), Sarım ecze
neai (Yenikepı), Cemil ecuneai (Be
yazıd), Eşref Neşet eczanesi (Sırkccı), 
Hüsnü lloydar eczanesi (Emiııöııi.ı), 
So!iryadıe ecHuesi (E .. kiıskele cad
de11), Üçler ecz ne tl (f eldeğirmenı), 
Bılil eczaneBİ (Bukırköy hat boyu), 
Ahmediye eczaoeaı (Üı:ıkiidar Abme
diye caddesi), Şıua& n za eczaneıi 
(Büyllkadul, Galatasaray ec:r.aneıi 
(Gal ta aray), Vmikopulo ecz neıi 
{Yük.sekkttldırım). Hilal eczlllleei (Fm-

1 
dıldı\ Şioli ecune i (Şişlı), Merkez 

1 
eaaneai (Ka!lmpqa), Halk eczanesi 
clluköyt i . 1 

r 
3ehtı Kara Yurddaşa 

Yardım Edenler 
Mütareke senelerinde öldürülen 

ei~ ehi bır Fran11z; neferinin katilini 
aöy]e:nerlığı için Frantız. Divanıhar

lıiaco (_O) seno h lpse mulıkurn edilip 
Guy.ıu zıudanın ı göııderılen ve uınurui 
ıı.ffn uğramo•ıııa rağmen memleketine 
dönemiyc11 po_ta müvezzii Bay Hilmi· 
ıun lıuline acıyarak idaremize hayır 
ıeven muhtelif kim.;eler (9725) kurut 
gö .dermi~lerdi. Dün de ıd ııremize 
adını bilt.linniyeo bir tacir (300) ve 
yine adını vermeyen bir hayır aenu 
(2CO) kuruş, İzmirde Duatepe mekte
binin hayırlı işleri seven kiıçük tale
beleri tarafından ( 600) .kuruf gönde
rilmiştir. Bu suretle matbaamızda 
kara bahtlı Bay Hilmi için ( 10825 ) 
kuru~ birikmiştir. 

ltekteblerde Tatil 
Bu aeoe köy mektebleri de Uç 

gün ıene başı tatili yapacaklar
dır. Bntun mekteblerin tatili bir 
Kanunusanide batlıyacak ve liç 
gln ılirecektlr. 

Ecnebi ve akalllyet mektebe 
ler~ade Yılbaşı tatili bir haftadır. 
Bu m~ktebler bugtindon itibaren 
tatil yapmışlardır. 

Karmanyola 
Kadıncağızın Gerdanından 
Beşibirlikl.erini Koparmış 

lamail adh bir sabıkalı Ka-
11mpa1ada Bayan Melihamn 6nl
ne çıkmıı, kendiıini &ltlmle kor
kuttuktan sonra boğazındaki be
tibirlikler koparmıt ve kaçDUfbr. 
Müddeiumumilik ıuçluyu dnn 
Üçllncll Ceza Mabkemeıine ver
mişti. Mahkeme bu ıuça bakmayı 
vaıifeıi haricinde gfrerek evra• 
kını Ağırceza Mahkcme•:ne 1ıön
dcrmiye karar •ermfttir. 

Çam Kesmek Yasak 
Noel yaklaştığı için, çamlık· 

fardan ağaç kesilmlye baıJan
mııtır. Belediye çam bulunan ka
zalara birer tamim göndererek 
çamlarm kesilmeainio kat'ı ıurette 
önüne geçilmesini bildirmqtir. 
Sokaklarda çamdalları •atanlar da 
yakalanacak ve cezalandırıla· 
caktır. 

Bir Günde 
11 Kumarcı 

Kasımpaıada eskici Mehmedin 
dükkim üzerindeki odada kumar 
oynattığı haber alm.mıı Ye ya• 
pılan arama neticeainde Muvlüd, 
Ahmed, Yusuf, Kamil, Mehmed, 
Bekir, Ali ve Mustafa ac:Lnda 
sekiz kumarbaz cllrmllmqhud 
ha '. inde yakalanmı9lardır. 

Samatyada da Cahid, Ya9ar 
Fehmi adlı üç kafadar Saffetin 
kahvesinde kumar ıynarlarken 
yakalanmıılardır. 

TUrk Kodeksi 
Aldığımız malumata 1l5re, 

Ttırk Kodeka~nin 1935 Mnesi 
lçeniode yeniden tetkiki karar
lqbrılmqbr. Sahbat Ye içtimai 
muavenet Bakan'ığı, telırlmizdeld 
alikadarlara aıönderdiği bir emir
le, bak•nhkta toplanacak komi ... 
yoo için timdiden bir hazarhk 
encllmeninin teıldl:ni bildirmİftir. 

GUmUtauyuna Tramvay 
ş·,H tramYaymın Mecidiyeköylnla 

içine kadar H Takıim tramnyıaın da 
Gümüıauyuna kadar uzablmaaı için 
tramvay tlrketi ile uyuıulmuıtur. 

Büyükdere Yangını 
Nasıl Çıktı ? 

Sahur Yemeği Piı:rirkeo 
Uykuya Dalmış 

Evvelki aktnm BOyilkderede çık•• 
bir yangın neticesinde bir yahn•I 
tamamen n bir yalının da k11mol 
7andıtını yazmııtık. 

Tabkikatımıxa i'ore, yangın Konyı 
11ylavı Bay Talısinin ahıab büyGll 
yalı11aıa orta katından çıkmııtır. B• 
katta bekçi olarak Dramalı Rab-' 
adlı biri oturmakta idi. Rahmini• 
kar111 60 yatında Nadide enelld 
gece 11hur yemetini hazırlamalı 
için kalkmıf, gaz ocağını yaJoP 
üzerine tencereyi Jroyduktan •onr• 
oturdutu yerde uykuya dalmıtbt• 
Nadide uykuda iken ıaat 2 raddelr' 
rinde gaz ocatı parlıyarak pencereJIİI 
bayak perdeleri tutuımuıtur. nu ıırad• 
uykudaa uyanan Nadide feryad et_... 
1• baılamıı, yangından haberdar ol•• 
ubıta da itfaiyeye b her vermlıtlr• 

btiay• Ye Beyot•u itfaiye gruplanDlll 
l'ayreti Hyeıinde 7angın Bay Tabıial• 
yalıaıaı tamamen Ye yanındaki Karla 
Tokathyanın yalı•ının GçDncü kati 
tamamen, ikinci lrab da k11m•• 
7andıj'ı halde •lSndGrülmDttOr. 

General Seyfi 
GGmrUk Muhaf a:za Umum Kumaa• 

danı General Seyfi dGa AnkaraJI 
d3nnıltUlr. 

Belgraddakl Heyetimiz 
TGrk-YugoalaY afyon mukavele..

meaindeki bazı maddeleri detiıtir• 
mek (bere Belgrada giden afyo• 
heyetimls bu aabab ekıpreale ıehrı. 

mise dönmllttilr. 
Rıhtım Şirketinin Satın 

Alma Mukavele•I 
Rıhbm Şirketi hiuedarları umumi 

heyeti dün Osmanlı BankaaıDd• 
fevkallde olarak top1anmıtlar .e 
Aıakarada lmulanan •atıaalma mu
ka nlHI lzeriade gBrltmOflerdlt. 
Neticede Htınalma mukaYelui kabul 
edilmiı Ye dört kitilik bir taafi,. 
heyeti ayrıl•ıttır. 

T aafiye heyeti 
cakbr. 

Esnaf MurakıbllAI 
Ticaret MildilrHltiloilo lityındaa 

ıoara adaya lıat 'ı olarak çalıta.D 
eaaaf murakabe tetki atının tamam•ll 
odaya devredilmesi için bir komlqoD 
teıkil edilmfttir. 

Fırtına 
Haberleri 

EYHliel gece baılıyan fırtına dGa 
de denm etmif, bna yatıth Ye U'" 
pala i'eçmittir. Fırt na içlimı:ada ol• 
datu kadar dıt den.zler ... e n Kara-
denbdo bir baylı tiddet r8ıtermlftlt· 
Fakat deniz YH hlarının Hferlerl 
akaamamıı, Denizyol'an ldarelliai• 
Vataa Yapuru din akıam Karadealı.• 
hareket etmiftir. Cümburıyet vapa• 
na da bugün Kuadeaiz poatuınclaıl 
d&aeeektir. 

Raaatb ... dea aidatımız mal6mata 
gBre, laan burna de 7atmurlu •• 
kapalı i'eçeeektir. 

Kabn Bir Sis 
Londra, 2~ (A. A.)- Kalın bir ılı 

Hyrilaeferl l:oz:muıtur. Treııler çok 
seç kalarak ıelaıltler ..ı ir. Ş.brla a• 
caddeleriadeD ıaatleree seçmek kabil 
olmam19tır, 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

- Yurdun her Lucağmda 
gün geçmiyor ki bir deıine çık
masın, H -:::aan B. t 

Evveli 
yerde çıktı.. 

lzmirde birkaç ••• Sonra 
lundu. 

\ 

Kaatamonuda bu- 1 ... Şimdi de biz.im Kiğıthaoede 1 Hasan 1. - Eıkidenberi .. ta .. 
bir küp içlude •n aan liralar fı, toprağı alt&n 1" ayılan l•'-'11"' 
ele geçU. bul aıeri kalr a.ya r 
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lJI~ Kurultayı- -
Bugün Acele lı!eri Bitire· 
Cek Ve Dağılma Kararı 

Verecek 
1( Ankara, 22 - BUyük Uluı 

1 
Urultayının buaUnkU içtimaanda 

darei Umumiye Vilayet Kanunu· 

~ kadınlarımızın Umumi V~l~y~t 
h·ecl.alerine a:ıa olabilmelerı ıçın 
ır nıadde iJa, e edilmiştir. 

intihabı meb'usan kanunun bir 
llıaddesi de 25 bin vatandat 
htlne 40 bln vatandaşın bir 
lb~b'ua seçmesi ıeklindc tadil 
•dı!nıiftir. 
I Buğday koruma kanununa ek· 

l•necek maddenin milzakereıinde 
ltn" ır ıaylavı Bay Halil mUıtah· 

~~il kalkındırmak ıayuile yapılan 
1'Yihanın fabrikalara terakki ve 
lıkiıaf imkAoı vermediğini söyle· 
'ılı ve fabrikalardan alınacak 
te . 
11 •ırn yerine fınnlardan ekmek 
ııııe • d tane .ergi alınmaaınm daha 
t 0lnı olacağım ileri ıUrmUı, fakat 
tklifl kabul edllmemiıtir. 

Şu reı.ınde iki uır önce ile Lug un aıu ndaki r.kıllrra 

durgunluk veren farkları apaçık görüyorsunuz. O saman 
çakmak'ı · tüfek, karasa ban Ye çıkrık, medeni} etin eo 
mühim teklmtll ltaretlerl aayıhyordu. Bugftn lae otomobil, 
telefon ve radyoyu, dllnyanın yeni bir takimü! devre8ne 
dotru yllrüdüğilne delil olarak ıarllyoruı:. Diyeceksiniz ki 
iki aaır gibi kısa l>ir umanda l;u mfic hit de~itme n aaıl 

ecs 

olmuttur? İnli n gıdı 11.n letkıl e den fe yler in u.l arı o :ı..
man na ise l ugün de odur. Bugün de ina aı doğuran ıey 
bir avuç buğday, bir parça C't, b irıız aebze deQ'il midir? 

Öy'e olduA-una ıfilhe etm,yoru:z. F <. kat bulutl.._r mide· 
den ~ıkm":ı. Her yenilik kıı fomızdıı n fıtkıran zek&nın 

eı;eridir. Zeki ise durmadan inki,af ediyor. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistan da Kabine Buhranı 
~ Bay Hüsnü biıkUvl ve ma· 

•rn•1•rdan alınan vergının altı jüri Azaları Korkudan Mahkemeye Gelmedikleri 
l'1rlık tutarının ne olduğunu Ma· 

f' Bakanından ıormuı, Bakan Suikasd Davasına Dün Bakılamadı 
İçin 

:u~ı •Y:• iki milyon kUıur lira ( Battırafı 1 inal yGıde ) hakkında resmi bir tebliğ netre· Muhakeme Tallk Edlldl 
~il aıı u verginin makarna ve biı· babelerinl aıağıya yazıyoruz: dllmlıtir. Bu tebliğe göre ilk Atina, 22 - Pire ağır ceza 
k vi~e dUıen miktarının 17 bin * iki bomba biribirlerlnden ylrmiıer mahkemesinde Venzlzelosa ıuikaad 
~•ür lira oldu ğunu blldlrmit· Atina, 22 - Bombaların atıl• dakika fasıla ile diier bomba· davaama batlanmışbr. Fakat mab· 
b • Bunun llzerlne Bay HUsnll maamdan haberdar olan Oahlliye lar da bunu mllteakib patla• kemeye 30 kişiye baliğ olan jDrl 
'•.küvi ile makarnanın vergiden Nazırı Bay Chloroı, müddeiumumi tılmattır. heyetinden ancak on beti gelmit 

lıtıınaamı iatemiı, fakat bu t•k· Bay Rigamakoa ve dij'er hükumet Bombalan patlatanların otomo-- diğerleri korkul ladnndan mabkeme-
IJf te kabul edilmemlttir. erkinmın tıtirakile bir toplantı bil ı d ) k b 1 ye gelememiş er ir. 

K 1 e o aştı tarı ve otomo i in Bu yüzden devamı mUmklln 
urultay yarm ( bugUn ) yine yapmı9, 818) iıiı aıubafllıaaı için 26069 numaralı ve doktor Bala· olamamıı ve muhakeme gayri· 

1op anacakt B t l t d İcab eden her tedbire baı vurul· k'd id d 1 ır. u op an ı a mit· sa ı iıe a ol utu anJaıı mıı, muayyen bir ....t'ne bırakılmıttır. 
t. maımı onaylama lardır. •- ıp• ·ıtm ve mUıtacel Jıler bitirilecek faaat ele 8'eçlrilememlıtir. Hükumet fevkalade tedbirler 
~' öğleden sonraki celsede tadil • Pirede fevkalide tedbirler almııtır. Pire askeri bir idare 
lltrarı verilecektir. Atina, 22 - Muhalefet reiılerf alınmıı, sokaklar zabıta ve &1ker altına alınmış bulunmaktadır. 
a_~1 I M son hadi&elerden dolayı hilkiimet kuvvetleri ile doldurulm.uştur. Yunan kabinesinde dell,lkllk var 

avlak çln Uracaat Edenler kuvvetlerinin zaafına lıaret etmiı, Atina, 22 - Bay Çaldaris 
Yeni kurultayda bulunacak kanuna riayet yolunda ve asayi· Jllrl azalarının evleri muhafaza bakanlara istifaya hazır bulun• 

'-Ylav aaynı bugDn, yarm anla· tin muhafazası için şiddetli ted· •itana alınmııtır. malarını, kabinede bazı değlıik· 
tılacaktır. Yeni kurultaya jİr_. birler almalilım istemiılerdir. Juri azaları Dahlllye Bakan· likler yapılacağını bildirmittir. 
~tk aaylav sayııının 407 yl iki Bomba Daha lığına ve müddeiumumiliğe mUra· Avukat Bay Çokalasın iç ı,. 

l 
lllacağı sanılmaktadır, 1aylavlık Atina, 22 - Bu gece yarısın- caatla bayatları temin edilmezse ler Bakanlığına, iç lıler Bakanı 
~in dan ıoııra saat bir buçuğa doğru mahkemeye iştirak edemiyecek· Bay Hlosun Adliye Bakanhğına 

fll'k namzed göıtedrllmek Uzere T b d d Ôkonoml MUat-,arı Bay Stefez· Pirede, erpıit ea mey anın a lerini bildirmitlcrdir. ... 
~I ııya müracaat e enlerin sayısı iki homba daha patlamıştır. Baıbakan Bay Çaldariı her yepuloıun da Ökonoml Bakanlı· 
11111 aşmıştır. Bombalardan biri Liberal fırka tnr:ü tedbirin alındığını bildirmiş, ğma getırileceğl söylenmektedir. 
•r Yerde Defterler A&lldı mebuslarından bay Tıakas'ın, Adliye Bakanı istifa Etti '" maznunların muhakemenin talikı 

lta i eknl Saylav seçimi için, rey diğeri de Pire belediye reisi bay talebini tetkik eden temyiz mah- ~1dliyeG.Badkanı Bay Talyadu• 
ta ca vatandaolarm isimlerini Stratigeale avukat bay Danyeli· roa ı e ıri umumi valiıi Bay 
- it} an defter er dünden it haren desin e"Yleri önünde patlamıştır. kemesi de öğleden sonra toplana· Apoıtakiı istifa etmlılerdir. Ka-
1;hallelere asılmıştır. Defterler Bay Danyelidisln dili tutulmuıtur. rak muhakemenin bugün görül· binenin Pazartesi a-Unü yenllenece-
l!t• RUn müddetle as.lı olacaktır. Atina, 22 - Atılan bombalar muine karar v~_lş_t...,ir,..... ______ ğ_i_u_mulmaktadır. 

~ on beş gün içinde isimlerini B. A dl Tayyare Faciası 01·1 Kurumu 
d~ l dt'fterlerde görmiyen vatan- ır n aşma 
t ~ar, Belediyeye müracaat ede· Almanya he İspanya Ara- Ölen Yedi Kişinin Cesed- Yeni Hir Sözlük Hazırla-
ı:t isimlerini yazdıracaklardır. sında imza Edildi leri Bag"' dada Getir~ldi mıya Çalışıyor 
\r l\tıbulda ne kadar rey sahibi A k 22 •t M d 'd 22 (A A) 1 B vd d 23 (H A) K f M n r.ra - Dil kurumu bir 
... katıdaı oldugvu henUz kat'ı o'a- a rı ' · · - apan· ag 8 uauıa - · · TU k 1 · h 

il Al d l k d öl 7 k' · · r · ügatı •l Z rlıyacaktır. Bunun LI leabit ed.lememiatir. Anc~k ya e marı) a Rrasın a yapı. tayyaresi azaım a en ışının 1 . 1 • k d 
IQ 7 • l t k ı k çın r ll a ar ınUtnhass1;:,lar bir 

'll
t hafta sonra bu .... ikd, .. rın a "la- makta olan t care onuşma arı cesedi Ing-iıiz as ert tayyareleri lk' k d .,, " ·• 7 M 19'16 t 'hl' dl ı güne a ar Ankarada topla-

._,"cağı Umid ediJm ... ktedir. Bir ayıs '- arı ı an aımayı ile buraya getirilmiş, otopsi yapıl- k l b 
tt ~ı·r h I ""' bütünleyen bir uzlaıma ile bit· mak üzere hastaneye kaldırıl· naca ' ça ışmı. 8 aşlıyacaklardır. 
~. • ı ma a lelerde yazılmayan m;ştir. Ticaret borclarının lSdeo· Bu çalı9mada tarama dergisi 
ltt;' evler ve aparttmaıa!ar old .. ğu mesi Jçin de bir uzlaşma yapıl· mı~tır. ile ortaya atılan tUrlll türlil 

aş lmaktadır. mı~tır. Bu uzlaıma, 1935 son Sovyetler:e Japonlar karııl:k! ardan bir tanesi ıeçilecek· 
· Bir Tebllğ kanunda rııer'iye te girecektir. Arası da kullanışa koyulacak ve bu ıöılnk 

L lıtanb ı ı · ı f 1 y ucuz fiatla satılacaktır. 
"t""t d u say av serım te : ' Çı.nede •ngın A A) K 
1 ;r.. 1 T u Harbin 23 ( . - irin r . . s· o ~İta il en: Yeni uyl v HÇ mi ç zmır .... e ır tobüs Kazası 
dtft lllahallcler tarafıadsn hu r aıı n A ; dm 22 (A.A.) - ine çar· vllAyetinde

0 

Tf ning mıntakasıoda 1 ( 
.... rl•r 22 bir;ncl Kinun 1934 Cu- •ısın~a bir yangın çıkmıf, iki d L d' . l zmir, 22 Hı ıusl) - 55 ya• 
~~rt • "d kk b' f t A bir hudu ııi rseıı t muş, yUı şanda Mustafa adlı bir adam b'ır 
'i"' ~sı gOnG her nahi)·e ve rnahı.lle- il in r ırm ya mıf ır. }- k · M k t v 

.. ıtı"' d tr . i t' k aını Sovyct oı erı ançu o opragma otobüsiin altında kalmıı, ezilmiı, 
d•ft •Hıaaip y r 'erine uı'm ftır. Bu 11 ı ıaıy~s ye !fere yan. 
tUrı-rl•r o tarihden ltib r~n 0 , b·ı ıö~· ~~d~U~r~n~ıU~··~tü~r=·~~~~~~~~~=K=ir~m=i~ş=. l~~~~~~~~~~~~~=ö=lm~G=şt=h~·r= • . ~ 
~S ~lı kalac. k ve 5 ikinci Kinun ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~:::::~::::~:~~ 

ı,Cllk urnarteai günü akı mı kaldırı- f ıs TER iN AN ırs TER I NA NMA ·' "' ~ly t ır, Adlar nı bu defteılerde gör-
b,, en.ler defterin aa la kale catı on 

Sayı i:n iç~n~I! istnnbul Be'ediyeaince 
bııdi ••çımı leftiı heyetine yazı ile 

rınelidirler. 

