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Bu 
1 

Sene: ihracatımız 
Fazla Oldu 

Yalnız Ege Mıntakasındakl Artma Şöyledir: 

• 
ın 

Çok1 

Yıl 38 Milyondu, Bu yıl Geçen 
60 

Ankara, 29 (Huıaal) - Ali
kadar makamlann yapbklan aon 
tedkik!ere g6re bu Hne yurdun 
dııarı memleketlerle alıt Yeriti, 
Tnrkiye hesabına çok elYeriıli 
olmuttur. Bu yıl dııarıya mal 
satışı diğer yıllara göre, · çok 
berekefid.r. Bunun neticeıl olar&k 
memlekete bariden ıiren para 
yek(inu geçaa yıla aiabetle kat 
kat fazladır. Bu buıuıtakl tatatiı· 
tik cedveı:erl yıl baıından biraz 

Milyonu Buldu 

ızl 

1 Kömür 
Ne Kadar istihsal 

Ediliyor? 
Bir Ayda Yabancı Memle· 

keti ere 56 Bin Ton 
Kömür Satıldı 

aonra tamamlanmıt olacakt&r. Öğrendiğimize göre, Eretll 
Egenin lhracab kömllr havzasının lkinciteşrin ayı 

lzmir, 28 (Huauai) - 934 ibra• içindeki kömür lstihaallb 182,976 
eat yıtı, 929 da baılayan buhran tondur. Birinclteırln ayındaki 
deıvreainden sonra ıarbl Anadolu iatihsalit ise 18,,472 ton idi. 
mhtahaili için alınan YerimU Mevki itibarile bu latlhaalAt ıöyle 
nıticelu g6z &ıilııde tutularak, olmutlur: Zonguldak 92,549, Koz• 
en _...lcl ••• olarall kabul la 52,255. Erej-ll 27,141, KillmB 
edilebilir. 10,238, Amura 793. 
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25 K -o p· Yerine Yerl•tmek u·· o B . . 
uruşa n ıyango . G•ç•ltl~~!·••91 vey ğlunun cynını 

Bileti Nasıl Alınır?· ~1;g~:~g Parçalayıp Öldürdü 
Bu Sene Yılbaşı Piyango Biletleri ::n1:~11:~:!r·1~ 

Her Y d B 1 B 1 Satıldı kuallara baıet· er e o o dirmifiz, buyur-

Yılh•ı••"• 6alatl••rlılı lcaı• 6alcalı• iti•• io.accıi 
Yılba11 tayyare plyangoıu bu olabilmektedir. IHattl bir .. 25,. 

ıene çok rağbet görmüıtllr. Yıl- kuruıla 5 • 10 • 15 bilete lttirak 
baıına henUz vakit olmaıına rağ- bile mtımkUn oluyor. Bu uıuJ, 

men biletler hemen hemen bltmt1k bilhasaa toplu bir halde çalıtan 
üzeredir. Bu fazla ıatııın bir ae- mllesaeıelerde ve aileler arasında 
bebl de, bir\.Ok mÜesaeaeJer tara• çok rağbet i(Örmektedir, 
fmdao bulunan çok mükemmel Ger~k piyangoya görlHen bu 
bir usulün umumileşmcye baıla· seneki rağbetin aebeble:rl ve ge

rek bu usullin nasal mümkün 
olabildiği hakkında müracaat et• masadır. Zira, bu uıul ile, baılı· 

bapna bir tayyare bileti alamı· 
ranlann da •'25,, kuruıla bu şans 
lmtihaama iftirak etmeıi mümkün 

tiğimiz bir bayi bize ıu io&ahati 
Yermiıtir: 

( Devamı 1 inci yllzcle ) 

dutumuz top. 
raklar, ldotuda 
Hindiıtana, ba-
tada lıpanya 11· 

nırlarana kadar 
da yanırmı• A· 
merikanın bile 
ilk hartaeını bir 
TGrk yapmıt- H•r•Ü• geıd iir 
sazı uıatmıya- .apı lcarugoraz 
lım, el atmadık 1 e bayrağımızı dal• 
galan dırmadık Glke bırakmamııız. 

Ancak, bBtDn bu ilkeleri lçden 
gBnlllden almayı dOılinemeditimiıde~ 
hiçbiri elimizde kalmamıt- Salt J•yıl• 
mıı, HmirmlfİL 

Eaki ya11lıp ıeniılemenin ardından 
derlenip toparlanma, kendi kabutuna 
ıırme gGnleri yetişmİf. Kilçüle kOçGle 
aıkııtarıla ııkııtırıla, koca Oımanlı 
imparatorlutu; bir de bakmııız ki Ye
til kay ile Beykoz, Erenklyle adalar 
ara1ında, bir betik ıibi aallanı1or. 

lıte bu ıırada, AtatGrk yelitmlt, 
datılanları toplamıf, kaçanlara çev:r
mlı, bozulanlan . di!z!"Gt ve en ıon 
bütün acunun bıldıtı inanılmaz itleri 
baıararak eıki Osmanlı çökünUlıOn· 
den yeni bir yapı kurmut-

Bu yapıyı kurıınlar, göğıDmOıü 
gererek ıöyleriz,Oımanlıların düıtütll 
yaln•şlıQ-a dOımediler. Yayılıb ıeniı· 
leme " ılıtemi ,, ni detil, yerletip 
t~Heım• 11 ıiıtem ,, ini en bllyGk 
yaaa oluak ele aldılar. 

Yurda bergihl bir yeni çivi çakı· 
~ Her,an, bir yeni yol, bir yeni 
fabrlka aç yorus. Bunlar, sröıterir ki. 
yuvamızda ıap&1atlam yerleılyoruz. 

--· 

Alanya (Huıual) - Bu civar
daki k&ylerden birinde çok acıkh 
bir cinayet olmUf, bir kadın 
lvey oğlunu, kafasını parçalayıp 
beynini fırlatmak ıure~le &ldür
mllıtür. Facia ıöyle ıeçmiıtir: 
Buraya bağlı Domalan k&ytınde 
llç yal önce Haaan lıminde biri· 
sinin karısı ölmllf, bir yaıanda 
Mehmed adında bir ökıUz bırak· 
mııtır. Haaan bu çocuğa bakıl
maaı için Kıl!ı köyünden Emine 
ile eYlenmiıtir. Fakat her nedense 

Emine bu çocup HYmemİf, fena 
halde hırpalamaya koyulmuıtur. 
Hattı yazın yayllde Mehmedl 
fena halde d&vmlf, komtulu 
elinden bia gllçllllde kartarabil-
miflerdir. Son hadile ,ana ıabat.ı .. 
yin Hasan tarlaya giderken çocuk ta 
ıitmek lstemlı, babaaı razı olma
mıı, Emine de ocağa mım kazanı 
koyarak komşuya gitmiıtir. Evde 
yalnız kalan Mehmedin bir arahk 
karnı acıkmış, kazandan bir mı11r 

(Devamı 8 inci yOıde) 

Talebebirliğinde MUnakatah Bir Toplantı 

Milli Talebe Blrlitinde din konıre toplaatııına den• edildi. hararetli 
müoakaıalar oldu. Yası11 10 uaou HJfadadır. 





29 Birinci kanun 'SON POSTA 

Her r-------------------------· -<"'Resimli Makale a Analık il 
Mançini 

Katil Mi? 

, 
/ 

-
Siyaai, içtimaı. iktııadt uluı 

't'e dUnya itlerinin tahlil yeri olan 
bu ıntuodaki ıu baılık sizi her 
halde ıaıırtacakbr. Evet .. tekrar 
•oruyorum: 

- Mançiai katil mi? 
Ben, Jngiltert;deki son cinaye

tin muhakeme tafıilatını okuduk
tan ve mahkemenin kararını öğ
rendikten ıonra " Mançini " is• ' 
inini cezasız kalan cinayet ve 
kabahaUerin aembolll olarak ka· 
bul etmiye ba~ladım. 

Hadiseyi, Son Postada uzun 
lııadıya okudunuz. Fakat ben sll
lunumda yioe kısacık bir hulAaa 
hpayım: 

Geçende Ingiiterede bir kadın 
6ldürfildü. Cesedi ikiye bölündü, 
•yrı ayn iki bavula konuldu ve 
Yarımııar iki ceset taııyen bu iki 
bavul bir~birinden uzak iki hıtas• 
Yona bırakıldı. Öldürülen kadının 
hüviyetini anlamak için lngillz 
Polisi bir hayli ter döktU ve ni· 
bayet buldu : 

- Bu kadın, Mançlnl adında 
bir adamın karıııwr. 

Fakat: 
- Katil kim? 
Bu ıualin cevabım vermek ko· 

lay olamadı ve lnglliz pollıi Man
çln iyi ıuçlu olarak mahkeme kar
ıısana çıkardı. 

Mahkemede bu adamın katli 
olduğu ıüpheslnl çok kuvvetlendi· 
ren birçok deliller ortaya abldı. 
Fakat ne de olıa bu deliller bil· 
llln ınbheleri ortadan kaldırıp 
Mançlninin auçluluğunu kattleı• 
tlremlyordu. Ve lngiliz jürisi: 

" - Bir masumu asmaktansa 
bir caniyi aerbeıt dolaştırmak 
daha doğrudur!,, 

Kaides.ne uyarak Mançinl hak· 
kında heraet kararı verdi. 

İhtiyar tarihin sağır kulakları 
çınlaaın. Onun kambur aırtı üı
tUnde bence masum insanlar, 
hazan bir ihtiraz, hazan d11. bir 
lbtiJAl uğruna darağacına çekil
ınitlerdir. 

Ve ben lnglllz adaletinin ıu 
tecellisine şaşıy\lrum. Tehia\t . ve 
kilnatta mutlbb. ve katı u~ \ ı:t"' 
dır ki?.. Hakikat telitkk& ettigl· 
rniz her şeyin bir pfütiılU tu~f!, 
mutlak saudığımız h"r hadise!l!n 
ıu kaldıran bir şübhtıı:H yo~. ıucdur? 

Fakat adaletin z:L!lbmden bu 
derece ifratkiirbkla unk tutulması 
da az kazanç olmaaa gerektir. 

Şimdi biz yine &t1radurahm: 
- Mançini katll mi? 

iki 

1 

Çarpışma Ve 

Birçok Ölüm 
/ 15 Kişi Öldü Ve 50 

Kadar Yaralı Var ~ 
I 

Montgomeri ( Amerikada ) 28 -
31'iO maJen ifçiıini ır<Hüren trenin 
lokomotifin n kazanı patlamıf, 13 iıçi 
61 milş, ::SS İfçi yaralanmtthr. Loko
h'lotif ile beraber 8 ngon perçalan
ftuşhr. Cesetler havaya f .rlamıt ve 
}'akında o ön bir bina tuzla buz 
olmuştur. 

Kolomtna ( Amerlkada) 28 - Bir 
Jolcu treni yoldan çıktıktan ionrıt 
bir martan ız trenine çarpm:ı, makl
hlsti ile atefçi ölmOttür. Oıı iki 
kadar y r: h vardır. Kazanın, yolun 
tahrib edilmit olması yüzQnden çıkmıt 
olduğu ıöy:enmektedir. 

Yedi Kl•I Daha 

Kadı• hfhk Türkcllade de bUtün 
ılyaaal haklara ıah1b oldu, Slyau ala· 
aında ıöı: aliyJeınek haklııı, erke le 

müuvi olarak kadına da verildi. 
Bu, yalnıs kadın ık için de• 
ğil, yurt için de çok bllyiik 
bir kazançUr. Fakat unut
mamalı ki erkek alyaıa ve 

idare tılerlle aoluk 
ıoluj'a uğra,ırke• ba
bahlt uzlfealnl ihmal 
etmem.ittir. Kac:ın da 
ana ·ık borcunu unut· 
mamalıdır. Kadına 

ılyaaal 't'l!I IOJHI it· 
Jerde biitüo hakla-
rını kaund.ran en 
ku•'Wetli aebeb, 
analıj'ıaa olan 
bailılıiıdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Kütahyalıların Dilek eri 
Fırka Genel Kitibi Kütahyada 

Hasbihal Etti Köylülerle 
KUtabya,28-C. H. F. Genel 

katibi Bay Receb Peker fırka ve 
belediye teşkilihnı gezdikten sonra 
Halk Evinde büyük bir toplantı ya 
pıldı. Utak, Gediz, Simav, Emet, 
Tavfanh kazı.Jarından gelen ve 
sayısl bin~ gt1çt:ı., dörtte biri ka .. 
dın olan kaylülerin de iştirak 
ettiği bt. bCyUk top1untıda 

T ek·l~b Edi!ivor .. 
Bay Hit!~r~ t er:inde 
Suikasd Y apUm..ı.:.!rı•ı 
Berlfo, 28 (A.A.} - bay Hit

lere k~rıı burada auikı...16 ya· 
pıldığıııa dair dışarda . çıkan 
haberler glilUnç bulunmakhJdır. 
Salahiyettar ma.L&fa Bay Hitlerin 
Iserı;nde öeği! Havyerada oldu· 
g\Jt.t.. bildirmektedirler. 

Ankarada 
Muzikal Festival 

Ankara, 28 Halkevinin 
tertib ettiği muzikal Festival 
bütün büyüklerin hazır bulundu
ğu rHmi bir temsil ile açılmışbr. 

