
Atına, 23 (Huıusi) - T eraane 
kalem müdlirlerloden Bay Çan
lcarakisln maiyetinde yazıcı ola
tak çalışan V aall Vuçaa adlı ne• 
fer Tersaneye aid ılfre anahtarı· 
hın muhafeı:a edildiği kasayı bir 
llıaymwıcukla açarak tifrenin 
•uretlni elmıı ve yabancı bir 
iefaretln askeri ataıesine aatmak . . 
1~tn teı-abbUıe giriıınlıtir. Bu te-
tebbüaten haberdar olan Yunan 
labıtuı Vuçaıı takibe başlamıt 
\te cllrmllmeıhud halinde tutmuş
tur. Vuçasla berab.r tifrenio 
•atılmaaı husuıunda tava11ut eden 
Petropulos Yorgi nammda bir 
ırkadafl daha yakalanmııhr. Bu 
lllÜnasebetle Deniz itleri Bakan· 
lığı bir tebliğ neırederek vaziyeti 
Yukanki şekilde aydınlatmıttır. 
Bu münaaebetle neıriyat yapan 
Anekaartilos gazetemi, Yunanlı· 
•anda, geniş mikyasta casusluk 
)'apıldığını kaydettikten sonra Is· 
aılnl yazmadığı bir ı:ablte atfen 
bazı merkezlerin Y ananiıta11 vu• 
kuatmdan bir iki 11aat evvelden 
haberdar olduğunu, bu merkez· 
ferin Yunanistanda mükemmel 
bir casus tetkilitı bulundurduk-
larını kaytt ve Dahiliye Bakanlı· 

• 

- SALI - 25 BiRiNCi KANUN 

C"a••• ııef•ri• cürıniın•ılıud hali11d• tatul«ıııa odası 
fınca (150) kişilik bir fllphell diii hakkında baıı ecnebi radyo· 
eıhas listeainin hazırlandığmı larından haberler çıkmakta oldu· 
yazmaktadır. ğunun hayretle görüldllğDnU ve 

Yunan Adliyesi, aldı~ı bir ka· ynlnız hUtl\u şehirlerde olduğu 
rarla, bu husustaki ne~rıyah ayın gibi Pirede de fedid fakat istiı· 
(2 l) inden itibaren yasak etmiıtir. nal clmıyan tedbirler ittihaz edil-

A. V. mit bulunduğunu tebliğ etmek· 
Yunenlstanın Bir Tavzihi tedfr. 
Atina, 24 ( A. A. ) - Atlna Malum olduğu Uzere, jurl he· 

ajansı. Venlzeloa auikasdi maz• 3 etinden 14 azA laazır l>ulunma-
nunlarının muhakemesi dolRyı- dığı için muhakeme -talik edil· 
alyle Pirede örfi idare ilin edil· mittir. 

Çekirge Gibi Hep Sıçrı- 1 Uzak 
Sark ... ta..----yan Bir Dolandırıcı 

Geçen aene Koıkada, tramvay caddHinde Bay Alinin evine bir 
-dam ıelmitı 
· - Ben Ankaradaa ıellyorum, oğlunuı bir otomobil kazası geçirdi 
~u kınldı. Ben latanbula aargı almıya geldim. Para lıteriml demlı. 
lav.ah anne g6zyaıları içinde komıudan ( 20 ) lira borc alarak bu 
•dama sargı paraıı Yermlı ve derhal de Ankaraya telıraf çekmlıtir. 

( Devamı 11 inci yilzde ) 

Kadınımızın Meb'usluğu 
~~--~~-- . 

Fransız Kadınlığı 
ile Bunu 

Parla, 24 ( A.A. Huıuıi mu• 
~ahirimiz bildiriyor ) - TUrlr 
oayanhğına ıaylav Hçmek ve 
••çilmek hakkının verlhneıl uzun 
Çailardanberl bu hakları elde 
•taıek için 1avaşaa ve ılmdllik 
•111acma varmaktan ur:ak bulunan 
F ranıu: kadmhğl ara1ında derin 
lıler ve duygular uyandırmııtır. 
f Birçok Franıız bayanları tel .. 
onla, biti ile veya kendileri 

Relerek bllyük Elçimizi kutlula· 
lllakı., llİyaul hakların hepılne 
kavupn Türk Bayaalarının HYin· 
lhıe ortak oldukları en iyi dilek· 
•rile aıılatmaktadırlar, 

Bunlar ara1111da uıu .. ı ve 
uluıllll" arası kadın kurumlaranm 
~eri ,.!enleri, Pariı avukatların· 
•n Madam Grlmperer Bronnlk, 

\'e uluslar derneii yanında de· 
1•i• madaclllier 1ayılmaya değer. 

Büyük elçimiz Bay Suad tUrk 
Bayanlanlarıoın bayramından ötU
rUFranau: Bayanlarını elçfökte 
bir çay toplantaama çaiırtmııtır. 

Derin~ Bir 
Karşıladı 

Alaka 

Asılı JeJl•rl 1öztl•11 ı•çlr•n 
hlr yurtld•ı 

Gllzel bir ıin ıcçlrilmf f ve yu• 
karıda aaydığımız yüksek Bayan• 
lardan ıoiu çayda bulunmuıtur. 

Franıız kadın kurumları bu 
Niaanda htanbulda toplanacak 
ulu•lar araaı kadınlık koni'rHİn• 
hazırlanıyorlar. 

. ( Devamı 11 lacl 7G:l'le ) 

Yine Bir Hadise Olmuı 
Moskova, 24 ( A. A.) - Ka· 

harovıktan bildiriliyor: U1aurl 
nehri kenarmda ve iman tehrlno 

30 kilometre uzaklıkta bulunan 
Verknenlkolıkl köyüne 21/12 
tarihinde bir Japon zabitile bir 
Mançuri emir neterl ıelmlıler ve 
bir Kolkozlunun evine Kirerek 
incecik bir ıey iatedikten sonra 
zabit köyUn ortasında fototraf 
ve nefer de kiğıt Uzerine bazı 
notlar almaj'a ba9lamııtır. 

( D~nnaı 11 inci yilıde ) 
-- ...... ~ ..... ıt•• • •• 1. 1 1. , , 1 •• ' •• ı:m. t.' 1 ft 

Bir Facia 
lzmirde Bir ihtiyar Acıklı 

Şekilde Can Verdi 
ımlr, ( Huamıi) - Evvelki 

gu:; A!1anl?ak iııkelesl önUnde 
fe.ci bir kaza olmuı, Ziraat Bai • 
kası depo bekçilerjnden Girid.l 
Muatafa ojlu lbrabJm lıminde 
55 yoılarınaa bir ihtiyar, bir oto· 
bUı c.ltında kalarak ölmltttUr. 
Zavallı bekçi kazaya uiradıktan 
ıonra 15 metro kadar ıUrüklen· 
miı ve kaburga kemikleri parça· 
lanmııtır. Şof6r Celil yakalaa· 
mııtır. - "f 

Tahsili Emval 
Kanunu 

sa.alc llilld M•cliıi d•lılırlt:.,. 

l
ia11u11a ••111 6azı ••dtl•l•r •ki•· 
ralıllr. B•11ları 10ıı11c• HfJ.,n••a• 
oluı.9ac•k11" ı.s. 

idare iti-' tehfnıı: 20203 Fiah 5 kurııı 

o 

Menemen (Hususi) - Mene• 
men lrticaınm tarihi, lıer mene
menlinin kalbinde korkulu bir 
k!busun otalayan yerleri ıibl ya· 
ıar. Birkaç aerserl yobazın yar· 
dımile ayaklanan irtica kobrası, 
Menemen hudwdlarını aıamadan, 
Menemenin hükumet meydanında 
Koblliy gibi, bekcl Hasaa iİbl, 
bekcl Şevki gibi Gedizli Uç ço
cuğun kahramanca mukabeleleri 
önUnde can verdiği için Meae· 
menliler bundan bir teselll vHI· 
lHi bulurlar. 

Menemende, irticaı• ezilen ba· 
ıınm kuruyan kanlarını• yanı ba· 
11nda bir ( Iakılib Menkiltaıı) 
meydana getirildi. 

Basmahaneden binlerce genç 
rtıektebli ve halk huıust bir treale 
hareket ederek Menemene gide• 

( Devamı 11 nci yüzde ) 

Öz Türkçe 

Kuillir MHlci taıı 

Yalandan Kaçalım 
-

Bir takım çeneler nrdır ki dur• 
madan fabrika ıibl it!erler. Bu fabrl· 
kaların dokudukları nHno, dedikodu 
denilen kötü bir kumattır. Alıcısı 
ortada görülmez. Kim1e ftariae ıiy
mez. Ancak, parılbsına aldananlar 
çok olur. Bizim ülkemiz!n içinde de 
dedikoduyu gilRdelik it edinen dCltök 
çeneliler YarH da, bu ın, dııarda 

dokunan yalanlar, içimizdeki yalancı
lan bil• t•ıırttı. Ortada fol yok, 
7umurta yokken, durupdurduk yerde, 
bir fııkoı: 

- İımet lnöafl kabineaiade ıözde 
anlatamamazlıklar varmıı. Bu anlaıa• 
maıınezlık yUdnden kabine çekilmlt 
bile .. 

Ne ıüHlnç yalan, detfl mi? lımet 
İnönil çekiliyor da l:unu Tlrkiyede, 
k;mse d•ıvmıyor. Son~ , r'ört yıınci n 

1 
Avrupa gazetelerine tel yazıları ç•kl
lip ortalık birlbfrine katılıyor. Yalanın 
katmerlisi, okkahıı, kuyrukluıu buna 
derler. Törkiyeain sınırlan dııında 
bu klSkaftz yalanların aaııl olup da 
b61le dalbudak aaldıtına ıaımıyalım. 

Ara ııra, kendi içimiade bile yala• 
aa, dedikoduya kendinde olmayan 
dejeri verenleri görOp ititmlyor mu
yuz? 

Derler kt, bir topal bit bir redde 
kırk yatak dolaıırmıı, blr yalan ve 
dedikodu, bitten daha ltrHç, oadaa 
daha yörllr, lstelik ıoktutu yeri 
atu1ayan bir b8cektlr. Bir ıecede 
bin kafaya ırirer, bin adamın uyku
sunu kaçırır. 

Yalantla•, yalana çıkacak dedUco• 
dullan yılan görmlt aibi kaçalım. 

•* 

Kadınlar llr .. ği kaldırılacakmıt di; ~ İiittim •• 
Bilikiı, aıd bundan ıeıua kalacak, 9llnkü ziyafetlerin yerini 

çahıma aldı • 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi] 

lzmir Valisi 
Her Tarafa 
Örnek Olmalı 

İzmir nli11i, eşsiz ve müluım· 
mel bir teşebbüıe girifti. İzmir· 
deki yangın yırluine muallim· 
ler için evler kurduracak, mu
allimler bu evleri az taklitlerle 
ıa.tın alacaklar, kıaa bir zaman 
ıonra her muallim, bir ev kiraaı 
bedeliıu' ev sahibi olacak. Çok 
yerinde ve faydası çolr:: geniı 

olan bu teıebbüe hakkında hal· 
kımızın fikirlerini yazıyoruıı 

Bay Seyid (Sirkeci Meserret oteli) 
- fzmir Valiıi, İzm:r 7angınyerinde 
muallimler için (200) nli bir mahalle 

raptırmıya karar Yermif. Bu evler 
~ok ucuza mal edilecek Ye OD beıer 
taksitle muallimlere Yerilecektir. 

lzmlr Valiılnln bu tetebbllıü cidden 
beğenUecek, lmrenllıeek ye taklid 
edilecek pek mühim bir buluıtur. 
Bu kolaylık yalnız muallimlere detll, 
bütDa memurlara da g<iıterilmelidir. 

latanbul Vi!lyeti de hemen nldt 
geçirmeden bu gib:el iti benimHme• 
lidlr. latanbulda da birçok yangınyer• 
leri nrdır. Hayat babalı oldutu için 
memurlar Ye muallimler aldıklan 

111aaılarla ııbbi eTlerde oturamıyorfor. .. 
Be.y Sallhaddin ( Sultan Selim Çu

kurboetan ) - lzmir valiıinin yurda 
faydalı birçok bu!u9ları vardır. bmfr 

1angın yeri hail imar edilemedi. Vali 
buradaki ankaz lle muallimlere (200) 

eTli ucuz bir mahalle yaptirmıya 

tetebbtıı etmittir. KGlttir Bakanlığı da 
bu iti beğenditi için hemn ite bar 
lanacakmıt- BüUln muallimlerin bir 
arada toplaama11, her bocanın ııhhi 

bir ey uhibl olmuı kadar aeyinilecek 
blrıey taınvur edemem. Her muallim 
naatr ayda yirmi lira ev kirası verir 
ki bir 1enede (240) lira eder. On bet 

ıenede bu yeldin ( 3600 ) liraya balit 
olur. Yapılacak eTler lkioer bin liraya 
çıkar1a demek ki muallimler ayda OD 

beter lira vermek ıuretile on bet aene 
içinde birer ev ıahibl olacakludır. 

Büyük vilAyetler de muallimlerle be
raber d ifer memurlara da böyle eyler 
yaptırmak çok faydalıdu. İetanbul vl· 
llyetı de bu 1rG11J eHri taklid etme
lidir. 

* 
Bay Hatim Dimdik ( Snltanahmed 

Çatladıkapı 32 ) - Memurlarımızın 
blaa9ları çok azdır. Bu nıuıtan para 
artırarak çoluk çocuklannı barındıra
cak bir yuva almalarına lmkAn yok
tur. Eaaaen birçolcları da kira ile 
oturuyor]ar. latanbul villyeti Ye 
belediye lzınir Yili7etlnin bulduğu 
mulG derhal almalıdır. Meael& Aya• 
ıofyadan denize kadar olan 7er 

lıomboıtur. Geçenlerde Hakimiyeti 
Milliyede Bay Falih buraaının ima
rından ehemmiyetle bahHdiyordu. 
Belediye buraya bir me .. urlar ve 
muallimler maballeal kuraraa it ta
mamdır. Bu mahalle latanbula da bir 
nOmune olur. BeaH bu iı pek basit
tir. Ufak bir teıebbh yapıla& arkaaı 
kendi kendine gelir. 

SON POSTA 

Depo a izle en urnaz 
\\ Sabıka ı Nasıl Tutuldu? 

Fuad adlı bir ıabıkalının, Tarakçılar da bir 
manifatora deposundan iki denk manifatorayı çalar
ken yakalandığım diln yazmııtık. Ôğrondiğ~mlı:e 
göre, hadiae ıöyle olmuştur: 

Bu sırada hamallar ıoa babaları depoya oaklet
mlş olduğundan depo memuru kapıları kapayıp 
gltmlıtit. İçeride kalan aabıkah Fuad dışarı çıkacak 
bJr yer aramaya baılamıı. Fakat dıtarda ayak 
sealerl itittiğinden balyaların Uzerlne çıkıp uzanmıı 
Ye ıaatlerce bu Taziyette kalmııbr. Fakat bir aralık 
Fuadın Ozerioe çıktığı balya yuvarlanmıı. bu sırada 
ban içinde dolaımakta olan bekçi Muıtafa bu 
gllrllltUytl duymuş ve civarda dolaımakta olan 
devr[ye memurların haber vermittir. Memurlar 
depoyu açtırarak içeri girmqler Te bir hayb aradık· 
tan sonra balyaların araımda saklanmı• olan Fuadı 
yakalamıılardır. 

T arakçılarda Matohi hanında 21 numaralı mani
fatora deposu, ıehrimiz manifatora tllccarlarından 
Mariano adlı birine aiddir. Dun Gümrllkten çıkan 

mallar arabalarla Matohl hanmdakt depoya taıın
makta ikon oralarda dolatan 11abıkalı Fuad, bir 

aralık balyaları depoya taıımakta olan hamallanıı 
arasına kanıaralı depoy• girmit ve bir köıede 
gizlenmiıtir. 

On Üçünde 
Bir Çocuk Gece Y arııı 

lki Dükkan Soymuı 
Dimitrl adh on Uç ya11nda 

bir çocuk iki gece evvel Bllytik· 
adada BalıçıJar caddesinde kasab 
Şükrünün dükkanına girmiş ve 20 
lirasını aıırmııbr. Bu küçük hırsız 
bu para ile iktifa etmiyerek 46 
numaralı balıkçı dllkkanının da 
kepengini kırmış ve içeriye gire· 
rek masanın gözilnü karııbrmıf, 
eline geçen 150 kuruıu aldıktan 
sonra Heybeliadaya kaçmıştır. 

Dimitrl, Paranın bir kıimım yemiı 
1 O lirasım da Hey beli de Bay F aike 
borç vermiştir. Polia kUçük hır· 
sızı dUn yakalamıı ve müddeiumu· 
mUiğe göndermiştir. ikinci müs
tantik Dimitriyi tevkif ,etmiftir. 

Odun, K.ömür 
Fırtına Başlayınca ·Fiat~er 

Hemen Fırlad1 
Havaların soğuması üzerine 

odun ve kömUr fiatları, her yıl 

olduğu gibi blr miktar artmııtar. 

Bir hafta evveline kadar 290-300 
kuruta satılan odunun çekisi, iki 
glin içerisinde 320 kuruşa kadar 
fırlamııbr. Kömllr fiatlarında da 
20 paralık bir yükaelme olmuştur. 

Bu artma, gayri tabii &ayal· 
maktadır. Buna rağmen, dün gö
rlitlüğümliz bir odun sergisi 
ıahibi, havalann bozması yllzün· 
den civardan odun getiren yayık· 
ların yola çıkamadıklarını, yDkse· 
lişin de bundan doğduğunu söy· 
lemııtlr. 

Oniversıte BU dçesi 
Onberıite meclisi, 1935 aeneıi 

bndceıini hazırlamışbr. Bndce bir 
haftaya kadar ankaraya gönderi-

· lecektlr. Yeni bndcede, geçen yıla 
göre, euslı bir değişiklik yoktur. 
Büdce bir milyon küıur b:n liradır. 

1

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mustafa adla biri AyYansaray• 
da İsmail adlı bir arkadaşının on 
lirasını çalarak savuıurken tutul· 
muıtur. 

'f Beyoğlunda Kuyumcu Bay 
Babayan kendisine fazla it gör .. 
diirdüğlinden muğber olan çırağı 
Iıkender taraf .ndan yumrukla 
yllzünden yaralanmıştır. 

lf Haydarpaıada bulunan 
ltalyan bandıralı Foju vapuru 
tayfalarından Jozepe kazaen va .. 
purun ambarına düşerek yaralan· 
mışbr. 

r "' Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbet~I eczaneler 
ıunlardır: 

Asaf (Şehzadebaşı), Mı>hme<l Ari1 
( Edirnekapı ), Hamdi ( Şehremini ), 
Miltiyndi ( Fener ), Ilikmct ( Eyüb ), 
K Dçülcpazar (Küçükpazıır), födvıııı 
{Kocanıuııtafapata), Ziya Nuri (Aksa· 
ray), Sıdkı (Lfileli), Übeyd (Cağıil
oğlu), Beıir Keroal \ ~irkeci ), Faik 
İHkender (Kndıköy, ModR), Namık 
Behçtt Merkez (Kadıköy, Pazaryolu), 
Ltefan !I.'erziyan (Bakırköy, lstlin bul 
caddeai), Selimiye (Selimiye), Halk 
(Büyükada), Kanzuk (Ptlngaltı), Hi-
dayet (Galata), Necdt t Ekrem (Kur
tnluı) Merkez ( KaBımpaşa ), lle.lk 
( l:Iasköy). 

'--~~~~--~~----_J 

Sadaksl Fıbr 
fa~nbul Müftülü~ünden• 

En"yl Eyi 

Butday 13 11 
Arpa · 20 16 

sl 
10 

Üzilın 104 78 65 
Hurma 312 260 O 

Hava kuTTetimizin yGkıelme Ye 
artmuı içiu her tOrlG yardımı• yap ·l
muı yurd borç'arımızın en ileri i'elen
lerinden oldutun. an Diyanet it eri 
relıliğinden yerilen fetvaya göre aa
dakai fıtır ye zekat ne mllkelJef 
olt n'arın Tayyare cemiyetine yardım-
da bu lunmaları beyan olunur. • 

Korkutmuş 
Efr Sarhoı Sarkıntılık 

Suçundan Adliyeye Verildi 
Don gece saat 24 de bakkal 

Sllleymanla kansı "Akbıyıktan 
geçiyorlarmış. Zilzuroa sarboı 
oJaq Muitafa Necati isminde biri 
önlerine çıkmıı. Kendilerine sa· 
taımıı, tehdid etmlı Ye lif atmıı 
karı koca bu sarhoşun elinden 
güç b~IA kurtularak o semtteki 
dükkanlarına girmiıler. Sarhoı 
takib etmiş ve el:nl pantalonunun 
arka cebine atarak dUkkanın 
önünde aşaği, yukan dolaımıya 
ve bunları korkutınıya başlamış. 
Bu sırada karı koca bir ağızdan 
bağırarak polisten lmdad iatemiı· 
ler. Poli11 yetiımit ve Mustafa 
Necatiyi yakalıyarak dlln mUd· 
deiumumiliğe vernıittir. 