Pamul< Mf'se'esi 
v~ 1~aşington, 22 (A. A.) - M. 
~ a.ye, pamuk işi hakkında Al· 
arıya ı'I ' 'ht' ı · · tlıtıd · e uz.aıma ı ıma mm, 

Cenubi Amerlcada iki hGküınet Bolivya il~ 
k • · "k' 'd nl::erı Paraguvay arasında bir karıı topra ıçın ı ı Y• a . 

k n 1 Lir muharebe •ÜrÜp gidiyor. Geçenlerde Amerıka 
biri tik devletler hükümetinin teıebhfiaile biitfin diğer 
dev etler bu ikl hülı.iimete allah srıtmamak ve •.att ~
mamalı Jut,..ıırım verdiler. Bu •uretle muhareoenm 
önUne geçi'eceği tahmin ediliyordu. Fak t son rUnler• 

de Norveç n Belçikadekl alah fabrikalarından baıları 
bu karara aykırı o'arak iki muharib devlete ai"h 
kaçırmıtlıır. 

lnı~n bunu duyunca, silah fabrikacılarmın dünyayı 
yeni bır harbe sürüklemek için fırsat aradıklarma 
inanıYeriyor. Sen d• ey okuyucu: 

"ıiıır 1 çok zoı ıf olduğunu söy:e- J S 
" .r. L.---------·---------------------------

S!lyfa 3 
~ ...... ________________ , 
J 

Sözün Kısa ı 
Tekdir ile 

Uslanmıganın .. 

• 
Eroincilere karoı açılan savaş 

çok şıddetlidir. Zabıta bu zehir 
ıaçıcı iki ayaklı yılanlara fırsat 
vermiyor, bugün değilse, yaran, 
yahud öbür gün hepsini inlerin
den çıkarıyor, yakalıyor ve mah· 
kemenin bUkU1meı heybeti önUne 
gö ıderiyor. 

Adaletin eroinciler için biçtiği 
hUklim gömleğinden alev fışkır· 
dığını da bili) oruz. Hapis, para 
ceıas ve bir daha hiçbiı· iş ya· 
pamamak yaıağı, insanları yola 
~etirmek gerektir. 

Fak at, nedense eroin kaçakcı· 
larının Hyıaı eksilmiyor. Geçen 
hafta sonunda yine bir düz.üne 
eroinci ve birkaç kilo beyaz zehir 
yakalandı. Bana öyle geliyor kl 
yarın, yahud öbUr glln bu bıçaksız, 
kamasız ve tabancaıız baydudlar· 
dan birkaç tane daha ele geçecek. 

Demek ki bunlara verilen ceza• 
da bir eksiklik var. Bunu tamam
lamak ve daha ıiddetlislnl bulmak 
bana dllımez amma benim de 
akhma bir fey geldL Belki lıe 
yarar diye şuraya yazıyorumı 

Eroinin, insaolan önce çaldır• 
tan, ıonra da gençllğine doyur
ma dan mezara gönderen berbad 
blr zehir olduğunu arbk yediden 
yetmiıe kadar bilmeyenimiz kal• 
madı. O halde, blltDo lnaani ceza
lara raA"meo bir türlU yola gelme· 
yen bu sefilleri eroin cezaıma 
mahküm etmeli, diyorum. 

Bu, naaıl yapılabilir? Kimde 
eroin yakalanırsa o zehirin hepıinl 
bir nefeste o suçluya çektirmeli. 
Para hırıı uğruna bııkalarmın 
kanını kurutmaktan çekinmeyen 
bu kötll huylulara ben bundan 
deha yakışıklı bir ceza bulamadım. 

Şöyle hayalinizde bir canlan· 
dmnız: 

Bir nefute bir kilo, yarım 
kilo, hazan Uç kilo rehirl birden 
burun deliklerinden içeri tıkmak. .• 
Bu, kolay kolay yenilir, yutulur 
ıey olmaaa gerek. 

Siz diyecekılnfz ki: 
- Ceza fnaaoları ıılab içindir, 

imha için değil. 
Fakat: 

Tekdir ile uılanmayanın hakkı kötekdirl 

Hakikatini de akıldan çıkar· 
mı yalım. 

Yumurta 
Tacirlerinin 
Bir Suali 

Son zamanda sık sık yumurta 
tacirlerinin müracaatlarına muha
tab olmıya başladık. Bu zevat, 
her nedense lngiliz lktısad Neza• 
retinin Türk yumurtalarına aldığı 
nahoş bazı tedbirlerde·n şlka} et 
ed yorlar. O suretle ki, bu ted· 
birıer neticeıi, lngiliz pi} asası 
hemen hemen Ttirk yumurtalarma 
kapanmıt gibiciir. Halbuki daha 
evvel Anadolu Ajansının bir 
haberi, lngilterenin bu yolda 
bazı cenıilekar kararlarından 
bahsetmiş, Türk ikbsadcılarım 
ıevindirmlıti. lngiliı piyasasının 
Tlirk yumurtalarına kapanması, 
daha ziyado idari kararfarla vu• 
kubulmaktadır. Bu tüccar, bu 
vaziı et karşısında şu fikri telkin 
ed yc rlar: 

fü,tün dün}ada ticari vaziyet 
mUtekabili} et esasına dayanırken 
lngiılerenin bu tarzıharekeli bid 
ı.arara aokmP.ktadır. Acaba, bu 
tahdid kararına bir mukabele 
ile cevab verilemez mi? Y okaa 
bu hal, bizim Ôkonomi Bakan· 
lığının lngiltere ile olan t icareti· 
miz · n esasını teşkil eden ve bi:ıim 
ihracahmızı kat kat aşan lngil z 
idhnlôtına aid ( A ) listesini yeni 
kontenjantmanda ibka etmesinin 
bir mükafat& mıdır? 

Bu suale, biz1 Ökonomi Ba
kan'. ığmm tercihan cevab verme· 
sini muvafık buluyoruz. 

• 



.Digarıbekirde 
Buğday Ve 
Odun Pigasası 

Dlyan•elrir, ( Hu..S) - Soa 
iki ay zarfında butdaJ flatlan 
klylOytl pek blylk ulantı Te 
encfiteye dtıtGrecek derece}• 
lnmlt. Jirml kile111 24, arpuwa 
yirmi kilosu da 16 kurup aatıl
m11a baflamafbr. Mercimek kırk 
kunrta kadar dtlpıOfttir. K6ylft 
blUln yaz çah11p çabahyarak 
meydana getird"ii :ıalılrenin Pfl'• 
etmemesi yiizftnden tllccar eauf 
•• ziraat baukuuaa olan borçla· 
nm wereıaecliğincl... hllyUk bir 
mlnnb)"8 dlfltmektedir. 

Buğday pazannda mitleri 
bekllyen Hasan isminde altmlfhk 
bir ihtiyar buğdayını kaça 'fere
cejlol soran bir mOfteriye: 

-
11Ne latenenlz ona Yeriniz 

geçen hafta bu bafdayımı Deride 
belki daha fazla fiat eder diye 
aatmacLm ıiadl piyaıa biisblltiba 
d8ftD. Yirmi bet P.tlt lnarut• 

.iken pmcll yirmi kiloa11 oa beı 
gthnlf kura,. lnclL Ba para ekdl
ğlm tohumun bıle para11 deilJdir.,. 
Cevabım vereli. 

Buğdaylar YUait hahahbfın
dan harice de ıe'fkedilememekte 
ye ancak bazı t6ccarlar belki kq 
aoalanaa dojru butday fiatmın 
ylbelmek lmidlnl besliyerek ;rok 
bau .. • bujday •• arpayı alıp 
a•barlanm doldurmaktathrlar. 

ŞehrimWcle pcle Jh pıYal 
a ppp urfededen iki blylk 
fabrika vardır. Banlar biru faz· 
laca mllbayaa ederek k&yllnln 
,.... slidGrlJ•lar. Bu da ol
aıua bBıbntlo bujday para et· 
ıaiyecek bir dereceye plecektlr. 
Odun fiatlan bv .. .,. llilbe
ten bu Hne hir mbU aha Jlk· 
selmlftir. Her mene kantara yani 
otuz alb batman odua tlç buçuk, 
dört ıllm8f mecidiyeye Yerilirken 
ha tene beher kant•rı heıbu
çuk, altıbuçalr mecidiyeye utıl

maktadır. 

K&mDr de aJlll tlencede 
fiathclır. Her Mne kiSmOrlo Hldz 
kıloau beı ..... bnp lallhr
ken bu aene dOlnaz ıtlmlf ku~ 
p ıahlmalrtadır. Hanim biraz 
yapwhı fittiml ftat:Jer de derhal 
,antmelrte odan " k&mlr ~ 
ba Hae epeyce 11laab çekilmek· 
tedir. 

iz mitte 
Bu Sene 7 Saylav 

Çıkacak 
bmit, (H..-1) - Beledip 

meclili •JlaY seçimi teftit h.,.. 
tine &.y Galib, Bay llu81afa, 
Hay Muhiddin, doktor ZiJa, BaJ 
Sdkı, Bar Mehmet Y&ceyl meç
mittir. Heret pla.-•1• batla· ...... 

Sayla'f seçimine kadar lamltte 
f.rkaya bet bine yakı• kadın 
azl lraycledlleeejl aa atılmak· 
tacLr. Ba tene vlllyetimizden yecH 
aarı.Y çıkacaktır. 

Blgacla Bir Yengm 
Ba9langıcı 

Bira. (Huu.ı) - Uamazılh 
•mtiade otar• Giritli ma De· 
denin e'fiaclen alet çalnnıt '- de 
eti' ftaa Ye belediye ta1111n ale
c6rme adamlan tara"ından heme:ı 
1etifilerek bir tarafa 110 atmaana 
meydaft Ytrilmed• •A ıl-
mti • 

Çorumda Bayındırlık işJeri 
Yollar Yapılıyor, Su Dağıtılıyor Ve 
Yeni Bir Elektrik Kurumu Tasarlanıyor 

ÇonmCH-al) 
Çonua Ye lraza
lan llirçelr ktUt8r mcır.:""'""' 
byaakları Ue 
dolodar. Eald 
çajlarda • lmt 
1IÇ9lllZ, bnaa 
geçmez., bir bu
cak olan Çorum
cfı. timdi lıer 
yerde ımllleme
yea bir baym-

dırhk vardır. 

Kllltllr abet1 
bitin kaylere 
girmiştir. Çorum 
u ............ 
tehleriacle oka-

......... tuar 
lamaktad1r. Bele
.tiye Bafkam bu 
it için Aakara1a 
ıftmlftir. 

. YenlBlr 
Na hap 

Suprla1abaih 
Y ekbaı nahiyesi 
kiye pftİllDİf, 
Bota.kale kiyi 
ela ...w,. JapW 

yan 8 bin yavru auft1r. 
bu lflk kayak· Qorumcl& liMye pü elveriti görtllea Sailık m.ektelM Oda• Derdi 
lanna bir ele B• eld.mMlal Aaa Jallan enelce cllpllmif Bu yal ..... ela oc:kln azbjı 
dilemektedirler. Çorumda liaeJ• olan Mlnel WJWWa 1emtlare tize çarpmaktadır. Bundan 8tlirl 
elv..t,li yapdar da ••rdır. &. yeriJmeme plq.lm='tadır. Bu it odm depdndm çek palaah 
arada •ihk mektebi de sayıla- lçia yenldea Aba alman bora• atılmaktadır. Bunun Hbebi 
bilir. famt cfatenmealne bafflmmqbr. atJardaa ... n kelilmuiaia ye-
ÇO ..... Yol .... ı Ve 8u iti Eleldrllr ltf aak edilmelidir. 

Çonmda 1al yapamı u.ı.. B• ,-jıa eebebl ele ... 
miftir. Atatlrk adde.i Be H.ı- Elektrik lmumuaaa ll•iı adar. k6mtlrll yakd1DH1nı temindir. 
kMi leladeki besak yollu. Y.. Bqanlma• fsteallea clfleldeı Fakat tat ki.ar aobalan 20-30 
nibaftaa dld ! melde •• dltea- arM&Dda en blytlk J• tutam ha Ura olcluiu lçla balk lalli oda 
mektedir. elektrik itidir. Belediye elektrik yakmayı tercilı etmektedir. 

Yerli 
Mallar Sergileri 

Sivaa, ( Haaall ) - Yerli 
maDar halt.. clola.,..tle apln 
Hrp pek fu!r ıajbet. glrmOftlr. 

Ka,.rı, ( Huaual ) - Y erU 
.. ıtar baftaa clola,..Ue .ı.e..a 
..ı..ada Wr yeril ..ılar 1erpl 
yapıhmfbr. Sergi harada b11yak 
bir allka ayandlrlDlf, bittin Kay• 
nrl laallo tarafından ziyaret edil· 
mlftlr. 

Sivu Silosu 
Siva, (11....ı) - Yeni...._ 

lan m1omm lrayll için be,elr fay· 
daları olmt11har• Silo klylldea 
ptlİJ• bdm 3500 toa bajdaJ 
.ı... " •-m•kabOiade kir 
ltlye 125 bin lira clajatllllfbr. 

Sivas luallinalerinlı T ıplaıtalan 
Sı•aı ( Hmul) - Sivas m• 

al&mler blrBif her on bet alnde 
bir toplantılar yapmıya bqlamır 
tır. Bu toplaabfarda mealeld ha .. 
bihar.erdea ltqka mlumereler, 
07W..., eilenceler et. tertib 
etlilmı'daclir. 

Slastl ilet HlrllZ Tatufda 
Slna. ( H.....ı ) - Hıradak 

yapmakt.. .-çla olu ft ....._ 

Tevfik De oil9 Haca pbir harl
c:inde ltlr atalda aldam11f)u, 
izleri btfelaarak burada paka
laomıtl.nlar 

Hafik Kaymakamı 
Hafik ( ..._.. ) - Bohacla 

bymaka• Bay Rtlfdl Hafik 
bymak-r.p.a 1aJ1n edilmlf, 
gelmif Ye vazifeUe batfallllfbr. 

lflwda Salaklar 
ltdır. - Soluklar 

baılaDllfhr· Ba HDe odu da 
azdır. Belediye kendisine lllt lm
rumuı aiaçlan kestirerek fakir 
aball1e daiatmaya Ye suretle çok 
yerinde bir 1•m.n PP•,. 

Eskişehirde Yıktırılan Dükkanlar 

• 
zm .. bir köprü b....- cftselliğini bozan cllkklnlu 

F.aldpltlr {Hu..., - Gepa ame Hulnllda 9"91 11kbnlu " 
m•buebel 1ıw.-Je19 aW .raa dlkkinlar P,lda Wr vady,ate n eldala 
ıfbl bıralat...ftır. Yapalaa beıabuz harekatı. ymuz hulUI muhuebe 
ldarell sarara afra .. lda kalmuııt. vaziyet plarİD stızelJiiial ele 
bozmUflur. 

Ba dlkkbluclaa -.. eanaf da zarar ebaiftir. • akklalann 
hlru enel J• rapllnlma11 ve ,u.ı bw.at111 ıaldanllııaul lcab 
etmektedir. 

Biga da 
Bir Dul KadlDI Zorla 

Kaçırdılar 
... (8-Ull) - n.~ ..... 

..,..-... muhacir llDlllİll mad 
oil• Uelamecl km dal Emiaeyi 
maim& tama& ederek zorla kaça
nb 1ıeac11.- kan ,.,.... late-
mlttlr. 

Emlae •ita rua ._...., 
bu ........... kurtalalt ..... 
ama e'fiae bc-.tu'· 

......... cWa .... ka-
dnna ,o1c1a ..... cıl·-.. .. 
claia kllldnmfbr. Gece dalda 
,... ..... kta UJ11J& ....... olu 
MhlMI 111lm ••Hn+a llt:lfade 
eda E-.. ,- -.ak ..... 
ı~lmif, ub~' laaberdar etmiftir. 
Ml .. plrıl-., ~,. t.ılim 
olnn ...... 

Edirnede 
Kachnlar Fırkaya Girmek 

için Çalıpyorlar 
Edirne. (Huaaı) - C. H. F. 

ul•uada tapiu•a kaclmlar ~ 
- bdıml-- bir - •• n1 ,. ... 
kaya yaal•alan rp. ....... 
bir propapnda ...,. 1ep11.a-
dir. Bu laeJ•t alb kola .,.... .. 
we alb blda pbpu,a hafla· 
BUflardar. 

811181 Nalliyl • .,..11 
Gldll. tH-.ı> - Halk r ... 

m ..W,e ....... Mtla aa
DID lftiraklJe Japl.... reilllie 
BaJ ll&ietln. mbkı.ra da Ba1 
Ali, Bar Otmaa, Baba Halil otlu 
Hu-.. Baı Mehmecl Hçilmlr
ler6. 

Faydalı 
Bir Iı 

Ankaradu yazıl.yor: 

noml Bakanfıiwna bailı 
~abpa Tlrk ofla dairul 
ile olan abp-lflerimizl 
mak için elladen ıeleni ı•rl 
m ... ktacbr. Bir yandan 
1eni yeni ahcılar aranarak 
aarkea eliler taraftan da h 
ıatacatumz mallann temiz ve 
muı yani bir kelime ile Staa 
eclllmlf bulunm&11na çaLphyotı 

Ofisin Ufl'lyat seni.t h 
b .. blllten çıkanyor. Burada 
Ye iç plyaaa durumu tel 1 
nna ıare bayatlamadan iti 
bDdirilmektecllr. Bu 1em. 
bllytlk ve faydah bir ffe 
glrifmiı bulunuyor: 

.. TUccar111UZ1n adres kitabi" 
hazırlamakla afraf1Daktaclır. 

Her memleketin I~ ff 

aht•erlılerlnln artmasına ha a 
Jdtablann111, bftytik rol oyaa 
lanm, rekabeti lramçıhyarak 
lkonominla ilerlemesine 
yardım ettiklerlnl burada 
uzadıya anlatacak deiUlzl 
yalnız bu faydah iften d 
alual lkoaomi için duyda 
kıvancı JllDlalda kalacafız. 

Y almz bir noktayı g6z 1 
koymaktan kendimizi alama 

Ttırlr ofiıtea afrencllfi 
,an ban taclrlenmiz aclrn 
bma ı.imlerial yazdırmaya 
ldnmektedir. Bmıa rapan 
bancı ticaret evleri ise nr1ı 
carma mahms olaa IJa ki 
lllmlerlni yazdırmak dD 
clirler. Bu yabancı istekler 
'bm elaemmlyetlni Tllrk tice 
........... ~'41 .... !~ .... 

Ttirk ofise iımiai Ye a 
fhdenaeyen tlccarJanmızm 
ret odalarından ba İf için 
lammı balana fltlerl dol 
lanm iz faydalan için tav 
• deri& . 

Kadın Yüzünde 
Bir Çoban Arkadapn 

Öldürdü 
Ga..ia elki Keç·ıer ki 

ohıb Bi1&a111 Kocaıar k 
dua çobanlajı yapmakta 
Sile,_. otla Feymllab, 
klyllldH kir lbrahim km 
rlJeJI ...tr• tutmaftur. 