Atatürk bizzat bu gecede bu
luarak gençleri gönendirmiştir. 
Bay Necib Ali kısa bir söyie ile 
Atatnrklin Ankaraya ayak bastığı 
güniln yıldönUmUnde genç!erin 
gösterdiği muvaffakiyetten bahset· 
mittir. 
Menemende Atatürkün 

Heykeli 
Menemen, 28 (Huıusi) - Me

nemen'Uer Hükumet önündeki mey· 
dana AtaUrkUn bronzdan hUyük 
bir heykelini dikmiye karar Hr· 
mitlerdir. Heykel Bay Ratip Aııra 

Bay Receb Peker memleket 
işleri konuıulacağını söyliyerek 
konuıma mevzularının bizzat ken· 
dileri tarafından seçilmesini iste· 
miştir. 

Halktan Bay Kadri Kütahya· 
nın liseye ihtiyacı olduğunu, Ba
yaı1 lemet kadınlara verilen siya· 
ıa! haklar mUnaaebdile duygu· 

!arını, pancar ekiciler derdlerfni 
dileklerini, bir köylU köy aiğara• 
larmın ıslahı ica b ettiğini, 

bir kadın muallim bazı kadınla· 
rın henüz medeni kıyafet alma
dıklarını söylemi§lerdir. 