Salep Ekimi 
Eğe I\' ıntakaıında Gelecek 
Yıl Denemeler Yapılacak 

Şehrimizde alakadar makam
lara gelen bir habere göre, önü• 
müzdeki yıldan itibaren Ege ve 
ha valisinde ıalep yetiştirilmesi 
için tetkikat yapılmıya başlanmıı
tıa· Bet altı sene evveline kadar 
memlekete epey gelir getiren bu 
maddenin yetfıtirme ıartlanna 
çok dikkat edilerek yeniden lire
retilmesi kararla,tmlmıtbr. 

Ege mıntakasındL ıalep eki
mine elverişh yerlerde köylü bu 
iş için teşvik edilecektir. 

Maarif MUdUrU 
Bir mUddettenberi izinli bulu

nan lstanbul maarif mlldürü Bny 
Haydar, dünden itibaren vazife· 
sine baılamıştır. 

Noal Gecesi 
Dün gece Noeldi. Birçok eğ· 

lence yerleri, belediyeden aabaha 
kadar açık bulunmak müsaaade
ıioi alm11Iard1r. 

Birinci kanun 25 

G- .. unun Tarihi 

21 Eroinci 
Mahkem de .. 

Evvelisi gil n ihtiıaa mahkemtııılne 

verilen (21) eroinci hakkındaki tahkl· 

kata 8 inci ihtisH mf1ddeiumumill• 
ğince dnam edilmektedir. Suçlular 

yarın ıorguya çekileceklerdir.Tahkikat 
enalu da birkaç ,.Omıe kadu tamam• 
lanır.k duru9malarına itatlanacakbr. 

Bereket Yajmnru 
Çankırı, 24 (A.A.) - Bol y. ğmur

lu ekim itini çok iler • elmlttir• Bul• 
day ekimi hitmit gibidir. 

Madrld Tıb Akademisinde 
Üniversitemiz 

Geçenlerde Madridde tıb akade• 
miıinlo 200 üncü yıld<Jnümü parlak 

merasimle kutlulanm ·ıt r. Bu mera• 

ıimde İstanbul Üniveniteaini. sefirimiz 
Bay Tevfik KAmil temsil etmittİı'• 

Akademi, Bay Tevfik Kamile fahri 
muhabirlitini vermlttir• 

Adllye Hesabına Avrupad• 
Tahsil Edecekler 

Adliye Bakanlığı beaabına Avru• 
paya tahaile i'Önderi!ecek (3) talebe

nin müsabaka imtihanı ayın 29 unda 
7apılacaktır. 

Himaye Heyetlerl 
flkmekteplerdeki himaye heyetleri 

fakir talebelere bayramlık elbise ve 

saire Yermek için hazırlıklar yapmak• 
tadırlar. 

Fatih Susuz 
Çünkü Borular Tamir 

Ediliyor 
F atihdo Kırkçeşme suyu boru-

Iarında yapılan tamirat dolayıııile 
on gtiııdfir, bu cıvara su verile
memektedir. Fatih camii de bu 

ylizden suıuı kalmııt. r. Rama
zanda camiio susuz kalması doğ
ru olmadığından belediye camiye 
itfaiye vasJtasHo au verdirmiy• 
baılamışbr. 

Şehrin Su ihtiyacı Artık 
Tamamlanmıt 

Terkoı ıuyunun ıılahıoa ald pro

jenin hemen bepıl tatbik edllmfye 

baılanmıftır. Günde ıehre 38 bin toD 
ıu verilmektedir, Bu miktar yakıada 

•2 bin tona çtkacakbr. 

OskUdar Tramvaylar1 
Oıkildar Kadıköy Tramvay Şirk .. 

ti Müdürü Bay Necmeddin Sahil 
Anka.raya gltmittLr. Necmeddin Sabir 
Ankarada tirketin mali nziyeti hak· 

kında alikadar makamlarla 1r6ril-
ıecektir. 

Yağsız 
Peynirler 

Piyuaya çıkarı'an peynirlerden bir 
kmnıaın yağı almmıı ol .: rak sabıa 
kondutu görGlmGıtnr. Ya~ıız peynir 
aatıtının önf1ne geçmek için, bu1ada11 
bir bayla zaman evvel hazırlanan 

peynir ıatıf nizamname1inin ~azı di• 
tiıikliklerle tatbik edilme.si dOtlnOI• 
mektedlr. 

j_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_li_R_ik_a_---y_e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_e_D_ı_Y_o_r_K4_i_:_I 

Yurddııtl : rım; kaclın, erkek l 
K'llmaaııı hiç geri bir tek, 

l9miz var lıugOnlerde, 
Geri kalmak değil gerek f 

Kuru;tayı kapa..'.ık bak; 
Yeniıinde nra ancak ; 

Kadın erkek hepimizde 
Seçmek için •ardır bir bak 1 

Bu hak bizim ünümüzdür ; 
Seçim gGnü gOnümüzdllr. 

Cümhuriyette kW'ultay 
Bizim kendi 6zilmilzd0r. 

ismimiz Yu, c.'.efterlu.:le. 
Sandıklar hazır hep yer yer; 

Y urddaı h:ıydi hiç dütDnme, 
lfemeD KOfUp reJUaİ 't'lr J 

V r rey.n . hay.H yur .. ıl a ş, 

H .ydi karde~ ha arkııdıış ; 

K<tdın erkek hep hakkı mız, 

Ver reyini haydi yurdd f l 



25 Birinci kinun 

--...;:::::::: 
Yunaniıtanda 

Hükumeti 
Devirmek 
lstigenler 

Atina 24 - Baıbakaa Bay 
Çaldari.s ile Sn Bakanı Ceneral 
Kondilia bir görUım• yapmıılar· 
~ır. Bu görUfmede hUki'ımetl de· 
tlrnıek için yapılan aakeri kuruma 
karıı alınacak tedbirler görll• 
tlilnıu~. 

Söylendiğine iÖre miralay 
Dıameaia ile Zervaa, Avgarines 
~. terfi yıldönUmlinlln değlıtirll• 
!nesinden mu_gber olan zabitler 
Pala&tıraaın 6aıkanlıfıı altında bir 
diktatörlük ldarHi kurmak için 
bir protokol imza etmlılerdlr. 

Makedonva UJAumi V allıi Bay 
a.m, te iıtif aıını vermlttir. Ka· 
l.inede yapılacak dekitlkliğin 
ıarıamba gllntl lk•all muat•· 
--•ldir. 

Kondiliae Su;kasd 
Athıa, 25 ( Huıuıl )- Meçlaul 

~r ıahıs Harbiye Bakanı Bay 
l<oadiliain yaverine, içinde infilak 
~İci bir madde bulunan bir 
Ptlcet Y•rmlı, bunua Koadillae 
•tritmeainl aiSylemlf, lılal kaybet· 
lbittir. 

Cezairden 
lstanbula 

Dün transit ıuretlle Umanı· 
Jlltldan geçen Klemanıu vapuru 
cl•niz zabıtasına 6 lıpaayol tH• 
11111 etmiıtir. Bu 6 lıpanyol Ce· 
tayirden bir yelkenli ile yola 
çıkmıılar, fırtmaya tutulmuşlar, 
boğulmak Uzer• iken b11 vapur 
tarafıudu kurtarılmıılardır. Yel• 
tenli batmııtır. Klemanıu va• 
Puru hiç bir yere uğr madan ieçtiğl 
~için bu kazazedeleri limanımıza 
ırakmııtır. Bunlar İspanya sofare
~tlne teslim edilmlılerdir. 

. Rıhtım Şirketi 
Vali Muavini Bay Ali Rıza 

Umumi J\l.iüdür Oldu 
Iıtanbul Vali Muavini Bay Ali 

ltızanın Rıhtım Şirketi Umum 
~UdUrlllğüne tayi11ı edilditi haber 
~trilmektedlr. latanbal Vail Mua• 
~tlHğine içişler Bakanlığı Huıust 

tlem Müdürü Bay Ekrem Snen• 
ttnın tayin edilıcıği söyl•nmtk· 
t•dir. 

ti Şirkette •taafiye iti ay batın· 
l •n enel bitirilecektir. Antrepo· 
r't önümüzdeki hafta içiade gllm-
ftkler idaresine teslim edilec•ktir. 

Senebaşından itibarea bu 
~l\trepolar lstanbul gUmrl\A'ilnde 
16~•1 edilecek antrepolar mUdür· 
~ gU tarafından idare edilecek, 
"~. mlldürlllğe Galata Gümrliğft 
t ukdUrll Bay Memduh ıetlrile· 

t tir. 

Türk Dili 
Sovyet Bilgi Kongresinde 

liararetle Konuşuldu 
V Moaıkova, 24 ( A.A. ) - Eay 
~tııf. Çtnar•ın huzurile Sovyetler 

rllit bilgi akademiıinlA cIUo 

Resimli Maka!e 

SON POSTA 

• • • • . ' 
ı· 
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a Yollar 11 

Arkadat 1 Scn1 isl•IİI!• vardıracak olaa 7olun pGrllz .. 
lerini iyi heuplamadan hareket• r•i•rl.. yarı yolda 
çamura sapla•ıp kalının, o ıamaa ı.ıt1a •melderln 

ltoıa iidcr n Ha ellerin lıtötrüade kalınıa. Şu 

1ta:n l'azüaü •tarsa adam a pcriıan l'ÖrlaUıü • 
ae mutlu. 

::m:::ıe: rn:::...____: -= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Samsunda Bir Yangın o· 
On Beş Ev Yandı 

u, 
'- ~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~-

Samıua, 25 ( Husuıt muhabl- Y anıın Kökçü mahallesinde aonra"ıöadÜl'ttleblldl. Ntlfuı ıaylab 
rlmlzden ) - Şerimlz bugün bir Wr evdea çıktı, rlizglrın teıirlle olup i>lmadıiı meçbuldDr, talıkikata 
yanım feliketl ieçirdi, bir dik· ale•l•r etrafı çok çabuk ıardı ve devam edilmektedir. y an21mn, 
katıizlik aeticeai çıkan bir yangın, diğer evlere de ıirayet etti. Netice ıöndUrUlmemit bir cıgara ykiln• 
on beı e'll ktll etti. de on bet •• tamamen yandıktan den çıktığı aaaılmaktadır. 

Almanyanın Karı
şacağı Sanılıyor 

Son Günlerde 3000 Kiıi 
Tevkif Edilmiı 

Berlla, 25 (A.A.) - Alman 
Stt baka ı General Von blomberg 
bir Aaıerjka gazeteci•ine bildi
rimde bulunarak demi9tir ki: 

"- HergUn sllel (aıkerJ) bir 
fakım anıklıklar ve lıler yapmak· 
ta olduğumuza dair birtakım ha· 
vadlıler okuyoru7. Bunların yanlıı 
olduklarıaı ıöylemiye hile hacet 
yoktur. 

MHelA Amerikadaa gl:ıli ola• 
rak tayyar• aldıiımız havadisi 
temamlle asılsızdır. Hucum kıtaab, 
gönllllll çalıtma kıtaatı <>rdu ile 
bir güna alakaaı oimaynn kurum· 
lardır. Bu kurumlar, llJl"nıublarını 
ltaata, inzibatta, intizama Ye 
arkadaılığa ahttırır. ,, 

Berl in, 24 (Havas) - Alman· 
yanın içeri durumuna ald bir 
takım kaygulann belirdiği ıöylen• 
mektedir. 

Millt soıyallıt fırkası, Alman 
ordusunun, Almanyanın tek dire"' 
ği olduğunu ve kendisinin ikinci 
ıarada kaldığım anlamakta, fakat 
bunu kabul etmemektedir. 

Orduda birtakım tedbirler 
alınmıf, Noel tatili kaldmlmış ve 
daha bazı ihtiyat tedbirleri alın
mıştır. Bu ıebeble askert maha· 
filde kaygolanma başgöıtermittlr. 

Söylendiğine göre, Almanya· 
da ıon glinlerde 3000 kiti teYkif 
edilmiştir. · 

Gümrükler Umum 
Müdürlüğü 

Ankara 24 - GUmrUkler 
Umum MüdUr Vekil etine Muam•· 
IAt MUdUrü Bay Fazıl tayin 
edllmiıtir. 

r 
Ata Türk 

Ankara, 24 - Ata 
Türkün Bugünlerde 
lstanbulu Şereflen
dirmeleri Muhtemel· 
dir. 

Selanikteki 
Açlık Grsvcileri 

• Selinik, 24 (A. A.) - 12 gün· 
denberi tütUn imalathanHine ka· 
panmıı olan 400 erkek ve kadın 
bili imalathaneyi tutmaktadırlar. 

istediklerini kabul ettirmek 
için açlık grevi yapmaya bu ıabah 
karar verdikleri söyleniyor. Öte 
taraftan ltçiler ıendikaaı da 24 
saatlik teaanUd grevi yapıpayı 
dUıUnllyorlar. 

Çoğalıyoruz 
Ankaradan bildirildiğine göre 

orta Anadoluda yapılan tedkik 
neticesinde nUfuıumuzun her yıl 
binde 18 nisbetlnde arttığı teablt 
•dllmiıtir. Umumt aüfua ıayıınının 
önUmUzdeki birinci teırin ortala· 
rmda yapılmaaı muhtemeldir. 

Yüksek iskan Komisyonu 
Ankara, 24 - Yükıck iıkan 

komisyonu toplanmıf, Trakyada 
yapılan tedkiklerde elde edilen 
neticeler etrafında görUtlllmUıtUr. 

Bir Poliıin Mahkumiyeti 
Bay Rahmi bmlnde bir polis 

memuru, Sultaaahmed ikinci Sulh 
Ceza Mahkemeainde, tabanca 
çekmek ve dayak atmak suçua
dan 4 ıU• hap•• ve 31 lira para 
ce:ıaaı•a mahkum olmuı, cezası 
tecil edilmittlr. 

Yunan Ordu Ve 
Donanması 

Büdçenin Müaaadeıine 
Göre Takviye Edilecek 

Atına, 25 ( Husuıt )- Baıba· 
lcanın relıli~i alb•da yapılan bir 
toplantıda ordunun, bUtçe•ln 
müsaadesi niıbetlnde tak•lyeaine 
karar verllmiıtir. 

Diğer taraftan Yunanistan Ud 
torpido muhribi daha yaptıracak-
tır. Bunun için muhtelif lnıaat 
tezkAblarnnn teklifleri gözden 
ıeçlrllmektedir. Bu gemilerin, ln
glliz donanmasında çalııan D. 
tipinde olmalara (1375) toailAto 
hacminde buluamaları •• (35,5) 
mil ıllratl haiz bulunmaları 
mukarrerdir. - A. V. 

iç İşler Bakanı fatanbulda 
Ankara 24 - iç itler Bakanı 

Bay ŞUkrU Kaya birkaç gün kal· 
mak Uzere ıehrimiı:e gelmektedir. 

Dil Komisyonu 
Ankara, 24 - Komiıyon ta• 

rama derglıindea seçilecek keli· 
meler Uzerinde ıeç vakte kadar 
çalışmı9tır. 

Kazanc Vergisinden 
Müstesna Olanlar 

Ankara 24 - Kitab, r'aale, 
makale, tefrika, fıkra, forma, 
nota, '• reaim hali ede telif Ye 
tercüme yapanlar, bu işlerden 

dolayı bir mlleS1e11nin daimi 
memur ve mUıtahdemi added:l
mediklerinden kazanc verıiıin· 
den iıtlana edilmeleri alikadar· 
lara blldirilmiıtir. 

s~yfa 

insanlar Köpekleri 

Niçin Severler? 
• « 

3 
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İneç memlekefnj bllıtUn 11cunun 

en uılu , en rdıat IUkelerinden biri 
l llir . ı. Baıka ii'keleri blli Blkınh 
içinde tutan ökonomi buhranının 
orada artık kalmamıt olduğunu ııaze
telcr yaz ıltlarından beri orasını en 
mutlu bir i lke ıan ıyortluk. 

Halbuki, orada da L-ıu yakınlarda 
çok h c..yecan verea bir hıaise olmuı, 
adeta pabrtı çıkacak, halk biribirine 
rirecek .. ı t. Huna da bir köpetln 
ölilmll scbeb olmuı: 

B ı köpetin sahibi o!an para11 
ço' , • kh elbette kıt bir adam, hay· 
van ö Onca b:rinci aınıftaa bir cens ze 
alayı tertib • 'er. İn un cenazelerin• 
nıah11us ~n ılialtl otomobil arabaya 
köpetin ö fiaünll koyarlar, arkadan 
birçok insaa ·ar ılyah enab, ailindir 
ıapka ıiymiı o!dukları halde otomo· 
.. il.arlo, yahud yaya olarak l'İderler, 
ö:a haynnı ldSpekler mczarlıj'ına 
kadın srötGrilrler. Orada k8petin 
sahibi koynundaa b"r klğıd çıkararak 
haz •r1 ıımıt o'dutu •ÖyleYi• fiSıyafl&rı 
akıtar k okur. KlSpetia dirirtinde 
marifet erini, öhimile sahibhain ve 
onun ailesinin c:terial yaktıtıaı 
a latır. 

SıdeH hlr t11hafhk diyecekaia·a. 
Fakrıt bu tuhaflıfa akıllarını l·aybet• 
mernit olaa iınçliler kızarlar. Söyle· 
nirler.• İaaaa ö ileri•• mahsuı olan 
cenaze arabalarıada hayn• illislalla 
rötlrll•Hİ bltla İaHalar lçia büyllk 
bir hakaret oldutuau ltatıra batıra 
alylcrler. 

Jlunua Ozeriat lSltl kaldırıcı kuru• 
ntu ite karıtır. Zat-. aldı kıt köpek 
1ahibiadea bolca para aldıtı içla 
lSteki arka1la1larıaı kııkaadırmıf olan 
lSll kaldırıcıyı kur11•daa çıkarırlar da, 
heyecan böylece yatıtbrılır. 

* lavcçte paruı çok, aklı kıt adamın 
yaptıtı it•ı dotruıu, burada ben bllt 
kızdım. Vakıa çobna klSpeklerinl, 
l:ıekçilik edeD klSpeklerl, yahut baıka 
btr tirli ft• yarıyan köpekleri ben de 
takdir ederim. Fakat onlar da öldak .. 
lerl zamaa ayrıca bir meurlıta kadar 
ılSH\rtilmelerl, hele klSpek içla öyle 
cenaze alayı kurulmuı olbette gO\Unç 
bir ıeydir. 

Buı eYlerde ala diy• tutulan 
köpekler• aellace, beace bunları• 
bulenmelerl bile fazladır. Hele ba:ıı 
kim'ief.,rin t•hir içinde 1rezmiye çıkar 
ken klSpeğini de birlikte göUlrmeıl 
pek manasız bir ıeydir. Geçen gOn 
sokakta gllııel, ıüslil l'HÇ bir bay n 
gardilm, bir tanHi yetiımiyormuı 
gibi iki tane köpeti birden taamala· 
rile, zinclrleriie bir ikte anrnkleyip 
götilrOyordu H bu halile, benim fik· 
rimce, kendisinin güıelliQ'lDl, ıGıOnl 
bozuyordu. 

Bilgiçlik taalıyaa birtakım kimae .. 
ler, insanların köpeklere il.artı sngi .. 
ıini klSpetin uhiblne udık bir 

lhaynn olma•ına nrirler. Öyle obay· 
dı, in11mlar kendilerin• aadık olan 
her hayvanı severlerdi. Mc1tli ko
yuada 1&hlbine pek aadık bir hay• 
yandır. Yalnız 1&dıklık yol arkadat· 
lıtına •cbeb olHy.dı, bayanların 

ıokağa çıkarken birer koyunla bir· 
lilıte gezmeleri de moda o!urdu. 

Benim dittllnüıüme 2öre, bir takım 
inHnların köpekleri HYmeleri, klSpe
ğln arsıı bir btyvan olmaaından ileri 
sı•lir. Bilirsiniz ki, klSpek sadıktır 
.. ama, hiç ta hayaiyeti olmıyan bir 
hayvandır. OöYersiniz, koYar&ınız bir 
tarafa siner, biraz sonra çağrınız 
hemen kuyrutunu ullıyarak gelir. 

İnsanlardan bazıları, kendilerindea 
batka in1anların öyle h:ı) ı·yetalz 

olma11aı, dövölıc c!e, koyulsa da da· 
rılmanıuını iıter. Onun için, böyleleri 
köpek' eri brıka insanlardan iate -'ik· 
leri karaktere bir timsai o ' arak s"· 
varler. 

Bazılarının da kendilerinde o ka
rakter vardır. Bunlar da köpekler 
ken ilerine idman yapmıya yaradık· 
ları için onları HYerlcr. 