Blpma Ealribalıklı •IJID 
ı-aB ofla L6tfi de Fı11n1111191 
laeqla lorda heraber ha 
otlatbtı a rbu11dır. 

Hayriye F eyzuDahı heyee 
onct.n hv ne tarla olana 
kartulmak ı.ter. LiJda 
balam-. ()pu bir tuzap 
renk laapllbaaeye attarmaJI 
blfleJilda ODUD eliac:lea J 
kurtarmayı d&flln&r. 

Ve bir ... ha plllllm 
.._.k F.,.U.laa L6 &.la 
kmdlaine tecavlls etlljlal 
F eyzallah ela le al•J• 
werir. Bir pc• Ulil 
t.ra..U. namuma cık.. Fı 
ini mada • lililala 'tdmıu 
melde ela FeysuDalwa taa 

kalar •e llllr. 
eaİD• k61 oda 

fırla1aa Mlspi. F., ,..... • • .dliJ•,. iMii• 

iğdir Hillaye HaJeti 
Jtdır, (Hamil) - wm.-ııııı 

yardna laeyeti fakir çc.cı: 
bellemek Ye bu siydirmek Pi 
hpaaya batlamıtlM', belet. 
k ... yardam •~tedir. 
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Okuyucularıma 

ıyılar Dl C vablarım / 
Almanya ütecaviz Ber 

Alm nyad H'tl r partiı\ ıiyua Vaziyette Mi? 
itlerini el alınca, vren el bir aava· 
ıın patlak vermesi korkusu kafal rda 
)'er tmete b ılam ıtı. Aradan epey 
tıllar geçti. H tler ve arkadaıtarı 
1'Y•ıa koltuğun daha ıyl yerlottiler. 
Fakat savat ol a ı, ol dıktan bat· 
lra a Hitl rin en ıöd ıeçer arka
d1t4l rı, sıkaık söyl vlcr ver r k 
"Alına ya ın s v ı i&teklisl olmadı· 
tını,, söyl dller \•e yine de söyliyorlar. 
İki g n 8nc de Prusya Baıbnkanı ve 
A.l anyanıu Hitlerden sonraki en 
a'Uçl önderi Bay GBring, "su f 
lıt iyoruz!,, Diye ba~rdı. Fakat Say 
<;f6rln2 daha ya an bir sö1ı a6yliyor, 
diyor ki: 

" - ÔnOmDzdekl yal içinde uluslar 
•raıında hanı yo unda dllıene kon11-
lllıyncak hiçbir bOyük anlaıamamt?:ı• 

lılt olmıyacak. ,, 
Bu, ne demekttr? Bize kalıraa Bay 

Göring ıunu dem k istiyor: 
"- Biz Almaalar uluılar arasında 

~trab rllk iıtiyoruz:. Bu beraberliği 
aıanmak için uğraııp duruyoruz. 

~n.nmnzdekl yıl lç'nde öteki uluılar 
tzıın bu lstetimizi yerine getire• 

Ctlder.11 

Biliyorauauz ki Veraay a dlaıma
•ına göre Almanya silablaaamaı. 
Yiı bin askeri nıkın bir ordu yapa• 
~az. Tayyare ve denis alb l'emlıl 
11:uU na a:ı. 

Bay Göring, yukarıdaki tek dlm· 
lt1Ue Versay muahed ainin Almanya .. 
llın iııtaditi gibi değifecetiai ıByle• 
nıtı oluyor. Ac b bu manayı yanht mı 
çık rmıı oluyoruz - Jf-

2000 Ölü 
S ylan Adasında Salgın 

Dehıet Vericidir 
Kolombo (Seylli.n adaaı) - Malarya 

aalgınından şimdiye kadar (2000) k' i 
öldüğü blldirıliyor. 11 

panya htilalinde 
Ölenler .. 

M drid, 22 ( A. A. ) - Saylulu 
llıtcliıi, Aaturyanın bayuıdırhtı için 60 
llıilyon peçete tahsisat kabul etmittir• 
Dliıenin korunmaaı uğruada 3ltn iıçl 
•ilelerine lSIDncey• k11dar tekaild ma· 
~ıı batlaıaacakbr. lhtilllciler tar fın• 

l
dan llldllrlUmeı olanların ailelerine de 
500 pcçeta maaı verilecektir. 
~ 

P ris, 22 ( A.A ) - Hab ıistan 
e'çilifinJ bir bildiriminde 1908 yılın· 
da ltaly il Hahe.tiıtan araaıoda 
yapıl n bir anlagmaya göre ( \Val 
W l ) ın ,H bet toprakları içi de 
o duğunu ve bu yerin deniz kenarın· 
dan 4 O kilometre uz kta bulundu· 
ğumı, lt lya • ırı ın lıe de • H 300 
kilomere u%akta bulunduğu un teıbit 
edildıği bi d rilmektedlr. 

S rda Bir Emir 
Bayrak Asma Yasağı AI
m n Cebhe ini Kızdırmıı 

S rbrlik 22 (A.A.) - Sar hn
kQ ti kom·syonu tarcıfından 
neır dilen bir mir, bugllnd n iti
b ren b rhangi bir bayrağın çe
kilm sini yasak etmekt dir. 

" Alman cephesi " bu emre 
cevaben, blltfin halkta~ Protesto 
makamında Alman bayrakları 
ç km esini latemlşUr. 

Netice olarak, bu aabab bn
tlln Sarbrllkde pencerelerde bin• 
lerce bayrak görülmekte idi. 

Sar Yolculuğu 
Roma, 22 (A.A.) - Üç zabit ile 

41 aaker yanlarında 13 hafif tıınk 
olduğu halde Bo!onyadan San alt· 
mi tir. 

Son Facianın 
Tafsilatı 

Batdnd, 22 ( A.A. ) - Rutbadan 
gel n bir habere göre, kazaya uğra• 
yan Felemenk tayy resinin iki yolcu· 
ali• ç tayfasına aid cesedi r tayyare
d n biraz ötede, üçüncü yolcunun 
cesedi de kıtmarasında bulunmuştur. 
Hepsi de ansızın ölmüı blsa" i ve.r
mektedir.Yulcuların paraları, kıymetli 
etyal r ve posta paketleri muhafaza 
altına alınını tır. 

en ç_.,.. 
LAhey, 22 (A.A.) - Biri•l dotuJ'a. 

ateki batı7a Noel bediyeıi gönderen 
iki Felemenk tayyaretinin muvaffa
kiyetli uçuılan herkesi sevlndirmittir. 

in ul'Un K rdeşl Ber et 
Karar1 Aldı 

Şlkago, 22? (A.A.) - Banker Sa-
1nuel İıııuHln kardetl Martın lnaul 
beraet etmittir. Martan luuJ, bnıka 
blr ı:immet iıinden ötnrD, 16 Klnunu· 
ıanide, bir daha ıorguya çekHecektJr. 

Sevmediğine 
Edebi A 

T~Sika Aşık 
23 112 I 934 

Harun Şinasi, gnrso a: 
- Hesabı da yann bana gön-

derirsin, dedi. 
Garson, adeta gllcenmlı gibi 

bakıyordu: 
- Aman, Bay Harun, çok 

tlca ederim, bunun lakırdısı mı 
olur? Gazino, sizin! 

Garson, uzaklaıınca Cevad 
Galib, dlılerinl gıcırdattı: 
I - Ah, fU garson milleti •. , 
nıana hulul etmeyi, nabu kolla-
bıayı, ne bilirlerl Şimdi paran 
\'ar ya; bayım, jeneralsın, gaı.ino 

A
da senin, plAj da, senini Hatta 

dalar, Marmara da senin... Fa· 
~at Allah saklasın. f8yle biraz 

!itecek oluver; bu ağızlan kul-
~1nan 1ankl onlar değillerdir, 
rdın değifiverirlerl 

Harun Ş:nası, arkadqının 
0ınu%unu olqadı: 

ı_ -- Anlıyorum, yanıksın. .. Fa
~t bırak ılmdi bunları... Kendi 
1tlnıi%i dütUnellm, Birayı mezeyi b IDarladm, iyi, güzel amma, 

1 
Unlara kendi kendimize mi yi} ib 
Çeceğiz? 

L Cevad Galib, dudaklannı 
0 llktn: 

- Biz, bir kere davet ederiz. 
Harun Şinasi, başını geriye itti: 

le b- Hiç ümidim yok. Beyhan. 
l ul etmez. 

Cevad Gal'b, birden sinir· 

lenmiıti; 
- Allnhaşlana bu Umldslzliği 

bırak. .. Hem kendı nmtdsizhğlni, 
bnşkalannn da geçirme.. Bir kere 
davet ederiz, diyorum, fakat 
ısrar etmeyiz. Beyhan, ıarardan 
hoılanan tiplere pek benıemiyor. 
Hem, bu ifi, Behiceye bırakım. 
O, ne derse. o, olm. Bana. Behi· 
cenin fikri, niyeti var ıibi ıeldl. 

Harun Şinaalnln ylbU gülmllftll: 
- Mükemmel adamsın!.. Eıl 

bulunmaz adanısınl .. 
- Koltuklarımı kabarhyoraunl 
Cevad Galib, göğsünü germİf, 

koltuklarını kabartarak bir iki 
adım attı ve birden durdu: 

- Harun, aana, bir ıey aöy· 
llyeceğlm, iyice dikkat et ve ak· 
hnda tutl 

Harun Şloasi, ciddiyetle din· 

liyordu: 
- Söyle, kardeıim. 
Cevad Galib, onun llz:erindekl 

nüfuz ve tesirinden memnun, gU· 
IUmsUyordu: 

- Beyhana karşı, alacağın 
tavırlan, biro tart... Ne fazla 
nazik, çıt kırıldım, ol; ne de 
fazla teklifsiz, liübali bulun ... Da· 
h doğrusu, Beyhanı, birazda 
kendi haline terk edelim, bak, 
iyineidevran ne suret gösterir! 

ar rı da 
Vaş· gton Andla ması Bozulduktan 
Sonra Y ni Biı· .. 

Tokyo, 22 ( A.A. ) - J aponyan n 
V fİngto denh nndlaımaaını bozdu· 
tuna d ir Vat" gtond ki J pon elçi
aine bir telgraf gönderil ektedir. 

Am rika Ne Yapacak? 
V f ngton, 22 ( A. A. ) - Londıa 

deniz konuşmclannın bir aona erme· 
mest li:ı rin birçok eya'etlerin Ayan 
uyeleri Pasifik d niz kıyıları ile Alas· 
ka kıyılarını bergltirilmeainl ve 
Alaakada bir deniz tayyare karar• 
glh kurulmas i temqtir. 

Kongr d ki Alaska murahhası 
Bay DDmon demitli1' ki: 

,, J - aponya adlqmayı bozduğu 
için bizim de Paa-fık iatihkAmlarını 

artbrmamıs h kh g8rUIOr." 
V qingto , 22 ( A. A. ) - Londra 

deniz görfiımel rinin netice verme eal 
teeaa r uyandırm k a beraber hOkQ
me~ deaiz ku•vetlerioia tahdidJn6 
devam olunacağını ummaktadır. 
Amerika tahdid tekliflerine kapıaım 

açık bulunduracaktır. 

Fransanın Vaziyeti 
Pariı, 22 (A.A.) - Mebuslar mec• 

llııl dıı Ye de iz ne ınenl rl dıt ve 
deniz bakanl r ı deoi1 konuım rı 

hakkında dinlemiı ve Fransanm bu 
yoldaki gidıtini V ington antlaımaaı 

sırasındaki &·yasaya uygun bulmuıl r· 
dır. Fransan ıilahlan bırakma içi 

kökl bir uzlaımay taraftar old 
nlaıılmaktadu. Fransva i'are, Ja· 

ponyanın aldığı karar Vnıington 
andlaımasına !fon vcırmlıtir. 

Parls, 22 (A. A .) - Fransnnan da 
Japonya gibi Vatington andlaımasının 
boa •••• ı. İD e kuar vereeetl 
aöyleniyor. 

Fakat Tekzlb Edildi 
Parlı, 22 (A.A.) - Dıtitlerl Bakua

hğ1 blldirnıittirı 

Fransız bükümet'ıılD Vaı· gton 
andlatmaıın1 bozmayı tnsarlndığına 
dair olan duyum aaıl& zclır. 

Şimdilik hGkümet mahafill bu hu• 
ıuıta birıey ıöylememekte iıe de 
hOkQmetin Pasifllddeki siyasal .,... suel 

Harun Şinasi, kahkahadan 

kınlıyordu: 
- Ne tuhafsın, CeTad!. •• 
- Ve zannediyorum ki hadisat 

lehimize inkişaf edecek... Yalnı..., 
sen, Omidini kırma... Cesaret, 
yavrum ..• 

Hllcuma karar vermit bir ci
hangir gibi denize doğru yllrllyil 

verdi. 
-6-

Motör, bllyfikadayR yaklaşıyor· 
du. Cevad Galib, Bebiceye baka· 

rak sordu: 
- Adaya çıkahm mı? 
Behice. Beyhana dönmUotUı 
- Ne deraio? 
Behice, bu sefer, Beyhandan 

hakikaten fikir danış yordu. Bey-
han, kirp:klerinl oynatb: 

- Bilmem ki... 
Ve hemen batmı geriye ltU: 
- Hayırl.. Hayır! .. 
Elile itarel eder k Cevad 

Galibe bağırdı: 
- Bay Cevad, böyle açık· 

!arda dola bak fena mı? Neyimiz 

eksikki? 
Cevad Galib, höraıetle lğil· 

mitti: 
- Emredusinlz. 
Beyhan, Behic niıı kolunu 

dUrttii: 
- Bize, birer kadeh bira da 

lütf der misiniz? 
Harun Şinasi, heıuen cevab 

verdi: 
- Emredersiniz. 
Behice, yan gö:ıle Reyhana 

bakıyordu, kulağına lğildl ı 

dama Ba laciı 

nkanın Pa ifik sahillerind ıı 

mwıım m rkezi olan San Fran ıııko 
el len birlbirlle tamamen n ya

kından ilitikll g6rdüğ4 bi inmektedir. 

Sta iski • 
şı 

Ü avir Prens'in Ôldü
,-ldüğü Netice i e Varıldı 

Parla, 22 ( A. A. ) - Staviski e
esi ak nd tahkikat y ıya 

memur komisyon, sıhhiye eksperleri
nin ve bılhassa profesör Baltazar'ın 

rnporlnrmı dinlamiştir. Pr ofeaörun 
vermlf olduğu raporda müı vir M. 
Prenı'ln kendi kendini öldürmüt 
olmas nın tıbb n mnmknn olm dıaı 
ve kendisinin demiryo ona bağlan· 
mazdn11 <ince zehirlenmit bulunduğu 

bildirilmektedir. 

J& ony ın Tlc retl Bir 
Yllda Hayli rt ış 

NeyYork, 22 (A.A.) - l.tntlsliklere 
göre Jııponyanın Cenub Am•rikasına 
olan çıkarı Ul34 yılının ilk dokuz 
ayında 21 milyon dolara varmııtır. 
1933 senesi içindeki çıkarı ise 7 mil
yon dolardı. 

- iyi, lyi... bu jestlerin hoşu· 
ma gidiyor. Fakat neye Adaya 
çıkmamızı istemiyorsun 1 Eğlenir· 
dik. 

Beyhan, elile ağzını kapamıştı: 
- Bari, aen ıöylemo Behice! 

BugUn, cuma olduğunu unuttun 
mu? İstanbulun yarısı adalardadır. 
Muhakkak bir tanıyan çıkar, ıöz 
olur. 

Behice, yan ıaka, yarı ciddi, 
dudak bfikt : 

- Suadiy de, kimseler gör· 
medl, sanki .•. 

- Olsun... Orası, senin mu· 
hlUn sayılar. Motörden Adaya 
çıkacak olursak, bütün gözler, 
bize çevrilir. Bu wğuk ıımarıklıgı 
bari, biz, yapmıyalım. Hani Ka~ 
dıköylinde, bir alık oğlan vardır· 
sporcu gibi giyin:r, sporcu gibi 
elini kolunu sallar, halbuki spor· 
cu değil, lipacıdır. Ahk, gök 
gözlerini dikerek kadınlara bakar. 
Bütün kadınlar ona aşıktır, o da 
btitnn kadınlara Aııkhr. Bu ahğın 
kira ile tutulmuş mot8rlerle gez· 
melerini unuttun mu? Hele bir 
gUo, alqam üstO idi. Biz vaplll'-
dan çıkmııhk. Seni otobüse ka· 
dar götUrdümdil. Rıhtımda bir 
motör yanaflk duruyordu; arka · 
güverte inde bir masa kurulu idi; 
etrafta ne kadar işsiz varsa top· 
lanmıı, motöre bakıyor; o alık 
oğlan, sanki motörlle, yatı ile 
s yabate çıkmış bir Amerikalı 
kayıtsızlığile masanın başına geç· 
mit, ayakta içkl içiyor, meze 
yiyordu. Hatırladın mı? 

Adapnzannda bay (K. Alp) ar 
Y eıı otuza yaklaımış bir er· 

kek vl nme ç ğma armı de· 
m ktir, madem ki bir aileyi ge
çindirecek kadar kazancınız da 
var, dostlarımı:ın fikrine iştirak 
ederim, evlenmelisiniı. Gördüğü· 
nüz kadınların hiç birine kar ı 
huıusi bir meclubiyet hi5setm niz, 
evlenmeyi gecikdirmek için biı· 
1ebeb olamaz. Arayınız, istediği· 
nlzi elbette bulursunuz. Bahsetti· 
Ainiz Oç kızdan biç biri Uıerindo 
duramıyorum, haklannda verdi· 
ğlniz malümat kafi d ğildir. .. 

Kadıköyde bay (İ. B.) ye ı 

Sevlfen iki gene arasında, ba· 
rı~ma ile netice! nmeyecek dar· 
gınlık yoktur, blraı: daha sabredi· 
niz, Fakt uköyln kızı,, tabirJ ile 

n kasd ttiğinizi anlayamadım, 

itiraf ederim. ... 
Bay (N. T.) ye : 

lık mektubunuz:.u aldığımı ve 
cevabını da yazdığımı pek iyi 

hatırlıyorum. Fakat madem ki 
gö:ıUnllze ilişmemiv, fikrimi tekrar 
edeyim : 

Milliyetlul ayn, dini rl ayrı 
ve tabii dilleri de yrı olan iki 
gene arasında evlenmeyi doğru 
bulmam. Muvakkat bir eikm 
mabsulüdUr. Fakat bu şk zayıf· 
layınca, fena oeUce verJr kanaa· 
tindeylm. Fakat madem ki mut
lak olarak yekdiğerinizden ayrı-
lamıyacağınızı öylliyorsunm v 
benden sadece, bu vlenm ye 
muhalif olan ailelerinizin muva· 
fakatinl kazanmak için çare 
soruyorsunuz. Maalesef bulama
dığımı söyleyeceğim. Bekleyiniz, 

siz kızın ailesi ile, o sizinki ile 
1nk sık konuşunuz, dost bir hava 

yaratmıya çalııınız, belki gUnlln 
birinde maksada varırsınız. 

TEYZE 

Behice, lkl elile yUzUnli 
örtmnştn: 

- Sus .. liahrladım.. Öf, ylne 
midem bulandı.. Adaya çıkmak 
değil, kendimi mot6rden atacağım 
şimdi ... 

Harun Şinasi. elinde bir şişe 
bira ile gelmiiti: 

- Aman, Behice d di. Ca
nınıı.a kastiniz mi var 1 

Cevad Galip, hazır nükteyi 
yakalamıştı: 

- Sakın ha, Behice... Ga· 
zeteler de yazmazlar; ölUmlinUz· 
de pek bedavaya gider. 

Behice, bu nükteyi beyenme
miştl: 

- Biraz soğuk düştU bu, 
Cevad. .• 

Cevad Galib. alınmak töyle 
dursun, bunu iltifat sayıyordu: 

Bana takılmasanız edemez· 
siniz ..• 

Beyhan hiç teşekkOre lüzum 
ıörmeden, Harunun elinden blra 
ıişeaini almıjtı: 

- Bir de bardak! 
Behice, taşırdı, parmağını ısır· 

da: 
- Kı:ı, ayıp değil mi? uva· 

ğma mı emrediyorsun? 
Harun Şinasi, sevincinden kıp· 

ktrmıı:ı olmuştu; gözleri parlıJor, 
dudaktan titriyordu: 

- Bırakınız Behice... Teklif 
mi var? Bendeniz daha memnun 
oluyorum. 