-
Bunun llzerine Bay Receb Peker 

bir söylevle bunlara cevab vermiş, 
ve söylev alkıtlar arasında bitmiştir. 

~~~~~~~~~ 

[,.ak Başbakanı 
.AnkaragaGidigor 

Eskl,ehir 29 (Husui) - Irak 
Hükumeti Başbakanı Ankaraya 
gitmek llzere tayyare ile wehri
mize gelmiıtlr. Başbakan gece 
saat dörtte kalkan trenle An
karaya hareket etmiştir. 

Yunanistan 
Haberleri 

Başbakan Türk - Yunan 
Müzakerelerinin iyi 
Gittiğini Söylüyor 

Atina, 28 - Başbakan Bay 
Çaldariı vukubulan beyanatında 
Ankarada yapılan mlizakerelerin 
pek dostane bir hava içinde cere· 
yan ettiğini, hükumetin Türkiyenin · 
samimiyetinden emin olduğunu, 
papas kisvelerinln mevzuubahs 
olmadığını, lıtanhuldaki Rum ekal• 
liyetine ait işlerin memnuniyeti 
mucip bir halde olduğunu aöyle
miştir. 

Bay Karahan 
Sovyet Rusyaoın Ankara elçiıi 

Bay Karahan mezunen Moskovaya 

Müdhiş Şey 
Binlerce Kişi Vebaya 

Tutuldu 
Nankin, 29 (A.A) - Naoki· 

nln iki yllz mil timalinde T sing· 
klang yakınlarında binlerce kişi 
vebaya tutulmuştur. Buradan dok
torlar ve yardım heyetleri gönd~ 
rilmiştir. 

Bir Çocuğun 
Cinayeti 

Biga (Hususi) - Geçen cuma 
gecesi tehrimizde bir cinayet ol· 
mu1, çok haşarı ve yaramaz olan 
14 yaşlarında Abdullah oğlu Emin 
ism nde bir çocuk, 17 yaşlarında 
Aziz oğlu Lütfiyi, kalbine bir hı· 
çak saplamak suretiJe öldtirmüı· 
tUr. Cinayete 11ebep sudan bir 
ağız kavgasıdır. 

Kar Ve Fırtına 

ıiparit edilmittir. gitmiıtir. Kolonyri, 28 (A. A.)- Gazetelerin 

Anısterdamd ô ögrendilderine göre, ---------------------
Almı\n IHnırına yakın ve Felemenk r 

lnebo!u, 28 ( A. A. ) - Don 
akıama doğru yıldız poyrazdan 
fırtma baılamıştır. Fırtına bütün 
tiddetile devam ec!iyor. İT.mir ve 
Ege vapurları fırtınanın tiddetin· 
den l:mandan aydmaya mecbur 
kalmıılc:rdır. Dun baı'ıyan ıürekli 
yağmur bugün kara Çt!Vİrmiştir. 

toprağın ' • lıu'unan bir yerde dokuz 
kişiyj götürmekte olan bir otomobil, 
hir lcöprünftn yan duvarını yıkarak 
kanala düşmüftilr. Yedi kiti 8lmüıtür. 

Tramvayda Yangın 
Dfin gece saat 21 de Beşiktaşa 

gitmekte olan 101 numaralı tram· 
vay arabnnnda birdenbire bir 
Yangın çıkmış, yolcular biiylik 
bir tehlike geçirmilşerdir. Araba
nın motörU yanmııtır. 

/STER /NAN iSTER i NANllJA! 
Bu yıl yurdumtızda bollttk yılı oldu. Dolluk, ucu:r:lıık 

getirir, derler. Fakat lstanlrnlda bunuıı aksİDİ gösteren 
BKhneler pek çoktur. En iyi huğdııym kilosu dört kuruşa, 
ekmek <lokuz kuruşa oldugu halde bir dilim ekmekten 
d11he az olan kııruhoğaça beş kuruşa satılıyor. Bir 
kilo börek, bıızı börekoilerde bug iio yüz yirmi kuruştur. 

l T 

Yumnrtıı.mn tanesi iki kuruş olıluğu halde lokımt.alarda 
iki yuınurtayı snhanda pi~irip yirmi kuruşa ımtıyor
lar. Hele piyuzcılarda suda pişııı ı ş bir yumurta. h<' :;ı 
kuru~tur. 

Lafın doğ;rusunu ııöyfornck lazımg~lirs~, 1.mıın düpe
düz " lktikfir ,, derler. 

TER N N 
'-------------------------------------------~----------------------.J 

' Kısası 

Apartmanlara Niçin 

Birer Ad Takılır? .. -
Avrupalıların İıt nbuL'a tuhaf 

buldukları şeylerden biri de ap11rt· 
manlara b6y6cek yapılara birer ad 
takılma11d1r. Avrupada tehirlerde ) a
pılar ne kadar ~üyük o'.urea o!ı.un, 
hepıinln ancak bırer numaru ı o ur. 
Yalnı:ıt pek eski, tarihde bir ad bırak
mıı familyaların oturmuı oldukl~n 
yerlt'rin birer adı olur, o da famıl· 
yanın ıoyadıdar. Roma şehrindeki 
Hki fam ılya ierdan ka im ıf ıarnylar 
ıibi. Bir <le, baz. f"'~ir:er n ker.ıar 
malı a!lelerinde, b· hçeh, ıilıl11 kötk 
gibi küçük evlere villa ~enlld iği 
vakit yanına, en çok .de~a _bı.r kadan 
ad ı k ... ulır: Viıla Grazıella gı bı. 

Onun için İıı.tanbula r elen Avru
pa'ıiar, Lur da ıehir ort:ııında en son 
kilbik siıteminde kurulan buyük 
yap 1. ra, numaradan başka bir~r ad 
takıldığım gördükçe bunu tuh11f bulur. 
ta r. Bunun hikmetini bilmiy,.o, fakat 
Avrupayı görmÖf bazı genç lst .. nbal
lular da, her yer e yapılann. ancak 
birer numara11 olduku h <> lde, latanbul· 
da numnradan bat .ta bir de ,. d(arı 
bulunmaa.na tatar.ar. Halbuki lstan
bulda yalnız biiyiicek yapıların değil, 
en küçilk ey.erin bile birer adı 
bulunma11 pek li:ı.ım bir feydir. 

istıınbulun biraz ken ar mahaJlele· 
rioin birinde, bahçe ortaıında bir 
evin benGz utlam olan duvarlan 
yıkılıyor, yeniden fakat baıka biza
d •n tekrar yapılıyormuf. Oradan 
ııeçen altm •' k bir adam yanındakile
re, yeni yapıla ıı duvarları göaterenkı 

- Ben, demif, bu evin duvarla· 
noın tekr2r yc>pıldığını bununla 
Clçüncil defadır görllyorum. 

Bu aözQn m"naaını kolayca anlar• 
ıınız. Çünkü lstanbulda hiçbir eY 

gerçekten aile ocıtğı değild ir. Avru• 
p ada aile ocağı olan bir ev .atılmaz, 
parçalanmaz, onun için duvarları da 
değitmez. 

latanbu da aile ocağı olmadığı gibi, 
yapıların üzerine kon-.ılan . numaralar 
da d aima muvakkattır. Bır kere ev 
aahiblerioin ellerinde bu!unan tapu 
ıenedlerinin hemen hepsinde 1'atik 
ıu ııumara,,, cıcedid fU numara,, diye 
mutlaka ik i 1ayı vardır. Fakat evin 
ıimdiki numara1ına bakarsanız tapu 
senedindeki numaralarm hiçbirine 
uymaz. Ç iinkü ev numaralarını de
ğiştlrmiye hakkı olan her kim iıe, 
aklına est;~'i zam<..n, veyahud bi:r:'m 
anlıyamıyacafımız bir lüzum gördiiğil 
zaman evlerin numarasına değiıtirir, 
yerlerine baıka numaralar taktırır. 

Bugün erde g•ı:eteler yuzıyorlar, 
1935 yılında yapılacak nilfuı aayıR 
larına eaa1 olmı.k üzere evlerin nu• 
maraları yine yeniden takıhyormuf. 
Evlere yeniden numara verilecekse 
bunun elbette bir aebebl vardır. Ben 
bu sebebin ne olduğunu anlamıya 
lüzum görmüyorum. Yelnız neticeyi 
srörüyoruın, o da şudur ki, l.tanbulda 
ev numaralara sık ıık değif:yor. Ben 
kendi heıabıma, daha altmıthk olma
dığım halde, k ira ile oturduğum ev
lerin bile en azdan iki defa numara 
değ;ştirdlğini gardOm. 

H albuki bir eYİo numaraeı temelll 
bir it olmak llzımdır. Hele bilyük 
yapılarda aparbmanlarda tüccarlar, 
komiıyoncular oturabilir. Bunların 
baınlmıt f.rmaları, firmalarında temelli 
birer ev numaraları bulunmak li
ı;ımd ı r. Fırmaya numara koysa, 
yapının numarası d ğittikç• klğ tla· 
rını yeniden y &dırmaaı, mektublat· 
tı(l'ı bilt iin bildiklerine, baıka mem· 
leketlerdeki fabrikalara, tüccarlara 
ha ber vermesi lazım olacak. 

İıte buna imkan o!m4d ı tı için, 
istanbuldaki büyük yapılara, bari her 
defa nüfuı yaz l dığı vakit değiımeye
cek birer ad takmak adet olmuıtur ı .. 

Eskiden, kilçük evleri de, pembe 
boya lı, ye,il krıpılı, çe9meye ba kar 
kırmızı cumbalı diye tarif etm .. k 
Adeti ,übheai:ı bundan ileri gelmittir. 

Şimdi evlere boya aUrülmediti 
gi bi, k"p.ların da yeş :l e boya•ımltk 
ideli kdkt. Ç umb !ftr n L kt j'ı 
çeşıne~er lae çoktanb~ri kı.nıdu. 
Onun için en kolayı ga!iba, insanlara 
oldufu giH, ev' er' n de hepsine biç 
de ğişmeyecek birer ad tRkmak olacak. 

Yunan Kabinesinden istifalar 
Atina 28 - Ziraat Bakanı 

iı~ifa etmiş, yerine Bay Dekazoıt 
"lİrilm:şt r. Yeni Ziraat Bakanile 

~nOL.omi Bakana Bay Stefaııo
po üS yar .n yemin edeceklerdir. 

iç işler Bakanı Ankar~ a 
Şehrimizde bulunan iç işler 

Bak:tm P.ay Şükrü Kaya d :·n 
n' aın A·ıkaraya git-.niştir. 

~Ki Haydud Yakalandı 
Yozgad, 28 (A. A.) - Bir 

müddettenberl kovalanmakta olan 
Kara Haydar oğlu Memo arka· 
d~şı Mestan jandarmL. l~r t;ırafm· 
dan ölU olarak yakalanmışlardır. 
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:,'rbaa 
Tütünleri 
4cunda Eş&izdir 

Erbaa ( HulUll ) - Erbaa pt• 
tikp ıe••lletlyor. 'fek•t eliala iMi 
iDi&. tatla kltuinla. ,eaden 
.... artaa ba,..mrlait. ••le 
çocuklarıma ....-.111 bbarta
cak lraclu •erimle doludur. 

llektrili. 1Uyu, olcurlua, Iİn .. 
IDUI, eotıun ıcacllfl ile Erb• 
•• ,... n.tı.-lmiz ...... c1a •1ım 
yer batar. Bu, onaruıaa, akonoml 
ftl'İIDİDi eldonek, auik Erbaab
lana, T •ı onda ladillk ebaek
lfld. biliml"if ••kl••IDll olur. 

'htla Oateainia lau. latWGk 
·~w. ....................... 
1Ua htlyllk sed ftl'İy~ 

s.a, -- d ....... ilimi Wif. 
kolmla ..,. y...,_ ........ 

Acma aLelan ·-- ba,ak W 
....... llif bir ........ yoll.tm k( 
Erbaa Tatlalerl bnpiaclan .... 
dejer • .E .. o ...... 

e. J11 ltııbmh .. da, tltlaellllır 
_,..ı..ı. aayaıfa ıer bplu111 
bir Almaa F.rba t6tümlın.ia 
·~afnlilf, delwl latlade .... __ ........._ 

Ydcla iki '-'llir ..a,. IDlo 
tltllala bymk Jeri F.rhu ~ ............... , ........ 
rea ba. lkler tpıde tltlnle
ria aran iti •• bilp De ekimi 
awı ılliJanla. 

Acaaa glzt.ial Jelil, •n 
7apraldar aruanda apa •• JIM 
ba, 1aprald• --- a,.,.. 
Herek ka,1111. ba lahktakl ~ 
ı.- cetW PeW ...__._ dial .. 
miftlr. O, Tltla bilıiçl -.. 
ıeçiaea?eri bile daraldatm. .....
taa .. tltl& Ye tltlaclllk ..... 

('htla ........., ... Wr kat 
c11ta E.teJ• Erbaa tltlDlai " 
•19ciUii dej'erll. ............ 
dir. - C. B. ---

Antalya VaDDli 
A11181,a. (Ha...., - Vlllilil

... Kltalaı• • .ı:a ., Salp ta-

yla ...... ··h·· ----la ....... . 

Antalyada Hmlar Bız• 
AllfalJa( H .... }-........_ ....... ---- ......... 

ba ...... br. Yata J•imarlardaa 
...... ..... dnulan ,.1aı • 
pJlar tafclalt lçla ... ...... 
malbadaka1•p. 
1 ta Hatalar GiZii UJOr 

... (Hami) - ~ ... 
Yil&yete Ddncl tepi&ia 23 .... 
_... .. , ...... Wr4Uablk· 
.......... 1a.., M•alar pir 
.... sltmekWr· lbtlyWı ... 
w fldcWli laf al , ..... 
.., .... ldedlrl ... 

llfta Ye • lallilller 
..... (8-11) - h ...... 

.. ,... ....... Eım -- ildal 
Snutaa. Wri ........... .ı..1r 
llere 8 ,..a •••i• taJia edll
mlti hepli de YUifelslae b.p ......... 

Karaklsa inli lldUrl 
.. (ihmal) - Vllyet .... 

•ldlrl Bay Şlbl LraklM 
.... ............ ta,U. ...... 
yulfflllne ............ Kara-
k&eye ıhı.tir· 

Barbll ltldeilmimlsl 
Bartın ( ffaaqsl) .... Ap C
~a~e tedlaa ~ 

aray(ıly Milddeiama•W' 
ı ıh NJU~~ ecl&a 

EMLEKET HAB 

Eskişehir 
Ilıcası 

Eakiteldr, (Ha-1) - ....... 
kaa General la111,et inini Eaki
ıelıire pldiği Yakıt Sıcak • 
ha•amıa da pıaifll. Boadaa 
birkaç gün eYYe~ Aaka1'adan ge
l n mlllıeud l!er lllJlr llçanOfler 
h maau pzmiı er ft hamamım 
u ıbl prtlara UJl'J'I olmadıjını 
ı3nalltlenlir. Hamamın 7ılr.üda
cap ft yeni haftan yapılacafa 
.O,lnmeldecDr. 

Ada pazarında 
Sürek Av'an Baıladı 

Adapuara, ( Hasall) - ICq 
..... -- ......... ltlrl 
AUpasaıt aYalan lmltibllacle 

bt11llk .. fuliJet ······ıbr. 
Kaltlb aalm. laer cuma muhtelif 
kollara aynlsak kazama muhtelif 
meTldleriade .arelr aylan tertib 
eb&•lda n ~ ufi 
hlı •• ,apmalda..... Aael-..... .., ... ,. ......... 
bir, ....... Kldtepe ciftl'lada 