Hakimlerin 

iNANMA! /STER /NAN lSTER 
~•pı~an toplantııında, akademi 
i~C•ı.nden Bay Samolloviç'ın r 
'fıı ncı tilrk dili konırHi ve 

' Yeni Maaşları 
ti ~k - Sovyet bilıl münasebetle· 
l( akkuıdald raporu okumuıtur. 
t.'bu) edilen bir karar suretinde 
•r net toplantı iki doıt memleket 
kiJ~~ındaki bilgi rabıtalarının pe• 
tak •~lrne~ini kıvançla ıelamlıya-
-r fürkıye ve Sovyetler birliği 
._1'•

1nda bilgi milnaaebetleri ko-
tt s~onunun faaliyetini tanib 

ınııtir. 

Bir arkadatımıı anlattı: 
" Kibritler ucuzladıktan ıonra kibrit tlrketl daha 

fazla para kazanmıya baı!adı. Bu kazanç çok'utuDu, 
ucuzlutun sarfiyatı çotalttıj'ı ıeklinde kabul edemeyia, 
lıunun eebebi ltOıbGtGn baıka tlrllldür ve tudur: 

Kibritlerin ucunu, yakıldıtı zaman hemen ıönmu:n 

ısrER /NAN 

n alev tahtayı da yakıın diye hafif parafi•• batırırlar. 
Par.ıfinıiz kibritlerin yanmuile ıönmesi hir olur. Kibrit 
ucuzlutu batladıktaa ıonra kutularda parafihiz 
kibritler 1rörlllmiye baıladı. İıt• kibrit iıtihlikl bu 
ıuretle ve ha!k ın zararına olarak artru f oluyor. 
Allkadar makam bunu ehemmiyetle tetkik etmelidir. 11 

INAllllA 1 

Ankara, 24 - 1 Klnunuiani· 
den itibaren hakim maaılarmda 
yapılacak tıd.JAtın şöy.e teıbit 
edıldiii söylenmektedir: 

Baremden evvel 60 lira maaı 
alanlar ikinci kanundan itibaren 
70 • 80, 75 lira maaı alanlar 
90, 55 lira alanlar 70, 45 lir• 
alanlar 55, 40 lira alanlar 45, 30 
lira alanlar 40 lira maaı alacak-
lardır. 
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Memleket Manzarası 

\ /orumda Rama-
..J 

ıan Eğlencesi: 
Kaz Dövüşü 

Ramazan geldi, hot geldi 
amma, bana bambatka geldi?. 

Sabahleyin bakıyorum, cıvıl 
cıvıl kaynaşan Çorum, sokakları 
ıpıssız.. Tek, tUk, gelen, geçea 
var.. Dnkkanlar öğleye yakıa 

açı:ıyor. Merkez kahnıi bir yöne 
bırakılırsa, ııra ııra, kahveler 
butün bUtün, kapah ... 

Bu ıessizlik, öğleden sonra 
canlanıyor. Beabelli, oruç tutan· 
lar çokça ..• 

Ramazanda oruçlular biribir
lerlne .,azizlik,, yapıyorlar. 

Gece s:nemada ıeasiz yıl'ık 

filmleri görmek pek te istekli ol· 
muyor. En eyisi tombala. 

Ramazan gelince. davul zurna 
kabak tadı verir. Bereket ki, 
bu yıl Çorumda ramazan davulu 
çalınmıyor. 

* - Gak, gak, gak ... 
- Gak, gak, gakkk. 
Alan, meraklı seyircilerle çev

reli .. 
Her kafadan bir ses çıkıyor .. 

hır gUrliltli.. Bir ,amata .. 
- Eyi, amma ne Yar ? 
Saçı, sakalma bezenmiı bir 

adam yanıt veriyor: 
- Ne olacak, kaz dövlitll 

var •• 
Çorlu Udaılar kaz dövüşüne 

bayılıyor, diSvüınn iyi beceren 
kazların, değeri de bllyük oluyor. 

Bir merak ta bana tebellet olu· 
yor. Kırk yJlhk kaz dövüf çllleri 
gibi kllme kime, meraklılar ara· 
sma karışıyorum. Diıl kazlar 
bir teviye ötilşllyorlar, erkekle· 
rine onur, gllYen veriyorlar. 

Seyirciler mlldhif telAtta.. Ha
ni ayak topu aevredenler. ovun
culara : 

- Yaıa, 
- Varol, 
- Kıvır ..• 
- Bravooo, diye bağırıyor· 

lar ya. 
Çorumlu kaı . davnınntın me· 

rakhları da: 
- Yqa, Filik •• 

Kanad vur, Duman •• 
- Gözünü İeveyim, Karaoğ• 

lan •. 
Hayyyttt arslan ... 

Diye kazlan arkalıyorlar. 
Ayak topunda, kafa, göz, kol, 

kırıhr, kanar, kaz d6vllflinde de .. 
kanad Ye kafa. 

lzmitte Pirinç 
Ekim Birliği 

C.Y. 

lzmit (Hususi) - Pirinç eken· 
ler, şehrimizde bir pirinç birliği 
kurmuşlardır. Yaptıkları nizamna-
me tasdık edllmiftir. Ekim birliği, 
önümüzde baflıyacak ekimin ziraat 
usullerine uygun ve fennt şeraiti 
haiz olmasına çalııacak, bu baılıca 
itleri olacaktır. Bu ıene çıkan 
pirinçlerden iki bin çuval lngiJiz .. 
ler tarafından aahn alınmışt.r. 

'danahlar Ve Yılbaf' Piyangosu 
. Adana, 24 (A. A.)- Tayyare 

piyangosunun yılbaşı biletleri bu 
yıl halktan büyük bir karşılık 

bulmuıtur. Şimdiye kadar 20 bin 
liralık aatıldığma Te yılbaıına 
birkaç gün var olduğuna göre 
bu yılki satışm 30 bin lirayı bu· 
lacağı, umuluyor. 

l.1eholu Seçicileri 
fnebo'u, (Hı ıuıi) - Kazamız 

dahili 1de ~6000 kadın, 25 bin de 
"'rkck 8a. lav seçmek hakkını haizdir. 

SON POSTA 

Ev Doktoru 

Küçüklerde 

Samsun Ticaret Sahasında Olduğu Ka- B~t~k~irçocuğunu• .... Bir' 

d M •f s h d D ıı 1 • t• denbire rahatsızlandı. Harareti ar aarı a asın a a er em1ş ır ~~~a:er:;:.;o:,ad~:,~~tı. d~~~~~ 
Samsun (Hu• Sumaun ıu kotdurunuz. Vazife ve mesleğini 

ıuıt) - Karade- noktalnazanndan bilen bir doktor için telita lllzulll 
nizin en çok it da bahtiyar bir yoktur. Bu 11.evl te!Aş ettirici "' 

yapan lıkeleai olan teblrdir. tiddetU boğazlar, çok defa tebli-
Samsunda belediye Parkıuyu ve keli olmaktan uıaktır1ar. Böyl• 

1287 tarlhbıde Şehinuyu, Ter- bir rahatsızlık, basit bir boğaS 
kuru!muttur. Bti· koasuyu denilen kızartısı Yeya bademciklerin iltr 
yUk inkılAbda bol Te mebzul hablanmaıından lleri gelebili1· 
Türkiye Ctimhu· ıularından baı· Hattl yutkunmayı güçleştirecek 
riyetinin eıiğl ka buraya Ko.. şekil de dahi olaa henüz kork-
olmak ıerefinl cadağı, Ünye, maya mahal yoktur. 

alan Samsun Cüm- Emirhan, kaplıca Buna mukabil (Kutpalazı-dif• 
huriyet deTrinin ıulan da geti- teri) daha bahistir. Çok def• 
feyizlerinden bak- rilir Samıunda arazı aakh kahr •• Tabir caiz•• 
kile iatifade ot- teneke ve dama· difteri ba1m kurnazdır. Mutedil 
meıini bilmit bir canalarla sabi• hararetli olan boğazlarda derhal 
şehirdir. Deniz Samsunda Atatürkün abakı maktadır. alda buau ı•tirmek münuib olut• 
yolile Iatanbula ve bütUn ecnebi mel bir haldedir, Samıunda maarif hayab da Hele bademciklerin etrafındaki 
limanlarına bağlı olan Samsun, · Samsun t•hrinfo lmarma çah· ileridedir. Yalnız Samsun ıehrJn- beyazbk ve paı kesif oluraa. 
diğer taraftan da Adeta bir alhn tılmakta deTam edilmektedir. Şeh• de 11 llkmektebde l 193 kız Te Aynı zamanda çocukta •ebeb• 
zincir gfbJ demiryollarile Sıvai, rin bugün yollan parkeye kalbe- 2500 erkek çocuk okumaktadır. ılz bir dUşkUnlük g6ze çarpıt 
A ıkara ve lstanbula ve Mersine dilmektedlr. Bafra yolu llzerindeki Kavakda köylerile beraber 30, boyun bezlvhıde de hafif bit 
bağ'.anmıf, bu ıuretle Karadeniz· Balık gölünaen ıeınede 150 bin Bafrada 23, Çarşambada 19, titkinlik hlaaediUr. B6yle bir va• 
Akdeniz hattının baılanilÇ nok· kilodan fazla balık avlanmaktadır. Termede 12, Havzada 18, LAdlk· ziyette bir 1anlye durmak cali 
tası olmuıtur. Samsun vilayetinin Termede Şimenin gölü Ladıkde de de 8, Vezirköprllde 22, mekteb değildir. 
mesahai ırnthiyesi 9220 kile metre bir Ladik gölü vardır. vardır Ye bu mekteblerde 3863 kız, Bademcik ve boğazda herbalr" 
murabbaıdır. Samsun pek mUhim bir ziraat 9008 erkek çocuk okumaktadır. gl bir antiseptik ilaç dokun' 

Bafra, Çarııamba, Terme, memleketidir. Bilhassa tütün pek Samsunda Gazi küttibhaneafne durmadan evvel hemen boğ.-
Vezirköprü, havza, Ladik kaza- meıhurdur. Tütün, yumurta, hu· bir &ene içinde 936 tane yeni •e pasından bir parçayı kllçllk "'' 
larJ da dahil olduğu halde 270,900 bubat ve zahia;e ihracatı TUrkl- kıymetli kitab iJAvo edUmlttlr. temiz bir cam parçası ( laDJ.) 
nüfusa maliktir, Samsun ıehrinde yede yekun kabartacak miktar- Bir ıene içinde kötübhaeede llıerine almalı Ye tab:ll edilme~ 
ise 32,344 kişi oturmaktadır. dadır. 2088 i kadın olmak üzere 44,336 llzere IAboratuara göndermelidlt• 
Nüfus gün geçtikçe artmaktadır. Evvelce sıtma yeri diyo anılan kiıi okumuıtur. Yirmi dört saat içinde laboratuat 

Köyleri nahiyelere, nahiyeleri Samsunda timdi sıtma mttcadele Havza ye Ladik kaplıcalan ile, bize lcab eden cevabı verece!dİf• 
kazalara ve kazaları ıehre bağlı· heyetinin müamir çelışmalan sa• Samsuna ayrı birer töhret temin Fakat diyecekainiz ki bu geçell 
yan yollar ve ıoseler çok mllkem· ye1lnde ııtmadan eaer kalmamııbr. eden kasabalardır. müddet, bizi her an tehlikey• 

Bolu 
Yolu 

- Düzce 
Yapıldı 

BoJu, 24 (A.A.) - Bolu-Düzce 
şoıasmın her sene kayan Ye nak· 
liyata geçld vermiyen Bolu dağı
nın yeni yolu bitti. Yol dün 
açıldı. 

Erzincan da 
Bir Djı Doktorunun Yap· 

tığı Büyük iyilik 
Erzincan, 24 (A. A.) - Dit 

hekimi Bay Adnan tahsilde bu· · 
lunan 20 fakir çocuğun ders se• 
neai sonuna kadar öğle yemek· 
lerini temin etmittlr. 

Antakyadaki Hadise 
Antakyada Ktird Hoca adlı 

bir adamın yaptığı irtica hadisesi 
ve camideki Türklere tecavüzü 
Surlyede derin bir nefret uy at· 
dırmııtır. Bu hAdiseden sonn 
Suriye Türklerinde şapka giymek 
cereyanı artmıf, Antakyada şapka 
kalmamıf, civar vlliyetlere tel
grafla şapka siparİf edilmitlir. 

Adanada Yeni Fabrika 
Adana, 24 ( A. A. ) - Ziraat 

Bankasının ıehrimizdeld dokuma 
fabrikasından başka yeniden ku
racağı fabrikanın etütleri bitmiştir. 
Fabrika önlimilzdeki yılda ıehir 
dıımda kurulacaktır. 

Biga Kadınlarının 
Toplantısı 

Biga, (Hususi) - Tllrk kadı
nına saylav aeçme ve seçilme 
hakkı verilme1i münaaebetile Bi
ganın ileri gelir kadınları Halk 
evinde toplanarak aovinclerini 
meydana koymuşlar, Sakarya 
mektebi muallimlerinden Bayan 
Nahide tarafında yapılan teklif 
lizerine Ata Türke ~Ukran duy• 
gularmı telgrafla bildirmitlerdir. 

Bandırmada Saat Ayarı İçin 
Basita Yaptırıldı 

Bir 

Bandırmada 11aat ayan için yaptırılan baslta 
Bandırma ( Hususi ) - Harita Günetll zamanlarda en doğru 

mütehassısı bay Muhiddin tarafın· saat Ayarı için kullanılacak olan 
dan hükumet binası ~ntlne konul· hu Basitanın arz coğraftal ŞimaU 
mak tbere bir Ba1ita hazırlan• 40, 12, 21 derecedir. Grenovlçe 
mış ve Belediye baıkanı bay nazaran tulü ıarkt 57, 58, 32 de-
Kişif tarafından yerine koydu· recedir ve deniz yllzünden 6,80 
rulmuştur. metre yllkaokliktedir. 

Edirnede 
Fırka lıleri Etrafında Ha
raretli Bir Faaliyet Var 

Edirne, 24 (A.A.) - Fuka, 
kua Te nahiye kongreleri bit· 
mittir. Fırka viliyet idare heyeti 
Başkam İbrahim Akıncı bUtlln 
kongrelerde hazır bulunmuş, fı .... 
kalılarla uzun uzadıya konuşma
lar yapmıı, kongrelerin dileklerini 
dinlemiı ve on gUn süren ıeya· 
hatinden döomllftilr. 

Sıra viliyet kongresine gel
mlftlr. O da yakıoda toplanacak· 
br. Fırkada vUiyet ve saylav 
seçimi hazırhkları devam ot• 
mektodir. 

Kadınlar fırkaya ya11lmıya 

baıJamııtar. 

Antalyada 
Kubilay ihtifali Yapıldı 

Antalya 24 ( A.A )-Menemen 
kahramanı KubUAy•ın ölümünün 
yıldönUmft Halkevinde zabitler, 
memurlar, muallimler ve halktan 
büyllk bir kalabalık içinde yaıa· 
dılmıt, lnkılib ve cumhuriyet 
yolunda her türlft fedakarlığı 
yapmıya hazır Türk geneliğinin 
Kubilayın feragat nlkUaiinde bir· 
leşikliği tekrar edilmiı U.nlü gencin 
resmi meraaimle asılmııbr. 

Pamuk Fiatları 
Adana 24 (A.A.) - Pamuk 

aabıları iyidir. Yerli kapı malı 
pamuklanmızın kilosu 46, piyasa 
parlaklarının ki 44 .. 44,75 birinci 
Mısırınki de 45-47 kuruı arasın· 

dadır. 

yaklaştırmıı olmaz mı ? Hayıt 
Yeter ki çocuğun bağaz rahatııı" 
lıtı hemen doktora bildirilmif 
olsun. Liboratuvardan bekledi~ 
miı: cevab gelinceye kadar iti 
adi boğaz tedavisi ile meşgul 
oluruz. Bu da boğazı sıcak tut' 
mak, burun deliklerini dezenfek
do etmek, boğau bikarbonatlı 
veya saliallath ıu ile gargar• 
etm•k, göğıU Ye boğazı yumuşa• 
tacak lhlamur ve hatmi vermekı 
ılit, yoğurttan gayri yemek vet' 
memek, icabında asplr:n ... .,,n lıtl
fade etmek suretlle lı~~ dt 
geçirmemeye çalaıınz. 

Maamafih en uf ak bir tübhe' 
mlı varsa, derhal kuşpalzı serO' 
munu ıırınga etmekten de çekiır' 
memeliyb:. Ge-ç kalmaktan ise bil 
gibi ahvalde acele etmek zarat 
ve:rmez, çünkü bu ıerom hastır 
hğm bapnda ımnğa edilmek ve 
keıif miktarda edilmek ıartiledlt 
ki beklediğimiz neticeyi verebilir• 
Maamafih çocukların boğaz ha•' 
taLklan difteri ile alakadar olma" 
bile b6brek ve kalbin ciddi bit 
mnıahıede altında hulunmuıısl 
icab ettirecek bir sebebdir. ÇüJJ' 
kO on. onbeş gDnlük bir slit, yO' 
ğurt rejimi yapılmadığı takdirdtı 
aylarca inıana albtımin rahatsızlıl' 
çektirir. Boğaz haatabğı da apaJJ' 
diıit gibidir. N&1ıl başladığı afi' 
}aşılamadığı gibi naaıl nlbaY'~ 
buiduğunu da çok defa far 
edemeyu. - )#.. 

-----
Bafra TUtUnculer Şirketi 
Bafra, 24 ( A.A ) - Bafr• 

tntUncnlerl TUrk Anonim Şirked 
50,000 lira aermayesioin yüıd• 
onunu lı Bankasına yatırar•~ 
mukavelesini Bakanlar ~eyetin~ 
ta•dlk edilmek için ÖkonolP' 
Bakanlığma göndermiıtir. 

Bafra Fırka Kongreleri 
Bafra, 24 ( A.A ) - F Jtlı1 

kongt'alarınl idareye memur l ~ 
len Gireıun Saylavı Bay Mu'! 
Akkaya memleketimize gelmiftit• 
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( Siga•et AlemiJ 
1 

Almanganın 
HARİCİ ! ( Gönül işleri J 

Mütemadiyen 
Nişanlı Değiştiren 
Bir Kız! 

iç 
Zorlukları 

Son ıelen telgraf haberleri 
Alnıanyanın iç iılerinde oldukça bll
'61c zorlukların tıktığı Ye çıkmakta 
•ldu~ kayd0Jua11yor. Bu aebebledir ki 
~nlardaa laiç birinin Noel yortuları 
llltlnaaebetile Berlinden ayrılmamaları 
hrarlaımlf. Hilldimet, clddileıen 
•aıiyeti 6nlemek içia tedbirler al
lllakta lmif. 

Bu haberlerin bUdirmek iıted:klerl 
ley, Atman mim ıoıyaliat partiıinin 

••t ve ıol cenahları arasında öteden
beri deYam edegelen anlaıamamaı
Lktır. llaltm oJdutu &zere milJ! 
-.Yallzm blr taraftan milli akJdelere 
da1aaır, lblr taraftan da ıoıyaliat 

-..ıarı bealm••· Uzu• zaman mlllt 
loıyalizmln daha doğ-ruıu kııaea 
Natizm denilen cereyanın bu iki 
t.l.klüyl telif edebilecetl :ıaanı baaıl 
el•uıta. Zaıaaala partinia içindeki 
eolcu uuurlarna bGyük ifçl kOtlile
rlne dayanır aörtlnerek ılditah o ta• 
rafa meylettirmeye kalkıımalan, 
.. llliyeteUik ile aosyallzmln, bu , .. 
illide bir ı5rüt dahilinde blrlettl
dlemeyecelderi aal&flldı. 

Nitekim Alman Baıbakanı Bay 
liitler dahi bu g<SrOıll benimseyerek 
f •rkaaına 3yle bir cebhe verdi. Bu 
tarzıhareket. akal kanaat bealeyeale
tln itine gelmedi. Er, geç fırkada 
.. aah bir taafiye yapılacafı ka.aatlni 
"Jaadırdı. Bayi• bir akıbette• laa,.. 
talmak için, banlu. kaleyi içten 
fethetmek latediler. An aıra, milli 
•oıyaliat fırkHında yapılan kıami 

tı11aizlik hareketlerinin ılikl budur. 
Fakat nzlyet, timdi, tam ve klmil 
bir taafi1e yapılmak zaruretini dofu
ruyor ve bahsedilen zorluklar da 
bundan dotuyor. Bay Hitler bugOn 
milll ıoayaliua kadar Alman ordu
... dayanmaktadır. Bu derece 
esasla bir mesnedi olan bir adamın 
bu dava,. u:rbelau'• ........... ta .. : 
.Blaaenaleyh Almaa Nui fırkHıaıa 

taf v• •ol cenahlan araıındakl ml
cadele, behemehal. milliyetpcrverlerln 
ıalebesile neticelenecektir. Vaziyet 
tiındilik bunu gösteriyor. - Slireyy• 

Bir F•clanın Kurbanlar1 
Noyeıdat. 24 ( A.A ) - Evnllıl 

ıllnko trea ka:uaıaıa iç yarahaı dua 
flhnnı ve bu ıuretle ~lenleria adedi 
dokuza ylllHelmittlr. 