Behice, Cevab •ermedi, fak t 
içinden: 

(Arkası var ) 
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Resmi.'liz! Biz~ Gönde .. 

Sizt! T ahiafmızı Sö11lig11ii •.• 
Rumlnlzl kupoıı ile l'Önderlnla. 

Kupon diğer aıyfamııtdadır. 

L-------------------s o Ankara: Bayan Lemin: A~ır 

başlı ve çalı~kandır. 
Pek: .lcızdmlınayınca 
mukabelede bulun
maz, herkesle iyi ge
çinmek niyetindedir. 
Bu halile kola.) hkla 
gonüllcrde yer tutabi
lir. Menfaat bahsinde 
pek f er-.gatlı hareket
lerJe buluumaz, i,ini 
hesabıcıı bıleııler gibi da Hanır. ::511.ol
mı:rn ·ıığı aı kada~lerı ard11111da nefttli 
ve konuşkan olur. 

• 31 Aksar~y: Bayan Şükrüye: İş-

lı;ıu •• 

ten, iduı·eden anlar, 
tecriibeli ve ağırl>ıAşlı 
bir ev ktt<lıuıdır. Ev 
eş) al ,ır.nm tertıb •• 
tarızim.hıde ve paraya 
ait işinde muvaffak 
olur. Gençlerin ~aku· 
larıaa çiylilc yııp -nıız. 

Dertlerıni kederloriui 
dinleyenlerden hoş-

• 20 Hassa'da: Bay Hiianü: Elindım 

lı gt>lır. ve yaptığı 
işlerde intizam kaide
lerine uyar amirlerine 
kendictini kolaylıkla 
aevdirir, himaye görür 
ve verilen işleri tıyi 

hitireceğinıt dair ka
naat telkin edebilir. 
Elbiae ve eşyasını 
temis kullanır. Dağ 
başında bile, şıklığa eheuıwiyet verır. 
Atkadaşlan tarafından ıevildiğl kadar 
da hazan çekilemez. Şöhretten ve 
kendiııine ehemmiyet nrilmeıioden 
fazla hoşlanır. 

• 28 Konya; Z. K. 
(Resmlnla dercini llhml1or) 

Kibar tavurlu bir kadındır. EYioio, 
huauııiyetlı:rioin dışurıya! taşırılmasını 
Ye herkeı tarafından bilinmeıini iste
mez. Misafirlerini eyi n güler yüzle 
karşılar. İdareci tavur ve vaziyetleri 
.ardır. Karıııındakine işini gördürme· 
ıini ve hürmet telkin etmesini bilir. 

• 
27 Adana; H. H. 

(Re1mlnlıa dercl•I lıteml1or) 

Gördüğünü ıöyler, bildiğini ıöyler, 
fol dııı bir olanlar gibi hareket eder. 
Gizli ıeylıri pek ıaklayamaz. Bu hali 
arkadaılan tarafından bilinir. 

• 29 lıtanbul; Bay Eıref; 
( Reamlnlıa deJ'clnl lateml10F ) 

GözU pek ve ataktır. Fatzla n aed 
konuımağa gelemez. İ§i ıözle bitire
mezse 1umrağuna ıanlır. Oöı.üntı pek 
çöpten 1akınmadığı lcin keudiıiııi tam
yanlar ıuyuoa giderler. 

~ 

3~ Ankara; V. M. 
( RHmlalıa d.rclal lıte•l1or ) 

Eline geçen parayı heaapaizoa aar
fedebilir. Üatüne baıına ehemmiyet 
nrir bu uğurda borçlanmaktan çekin
mez. Modayı herkesten enel tatbik 
etmek ister. Elbise ve etya.mdaa 
çabuk bıkabılir. 

26 Bandırmaı C.: 
( Foto.r fının dercini latemıyor ı 

Zeki ve sokulgandır. Elinden it 
gelir. Başkalo\n lizerinde kunetU teair 
yapamaı, gürültücü ve kavgacı olmak 
istemez. Ca0t tatlıdır. Kafaıile çalı\· 
makta muvaffak olur. 

BANKA KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayeııi Liret 700,000,000 
ihtiyat ak9eai ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, ls viçre, Avusturya, Maca· 
ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Te Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 F2131415) 
Şehir dahlllndekl acenteler: 

htanbuldıı.: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlıında : İstiklal 
caddesi 'l't>lef.1046.Kampiyo dairesi 
Doraada Telef. 1718. 

lZMIRDE ŞUBE 

SON POSTA 

Üniversite Kimya Laboratavarlarıada .. 
" - Ne Diyorsunuz, Bazan Bir Nümu

neyi Günlerce Tahlil Edemez, 
Ter Döker, Dururuz! .• ,, 

" - Dumanı, Kokuyu Görüyor Musun?. Oh, Bu Üç Oldu, 
Yaşasın! Kalemini Versene .• Tutyayı Elde Ettim. " 

- Bazan bir nümune üzerinde 
ırUnlerce uğratırız, hazan mürek· 
kebatını tam çıkarmıı iken, bir• 
denbire fı değiıir, karmakarışık 
olur. Haydi yeniden, baıtan 
tahlil.. Yine günlerce uğraşmak •. 

Üniversite kimya laboratuvarı· 
nın kapısını hafifçe aralık edince, 
keskin ve yakıcı bir koku burnu
mu kavurdu. lçeriıi duman içinde. 
Ta karşı açık pencereden dışarı 
alabildiğine dumanlar htkınyor. 

«Acaba yanım gibi birıey mi Yar?> 

tübler, ıioeler, ocaklar araıında binbir koku içinde tahlil yapar, göz nuru dökerler 
diye dUşlinUrken, tUbler, şlteler, uzandı: 
demirler, ocaklar arasından kıv· - Buldum, a1ltnitrik'i buldum. 
rım kıvrım aaçlı bir baş uzandı: - Zalnız asilnitrik ml? Başka 

- Kuzum, bana oradan bir blrıey yok mu ?. 
az amonyak uıataana.. - Ayol, henU~ daha birini 

- Bir ıey bulabilin mi? buldum. Dur bakalım. Hem tllb 
- Su temasile aHtllen gazını kaynarken aaçlarımdan birkaç 

buldum. Herhalde Karbon dö ka- tel tuttum, derhal yandı. 
liaiyon yar. Genç talebe güldü : 

Kaıı kfSşeden birdenbire ant - Hele hele. Sen hu aaçları 
ökıürük haıladı. ÔkıUrük yavaı 
yavaı etrafa yayıldı. Çoğaldı, bir 
lki, Uç kiti derken, bütün labora• 
tuvar talebeleri hep birden ök
sürmeye baıladılar biri aeılenl· 
yordu: 

- Öhhöö~!. Yahu kim yapb 
yine bunu?. Allah mUıtahakmızı 
vermesin. 

Genç talebelerdenblri, kekin 
kokulu dumanlar araaında bana 
anlatıyor: 

- Blılm bütUn işimiz ıu: Aılı· 
tanın yerdiği numuneyi tahlU 
etınek.. Sonra raporu yazıp ver· 
mek. Esasen aaistao bize 
numuneyi Yerlrkeo daha evvel 
bu mayi halindeki nllmuneye 
neler kabıtırdıtını defterine not 
eder. Eğer bizim tahliJ raporu· 
muzdaki ıeylor, o notlara uyarsa 
doğru halletmişiz demektir. Me
Hll bakın şu ılıeye .• 

içi yara yarıya mavi bir mayi 
ile dolu tlfeyl gösteriyordu: 

- Şlıedeki bu mayi, daima 
a1latan bırafından renklendirflir. 
Biz bunun içinde neler olduğunu 
ayn ayrı tecrübelerle arar, bulu
ruz. Kaynatırız, içine lAzımgeJen 
şeyleri atarız, koklarız, bakarız, 
ısıtır yakar, muhtelif imbiklerden 
tUblerden geçiririz. Meseli bakın 
şu arkasını bize dönmüş olan 
bayan tam Uç gündenberl bir 
numune ile uğraııyor. Okadar ki, 
artık bütuo asebiyeti başma vur
muttur, uykudan, yiyecekten 
oldu. 

Birdenbire karıtık dumanlar 
aruaoclald ı•nç bir kız ba11 

kimya laboratuvarlarında bayanlar kar
makarıtık mayileri bir bir ayırır, 

raporlannı yazarlar 
birkaç tecrllbeye daha tutarsan, 
ıana bt rıey kalmıyacak ku.ım. 

Genç tal~be bana döndü: 
: - GörUyorsunuz ya, hep böy• 

le, 1abahtan akıama kadar dur .. 
madan çahf1rız. Bayan arkadaılar 
bizim kadar çalışırlar, bizim ka
dar kalabalığı vardır. Onlarda 
tahlil merakı daha fazla .. 

Bizim masanın kartısanda, 
elindeki tahta maıaya bir tUb 
sıkııtırmıı olan genç talebelerden 
biri, kfiçük gaz ocağının mavi 
alevine tuttuğu tll be dikkatle 
bakıyor, çıkan dumanları koklu• 
yordu. Birden bire elini çekti ve 
arkasına seılendi: 

· - Macid, ben kloru sodyomu 
buldum. Numunede tuzlu ıu da 
var. 

Eminmisin? 
Y abu Mn de hep '' emia 

Üniverıite kimya laboratuvarlarında 
hergün sabahtan akoama kadar talebe 

böyle çalışır 

misin?,, diye sorarsın. Ben rapo· 
rumu kendi bildiğime yazacağım. 
Yanht çıkmıyacağından eminim. 

Karşı köşeden fıkırfıkır kay
nayan bir mayiln ince sesleri 
geliyor. Birden bir tüb üzerine 
baııtırılmıı bir tapa uPatttl.,, diye 
patladı ve alabildiğine bir duman 
çıktı. Koku dehşetli.. Yavaıça 
burun deliklerimi kapıyarak 
mırıldandım. 

- Bu ko~cuya nasıl dayana• 
blliyoraunuz? dedim. 

Genç talebe hayretle yllzllme 
baktı: 

- Hangi koku? dedi. Burnu 
ile havayı bir kaç kere kokladı 
ıonra eDldü: 

·- Ben de bot bulundum, de-
di. Biz hiç bir koku bl&1etmlyo· 
ruı ki.. Alııtık. Çok alııbk hem. 

- Yaptığınaz tahliller içinde 
en ziyade piı koku veren bunal 
madde? 

- Malüm ıey, kükürt •. Maa· 
zallab hazan burası o kadar du· 
man dolar ki, bUtlin pencereler· 
den, yangın dumanı gibi duman· 
lar fışkırır, önümüzdeki tUbll bile 
göremeyiz. Çünkü hazan ayni 
nümune, bir kaç arkadaşa birden 
verl'miı olur ve çok fazla duman 
çıkaranlar da olur, 

Birkaç maaa ilerde dehıetli 
bir mUnakaıa var. Genç-lerdeo 
biri elindeki tUbe doğru iğilerek 
kokluyor: 

- lnad etmeyin yahu, ben 
yUı Hraaına bahae ılrişlrlm ki ••• 

- Evveli parayı çık bakayım. 
Genç büablltDn alnirlendi: 
- Alayı bırakın, yüzde yüz 

bunda aalt aUlfOrik olduA'una 
eminim. Bir kere bak, bom de 
•u il• kanıık bir aait ıOlfUrlk •• 
Sonra kaynarken bir hayli tehlike 
göıterdl, etrafa hep 11çramak 
latedl. Sonra ayrıca bir au üzerine 
döktüm, au ııınıvordi. 

içlerinden biri atıldı. 

- Bir kelime.. Amenna, ıe· 
nln fikrini kabul ettik. Sen bu 
aait sülfUrlke keıif mi diyorsun? 

- Kesif. 
- Ohalde üzerine su dökmek 

lAzımgelir, 

Genç talebe arkadaşına ho
murdanarak baktı : 

- Galiba başıma bir derd 
çıkarmak. yüzümü, gözUmU yak· 
darmak latiyoraua. Haydi, ceaar .. 

s·r nci k5 tın 23 
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-ır------------------------t'-Kari Mektubları 

Mı•ırçarşısı 
Saat Dörtte Mi 
Kapanıyor? 

Ramazan mnnaıebetile Mıaır 
çartıaını 1aat dörtte kapatıyorlar. 
Kapanma aaatinin altıya kadar 
uzatılmaaı için kaymakama mllra• 
caat ettik netice alamadık. Bir 
iki bekçi lle birkaç zengin eanaf 
oruc tutacak diye çarııyı ıaat 
dörtte kapatmanın ne dereceye 
kadar doğru bir hareket olacağı 
düıtinlllmeye değer bir litfr. 
Bundan bqka buras~ Belediyeye 
aid bir caddedir de. Birkaç kiti· 
nln keyfi emri ile herkesin gelib 
geçmesine mabıua bir caddeyi 
istenilen ıaatte açtırıp, kapatmak 
mümkün müdür? Mıaır çarşııının dı 
Kapa'. ıçarfı gibi ıaat yedide kapan· 
masınm teminini rica ederim. 

Mıeırçal·ı:ısı eenafınılıuı: M. <: arban 

( Cevabfar ) 
Gebzede Merk.et li köytiudeu Bay 

Has ana: 
363 Ura alacağınızı ancak 

mahkeme vaaıtas:Io lalabilininiz, 
baıka bir ıey yapılamaz. 

Mahkemeler davaları çabuk bltlı• 
meye mecburdur. Hakime dava• 
nın bir iki senedir uzadığmı ve 
çabuk bitirilmesini lıtedlğinlıl 
aöylersenla davanızı çabuk biti· 
rirler. 

* 
Ankaradan bir filim hakkında mek· 

tuh gönderen okuyucuya: 
imzasız, adressiz mektublaı 

nazarıdikkate alınmaz. 

lf-
Bay Kamil Kür Şada: 
Elçilikler te9kilab hakkında bir 

kanun ve nizamname vardtr. Bu 
hususta Dıı lıleri Bakanlığından 
malümat almak mlbılıUndür. · 
~·w-

tin yarsa, ıen dök bakalım auyua 
içine .• 

Etraftan bir kabkahadar kop
tu. Genç kızlardan biri hem tec• 
rübesinl yapıyor, hem de yanında· 
ki arkadaıile konuşuyordu : 

- Bilirsin ki ıinemayı pek 
okadar ıevmem, vakit yok ki 
kardeı. Ders, tecrübe, dera 
tecrllbe.. Sinemayı, buradan çık
tıkdanaoraya bırakıyorum. Fakat 
ıu "bltmemiı senfoni,, yi bir met• 
bettiler ki, dayanamıyacağım, bu 
cuma mutlaka gidececğim. ister• 
aen aen de gel.. 

Arkadaşı galiba dinlemiyordu. 
Ellcdekl tllbe bir ılşeden birkaç 
damla blrıey damlatb, ıonra 1e• 

vinçle haykırdı : 
- Dumanı, kokuyu görüyor 

musun?. Oh, bu nç oldu, yaıa· 

aın kalemini veraene.. tutyayı da 
eldo ettim. 

Baoa IAboratuvarın tercüman· 
lığını yapan genç, genlı ağızlı, 
yuyarlak bir tiıenin üzerine b ... 
yaz iki bez parçasını koydu, 
ıonra ayrı bir ıiıeden bu bezler 
üzerine biraz döküYerdi. Altın• 
dan esmer bir mayi, yavaı yayaş 
damlıyorduı 

- Biliyor musunuz ? bugUn 
aalstanla iddiaya glrittik. Bana 
bir mayi Yerdi, Uç saatte netlce
alni veririm, dedim. Razı olmadı. 
akıama kadar neticeyi çıkar kafi, 
o nman .. pea r " diyeccğloı 
dedi. 

Kesif duman ve burun delikle· 
rlnl yırtan koku hilA közlerimde 
ve burnumda.. Bir tUrlU tesirlerl 
kaybolmuyordu. ,,.. 
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lngiliz Askeri Tekrar 
Fransız T oprağındaec 

Sar Hanuında 
lrayıumumlJ•J• mUra· 
.. at edlleceil ıırada 
91lkOnua ••hafaza11 
t11uı!ar ara•ı bir ku•·J 
.. t. bırakıldı. Bu kuY· 
••tın bir kı•mı laıt la· 
dır, Geçen hafta lacll
'9reden Yapura bindi. 
Prannıaın Kale Uma• 
laıtıd• turaya çıktı, ora• 
claa tlmendlferle (Sar)• 
llttı. 

NHıl l'•llrler, ••• 
111 giderler, nHıl it• 
~!arlar? Franaıs ••· 
•~tel~rı ulatı1orlar ı 

Kale... (birinci 
lıinun) - Auto • 
k arr(er adını ta• 
tıyan vapur, ulta 
bir mannra ile 
rıhtıma yanattı• içinden i ln~ll• H 

lıerl çıktı. Birlnclıi ytlzbafı Unddir. 
lktnciıi blr lenzımcıdır, ıery• kalan 
ları da nefer .. 

lık itleri nhbmın kenarında yttk
ıelen hangara ıitmek •• kapııına 
bir lnba atmak oldu ı 

- Kontrol kalemi 1 
Bundan ıonra in~llz denlı ftletnae 

Jollara idarHİnin memurları yapur
dan levazım boıaltıp hanıara yolla• 
Duya koyuldular. Bu levazımın lçinde 
Jaır.ı maıaıı, yemek •••aıı, lraryola, 
~ası makinesi, çadır, çinko •u tene• 
keleri, kaseleri, odun n klSmür ıo
baları, Mnar mutfak talamlan •• 
mGhimmat ıandıklar1 yardı. 

Öğleden ıonra hanıara bir 181 
attım. •tJa henClı 71tı• halindeydi. 
Fakat bir nefer bir yazı maldaHinio 

batına ıeçmlt, boyuna ça!ı117ordu. 
İkinci bir nefer de denkleri 1arıyord 
Yilzbatı Llnd 118 kapının lSatlac..: 
Franıız memurları ile mlhim bir 
mtizakeredeydh 

- Bu etyaaın aruıada birçok 
para, birçok da mtthlmmat var. Mu· 
bafas etmek mecburiyetindeyiz. Hal
buki adamım yok! 

Mutabık kahndu Bir on baıının 
ldarHiade bir Franııı manıaaı n3bet 
bekliyecektlr. 

Bu ıeee 50 ton lnazı•ın daha 
ıelmHl beklenmektedir. Bunun harl
cilld• 120 kamyon, birçok tank, arka· 
•ıadan da 1000 aefer pleeektlr. 
Her ı•J baur old•kt•• •oaH, 
20 aea• f aaıla ile Laılli• aıkerl 
ylH Franaız topratıadadır. Ve dalma 
dolt olarak. 

Eski Hava Kahramanlarından Kac 
Kişi Kaldı? 

Resmi Tebliğe ismi Ge
çenlerden Üç Düzüne ! 

B&yllk muha• 
tebe eınunda 
biadeı 

- Bqkuman
daa Vekili Ye 
damadı baıretl 
tebrlyarl .• 

Diye imza atan 
EııYer Pqa, yal
lllı kendllinl 
l&ıtermeyl bir 
Prenılp ıa1arken 

dlfu deYletlerin 
harb teblltlerln
de kahramanlık 
ı&ıterenlerln ad· 
lan herıtıa anılardı. Bllhaua 
"••a kunetlerl ara11nda bir, 
Od, Gç tay1are dllıllren tayyare
dlerln adlan dlltllrdOkleri tay· 
Jerelerln aayııı kadar yazılır
dı. 

Fran11zlar geçen rl1n bu bab-

rayı andılar Ye adı reıml tebllle 
•• az 1 o defa seçmlı tayyareci· 
lerl bir maıa · etrafında toplayıp 
ziyafet verdiler. Bu siyafet ancak 
36 kitllik olabildi. Ada reıml 
tebllie geçenlerden, bayatta an· 
cak bu kadar kalmıfb. 

Dünyanın En Çok Yürüyen Adamı? 
------

Fransanın Cenubi Pirene vlll· 
Yetinde Navarnex adına ta9ıyan 
bir adaman 85 inci yıldönllmll 
leçen hafta tes'ld edilmiıtir. Bu 
•cl.111 50 yal mtıtemadlyea pOlla 

müvezziliği yapmııtır. Bir beaaba 
göre gönde muntazaman 25 kilo
metre yol yllrlldllğllne nazaran 
memuriyeti eına11nda 350,000 
kilometre pi, ........ demıLdr. 