lld, Kma1a dalmcla bir, Çatal 
klprl ormanlarmda hlr ta• olı
mak laere cem'an bet rabn 
domm •anlmDtbır. Geçm 1e11e 
H bllblla yaptajl mBcadelenln 
fa,alan .......... ol.eak ld ba 
.... .... ...... ,. rap.e. kll· 
.,. ....... tlomaz balmü 
mlmkftn olamamaktadtr. •a• • Ekim ltl•rl 

Bip, c ea-ı ) - Şimdi,. 
...... ...... ~k elYerltll 
....... .. kl,lller lltediilerl 
Jibl malllollerial ~· Yaldt 
balabD ı'ıdr. Ba ,.la ekim, p-
cea •aeawldndeD çok fuladir. 
Gec- ... ,.wı. balda cok 
pan.ttiillcha ......... ... 
·--... çek ekim JR ... . ....... .tak tolaqa ekia.i19 
DIM,.t ~-

Dlyanbeklr 
Halk evinde 

DIJanheldr, {HUUll) - Ralk
..ı Di1ant.dlr kaclmlarmıa pqaf 
n peçeden lmrtanlma11 için H
lediye ...tlqcle t•bbllte balua-
11111t ffalkeylnde IHr ele lraclmJar 
birlili teı·ı i • · tıetelibaııa ol .....,. 

• llaaiki eubeai mahd ..,.._ 
lann .............. t•ht
makt.&ar. EY Batka• Bay Tahtla 
Çôi_t ~hukca e•İD ~ mevai· 
~ ..... , ............... 
et....,dlr, 

l Bandırma Güzelleşiyor 
Su Da Getirilirse Kasabamn 

Eksiği Kalmamış Olacak 

.......... irin .. 
......... ( 11*"'11) - u... ... .... ,.. ip. ........ 

... hana•mn mmn• •• alHI aam " ~-- belecl,emi• 
kuabaluuıcbli lrirl olu Baadu- fulyd tiktlh delw ..W,et-
•• ..... .- ,............... tedlr. 
Vapar n p.e..dlf• ............ Beletllyenla haacllıat11-w-
da olma• ticari Ye ..... lay- nl iki Jll 1eU.. bin Ur• bedel 
metini bir kat clalaa 1lbeltmek· De lude ettill ıc..1ab ..,. 
tetir.Belediye 1Dm1 ....t _,. el1na lmab.,. ~ 
tehrla iman. ltlllrnı _......, a..-..11aıc--,.1a11a • .... 
IOkaldarua ıeniflijl " t-lsJlii ma• dola,..Ue a. WB• bir a 
-....uda ~ok çallplaktaclır. enel k•..-J• akıclı'maa Jbam. 

Cihan lıarbhal matealdb '-ıaJI dar. Halk içme IUJUDU tatla ,. 
-••cla dartte 1f ...,.t:ade klJlala ilkele meftiiacleld Pi'" 
1..- •• 1a1r wet11t tMrib edl- .. -. façJlara lra,.W. • .-... 
... Baacllniulyl ... bir .. bir ~· 

Bilim 
Ve 
Para 

Kon11fma 

N,,,..l lalı Al~ 
- Ôlldll•-

Bugl1nlerde çakan bit JU 
Erctımead Ekrem Talu. cok ok 
manan kazançlı bir it olaa 
ıiaDnl •çmf, .-u aafaby·Cll'dlB 
Aclamcajma biri sece>I dllCltm'.1 
katarak phpnıf, tlrl8 d&ler 
renmif. nerede ne bilıi • 
okumuı; .&ıl azatmıyUm: 
,....,.., duyulara par•ıaldıll'lll'I 

amtaeak bir bilsi~ olmtq. Bil • 
leri ne lmif, neler yasıp .... r.a 
çlzmit? Erctlmed Talu bar._q 
pek 1mra1-J'OI', ancak o ad 
cajlıın en 1611 bapna pleai 
diriyor: Grenlere, duyulara ~ 
kuruya parmak mıtmaktaa ~ 
lllllCA kncllae lraraa cloı•• 
bir it ar-.; kapa kapa dol11• J 
helamam'f' GIDlll biriade ,.... 
telm açmır. bir de H a&zW 
o,.,.. .,.... .. ka .. 
aramyor. Onun bltlba bil,W O. 
Janp pemedill bp,alaft beJdr 
mek lcla. ehi tlJle llatla kiri 
bir ............... , ..... 
,.. ... ı.eaw... ·-~ ... 
117or n Ilı..., slclip bitijlercı. 
ahJm .._ çipj,or ... ~···· 
çlplrar ••• 

Ercn-d Tala o adama aa
yor. Be. de aaclam; J•bus batlra 
blrJladena~cba. Za-0.. ..... 
dar ,.. ~ ...... • ,... 
bilmek ............ ..... para 
kuumak olduian aalıy•-·• 
Yaahf lrap1J8 bq wrm1q, de• 
den baiclaJ, tuladu balak 1.te

bi: Deri de 

anlaaa7da yer Jldnln dara•
~) .....-, lfkelealp lildl-
1.n çip-mll. 

Sclaopealaanr: "Fllelofla • 
........ ip. kiti•• ,.ıda .. 
kadar ..,. .... la ...... 
OWa alim.,_. 1al hn. ba ... 
hl.,.,.... (l)çatıae. &lkeeiae. .... 
- ... ~lçia ..... 
du -. ... c1Ua clotn w-.. 
Bilamila l!lflelDek lltedlii, fB .. 
IOfla oe, Wllm (lllm) [e para b-

d;:~ı!.~ =k_.!:,?ç: 
ki flloaofla, bilim bqka, para 
yine INııkacLr. Balar biri biri 11-.., LlribidM 11t1rma. 

Siyle elclujaDu ıel}Çlere ı3r 
lem.U,11. P.a k .... .U • ldi-
1orlar? Çok f11; ODUD da "1 (t.. 
~ jölfMı"vanhr. BililİI acla• 
ohilak mı i.ti1or:ar? ÇOk lfl; ,_. 
da çok JIJlk tadlar bulabürlet; 
belki ba Jkdea a1da d .. oa pa
n da eclDlrler. H .. ,.,. b• .. 
mak. bam de bWmle lljr ...... 
m iltlJ..-? Biru sif; , .... 
olmı,acak it dejH; bir yaad• 
bitijlere IUlhp bir , .. a. da 
ltekl yollarüa l>lriat babam.. 
Ancak o ,o11ana Wlime. bm.ma c1e 
,....,aaltlieceliai ............. 
Yolma ahlan-. ol""*11 •6 '118 
blriade, Erclmead Talu aataf. 
bj1 adam t™, •~la olar, 
b:tlihft81 1itnetler. ... 
limdea _,..klan 11 • kal• 
na ela •illlmlar, 

(1) ... .., ........ tlrlf li..,. .... 
........... ltla ..... .., .............. . 
... ........ fq. lerl ... , .. ,..., ... ,_.. ... ,...,.. 

lllrzifonda wal 
..... -. (Haaa.ı)- H .. otıe 

ha mevalaule ıojuktaa •• kardaa 
clanlmılke ba .- daha lw 

~,.';ti!~ 
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( SigaNI Alemi ) l 
leh - Fransız 
Münasebetlerine 
Bir Bakıs 

Lehiıtnnla Fraaaanın ara1ında 
•evcut o!ao lttüakıa epey samandan 
beri mOhim bir tecrübe ıeçirditlai 
bu sfitunlarda birkaç defa ltaret 
•ttlm. Bu tecrBbe bA.li devam etmek
tedir. Fakat Lebiataıııa bir an evvel 
•aziyetini teyi• etmeal ve bu ittifaka 
•arılıp .arılmıyacatının anlatılma•• 
llzımgeliyor. Banu isleyen Fransa 
bGkumetl n efkirı umumiyeai 
oldutu kadar Leh efkirıumumi1eainin 
bir kHmı da lı• meyildedir. Buna 
lbukabil bugOnkil Leh hilk6meti ve 
onun Hariciye Bakanı B1ty Bek daha 
ziyade AJmanyaya temayül ~öıter• 
lbektedirler. Lehiıtanı Franaadan 
llzaklaıhraa aebebler muhteliftir. Bir 
defa Lehlıbıa bGyük bir devlet oldutu 
kanaatindedir. 

Binaenaleyh Fraoaayı baj'layan 
llluahedelerin kendlainJ de bağlamaaı 
için, bunlar hahkında petinea fikri
lai11 aoru'ma• ye muYafakatinln alın
lllaaıoı istemektedir. Frama, Lehla
lana bu hususta bak Yermekle bora• 
ber Lebiatanıa tiklyetlerioiu dna· 
lbına bakıl raa aaıe\iyatta bu müta• 
llaya lltif t etmemektedir. Bundaa 
baıka Lebliler, Lebiıtaadaki Fransız 
•ermayeıinin 
$ahım• ıeklinden de şikiyotçidirler. 
Bu sermayenin, Leblıtanda blr uvi 
lbüıstemlekcci yaziyeU ile hareket 
•ttiği kanaatinde bulunuyorlar. Diter 
taraftan kllçük itilifın] milhim rükün
terinden Çekoa' oYakya ve Romanya 
'I• Lehiıtaa arasıada bazı geçimıizlik
ler vardır. BlltOn bunlar, tlmdiyo 
kadar Lehiata nı Franııadan uzaklat· 
tırmıya yardım etmittir. Arada mey. 
tud ittifaka ratmeo bu ittifaknameyi 
Unutur olmu9' ardır. Şimdi Franaaıun 
bilmek iıtediği tudur: 

Lehistan ne dereceye kadar bu 
ittifaka ıadıktır? 

Eter Lehiatan bili kaydlltart Fran. 
lanın y2nında mevki a l ır da Almanya 
ile olan mtınasebabnı o görüt• göre 
tonzim ederae febiba. Eetmezae o vakit 
Avrupa ılyaaal a•aaıada bası mDblm 
faaliyetle re g iritilecektir. Bu faaliyet
lerin neler olabileceğini yakın bir &tl 
biae gösterecektir. - S üreyya 

Bir Boğulma Fellketl 
Vigo, 28 (A. A.) - Bir ba~ık 

aemlai bütün tayfası ve yllkll ile 
beraber lıpanya açıklarmda bat• 
ınııtır. 

B A R j C i T E L O B A F L A B '/ ( Gönül işleri ) 
~-------------------------------------.-------- I Okugucularıma 
Macaristan jSilih yarışının Hızlanaca- Cevablarım 
Ve Tuna A J J D k • Fatih, Saraçhane batında bayan 

Barışı ğı n aşı ıyor eme tır Mü·~~~~ beraber yaıadığınız 
zat ile ilk birleıtiğiniz zaman, 

Budr1ıte, 28 (A.A) - Maeu ajan• J V A dJ bu nikAh meseles.i hakkında onu 
ıı bildiriyor: Dııarı itleri Bakanı Bay aponya aşingtOD 0 8Şm8S101 aağlam bir eaasa bağlamah idiniz. 
dö Kanya, Postl Naplo ga:ıetesine 

beyanatta bulunarak, Cenevre müza- BozdugtJ unu Bugün Resmen Bildiriyor Maamafib, yine birıey kaybetmiş 
kerelerinin biiyük bir diplomasi im- olmuyoraunuı. Üveyi kızlarınız, 
t!hanı olmu1, Macariıtanın pre.tijini Vatlngton, 28 (A. &izin kanuni haklarınıza mani 
korumut n ulualar kurumunun oto. A.).- Ulusal ma· olamazlar. Eğer beraber yaşadı· 
ritclni muhafaza eylemit oldutunu hafilde bildirildi- ğımı zat ile nikahlanmanıza 
ıöylemittir. t ine glSro, Japon kanunen baıka bir ıebeb ve mani 

Bay Del Kanya, aözlne denm edt- .eflrl Salto, Ja• yoksa, derhal nikablanabillrsiniz. 
rek demitfr ki: ponyanın Vaıinı· CUmhuriyetlmiıin kanunlan sarih· 

11
- Macaristan hOkGmetl, Macar ton deniz andlat- dl 

memurlarının muhtemel hatalarını maaını feshettitlne r. 
kuaurlarını ortaya çıkarmak için ıre- dair olan notaı ını 

lf-

nif bir tahkikata airmlıtir. Ancak Cumartesi : gQnD 
uluılar kurumunun almıt olduta ka- (bugtln) Bay Hull• 
rarda bu hatalardan Ye kusur• v.recektir. 
lardan ancak bir ihtimal olarak bah-
Hdilmittir. Tokyo, 28 ( A. 

Macar hGkimetlnin evYelce yap- A. ) - Vaıinton 
mıf oldutu araıtırmalar1 teth"tci muahedealnia ı. .. 
tetkilltı ye tethiıcilerla lcraah hak- hini bildiren 1200 
kında kendisine maJGmat Hrilmemiı kelimellk bc7anat, 
olma111ndan dolayı mGtkllllta teaadQf Pazar gQnD gazete• 
etmiıtir. . lerle neıredilecek-

Macariıtanıo dııan itleri ıiyasaaı tir. 
daima barıf ıner uzlatmayı arar bir Be1anat Cu. 
zihniyetten mOlbem olmuıtur. Maca• martHi akıamı 
ri&tan her saman doğrudan doğruya Japonyanıa Lond-
milzakerelerde bulunmaya b111ır oldu· ra, Parla, Berlin, 
tunu ilin etmittir, fakat bu müza• Ottava, Sidney ve J apon donanmaıından bir kravu.ör 
kerelerin hukuk beraberlitl •sa•ına Şangha1 ıefaretlerinde Matbuatın em- Japon baı murahhası Amiral Yama• 
dayanması ıartlle. Tuna banaaında rine hazır bulundurulacaktır. nolo lngiliz mütebaaaıaları ile rlSrüıe-
bı.rııın berkitilmesi birtakım devlet• Londra, 28 (A.A.) _ Japon deniz cektir. 
ler a-rubu tarafından yapılan bir dik· heyeti Tokyodaa talimat almı,tır. Vatington, 28 (A.A.) - Amerikada 
tatörlük ıekl"nde telakki ve tasavvur Talimat mucibince forilterenln teklif· ve Avru1>4tda Japonyanın fnkallde 
edilemez. Roma miaakına - bazı ıart- lerinin muhtelif cepheleri hakkında mümeaaili olan Bay Yoıida, tayyar• 
lar altında· her devlet girebilir. Ro- tahkikat yapılacak ve Londradaki ile Londraya dönrnilttilr. 
ma protokollarıma tiimul daireai 
g~nitleain veya genit1emeain bu pro
tokalları ilham etmit olan fikirleria 
terakkisine batlı bir ıeydir. ,, 

Amerikada Bir 
Fırtına Faciası 

Soiuiun Şiddetinden 23 
Kiıi Can Verdi 

Nevyork, 28 ( A. A.) - Son 
gllnlerde hllkllm sürmekte olan 
fırtınalı ıoğuk yftzllnden 23 kişi 
ölmUıttır. BDyük Okyanoa kıyıla• 
nnda gemilerin ıeyrliaeferi felce 
uğramııtır. Müdhiş bir fırtına 
ıark bavaliılnde hasarlara sebe
biyet ıvermlştir. 

Japonyada Bir Rüşvet 
Rezaleti Patlak Verdi 

Tokyo, 28 (A.A.) - Geçen Tem
muz ay1u da Salto kabicuininin lsti
faa111t ••b .. _._, ipek itin• 
ke~qmıı klmaelu ltetckmaa yapılan 
t ahkikat bitmittir. Eski bGyük me
murlardan on yedi kiti rlltvet a lmak, 
'Yatifelerini yapmamak, andlarma 
•adık kalmamak gibi suçların mnc
rhtılert olarak mahkemeye verilecek• 