Sıgasal 
Rekabetler 
Bitmedikçe 

Paria, 24 (A.A.) - Juraal gbeteıl 
Sen Brl•'in imzaaı altında V aıington 
deniı aadl ırauı hakkında n•ırettiti 
bir makalede dıyor ldı 

.. Eter bu andlatma kalaaydı, 
muahede ile teaia edilmlt aiabetlerln 
muhafazaıı için, her Hne Anglouk• 
sonların 90 bin, Japonların 55 bin ·ve 
Franatılarla ltalyaalarıo da 40 bin ton 
gemi inta etmeleri lizım gelecekti. 
Bu, garib bir ailAh azalblmaaı tarzıdır. 
Çünkil elrem olan asgarinin aıatıaıaa 
dOıen lngiltere seviyenin umumi in· 
muini kabul edtmiyecekti. 

Sıyaul rekabetlere nihayet veril
medikçe blltln anlatmalar lı04tar. 
Vaıington andleımasının Ye Londra 
görütmeleriaio iflbından alınan ha· 
kiki der• budur. Bu derain aolaıılmam 
temenni olunur • ., 

Amerika Ne Yapacak? 
Pariı, 24 (A.A.) - Maten ıazetesl 

yazıyor: 

Vaıina-ton muahedHinln Japonlar 
tarafından bozulmaaı Gzerine fnıiltere 
ile Vaıina-ton arasında derhal fikir 
teatlıint baılanmıı Ye Amerikanın 

Londra Bllyllk Elçiıi Vaıinıtona 

varır nrmnı Bay Hull ile iki aaat 
ıöriltmüıtOr. 

Daha dOnden Amerikaaıa 5nü-
m0zdekl mOzakerelerde tatbikini dü. 
tilndütG aıyaaanan ana hatları Ame
rika deniz idareal tarafından blldl
rilmittin 

l - Japon tebea1lle hatır kıra· 
eak nziyetlerden aakınmak için 
lbtiyatlı bir hatbhareket kalılllü, 

i - Deaiz niabetleri mOsniliğine 
matuf Japon iıteklerlnl karıı tetrik\ 
mesai, 

3 - Amerika bahriyeaini mltsaade 
edllmlt olan azami hadlere lrittirmek 
için tezgaha gemiler koaulmaa .. 

4 - S-S-3 nlsbetinln muhafaznsına 
imkin verecek bir formülün hazır._..... ... Ja,.._,. - tliple-.tila 
_......._. de.am edll•eal. 

Avusturyada 
Bialerce Mevkuf Noel 
Affından latif ade Etti 
Viyana, 24 (A. A.) - Noel mllna

•ebetiJe illn edilen afdan 3000 meY• 
kuf latifadt •tmiftir. Aynca clmhur 
ni.ı 300 mahkbı ile 93 ıaoııyaliat Ye 
komüniati, 77, aazl7l af etmiftlr. 

Sevmedlllne 
Edebi A 

T;;k• A•ık 
25 I 12 / 934 .. 

Cevad Galib, lıçllerinln çalar 
aıalarım kontrol eden bir usta• 
baıı alııkauhğile motördekileri 
l•ker teker ıUzdOı 

- Bence, bo kadan klfl gibi .•. 
lfiçblri kaldırmıyor... Maamafih 
bir kere Behlceye danııırHm hl~ 
'-na olmu. Tabiatı terstir. telli-
tlbo; belki kızıverlr. 

Harun Şinul, bqım eldi: 
- Sen, billnia. Y ahm çabuk 

-.ıet ki mot&e, ona ıöre yol 
••relim. 

Ce•ad Galib, hemen Behic .. 
'İla yanına aeğirtmiıtl: 

- Behice, biraya latelr 
Var mı? 

Dehle.. bu ıoruıu bir u 
lllanaL bolmuftu: 

- Benim pelr baıı• hot 
dej-;ı ........ 

Beyi.ana cl&ndtb 
- S.., bira ister m&.m? 
Beyhan. ılll&yordu : 
- Bir bardak içerim. 
B~hice. Cevad Galibe: 

L - Anlapldı... Sen, icabına 
Qak dedi. 

Cevad Galib, tereddtldle du
ruyordu ı 

1 
.. - Fabt Adaya dönmemiz 
azım. 

Beyhan, yerinden sıçramııb : 
- Ha,.., hayır.. Bea, vaz· 

geçtim: 
CeYad Galib, başını eğerek 

çekildi. Beyhan, arka•adan baktu 
- Bu çocuğun uyaallığı, pek 

zevkime gidiyor. 
Behice, kırık kırık ıülllyordu : 
- lnaanına göre konutmayı 

billr. Bu da bir maharettir. 
Beyhan, rllzglrm llrperttljl 

saçlarını, elfle bastırıyor; denizin 
kokusunu içer gibi kokluyordu ı 

- Bira, baııma ağırhk verdf. 
Behice, yBztınB buruıtunnoıtu: 
- Benim gibi HllİD de içkiye 

pelr ytlzla yok •. 
Harun Şlaui, 

IOkaluyor, ellerilll 
aonıyordu: 

Yaklt vakit 
uiaftuıank 

- Bir emriaiı Yar aı? 
Beyhaa, bir ara da1aumacb; 

taka eder ıibi: 
- Emrimiz, aizi• rahawz 

olmamanız, dedi. 
Harun Şinasi, buu büyük bir 

iltifat tellkki etmişti : 
- Ne rahatsızlığı ! Sıkıldımz 

diye lı.illUyorum. Evveldea bilmiı 
olaaydık, tedarlkll bulunurduk. 

Behice sordu : 
- Ne gibi tedarillli bulg. 

nurdunuz 1 
Mot6r• aramofonu alarclılr. 

- Hiç te feaa olmazda. 

1 Londrada Mühim Bir 
Görüşme Kararı Verildi 

Bay Con Simon, Flanden Ve Laval 
Verip Konuşacaklar Baş başa 

Londra, 24 ( A. 
A )- Hariciye Ba
kanı Bay Con 
Slmon'uo Parla'te 
FraHız Baıbakanı 
Ye Hariciye Ba
kanı ile J•ptıtı 
ıörOımelerden ıon• 
ra bir tebHt n•ı· 
redllmlttir. Bunda, 
B. Lnal 116 Sir Si
mon 'ua bathca AY· 
rupa itleri üzerlade 
gGrlıtükleri bildl-

• 
rllmietir. Miihim bir lroon9ma hazırlıyan Bay Simon, Flanden n Lanl 

Franaız ıazetelerl Sar, Şark mi- glrütillme.U.e Ye derin bir tetkik 
aakı Alıaaaya'aın tekrar ailiJ.lan•~ yapılmn11na mani olmuıtur. 
11, Franaız - ltalyaa g6riltmeleri, Tuna Pariı, 14 ( A. A.) - Eko 06 Pui 
devletleri vaziyeti va Vaflnıtoa mua- ıazeteaine ııare, Slr Simon, Fran.a 
hedeıinin feıhl itleri hakkıada rörl· Raıbakanı & Flaaden ile Dıt itler 
tOldütOnll yazmaktadır. Bakana B. Lanli, Kiaaauaani ayı 

Meselelerin çoklutu ve büyilkltık- l~inde, 11lllalan bırakma ye Almanya-
lerf, herhanıtsl içia bir karar alınma. nın Ceneyreye döeme.J lfleri için 
•ına ve muayyen bir program altında kon1.1ımak üzere Loadraya çapmıttır. 

Amerika, lngiltereye Bağ
lı Kalmaktan Kurtuluyor 

V atlnıton, 24 ( A. A. ) - Mecliı 
H riciye Komiserliğ-1, fngiliz kalay 
lnhiur nı kırmak ve Amerika tarafın
dan Bolivyada doğrudan doğruya 

kalay satın ahnmuı için mllhim 

Yugoslavya 
Kabinesinde 

Belgrad, 24 ( A. A. ) - Stampa 
gazetesine gc1re, ealrl radikRI fırka11<o 
aın merkez koıniteai, Bay Stoya Di· 
no•için Y evtiç kabineaiae girmeaine 
muhalif olmadıjına blldirmittlr. Ga
zete, hattl radikal ek.eriyetiuin Stoya 
Diııowiçi. hflkQmete mQzaberet ede
ceji ani tılmakte olan fırka ile hn-

------
Bo'ivya ricalile giulce görüımilttllr. 
Muhtemel bir harb gözönftne alınarak 
Amerikayı lnıillz Nnayiiae bath bir 
halde tutan timdlki duruma çare 
bulmak için bir komite memur edil· 
mişfr. 

B. Hitlerin 
Bir isteği 

Noyeıtat. 24 ( A. A. ) - Bay Hit
lerin mümessili Sar hOkQmet komia-

)'ODuna bir bitik göndererek Sar po

lisinde va~fe alan göçmenlerin çıka· 
nlmasını lıtemittir. ·--·----·-·---·--·----·---· 
k4met araaıada irtibat telikld 
etmekte oldu~anu ilhe eylemektedir. 

Bay "Abidin Davud,. bana ıoruyor; 
- Barışayım mı, barıımaya• 

yım mı? 
Mesele şu: 
«Bir seoe evvel başka bir 

genele nitanh olan bir ıenc kııı 
tammlf, sevmif, aonra o kız ni· 
şanhıından ayrılınca talih ç1kmış, 
iyi yUı. görmüş. Fakat bakmış ki 
o kııın hareketleri şübbeli, tanış
tığı ve konuıtuğu baıka gene· 
ler de var, darılmıı, daralmıt 
amma, geçen gthı karıılaşınca 

tekrar yumuıamıı ve bana ıor• 
maya karar vermiş: 

- Barııayım mı, barıtmaya· 
yım mı? 

Me1ele basittir. Eğer bu gene 
eğlenmek isteyorsa barııabllir, 
bir müddet kavgalı durduktan 
aonra barıpaak tatlı gelir, yeni 
bir bal ayına benzer, fakat mak· 
aad evlenmekse tavs·ye etmem, 
mDtemadiyen nifanlı değiştirib, 
daha lyiıini arayan gene kızlar• 
dan hayır yoktur. 

-tc 
Bayan ( ~- K. ) e: 
8absettiiinlz meaelede bitarat 

değilim, aklı erer bir doıtunuza 
aorsanız daha f yl ederainfz, mazur 
glSrftnftz. 

TEYZR 

Fransız Büdcesi 
825 Milyon Frank Açıkla 

Düzüldü 
Parla, 24 (A. A.) - Ayan meelial, 

blldceyl kat'i olarak kabul etmittir. 
Masraf 47, 817, 011, 976, varıdat 
46,991,968, 737 ve açık 825,0~3,939 
franktır. 

Bu2day piyasaaı hakkındaki kanun 
da meefiafe yipılaa tadlllt nçltill 
kabul edilmlıtlr. 

Ayan mecliai ıanb kaauaV11u da 
dekitlkıiz kabul etmlftir. 

Arnavutlukta lhUIAI Şayia· 
ları Tekzlb Edlllyor 

Tiran, 24 (A. A.) - Arnavutluk 
matbuat bürosu, Debre mıatakaaında 
ihtilil çıktıtı hakkındaki haberleri 
tekzib ederek bfltlln Arnavutlukta 
sGkGa hOküm aGrdGtünil bildirmek
tedir. 

= ses==ı:: ı == 
- Mot& için, yt:nl bir gra

mofon alırım; her zaman bulunur. 
™-==~~------------------

Behice, dudaklarını hafifçe 
ııırdı; iki ıenedlr, bir salon gra
mofonu almak istiyorlardı. Evde :..ı 
portatif gramofon artık hurda 
hale ıelmiıti. Behice, bunu 
dllftinllrkea zoraki gtllüyordu: 

- Bu, elbette ki mükemmel 
bir t•Y olur! 

Harun Şinaal, Behice ile ko
nuıuyor, fakat hep Reyhana ha· 
kıyordu: 

- Şimdiye kadar dllfftnmemiı 
olmaklığım, hata değil mi? 

Bu. hem Behice, hem de Bey-
bana idi; Beyhan, bqım çninalş 
mot&-a• çıkardığı kaplklerl, an~ 
temadi çırpınbb denizi aeyndi
yordu. Behice, Harun Şinasiyi 
lıtiıkal aabaodaa kurtarmalı için 
cevab veriyordu: 

- Hata. aizde d.P, CeYadcla.. 
Onun dnptnmesi lcab etmez mly-
d(?.. Herıeyde, ÖD eafta röran
meyl istemek, kolay •ı? 

Harun Şinasi, ıtılOyordu, •ille 
Cevad Galibi çajudı: 

- Gell.. Gel_ S.k, Main 
içim ne diyorlar? 

Cevad Galib, kamarada otu• 
raların arumdan athtllftr gibi 
aıynlarak ıftvertey• çıkmıtb, yij. 
zhQ bir ailama taklidi ile kı· 

ntlmyordu: 
- Mutlak Behice buglln, ba· 

aa lumcayıl taktı .. 
Harun Şinaıi, onu, takdir et

miye alıfbjl ve her tavrını, her 
hareketini zarif, tirin baldup 

için, bu ağlama taklidine de yG-
rekten gBIByordu: 

- Fakat Behice, hakaıı d .. 
ğillerdir ... 

Beyhan, elini çenesine dayamıf, 
sözlerini denirden ayırmıyordu. 
GUaeı, Iatanbul kıyılanmn QatDn
de parlıyordu; a.ıa ma geç .. 
kotralann, yelkenWeria &ölgelerl 
uzuyor, tuz •• yoaun kokulu 
rUzgir, aerinleş"yordu. 

Akşam yaklapyordu... Motör 
Marmaranın bollukları içinde, 
avare dolaşmakta ldl Bey
han aular kararmadan eve döa· 
meliydi. 

Cavad Galib, Behlceye, ihma· 
Hni affettirmek için tllrlO tuhaf· 
hldar yaparken, Harun Şiaasf cle, 
kalbine sıgamlyan taıkın saade
tiain bauıa hazzı, bnto11 .arı.Of" 
lagile rölüyonlu. 

Cevad Galib, Belüceyl, pya 
ilua elmiıti, Beybana döndi: 

- Siz ne deraildı., Beybaa? 
Beyhaa, de&ıbin maYl. lki•ud 

harelerine; gök yllzllndeld b6y6k 
beyaz kar tabakaaım andıran b .. 
yaz bulut kftmeciklerfoe bakarken 
dalmıı; Harun Şinulyf, Cevad 
Galibi, Behiceyi, i.imlerini bile 
habnnda tutamad+ lbllr Oç. er
kek, iki kadın, iıattl motörtı bile 
unutmuıta. 

lsmialn çağınlchtıaı duyunca 
u yandı, ailkindl, hemea batını 
çevirdi: 

- Saat kaç? 
Cevad Galib, ağza açık, dona 

kalmııtı. Harun Şinasi de afalla· 
mıtta. Yalnız Behice, Beyhanı• 

daliJnlığının, tamamen böyle de
tilae bile, buna yakın bir netia. 
Yereceğinl biHyorda. 

Cevad GalJble Hanm Şinui
nln taıkın Pfkm baktıklarım 
ı<>rlllıce Beyhan pşalamııtı. Be
hlceye baktı. 

- Galiba ben bir pot lurcbm. 
Bunu, okadar yumuk yumulr, 

çocukça söylemişti ki Behice, 
keudinl alamadı, bir kahkaha 
attı. Bu vaziyet karı111nda Cavad 
Galib de gülmeye baflamııtı. 

Behice, aiilerken dikkat .cU
yordu; Haran ŞUıaalnin renıl ll
moo kllfU ıibi aaranmııb. 

Beyhamo kırdığı pot •• aor
duiu aual, blltlio motördeldleri 
ıkleriaden J8f ı•tirtecek kadar 
ıftlmftttlll 

Yalnız Harun Şlnaıl gUlmO· 
yorcluy Mlkl ..... da, lblrleri 
gibi, g6zleriDcla )'Af warda. fakat 
bu yaı, her halde kahkahadan 
değı1dif 

-7-
Beylaaa, kapdaa girerken 

Aney• Hrdu: 
- BugOn, beni araya•, ltOl'an 

oldu mu? 
Ayp, d~lyordu: 
- Ben, oğlecl.a •nra izinli 

idim, timdi geldim, Sabireye ka
dına bir aora11m. 

Hiı.metçl kız. mutfağa koıtu 
ve aıçı Sabire kadına sorduktan 
ıonra döndü: 

LArkaaa var) 
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Dünya Hadiselc . Ta i i m:-sa abe Kari Mektubları 
ı~ 

ı~ 

Kız Çocuklar 
r- Avam ama 1 ın Anne eri Pomaklar Türktür. 

1 

\Ne Düşünürler? 
Eski zamanlarda ulusal yaşa" 

ı 
l:Jil' Fl'an:ıız yışta çıkan iyi 

l . 1 d b. kötü hAdiseler, 
ıses n e ır k b.. Uk 

~ anca uy a· 
~ ht1dbt1 damlar arasında 
\ konuşulurdu, mUnakaıa edilirdi. 

Halbuki zamanımızda, hayata 
atıhı yaıı daha erken başladığı 
fçin midir, nedir, büyük hadiseler 
çocukların aiızlarına da dUttU. 
Bakınız bunun bir neticesine : 
Parlıin kız liselerinden birinde 
hoca franıızca deni olarak ço· 
cuklara: 

.. Tercih ettiğiniz bir muhar
ririn bir fikrini yazınız ve muta• 

t leanızı llive ediniz ,, demlıtL Bu 
hoca talebelerinden aldıiı kağıt· 
lardan bir taneainde aynen ıu 

cUmlelerl bulmuıtur ı 

"Bize yeni bir ihtllAI lazımdır, 
akıi halde hürriyetimiz elden 
gidecektir, aramızda dahili barb 

baılayacaktır. Bundan aonra 
herşeye, hatta teeHllr duymadan 
ölmeye bile hazll' olmalıyız.,, 

Hoca bu cümleleri okuyunca 
kızar. yazan talebeyi çağırarak 
sorguya çeker: 

- Bu nedir? Mekteb sırala· 
rında ılyaaet mi yapıyorsunuz? 

Çapkın kız derhal: 

- Hayır efendim, cevabını 
verir, siz benden tercih ettiğim 
bir muharririn bir fikrini iste• 
miştiniz. Halbuki benim ıevdi· 
ğim muharrir Madame Rollandır, 
henüz neıredilen mektublarmdan 
bu cllnıleleri aldım. 

Hoca ıaıırır: 

- Peki, fakat sizden ayal 
zamanda mtltaleanurı da ille· 
miıtim. 

Yazdım efendim! 
- Göremiyorum! 

- Kiğıtların en altına bakı• 
nız «Bu cümlelerin mllta]ea ili ve• 
ıino ihtiyaçları yoktur.» yazılıdır. 

* 
Londranıo Çok meılıur bir 

ıimaıı olan Lord Green• ------· P•trol kıral· vay ilçjiin sUren 
larından bir hastalıktan 
biri öl diJ ıonra ölmüştür. 

, _____ _. Bu zat hemen her-

gUn lımini işittiğimiz, (Anglo· 
Per1ian Oil Kompanl) nln mUes· 
&isidir. Bundan 55 yıl eyvel he· 
men parHız bir halde Hindlıtana 
gitmiş, zengin olmuı ve zekiıı 
aayeıinde bu kumpanyayı te1is 
etmiı ve lngiltereyl petrol ihtiya· 
cından kurtarmıştır. Kıral bu za• 
ta 1919 yılında asalet unvanı 

vermiıtlr. 

......... -................................................... . , ' OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM Ş1RKE1 l 

TESlS TARİHİ ı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz liraıı 

Tilrkiyenin başlıca şehirlerile 

Parie, Marsilya, Nis,Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kıbnı, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubderi, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye n Yune.niatan'da Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

ll±!iS!!! , 

F ransadan Getirilen Ve · ngilizlerle 
Dilleri Bulgar 
Dili Değildir 

Kaderin kHtU bir cilveıi olarak 
Bulgar sınırları içinde kalmıt olao 
pomakların mUelUman olmuş Bul'" 
gar olduğunu iddia eden Bulgar• 
lara rastlanıyor. Bu iddia yanlıt 
ve yersizdir. Bu yanlıılığm baı• 
lıca lıbab da Balkan harbinde 
Bulgarların pomakları camiler• 
toplayıp: 

Ev end.rilen 
lardır 

'"' Bugiln küre tizerlnde bulunan 
demokrat mecliılerin en yaılısı 
lngiliz Avam kamarasıdır. Bu 
meclis, aşağı yukarı, altı :yllz 
yaıma ayak basmak Uzeredir. 
Tarih aahlfelerlni geliıi gilzel 
okuyanlar, Avam kamarasının, 
kendinden ıonra vllcud bulan bti· 
tün Mebusan meclisleri gibi hak 
isteyen mllletle bu hakkı verme· 
mek istiyen hükfimdar arasındaki 
mücadeleden doğma bir eıer 
olduğuna hükmederler.' 