SözS?yliyemiy~cek Güzel Olduğunun Bilin-
Bır Adam . T S . J • V p 

Belçlkada Dç ki9iyl 6ldDrmftf mcsi, CVJ mesı e ara 
olan Hlaıinth Danı adında bir 
adam idam cezaaına mahkum 
oldu, fakat Belç "kada 75 ıeneden 
beri idam cezaaı yoktur, binaen
aleyh bu hnknm kıral tarafından 
61Unceye kadar hapiı ceıasıaa 
çevrilecektir. 

Belçikada mliebbed hapse 
mahküm olanlara mahıuı yeni 
bir hapiıane yapılmııtır. Bu 
hapiıhanede her mahküm için 
pencereliı, beyaza boyanmıt 

bir oda vardır. Mahkum 
bu odada yalnız batına oturur, 
kendiılne herifin yemek ğetlren 
gardiyanın yliıllnD bile göreme
dlii için biç kimse ile konuıamaz, 
yani ayni zamanda ölünceye kadar 
ı6z ı6ylememeye de mahk6m 
olmut demektir. Y alnıs bir llmldl 
Yardır: 20 ıene mllddetle bu O

dada uılu yaşana kıral tarafın
dan affedilebllir. 

Bir Tabiat 
farikası 

In~nılmaz, fakat hakikate 
t l.amen mutabıktır ı Yukarıda 
gordlltGnll rHlm, tamam (aeklz) 
yaıında bir çocupn fototrafıdar. 
Fukuka'da bir Japon pehlivauının 
otludur, idmanlarında baba11na 
1arclam etmektedir. Harikullde 
bir kunetl vardır. 

Oldukça Pahalıya 
Mal Oln Bir Saç 
Düzeltme 

Parllin birind hukuk mahke
meıl meıhur bir kedın berberini7000 
Tnrk llraıı zarar ve ıiyan ceza11na 

mahk6m etmiıtir. Bu berber müıte 
rilerden blrlnlnbaımı yıkayıb aaçlarını 

tararken okadar kuvvetli bir mayi 
kullanmıı ki, kadının .. çları dö
kllldUkten baıka baıının deriıl de 
yanmııtar. Bu kadın baygın bir 
halde haatahaneye ıötilrillmllt. 
iyi olunca da mahkeme1• koı· ....-. 

"Parİsn Güzelliğine Seçilen 
Kız Anlatıyor ! 

Genç 

Bu sene Pa-
rlste, yine ıll· 
zelllk mUıaba

k&1ı yapıldı, Ye 
tim dilik F ranaa 
ınzeli değil, H· 

dece Pariı fil
ıeli aeçildL Bu 
ıeref e llyık ga
zel Andre Lor
rain bminde 22 
yatında ıarqın 

bir l'enç kızdır. 
M tlıa b akadan 
ıonra ıaıetecl• 

ler bu genç k1-
zın etrafını al
dılar: 

- Meı'ud mu• 
ıunm? Diye aor
dular. 

-Elbette! Ce-
vabını aldılar. Pariı giHelini radyonun aipikeri öptlyor 

Artılr lmtlhar. baılamııb: nın da çok olma11dır. 
- O halde biliralnis, bize - O halde madmazel mH'ud 

ı&yleyhm, bir ıenç kızın meı'ud olddğunuzu aöyledlniz, demek ki 
olma11 için ne llzımdırl bu Dç ıartın llçO de sizde var-

Genç kız ıakrak bir kahkaha dır. Gnıel olduğunuzu bl:tyoruz, 
Ue lfllldllı aevgillniz kimdir, Ye ıervetinlıln 

- Keacllmt U.. imtihanında derecui nedir? 
mllmeyb heyetlala huunmda hl.. Guetedler l'eDç kızın l'•f 
ıediyoruml yaptıta sannile kızardığım yaza-

- Yanht dltllnmlyonunuıl yorlar. Maamafih o, bu ıekll 
- O halde ıöyllyeylm, iç ıey ıualin içinden de çıkmqtır. 

- SeYglllm, ıimdlld halde 
llzımclar. Blrlnclll se•ç kızın ı• radyo tlpikeridir, meçalditlmi illa 
sel olmua bile ıtızel tamnmuı, edecektir. paramm miktan IH 
lldnclal HYlmll, lçtlnclatl paruı- heaab edilemiyecek kadar çoktur. 

Sitroen F abrlkaaı Neden lflia Etti? 

"F ord,, un Usulünü Alıb 
" Aklını ,, Bırakan ••• 

Fransız Hükumeti Hemen Bütün Fransayı Alakadar 
Eden Gaileli Bir lıin içinde 1 

•• M1Sıy3 Sitroen ., in kendi 
adını taııyan meıhur otomobil 
fabrlkaıı nihayet ifJAı etti. Niha
yet diyoruz, çtınktı aylardan beri 
mnıktU bir vaziyet içinde çarpan
makta oldup, bonolannı 6de
mekten lzlz kalchtı, Franıa ban
ka11nı yadrumnı latedlği, Parlı 
ıazetelerinde basan açıktan açığa, 
buan de kapalı cllmlelerle yuılı· 
yordu, bu fena Yasiyete dllfütlln 
iebebl de anlabhyordu. 

Möıyo Sitroen iyi bir mDhen
dlıtlr. Mektebten çıkbktan aonra 
kllçtık bir tamir atölyell açmıı, 
ıamanla bu at&fyede otomobil 
yapmaya bqlamlf, aermayesinl 
arbrlDlf, adını tanıtmııtar. 

Bnynk muharebenin ilk gtın
lerlnde kendisini bu orta mUea· 
1eıenin batanda buluyoruz. Fakat 
harbin ıonu geldiği zaman bu 
mlleaseaeyi tanmamıyacak derece· 
de bDyümllı ve değiımlı ııörU
yoruz. 

Çhkll hemen birçok fabrika
ı. albl «Sitroea• .., hakimettea 

ilerde yapacağı harb levazımına 
mahsuben para almJJ, bu para 
ile yeni yeni fabrikalar kurmuı 
milyon kazaom11, ıiparit ilıerine 

tek tek otomobil yapmayı çoktaq 
geride bırakarak .... rı" usulll 
büyük lDfBata baılamıttır. 

Sitroen bu mnvaff al&.iyeti ile 
iktifa etmedi. 8 1ene evvel Am•· 
rikaya ıftti. Ford mlleueselerini 
gezdi Ye döntıınnde bu mUesae• 
ıeleri aynen taklid ederek btıs• 

btıtnn yeni bir fabrika kurdu. 
Fakat larafa da dalmııtı. Bunun 
içindir ki Avrupa gazeteleri: 

- Sitroen fabrllralarmda ta
mam (50,000) amele çalışmakt -
dır. Fransız hlikümetl yılbaş \ 
bayram arlfeıinde (50,000) ailenin 
işsiz kalmaması için elinden geleni 
yapacağını ıöylemittir. Bu mak· 
sadla ifl s muameleai yllrliyüp 
giderken fabr~ka çalıımaya devam 
edecektir. Yalnız mevcut malın 
yazılması iç;n ay sonunde bet 
gün kapatılacaklar. Bundan sonra 
ne olacağına i[elince ıimdidea 
~ta~ c.d.ileJQ&ı. 



Reslmll •uruk Mllll Roman 

TOMBUL MİRASYEDİ 
• o. tlS 

Yazan : Sernlet Muhta" Alu• 

Tahsin, İşi Yine Alaya Vurmuıtu .• 
Nabi, uaulcacık aşağıya sıvıt· 

mıı, yine oda~ıua kapağı 

atmıttı. 

801111, Meleğe hikemiyat 
ı•çtl ya; korkusunu g "derip 
maksadının sırf Vehbiclğln bu 
dertten baldaı, llstünden bu mec· 
nua halini atmaaı olduğunu bil
dirdi ya ... Lazım gelen müsaadeyi 
almııta. 

Hatuncağız demiıtl ki: 
- Erkek ifine, bblm gibi 

calıil kadıalann, okumua yum•• 
olmıyan kimaelerin kanıma• 
al»eatir. Bayle dolambaçh pylere 
... tte aia bizlerde• ziyade dlof. 
....a. "Melli meliil boynm blk· 
mlftl:,, y alom fU bclaruu 116yle
,.., ,anaı. boynunuza... Ne 
saman p ıördlm ki p.dl 
pecejim? 

Bol..., ..-.ıabuua fikrilll 
cakmaz .. ? 

EYdeld cldirgialiji •lltarak, 
hemen uda eline almıt, tue 
dulun pek MYdiii Ja&zzam ,...m,., 
•ald ud çalmu1ormat da k6çek 
Jlbİ OJnUJGnlaf ıibi. kınla lorda, 
blktlle bllldlle, laemea batt...Qfla: 
T-..11r etti._.._ alJum el btt baaa 
.._.. ıfttı 1racı.-. .... oW.. arı... 

Valde Hamm, uta, 1ar 
Ye vef adar hatunlar, kae faaıl 
baıbaıa verlb aaatJuca dil yuış
brmıılar, inceden loceye 6lçllp 
biçmiıler, Tombulcuktald dwdln 
dermanını aramı1a çalıımqlarclı. 

Derdin, Allaha bin ftikllr a..ı 

kara sevda olaaaclıt-, hafif bir 
rliqinadaa ibaret bulunclat
kararlattırmıılardL 

Melek H.nun laayll te.elll 
&wlmuı, oh demiıtL 

Perverle Mahmure tueyl 
&Yutmak lçhl, ıördnklerl, itfttik· 
leri ne miaaller ıayıp dökm .. 
ndtlerdJ: 1 

- Aman kulak meme mi 
çekeyim, apmdan çıkan, dOtma• · 
nan. ı l koynuna alr1in! •.• Karaaevda 
decHğlniz .. , çocuk oyuncajı mı? 

O meahu illet b6yle mi ohu
muı hiç? .. Hınzırın ne beli oldu
tunu siz bana ıorun, zira bu alz· 
lerlmle gördlm de bilirim.. Rah· 
metli Yahya Paıanıo oğlu, Gala
tadaki kötll karılardan birini ... 
vlb bu Ulete uğradıyda, zırdeli, 

mor kerald oluh çıkb... Paıa 
babacığı, anneciği, amucacığı, 

teyzeciii llstOne titrerler. Gel
mtıl, ifeleceğt yok, bir tane-
cik çlğerparelerl. ( Y anucu• 
tum ü:ılllme, getir karıyı eve; 
fıteraen de nikAhla. Gelinimiz 
diye batımızda taşıyalım 1 ) diye 
ne andlar, ne kaıemler •. Bu ı6ıle
rln biri delıkanlının kulaj'ıaa girH 
bari... Zavallıcık Koyoadededen 
farkaız... Mansıafa olmot atlar 
slbl gaılerl bir tarafa ıitmlı, 
cludakları Arkmıf, dili bir karıt 
dııanda... Peki demek için göz 
kırpmaktan, kafa eğmekten bne 
lciz ... 

- lllhı Penercltlm, o bir 
t•Y mi? Ani karaaeYdayı, lıtia-
yedekl Sacid Paşaların ortanca 
kayanı getircH idi de Deli Salıhten 
beter hale geldiydi... Sebebi mi? 
Ayol bu illetin ıebebl sorulur 
mu 1 Sebebi 1evgi... Saçlı 1akallı 
dunad aahibl adam meğerae ço
cukların matmazeline ıönl11 ver
mlı; o sizi burnu çartambadakl 
kazulet kanya. Biçare elliainden 
sonra eılleme maskua oldu. •• 

···Jiyeceğim amma anlmeyin, 

l Jlilnahtır çocuklar. Gece aündüz 
önünde ç6mlek, derdi l'lnü du· 
Yara kalyon resmi yapmak. Mtt· 
hendia ole.um, iç ambarlı Mah· 
mudiye kalyonuuun efiai ç"zi.1 o
rum. Yaptırıp Gökıu piyaıasına 
gideceğim diye dört tarafı ptir• 
nakıl eder dururdu. 

Bolaes Bey de yine araya ka· 
blmada: 

- Hemşiranım senin aöyle
dijia Jin• oda içinde seçiyor. 
herk ... pua paroLa · olmuyor. 
8- düa aelerini görclllm. İmıl 
llzım deiU, Cemiyeti rll.tumlye 
ua•du bir zatiili kadirin 
UJlllpederi, s&ej'ine kadar ak
aak•lh, Welik Hacclllharemeyn 
bir lauret, K.ı HaaaDın tlyatro
.. dald kaatocu knçUk Amelya 
yok -. o çetrefil dilli bodur 
bn, - lpk oldu idi.. Elinde 
lalcambil kağıdı, maç.anın kw, 
cacldeJ•de, plen seçeniıa orta
.... f&P PP kiğıdı öper, (Ya
_,... Ameı,a J} Diye barbu 
bajanrda. 

Netice p noktaya bajlaa· 
•fbı 

Tombul- .terdi. deni cleu
cek clerd deiil... Toyluk ıaika
ıile geçici bir bevu. On bet, 
yirmi ffln Jçlnde zerrui kalmaz._ 
Yalnaz, Tahaln'in dediii ıibi 
biraz gezib to.ımak, avuııup feı:ah· 
lanmak tart. 

Bolıes, V ebblyi ita ha idea 
kurtumayı Uatüne alllUfb. Melek 
de, çarnaçar kabul etU. Göı.I 
ustasının gözünde, adeta ağla• 

maldı halde, bir daha iç çekti; 
( p•ldl ) dedi. 

TaMln la.men y~rladen fırladı: 
- Saat timdi -'dz buçuk 

nm?.. Baaa iki ıaatçik mhaade; 
oa buçukta hvada71111 ••• B.km 
irimi ptinceğim? 

- Ayol arabayı hazırlatalım .• 
Bu lando b6yle haftalarca araba· 
lık mı bekleyecek? Ahırda clur
makt• lteygirlerla ayajnaa bra 
au indi... Kelq arabacı hOJUna 
yere aylak allyorf.. Gibi aözlere 
aldırıı etmede11, çoktan aokağı 
bulmuıtu. 

Melek1n yine yllreğinl bJı 
pençe yakalamlfh. 

Acaba kimi getirecek? 
ister misin o aetameU Aılıyı 

6ntıne katıın, paldır knldOr ı•l· 
ılnler... Yahut çlYi çiviyi .aker 
dly• baıka bir flrfınta bulsun; 
karı da gelip baı sedire kurulsun •• 

Ya ı•tirdtji, kendi gBz •i· 
rılar&ııdan biri iae; bir taıla Od 
kuı vuruyorsL.. Erkek kıımına 
fllven olur mu hiç ? 

Hula.., ini dOndea ~ 
litl, oynaya o,.aya sfditi, 
( bakın kimi ptlreceiim? > tleyifl 
zihninde bOyllttOkçe bUyntmo1, 
içine mllthit b.ir kuruDtudur ılrmi" 
çeneleri kilitlenmlJli. 

Belli etmiyordu amma fena
lıklar, payıınlıldar ıeçiriyor, 16z
lerinl kapayıb oradan oraya k.. 
faaını dayıyor, sanki sivri bir 
bargu ytlretfni barp .. y•du. 

Hakıkaten, iki Hat pçmed ... 
Bolaeı f 1Ddıklıya d6nmlftL 

Melek, o gelncey• kadtr 
tam ikt saat, pencere önttnden 
bir dakika bile ayrılmamıfb. 

- Beynimin içine çiviler çakı
layor. Baıım fırıl fırıl dlnttyor. 

( Arkuı &•) 

SON ~OSTA ıw..eı,.. 1 tS 

~!· 'f 1 L D 1 Z Sinemasında taıafınd• glrllu 

MART HA E G G E R T H ·in •• ~uz.ı fDml 

BiTMEMiŞ SENFONi 
,,. __________ _. birkaç ıiln daha röatvllecekt.ir • .._ __________ ,, 

Y•I KeplJal: 
BllyUk Gazete - Bü) ük cu•

ten ı n dokuzuncu aaytıı b'!ıgun renkli 
bir kapak ıç ade zengin münderecatla 
in tı ar et mı, tir. Bu sayıda bılhruıea İı· 
tan u un tarıhi egen el rine daır çok 
menıkh bir yazı ve entereıan re.imler, 
bundan başka dört iefrıka, bilme e er 
ve mü aba.kaiar vardır. 

TUrklstan - BerJinde çıkarılan 

bu Turkıatancılık mecmuaıının birinci 
kiinun sayısı çıkmıştır. 

KDltUr - lzmirde onheş rllD .. 1'ir 
çıkarılan bu kültür mecmuaııma 28 inoi 
ıaym intişar -etm "ıtir. 

Yeni Adam - '•Yeni Adam,. uı 
61 inci ıayıın .kabında Buraada Yeıil
camioin kapı8lnı gösteren bir resimle 
cıkmıştır. Bu sayıda baıhca JU yazalar 
bulunmaktadır: 

Bay lemail Hakkıeın "kadm aıkeı 
ohu n olacaktır . ., " İki btiyiik 4egi
şlklik ,, , " Y eDİ Jcuruhıtların kaynağ ,, 
başlıklı y.az.ılıan, Sı.ıpbi Nuri: Bursa, 
Andre Malra..x'dan: SoyYet edebiyatı,, 
A vrupada reeim 1t~leri, İffet 'Ômerı 
Kardeolıden, titab tenkitleri. 

• 
(Ywi Adam çoeuk hikaye lritablan) 

nm altıooıeı olan ( Tomarla Üom&l' ) 

b~lln çıktı. 
Foto§raf haber.teri - Bugün 

ıekiıioci say111 ~ıkan ''Fotoğraf haber
leri ,. mecmuaamda (Tımarhanede .bir
gUo ) adlı Naci SaduDahıa ir ropör
tajı, ( kiralık kavalye ) isminde Malı· 
mud Y e1ariuin bir romaaı il• hakıki 
bir lıp ılıane hikiyeıi ve dahili, harıci 
lıfidi elerle, spor, sinema, modaya aid 
birçok ot aflar ftl1hr. 

Çocuk bek... "*"• ... 
ÖIDtl• - Ço nk Eairg me Ku u-
0111 (Hımayei Etial) ıannel .re çocukla· 
rmm ba.kılmaeı 1lsull r.İıli gö ren 
.... iler ---.fbr. Ba ögiicller .U& 
~daki lbebek!ere tmincl «ydan 
layıp l 2 aci aya b Clar ne tekilde b&• 
kılacağım bildirir. lneyenlve h. •7 
iP. bir oğtld paraillZ olarak rönderilir, 
A.Dkarada Çocuk Eeirgeme Kuruma 
Batkanlığma INr mektoW& adree bıldir
mmk kilidir. 

Çocuk '118Ell •hıt - "Yeni 
A11am,, mecmauı ıtıuafmdaa çıkarılaa 
-ÇC,Cak Hikiyeı.ri,, adlı 'kiablana 
s iaciai çıkmıfhr. Bik4yeler hep öz 
tll'kçe ile yazrJ-=lrta n alalakhk ula-• 
..ı, Mırblyelilı: .. uıh ~. 
TaaNi S kuroftm. 

Demlıyollmr ••c•••• -
Dll•let DeıairyoDlm - mtidtırltiil 
tmafıodao .._ ıay "jlıwnlq tı.11 uaayi 
..cmuuınm 118 iDCi Biıiacikina 
..,_ çık•Jthr. Bta ~ela M.ançuri 
clemiryolları ~\P miioadeley. 
llİd .. , .. akat - ~ ....-. 

V..tdl - bkarada 115 cinci• 
Wr .çıkan bu .-n'at .. fikir mecmua
ıının 3~ inoi sayısı, bu çok tanınmıv 
,asıcılana al&\ala ~aıılan " tlırlerilı 
çıabmtbr. Taniye edımz. 

Ebltba Od.. ........ -
lıtanbul EtJLha Odaaı taıalmdan yeııi 
çıkarılmağa başlanan bu tıbbi mecmu-
anın i ııcl aayıeı, birçok doktorlarımı
zm yazılaıile intipr etmiftir. 