lerdir. Gueteler, lıu itten uzuD uza
dıya bahaetmtekedirler. Suç'ular era
eında eski ökonomi bakanı bay 
Nakajima eski demiryolları bakanı 

bay Kuroda, Furmuz bankaaı eakl 
müdilrü bay .Şimada n aun'i ipek 
tirketl eald ••dara ba,. Taka .. 
bulunmaktadır. 

On Bin Mark 
Berlin, 28 ( A. A. ) - Noel 

yortuları emaaında yağan kar, 
Berlin ıehrine on bin marka mal 
olmuıtur. Bu paranın kıımı azamı 
mllnzam ncret olarak lfsizlere 
verilmiştir. 

Boluda (Nuran ) imzalı mektub 
sahibine: 

Oğlum!. Aşk denilen şey, 
ateıten gömlek. demirden lable
bidir. Ne kolay, giyilir; ne kolay 
çiğnenir. Anlatılıyor ki sevgiliniz 
biraz sinirlerinden muztaribdir .• 
Hakiki ıevenler, hiç bir zaman 
sevdiklerine bugtın b6yle, yann 
ıöyle muamele etmezler. Onun 
için, dikkat et oğlum. Eğer bu 
aevdi2"nle ebediyen beraber yaıı· 
yaceıksan, aılo bir imtihandan 
geçir. Meseli, bir mtlddet ona 
soğuk bolun, ağır dur. Veyabud, 
muhitinden uzaklaf. Eğer hal ve 
tavrını tebdil ederse, o zaman 
kendisine bu kararsızlıklarını tas· 
bih ettirir. Bu suretle ıslah ede
bilirsen, ne Ali. Edemezsen bu 
sevdadan vazgeç. Çnnkll bu 
tarzda insanlarla dftrfiıt hayat 
geçirilmez. 

TEYZE 

Sarda 
Şimdi De Almanyayı f ate

miyenler Harekete 
Geçtiler 

Sarrebruk, 28 (A.A.) - Al
manyadan aynlmak taraftan olan 
mahafil, Noel mtltarekcsini boza-
rak, görllnliıte tamamen Sar ga• 
zetelerinio Ye bilhassa katolik
lerin Laodeszeytung gazetesi tek· 
llnde bir takım gazeteler çıkar
mışlardır. Bu gazetelerde Alman 
aleyhtan, lftirak taraftarı bir ta· 
kım makaleler .vardır. 

Sevmedijlne 
mııb: 

Yerinize muvakkaten ge
lecek olan memureye evrakı tes
lim eder. 6yle gidersiniz, değil mi? 

- Emredersiniz. 

doayaları, gözleri kıvılcım kıvılcım 
yanan Hilkate tea1im etti Ye arka• 
daılanna •eda ederken ıeal tit
riyordu: 

daf]annı görmeden, birile veda
laımadan ıokağa hrlamııtı. 

Eier, birisi, hiç tanımadığı. 
bilmediği biri, gelse omuzuna 
dokunsa; tallı bir sesJeı 

Edebi A ı. T;;t· Aşı .. 
2!1 I 12 I 934 

Zannedersem benim de 
reyimi almak bir zarureti manb· 
kıyedlr... Bu, müdUrlln lşkUzar
hğıl Kalem Umurundan mudnrn 
Umumi ne anlar? MUftU, anlatışa 
göre fetvayı verir... Size de dar
gınım, Beyhan ? 

Genç kız, bu ıiteml anlama• 
Dıazhktan geliyordu : 

- Aman, neden ? 
- Beni de kOçftk mevkle dn-

tftrdtinllz... Hareketiniz, daha 
doğrusu, tecavllzil merci sayılır. 
lziPI. benim yuıtamla lıtlyecek· 
tiniz 1 
1 Beyhan, için için gülmekle 
beraber, bi~ renk vermiyordu : 

- Vallahi bir tesadüf... Hat
ti buna, beo de biraz mtltebay· 
)'ırım. 

Kalem Amiri. merakla ıoru• 
)'orduı 

- Neye mntebayyirainlz? 

Gene daktilo. kırık kırık gU
IUyorduı 

- Henna yeni bir memur ol
duğum içio memuriyet usul ve 
kaidelerinde bir kusurum, hatam 
rörülürse affedilebilir. değil mi? 

Şevket Yahya biraz bozul• 
ınuştu: 

- Yok, estağfurullah ... Kusur 
bata. demedim. Tecrübesizlik .. 
Onu, kabul ediyorum. Mademki 
mezuniyet almak istiyordunuz, 
bana, söyliyemez mi idiniz? 

Genç kız, yanaklarını çukur
latan bir gl\lilmseme ile batını 
çarpıtmıştı: 

- Asıl ıathğım bu ya ... Ben, 
mezuniyet fıtemedim ... Doktorlar, 
bir ay kadar hava tebdili tavsiye 
etmiılerdi. Babam, benim de 
haberim olmadan, hususi surette 
mtlracaat etmif .... 

Şevket Yahya Uzerinden bir 
ylik kalkmıf gibi ferahlamıı, el
lerini çırpıyordu: 

- Ohl Ôyle lao pardon! Bu· 
nu, evvelden söyJenniz e •.• Buna, 
akan sular durur ... Fakat bu me-
1elede, yine mlldllrtıo mUbalitıız· 
hğı muhakkak ..• Böyle bir vaziyet 
karıısında, beni çagırıb fikrimi 
almalıydı ... 

Nafiz. Yuıuf sordu: 
- Beyhan, yerinize kim ge

lecek? 
Gene kı:ı, maaum malium 

cevab verdi: 
- Vallahi bilmiyorum. 
ŞeYket Y abya, yine meraklan• 

Şevket Y abyanm yllzU gllJ. 
mUştU: 

- Caı.am. insan alııtığı arka-
daşlardan, velev muvakkaten 
olsun, ayrılmak iatemiyor .. 

Beyhan, kalem amirinin bu 
milıtesna iltiEatına cevab vermedi, 
gülllmsedi .. 

Ertesi glln, Beyhan, telefonda 
çalışan Hilkatin, kendi yerine 
muvakkaten getirileceğini duyunca 
kalbi duracak gibi oldu. 

Hilkat, evvelce muhasebede 
daktilo iken telefon santralına 
geçmişti. Beyhanın yerine getiril
mesini, Um akıl etmiıtl? Hilkat. 
ıırf dedikodu haıtalığ.ndan, tele
fon santralını tercih etmişti. Üze
rine vazife olan olmıyan her feyi 
dinlemek duymak hıruna orası 
tatmin edebiliyordu . 

Hilkat. muvakkat dahi olsa, 
binbir mazeret bulur, aantraldan 
ayrılmazdı, fakat müdürU umumi· 
olu kalemlerden b;r daktilo iste
d · ğinl duyar duymaz, koımut ve 
bu muvakkat vazıfeyi hemen ka
bul etmişti. 

Beyhan, Hilkatin L • ,, inde 
kaynayan mefaedet zehırleri ıi bi· 
Uyordu. Fakat bir kere iş itten 
ıeç.mlt. ok yaydan çıkmıştı. 

Beyhan, muamele1l evrakı, bazı 

- Hilkat. benden eski me
murdur, benim yokluğumu belli 
etmez. HattA korkuyorum, onun • 
çıkardığı temiz itlere alışacaksı
nız, sonra beni beğenmlyecekainizl 

Hilkat le, ayakta,, binbir mana 
dolu g6z kırpışlarlar glllUmaO
yodu: 

- Aman, bu ne kadar 
vlyetl.. Beylerin g6ztınde 
bUynlt8yorsun; makaadın, 

mahcub etmek ... 

malı-

beni 
beni 

Şevket Yahya, ciddi Ye resmi 
bir eda ile Beybanm elini ııla
yordu: 

- Gnle gnle gidin, güle ,Ole 
gelin ... 

Pertev Nejad, için için kendini 
yiylp bitiriyordu; 

- Küçük bir seyahate mi 
çıkıyorsun, Beyhan ? 

Beyhan boynunu çarpıttı ; 
- Belki 1 
Bu cevap, Pertev Nejadın me· 

rakını söndUrmem;şti ! 
- Meseli nereye? 
- Daha bir karar vermedim! 
Pertev Nejad. zehir dolu bir 

kahkaha attı: 
- Demek, bir semti meçhu· e ... 
Hilkat, ondan daha zehirli 

bir kahkaha ile tamamladı: 
- Fi ar! 
Beyhan, ıirketteki öbür arka-

- Vah, yavrum! 
Dese, Beyhan. kendini tuta• 

mıyacak, hıçkıra hıçkıra ağlaya
cakh. 

-9-
"Beyhan,, dan "TUrkAn,, aı 

Zarfın üzerindeki yaıımı tanı• 
yınca şaşırmışsındır, muhakkak ... 
Amma, kaşlann da çahlmııtır. 

Evet, inkar etme, beu, senin kaı 
çatmalarıoı bilirim! Bana, gücen
din, değil mi? 

Şirketten, o glio, kaçtım ... 
Kimseyi görmeden, k imaeye gö
zUkmeden kaçtım! Ah. o Hilkati 
O, ne korkunç kız, yarabbi! On
dan, o günkü kadar hiç korkma· 
mışbm. Pertev Nejadla tam blri
birlerini, denklerini buldular. Ôyle 
gl\zel anlaşacaklardır ki. •• 

Pertev Nejad, nereye gittiği· 

mi, gideceğimi merak ediyordu. 
niha}'et dayanamadı, sordu. 

- Bir k üçllk seyahata mı? 
Ben de: 
- Beiki( ded m. 
Israr etti: 
- Nereı e? 
Yalan ıslığı gıbi bir kahkaha 

kopardı: 
- Demek bir cemtlmeçhule .• 

( ArkHı •ar > 



Dünya Hadise/ 

Bir Yılda 
On Bin 
Kitab 

Kitab meraklı11 bir logillz 

Birinci lill ilim adamı, dllnya 
Uzerinde en çok 

Japonga kitab ne9redilen 
lcazantlı memleketi ketfet-

mek için uzun boylu uğraıtıktan 
ıonra bir lıtatiıtik yapmııbr. Bu 
ilim adamının yaptığı cedvele 
göre, yer yUztınde, çok kltab 
neıretmek huıusunda Japonya 
birinciliği almaktadır. Japonyada 
bir yd içinde temam on binden 
fazla kitab yazılıb baaılmaktadır. 
Bunlardan (2700)iı kllltür, (2500)0 
edebiyat, (1900) il maliyecilik, 
(1200) U mekteb kitabı, (1000) 
kadarı da din kitabıdır. japonya
dan ıonra 11ra ile Sovyet Ruıya, 
Almanya, Fransa, lngiltere, Le
hiatan ve Birleıik Amerika gel
mektedir. 

Bundan Oç sene evvel Ame
rikanıa Şikago ıebrinde 

•-G~a-,.1-,,-,,-;,--. Patriıya Magir lı· 
ı • k mfnde bir ıenç 

ug u kız birdenbire uy-
hadalıiı kuya yatmıt ve 

o gün, bugün bir daha göztınll 
açmamıştır. Patriıya Magir'f mu
ayene eden doktorlar, onun uyku 
hastalığına tutulduğunu ıöylemit· 
lerdir. Maamafib, haatalığın bu 
olduğunu lsbat edebilecok bir 
delil de gfiıterememiılerdir • .Maa• 

1 
mafih son zamanda Patriıyada / 
bir kımıldanma hareketi vardır. 
Gözlerini açmışbr. Anneai bir 
kAğıda btrıey yazıp ta kızına göı
terdiğf takdirde cevab alabilmek
tedir. Fakat ba1ta kız kendisine 
ıöylenen ıözU anlıyamamaktadır. 

* 
AmerlkaJalarm merala met-

meşhurdurı Memleketle
..-A_m_e_r_ik_a_n--. rine ıöhretll bir 

adam geldiği za
__ m_•_ra_k_ı __ man ıehir &o~ak· 

1 
ları kalabalıktan geçilmez olur. 1 

Büyük Okyanoıu havadan qan 
tayyarecilere, maruf zlyaretcilere 
yapılan karıılama raıimeleri 
meıhurdur. Amerlkalılann bu 
merakı, sade bu nevi meşhur 
tahdyetler hakkında tezahür et
mez. Bir kaza, bir fellket te on
ları sokaklara döker. Geçenlerde 
Morro Kaatel iıimll bir vapur 
yanmııtı. Bu Yapurun ankazı ıelip 
Nev Jersey ıehri karşı11nda karaya 
aaplanmışhr. Şehir ahali.tinden on 
bir bin kiıl aahilde bulunan bir 
otelin taraçasına çıkarak para ile 
yanmıt vapuru seyretmişler ve 
her Jnaan bunun için "30., kurut 
vermiştir. Şimdi fiat daha ucuz
lamıttır. Adam batına beı kul'Uf 
alınmaktadır. Bir ay içinde Morro 
Kastel vapurunu gösteren kut
poıtallardan da .. 150 ,, bin tane 
ıatılmııbr. Fakat ılmdl reminin 
içindeki hamule çlirllmllt ve pek 
fena bir koku ne.,.etmeye bafla· 
mııhr. Bir zaman bu ankazı g6r
mek için can atan NeY Jeraeyliler, 
timdi, bu piı nesneden kurtulma· 
nm çaresini aramaktadırlar. 

----·-···-······-··----··· ..... ··········---
TAKViM==. 
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Dlnrada Olap Bitenler 
--~~~~~~----~~~~~~~ 

idamdan Kurtulan Adam Mahkeme-
den Çıkar Çıkmaz Evleıldi 

lngilterede En Gene Hakim Ayda (400) Lira (Tazminat) Alır, Cinayet Ve 
Hukuk Reiılerininld ise Ayda (3500) Liradır 

lngilteredeki Jüri Usulünün Diğer Memleketlerdeki 
Usullerden Başlıca Farkı? 

Londra, 22 (Birinci kanun) -
Size birkaç gün Vlolet Key 
adım taııyan bir aktrisin katili 
olmakla zan altında iken, mllnha• 
s ran "aleyhinde mutlak kanaat,, 
hasıl olmadığı ve "mullAk deiiJ 
bulunmadığı., için b3ract kazanan 
(Manclni) nin muhakemesini uzun 
uzad:ya anlatmış' ırn, f.raat gelmiş· 
ken ıize Iogi.terede cinayet mah
kemelerinin makanizmeleri hak· 
kında da malumat vermek ls~erjm, 
f,,Jcnt herşeyden evvel anlatbiım 
mahkemenin mabke~e salonu dı· 
f nda cereyan eden bir ıafhasını 
da aByliyeyim: 

Mançini mahkemeden çıkar 
çıkmaz doğruca, evvelce çahıtığı 
bir lokar.!ada taoımıı olduiu bfr 
kızm evine gitmiş ve bu hldiıe
dea iki gün ıonrd o kızla birlikte 
BE-lediye deireslııe uğrayarak ev• 

-
Mançınıuın ytııuı aldığı kız. 

lc·1miftir. Belediye dalrealnin ıicl
li:ıe bu zatın hfi\'iyeti (Dan• 
hocaaı) o:arak kaydedilm:ıtir. 
Y enı eYlıler timdi Londrada, 
it aramakJa meşguldür:er. .. 

Şimdi gelel"m lnf ilterede mah
keme u•ullerine: 

Sevi; esi yUkıelmi~ blltUn 
memleket:"rde o utu gibi, lngil· 
trede de "juri,, usu'ü nrd r, mu· 
h-:kemeyi tabi re"ıi idare edu, 