Filhakika öyledir, o da alyaai 
bir mücadeleden doğmuıtur. Li· 
kin Avam kamarası için yapılan 
cidalin içinde birde kadın mea ... 
leıi vardır. Bu mesele öyle entri· 
ka çevirmiı her hangi bir mada .. 
mın, madmazelin, kıraliçe veya 
gözdenin ıahııyla alakadar de
iildir. bambaıka bir ıeydir. 

Biz bunu u Avam kamaraıının 
anneleri ,, diye tarif ettik, yaptı· 
ğımız tarifin tarlht hakikatle mü
naaebetini: kavraya bilmek için on 
llçUncll asır lngiltereslne ıöyle bir 
1ıöz gezdirmek lcabeder. 

On birinci asrın ortalarına 
doğru Fran1adaki Normandlya 
Dllku Kilyom, lngfltere tahtına 
vAriı olmak iddluında bulundu, 
büyük bir ordu ile Manı denizini 
geçti, Britanya ada&ını ele geçir.o 
dl, bu lstili, lngilterede bir asıl· 
zade ıınıfının vllcud bulma1mı 
lntac etti. HAklm bir mevkide 
olub asalet taslayan Normanlar, 
Frans.zca konuıurlardı. lngillzler 
kendi milli dillerini . kullanırlardı. 

On üçüncü asrın baıına kadar 
bu fikir, lisan ·re maiıet ayrılığı 
devam etti. Tahtın yurdsm: Jan 
tarafından işgal olunduğu yıllarda 
lngilizler biraz kımıldanmak isti· 
dadı göıtermiye baıladı. Yurdsuz 
Jan akıllı bir adamdı, Fransadaki 
malikanelerini elden çıkarmak 
mecburiyetine dUşmUştü. Bir piı· 
kopos!uk davası yiizUnden papalık 
makamı ile de arası açılmış ve 
aforoz edilmiş olduğundan tahtın• 
dan 1ıukut etmek tehlike&ile kar• 
fılaşmıştı. 

Yurdrıuz Jan, papaya boyun 
eymekten ise İslim olmayı tercih 
ediyordu. Fakat dinini değiştir .. 
mekle bir şey kazanamayacağını 

takdir etmekte gecikmedi. Ne 
EndUlUsden bir ordu, oe de ıon 
glinlerine yaklaımakta olan Bağ· 
dad halifeliğinden bir fırka getir· 
tip de papaya Ye onun afarozuna 
kıymet veren Iojilizlere karşı 
cebhe alamazdı. Bu ıebeble Ro· 
mayı dinledi ve Romaya versıl 
vermeyi kabul etti. 

Onun Aciz 'fazlyeti Fransa 
kralını da tahrik YO tahrla etmiıtl. 
FUp Ogllıt bUyUk bir ordu ilo 
Britanya'ya taarruza hanrlanı· 
yordu. İşte bu ıırada ona «bilyUk 
ferman • Grande charte., l imza• 
laması teklif olundu. Bu ferman 
krallık 1&lihiyetini tahdid eden 
bir vesika olacaktı. 

Yurdıuz Jan, bu ferman yU· 
zHnden te.kerlendi, bir az ıonra 
ingiliz tahtına oğlu Hanri geçiril· 
di. Henllz dokuz yaıında bulunan 
Hanrl, reıit olunca fermanı tas· 
dik etti. Fakat iıtibdada karıı 
bir nevi ıigorta vücuda getirobil· 
mlı olan lngilizler yine F ransı:ı 
tahkUmUnden kurtulmuş olamadı. 

······························································ - '• . . ··-~. ·i,·· . .... :-., 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 
Güzel bir muhtıra 

• Tanınmış kalemlerln 
Seçme· yazdarı 

• Kültür, ııhhat, ev, ilim, spor. 
aan'at bahisleri, faydalı bilgiler 
ve aradıiıwz herşey ... 

--

1935 
ALMANA Öl 

1 

- T ana1sur etmez, Bulgar 
olmazaanız hepinizi cayır cayır 
yakarız diye tehdit etmeleridir. 
Hiç aalen Bulgar olanın yenideJI 
Bulgar olmaıı için tehdit yapı• 
hr mı? 

Pomaklar TUrkdUrler. Dinleri 
mllslUmandır. T ee11llf ve toe11Ut 
edilecek cihet pomak dilinin Bul• 

·gar diline benıeyltidlr. Yoka• 
pomak dilinin Bulgar dlll ile d• 
alakası yoktur. 

Ankara Memiııade apırtımaııınd• 
Seyfi 

istasyon Bekleme Salonla
rmda Soba 

lnceau ve Karahlsar iıtaayon• 
larında sobalar yanmamakta, hallı 
ıoğuk havalarda tiren beklerkeo 
tlrtir titremektedir. Bu istaayon• 
lann bekleme aalonlarında hl; 
olmazsa tren vakitleri aobalarıo 
yakılmasını rica ederiz. 

Kayseriı Vehbi 

Saray Fransız harsile yaııyordu. 
Asılzadeler ve yüksek rlıtbell pa 
pazlar framnzca konuşuyordu ve 
hemen hergün F ranaadan lngllte• 
reye sUrU slirU adam gellb halkm 
kazancı ellerinden alınmak iste .. 
niliyordu. 

BUyUk forman mucibince adli, ( Cevabf 11r J 
idari ve malt bazı kanunlar ya• :------------~ 
pılmııb. Fransızlar bu kanunhula 
eğleniyorlardı, "biz lngilfz değiliı, 
böyle maskaralıklardan birşey an
lamayız ,, diyorlardı. Halk. bu .. 
hassa aıatı tabaka halk, bu va• 
ziyetten son derece inciniyordu. 

Bu aırada garib, çok garlb 
bir9ey oldu. Kırallçenin amcası 

lng;Jizlere Fransız kam aıılamak 
fikrine kapı!dı. Onların ancak 
böyle bir atı ile nazik, duygulu 
ve medeniyete kabiliyetli bir 
millet olabileceklerini iddia 
ediyordu. Aaıl maksadı 
ise lnglliz servetini Fransızlar 
e!ine geçirmekti. işte görOnUştl 
batka, iç tarafı baıka olan bu 
düıUnce ile bu aail prens, Fran• 
1&daki Pruvans eyaletinden yllz• 
lerce ve yüzlerce kız getirtti. 

Çoğu çirkin, çelimıiz, biçimsiz 
ve hepsi yokıul olan bu Fransız 
kızların Londra sarayında Uıtlerl 
başları ıöyle böyle temizlendi, 
saçları tarandı, yüzleri pudralandı, 
katları boyandı ve sonra zengin 
logilizlerin bir listeai yapılarak 
her birine bu yokaul kızlardan 

blrl nqanlandı. 
lng[iz zenginlerine 0alır mı• 

ıın,, veya "tunu beğenir misin., 
· deyen yoktu. Kraliçenin amcaıı 
kral namına tertib ettiği liıte 
mucibince her zengine bir kız 
veriyordu. lngilizler, Uzttldtller, 
bUı.üldttler, ıvrandılar, kavrandı· 
lar, yandılar, yakıldılar. Baılarına 
sarılan canlı bellyyelerden kur· 
tulmak yolunu bulamadılar, Yeri· 
len kızları nlkAhla almak felAke· 
tine katlandılar. 

işte bu zorla evlenmek meselesi 
lngilizler arasında bUyUk bir hoı .. 
nudıuzluk uyandırdı. Üçllncll 
Hanrlnln Fransada Sen Luiye 
mağlub olması, Almanyaya kar• 
deşıini imparator yapmak için 
glriıtiğl teıebbüate lnhizama uğ• 
rama11, ikinci otlunu karal l.Dtlhab 

Beşiktao koltukoular ıokağı N .4 Z.~ 
T efrikalanmız; ıırası geline• 

baaılacak 'fe ilan edilecektir. 

* 
Atinada Bar Panayot Haoı Y aniJ 
latanbulda spor iılerile uğra• 

fan Olimpiyad, TUrkspor, Spor 
poıtaıı mecmuaları yardır. .. 

1. liıe1i, B. işaretlle yaıall 
okuyucuya: 

Açık adres ve imza olmadıkça 
hiçbir yazı gazeteye pmeı. 

............................................................... 
ettirmek istediği Sicllyada da 
muvaffak olamaması ve bntun b.ı 
itlerin ha:ı:ineye ağır zararlar getlf 
meıi de ayrı bir hoınudsuzluk 
vesileal oldu. MtıaellAb bir hare• 
ket ytızgösterdi. 

Simon dö Monfur adb biri bu 
harekete önderlik yapıyordu, 
Kıraldan gözdelerini kovmaaı ve 
büyük ferman hükümlerine yeni 
yeni hükümler llAve etmesi i.te• 
niliyordu. Kovulmaıı lıtenilen 
gözdelerin batında lngllizlere zor
la F raoıız kızları aldıran aı11 
prens de vardı. 

Üçllnctl Hanrl tecellüd göı· 
terdi, Simon dö Monforu hapset• 
miye kalkıftL Bunun üzerine, öte'" 
denberl toplanan ve ıısılzadeler• 
den mUrekkeb olan parlamentoya 
yardım etmek ve halkı temsil 
edici bir kuvvet olmak üzere 
ahali meb'uslarından terekkllb 
eden ikinci bir mecliı vUcud bul
du ( 1 ı65) • lık Avam Kamarası 
budur ve verdiğimiz şu iıahattao 
anlaşıldığı vecbile onun teşekkül 
etmesine Fran1ıadan getlrilib in• 
gilizlere cebren nikah edilen kız .. 
lar, bilhassa aebeb olmuşlardır. 

lıte Avam Kamarasmm an• 
neleri! .•• 

M. T 
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Sahdan Sahya 1 ' 
1 1 

Bulma Aleti 
Fen adamları ne duruyor, ne 

du,unOyor bilmem ki; hemen 
kolları ııvayıb işe giritsinler; 
çalışsınlar, çabalasınlar bir alet 
icad etsinler •• 

Harp aleti değil, bulma aleti ! 

* içindeki makinelerin ne olaca• 
ğım bilmiyorum. Bilıeydim, böyle 
gazeteye yazıb herkese duyur· 
mazdım. Kendim yapar Jatifadeyl 
de kendim ederdim. 

• Aletin Uıtten görtlnl\şllntı ta
rif edeyim, alet bpabp bir pusla· 
ya benzeyecek, puala gibi takıi· 
mah olac~k, ibresi olacak yalnız 
pusla ıibl hep ılmali göatermiye
cek define olan yeri aösterecekl 

• Hani lzmirde bulundu, ıura• 
da bulundu, burada bulundu 
lıtanbulda Klğıthanede bulun· 
du anlatıldı ki bu yerin 
altı Uıtünden çok feyizli, bir te· 
viye kllp küp altm çıkıyor. Şu 
bizim matbaanın altında da belki 
küplerle altın vardır. Sizin evin 
kömürlilğllndo altın olmadığını da 
klmıe iddia edemez. 

~ 

Hah, dediğim Alet fcad edil· 
dl mi? mesele kalmamış demek· r 
tir. Aleti eline alan ibrenin göı· 
terdlği latikamete ytlrllr. Define
nin yerini bulur. Haydi o zaman 

SON .POSTA 

·~. 

- Hayal perdesini kurdum, görmek isteyen yok mu? 
Bir hafta sonra belll olur .• Şimdi herkes tayyarenh yılba91 ı::iyangosunun hayalini kurmakla mefguU 

GELMEZ 
Yazdığım mani, 
Meydanda yanlj 
Beğenir görse; 
Y anile Kini.. • 

-------=--
r 

[ .__c_ı \, · I' NEDiR? 
Ben ne bulurdum, 
Durdum da durdum, 
Turnayı hemen 
Gözünden vurdııml kola kuvvet kazma kürekle kaz· 

maya baılar. Bir parça katınca Yazarım ben yal Bilin bakayım, 
altın ahu gözü gibi pırıl pınl yaya yayaya; Ha~ di çakayım; 
yanar. Ne ali şeyl Bunlar böyle laf 11..eplnize bir 

G
. e t ha a'l Nı,ım takay1111.. 

Alim baylar, fenci baylar, du· ırm z or Y • 
racak vaklt de;:,ıldir. SözllaıU din· Vezin kafiye, Değil zoruaaj 5' G 1 · 1 d. Hem değil zurna• 
leylo fU bulma aletini lcad ıd'- e ıın er ıye; w Bekledim bugün, Bilin baka)'ım. 
eğer ılı bulma aletini lcad etme• Ben bir tniy•l.. Nedir bu turna! 

den ben öbür d\lnyayı buluraam Neiıe geldiler, Milyon wrmadım; 
Ud ellm yakanızda kalır hal Hem birer birer; KöşkltT kurmadım; 

Pazarola Mnzadan amma Böyftk mira.a 
Şimdiki Gibi Yokdu hiç eeer, Ben oturmadım. 

- Hasan B. ' sen bir doktor Çağırdım 1.elmez, Haber doıtlara, 
B 

v d ı - Bu ay bütcemizde "irmi Beni bu ara, 
ol1&ydın; nezle olduiun zaman• agır ım g• mez; ~ Avaz avaza lira açık var. Biri çağırdı 
larda ne yapardın? Haykırdım gelmez! - Ne çıkar karıcığım, logil· Akşam iftara! 

- Şimdiki gibi m•ndilhnl P. o. H. B. tere hUkfımetinin btıtceıinde de P. O. H. B. 
alır burnumu sileı·dim! _ _J yilz ıu kadar bin lira açtk ~ar. L 
································································ı·······~:~;~~········f ~············•• >••·······-~ 

Ben De 
Ha1an B. anlattı: 
e;r kıral bir bmarhaneyl gezi· 

yordu, delilerden kendlıile hiç 
alAkadar olmlyan birine: 

- Beni tanımadın mı? dedi, 
ben kıralım! 

Deli kıralı• y6zllne baktı: 
- Ben de çıldmrkea bu llfı 

ıöy lemlıtiml 
Yirmi Dört 

Ha1an B. hizmetçiye çıkııta; 
- Evi ıııtmamıısml 
- lııttım Haaan B. Tam 24 

derece J 
- N aııl yirmi dört? 
- Sofadaki dereceye baktım 

on lkl, odadaki de on lkll lkiıiol 
topladım, yirmi dört etti. 

Kim Bilir 
Ge'HZI kadının kocaaı BlmllıtU, 

•Alıyordu. Haıan B. gördü: 

Sayfa 7 

1 ı. Fıkralar 1 : 
Gözlük 

Adamın biri doktordan bir 
gözlük almışb; gözlüğü gözüne 
taktı, eline gazeteyi aldı: 

- Bu gözlük uymadı, dedf, 
okuyamıyoruml 

Hasan B. orada idi; adam 
sordu: 

- Gö:dUkıtlz okuyablllyor 
miydin? 

- Hayır, ben okumak bil· 
mem ki! 

Evvelden 
Hasan 8.ye aorda: 

- H&1an B. acaba benim bir 
çocuklJm olur mu? 

- Bunu bir doktora sorıaydınf 
- Sordum; olur, dedi. 
- Çocuğun yln• olmadı mı? 
- Olmadı . 
- Öyle f H doktora bir kere 

de karını göıter 1 
- Hangi karımı? 
- Kaç karın var? 
- Hiç.. Daha evlenmedim idi 

Çiçekler 
Hasan B. çiçek yaptırıyorduı 
- Hasan B. bu çiçekleri kim 

için yaptırıyorsun? 
- Bir Bayan içini 
- Herhalde çok ıevlnecektır .. 
- Zannetmem, göttırüb me-

zarına bırakacağım! 

On Kuruşa 
On kuruı Yeren .,. .. uyerden 

paltosunu alıyor, giyiyordu. H ... 
aan B. dUıündU; 

- Acaba bea de on kurut 
Yeraem bana da bir palto v ... 
rir mi? 

Hayır 
Adamın biri lokomotif tamir 

ediyordu. 
Ha1an B. ıordu: 
- Son hep bu itimi yapardın' 
Adam cevab verdiı 
- Hayır, eakldon 1aat tamir 

ederdim; timdi gözlerim az görü• 
yor onun için bu iti görllyoruml 

Soğukları 
Haaan B. Sorduı 
- Bu ıoğuklar nereden geU. 

yor acaba!! 
- Şimalden! 
- Kontenjana tabi tutmalı. 

- Çok mUtee11lr1lnlz deill mi? 
Dedi: 
- Eveti 
- Kim blliı dah&ı. eu anı .. 

~ 
~ .- Yakıada benim oturduğum apartaman da tamir edilecek. 
.. - Su hu~ aputimanda otururaun? 

- Hani kıtlık odun aldıiJnı ıöylemlttin.. · · ..J 
- Sobayı alabilm.k için oawıu . ıatmak lliteburlyıtlndı llelcta• ............. wn.J ..... KOprl lllbuda l 
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Reslmff BU,Uk Mlllf Roman .. ----.. ,-----~---------~~---------------•• 
Bu Perıembe akşamı T Q R K TOMBUL MiRASYEDi 

No. 117 25- 12- 934 
Yazan: Sermet Muhtar Alu• 

88 Kadri Şaklabanlıkrına Başlamıştı .. 
Meseli: 
- Sarı Eleniyl taaır mısın? 

Diye ıor. Cevab hazır: 
- Vre pasam Sarı Elenf ıoy· 

leyonwı ma dudna ile Sarı Elenl 
yar ..• Burak Galata, Y&kaekkal· 
dınm, Tarlabuanın asası da jıte
mez, çUnkim b11 piı sokaklar M

ain guıtu için yakiınniyor; yüksek 
mallar aayazayim. Bir dakika 
bekle11iD bana, dtıalln•) ha.. Si· 
aeksldo Madam Peperon,un evin· 
de Elenlça var. Madam Sürpiğln 
evinde Ayı Eleai Yar... Y eniaar
.aide, Anikama 6S numarada Kör 
Eleni var, yok kör, poatoleae 
t6rkika, braYO aaal. •• 

lıtaıo, Y enlıani ))itmemiı, 
Soflçanin 68 aumarada, auin der· 
·ıer paarya? .• Ne halik; balık Ele
ni... Dur vre beyfkamu daha bit· 
medim... 'nmonlyada, Kel Katiaa 
yanincla., Omer reiıin doatuau 
Elenl de san karı ma ıladl ora• 
lla bulamaum, Spitalya ıitmiı ••• 
Daha kibar kokoDa laterıin? Belde 
be zamqı, ben af zil, ekatra ev de 
ıok biliyor... Haleb uru arkuln
da, yok Baryam, blrlnzl ıokakda, 
familyadan iki kardu kan lılt• 
tin?... Bakazaksın ne kukla!.. 

ftt•, bol sea'ln yanıaa takıb 
ı•tirdlif iki kiti böyle moıtra• 
lık klmıelerdl. 

Bayaa Melek: 
- Ayol 1ealeaia de kapıyı 

açııalar. Bay Tahıin geldi. Y ... 
nında da iki yabancı Yut Deyla
c• Perverle Mahmure, merdiven• 
lerl ikfter ·Gçer atlayarak, yar11 
edercesine aıatıya ulcbrdılar. 

1 
a11hyan beti plai11. Bizim atç1 ka· 
dıaa mlz clinJ.teltiilnn dinleti 

Suinl ya•qlabp ili•• ediyor· 
du: 

- Bilmem neainde badem 
bulmadık, yemetf iyi diye tutuyo
ruz amma kadın aıçı bhlm eYe ol· 
mıyacak vesselam. Bu yemek gU· 
rfttlleri kokular mokular dıprı· 
dald mutfağa atılır gider, biz 
de rahat ederiz. 

Her söze alay karııtırmak, 
iter fırıattan bir tuhaflık icad et· 
mek gayretini gilden, lüzumlu 
llzumsuz bir de komikliğe giriı•n 
88 Kadri de araya karıpyordu: 

- Kolayı Yar mirim, mutfak 
kapı11111 ördllrOYer, :remeklerl 
peacereden aldır... Aıçı ablamız 
malabuı kalacak deraea o:-u da 
lrola11 Yar. Ablamız penceredea 
Iİftlll çıkıın... F eaa ... bir de 
cabazlık öj'renfr; ellndeld altın 
hUulk çiftleılr. 

Tanaı da paakalhtım ortaya 
YU111Jordu: 

- Daha komik bir pando
.... laterain paaam, Penzereyl 
de kapat, duvar yap. O karı ki 
,..ek plairly•, bılbla buadu, 
lula .... -ja. .. 

Orta kattaki •laaflr odamaa 
pdller. 