T--.ve-....eltW ....... 
mecmuası - ~ 'H Fnmaı.a 
olarak çıkan bu mecmuanın 15 lkinci
kinun tarihli ıayııı intitar etaıiıtir. _,_ .. __ ,_, _____ _ 
Re•inı TalılUl Krıpe1111 

uswus pezo. :ı.%u • 

TabiatiDiti öjreamell ilıb"MW•w 
reemiDiıl bu poncı.. 10 aet 
ile birlikte sönclerioll. · .fttt..adail 
9119)'• tlWdir ..... •dilmn. 

lılim. ae 1hll ..,. ..... 

inmin .... ao -.ı .. 
;uı ................... tir, 

GÖRÜLMEMiŞ • DUYULMAMIŞ BiR GÜZELLiK ••• 
MEVSiMiN EN BÜYÜK MUSiKi FILtıtl 

Y alm:ı en bftyUk filmleri göstermekle tftthar eden 

lf I L E B Sinemasının takdimi 
11

• ·~ref 
duydutu bir fılm. 

SOPEN ve ASKLARI 
Bu derece.de gtiul bir tabeser pek az g&llmUftUr. 

~~~;,:;:. Tepeh ... ş. .. w IJT OPek yRaluada K 
., , Tlyatt'Oeuada 

Bu Akam !O de 

HAllLET 
5 perde 

Yazanı 'ı' sı _, 
.Mütercımı: ....... 

Eski F.ranmz tQetro••MI• 
Bu Akıam .. at 20 de 

DELi DOLU 
Oper.t 8 perde 

Yazanı 'Ekrem 'Re,tt 

Sinemasırıtla 

BIRAI SEVi$fliM 
AIUI SOTHERN 

EDMUNDLOWE 
( Fl'amızca .. nz'll) 

Dillerde dolquak tarkılar 1 •• 
Gormekle doynlmıyan Jıot aahoeLıL. 
Sepeaealerl satJ•deoek daaa haYaları L. 

Sabl...,zhlda bekleylnlzJ .. 

Eml8k ve Eytam Banltası tlAnlan 1 
İstanLul Altıncı icra Menaurluiundaa 

Emlak 'Ve :Eytam bankauna birJaci derecede ipotelrti el•p ıt:.m.m•a 
'Oç yem"nli ehhvakuf marifetlle (4Sj3) lira kıymet mkelir ed'len Kadı1dS 

yünde Osman ağa maballe91nde 'Muhtar sokak eı1d 6 yeni' No:b haneni 
tamamı açık artırmaya vaz'edilmit olup 191111934 tar.ilıinae ıarbaa• 
meai divanhaneye talik &dilerek 2611/935 tarihine mll•dif Camarteıl 
günü •aat 14 du 16 ya kadar htanbul altınca Jcra dan.iade açık 
arbrma auretlle aablacaktar. Mwfır baae Emlik we Eyt- baaka• 
bmnmmtn ... Mhltll _.. __ _..._n .. iladwkm••-•y•ul• 
artıranın Uzerinde bırakılır. Artırmaya iştirak için yftm yem huçn 
teminat akçesi alınır. MUtent1dm Tergi belediye va'laf lcarul mtııter1ye 
aittir. ılcra .iflh 'kanununun 1.26 ncı ma4deslne 'hTftkan 'haklan tapu 
ılclll ile tabit olmıyan i,Potekll alacaklilarla diler allbdaranın •e lıil
:fak ıitekkı Mhiplorfoie .bu haJdMMU ve bu8111ile.f.alz va maarafa dair 
olan lcWlialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gln içinde evraka mlıt
bfteterile hildinne'len Mnındtr. Akli hakh ahı lleie11 .. n pa,c.,. 
masmdan hariç kalırlar. Allkadar•un ifbu .maddel kanuniye ahkl• 
mana göre hareket etmeleri ve aaha fala malümat almak lstlyen
lerin .QJ.4/1677 numaralı aoayaıTie memurlyeflmlze mOracaat etmeleri 
llia elu•r. (628) 

M~kaddema Ortaköy Mecidiye ımaballeai k&prllb&fl ıo"kaiında 27 
•maralı llmede ...1dm iken b•n lkametflhı meçı.I bulunan 

lmmlıyomoa Rıfat !!eye 
IST ANBUL IKINCl iCRA MF.MURLUffiJNDAN: 
Emniyet Sandıtına rehnetmek ıuretile mezkur S..M iclaPuh

._ 116/9%9 tara w 2r84 -....ı. ...t •udMaw titllan 
eyleclijiaiz ı.elmaa .... *-wV• •M7n-'llll a.. .. bile melt1ill 
...._ 11.ucaw 111• aaLa '* ..... ç 'k -,. w 
his ıvebwds• ........ ,..Ja6•••• slmcle ~ukWlam• 
ftl"SiSI w maaarifi laalye • -- ..tıı· lnuasa.ıma t.mlnl _. 
.-la ...-ha t.ı... lilır .-a 'kip., ıWr .._a yllzllk :icra • 
lll&a lamam • 145 illd maM ılw ı..fikaB .,....,. i'9wilmeai -isla 
Wiı.,. _..acaa1ta W ı • elaa.k1a •ıs\: .. S•bk ldarui tara• 
..... taleb ..ıa MI ••• .a..W.W -••.ı -~ daireala-
cle t.aı. ... -.y1 '9Wi' ......... 'Milim tarafanısa aönde-
.... ldeme .mut n1lna ........... • .... .Wujıı mqru\alta 
••S. ••lı•W• •••it ~ WIAilmil olmaaaaa ınebal 
teb6iatJ maktulyellia Wr «J •lcWetl9 il a tı,,Bll tab,.... 
•hlit ehaalda tulll •• z ftiltana IM/Slt1 ••ya IRllllUa.U. 
mDddetl mnyyenel meılrlre ..m11•• h••• .......... tllUtft'lllll"' 

min tifabt ve1a tahriri olarak bir itirazı kanuni .eli ..,a ~ 
DUZU eaa ey)emedlifniz 'takcftr4e mtddeti Bl'ftkti enlB 1111-mftll 
mlıteak1p 'berv.-çhi talep m•dıun mlcevhenl'bmzın paraya "eft'ft
meal huıuıundaki muamellb icralrellln gıyeıı...da tnfmma lbtidar 
lohnacajl mat6monn vlinalr M bu lauu...W ı-... n ı.b
Dtl nıakamına bhn bulanmak here k.,fi1•t i.._ teblll Wı111r .. <8'51t 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

5.000 kilo Üstüpü 
lda....&a lçia ,.ı.a aluıacak bu malzemeyi verme1' ı.teyenl .. la 

....... ye ...-...yı ı&rdüldan ...-a pazarbia ıirebilm~ i~ 
11 t/2,. te=ivtakçeledle beralaer "'2/11835.. Çarpmba ıh~ •aat 
•M,. te C•ala Levazaa lllbayaa .şabemlz• mtb-M\&atl•ı. 11ib65,. 
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İTTİBAD ve TERAKKi 1 

Bazı V.ıliler Ordu lhtiyacatını ihmal 
Ediyorl!ır, Muhalefet Yapıyorlardı .. 

Ordu idare heyeti Iıtanbul· 
lan hareket ederken bu paranın 
ancak ( altı bin Ura ) ID verilmlı, 
ıonra da ( on iki bin llara ) ya 
iblağ edllmit ve artık tediyahn 
arkaıı kesilmişti. Ordu, ihtiyaç 
içinde idi. Ordu Kumandanı lzıet 
Paıanın teYall eden mUracaatJa .. 
rına karıı; ( Ordunuza muhaSlal 
olan para, 4 Uncll ve 6 ncı ordu 
kumandanlarının talebi Uzerlae, 
oralara gönderilmiıtir.) diye akıl
lara hayret veren öı.llrler beyan 
edilmekte idi... Halbuki Karar· 
rlhıumuminin ve hlikumetl mer-
keıiyenin bu ldaresizlik:eri; Rus 
ordusuna mtlhlm bir darbe vur· 
mıya hazırlanan 2 nci ordunun 
•uiyetinl, hergDn biraz daha faz· 
la mlitklilleştirmekte idi... Bu sı• 
rada Diyarıbekir yaJisl Reşit Bey 
ile bazı Vilayet erkim da vilayet 
dahilindeki askeri muamelatını 
lşkA.le batlamışlardı. Ordunun 
lhtiyacatıoı ihmal ediyorlar, vuku 
bulan mtiracaatlara muhalefet 
göıteriyor!ardı. ÇllnkU, Diyan• 
bekirde bulunan kolordunun ba· 
ıında, Mustafa Kemal Paşa vardı. 

Çanakkale zaferinden ıonra, 

Mustafa Kemal Paşayı kendisine 
pek ehemmiyetli bir rakip adde
den Enver paşa, bu genç kuman· 
danın latanbula ve Iatanbula el· 
var olan mıntakalarda bulunmaaı• 
nı kendisi için bUyUk bir tehlike 
telikki etmit; (Liva) lığa terfi edea 
Mustafa Kemal Pata, l 6 ncı ko
lordu kumandanlığı Ue (Diyar .. 
beklre gönderilmiftİ... Fırkacılığı 
ye Enver pata tarafdarlığını mem
leketin zararına mal olacak bir 
tekilde takibeden vaH ile memur· 
ları, lstanbula boı görl\nmek Jçln 
vilayet dahilinde orduya kar· 
ıı mttıkulat çıkarmayı iı, 
atlç edinmi~lerdi. Bir mddet buna 
tahammül gösteren ordu erkanı, 
nihayet bu hile sabredememiıler; 
bau büyük memurlara tebdil ve 
hapsettirmek suretile bu seyyiabn 
6nüne geçmek mecburiyetini his• 

ıetmişlerdi. 
ikinci ordunun barekite hazır-

landığı esnada, geri hatlarını teh
did edeb.lecek mahiyette bir şe· 
kavet hareketi baılamııta. (Şeyho) 
ianıinde bir Kürd, başına mtithİI 
bir eşkiya çeteıi toplamış, ordu
nun muvasala hatlarile Mardlo 
yolunu adeta kapamıştı. ( Ha1an· 
keyf ) cihetlerinde ( Perihan SuJ.. 
tan ) isminde bir kadın tllremiş; 
kendine uydurduğu bir takım ser• 
ıerılerle hükumete i9yan etmiş •• 
( Dicle ) nehri vuıtasile yapalaa 
nakayah aıkeriyeye ve Bitlis yo
luıdao yapılan aeYkiyata mühim 
bir engel kesilmişti. Eilyllk bir 
( Nasturi ) çetesi de ( Midyat ) 
civarmda e1ki bir kaleyi merkez 
ittlbftı: ederek o cıvar halkınm 
rahat ve huzurile, yollann tel .. 
nıtt ve emniyetini külliyen halel
dar etmiıti. Vakıa bunların kabri 
tenkili, orduca pek gUç değildi. 
Fakat harici bir dlifmana 
kaı·tı harekete hazırlanan 
ordunun kuvvetlerini bölmek; 
hudud işlerini bırakarak etkiya 
peşinde gezmek, tabildir ki bota 
g:decek Hr şey değildi. Buna 
bhaen, htlkümet zabıta kuvvet-
lermin acziçinde temaıa ettikleri 

Medmeyi ıiyarete giden Enver paşa Jiudüate teala edilen (SaJAhaddin Eyyubi) 
medreseıinin açılma resmini de icra etmişti 

bu şekavet sahnelerine ordu ku- kol ordusunun lhtiyatlanm ma• 
mandam tarafından tehdidkAr hirane bir aurette tabye et• 
haberler gönderildi. Şakilerin mit olan (Mustafa Kemal Pap)yı 
iatimanı temin olunarak bu mllf· bulur bulmaz, fena halde ıatır-
kül de bu suretle izale edildi. mı,lardı. 

Kumandan Enver Pqa, bOyllk Rus ordusunun taarruz kabl· 
bir Alman-AYuıturya zabitan hey• llyetl birdenbire kınlmıftı. Hattl 
~tile Diyarıbekire gelmit; ikinci mftdafaa imkAnı bile kalmamifb. 
ordu erkioa harbiyesine: Cenuba sarkan bu kırk taburluk 

- Biz, Vehib Paşa ile karar- kuvvetin bnttın hatlarında ricat 
laıtırdak. Erzurumun ıarkına doğ• baılamışh. Eğer vaktile lmdad 
ru bir taarruz yapacağız. yetiştirilmemiş olsaydı, belki de 

Demifti. ikinci ordu kumaıada ba Ru• taarruzu blyGlr bir hed-
heyeti, ikinci bir (Sarı kamıt) metle nihayet bulacaktı. 
felaketinden baıka hiç bir netice ( ArkU( .., ) 

vermiyeceği aıikir olan bu fikre 
itiraz etmitlerae de, baı kumandan 
vekilin• aöz dinletememiflerdi ... 
Biraz sonra Vehib Pata tarafın
dan bu taarruza başlanmıştı. 
Vaziyet dftşünlllecek bir hal al· 
m1ıtı. Ruılar, yavaş yavaş sol 
cenahlarına çekiyorlar; kendileri 
için daha müsaid mevkilere çeki· 
Jiyorlardı. Vehib Pqamn taarruzu 
kıaa, seri ve mtleaslr bir darbe 
şeklinde olmayıp betaetle deYam 
ediyor .• Adeti, Ruslar çekildikçe 
o ilerliyordu... Rualanıı bu şekilde 
hareketleri, Avrupa cebhelerinde 
faz.laca sıkıımalarından ve oraya 
kuvvet eöndermek için Kafkat 
cebheaioden ban fırkaları eeri 
çekilmlt olmalarmdan • il~rl ee

liyordu. 
Vehib Paşanın betaetle hue-

ketl, hayırlı blr netice Yermemtştl. 
Garb cephesinde kendilerini to
par1ayan Ruslar, kısa bir zaman 
ıonra, Bay burd tarefmda ılddetll 
bir mukabil taaruza geçmitlerdL 
Ayni zamanda, iklnd ordu mıa
taka1ın kartıııaa da tam (40 
tabur)luk bir kuvvet tayin •tmlf
lerdi. Bu ku•vet, (Çapakçur) Dze
rine taarruz etmif, o CİYarda bu
lunan iki piyade taburu ile knrd 
millı!erini ric'ate mecbur eyle
mişti .• Ruılar, Vehlb Paıaya karp 
kat 'i bir mukabil taarruza kalk· 
takları zaman, ikinci ordu karııaın
daki faaliyetlerini de artırmıılar. 
Bitllı cihetlerindeki beılnci fırkayı 
boğazın cenubuna kadar atmıılar; 
(Mut)un cenubu garbisindeki bo
ğaz~an mtldafaa eden aeklzincl 

·fırkaya taarruza kalkmıılar, bu 
mıntakada pek büyük bir zafer 
tlmtdine kapdarak nvlnmlye bat
la~ıtlardl.. Fakat kartılannda, 

Açık muhabere: 

Bir tashih - Tefrikamızın dün· 
ktt ni.iehaeıuda ( 13 üncü Şevket Bey 
fırkaaı da Dersimi tedibe gönderildi. ) 
.diye yazmışt.ılr. Aldığımı• bir mektubda 
( Galat.ıt.lı ) Şevket Beyin 13 Unctl 
fırka .kumandanı olmayub ( fevkaliide 
kumandan) sıfatile Dersime gönderildıği 
bildirilmiştir. Mektub sahibine teşe.kküır 
eder n bu yanlışı tuhih eyleriz. 

lnegölde, (Bay Ahmed Nuri)ye: -
gönderdiğiniz nıikayı aldım. Teıek-

kürler ederim. Z. Ş. 

YENi ÇIKTI 

Meraklı yazılar 
Güzel bir muhbra 

• 
Tanınmıt kalemlerin 
Seçme yazdan 

• Kültür, aıhbat, ev, ilim, ıpor, 
ıan'at bahiıleri, faydalı bilgiler 
ve aradı&ınız her19y ••• 

---
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Sırh 8 

Soyadları 
Yeni Soyadı Alan Okurlarımı~ın 

Listesine Bugün De Devam Ediyoruz 
Sabık maarif miifettitleı inden bay 

Zeki, kardeıl Be1oğlu merkezi ikinci 
komiseri bay Şevki Demiralp, te)ıiz 
alıcı bay M. eti bayan Şakire, karde
tl Bakırköyde 200 No lı polis baJ 
lhHn Göney, Büylikdere gOmrilk 
muhafaaa memuru b::. y Muıtda Şay
han, Beyoflu birh1ci mekteb mualJim
lerinden l.ıayan Leman Günebakan, 
Dnlet demiryolları Doğanbey istas· 
yonu tefi bay Şevket, annesi bayan 
MGeddep, ağabeyıi K. 3 n akliye ta
buru bölük kumandanı yüzbatı bay 
Fethi, aile ve çocukları Tezcan, Ev· 
kaf mQdOriyeti uukatlarından bay 
Hikmet Ziya . Berkman, Devlet 
demir yoll tn katarlar reYizörll 
bay Ziy• Denit Yalman, Na
fıa Bakanlığı lıtiktaf milhendiıle
rindea bay Hilmi, Urfa ortamekteb 
mGdOrG bay Cevdet, Ceyhan tahsilat 
mOfettitl bay Asım, Be'emedik diviz
yon atelyeıinde bay Bürhaneddin 
Baykal aoyadını almıt1ardır. 

l.tanbul Kızliaeıi Riyaziye muallimi 
Bay Oamao Nuri soyadı olarak GOi 
lamini almıttır. 

Topanede aandalcılar idare m•• 
muru bay Muıtafa Talayman, ıerbetçi 
bay Ali G&kkaya, Fındıkhda mOteah
bid bay lımail Boztepe, Topanede 
kahveci bay Murad Özg•ç aoyadlarını 
ıeçmiılerdir. 

Tlre"boluda Soyadı alanlar 
Tirebolu ( Huıuai ) - Kaymakam 

bay Mitbat Vural, Ziraat bankası m•· 
muru bay Ali Retad Tekinsav, Sakar
ya mektebi baımualliml bay H. Fehmi 
Eke, muallim bay M. Arif Ünal, ziraat 
l::ankaaı memur muaYini bay Hamdi 
Gönll soyadlannı almıtlardır. 

lzmltte Soyadı Alanlar 
bmit, (Hu.uai) - Belediye Baıkanı 

bay Kemal Öz, C.H.F. reial bay E.sad 
Demirsoy, ziraat memuru bay Yunua 
Nüzhet, Ankara ziraat batçevirgeni bay 
Ahmed Hamdi ve bay lbrabim Unat, 
İnhiaarlar bat çevirgeni ba7 Raeim 
Ylıar, Belediye doktoru bay Nuri 
Necati Uz, Ziraat Baak çevirl'eai bay 
Nafi Akın, icra dairesinde memur 
bay Haaan Baari Şen, Baro Reisi b1ty 
Sedat Karamurael, ziraat çeYİrJfenl 
bay Hikmet Salahar, H11lkni Baıkanı 
bay Rifat, otlu bay Mahmed Yüce, 
Halkevi yazganı bay Hasan Parer 
aoyadlar1aı almıtlardır. 

Dlprıbeklrde Soyadı Alanlar 
Diyarıbeki ( Huausi ) - Poliı me· 

muru bay Yatal' Tekin, poliah dek· 
tilo bay Zekeri.ya Coşkun, polis bay 
Ziya yardımcı, ldarei busuıiye varidat 
kitiLi bay Mustafa Öztürk, polla bay 
Muatafa Fırat, avukat bay Sabir 
Karaozan, evkaf eYrak memuru bay 
Meht:ıb Günırör, İkinci komiaer 
bay Mustafa Tuluz, mGddeiumumi 
kitiblerinden bay Zeki Fırat, 

Müddeiumumi munfoi bay Cn•det 
Özden, Belediye doktoru bay Habib 
Poyraz, Birinci mtıstantik bay Ethem 
Alp, polis bay Bekir GOnen, nüfuı 
müdllrll bay İuet Akın, Baık&tib bay 
Mecid Mutlu, ikinci kitib bay Hüse
yin Kutlu, üçllncü kitib bııy Tnflk 
Erdem, tapu mOdürü bay Celil Gü· 
ven, merkez tapu memuru bay Meh
med Derae, evkaf müdllrG bay Ferid 
Gtlner, batkfitib bay Kaya Alp Hev• 
ıer, Varidat kitibi bay Aziz GOven, 
Veznedar bay SaJık Gllnel, tabaildar 
bay Fuad Erol, odı cı bay Maruf Ci· 
nlek, Oç6ncG komiıer bay Muıtefa 
Çakar, polis bay Galib Turban, Mat· 
baa makin.ıti bay R· gıb Kirman, 
nakliye mGbendiai bay Naz r S lçuk, 
mekteb muallim vekili bay Fikret 
Özcan, Maa•iite kltib bay liayri 
Akın, P. T. T. Başmüdür muavini hay 
Faik Aydaı, miifeltiılıkte bay Mn
IGd Erdoğan, bay Saim Altunak, bay 
Celil Aydın, bay Habib Bakı» Arif 
Kacabaf, Maliye Müfettİfİ bay Ekrem 
Öz.soy, Varidat MOdOr6 bay Kemal 
Anca, varidat kitibi bay Hamit Acet, 
bay Cudi Arca, bay Vebab Oral, 
Zinat bank m6dilr6 bay Vehbi Yilce1, 
muhaHbec·ıı bay Rıza Varol, Möfet
titlikte ıoför bay Mehmed Kutun, 
polis telefon memuru bay Cudi Uygur, 
Ziraat b~ nLc veznedarı bay H kkı 
Ak bulut, CeJ'cia ailesi Göksu, Müf et· 
titik banoföril bay Ahmed Uğur, 
ta11are makinistlerinden bay Nedim 

Nart, Möfettitlik islı:in mBpviri bay 
K4zım Demirer, uukat bay mubiddin 
Ça~m, VilAyet idare batkitibl bay 