fakat karan 'erec~k olan bu 
.... d' 
Jurı.. ır. 

lugilterede bir mahkeme reiıi yeni vazife1ine baılarlı:to meraaimle kabul edilir 
olanlar bu iılmJerl torbadan tulması aibi mutaYaUıt bir bal 
çıkanlardır. Binaenaley mutlak teklinde mutabık kalmalan lizım· 
ıurette bitaraf oldukları, her dır. Akıl halde aralanoda ittifa-
tllrln teairden uzak bulundukları kın temin edileceği zamana kadar 
muhakkaktır. aalonda mahbua kalacaklardır. 

Eaaaen muhakeme baıladıktan lngiltere tarihinde, hattl bir 
aonra kararın YerfldiğJ dakikaya hafta karar vermlyerek salon-
kadar bu .jurl azasının hariçle dan çıkamıyan jUri heyetlerinin 
mUnaaebetlerl kesilir, herhangi miıali çoktur. 
bir kimse ile konuımaları ya• Size bu jtırl heyetinin nasıl 
aaktır. çalııtığıaı anlattıktan ıonra bu 

Heyet, reis tarafından ıuçlu- heyete riyaset eden bikim bak-
nun ve ıahidlerln laticYabını takib kında da mal6mat •~im; 
edecek, milddeiumumtnin iddiana- lngilterede nihai ma bkeme 
meıfni dinleyecek, ıonra kendi· "Lordlar kamaraı,. dır. Fakat 
ıine mahıus aalona çekilecek, teırif vazifeıile uğraıtığı için 
kararlarını orada verecek, gelip .. kazat,, sıfatım çok ender olarak 
tebliğ edecektir. kullanır "Lortlar Kamaraıı,,nan 

Mahkeme birkaç gtın ıUrorıe reisi "Adliye Bakan,,ıdır. Bu 
heyet o ealonda yemek yiyecek itibarla Adliye Bakanı lngilterenin 
orada yatıp kalkacaktır. bat hAkiml sayılır, esasen iıtinaf 

1 il d ki . 1 usulUnUn mahkemelerine riyaset eden de 
ng tere e ıur odur. Demek ki bUUln hAkimler diğer memleketlerdeki jurf usul· 

!erinden birinci farkı bu nokta- rlltbe farkile Adliye Bakanmm 
altındadırlar. Fakat buna rağmen dadır, ikinci farkı da kararın 
kayıtsız ve şarlıız ve mutlak ıu· ekseriyetle değ:l, mutlaka ittifak-
rette mllstaL.ildirler, korkulan la verilmesi zaruretindedir. 

Meıe!A : çekinmeleri, düşilomelerl yoktur. 
Farzedelim ki bir adam cina• Eaaıen lngilterede biklm, hukuk 

fakültesinden çıkar çıkmaz na.-
yet lıledi .. Ye jüriden fikir sorul- bedilmez, bllikiı en qajı 15-20 
du heyet bu adamı ya mazur 

ı k sene vekalet yapmıı, tecrllbe görecek, ya ıuç u aayaca hr. 
görmllı avukatlar araaından ıeçl• 

Yine fanedelim ki 12 kiıilik lir, zaten sayılan da pek azdır, 
heyetten (11) 1 adamı •uçlu gör· söylesem ıaıaraınızı 
mU9lerdir. Şu halde iki partinin 
biribirlerini ikna etme!eri, yahud· - Bakınız, meHll hukuk 
da suçlunun esbabı mubaffafadan itlerinde, knçnk kaaabalann an-
istifade etmeai yani idamdan kur- cak yllz llral:ğa kadar ktıçllk 

itilafları halleden tek hakimlerini 
------.. ·--------·- istisna edeneniz, lngilterenln 

- büilbı hukuk davalara .. yllkıek 
8 LJ T LJ N U l K E. Y 1 hukuk mahkemesi,, ade ıörlUtır. 

Aziaı yirmi bet kişiden iba· 
H E RC. LJ N rettir. Bu (25) hikim toplu ola· 

•• 

rak çalıımazlar. Her vak'ada 
tek kişi olarak adalet dağıtır. 
Mabkame u.ulQ gayet basittir. 
Davacının huzura biızat gelmeıi 
ıarttır. Bu lngiliz blklmlerinin 
aldıkları paraya 1Daaf denmez. 
tazminattır. Zaten kendilerini 
memur uymazlar kırala hUküme
te, meclise bağlı görmezler. 

- Kıra) bikimin ayağına ıl· 
der ve vereceil bllkmD 6nllnde 
rtıkü ederek dinler, •6z0 m .... 

~n Dosta burdur. Bu 25 hikimin B_Ida elle
DAKr &iR. lLAN rine ıeçea para (3500), Tnrk lira• 

&üTUN Ü&.KlYi HER GılJN DOLA$1R ..ı. 

DOLASAMAZSINIZ 
F4K.O.T 1 Juri azası, be'ed;ye azaaı gibi 

ı•çllir, aa; 151 yüz.ercedir. Her 
defada bu y:·z'crce azan111 adları 
1-:irer kaiıda ya:r.ılarak bir to baya 
kor.ulur, içlerinden 12 si çek.J:r. 
Hllkimin yanında yer •lacıt!c 

auar. ı l h _J_ HakUk mublakemeleriiiae bu 25 

Birınci klnun 2" 

1 

( Resnılni•i Biz• Gönc/11rlnl• ...... 
Slz11 Tablatınızı Söqllgellm 

Reamlnlııl Jıupo11 ile 6linderiıal• 
Kupoa dlier aa7fam11dadır. 

l 
24 fatanbulı A. F.: 

( RHmlaln clerclıal istemiyor ) 

.... 

Derin ve uzağı görenlere mw• 
bir hali nrdır. Karşıaıoda.kine ke1kiıa 
n Hrl bakar. Çok koouımu, mueb 
ıöyler. Bqkalarına pek itimatla l»ai
laamaz. 

• 
16 l.taabulı Bayan Nihal: 

( Fotefrafıaıa derclal latom 'yor) 

Keodiıioe çekidüzen vermeeini itilir, 
Ne giyH yakııtırır. Vücudunda itil 
uygunluk Yardır. Başkalarının fel&ke~ 
)erine, ıe•inçlerine kanoır ve bu halil• 
de arkadaıluının yüreğiude kolaylıkla 
)'tr tutabilir. 

• 
J.tanbul: F. Z. 

( Fotogr:ılınan dercini l•temlyor ) 

Arkadaşlarını riiçlükle seçer. Bae
kalarına itimadı kuvvetli değıldir. Her 
iıinl eaglama bağlar. Parayı ve efY&• 
sını eyi kullanır. 

,, • 
fzmir: A. P. ı 

( Rnmlalıa dercini lateml1or ) 
Herşeye inanmaz. gözile görmek 

kulağile işitmek ister. Birıeyi tetkik 
etmiye ve işin iç yüzünü ar&§tırmıya 
meraklıdır. Başkalarına karıı emniyet 
•e itimad duyguları zaiftir. Para iılı• 
rinde tutumlu dananız. 

~ 

Ankara P. Kaya. 
(Resminin derdal inemiyor) 

Kibar ve nazik tavurludur. Neıeıinl 
muhafaza etmek niyetindedir. Oatünt 
baıına intizam k•yıtlarına dikkat eder. 
Kadın 1evgi ve macera bahiılerioe 
yabancı kalmaz. Kendisine ehemmiyet 
•erdirecek fırsatları kaçırmaz. 

• Eliziz: Refik. 
( RHnılnln dercini l•t•mıor J 

Uysal n ağırbaşlıdır. Olduğu gibi 
görünür. 1ılerine hile, riya ve feıacl 
karıştırmaaını beceremez ve aklını inee 
ve dolambach işlerle yormaz. Sokulmas, 
sureti umumiyede çekingen davramr. 

~ 

Adaaa A. H. Maransroz. 
(R••mlnl• dercini lmıt•al,.r) 

Sade n mütevazı bir hayatı tereih 
eder. Kendisine menfaat temin ehniyem 
lılerle uğraşmaz, daha ziyade kendi 
halinde ribi davranır fakat içinden P•· 
za.rhklıdır, ae11izliği arumda heıeJio 
farkına varabilir. Hayatına macera ka· 
rıştırmak atak •e atılğan olmak niye• 
tinde değildir. 

4 
l.tanbul C. N. 

( Fotofnfınan dercini l•temlyor) 
Sessiz ve ıedasız davranır. lşleıiııl, 

hayatının gizli tarafiannı etirafına ta• 
şırmaz. Görmilyormuı bilmiyormuo gibi 
bir ta•ur alır, fakat gözlüğünün altın· 
dan dikkatle ve nüfuzla görür ve H• 

ıer. Yüzünün açık bir ifadesi yoktur. 
Daha ziyade manalı •e e1ıarbdar. 

• lıtanbul Remziye. 
( Rumlala derdıal 18toml1or ) 

Söylediğini bilir. Aı fakat manalı 
konuşur. Karşıamdakine naınl bir taYaı 
takınmak liıamgeldiğini sezer ve Jmı. 
diaine ehemmiye* nrdirir. Güzel "' 
cazibeli görünmenin 11rlarma vakdtıı. 
Moda cereyanlarını takib eder. 

----------------------------
hlldmden bl rl baktığı flbl, 
lngllterenln aereainde oluna olın 
görülecek bir dnayet dava11aa 
da yine bu 25 hlkimden biri rl
yaaet eder. 

Halk araaında mOsteına bir 
mevkileri vardır, lmmlerl ller 
kalptedir. Verdikleri karar 
battl mahkômun da baıı ıı. .. 
rlndedir. 

100 liraya kadar hukuk malı· 
kemelerile, cinayet haricindeki 
ceza muhakemelerini i•e aynca 
mlbıferit bildmler görürler, aer
beatl ye latiklll noktaaında va
ziyetleri, bDytıklerinden farkaızdar, 
taıminatlan ilk ayakta ayda d6rt 
ytız Ttırk liruından J>qlar. 

lngilterede bunun haricinda 
bir de iıtinaf mahkemeleri vardır 
ki, t91kilitlan dijerlerinden u 
farklachr. 



Dünkü Hususi Maçlar 

Ateş-Güneş Vefayı, Fe
nerbahçe De Hilili Yendi 

Ateş-Güneş 
Kulübünün 
Kongresinde 

Balkan Fudbol Şampiyonası 

Yunan l'akımı Kupayı 
•• 

İkinci Devre 
Haftaya 

Maçlarının 
Umuluyor 

Yıılcarıd•: Dünlci At•ı· G•.,.•ı • V•/• Mcçı•.t•n 61r il•rl••iı •örwn•ıı, 
Aıolulc : iki taiunı11 ,..,ı.~ 61r •r•ll• 

Dnn blrln~i kUmeye d:ıhll l 
kulüplerin ilk devre maçları ta• 
mamlandığı için latlrahat hafta
ıma tesadüf eden bir gündü. Bu 
yüzden Fenerbahçe kendi ıaba
ıında HilAlle, 'Vefa da Takıim 
stadında Ateı • GUneıle birer 
hususi maç yaptılar. 

Kadıköyünde HilAli epey bir 
farkla yenen Fener bahçeliler 
ikinci devre maçlarına takımla· 

nnda yapacaktan bazı değlıik· 
liklerl denediler. 

Taksim stadında Ateş· Gtıneı 
karıuiına eıaa takımından ; Saim, 
Nuri ve Gazi ekıik olarak çıkan 

Vefalılar 1 · 5 mağlup oldular. 
Dün Vefa takımı önünde gör• 

dllğilmOz Atef • Gnneı kadrosu, 
bilhassa hücum batta itibarile, 
kuvvetli idi. Yapılan bet golün 
betl de gllzel fudbollln hoı nO• 
manelerindendi. Ateı •• GOneı hll· 
cum hattını idare eden orta mu
hacim Raaih her zamanki akıllı 
ve bilgili oyununu çıkardı. Mer· 
kez muavin Reıad da 6yle bir 
merkez mubaciminl doyuracak 
gibi iyi bealiyordu. 

ilk devrede iki, ikinci denede 
Dç aol atan Ateı • Guneş takımı· 
nın göze gtirUnen bir kuıuru 
iıtahıız oynaması idi. Huıusi bir 
maçta oı.a bile itt•hıız oynamak 
ahıkanlıiının yer almaaı bir takı
mın mllcade:e kıymeti llatünde 
fena teılr bırakır. 

Bunun için, Ateı ·Güneı takı· 
mile uğratan kaptanlara genç 
oyuncularma bu noktayı hatırlat· 
malarını ka) dederiz. İstanbul fud-
bolllnde hatırı sayılır bir kuvvet 
halinde çıkan Ateı • Gnnet 
takımının dövüıme kabiliyeti ku
lüblln ve fudbolcUlerinin en ehem· 
miyet vereceği bir kıymet olarak 
tanınmabdır kanaatindeyiz. 

• 1 
Birinci kftmenfa lkind devre 

lleçto• la.••n•lı 6lr ll•lcllc• 

lik maçlarına haftaya batlanm111 
ihtimali kunetlldir. Havalar pek 
bozuk gidene ikinci devreain 
batlamaaı belki bir m8ddet daha 
ıeçikecektir. · 

Yılbaşı Yuzme Yarışları 
Havanın deh,etll ıoğuğuna 

rağmen Pariste yılbaıı yüzme 
yarışları yapılmaktadır. :Kadınlar 

araıındaki bir mU~abakada Fran• 
ıızların iyi kad.n yüzücüıü lvon 
Goodar bir:nciliği kazanı11ıttır. 

Arsenal Yenildi 
Bir hafta nvel çok iyi bir 

vaziyette olan lngil:zlerl~ meıhur. 

Araenal takımı bu haftaki maçta 

D•rbeı. kulllbllae . 1 • 3 yenil· 

miftir. 

Yüce Önder Atatürkün 
Yükıek lltifatlan 

Almak Uzeredir 
Dnn Ateı • Gunet kultıbtınOn 

Sıraaervllerdeki binaaında aene:lk 
umumi kongre yapılmııhr. 

Kulübün r•isi Bay Cevad Ab· 
baa tarafından ıöylenen nutuk 
alkışlar!a karıılaıımış ve yeni 
Türkiyeyi lc:ura:ı AtatUrke kon· 
gren;n saygı ve ıcvgiıi Uç kere 

Son Yapılan Yunan - Romanya 
Müsa~akası 2 • 2 Beraberlikle Bitti 

ıa 1 ıa l t• ! bağırılarak ilin 
ed;lmiıtir. 

Bay Cevad Abbas, kongreye 
Atatürklln büyük bir armagamm 
tebı·r ederek kulUbnn adım 
.. GUnef,, koyduklarını ıöyledi. 
Reiıin bu Hvinçli haberi kongre· 
de ıürekli alkıılarla karıılandı 
Ye Ateı • Güneı isminin . bundan 
ıonra 11 GUn~ı,, olmaaına yaıasın 
dil~klerile hep bir ağızdan karar 
verildi. 

Raporlar okunduktan ıo ... ra 
yeni idare heyetinin ıeçilmuine 
baılandt. Eski idare heyetinin 
bir senede yaptığı hizmetlerin ve 
kulllbe buyuk fedakarlıklarda bulu
nan B. Yuiuf Ziyanm hizmetlerinin 
tllkranla yad edilmesi ve eaki 
idare heyetinin aynen ibkası ve 
büyükler.mize tazimat te'grafları 
çekil:ne1i mUttefiken kararlaıtm
larak daiıhndı. 

Japonların Bir Fikri 