Penerle Mahmure, ıoluk ıo
luğa Melek hanımın etrafına 
çökmBıler, çeneleri açmıılardı: 

- Aman gözftm relenlerl 
glSrme; ne pn, •• pkacı kimse
ler. Katılmadan geyreklerimiz bir-
birine girdi.. Kendimi tutmaya 
idim ,Ulerkea u kalcb. •• 

Sinemasında 
Emaalılz bir mumki •• aık filmi : 

BIRAKIN ŞEViŞELiM 
Fruıaızca ıözlü 

ANN SOTHEAN·EDMUND LOWE·MIRIAM JORDAN·BETTY FURNESS TALA BIRELL 
Dillerde dolafacak yeal prlolar Eti BuJun~az hisıi bir şaheHr f 

Noel Ye Hnebap tatilleri mlnasebetile 1 P E K IİDem.. filmini iki gln ••v•l deilftirerek 

BUGÜN matinelerden itibaren SiNEMANIN BiR HARiKASI, Aacak IO ıeaede bir meydana ıefrllea 

T AZAN ve SEVGİLİSİ 
Hakiki Tanaa rellade : Dünya yllz•• ıampiyonu : 

JOHNNY WEiSSM0LLER 
Seall •e ıeaıiı: sinemanın bugllne kadar yarathğı en bUyllk ... n. Bu fllmi her gören muhakkak 10 

kiılye tavaiye edecektir. Bcıgftn mat;nel•r aaat 2,30 • 4,30 • 6,30 da, gece saat 9 dadır • 
M. G. M. auperfllml 

---~~~---·~~~~~-------------------------------------------------------

YILDIZ 
Sinemıısıntla 

BiTMEMiŞ 

SENFONi 
B8y8k ınuvaffaklyetlerle devam 

ediyor. 

H?N? E?R?R? 

Tepebap Ş.lür 
• 
Tlyatroıuada 

Bu Akfam 20 de 

HAMLET 
6 perde 

Yazan: tfekapear 
.Mtitercimi: 
Mu hain 

Eakl Fransız tlyetros1111da 
Bu Akıam aaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yuanı Ekrem R8.flt ········-····-·············-··· .... _ 

rı Yann akşam • , 

MELEK Sinemasmda 
laaua lllbt bir zevk ve heyecan Yeren, •ti bulunmaz bir gheUikte 

olan neff ı ve emaar.lz lılr ıahuer takdim edileeektJr. 

ŞOPEN,•0 AŞBI 
Dahi bestekirın beyec•nb hayab, haua• afklan Ye neflı 

muıiklainl pteroa blyllk filmi 

e.,a. •e JUlll r•bm M E L E K ııu ....... 
ffaftubl en bnyulr mavaffaldyetl 

ÇARDAŞ F0RSTIN 
MARTHA EGGERTH 

~--• Biletlerinizi bugtlnden ayırtmaaw tavsiye ederiz. ~--" 

.--. Yann a1r,.. S U M E R Siaamaslada -....~ 
Btiytik Gala olarak latif ve seYimli bir film göıterlli1or. 

KAFESTE AŞK 
T aklf di kabil olm1J&11 fell, 111h utiıt 

ANNY ONDRA 

Bay Vehbi, yiae Nçı ba11 
leylek yuvan, ter bıyıklan uz ... 
mıt br8f1D& karqm11t arka1ında, 
hırslanıp hınlamp boy boy ayır
Clıtı pceBlı entariıl, otlaııaa 
kapanmlfb. 

- Gaddar Alla, demu Allıl •• 
Beni yaktın, ocatıma hacir dik• 
tini.. Allahdan bul uliml.. deye 
kafuım pmnddıya 1umrukhya 
İBffJOI', ~ ha11p ıittlil 
ınndenberl Ja1nu bir kere gö
rtlnmllt. haber Wtlae laaher ıön
clerildiil Hlde bir clalaa uğra• 
mamq olan Ayı Nurlye ele kala11 
verittiriyordu. 

- Hele o koca kafalısı, pa· 
buç kaılı11 yok mu, cenazeyi gül· 
dOreceklerden... Yaradana kur
baR olayım bpkı Oranıotan may· 
munul Fakat ne derece hokkabaz 
t•Y tarif ed ........ 

- Öbnr yolvlr ylzltUll, leylek ( Toplantı, Davetler ) 

ile ( Möıya Madam •• Bibi ) filmlnla mtlkeamel j6a pr6my•'ıl 
RENE LEFEVRE Ue beraber temıil ettikleri n .. ·e, pnçllk. 

ejlenc:e ve fantezi bir komedi. 

Be.tem• ikbal kapıyı aç\nca 
Bolteı, evin bayı ve 1ahlbl lren
diıl imiı gibi, cakah bir seıle 
emri verdiı 

- Kimıe olmama. yukarı ıa· 
lona çıkacatızf.. Evveli bize b .. 
rer tekerli kahYe •• yerinde 1ayma, 
haydi fırlal 

Atçı Gllldm kadm. aralad•iı 
mutfak kap•ından, Perverle, 
Mahmare Haıwnlar da merdlYenla 
liatbatmclaa, bu ıelenlerin kim 
olduiaaa bakıyor, ldtçlk odada 
kapalı olu Kambm Nabi de, 
tokmalt çmrmeye c....t ed .. 
miyerek, ... htar delipden dJ. 
ıanyı 16&etliyordu. 

Tahaio, merdiY•I çabrkea. 
iki adımda bir duruyor, (lf, yiae 
bu yemek kokmu!) diye bornuau 
tutuyor, hlddetll laiddetH .a,.ı .. 
niyordu: 

- Efmdlm olur .. , detD, 
berınn nefu tüket, kendin dht
le. On kere, yirmi kere değiJ. 
ytlz kere, bin kere tekrarlayıp da
ruyoruz. Şa mutbak kapısını a~ 
tutmaJID& ,..ek kokusu yukan
ya vuruyOt, ortalığa siniyor, ada-
·nı ittabKH tıkıyor diyoruE, lif 

boyluıu da bpkı ak ata. Ytıztloe Bar Mazhar Uana11'1n 
bak, ömrllD reri gitlin amma Bir Konfer•n• 
bize ne? NlkAhla varacak deği-
liz a .•• 

Bol aeı T ahala, milafirlerl 
odada bırakıb Bayaa Meleiin 
yanını boylamıı, diyordu ki: 

- E.lmaıım oau bunu bil· 
mea, lıer,eyden ev•el bas baoa 
meniyi bakayım; et t .. ekkll· 
rl; af erin ustacığım de ..• 

( Arkaaı nr ) 
.. •••••••••••H••••••••••ı .... ııı••••nnıı•n•••-•••• .. •H 

Yugoslavyadan ilk Çıka· 
rllan Macar Alleal 

S.dapeıte, 24 ( A.A) - Reggel 

gaı.ete9i, VuıoalaYyadao uzaklathrı· 

lan Uk ILıcar ailenoe tekrar Yuıoı· 

laYJay& pmeye lala nrilditlal bil
dir•ektedir. 

Çlnde GllRIUt Kaçaçıltlı 

Çok Fazla 
Nukln, 24 ( A.A ) - Çia Mallp 

Bakanı, General Şupa1·Şek'• mira· 
eaatl., ıO•lt kaçak~alaıuıa kaqı 
apg ....... alca.r.ı.,. ordun•• 
ve polWa .. rud1111da t.uı..malannı 
dlle•iftir· 

=TAKViM= 
... &ALI Kaıım 
11 as 1 ... KANUN ea4 48 -
ısa ...... 1111 --

Yalllt E.uı11 asa ti 

2 39 7 24 

1 JI il il 
t ti 1'6 IS 

-Rumi 
it ı .ı K&aua 1311 

Vakit Lanll VHa 

Akt•• il - UI '5 
,... ı •• il 24 
l..ak IJ Si 1 IS 

Fizik Ye tabii ilimler cemiyeti tara
fından ayde bir tertib edilen konferans
lardan bir yeniıi de 26 Birincikaoun 
Çarpmba ıöııü u.&t 17 /J de akil hu
talıklan mütehaaeııı Dr. Bay Maıhar 
Uzman tarafından verilecektir. Konfe
ranıın mevzuu ( arkın ıa1abuıcla idit ve 
kıaır yapma ) dır. 

G•l•taHr•Jlllann Kongr .. ı 
Galatuarayblar cemiyeti 2 İkiool

klnun Cuma günü saat on dörtte ce
miyet merkezi u.lonund& aerıelik .koo
greaioi yapacakbr. Bıı toplantıya. O• 
latasaraylı üye (aza) laruı muhakkak 
1111'8tte ittirak)eri riea edihıtektedir. 
Kongreye duhuliye nrak&1ile iıtirak 
edilebilir. Dohnliye nra•alan İki.nci
Jci.oun aidatı tediye edilirken ••J& ioti• 
madan evvel cemiyal müdilılüiüııden 
verilir. 

Konferanalar 
Halllevladem 

1 - 27-12-1934 Peqımbe &ÜDÜ ıaat 
(17) de Evimis merkez aa[onwıda dil, 
edebiyat Ye tarih komitemiz annııdan 
Bay lmıaı1 Hapib tarafından ( Tlrkcı
nin ilerleme taribçeıi ) Ulrkmda bir 
koofıranı Ye btt koaf....Can ıonra 
aanatki.rlarımıs tarafmdaa bir konıer 
Yerileeeklir. Bu 1roeferam ft koıuıer 
yurdd&1lara aıpktır. 

1 - YU.. 1'1·12-ltH P.,..mhe 
gttnU eaat ( 17,50 ) da Gilhane .... 
içindeki Ala,kötktbMle loM-t Yardım 
komitemia asutadaa Dr. Bay Galib 
Hakkı tuafmdaa C içdmat ,...tıDllll 
bizde batluıiıeı " Jaalkm Tazilui ) 
hakkında bir konfer8D8 n Cemnl fU· 
bemis tarahnclM l>ir tllMil nrilteektir. 
Bu konferuı 'Y& temailiıı dantiyeleri 
hn gthı (17) clea. ıoura Afa,.kötkihıden 
alınabilir. 

? 1? T ? S? A .? 1 

__. Y erlerln ewvelden alclırtllllllSt rln olanar. ~-,.. 

•-----• Bugthıkll matl•lerden itibar•• 411-----~ 
A L K A Z A R Sinemasında 

lat.abul' da ilk def• el arak 

PETROL MUHAREBESi 
Şlmcli1e kadar gördtlğUntlz macera fllalerini• en mlb-elt, 

en heyecanlı•, en merakha 
Mümeaaiti: Yeni ( ALKAPONB) temafye eclilm 

REGIO TOOMEY 

Inhiıarlar U. Müdürlüğündenı -
Tahminen 4826 Kilo J.karta Kane•iça l 

" 5588 " " Kip Ntlmanelerl koalıyondaclu. 
,. 24S ,. " ınn•p 
,, 1867 ,,. ,. Çul 

Bu d6rt b'ı• Ylllle ambalaj levazımı Büri1• depoıuada 
teıllm ıartile ,...ı.k ... tile ıablacajıodao. iateldilvla 27/12/934 
P•..-he &lal ...ı 14 te 11 % 15,. teminat paralarile Clbalide Le
vazım ye _..., .. ı ...... mllracaatfan, "86GO., .. . 
1 - AatalJada yapllacak "2J386,, lira "fJO" "--1 •edd ketffl 

idarehane biaa• kapall zarf uıullle eblltme,. koalllmuıhlr. 
1 - Kardırma ıartname ve projeleri 11 120 ,, lm1'111 makabllincle 

Cibalide LeYUaa Ye Mlba1aat Şubeli Nakit llua...lplljinden 
aJıMC•ld.r. 

3 - Kırdırma 10/1/935 tarlhiae mlaadlf Perteaıbe ı&alt aat 15 te 
Ciballdeki Ahm, Satım komlayonuacla lcrr klluıacakbr. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hllklmlere pe yukarıda tayin 
oluaaa atın Ye aaattea bir ıaat eneline kadar Komisyon 
'Reiılne makbu ...U.biliıada verilmelidir. 

5 - Kırdırma ıartmmenln mahaua madduiacfe yazılı ıeralti halı 
olanlar araıında yapılacaktır. 

8 - Talip olanlann %7,5 •u•akkat ıDvume parMI elaaı "1754,, 
..... Wrlikh ..an.caatlan. 11856ö., 
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tTTIBAD ve TBBAKKI 
Nasıl Doic• ? .. 

. s inoi kısım No. 149 Na•ıl y •ı•dı ? .• 
Her ll•ldn 111ahfuzllU7'. 

2o • 12 - 9a4 Nasıl Ôltll? 
\.~~~~~~~~ .. Ziya ~akir c============================-r 
Şarkta Yeniden Kanlı Harbler Başla· 

mış, Birçok Zayiat Veriliyordu .• 
BAhuıuı, 3 ilncll ordunun geri 

hatları, tamamea emniyet ve 
aelAmet içinde deiildl. Bu ordu 
ric'at ederken Denimlller yan· 
larına tanrruz etmiıler, ve hatta 
bazı Rus zabitlerbi bir takriple 
içeri çekerek bunların kumanda
ıına gfrmiılerdi.. ikinci ordunun 
da ayni tehlikeye maruz kalması 
muhtemeldi. 

Fakat bu ordunun ynksek 
kumanda heyeti 01eaeleye tam 
zamanında ehemmiyet vermitler; 
halka hoı muamele göstermiıler; 
Denim ağalanna nasihat heyet• 
)eri fhdermiıler; kendi gerile
rinde bir sükunet temin etmekle 
beraber bazı pkilerl de iıtiaıan 
ettirmiılerdJ. Tabiidir ki bu da, 
bftyftk bir movaffaklyetti. Fakat 
ba muvaffakiyet, Enver Paşanın 
hayali tasavvurunu, hiçbir zaman 
hakikate kalbede01ezdl. 

ikinci ordu kumandanı İzzet 
Paıa, tahmininde aldanmamııb. 
Aradan pek az bir zaman geçer 
geçmez, Ruslar tlçftncll ordu ~nftn
den ayırdıklan kunetlerl, mfiıta• 
celen (Kıgı) istikametine gönder• 
meye başlamıılardı. Ôtedenberl 
bu cebhedeki harekltı idare eden 
Rus Jenerah Dö Vid derhal tau• 
ruza geçmifti. Fakat bu ilk taar
ruzu, oldukça mllbim telefat ver
meılle neticelenmlffL Hele (Kıgı) 
den ilerlletmek iıtediğl kol, o ka• 
da.. acı bir dube yemiftl ki. bir 
daha burada taHlnl teerllbeye 
bile ceaaret edememlttf... Burada 
bu kanlı harbler cereyan ederken 
16ıncı Kolordu Kumandanı Moıtafa 
Kemal Paşa, Bitlis cihetlerinden 
biraz kuvvet çekmlı, muhtelit bir 
fırka teşkil etmiı, dftfmana hiç HZ

dirmeden mahirane bir manevra De 
(Murad) nehrini geçerek muha• 
rebe meydanma gelivermitti ... 
Ertesi gün, dllşmana büyük bir 
taarruz icrasına karar verilmişti. 
Ali Rıza Pata Kolordusu, üç fır
ka ile dn,mana cebbeden hllcum 
edecek, Mustafa Kemal Paşa da 
dUıman kuvvetlerinin sol yanını 
çevirmek auretile taarruza geçe· 
cektl. Fakat bu hlcum Ye taar
ruz emirlerinin kıt'alara tebli2ln· 
den evvel dütman birdenhire ha· 
rekete ieçmi,, 7 inci ve 59 uncu 
fırkalan rlc'ate icbar ederek 
kendisine en müsait 19ralt temin 
eden biklm tepeleri elde etmittl. 

Y e:.ıiden kanlı harbler baı· 
lamıtb. Ceneral Da Vid, mnte· 
madiyen imdad kuneti alıyor, 
her türlü vesaite malik olduiu için 
taarruz kudret ve kabiliyeti artı· 
yordu. Bu gidişle ikinci or• 
dunun vaziyeti fenalaııyordu. 
Nihayet, 90n bir taarruza ka· 
rar vertlmiıti. Bunun için de 
ftçüncü ordu ile ıözlefilmif ti ..• 
Üçlincll ordu kumandam Vehib 
Paıa, kartı•ındaki dlipnanın ikinci 
ordu mıntakaaına imdat göndere
memesi için taarruza geçmiıtl. 
bu taarruz birinci giln eyi gitmiı 
iae de ~inci gün birdenbire te
•akkuf etmiıtL Fakat ikinci or
duya mühim bir fayda temin 
eylemiıtL Çünkü buradaki dllş· 
man kuvvetleri, ( Ceneral De 
Vid ) e lmdad edememitlerdi ... 
Mamafih, ikinci ordu ile baı bat• 
kalan ceneralın maiyetindeki 

C@mal paıa t&rafınd•n ( ikinoi bnal Hferi ) ne gidenleri teıyi 

kuvvet 88 tabur piyade tah•iD 
ediliyordu. Halbuki ikinci ordu• 
nun mevcudu, bunua yarıaıaa 

balij' olamıyordu. ÇthıkB muhte· 
lif sebeblerden dolayı mevcud· 
lan yarıya inen taburlara, ikmal 
efradı gönderilmiyordu: 

Bir hafta stlren kanlı muha· 
rebelerden ıonra ikinci ordu, 
mevziiulisine çekilmeye ve orada 
müdafaa vaziyeti aldıktan sonra 
Ceneral Devlde birdenbire ağır 
bir darbe indirmeye karar veril· 
mit; bu plin da a)nen tatbik 
edilmı,ti... Ceneral De Vid, birkaç 
gtın muhtelif cihetlerden ufak 
tefek hGcumlar yaptıktan sonra, 
ildad ordunun merkez solundaki 

latinad noktaaı olan ( Karababa ) 
tepesi fatikametlne dehıetll bir gece 
baıkını icra etmif; arhk netlceliz 
bir halde uzayıb giden bu muha
rebat ıilsilelıia• hitam vermek 
iıtemitti. Rusların bllcumu, çok 
tiddetll idi. ikinci ordunun mu• 
kadderatı, büyük bir tehlike içine 
glrmftti. Etıtlin ordunun son lhti· 
yat kuvveti, ancak Uç taburlu bir 
alayından ibaret kalmıfb. Fakat 
müdafaa hatlarına blrer çelik 
ktılçesl gibi yerlefen kahraman 
Tflrk bölükleri yerlerinden bir 
adım bile ayrılmıyorlar; verdikleri 
mühim telefata rağmen, kendile• 
rlne bir deniz dalgaaı gibi çar
pan Ruı kuvvetlerini kınp parça· 
lıyorlardı. (Arkası var) 

1 EmlAk ve Eytam Bank••• ilanlan ' Kiralık Voli 
Eaaı Ne. a Mevkii ve Nev'i Depozito 

Llra 
142 Anadoluhiaarında Küçük ıu Voliıi 100 

YukarCla yazılı Voli bir sene müddetle kiralanmak veya ondaiıkla 
Yerilmek lzere açık · arttırmağa konulmuştur. f ıtekme.rin ihaleye 
mllıadlf 5 Kanunusani 935 Cumartesi günll saat on alttda Şubemize 
aelmelerl. (641) 

Esaa 
No. 
458 

. .. 
Taksitle Satılık Arsa 

Mevkii Ye Ney') 

Tarabyada Tarabya caddesinde 288 No. 
3957 50 metre murabbaı araa (1&rsanın 2717,50 

~etre murabbaı ataçh Ye aetlidir). 

Depozito 
Lira 
1020 

Yukarda yazah arsa ilki petin olmak Uzere aeklz taksitle Ye 
açık arttırma ile satılacaktır. Alıcıların izahat almak için her giln, 
artırmağa girmek için de 29/t-1934 Cumarteai ann&ı aaat onda 
ftıbemize gelmeleri. (622) 

1 Devlet Demiryollan llinlan 1 
Haydarpqa - Samsun ara11nda 6n061906 ve 90Sn05/S 

aayılı katarlarda if!eyen yatakb ve yeme~ .••gonl.ann ıtmJert 
30.12.934 günlemeçinden batlamak O:ıere deg.ıtirilmlftır. 