Ahmed Timür, mektubi kalemi bat· 
katibi bay Yusuf Kayımcu, polis bay 
Sırrı Do~an, eaki posh memuru bay 
Ömer Kara.bulut, fabrikatör bay 
Mustafa Kaya, Vilayet odacıaı bay 
K .. m YaYu.z, Baytar MOdBrO bay 
Necati Ö.ztııı, ihtıa s mahkemesi 
ıorgu hakimi bay Hayri Kandemir. 
Belediye azaaından bay Muataf a Akif 
Tutenk, Belediye reiai bay Şertıf Ulut, 
sülçü bsy Mehmed Polat, eczacı bay 
'l'ahıin Tulay, enciinıen azasından 
bay Rıfat kaynak, binbaıı mütekaiui 
ve Halkevi muhaaibi b ay Süleyman 
Sayıh soyadlarını a!m)tlardır. 

* 
Okuyucularımızdan Bozkurt slgo:-ta 

tirketi m(ifettiıi Bay A. Aralan Hki 
ıoyadı olan .. Aralan,, a d n1 muhdaı'\ 

ettitini ve bu adın Teşvikiye nüfuz 
menıurlutunda t eac:il ettirild iğini, bu 
mıntaka dahillnde Arı!!lan soyadının 

baıkaaı tarafından alınamıyacajını 

bildirmektedir. 
Sam&tyada hulu fabrikuında bay 

Recebe: 
Tavusu• lbtürkçeai Alakut'tur. 

• 
Okurlarımıza Cevapl•rımız 
Unkıı.panında posta t~lgrllf miivezzii 

bay Reıada: 
Akay aoyadını, namütenahi aurett 

birçok kimseler aldı. Bu meyaad 
hemen homen bütün Akay ıirkeh 
memurları bu ao1admı kabul ettiler. 
Sizia baıka bir soyc dı aramanız dah'l 
münaaib olur. Seçeceğiniz aoyadı aa 
kadar ender oluna, o kadu makbul
dClr. 
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Şekerli olanlara ekmek, 
franca)a vt; nişastah 
maddelerle şeker ve 
ıeker mamulatı zehirdir. 
Zayıflamak ve şiıman• 
lıktan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN f KMEGi 
ve MAMULdTINI 
Yemelidir. 

Hasan Gluten ekmeklerini ve 
Hasan Gluten bisküi erini Ye 
H c:sa l Gluten makarna, Haaan 
Gluten un ve şehrıyelerini ve 
Hasan diyabet şekeri ıle Hasan 
Di1 abetik çikolatasını korkma· 
dan bol bol ) i. İliz. Bütün 
dliuya san'at ve rekabetinde 
muvaffak olmuş olan Haaan 
Gluten mamu atı Avrupa bil
hassa Romanya pi asasında 
müthiş rol oynamaktadır. 

Hasan deposu : 
lstanbal ve Be1otıa, 
blylk bakk~iye ve 
eczanelerde ıun111'. 

"- n .. ,.,,h • 



ıo Sayfa 

Tariht Roman 

11uh u iri: A. R. No.: 120 23- ı~ . 934 

Kartal Y uvası.e 
Türk Delik~nhsı; Şövalyeye Dedi Ki: -"Bana Poyraz 

Ali Derler, Biraz Sonra Geleceğim ! .. ,, 

Hayır. 
Öyle ise nlçln ealr ettiler. 

- intikam. 
- Şu halde, 1ana uğurlu 

geldik. Kurtuldun. 
- Teşekkür ederim. 
- Amma, şimdi de bizim 

ealrimizsln. 
- Ne yapalım, talih. 

Kendini kurtaracak kadar 
paran yok mu?. 

Hayır. 
Hele dur bakalım.. Belki 

onun da bir çaresini buluruz. 
Sen burada kaL Sakın dıtarı çı· 
kayım deme .• Belki bir yanlıılıkla 
gelir; blz.imkilerln bir kılıç çal· 
maaile ikiye biçilirain. 

- Ölümden korkmam. 

- Budala deiillm ya, glSrll· 
yorum,. Fakat boşu boıuna öl• 
mekte de mana ne ? . Belki dUn· 
yada bir iıo yararııa.. Çok 
konuımıya vaktim yok. Daha, 
elli deliğe girib çıkacağım. Gemi 
batarken gelib seni alırım. Unut· 
ma. Benim adıma Poyrar. Ali 
derler. 

- Poyraz Ali. Bu iıml unut· 
mıyacağım. Sana daima hayırlı 
tali temenni ederim. 

Ali yanandaki palabıyıklı kor· 
ıanlardan birine Şövalyeyi göıte• 
rerek kısa bir emir vermif, tab· 
kı ıeldlği gibi, yine bir genç 
anlan çevikliği n. çıkıb ,ıtmlıtl. 

• 
Akdenizin yalçın kayalı bir 

ktsıeslnde, beyaz mermerden bir 
taç gibi duran.. Akşamları grub 
ed n gllneşln alev renkli nurlarlle 
kızaran küçllk bir kale vardı ki 
buna (Clcel) denilirdir. [1] Kartal 
yuvasına benzeyen bu kale, bir 
zamanlar derin bir sükünet içinde 
uyuduğu halde, bu son bir iki ay 
zarfında ehemmiyet keıbetmlıti. 

ÇUnkil, Cezayir ahaliılniB ihane• 
tine uğramış olan (Barbaros Hay· 
reddin), küskün bir halde orayı 
terketmiş.. Bir kaç . yüz sadık 
adamı, yedi parçn gemisi ile ıel· 
miş, buraya yerle mişti. 

Bu kllçük kalenin civarındaki 
arazinin hasılatı, yeril ahalisini 
bile geçindirmeye klfl değildi. 
ŞUbbesiz ki burada, yeniden bir 
koraan yuvası kurmak, bu kadar 
balkı barındırmak, dUşünUlecek 
bir mesele idi. Bahusus (Barbaroı 
Hayreddin), kendisini çarçabuk 
toplamak.. Kuvvetini artırmak .. 
dUımanlanndan mUdhiı bir lntl· 
kam almak fıkrinde idi. 

Yaradılışında buyuk bir zeki 
ve kahramanlık mevcud olan bu 
adam, uzun uzadıya düşünme
ye lüzum görmemişti. Kaleye 
yerleılip de oraya yUz elll muha
fıı: bıraktıktan ıonra derhal 
gemilerini hazırlatmıı: yine Ak· 
denizin engin ufuklarına doğru 
açılıvermişti. 

Dört gemi, ltalya sahillerinde 
kıımet arayacak.. Üç gemi de, 
lıpanya sahillerini tarayacaktı. 
ltnlya sahiller:ne aynlan gemilere, 
bizzat Barbaros kumanda edi
yordu. ispanya kıyılarına kadar 
aokulan gemiler ise, Borberos'un 
en sadık cenk arkadaşlarından 
(Aydın Reis) in emri altında bu-

[ 1] Bu k11lcuıu bugiiıı lcü adı, 
[ Çiçnlı 1 dir. 

lunuyordu. 
Bu iki kllçllk filo; bir buçuk 

aylık bir dolaşmadan ıonra, h .. 
men aynı gUnde geri gelmlıler; 

kalenin sivri kayalarla muhat 
olan limanında demirlemiılerdi. 
Gemiden gemiye Iıaretler verlll· 
yor; her gemiden neş'eli sesler, 
kazanılan zaf rlori ilAn eden 
coşgun naralar yükseliyordu. 

Halk ta memnun ve meırurdu. 
Kadın, erkek, çoluk, çocuk Hhi· 
le dolmuştu. ÇUnkU, Hnelerden• 
beri acıklı bir kıtlık hayatı 
yaşıyan ahali; getirilen ganimet 
malları arasında bol bol butday, 
fosulya, nohud, bakla, pirinç 
bulunduğunu duymuıtu. 

Barbaroı sahile çıkmıf, bir 
kayanın Uıtllnde dimdik duruyor; 
kalın buzlu palasına bir baston 
ıibi dayanarak, sevine içinde 
çalkanan bu neı'eli 11ahneyl aey• 
rediyordu. 

Gemilerin boıaltılmaıı · için 
emir vermiıtl. Bu işe bizzat Ay· 
dınreiı bakıyordu... Gemilerden 
ıahile iıkeleler kurulmuıtu. Yarı 
bellerine kadar çırçıplak soyunan 
ahali erzak çuvallannı sırtlarına 
yUklenerek karaya taşıyor.. Ora· 
da da, ihramlarına ıımııkı vUcud· 
larına saran bronz rensıinde ber• 
bert dilberleri, bunları kumsal 
üzerine Uıtllste yığıyordu. 

Sıra esirlere gelmiıti. Kumlu· 
ğun sıeniı bir köşesine toplanan 
bu esirler, iklıer ikişer sıraya 

dizllmiı.. Gençleri bir tarafa, 
ihtiyarları da diğer tarafa 1eçll· 
miıti. Bunları• miktarı, yediyUzU 
geçiyor ve çoğunu da gene, dine 
gemicilerle kürekciler teıkil edi· 
yordu. 

Bu işle meşgul olan Aydın 
Reiı, oradan oraya koıarken 
omuzuna bir el dokundu. Aydın 
Reiı, batını çevirdi. Yağız bir 
dellkanlı, karıısına tunc gibi d:
kilmiıtl. Aydın Reis sordu : 

- Ne istiyorsun, Poyraz Ali? 
Poyrar. Ali cevab verdi : 

- Esir aldığım o frenk için 
bana ıöz vermiştin. 

- SözUm, söz. Onu ben aana 
bağışladım. Amma, bak.. Asıl 
mnl sahibi, şurada. Kazanın Uze
rinde doğan gibi durub duruyor. 
Var, bir kere de ona damı. 

Bu sözler, Türk konanları nra· 
sında, bUytikten büyüğe ne derece· 
ye kadar hlirmet ve itaat cdiidi· 
ğlnl gösteriyordu. 

Poyrazlı Ali derhal aıçramıı, 
beş on ad:mda Barbaroıun yanma 
giderek öpmek için eline aarıl· 
mıştı. Barbaros, ancak kendi 
önünde eğilen Poyraz Alir:in dik 
batını okıam19, onunla konuşmaya 
başlamıştı: 

- Hoı geldin, deli oğlan .. 
ıöyle bakalım; ne var ne yok? •• 

- Hoı bulduk, baba.. ŞUkiir 
Allaha, himmetinle her toy var. 
Şeytan yok olsun. 

- Bu ıefer de iyi kılıç r~l· 
dm mı? •. 

Sorar mısın, baba? .• 
- Epice esir aldın mı?. 

Saymadım. 

Çok mal topladın mı? .• 
Hepsini reiıe verdim. 
Aferin, oğul .• HadJ, yUzUn 

daima ak olsun. 
- Eyvallah baba ••• Yalnız bir 

hacetim var. 
{Arkası var) 

SON POSTA 

Üç 
Üç 

Devirden 
Misal 

Bir erkek Uç devird kadına 
neaıl ıemıiye tutarmış: 

Aşıklık, nişanlılık, evlilikf .• -·--- ~_....-- . ,. .. __ .. .-~-
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Dünya Portakal 
Piyasası 
Ne Halde? 

ispanyadan alınan haberlere 
ispanyanın . göre Valansiyanın 

ilk portakal mah· 
·portakal fiti ıulünden bir iki 

mandalina parti lngiltereye 
, __ ıh_r_a_c_a_tı __ , sevkedilmek üze· 

re vapurlara yüklenmiştir. Por· 
takallarm çok eyi evsafta olduğu 
ve lngiliz piyasasında rağbet gö· 
receği Umit edilmektedir. Bu iti· 
barla ispanya ihracatçıları bu ilk 
partilerin lngllteredeki mllza.ye· 
delerde alacağı neticeleri büyük 
bir merakla beklemektedirler. 
Fransaya da bugllnlerde ilk defa 
olarak birkaç parti mandalina 
gllnderildiği ve bunun arkaıından 
portakal ıevkiyatına baılanacağı 
bildirilmektedir. Hükumet tara· 
fından portakal ihracatını kon· 
trol etmek ilzere tayin olunan 
komisyon neşrettiği bir tebliğde 
portakal ihracatım korumak mak· 
aadile konulmuş olan hUkümlere 
muhalif hareketlerin çok ağar 

cezalarla karşılanacağı ve muhalif 
hareketi görülen ihracatçıların 
alakadar memleketlerin Ticaret 
Odalarına ihbar edileceği blldi· 
rllmektedlr. 

* Yunan ekim bakanı M. Teoto· 

Yunan tütün
l•ri ise iyi 
satılıyor 

kisin ıöyldiğine 
göre bir Ameri-: 
kan fırmaaı eski 
aene tütünierinden 

(300) bin okka aatın alıthr. Buyıl 
olde edilen fintlar geçen yıldan 
yüzde ( 30-40) kadar fazladır. 
Tütilncüler, Yunanistanda kalan 
malların bu yıl iyi fiatlarla tama· 
men dıtarıya satı" abileceğini umu· 
yorlar. 

Belgraddan yazı!ıyor: - Çek 

Çt1/cosloflak- hububat tirketi 
ile Yug'>slavyada· 

19a Yugoslav· ki bUyük satıcılar 
yadan huğ· arasında yapılan 
dag alıyor bir anlaşmıya gö· 

re Çekoslovakyaya bu yıl (6000) 
vagon Yugoslav buğdayının so· 1 

kulacağı yazılmııtı. 
Y euidcn haber verilditlne 

göre Çekler Yugoslavyadan daha 
(4000) vagon buğday almak 
için anlaşmışlardır. Bu yeni an· 
laıma üzerine timdiyo kadar 
Yugoslavyada:ı Çekoılovakyaya 
(2900) Vagon buğday gönderil· 
mittir. 

······························································ 
SELANIK BANKASI 

'l'esia turıtu lö88 

• İdare merkezi 
ıatanbul ( Galata ) 

Türkigedeki şubeleri: 

lstanbul, ( Galata, Y tnicami ) 
İzmir, Mersin. 
Yunanistandaki şubeleri: 

Seliinik, Atinn, Pire. 

• Her nevi banka muameUHt 

-ı22_ --. 

Yapma en 
Resim 

B tı Memleketlerde 
Eski Bir Süslenme 
Tarzı Yeniden 
Canlanıyoı 

Bir zamanlar kaoa rasbk çek
mek, yanağa lldendea bir ufacık 

ben kondurmak çok moda idi. 

Hele çabk katlar pek rağbet 

1rörürdU. Ellere kına yakma deY
rinden yadigir kalan bu hatıralar 
artık unutuldu. Blrara, yanaklara 
IAdenden kUçUk kelebek kon• 
duranlar bile KÖrUlUyordu. 

Si>n ıamanda, bllhasaa batıda 
bu eıkl modanın canlandıAı g&-

rUlllyor, ıu yanağında K., sıtında 

R. harfi olan dilber, bu akııa 

uyan önde giden gençlerdendlr. 
Belki de bunlar, bir isteğinin ilk 
harflerini teıkll etseler ge• 
rek. Her halde yeni bir IAdenll 

İngiliz Parası 
Bugün Piyasada 402 Mil

yon lsterlin Var 
Londra, 22 (A.A.) - Avam 

kamarasında dlln ıöylemiş olduğu 
bir aöylevde Maliye Nazırı, lngi· 
giliz mllletinin alım kabiliyetinin 
arttığı ve piyaıada dolaıan bank· 
notların yeni bir rekor rakkamı 
teşkil ettiğini söylemiştir. 

Son iıtatistikler bugün ortada 
402 milyon lnvlliı lirası olduğunu 
göstermittir. 

Parlamento Noel Y ortulanna 
batlamıştır. 

Macaristanda Ko
kain Kaçakçılığı 

Budapette, 22 (A.A.) - Uyuıturucu 
madde!er t icareti günden güne art• 
makta oldutundan zabıta, bQtlln has
tane ve •nnatoryomlardan kolaylıkla 

zehirlenebilecek h ataların •ny111nı 

bildirmuini iltemiıtir. Geçende tizer· 
lerinde kokain bulunan otu:ı kadın 

yakAlanmııtır. Kokain ye buna benzer 
mnddeler kullanılan otuz kadar ev 
meydana çıkanlmıtbr. .............................................................• 
(_Toplantı, Davetler ) 

K~mbiyo Borsasında 
Seçim Yaplldı 

Menkul kıymetler Kambiyo boraaıı 
acentalar birliği çevirme kurumu ae• 
çimi dön öğleden sonra yapılmıı Ye 

Genel Yazganlığa Nedim Akcer, Baı· 
kanhta Ali Fuad Çeltik, Akçetutan• 
lığa J. B. Ventura, üyeliklere Arif 
Etem Korle ve E. Jamagoçyan HÇll· 

mitlerdir. 
Seçimden •onra verllea çayda 

Baaım ve Maliye erlriıu bulunmuılardır. 
Genel yazgan Nedim Akçer bor· 

aamızın her bakımdan balkımıaı ve 
halkımızın menkul kıymetlere olan 
batının artmakta bulundutunu Ana
dolu Demiryolları hi11e senetleri Ye 
tahvilleri, Türk borcu, haziDe bonoları 
ve öbür tahvillerio yılda net %10-12 
ıelir getirCliğinl, gOnün en iyi pla .. 
manı bunlar olduğunu Ye menkul 
kıymetlerimhı Qzerine yapılan iı aay111 

hergGn biraz daha artmakta bulua· 
dutunu anlatmıttır. 

Musikiye Dair Radyod• 
Bir Konferans 

Selim Sırrı Tarcan, FranHda, Al· 
manyada, Ruıyada milli mu•iklnin na• 
•ıl dotdutuna dair bu akıam l.taobul 
radyoıunda bir konferan• verecektir. 

GUlhane MUsamereal 
Glllhanenin mutad tıbbi m01ame· 

reıl buglin Bğleden •onra 4,30 • 6,80 
araııada olacafından llteyen mealek· 
daılarıa .. elmelerl rica edilmektedir. 

l:S ı rinci kanun 2.i 

eR 
odası 

l-H· moda11na doğru tldiyoruz, 
demektir. 

Silahçılık 
lngilterede Tahkikat Ko

misyonu lıe Başlıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Silih 

aanayllne para yatırmıı olan kim· 
selerin lngiliz tahkikat komlıyonu 
üyesinden olamayacaklarının iı· 
tenmesi üzerine Bay Makdonald, 
bu komisyon üyesinin Kral tara· 
fmdan seçileceğini ıGylemlttir. 

Halkevi 
Çalışmaları 

Aydır., 22 (A. A.) - Halken 
yedi gUnde bir dil toplantııı 
yapmayı kararlaıtırmııtır. Toplan· 
tılarda dil durumu üzerinde ko
nuşmalar yapılacak, ö:ı tUrkçe 
ıöılerin tezelden yayılmaaı için 
çalııılacaktır. 

Aydın, 22 ( A. A. ) - Ev, 
devrin kurumaağı ( kurbanı ) Ku· 
biliy için bir toplantı yapacaktır. 
Toplantıda bU)Uk ölUnUn erdem· 
ilkleri anılacaktır. 

EKTORİN 
Fantezi bir mUıtahzar değil 

Bir Devadır. 
Yalnır. 

ÖKSÜRÜGÜ DEGiL 
Esbabını da 

iZALE ve TEDAVi EOER. 
Kutusu 35 kuruftur. 

Beşir Kemal - Mahmut Cevat 
Eczaneıl : Sirkeci 

Adana asliye hukuk mahk• 
meslnden: Adananın Babl Tarsu• 
mahal!eainden Mehmed oğlu Bekirln 
dava olunan ayni mahalleden iken 
e'yevm SiYasta uınumf hapİHnede 
ltçl Amıııyah Mu.tnfa yanında MeY• 
lQd kızı Fatma namına açdığı boıan· 
ma dayuının yapılan muhakemeıinde 
mezbure Fatmanın ikametglbı mtç• 
bul olduğundan davetiyenin il&nea 
tebliğ edilditi halde mahkemeye gel· 
mediğlnden gıyab kararının il&nen 
tebliğine ve muhakemenin 16/1/936 
tarihine ra1tlayan Çcrtamba günO 
Hat 9 za tallkına karar verilmlt 
olduğundan mOddeti kanunlyeal zar
fında itiraz edip mahkemeye gelme•i 
veya bir vekil göndermHi ak•i tak· 
dirde muhakemenin gıyaben icra 
kılınacağı ilan olunur. 



23 Birinci klnun 

Bir Hadise Ki Hayale Benziyor 

lzmir Zabıt;sına Gönde
rilen Bir Mektub 

Ortava Karmakarışık Ve Tuhaf 
Bir Hadise Çıkardı 

~~~~,--~~~~ 

( Baıtarafı 1 inci yOzde ) rioln mağazaıına getirdiler. Ora• 
hafta evvel geldiğini aöyliyen da Bay Mustafa adında birine 
Bayan MüneYverln aöylediklerinl teılim ettiler. Bay Mustafa beni 
töyle kısaltabllirim: dağ batında bir kuleye kapadı. 