'Yan•11lıları11 g.,.tllll Yaga.l•o •fili takımı ogaıacalorını• Parbt• 
gaptıUarı •açı• lt•g•conlı bir •ofleo•ı•tla• olı11•uı r•dml•rl11d•11 6lrl 

olan Yugoılav mllll takımını ilk 
oyunda yenen Yunanlılar ikinci 
karşılaımada Romanya gibi çok 
kuvvetli bir milli takımla 2 • 2 
berabere kaldılar. Romanyada 
Macar oyuncularile yoğurulmuı 
birçok takımlar Yardır. Romanya 

Japon bokı organizatlSrlerl 
yeni bir fikir ortaya atmışlardır. 
Şimdiye kadar yapılması mutad 
olan Avrupa, Amerika Ye dlloya 
blrlnclliklerine mukabil bir de 
Asya birinciliği yapılmaa:nı bey
nelmilel federeıyona teklif etmiı· 
lerdir. 

Atlnada başhyan Balkan fud
bol ıamplyooası, atletizmde Bal• 
kanlarda birinci gelen Yunanlıla· 
na aon nnekr içinde fudbolda 
da çok ilerlediklerini eaıtermit 
oldu. 

Fransız mllli takımı ile bera· 
bere, bir maç yapmakta muvaffak 

Yeni Valantino Tipleri 
Sporculardan Çıkıyor 

Sporcular ae- ..
vlnebilirler; Ame· 
rlka ıinema ıir
ketleri V alantl· 
nonun 6lllmlln• 
den aonra ehali
nln yeni bir er
kek fiizoli lıul
mak "~ .. '111l•nnı 
ıpor ıampiyon
ları araaıodan 
ıeçtiklerl tiplerle 
tatmin ediyorlar. 

Tiyatroyu Hr
ıan ve bugGnlln 
en g&ıde amıfı 
haline plmlt 
olan ıiaemacılik
ta ıporculann 
tuttuklan mevki· 
ler ıpor aleyh
darlarını ıuıtu· 
racak kadar kuv· 
vetll g&rlllmek
tedir. 

Bugtln Ame· 
rlka ılnema per
delerinde yeni 
Valanitolar diye 
ıöylenen iki me,
hur ıampiyon 
bilba1ıa dikka· 
te çarpmaktadır. 
Bunlardan biri Valantinonun ölümOnden ıonra ıinemada onun yerini tutan 
ılm'1iki dllnya dünyanın eıı yüksek yOzücüıü Coııi Wayımüller 
bokı ıampiyonu Makı Bec.r ıampiy ondan, boks6rU yllzllnlln 
dif eri birçok at\nya Jllzme rekor- ve bakıtının giizelllğl ile, yllzllcll 
J.ri•• NWJt. , olan -methar yOllcl de vllcudunun l:nıluamaz tenu6bll 
Coni Wayamllller' clir. Bu iki ile kalbleri çekmektedir. 

milli takımı Balkanlarda ve Av· 
rupada batın daima ıayılmıı bir 
takımdır. Buna rağmen birinci 
devreyi 1 .. 2 mağlüp bir halde 
bitiren Yunanlılar ikinci devrede 
fevkalAde 111kı bir oyun çıkararak 
bir gol daha atmıılar ve kuvvetli 
haıımlarile berabere kalmıılardır. 

Bu vaziyete nazaran şimdi 
ortada bir Bulgar takımı kalmı.
tır. Bulgar takımını Yunanhlann 
yendiği Yugoalav takımı mağlup 
ettiğine bakılırsa, bu seneki Bal· 
kan ~amplyonaıının Yunaniıtandl' 
kalmaaı ihtimalinin çok kuvvetli 
olduğu görülnr. 

Balkan lmpaaa maçlanndakl 
fU • neticelere bakarak Yunan 
komJUlarımızın fudbol işlerini de 
atletizm ıibl, düzelttiklerine htık· 
mediyoruz. Bundan yedi sene 
•vvel Y unaniıtanda fudbol mev
cud bile değildi. Üç d6rt ıene
denberi iıe, Yunan fudbolti ıeri .. 
lemekte idi. 

. Fudbollerinl birdenbire kaldı,. 
mak iıteyen Yunanlılar tek ıeçi
mi usulllnll kabul ederek faaliyete 
b şlamıılardı. Yunan takımının 
Yuıoılavyayı yenmesi ve onu 
takiben Romanya ile berabere 
kalmaaı te1&dllf ve tallin yarjlı· 
mına atfedilemeı. Bu neticeler 
olıa olaa iyi ve programlı ç..J ' ıt• 
mamn aemerelerid:r. 

Son Poıta : Komıularımıi. 1 
1 f Jtbollerini doludizgin gider gö · 

dükçe, bizim de birıey:•r yapa• 
rak bir ı.amanlar Balkanlarda 
birinci olan fudbolümUzü eski 
haline ıetirmiye çalıımamız elzem 
olduğunu bir daha aıılamıı olu
y oruz. 

Balkan kupaaı maçlannm ıpor 
idarecilerimiz için pek dikkatle 
takip edilmiJe değer ml\sabaka· 
lar 9\dui1&~ b"' mUaaaebede 
bir daha laatırlatayorm. 



TOMBUL MiRASYEDi 
N;o: 'aJ Yuaoc Sermed Muhtar Alus 29 - 12 - §S4 

Yeni Bir Eğlenti Yolu Daha Açılmıştı •• 
De~~~~ ıll>bJ, yalpalay

1
arak, apartomento kadar arabanin al-

ayna unumıe a,Klı fırça ıyor " i d · d" t d b" 'b' . ' t :ı a yatazayım i tekerlekleri boy-
ur yan an oaanmıı. ırı ır.ne n d . ~ J o· d karışmıf sa~larıaı gfıya yola k~ um an ges.rezea.m ıyor u. 

yuyordu. Sacayaldar, kapı öa&- Arabacıya, tarif etti: 
ne Uıllşmllflerdl. Melek, belki - Doğru yolda, aağ kol A· 

Bolıeı gücenir cl7e kuytu tarafa pazaksın. Ben ne Hm an dur 
.aklanıyor, Penerle Mahmure, diyorum, durazakain ! 
onun teıvikile, Tombula yalvarı· Halepçarşısının önüne geldiler. 
yorlardı : Paıkal arabayı durdurttu. 

- Blr Wıa bak, ku1ak Yer - Ver bana paıam bir lira, 
ulanlmJ.. Ş• kihkWcllklerinJ simdi Usttaraf getiriyorum! 
tarayor1un; old• olacak, kırıldı Dedi. Parayı ahr almaz pasaj-
nacak biraz aa!atıver de bari öyle dan içeri koştu. iki dakika geç-
tara. Bakuu De derece alaz meden, elinde bir kiğıtla d6ndll. 
taraz olmq... Onları da arkasma kabp atcam• 

- Ayol J&YrDcupm kofah 
ıömlek glycln, J•kuız olur mu? 
Haycl tombaliaa yakalıkcıtınla 
kraYatcı;u. da takı•erL 

- Hani alba ziac:idi mari p 
Ulğnn?. Bunaau tlatllne oturtub 
zencirinl aallaadınanal. A çocuk, 
okadar yarapa pyl ba .. a tak
maz mı biç? 

Hatunlu durmadan 6terlwkea 
Tahaiaı 

- SU99 yahu, de•eye hea
deği atlabncaya kadar ne pktl
tlml:ıl bb 1tiliriz.. Şimdi lmdırıb 
vaııeçlrecekılnizl diye albbanel
lab okuyorda. 

88 Kadri, dıfandaldnl mira .. 
yedinin taze dul anoeal zan
nederek kapnın yanına yaldq-
mıı: . 

- Hemıire, diyordu. Sen hiç 
tlzlllme, keyfıne bak; gözllğll 
de, yakalığı da, kıraYab da yan 
cebime sokuver. Sağ dlmet eY• 
den bir fırlayaluu, bepaİlal taktı-
racak benim. · 

Kolunu uzatarak, elçabukJuğl!e 
Penerfn b "leğini yakalamıı, sıkıp 
ıalap çimdikliyor, (hani ya ya el
masım?} diye bir tGrltı bırakmı· 
yordu. 

Atağıdaa ... ıu 0.tG.ne ... 
ikbal bir taraftan, Gnl.'1m kacLa 
bir taraftam 

- Hun ata pldil.. Araba 
hamrm1t bekliyormutf •• 

Kambar Nablninld de ar&Ja 
kanıma da: 

- Vehbkiğitniz aıkıntılannı, 
velıimlerfnl dertıref etti ·ya; tefer
rllce ve tenezztlhe çıkıyor ya, 
artık ölsem de ıam yemem. 
Nihan ~nemi matemhaney• dön
dllren azaba mtlzacdan hatla 
oldum... Hnu m1a fadh rabbll .• 

LAndoya dart kiti bindiler. 

- Şundi de ba kambur Azrail mi kartıma çıkaoakt 

tekrarhyor. 88, ıelin kaynana 1 bazhaneılne 10ktu. 
k•Ygalan, çocuk wlyaldamalan, Bu at cambaz kumpanyası 
köpek dalaımalan taldidlerl ya- lıtanbulda çok rağbet görm~ 
pıyor, Paskal, bombart, temposile kaç kere gele.lise aylal'ca kalmlft 
bir vals tutturarak pandomima seyircilerle dolup dolup kotalmıı 
palyaçoluğuna kalkıyor, Tombul olan (Tumier)in meıbur kumpan-
iae, atılıp ablıp o boyundan o yası idi. 
boyuna aarıluken Allıya ve yedi Pek cins •e talimli beygirleri 
ceddine küfrti basmaktan da aerl çok usta cambazları, sayısız pBI· 
kRlmıyordu. kallan, biribirinden dilber kadın 

Botukeıea ye»nf8 bq dald- artiatleri •arch. 
kacığın içinde t~ldı. Y Qiçerşı• Altkattakl birinci s nıf loca· 
nı~ Galataıarayla birleıen, Cad· !ardan birine kuruldular. 
deıkeblre '1kan köı•aine gelince Tombul cambazhaneye ilk defa 
Paıkal I Tanq ı . geliyordu. Enikonu alıklaımııtı. 

- •taao arabaıl hal diye Her taraf tıklım bklım dolu idi. 
landoyu durdurdu. - Ulan bu ne biçim tiyatro 

- Ba abam ordino bana bl· be-?. Localar, aandalyalar Abdinln 
rakln, geri tarafta karlımayin!.. Kel Hasanınkinin ayni, gel gelelim 
Ne ıaman memnun olmuyoraunuz, hani ıano?. 
kolay.. fate ıoz \'uİyonım. Ba (Arkan YU'j 

Her yer tatil mi? 
Ha,., 1 BIHtba latubul, Ja!larca lenet nrmif alemflhnul 

filme kopyor 1 

( 
l.tanhul'da --ı iki ... ~ Şelızadebatm4a l 

Alemdar _ = Milli __J 

ÇARDAŞ FÜRSTiN 
Hem oynayan kim biliyor mumnuz? 

Zengin Olmak Kurnazlığı 

25 Kur~şa On Piyango 
Bileti Nasıl Alınır·? 
( Baıtarab 1 inci ybde ) 

- Bu uıul hakikaten çok 
mükemmeldir. Zira, malt gilcUnU
ze göre, eğer kendinize tek ba· 
ıına bir bilet alablliyoraanı:ı yine 
alabiliyorsunuz. Diğer bir bilet 
paraıını Yerecek vaziyette laeniz 
yalnız bir bilet paraaUe diğer 

20 • 50 bilete de lttirak etmeniz 
mUmklln oluyor. Zira, ( 25 ) ıer 
kuruı toplanarak meseli alınan 
( 10) bilete glriyorsunm. Diğer 
( 25 ) kurutla tamdık aileler ara• 
ıında •ırf yılbap ıaıw için ahnan 
( 10) bUete daha iftirak edebf.. 
liyorıunuz. Bir bilet parasını bu 
ıuretle dağıtırsanaı ( 50 ) bile· 
te de ittlrak etmlt oluraunuz. 

Bu aıul bilhaaaa yılbap gece
sini muzaffer bir pnsJa geçirmek 

lçlo çok hoıtur. isabet lhtimall 
fevkalide yükaelmlf oluyor. Bu 
ıeneki yılbap biletlerinin fazla 
ıabşına bu müşterek ıana uıultl
nllo çok yayılması elbetteki bir 
ıebeb teşkil eder • 

Diğer taraftan ba Mne Jtlbap 
ayni zamanda bayram haftalanna 
dnıOyor. TalihH olanlar bu sene 
yılbap piyangosu yiiı.Unden bir 
taşla iki kuı vurmuı olacaklardır. 
Hem yılbap maaraflan, hem de 
bayram masrafı çıkmıı olacaktır. 

Piyango bayiinin hakla van 
Hakikaten bu aenekl yılbap 
plyangoıunuo huaual ehemmiyeti 
var. Biz de okuyucuJarmıza bayila 
inAm imrendirerek uçurduğu iki 
kuıu vurmalarım temenni ederizl 

1. M. 

Bu Sene ihracatımız Çok Fazla Oldu 
( Baıtarafı l lnel Jllzd•) 

sanı, belki de bizim Uzllm, incir, 
tntl\n ıibl baılıca mahtullerimizl 
de mftteeuir etmeli.ne muka• 
bil, ıon aenelerln para kıymetle
rinden bir çok ıeyler kaybeden 
mahaultın fiatlanna tesir yap
maktan geri kalmamııtır. Geçen 
sene 18 milyon olan Ege tl1tUn 
rekoltesinde temin ettiğimiz pa• 
ra yekônunu bu ıeneki 12,S mil
yonluk tllttla rekoltemiz. yftzde 
on fazlaaile temin etmiftlr. 933 
yılmda kilosu 15 kurup kadar 
inen tütllnll bu sene en aıağı elli 
kuruşa aattı~ Bu vaziyet rekolte 
nokaanmı tadil ettiği gibi mahau• 
llbnUılln dııan pi1aaalarda deje
rlni bulmaama hizmet etmiftir. 

929 senesinde Ege mıntakaıı· 
nın yıllık lhracab 82 milyon Türk 
lirası idi. Bu yekiin geçen 933 
aenesinde 38 milyona kadar 
lnmiftir. Ancak 934 yılı, bizi 
bitin mahsullerin rekolte noksana 
ile karplqbrmaama mukabil, 
mallanmızın değer fiatle aabl
masındao ba seneki lliracabmızın 
60 milyon lirayı bulacağı lmnetll 
bir tahmin olarak ileri ıftrnlUyor. 

Bunu orta bir heaabla aramak 
da mtım1dlndtır. Meaell birinci 
kinun ayının ilk Gç lıaftumda 
bmlr limamndan Almanyaya 
2,028,709 liralık, Ansturyaya 
1, 156, 163 lirallk, Amerlkaya 
1,056, 163 liralık ihracat yapt.k. 
Geçen aenenin ayni mllddetinde 
lzmir limanından dışan memle
ketlere yapılan lhracab göziS
nllne getirirsek aradaki farkın 

yllzde 60 bu aene lehine olduğuna 
ıörUrüz. 

Bu sene ihracat itinde Tllrkofla 
mlles1eseılnin oynadığı faydalı 
rolll mllhlmsemek lkımclır. orıa1ıa 
çalıımua bize glıtermiftlr ki, 
ihracat lfinde yapılacak teteb
btisler memlekete bUy&k faydalar 
teminine kifidlr. Ancak buna 
daima ayni hızla takib etmek 
lizımdır. 

Kömür 
( Baıtarafı 1 lnoi yüzde ) 

tondur. Birinciteırin ayındaki ih
racat lae 62, 175 ton idi. ikinci• 
teırin ayı içindeki ihracat mem