Yeol aOnler töyledir 
Haydarpapdan kallat: Cuma, Pazar, Çarpmba • 
Ankaradaa kalkıf : Cumartesi, PazarteG. Perıembe 
Samauna varıf : Pazar, Salı, Cuma 
Samaundan kalkış: Pazartesi, Çarıamba, Cumartesi 
Ankaradan kalkış: SaL, Pertembe, Pazar. 
Haydarpapya varıı: Çarpmba, Cuma, Pazarteai. 

lstanbul Akşam Kız San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Jıtanbul Akşam Kız Sao'at mektebinin Beyoğla Şob..iade 
muktedir mütehassıslar idaresinde Elbise, Şapka, Çamqır, Nakıı 
ve ktirkçlllük at6lyeleri ite başlamıştır. Herg&n «9» dan «16» ya 
kadar aiparit kabul olunur. Çok yükaek bir mütehaoıa. tarafından 
kürkçülik derai de verilmektedir. Öğrenmek &.teyenlerın T epeba· 
ıındaki mektebimlze mfiracaatları. ~8622» 

Soyadı Nizamnamesi 
~~~--------~~~~ 

BugJn De Geri Kalan Kısmı Ve Yeni
den Ad Alan Yurddaşları Yazıyoruz 

Diln özlü taraflarını ll••tığı••z 

•o.vadı 11lza•uıa••sin• bııgii• de de
vam edi~or•:z : 

B•buız anaa11, yahut b•ba tara• 
fıadan erkek akrabaaı olmıyan veya 
olub da akıl afiyeti yüzliaden •aaiye 
muhtaç çocuklar aoya .. larını vaailer~ 
köyl~rde muhtarlar veya ihtiy:- r he
yeti anlan, mahallelerde belediye 
müme&1lllerl, ıehirde kaymak•m veya 
valilerin muvafakatJle eeçer' er. Bu 
çocuklar reıid yaılanad• m•hkemeye 
mlracaatla soyadlarını defrlttirebi
lirler. 

Soyadları 2 ikinci kinu11 1 !135 ten 
2 temmuz 1936 ya kadar aile reiıılerl 

tar11fından te1blt edilmit ve köylerde 
muhtar •• ihtiyar heyetine, mah11l
lelerde belediye mft•uailin• yazdır
mıt olacakludır. Bu aoyadı için def
terde kendi evi aırasını taribliyerek 
lmzalamıya veya milbürlemeye yeya 
parmakla baamıya n dotum kltıt· 
lanna ba soyadım koy••)'• aile 
rei91erl mecbur tutul•r. 

Soyadı bulmamıf ••y• tHbit etae
mit olan!ar, köyla Hya kasaba " 
t•lıırin ıoyadı defterleri dolduktan ha 
it bittikten aonra k87 muhtarbjı, 
ihtiyar heyeti, kaymakam ••Ja yaJlye 
mtlrac:adla bir ıoyadı aeçilerek ken• 
dileriae takılır. Ayrıca aoyadluıaı 

defterlere l'•çinn •••ur ••J• kltlb, 
bu aoyadlr naın nizami olub olmadı• 
tını da tetkik edecektir. 

Soyadı Hçilirken aile reialeri ara
aında ihtilaf çıkbkı takdirde bu ilatil&fı 
knalarda kaymakamlar, vil&yet mer• 
kezi ile bu merkezlere batlı köylerd& 
valiler •eya Talileri• memur edecejl 
kimseler hıılleder. 

Soyadı defterlerine, ıoy•dı kijıt
larana ıoyadı için verilecek arzuhallere 
ve belegelere, doğum kltıtlarına 
yazılacak ıoyadı ıerhlerine pul yapıf· 
tınhnaz. 

2 Temmuı 1936 tarihlae kadar 
ıoyadıaı, k8ylerde muhtarlara, tehir 
ye kasabalarda mahallelerdeki Bele
d"7• aı-uruaa ve7a mlaeaaillerlae 
yeya alfıfua daireleri•• blldirme
ye-nlerden ( S ) liradan (15) ltraya 
kadu ve bu tı için ba •ium
n~mede nrilen H hikumetçe 
verilecek olAD •aaifeleri yapmakt:ı 

lhm•li görülelen aulatarlarla, ihtiyar 
heyetleri azaaınıa her birinden •e 
Belediyelerce memur edilenleı:den (10) 
liradaa (50) liraya kadar hafif para 
ceu11 alınır. Bu aizama•me 2 ikinci 
kanun l 935 taribindeD itibaren tatbik 
yerine ı•çecektir. 

Soy adı nizanınameainin diter 
kısımları memurlara •e bu itle utra• 
ıacak idarecilere ait oldutu için, 
o maddeleri bildirmeye Hb;um ıör

miyoruz. 
Pollsd• Soyadlar1 

İstanbul Emniyet MüdGrG b•y 
Fehmi Vural, Muavini bay Hüınil Arı, 
Birinci Şube MüC:lrO bay Nuri Erwf ner, 
DördlncG Şube Ml!tlr6 bay lımall 
R~aih Siyavuı, Üçüncil Şube MGdiir 
Vekili bay Ethem Ertem, Betinci 
Şube MidürG bay Danit Yurdakul, 
Birinci Şube MOdür Monioi hay 
Sadullah Yegia, Üçüncü Şube Mlldllr 
Muavini bay Said Ersen, Dardllncii 
Şube Müdür Muavini bay Celil Çıkın, 
Betinci Şube Müdftr Muavini bay 
Vehbi Gözgü, Merkez Memuru bayan 
Hüce1te Araan aoy•dını almıılardır. 

* Y enlden Soy Adı Alanlar 
Poııa telrraf memurlarındaa bay 

Abdülkadir n Kul•li Aıkeri LIHai 
aon unıf ta!ebesinden bay Mlnif Alp· 
aoy, lıtr nbul poatahcınesi iraalit 
daireıi baımemuru Taceddin Tüzüner, 
yedinci fırka sertabiblit:nden müte
kaid k•ymakam Hulilııi P•ıa zade 
bay Hüaeyin Htı.ııft, kudeıi yedinci 
kolordu ııhm satım komiayon reiıli
iiaden mitekait bay Ahmet Kemal 
Öztop, Biabbdirek Terzihane aokak 
Emia bey hanında bay Zahir, çocuk· 
luı bay lbrabim, kerimeai bayan 
Edibe ve bay Kaz..m Erel, S:rkeci 
Hocapaıa No 28 de berber Reaneli 
bay Hakkı Akman, Polia MüdürlüA'ü 
60 No. brJ İamail Oağalaa, Ad.i tıb 
itleri kitiblerinden bay Huan Basri, 
•ti bayan ilham•, çocuklar1 bay 
Keaaa, ba1 AdaH, blnderi b•J 

Ethem, amca xadeai bay Mebmed 
AH, ve bay Salim, çocuklan bay Mlfid 
ve bay Mtinir, Dinçer, Eskitehir ılmen• 
difer ,..,, telgraf Baımemuru lt•J Zi1a 
ıtık, kardeti tesviyeci bay düadar 
otull•rı Eskitelııir liae•inden bay Sun
gur, elektrikci bay Turpd Alperr 
Kltabya istasyon makioiati bay S f· 
frt n eti bl'y•n Nimet Eainti, topçu 
Miral•ylığ1ndan mütekald bay Sallh, 
ofulluı topçu Yftzbaıısı bay Ziyaed
din, Dr. blriaci mülbim bıy S.ll· 
haddin, piyade mlllizimi bay Bahaed
din Balaban, Adli tıb it'eri kitib~e

rinden bayan Kemale, valdui bayan 
Ane Sıdıka, kızı bayan Nenad 
SOnem, Beyoflo itfa"yeıinde amir 
muavini bay Cemal Oral, Beyothı 
itfaiyeaiade ıof8r bay Ratıb Ati!i, 
Mal ye munum borçlar müdDrllğii 

tedkik ••m•rlarından Beypa:ıar:ı 
bay Mehmed Hidayet Ye ailesi Bqa
ran, BlyQk Erklnıharb"ye mubalrtm 
ıubeai mldlrü bay MOalr Ş , 
anaesi bayaa Hadice, eti .. • 
yaa Eavu otulları bay Dealr• 
tat Ye bay Şabaa Saltia, 
Oıkldar lhHaiye Çiçekçi ao1ı•k No. 
14 te Bay Zihai Oaltl, lzmid Galc:6k 
rlaıd 1remiai denizatlb emniyet remi•: 
efradından bay Kemal Öztilrk, bay 
Fehmi, b•y Muharrem •• bay Adil 
Özer, bay lbrabim Engin, bay Mem·: 
Erdot.a, bay ibrahlm Er.foto, bay 
Şülutl Kaya, Tirebolu Sakarya mek
tebi muallimlerladea bay Arif Ooal, 
Fatihte Tabakzade maballe1l Karadu 
aokak No. 7 de koyun tüccarı bay 
Rıza Tay, telefon tirketi memurla-

rından bay Muhiddin, •ti bayan 
Rabia, yetenleri Gaztepe ilkmekteıı 

muallimleriaden bayan Semiha, Eren
köy im: liaeaiadea bayan Mediha, 
anneleri bayan Vecibe, 63 üncil ilk
mekteb baımualliml bay Ahmed ve 
bayan Şahika Toyıar. Galata 
poll• merkezi 65S tıay Ziya-
eddin Aytoğaa, Babçekapıda ı•k•r· 
ci Hafız Mu.tafa yanında bay 
Huaa otla GüJali, Ortakiy pNta 
memurlutuadaa miUekald bay Zi1a, 
oğulları bay Haaaa Fehmi, bay fımail 
S ~f•, Ôzkan, Divaaı muhasebat mura
kıb muninlerindea bay Slleymaa 
Ka1kavan, Balıkp.sınnda diftahibl 
bs.y HUmi, biraderi bikim bay Nazif, 
bem9ireleri baya• Hayrüaaiu Caa 
aoyadıaı almıpudır. 

HASAN KREMi 
ihtiyarları gençleıtirir 

ve gençleri güzelleştirir. . 

Hasan Kolonyası 
D.. f"' 1 
unyanın en ne ıs 

limon çiçekleri kolon- -
yasıdır. 

BASAN 
Yasemin Lila 
Viyolet losyon ve ~ 

lavantaları çiçeklerin ve 
inceliğin ruhudur. 

Nesrin Kolonyası 
Haı .in kolonyasının 

yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

Hasan Briyantini 
Gençlerin hayat ar

kadaşı ır. Likid ve 
arjantina nevileri bir 
ıahes:=ruir. 
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Macaristan Kıralı 
Vezir lbrahim Paşanın Gururu Okıanmııtı: .. Senin 

Efendini Küçük Kardeıliğe Kabul Ediyorum! " Dedi 

Çinko Türklerin kudret •• ka.
vetinln, her halde Leblatan kra· 
hndan daha tlatln olduğununu 
heaab etmek elzemdi. Anlatılı· 
yor ki Efendi., Ofen (P8fl•) 
yangını ile kral kaıkllalln •aba
faza11 ae de .. k oldupnu, daha 
hlli kavrayamalDlf olacak? .• 

Dedi... Bu 13zler Laçklnin b
laiına, uzak bir 16k aBrlllttlsl 
ıibl ıelmittL Eaaaen lıtanbula 
ayak baahğı ıtınden itibaren 
(Ttırk)lltfln mehabet •• azameti 
karpsıncla ezilmiftl. Şimdi de ba 
aözler, onun Tlrkler hakkındaki 
duyıulanm bbblltila kuneUen
clirmlftL. Fakat bu zeki adam 
derhal keacllni toplamıt. derin bir 
t••aza le etlJenk ce•ab ••rmiftl: 

- Fehametmeabl.. efendim. 
Lelaistaa imalı•• ancak bir kayın
peder llfatile •tlracaat etmittlr. 
'88ylk TOrklerin tevecclh n 
mOzaheretlnl temia etmek için de 
elmdi Mni lflnclenniıtir. Efendim; 
taç ve tahttan enel, llzden yalms 
teYecclla •• dodluk istiyor. Eter 
bunu temin ederek ••det edebi· 
lln•m, kendimi dln1ama •• 
• .. 'ud adama addedeceifm. 

Ba mlte•azı••• lllzler, lbra
hlm P11pD1n prurunu okpmı'" 
oau hmurunda oturttuktan ıonra, 
tekrar a&ae bqlam11tı: 

- lllaterib olabilirılals .. Ben 
Macarlatan kırah ııfatile tanıdıtm 
efendini, kllç6k kard•tlli• kabul 
ediyorum. Bundan aonra o da 
beni böylece tanır.. Ye bana bu 
svetle hltab edebllir... Fakat 
unutmuan ki, o karallık bizimdir. 
Çtinkll karal Lui, bizim ıalib kahç
larıauzaa altında can vermfttir. 
Biz on• paytahtını aldık. Sara· 
rına girdik. Orada yedik, içtik, 
•tlendlk. V • Luinin btıtln llke
ahıl benimaeclik... Efendin bizim 
iznimizle oraya kıral oldu. Fakat 
•onra, bizi unuttu. Ba11na kor 
dutu tacdan dolayı blytlk bir 
ıurur duydu. Şunu unutmamalı· 
dır ki lorallarıa aadece tac ılr 
mekle kıral olu•erecejinl dlfb
mek, deliliktir. Bir btlkOmdan 
bllkllmdar yapan albn parçalan, 
kıymettar tqlar dejildir. Ancak 
•e ancak, demirdir. Demir demek. 
kılıç demektir. KuvYet •• kudret 
de, ancak kılıçla temba edilebilir. 

Laçki slSze davrandı: 
- ·Fehametmaabt.. Efendim, 

ltu uğurda bDtlln •arlıitnı urfettl. 
llliyor1uauz ki F erdiaand. ••• 

lbr..... Pap, derhal Llçkinln 
llztlnl bati: 

- Hv ,eyi bWyoruL •• Efendl
Dla de, Ferdiaandan da.. HatU, 
ltekl lınkimdar ie prenslerin de, 
dqerleriaia neden ibuet olda
i•nu lali> oruz... Artık efendinin 
itiyle Wr da•ada deYam eclebll
••k içia paradan •• bqka kuv• 
vetlerclea mahrum oldupau da 
billyorm. 

- Ş. halde? •.• 
- Ş. halde Hain efendinin 

rapacajı ancak bir ı•:r •ardır. 
O da; bizi, Tlrlderl kendiai lçla 
•etbu tammaktll'. Bizden iatimdad 
etain.. Bizden yardım lıtuin.. 
Yalnız Ferdinandı delil, ona en 
bnyOk kuvveti temin eclu (Şarl
ken) i de.. Hatta onun doatlanm 
da mah•etmeye muktediriz. Et• 
iıterMD, Ferdiaa11dın •• Ş...lb-

J nin datlanm, atlanmlzıa ayaklan 
albada o•a yapanL 

- Buna biç tlph• etml7orum, 
fehametpenah. 

- Fakat, bupn... Dtln. her 
halde •• de efenclla ıibl ukat 
dlflnllyordun. Efendin, F erdinad
Ja bojıııtufu zaman zafer Dmld 
ediyor.. bizi ip kanıbrmak lıte
miyordu... Fakat biz lıtemft 
ollayclık, bu boiuıma eına11nda 
hem kendiıinl, hem de Ferdlnan
dı, bir hamlede boğardık. 

- Buna da hiç tllphe etml· 
yorum, fehametpenah .. 

- Efendin, aenl ıandermelde 
ne iatiyor ?. Sadece Maceriıtan 
taama tekrar kendisine tlydlrll
mulai mi?. PekAll.. falr•t eter 
Macariltam tamamen benimsemek 
latiyoru, çok aldaaır. Y a1mı 
•fencliaha detll, herkealn mal6mu 
olaua ki, hJzim, pbin pençesinden 
daha korkunç peaçelerlmlz vardır. 
Ellerimiz, bir kere koyduğumuz 
yerden aynlmaz. Meler ki keıllıln.. 
Bu alzlerl hatınada tut. Çiinktı, 
hakikat budur ••• Habrlar mwn ? •• 
Efendia vaktile pek b&yGk bir 
hata itlemlf.. Bizden Belırad 
veuire ıibi baıı:a yerleri de lıte
mlıti. O ıamaa ıtılerek ıtıküt 
ettiiimlz bu ıazlere, bu,On ba 
sözlerimle ce•ab veriyorum. 

Laçki. yerlere kadar ejilmif, 
efendiıl namına tarziye vererek 
lbrablm Patanın kalbindeki kini 
ıilmek lıatemitti : 

- Fabametmaab f.. Tekrar 
ediyorum; efendimin alzden iıte· 

diii ıadece doıtluk •• tevec
clhtllr. 

- PekiJI.. Ohalde, ıidlnlz 
efendinize ılSyleylnlz. BugOoden 
itibaren oaa eıkiıi ıibl kral 
nazarlle bakıyoruz. Bizden iıte
diii yardımı eıirJemlyecejiz. 
Tekrar oaun dllımanlan ilzerlne 
yürüyeceğiz. Anık kendialnden 
ne hediye &.teriz; ne de ver,ı. •• 
lntallab, yaza kalmaz, yine Ma· 
car ovalarına ıelir, oralarda at 
oynabnz. 

Uçld, derhat ayata kalkmıt. 
bir dizini yere dayaauı : 

- F ahametmaab 1.. Efendi
min.. Ttlrklere doat olanlara doat 
ve dit••• olanlara dDtmaa 
olacatana.. Hay fi) olan Allah.. 
Ve bizzat ( Allah ) olan Hazreti 
laa namına yemin ediyorum. 

( Arkuı .&ar) 

(1] Diri ol.n dımıktir. ------·---·--·----·-·-··········--
lstanbul 7 l•cl icra me111ur

ıuı11ndanı Paraya çeYrilmeaine karar 
nrılen Sultanhaaam 61 numaralı dük• 
kinci& mHcad bmqlar 17-11-W ta· 
rihine müaa4if Pıqımbe ıüal ıaat 11 
den il9e kadar mahalli mezkılrda bu1r 
haluaacak •ımu tarafında ublaoağa 
ilin olunur. (218) 

Z.p Türki1• İmar Baakumdaa 
almq oldafumus 176C lirabk temiaat 
mektubuna makabil ı.taabul İthalat 
Giimrüiü müdürlifiiadea verilen ın 
numara ve 8-9-934 tarihli aJDiyat mak• 
buzunu kaybıttik. Y 1aWni alacatmnı· 
dan eıkllinin h6kmü olmachğı illa 
olunur. (119) 

Kendir n KeMn Sanayii Tlrk 
Anonim Şirketi 

Z.p Adapuan Karaoeman İlk· 
mıktebiaden aldığım tudlbaaıemi 

kaybettim. Y eniaiDi alaoaiımdaa hük•I 
1oktur.A .. ..-n .... Yud-eila .,_ · 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DllnkD Bilmece 
1 2 3 4 5 6 7 8 

BugUnkD Bilmece 
Bot dart k6felerl aptJda ya· 

alı manalara ı•l•n Is Ttlrkçe 
kelimelerle doldarunuL Bu ıa
yede hem waldt geçlrmiı, hem 
de lı TOrkçe kelimeleri lir••· 
mit olur1unuz 1 

12345678 

Sold•n •la• 
1 - Sablaat 
2 - Geaitllk 
5 - imal etmek 
4 - Har. • feaanın ıaddı 
S - Bir nota • ilbe 
' - C.mi1et 
7 - Perçe• 
8 - Sual - HJH 
Yukandan a .. ıı ı 
1 - Fuilet 
1 - Meıuuat 
5 - Zahmet - bahadlr 
f - (dır) IAhika•ıaı nreD •aadar 
S - Cemi edata • •u çılraa çukur 
6 - Niiaul - bir nota 
7 - Salıla • alıaa 
8 - Zer' edilmek · 

····--·······-····--······· .. ····················--
Çorlu asllye hukuk hlkhnll • 

tinden: Çorlunun Y ulcarıaevindikli 
koyiloden Y uuf kızı Saniyenia Sil 
11nHi içinde kaybolarak o tarihten beri 

hayat n mematı meçhul kaldığından 
ıaipliğioı karar •erilmemi kız kardeıi 
Hafizenin kızı Haticı tarafından iddia 
edilmiı n battan bunun için ilanat ya
pılmama brar nrilmit olduğundan 

Saniyenin kendisinin nya mezbure 
hakkında malumatları olan kimaelerin 
Çorlu aıliyı hukuk hi\kimliğlne bir ıe
ne içinde gelip iıbatiriout etmHi 'H 

bildiklerini ıöylemıleri ilan olunur.(207) 

lst.nbul ikinci 1111• memur
ıuıundanı Miifliı Mikael Zıpçıyan 
muaıına müracaat eden Tqhanda 22 
numarada J ozef N egrln Ye tırikinin 
bydettirditi 200 lira alacağın 1enedi 
Alebandır Poıancıdan cirolu olmaıma 
ve ciron•n hileli itilafa mtlıtenid olup 
olmadığının bükmen halli lizımgelme
ıine binaen davada muhtar olmak üzere 
kayıt talebinin reddiD• iflia idarı heye
tince karar nrildiği ilin olunur. (6212) 

Neden ve ne için il 

Herk•• ll11ll8nır, çDnkl ı 
Çlk111u, ltula••••• iri ve 

uc11Hur. 

Meclis Dağılırken .. 
Tahsili Emval Kanununa Yeni 

Ekledi Bazı Maddeler 
Ankara. 24 (A.A.) - Kurul

tay bir Marta kadar tatil karanna 