- Adım Münevver, Jstanbul· Orası korkunç bir yerdi. Kimse 
da ml\tekaid Bahriye binbaııların· ile temas edemiyordum. Bay 
dan Bay Hurşidin kızıyım. lttan- Muıtafa bana: 
bul da iken babamın yardım ettiği - Sen ömrilnlin aonuna !Ja-
Celat adında bir zat vardı. CelAl dar burada oturacaksın, ben zen· 
babamı severdi. Bu veıile il• gfn bir adamım. 
Celille tamıtım. İyi bir adamdı, Diyordu. Orada dört gecemi 
benimle evleneceğini ıöylüyordu. bUyilk bir aı:ab içinde geçirdim. 
Sözlerine kanarak peıine takıl· Çok korkuyordum. Nihayet dnn 
dırn ve bir hafta evYel lzmire aabah erkenden kalktım. Zabıtaya 
geldim. Bu adam beni İzmirde beni kurtarması için bir mektub 
Meıerret oteline misafir etti. Ben yazdım ve oradan teaadtıfen g.,. 
•rbk evleneceğimizi ıanıyordum, çen bir köylüye atarak postaya 
aldanmıpm... Bu adam beni bir it Yermellinl yalvardım. " 
idarehanesine getirdi ve idare- * 
hanenin mtıdU.tl Bay Kemalle Bayan Münevverin anlattığı 
tanıt.tı. Bu zat çok aert ve haşin ıözJere bakılırsa kendief bir ba· 
görtıştıyor: takhaneye dllıerek kız ticareti 

- Bu kızı aatalım! yapanların ellerinde oyuncak 
Diyordu. KorkmuQtum bu slSz· ı v o muş •.. 

lerdon... Bunlar genç kız ticareti Halbuki zabıta, Bayan Mlloev· 
~i yapıyorlardı? Hayret lçindey• verin dağ batında dediği yerin 
dim. Bay Celil bilahare Bay Ke- Tepecik civannda bir kule oldu-
nıalin kendi öz kardeıl olduğu• ğunu teıbit etm:ttir. Kuleaio aa· 
nu da aöylemifti. bibi Bay Mustafa, Münevnrin 

Demek ben bir tuata dlltO- kendi nzaaile evine geldiğini iddia 
rtilmUtt&m. etmektedir. Hadisenin zannedildiği 

lzmire geldiğimden Od gtın kadar ehemmiyetli olmadığı anla· 
ıonra beni saraç Rıza adında bi- ıılmışbr. - .A. Ad11an 

Mukaddema Beyoğlu Kumbaracı yokuıu çıkmaz ıokak 24 numaralı 
hanede mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan komisyoncu 

Abrabam efendi oğlu Mösyö Moiz Ogmana 
IST ANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUGUNDAN : 

Emniyet Sanclatma rehnetmek muretlle mesk6r Sandık idare
sinden 28/ I 0/932 tarih ve 56J61 numaralı senet mucibince istikraz 
eylediğiniz altmıt liranın teıviye edilmemesi basebile meblağı mezbur 
borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumUayon ve faiz ve 
kumllsyon Ye maaarif yekiinundan yüzde iki buçuk muamele vergial 
Ye masarifi icralye ile maan tabım huıuıunun temini zımnında mer
hun bulunan bir albn kordun, bir roza bile:ıik, icra ve iflAa 
kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için 
daireye mDracatta bulunan alacaklı mezkfır Sandık idaresi tarafından 
talep edilmesi Ozerine olbaplaki maddel kanuniye dairesinde tanzim 
ve berayi tebliğ mllbaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme 
emri ıahrma mübaşirinin vermlı olduğu mefl'uhatta mezkur mahalde 
ikamet etmediğiniz bildirilmif olmasına mebni tebligatı muktaziyenin 
bir ay mtıddetle ilinen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan 
itibaren 934/5571 do8)'• numaralile müddeti muayyenel mezkure 
zarfında icranın durmuını mutazammın tifabl veya tahriri olarak 
bir itirazı kanuni sert yeya borcunuzu eda eylemediğiniz takd:rde 
nıBddetl mezkiirenin hitamını milteakib berveçhi taleb merhun mn· 
cevherahnızm paraya çevrilmeli husmundakl muamelita icraiyenin 
gıyabınızda infazına lptidar kıbnacağı malümunuz olmak ve bu 
buıuıtaki ödeme emrinin. tebliji makamına kaim bulunmak Ozre 
'keyfiyet ilAnen tebliğ kılınır. (8657) 

Üniversite Arttırma, Eksiltme Ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

1 - OniYenite Tepih, Enaaç binuıada yapılaeak cila. tlcli
IAt, tamirat ve aabit mlteharrik mobilya itlerile lia•lyem döfeme 
kaplama itleri olbaptaki prtaameaine tevfikaa teptaa M kapah 
larf aaulile ekailtmey• konulmuftar. · 

1 - Talipler bu işe dair dCMaya •e rU:.ı.rial O.ı~..ıte Mi-
IDarllğmdan tetkik edebilirler. 

3 - Ekliltme gönü olan 23/12/DM Pauıte.i - -' IS te 
aksiltme momisyonuoda hazır balunmalan. 

4 - Talip6erin yukanc:la yazıh ifin ltetlell kttft .... 20474 
Bra 12 kuruşun yüzde yedi buçuk teminatlanaa U.ale .... ••t 12 ye 
kadar Üniversite mubaaebeline J•brmıı obaalan lla•m. (8149) 

lstanbul Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Tstanbul Akşam K1z San'at Mektebinin Beyoğlu Şubesinde 
muktedir m0tehı,85ıılar idaresinde Elbise. Şapka, Çam•tır, Nakıı 
\'e Kurkcülük Atölyeleri ife batlamıştır. Hergün "g,. de.n 

11

16,, ya 
kadaır 8 p~ri, kabul olunur. Çok ylikeck bir mütebauuı tarafından 
ktirkciilük dersi de yerilmektedir. Öğrenmek isti7ea.erla Tepeba
ıındaki mektebimiz• müracaatla~ ''8622. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört kötelerl aıağıda ya• 

zılı manalara ge.en öz TUrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa• 
yede hem vakit geçlrmi,, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
miı oluraunuz 1 
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(Aı.•a) 4tıSıl ,., Borıa harlet 

Parla Borsasında 
Paria, 22 (A. A.) - Esham 

boraaamda yerli esham ve tahvi• 
litın yöne~imi iyi bir haldedir. 
Pek ziyade aramlm•kta olan 
Frannz randlan duyulacak kerte· 
de ilet!emiftir. 

Sayfa 11 

Tenvlratınız için en birinci nevi 16mba kullanınız. 

IAmbasını kullanmakla hem •••ktan kazanar, hem de 
cereyandan yani paradan tasarruf edersiniz. 

PHİLİPS LAMBALARI 
Ttirkiye umumi mümcısllllğl : 

Ye P HILIPS Radyolann toptan ve perakende ıahı yeri : 

' • Helios Müessesatı, Galata, istanbul ~-
~ukaddenıa Haydarpaıa Maltepeıi Gülsuyu caddesi Rasim bey 
kötkünde mukim iken balen ikametglhı meçhul bulunan komiser 

muavini Ali Macid beye 
lsT ANBUL lKlNCI İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Emniyet Sandığına rebnetmek suretile mezkür Sandık idar.,. 

ılnden 16/10/929 tarİh ve 31474 numarab sened mucibince istikraz 
eylediğiniz yotmit liranın teaviya edilmemesi basebile meblajı 
mezbur borcunuzun yözde dokuz faiz Ye ytlzde ftç kumsüyo n ye 

faiz ve kumıftyon Ye masarif yekônundan yllzde iki buçuk mua• 
mele vergisi ve muarifl icraiye ile maan tahsili hususunun temini 
zımmında merhun bulunan bir çift roza kllpe icra Ye lflaı kanu
nunun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmeıi için daireye 
müracaatta bulunan alacaklı mezkür Sandık idaresi tarafından 

talep edilmesi üzerine olbaptakl maddel kanuniye dairesinde tan
zim ve berayi teb~iğ mtıbatirioe tevdian tarafınıza g6nderilen öde
me emri zabrına milbatirlııin vermlı olduğu mf'fruhatta mezkOr 
mahalde ikamet etmediğiniz bildirllmiı olmasına mebni tebligab 
muktaziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrtlr etmit olmakla 
taribi ilandan itibaren 934/2824 dosya numarulle müddeti muay• 
yenei mezkfire zarfında icranın durmasını mutazammln ıifahi veya 
tahriri olarak bir itirazı kanuni aert veya borcunuzu eda eyleme
diğiııiz takdirde mOddeti mezkürenln hitamını mlıteakip beneçbl 
talep merhun mllcevheratınızın paraya çevrilmesi hususundaki mu
amelitı lcraiyenin gıyabınızda infazına lptldar kılınacağı malumunuz 
olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim 
bulunmak lzere keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (8653) 

·-------
İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Muhammen bedel 
Lira 

BALAT : Hacı lıa mahallesinin Yoğurthane aoka· 
ğında eski 30 M. ve yeni 39 No. 1, 225 MDbadil bo· 
kagir hanenin 3/16 hissesi. 

BALAT : Hacı Isa mahallesinin Yoğurthane •oka
ğmda 30 M. Ye yeni 41 No. b kagir 
hanenin 3/16 hissesi. 

BALAT : Hacı Isa mahallesinin Yoğurthane aoka
ğında eski 30 M. vç yeni 43 No. h kiglr 
hanenin 3/ 16 hissesi. 

BALAT : Hacı laa mahallesinin Yeni cadde ıoka
ğında 30 M. ve yeni 2 No. lı 
hanenin 3/ 16 hiS&eai. 

BALAT: Hacı Isa maballeıinin Yeni cadde ıoka· 
ğında eıki 30 M. ve yeal 4 No. la hane-

225 

375 

noau ile 

., 
" 

" .. 
.. .. 

nin d/ l 6 hisseai. 225 ,, ., 
Yukardaki mallar hizalanndakl kıymetler lzerinden 1/11935 

tarihinde Salı güntl aaat on dörtte açık artbrma auretile aablacak· 
br. lstekllJerin muhammen bedelin yllzde yedi buçuk niıbetindekl 
pey akçelerile mnracaatları. 11B., "8437., 

Mukaddema Pangaltı Hamam caddesi 53 numaralı hanede mukim 
lkeo halen ikametıihı meçhul bulunan Stıleymaa Bey oğlu lhaan Beye 

ISTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmek ıuret:le meakir Sandık ldar-.. 

den 23/11933 tarih ve 59032 numaralı senet mucibince istikraz 
eyledijiniı kırk beş liranın tesviye edi:memui haseblle aıebllta 
mezbm borcunuzun yOzde dokuz faiz ve yüzde üç lmaıllyon ye 
faiz ye kumüsyon ve masımf yekiiDundan ytlzde Ud buçuk maamele 
yqilİ Ye masarifiicraiye ile maan tamili bu80SUDUD temini zı.
nmda merhun bulanan iki roza iğne, bir roza madalye>n, (yedi tap 
aoksan ) bir çift roza kfipe, bir roza ylblk icra vıe lflh kaaunu .. 
145 inci madduloe tevfikan paraya fe\lrİlmesl içio aireye m0n• 
caatta bulunan alacakb mer.kür Sandık idareıi tarafından talep 
edilmeli berine olbaptaki maddelkanuniye daire sinde tazim q 

berayitebliğ m&ba~rine tevdian tarafınıza gönarilen ltleme emri 
1.abrma mübaşirin vermit olduğa meşrubatta mezkiir mabaWe 
ikamet etmediğiniz bildirilmit olmamna mebni tebfiğah maktaziyenia 
bir ay mtlddetle llAnen tebliği tekarrür etmif olmakla tarihi i'.Andaa 
itibaren 934 • 6286 dosya numara• le mtiddeti muayyenei mezktire 
zarfında icranın durmasını mutazammtn t ifahi veya tahriri o:arak 
bir itirazı kanuni sert \•eya borcunuzu eda e}'lemed.ğiniz takdirtle 
mliddeti mezkurenin hitamını mtiteakıp berveçhitalep merhu ml
cevheratınızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelltı icraiyealn 
gıyabınızda infazına ibtidar kılınacağı ma'umunuz olmak 'e il• 
husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kşim bulunmak lı ıer• 
keyfiyet ill~n tebliğ kılınır. (t.654) 
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TAKS IM'DE 
CUMHU RIYET 
MEYDA NINDA 

SATiE .in 

Elektrik Sergisini 
ziyaret ediniz. 

Bu sergide elektrik ALETLERİNİN EN SON ve 
SEÇİLMiŞ ÇEŞITL~Ri İLE ZARİF AVİZELER 
ve faydalı BAYRAMLIK HEDiYELİKLER 
bulacaksınız. 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden: 

Kilo 
1934 

Marka 
A 

No. 
1120 

Ef yanın clnılerl. 
Pirinç Çi•I 

Bu Çivaer 9/12/934 den itibaren açık arttırma ile aatabktır. 

ltteklilcrln 30/12/934 Pazar ıUnü aaat 16 ya kadar aatıt konıisyo· 
• 

nuaa gelmeleri. 118347,, 

Elble•lerlnizl mubafaza edlnhı 

\'Ter" guzalligin d'llşmamdır. 

Unutmayınız ki : 

Balo mevsimi geldi 

Her akşam 

' 

DQYÇE ORIENT BANK 
Drasdn•r .lank Şube:; 1 

Merkezi · Berlin 

Tü,.kig•deki şubeleri: 

Galats lstanbul • lzmir 
Depoau: lst. Tütün Gümrüğü 

ic He,. tü,.lü banka işi ir 

, 
/ 

Zafiyeti umumiye, lştihaaızlılr ve kuvvettizlilc hal.ibadı büviik 
faide ve tesir) görülen: 

FOSFATLI 

L 
kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Galata· İdhalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

.Kilo Marka No. Eşyanın Cinsleri 
518,500 H. S 299 - 305 Pamuk elbiseli Bebek 

Yukarıda yazılı bebekler 4/12/934 den itibaren açık arttırma 
uaulile satılıkhr. f ıteklllerln 23/12/934 Pazar gllntı aaat altıya ka· 
dar Sabt Komisyonuna gelmeleri. 0 8255., 

Mukaddema Fındıklı canfeda çıkmazı 6 numaralı hanede mukim 
iken halen lkametglhı meçhul bulunan Ahmed Bey kerimesi 

Hayriye H. 
iSTANBL iKİNCi İCRA MEMURLUGUNDANı 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur sandık ldarealn• 

den 30/ 10/ 932 tarih ve 56411 numaralı aenet mucibince iıtikraz 
eylediğiniı yetmiı liranın tesviye edilmemesi hasebile meblAğı mez .. 
bur borcunuzun ylizde dokuz fal& ve yUzde llç kumsüyon ve faiz ve 
kumaUyon ve ma11arif yekunundan yllzde iki buçuk muamele Yergisi 
ve ma1arifl icralye ile maan tahsili hususunun temini zımmnda 
merhun bulunan on lkl miskal inci, bir adet beıibirlik icra ve iflAı 
kanununun 145 lncl maddesine tevfikan paraya çevrUaıeal için dal• 
reye müracaatta bulunan alacaklı mezkur sandık idaresi tarafından 
talep edilmeai Uzerine olbaptaki maddei kanuniye dalreainde tanzim 
ve berayl tebliğ mübaılrine tevdiao tarafınaza gönderilen ödeme 
emri zahrına mUbaıirlnin vermiş olduğu meıruhatta meıkftr ma• 
halde ikamet etmediğinlı bildirilmiı olmaıına mebni tebligat. muk
taziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrllr etmiı olmakla 
tarihi lllndan itibaren 934/5546 dosya numaraaile müddeti mnayyenel 
mezkfıre zerfmda icranın durmasını mutazammın ılf abt veya tah
riri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediğiniı 
takdirde mUddetl mezkiirenin hitamını müteakip berveçhi talep 
merhun mllcevherahnum paraya çevrilmesi huıuıundakl muamelltı 
icralyenln gıyabınızda infazına lptldar kılınacağı malumunuz olmak 
ve bu husuatakl ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak 
fü:ere keyfiyet ilanen tebliğ kılınır, (8656) 

' 

1 Denizyol ları 
t 
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iskenderiye Yolu 

KARADENiZ vapuru 25 BI· 
rinci KAoun SALI 11 de laken· 
derlye'ye kadar. "8633,, 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anvera, İstanbul ve 
Bahrisiyah araBında azimet ve 

avdet muntazam postalan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam'dan limawmıza muvasalati 

beklenen vapurlar 
Alaya vapuru 23 K. evvele doğru. 
Hochsee vapuru 24 K. evvele 
doğru 
Avola vapuru 29 K. evvele doğru 
Morea vapuru 31 K. evvele doğru 
Burgaz, V ama, Köstence, Kalas ve 

lbrail için limawmızda.n hareket 
edecek vapurlar 

Hoch•ee vapuru 24-26 K. evvele 
doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvere 

ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Alaya vapuru 23-26 K. evvele doğru 
Arla vapuru 28 • 80 K. evvele 
doğru 
Allmnla n.puru 2 - 3 K. 11aniye 
doğru 

Samos vapuru 6 • 6 K. saniye 
doğru. 

Fazla tafsilat için Galata'da Ova
kimyan ha.wnda Laater Silbermann 
ve Şürekaaı vapur acentalığına mü
racaat. Telefon: 44847-8 (6290) Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSEffi 

Dr. ibrahim Zati _____..-/ DAR~. 
Dr. A. KUTiEL 

Karaköy Topçular oadd11i No. 33 
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Son Po•t• Matbaaaı Catalotha.: Mahnıudi7• caddeıi 

Çatalçeım• ıokatı No S 
Heraln öjleden ıonra• haa~alaruu 
kabul eder, • 

iKTi EN 
~--J;D'Q 

Sahii;i: Ali E 're• 
Netrlrat MldDrilı Tahir 