verditl d&nldl toplanbıında onay
lamıı oldutu kanunlann ara11nda 
tahaill emval kanunu•• bazı mad
deler ekleamealni ,azeten bir 
kanun da onaylamıfbr. 

Bu kanuna pre, mlkelleffn 
Tlirki1ede belli ikametglbı yokaa 
•erfialnl vermemek için mallar1D1 
glzlemeğ.. kaÇU"maya veya ken
dlai kaçma7a hazırlandıfı ••yahut 
mal kaÇU"dığı veya kendial kaç
ta;. aalaıılarıa bina ve arazi •er
ıllerinden baıka Yergilerin bulun
mut matrablan llzerlne tahakkuk 
ettirildikten ıonra yukandald ae
bebler dolayıaile tahlillt komi .. 
yonlan kararile mtıkelleffn haczi 
caiz mallanma alacak ve malları· 
mn borcu lclemeye 7etec:ek .&
darına ihtiyati haciz konalablle
cektlr. 

Mlkelleffn buna kup itirazlara 
itiraz komlayonlannca baıka it
lerden ance g&rllecek •• komla
yonların kararlan kati olacakbr. 

Verai mtıkellef tarafından 
ldendlil. tahkiki itiraz komiıyon-
ları haczin kaldınlmuma karar 
verdiii, Yerfinia terkinine dair 
karar katileftljl t•kclirde lhti7aU 
haci• kalcbrıhr. 

Hak11z olarak konmq ••J• 
yolıaz tatbik edilmif ihtiyati 
haciz yllztınden dotan zarar ve 
ziyan baılnece adenlr. 

Hususi kanunlannda murur 
zaman mtıddetlerl 7uıb olm11an 
verıl ve resimler U. bunların 
munzam keairleriDI tamamı Ye 
taklitli iH her tabltl taluüllnla 
taalluk e1leclijl mal ,W taklb 
eden yddaa ba ... mak lw'e bet 
....dit. 

ELEKTRiK Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

SAT i E'de 
VERESiYE SATIŞ 

YILBAŞI ve BAYRAM iÇiN 
••11.ı •• rQtaJı •et11Jeıer111 

Z-sl• •• mOatahap Çetitlerl 
Yeni bir ld•r• •lllnd• renlden t•nzlm edllen 

~yoilunıla latiklal cadd,.ıinfi., 314 No. 

EN SON MODA lılAU.AR 
PEK ELVERlşLI FIYA TLAR 

DAiMi FEVRUD 
Çocuk oruncakllln • Yalla'- Moltllralar • Kottwoa._... 

Dikkati o/O 5 0 Tenzilitl 
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adı ımızın Meb'usluğu 
Fransız Kadınlığı 

İle Bunu 
( Battarafı l inci yOıd• ) 

Şehrimizde Seçim FaaHyetl 
Mahallelerde vatandaşlar in· 

Uhab defterlerini tedkik etmeğe 
devam etmektedirler. Defterler 
daha 12 gün asılı duracakbr. 
Fakat intihab teftiş heyetine 
birçok mliracaatlar gelmektedir. 
Ekseri vatandaşlar defterlerde 
isimlerini bulamamaktadırlar. Tef· 
tiş heyeti ekıik olan bu l imleri 
defterlcra ilave etmektedir. 

Defterlerin acele ile çok nok· 
san yauldığı anlaşılmıştır. lstan
bulda intihaba kaç vataodaııo 
ltlirak edeceği henüz be:ll deği1"" 
dir. Yeni saylav seçimi dolayısile 
aynı zamanda blitUn vatandatla· 
tın aayımı yepılmıthr. Fakat 
htanbulun hakiki nüfosu, deCter
ler çok ekak yazıldığından henüz 
anlaıılamamışbr. 

Derin Bir Alaka 
Karşıladı 

lntlhab teftlt heyeti pertem· 
beye kadar çabıarak defterlrrin 
noksanlarım tamdmlıyacaktır. la· 
tanbu!un nüfusu perıembo gllnU 
ı:-to edilecek, aaylav aeç.iminde 
rey atacak kadın, erkek ntan· 
dat adedi de belli olacaktır. 
Birçok mahallelerde kadın mik· 
darı erkeklerden daha fazla çık· 
mııtır. 
Teftiş Heyetinin Bir TebllAI 

Istanbul Saylav aeçimi Teftit 
heyetinden: 

Saylav ıeçiml için esas def· 
tere kendi'.erinl ve evlerinde 
buluoanlan yazmak üzere evle· 
rine mahalle mümeH:lleri gelme
mit olanların oturdukları kaza, 
mahalle, sokaklarile ad, yaı, İf 
ve eY numaralarının S lklncika
nun 935 akşamına kadar Istanbul 
belediyesinde Saylav .setimi teftiş 
heyet~ne bildirmeleri. 

Çekirge Gibi Hep Sıçrıgan 
Bir Dolandırıcı 
·-······ .. ······--·· ..... ········· .. ·······•··· 

( Bııtarnfı 1 inci yüzde ) 
Az sonra aldığı ceva bdan da d~ 
landınfoığını anlamıştır. Fakat 
haber doğru çıkmadığı için (l O) 
liranın ac.sını unutmuitur. Bu 
dolandırıe& biraz sonra Mecidiye 
köyünde gôrü!:lmllş. lzmir Emlak 
banksı müdürü Bay Kemalin 
biraderinin evine gitmit ayni tera• 
ne ile para istemiş. Meğer herif, 
iki ıenedenberl ayni oyunu muh· 
telif semtlerde oynayıp duruyor· 
muş. Semtten ıemte zıplıyan bu 
çekirge dün de Fatihte Slaanağa 
mahallesinde tetummeler soka· 
ğında oturan Bay Zekinin evine 
gitint1. Ve: 

- Aydındaki hemılreniz Eml-

K.ubilag Abidesi 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

cek, (Inkılib menkll) taşının açılma 
nıer:asimindo hazır bulunacaktır. 

ne Hamının bir otomobil kaz.ası 
neticesinde kolu kın!dı. Ben 
Aydın hastanesinin şoförüyüm. 
Hususi bir iı için lstanbula gel· 
diın. Kırık için Jaz.ı:n olan sargı 
ancak burada bulunurmuf. Ben-

den rica eltıler, sizin adresinizi 
de verd.ler. Para verirseniz sargı 
alacağım, demiş. Bay Zekinin r • 

fikaıı derhal bu adama yanında 
bulunan (545) kuruıu vermiş. Fakat 

biraz aonra da işin farkına varını,. 
Bu adam aynı mahallede birkaç # 
gUn evvel daha birkaç eve bu 

tekilde mllracaat etmiş fakat ko
•ulmu9tur. Zabıta kendİ9İni ıid· 
detle aramaktadır. 

Uzak Şarkta 
( Baıtarafı 1 inci yüz.Je ) 

' 

Açılma merasimine memleketin 
dört tarafından iştirak edecek 
genç1lk toplululdan ve heyetler 
ge.mışt:r. 

Zabit birkaç gün evvel klSylln 
karşısındaki bir Çin evinden 
kaçan 7 yaşında bir çocukla bir 
hafta evvel Sovyet ımır muha· 
fızları tarafından tavkif edilen 
biri Korah ve öbürll Çinli Ud 
Mançurt köylüsünü aramak için 
amırı geçtiğini aöylemlştir. 

Güzel olmak ve guzell ğıoı aaklarnnk ... 

Merasime saat on dörtte baş
lanacak, C. H. F genel katibi Bay 
Receb Peker bir açılış söylevi 
aöyliyecek; ondan sonra Yozgad 
aaylavı Bay Avni Doğan, ordu
llun en genç zabiti ve her mın· 
t•kadan birer zat hitabeler irad 
edecektir. 

A. Adnan 

* 
lstanbul 24 (A.A.) - C. H. F. 

kltibı umumiliğinden: KubilAy 
•bideıi bu ayın 26 ncı Çarşamba 
giinü ıaat 14,30 da Menemen• 
de C. H. F. katibi umnmiai Bay 
Receb Peker elile açılacakbr. 
Komşu vilayetler fırka ve Halkev
lerinden birer ve lkişur arkadaı 
lttirak edecek, birer de çelenk 
getireceklerdi. 

Japon zabiti otomobille ıınır 
mUfrezesi karargAbına ıevkediı. 
miştir. Tahkikata devam edilmek· 
tcdir. 

Mançurl Hududunu Ruslar 
Geçmemiş 

Moskova, 24 (A. A.) - Tasa 
ajansı bildiriyor: Eir Kızıl mlifre· 
zenin gfıya Mançurl arazısıne 

girerek beton8fme Hkerl btih· 
kamları yaptığına ve bu lst;h- '
kamlann &zerinden So•yet tayya· 
relerinin uçtuğuna dair Harbinde 
çıkan haberler Sovyet • Japon 
münasebetlerini gerginleştirmek 
için uydurulm'lftur. 

K A ' E 

KAL 
Grip. Nevralji. Baş ve dit •Artları - Artrltlzm • Romatizma 

.. 
• -::-_~ .. ... ıı:.ı·.··' ·_.., rırr'~ri"·...,;-1~.. . ' . ·ır·. .. -JI' TiFOBiL 

Dr. Ihsan Sami Sipahi Ocağından: 
e:ıuıa günil aıat 16 dıt yapılacflktır. lurıdır.Iliı; rahatsızlık verrue.z. Herlces 

İşte; her kadının hayali budur .. 
GiBBS güzellık pudrası; tabi tın 
size verdiğini kıyınetlendirmeğ~ ve 
onu muhufaza etaıeğe müsait kılar. 
GIBBS pudraı.ıı, :yağlı ve yağsız 
her cıltte sabit kalmak hassasına 
malıktir. Esmer, kumral, sarışın her 
ttıno tevafuk eden yegi\rıe pudrıulır. 
Liı.tif kokusu, ctrefımzda sevimli 
bir hava yaratır. 
GIBBS güzellik pudrası, Pariıı lrn
dıulanoın memuuuiyctını mucıptır. 
Sizi de memuurı C'decektir. 

Her yerde satıhr. 

• 1 ı c •• .. • ,,.. 

oıa·as: 
, CÜZELİK PODPU\·Sı 

, m<H bdh> 

Denizyol 1 rı 
:şLETMESl 

A•••t · lerl ı K rac8y K8 rdn11 
~.L 4H61 - Sirk •o Mühlrdar~ ,d ı 

Ha• Tel. ZlHO 

Karadeniz Yolu 
E G E 'apuru 25 B:rinci 

Klnun SAU günü aaat 20 de 
Ri.&~'ye kadar. "8693,, 

Mersin Yolu 
1NEEOLU vapuru 27 Bir.dıci 

K&nun PERŞEMBE günU saat 
11 de Paya•sa kadar. 0 8703., 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 26 

.Birinci Kanun ÇARŞAMBA 
günü ııaat 19 da Ayvalığ'a 
kadar. us704., 

., 

, 

Tifo ve pııratiro ha1talıklımna tutul· 
Oc tın aenelik kong-re.i 28· 12-93 l 1 mamalr ıçio ıtgıT.dao alınan tıfo hap-

Sayaıu nan n tetrifleri rica olun :ır. .,_._•>"lll&biJir. Kutuıu 155 Kr. ~-" 
(5167) " ,, 

Sayfa 11 

HNURKA.lEM H 

Kurşu , Kopya e enk 
Kale le i 

• 
ı 

Fahri ya 
vap r ı 

Topt 
lı kec 

---·-.. 

agram münasebetile 
Beyoğlunda 

MAGAZALARI 

Erkek ve çocuklara mahsus 

ELBiSE DAİRESİNİ 
Yeniden tanzim ve zeng1n çefitlerle tezyin etmlttl~. 

Şapkalar 
Trikote eşya 

Eldivanhr 
iç çamaşırlar 

El çantaları 
ParfUmöri 

Levaztmatı 

Vesaire ... 

BAN <A KOME ÇiYALE 
iTALYANA 

Snrrı ayP.ıİ Liret 700,000,000 
lhtı~ at akçesi ,, 560,000,000 

.Merkezi idare : M i L A N O 
İtıılyumn ha~lıca ;;t>lıirlermde 

ŞUBELER 
İngiltere, lsviı;re, Avu~tu ya, Maca· 
riauın, Çekoslovakya, Yugoelavyıt, 
l. .. '!h~11tan, Romanya, Hutgarilltan, 
,\lısır, ı\ merika Cemahiri Müttelıideaj, 
Brezılya, Şili, Uruguay. .ATjantin, 

Peru, Ekvatör ve ]\olumbıyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2fı41 12131415 ) 
Şehir dahillndekl acenteler: 

1 uııı bulda: AJalemCJyan lı ınıııdn 
Telef. 2821. Beyoğlunda: 1 tiklfü 
cııddeeı 'l'ı•lef.1046.Kampiyo dairetıi 
Borsada Telef. 1718. 1 

iZMİRDE ŞUBE I 

Gömlekler 
Pijamalar 

Kravatlar 
Şallar 

Çor .ıhlar 
Seyahat 

LC3v zım1tı 

Vesaire ... 

10 .;u et .K p *' "•' lUil ku •l 'I 

5 adct.ik paketi 50 kurut 



TELEFUNKEN 

Radyo malllaeıerı YILBAŞI hediyesi olarak evlerin yoluna tuttular ... 
Çlnkl tımdlye kadar bir radyo almakta tereddtlt eılenler en 
mlkemmeı ve plrlzstlz neşrlyaba ancak 
TELEFUNKEN radyo maklnelerne 
kallU olduğana anladılar. 

Radyo tekniğinin vücuda getirdiği 
en son ıabe&erdir. BlitUo modelleri 
KISA, ORTA •• UZUN dalgalı 
neıriyab ıayanı hayret bir fekiJde 
%apteder. 

Bourla Biraderler ve Şsı 

İstanbul - Ankara • izmir 

AVDA 300 LiRA MAAŞLA 

KAPICI ARANIYOR 
Büyük sefarethane veya otellerde mükemmel terbiye görmUı 

iri vücutlu .-e yakışıklı 35 ile 45 yafı arasında bir kapıcı aranıyor. 
Fransızcayı iyi konuıup yazmasa aynca Almanca ve lngillzce 
bilmesi ve asgari orta tahsili olması lizımdır. Türkler tercih 
edilecektir. Taliplerin resimlerile birlikte latanbul posta kutuıu 
176 '' SEFARET ,, rumuzuna yazmaları rica olunur. 

Bir daktilo· Hanım 
aranıyor 

Hafif bir vazifede günde iki .aat 
yazı işlerile meşgul olabilecek bir 
hanıma ihtiyaç vardır. Taksim Sıra
servi 12 numaralı apartımandıı mııt-
roazel Liliye müracaat. (206) ' , 

• 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Valide kıraathanesi yanında. 
~_.Tel r 24131 • (lS408) ~ ...................... -............... ·-·----·----

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat Mlldürilı Tabir 

MD,terllerin verecek· 
lerl her iki llrallk bir 
Slparlt için B. M. K•· 
mal'lq 1200 sayfahk 
( Türkçeden sözlUk ) 
armağan olarak ve· 

Umumi kütüphane külliyatından 
MU,terllerln verec&k· 
lerl her iki llrallk bir 
slparı, için B. M. Ke· 
malin 1200 sayfallk 
( TUrkçeden sözlUk ) 
armağan olarak ve· 

ve 
rllecektlr. ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRiYATINDAN: rllecektlr. 

UMUMi KÜTÜPHANE: 
N. 1 - Küçük Deniıperiıi ( Anderaen ) 
N. 2 - CuQ.1 Çocuk ( Alfonı Dode ) 
:N. 3 - Dilenci ( Gi dö Mopasan ) 
:tıf. 4 - Muıtatil sandık ( Edgar Alın Po ) 
N. S - Kııla hayatı ( Jorj Kurtölln ) 
N. 6 - Divin ( Alber Samın ) 
N. 7 - iki ıuallı ( Leon Frapye ) 
N. 8 - Jorinda ile Jorindel ( Grim Kardeıler ) rt1imll 
N. 9 - Helena Fon Sidov ( Felikl Hollen der ) resimli 
N. 10 - Mea'ut Prenı ( Oıkar W~yide ) 
N. 11-12-Arkadaşım (Makalın Gorki) 
N. 13-14 - Wilhtlm Tell ( Şiiler ) resimli 
N. 15- 16 - 101anbğm bqlanğıçları ( Birinci kısım ) resimli { Dr. 
N. 17·18 - İıısanlığın batlanğıçları ( İkinci kı11m ) r"8simli Röne 
N. 19 - lnıaııhğm baılanğıçlau ( Ü9ünctl kmm ) resimli Verno 

N. 20 - Mrınmaji " Hikaye ., ( Rııbindranat Tagore: 1933 Nobel milk&fa· 
tını kazanmıetır. ) 

Kr. 10 
,, 10 
" ıo 
,, 10 
,, 10 
" 10 
it 10 
,, 10 
" 10 
tt 10 

• " 15 
il 15 
" 20 
" 20 
,, 10 

" 10 

N. 21 - Lengeran Veziri ( Ahuntzade Mirza Fetlı • Ali ) ,, 10 
N. 22 - La Fontenin seçilmiı hikayeleri ,, 10 
N. 23 • 24 - İki tarafü cinayet ( Edgar Alan Po ) ,, 15 
N. 25 - Güzelleşen Türk Dili ( Kurşunluıade Raşii ) • 10 
N. 26 - Hiyaliı ( Albert Samen ) • 10 
N. 27 - Kurtlar Mucizesi ( B. M. Kemal ) ,, 10 
N. 28 - Altın kaz ( Grim kardeıler ) ,, 10 
:K. !9 - Yaıaıın hakikat ( Muılih Ferit ) ,, 10 
N. 30 - Kibritçi kız ( Andere•n ) ,, 10 

HUSUSİ KİTAPLARı 
Arkadaıım 
Wilhelm TeU 
İnsanlığın baılangıçları 
insanlığın baılangıçlara 
insanlığın haıJanııçları 
Mrlnmaji 
Lenieran V e:ıirl 
La Fonteae'ln seçilmit biklyelerl 
Gazinin « 14» inkılabı 
Yoz sene Uyuyan adan 
lnaanhğın baılangıçlan 

N. 1 
N. 2 
N. 3 
N. 4 
N. 5 

ÇOCUK 
Altın Dağın Kıralı 
Kedi KUrklil Kız 
Su Kızı 
Elmaa Gerdanlık 
Katibe 

Buyuk forma 

" .. 
1 kısım 

il " 
111 " 

208 sahife 
feYkallde ciltli 400 sahife 

HiKA VELERİ 
Ciltli Fiatı 

" " 
" ,, 

" 
" 

,, 
----~--·-------

NiB BABTEB 

Karuı .. 
" 
" 
" 
" 
" 
ti 

" ,. 
" 

Kr. 

" 
" 
" 
" 

25 
2lS 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
20 
65 
75 

15 
15 
15 
15 
15 

N. 31- 32 - Lı1gat ( Türkçeden Franıızoaya ) ,, 20 
l'{. 33. 84 - İçli kız ( Dostoyevaky > " 20 Meşhur Amerikan Poliı Hafiyeainin 40 ar sayfalık kitapları: 
N. 38. 39 - Kaynana ( yazan Karmen Silva ) " 20 

Çocuk Edebiyatı Netrlyatından Basllmıt Bulunan Kltaplar N. 1 Iaabel Beatonun ıon koıu Kr. 5 N. l t Şahitler ıırHında Kr. o 
N. 1 - Kanada Çayırlarında Moris Farney resimli li Kr. 10 N. 2 Vaılngton'da bir cinayet ,. S N. 12 Veaikaların kayboluıu ,, S 
NN. 2

3 
- LS~b Font~n1in _Ddalgışnlık1 11.C~~ . Moria ~arli~•) rt1im · ,, ı1o0 N. 3 Bir doktorun cinayeti ,, 5 N. 13 Bir mezarlığa tecavüz ,, 3 

. - ı erya ıç erın e ar fuyon re11m ,, N. 14 Sarı örümcek 3 
D b D H P 1. · Ji N. 4 Soyulan bıraız ,, 5 " 

i'(. 4 - Denir.in i inde P. emouuon ve . e ıyer reıım ,. 10 N. 15 Çalınmış çocuk 5 
N. 5 - Harikulade bil çoculc Moriı Faru•" ruimli ,, 10 N. 5 Hafiye köpek ,, 5 N. l6 Telefonun eararı " 5 
N. 6 - Burun ağacı Grim Biraderler reıimli ,, 10 N. 6 13 numaralı otomotlf ,. · 5 N. 17 Bir cinayet ustaıı " 5 

Şahtekir çalılar aruında 11 N 7 Bir 6lllnUn intikamı 3 N 18 P l L l '' h il " « İplikçi periler, Kedi kürklü kız ,, • " • overt eyn n ın aya ,, u 
N 8 Kırmw maakeli haydutlar 5 N 19 Caniler kıralı 5 

N. 7 - Altın dağın kralı Grim Biraderler reai•I• ,, 10 N• 9 S dık I · d " • · " 
Altın sakallı dn, Karl Kats ,, • an ÇID e ,, "' N. 20 Eararengiz bir hırııdık ,, 5 

N. 8 -Tunus mualları Jorj Riget reıimli ,, ıo N. 10 Felaketler ,, 5 N. 21 Bir kadına aaldırıt ., 5 

karilerimize kolayhk olmak uzere pasta pulu veya havale kabul olunur. Posta ücreti bize aittir. 
Sahip ve Naıiri: Umumi kütüphane neıriyatı. Reklam matbaaıı. lıtanbul: Ankara Caddeai No. 80 