leket itlbUUe flSyle ohmaft1a'ı 

Liman Hamule lhraklye 

Yunaniıtaa 25.068 5.355 
ltalya 13.098 897 
Port:.aid 5.228 
Romanya 2.065 
lngiltere -
Almanya 
Macariataa 2.732 

211 
1.381 

98 
- ton. 

Bir Kadının lılediği Cinayet 
f baıbrafa 1 inci ,Usde ) 

almak lltemif, Fakat naaılaa ka• 
ıan devrilmittlr. Bu sırada eye 
gelen Emine bu vaziyeti g&rtlnce 
kUçtlk Mehmedl yakalayarak 6nce 
kollarım fena halde ısırarak ditle
mif, aonra da kllçtık bir balta Ue 
kafaaına vurmUf, kafa ta&IDI kıl"f 
nqbr. Bu suretle beyni parçal .. 
nan kUçlk Mehmed derhal 6lmllf. 
katil kadın yakalanarak Adliyeye 
verilmif tir. 

Bumutad Vehbi sağda, yani 
ıeref mevkilnde; solunda Bol ..... 
Kal'fl tarafta da 88 ile Paıkal. 

Tombul uğra atar gibi hay
kırdı: 

MARTHA EGGERTH 
--• Yana akşamdan itibaren bqlıyor. Y erlerlnfzl tutunuz. ~-~ -=-==---=--===---=====--=-==-_,,.a=::==---==-------

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

- Ulan Keleş, Botazkuen· 
den Beyoğlana vur!.. Manda ara· 
bası gibJ götlirüraen vallahi bir 
boyundunıkla ıeni yere kapaklar, 
dizıinleri 7akalarım ... Mal beaim 
değil mi, kadanalar çatlaraa daha 
alisuıı alacaj'ım! •• 

Beyo;ıu boylamyordu amma 
ıf dilecek yer daha tayüa edilme
miıti. Yağızlar lindoyu uçuruyor, 
çukurlar tnmselder atlanırken 
içindekiler kafa kafaya tolla11· 
yordu. 

A rab... ıçı, bayramlarda 
Fatihteo Eayedde, Bayezid'dea 
Cinci mey•mna, meteliğe çocuk 
taııyan, içinde ya_ garan.n enYaa 
kopan araltalardan farksızdı. 

Bolsa. umanın meıbur lriTiz 
bavalannc:la-. (cimdallı) tftrküdntı 

.. ıp clüıleameden bağıra bağıra 

HİNT ESRARI 
T0RKÇe SÖZLÜ 

Akdlara debfet Yerea bir harika ftlmi ! 

. ................ -..ı ••• ;e ıa 

Tepebafl Şelür 

n,atroauada 

Ba akf&ID lt de 

HAMLET 
6 perde 

Yuanıfek....
Müteroimi: 
Muhsin 

Eski Fr•nsız tlyall'osu11da 
Bu alcıam 1aat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yaıanı Ekrem Re~ 

Ttırk artistlerinin TUrkiy ede 
yapbldan Tnrkçe ı&zln bllyllk 

bir film: 

AYSEL 
(Bataklı Damın Kızı) 

Urolog • Operat8r 

Dr. REŞLT SAMİ 
ldrar yolları haııtalıklan mfitehaul8l 
Beyoğlu l11tiklil oaddeıi (Mulen Ruj 

karşısı, Vıbap B. Ap. No. 61 

Muhammen bedeU 
Ura 

Kadıktsy ı Caferağa mahalleılnin Bahariye caddesin
de eski 33 milkerrer ve yeni 95 numaralı 

· ban enin 3/32 hisıeıL 

375 p~11. 

Kadık&y ı Caferağa mahallesinin Bahariye caddesin- 375 
de eıkl 33 mftkerrer ve yeni 93 namarah 
hanenin 3/32 blaıesi. 

Oıktıdu ı lcadiye mahalluinln Saatçı Sehpus soka· 750 
tında ukl 27 ve teni 33 No.lı hanenin 
tamamı. 

.. 

" 

ÜakDdar ı KaradaYut paıa mahaDealnln Karacaah- 263.65 ,. 
met caddeıinde eıki 165, 167 Ye yeni 
yekdlğerlerine mllnkallp 159 No. lu dük· 
kinın 27/160 ve 121,512880 biuesl. 

Kadıklyı Caferağa mahalleıinin Y averağa 10kağın- 750 
da eakl 1 ve yeni 9 numaralı hanenin 
dörtte bir hissesi. 

" 

Yukarıdaki mallar hizalanndakl kıymetler tızerinden 1/1/935 
tarihine mllaadif Salı gllnll ıaat 14 de açık arthrma ıuret\le aatı
lacaktır. lıteklilerin muhammen bedelin yllzde 7 buçuk nilbetlacleld 
p•J akçelerlle mtlracaatlan. (M) «8522) 
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ITTIBAD ve TERAKKi 
Nasıl Doldu ? .. 

Naııl Yaşadı?_ 

Nasıl ÔldiI? 

ltiiilf Devletleri Amerika Hükiimet 
Reisi Vilsona Bir Karar Bild·lrmişlerdi 

Ta!At B derhal Cemal Paıaya şifreli 
bir telgraf çekmiş, Çerkea Ahmedin 
derdeıtile idam edilmea:ni rica 
etmiıtl. Çerkeı Ahmed arkadaıı 
Halil lle beraber Diyarıbekirde 
tevkif edilmiı, (Şam) a getirilm:ş. 
K.ııa bir iaticvabdan ıoora kanh 
maceralarınan heaabmı, darağa· 

canda 6d~m · f tİ. 
Bu miniler ortada dururken 

Talit Beyi, Ermeni tehcirinde 
zulmedenlere mUsamaba ile ilham 
etmek, (Morgan Tav) ve emıalinin 
tesiri alhııa girmek demekti .. 

Olur olmaz teylere kızmak 
Adeti olmayan Talat Bey, Said 
Ha:lm Papnın bu aakat dlitlln· 
ederine de ehemmiyet wermemİfi 
İfİ • kendi:ıe malıauı • alaycıhkla 
geçiıtirmiştf. Fakat nihayet son 
bir bldiıe, artık Said Halim 
Pqamn ıadaret mevkiinde tutula• 
mıyacağı göstumiıU. .• ( 1332 a
nesi Kinunusaoiaioin 8 inci gllnU) 
bitaraf devletler, mubarib hii\cii
meUere birer muhbra göndermiş
ler, befUİyetl harab eden bu 
kanlı cidale artık nihayet veril· 
meainl rica ve teklif etmiılerdi. 
Rusya, Franaa, logiaere hük~· 
metleri (Sulh, henüz pek azakbr) 
diye cevap vermiılerdl •• Al:nanya 
imparatoru bir nutuk irad etmiş; 
( meıeleyi ancak ailihla halled~ 
cejiz. ) demi~ti. Avuıturya lmpa· 
ratoru da yine bu mealde bir 
nutuk .öylemiıt1 Oımanla hllkü
metine gelince, tabildlrld mlltte-
fiklerinin sözlerini taıdik edecek 
s6z~erle mukabele göstermişti. 
Kanunuevvelin 30 uncu günll 1ti1Af 
devletleri Amerika reisi hllkümeti 
Vilsoıı'a mllracaat ederek, adeta 
Oımanh hükômetinln takıimioe 
karar ver'ldiğinl bildirmiılerdL 

Osmanb hOkfımetl hakkında 
pek ağır bir liaam ihtiva eden 
bu nota, birçoklarım teliıa 
diltürdliğO aibi, Sadrazam Said 
Halim Patayı da derin bir dlltlln• 
~eye aevketmif.. Eıasen barb 
aleytan olan bu kabine reisi, blls· 
bOtlln sulh taraftarı keailoüıti. •• 

Said Hal:m Paıanm bu vazl· 
yeti, karargahı umumide pek 
fena bir tP.&İr uyandığı gibi 
(Viyana) Ye (Berlin)de de bliylik 
bir hoşnutıuluk buaole getirmiftl. 
Talil Beyin bUtUn idare maha· 
retine rağmen hergiin bir az 
daha hissedliyordı ki, nihayet gü
nün birinde Enwer Pqa ı:e Sad· 
raıam arasında mühim bir bid:se 
zuhura gelecek... Ve meae:eimü
esaif bir pkilde neticele\aecektl. 
Bunun 6nün0 almak için düştinli· 
len yegine çare; ikide bir de 
meı'uli} et ko"kurnnu iieri süren 
Sadrazam Said Halim Paşayı 
artık bir kenare çekmek.. baf
lanılan davayı sonuna kadar 
ıllrükleyebl.mek için, her türlO 
mes'ul.yete göğüs gerebilecek 
bir ıabıiyoti, o makama geçir
mekten ibarettL 

KAnuousanln 20 inci gllnll 
merkeıiumumi içtima etmiş; bu 
meseleye karar verilmek iate
nilmiştl. Merkeziumumi azaların
dan Kara Kemal Bey, ilk defa 
olarak bir tek.if dermiyan etti: 

- Memleket, en buhranb 
devreye girdi. Artak perde ar
kaaanda oynanacak zamaa ıeçtl. 

t 
f 

-

q1----7 

-~tı-t. ı . .. . 

[Cemal patanın el yazundır] 

Hepimiz, mane\'I mes'uliyetlor hak etmiş olacağl nazarıdlkkate 
altuda eziliyoruz. Fakat bUtlln ahoıraa, Em·er Paıanm böyle bir 
bu mea'uliyetleri üzerine alab:le- teklifte bulunmıya lüzum bile 
cek birtab11 odaya çıkaramıyo· ıörmeyeceği aıikirdır. ] 
ruz. Talat Bey, bug6ne kadar Jf. 
kendiaini (Uder) addetmlyordu. 1332 senesi Kinunusanisinln 
Bunun için fırka we cemiyetin 22 inci [ 1917 ıenesi Şubatının 
bütün icraatı, ıahııt.n ziyade, 5 inci) günü intiıar eden gazete-
heyeti mecmuaya atfediliyordu. ler, (Said Halim Paıanın esbabı 
Artık bu devre geçmiştir. Esaaen sıhhiyeden do.ayı iıtifa ) ettiği.. 
&rkamn lideri Tallt Beydir. Ar- (makamı aadarethnmA) ya, uhd .. 
tık o, bu işin bqıoa geçıin. fu· sine (Rütbei vezaret) te,·cibi Ue 
kanın oikübedine aid bütün me.. Dahi:iye Naıırı (Talat Paıa) nın 
uliyetleri deruhde etsin. Barj; tayin ve yeni kabinenin teşkill ,1e 
liçüocU, dUrdUncll derecedeki ıa· memur edildiğini ya21yorlardı. 
hıılar, mes'uliyet altında ezilme- ( Arkaa •.ar ) 

ıln... Cemiyet Te fırka, Tallt 
Beye tamamen emindir. Aynıza· 
manda Talit Bey, herkeae kartı 
mlle&air bir kuvnttlr. Bugtıne 
kad~r drt\.ldediiimiz bu (Çelebi) 
devrıne hıtam verelim. idare 
yllkftnll, Talit Beyin aarbna ylik· 
le telim. 

Dedi... T allt Bey, bOyllk bir 
dikkatle dlnledij'i bu ı6zlere, biç 
cevab Yermedi. lctimaa iıtirak 
eden, doktor Nazım, Bahaeddin 
Şakir, Hilmi, doktor Rusuhi, Ziya 
Gök Alp, (kitibl umumi, Midhat 
Şükrll) Beyler, Kara Kemal Beyin 
bu teklifini derhal kabul etmit· 
lerdl... Bu karar, derhal Enver 
Paıaya bildirilmitti. Baıkumandan 
vekili bu kararı duyar duymaz, 
ellerini masaya dayam&J: 

- itte, timdi oldu. 
De mitti. 
( lttihd we Terakki mevzuu 

etrafında yazı yazanlardan bazı· 
ları, Enver Patanın Cemal Pafaya 
ı5yle bir telgraf çektiğinden bah
ıediyorlnr: 

" Said Halim çekilecek. Talit 
ıadrazam olacak. Sen -.e ben 
yerlerimizde kalacağız. Şayet 
(Mııır) abnıraa, Said Halimi Mııı· 
ra Hıdiv yapanz. ,, 

Bo meselenin hakikat olub 
olmadığı hakkında en aallbiyetdar 
zevata mftracaat etlik. Hepıi do 
müttefik bir llıan ile bunu red
detlller; bu bid:aeden Cemal Pa· 
ıanın ancak reıml bir tebliğ ile 
haberdar olduğunu ı6yledi!er ••• 
Cemal Papnın, Muın fethettik· 
ten ıonra Mılll' HıdiviyetinJ de 

... _. _____ .............. --................... _ .. , 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanhul Acentalıtı 

•Umu Ha•, T elefonı 22925 • 

l'rabzon 
TARI 

Yolu 
Yapuro 30 
K. eYYe 

Pazar .-OnD saat 20 de Galata 
nhbmından kalkacak. Gldltteı 
Zonıu'dak, fnebo"u, Ayancık, Saın
ı:ın, Ünye, Ordu, Gireıua, Tirebolu, 
Ga ele Trabzon 'Ye Rizeye. DBnilt
te bunlara f'lveten, Of •e SDrnıe• 
neye utr y caktır. 

Mersin Yolu 
INÖNO •apuru 30 

K. enel 
Pazar ıaat 10 da Sirkeci nb-

tımından kalkarak ( Çanakkale, 

lzmlr, Kutadaaı, KillUlk, Bodrum, 
Radoıı, Marmariıı, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaf, Finike, Antalya 
•e Meralne nimet Ye a•dette ayni 
lıkelelerle Alanya, Çanakkale •e 
Gelibolu ) ya utrayarak udet' 
edecektir. 

Karabiga Y o!u 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

rl•lerl ıHt 28 de Topbane nbh
aıadaıa blr npur kalkar. Gidiı n 
danllıte •utat lakelelere utur. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pazar. Salı, Çarıamba, 

flnlerl bir •apur aaat 9 da, Top
hane nbtımından kallcar, 

Soyadları 
Yeniden SoyaClı Alan 

Adlarını Bugün De 
Okurlarımızın 
Yazıyoruz 

Adli tıb itleri doaya memuru bay Sayın aoyadını almıılardır. 
Fahri •e alleal Alpttkin, Devlet Gebzede Soy•dı Alanlar 
Demlryolları Haydnrpafa aannda Gebı.e ( Huauai ) - Mütekait bay 
eeftrea bay Ruim Alpaaob, Bafra Aziz Glhııey, nahiye müdGrl bar 
poata telıraf buyruğu bay Hllaamed· Hamdi Eren, muhabere memuru bay 
din Segin, Betiktaı Dr. miralay bay Halid Ötet, bankacı bay Cemnl 
Zoki, kıalan bayan Huriye Zeki, mu· Bilgin,· nznedar bay Sabri Erdenı, 
allim bayan Saime Zek;, otlu dit ıube kltibi bay lbıan Ergili, aobac. 
t bibi b"-Y Erip Zeki 0 .ker, M. M. l:ay Babaeddia Çevik, poatacı ba · 
tekalld tubeai kıaım amiri binbaıı bay Ahmed TafJaa ıubetçi bay Mehm<: d 
memduh, oğulları bay Namık, bay Tatlııu ıoyadıaı almıılardır. 
Nejad, eti bayan GOlter ve yenrul Adapaz•rında Soyadı Alanlar 
bayan ayıe Celaaun. P. T. T. H ydar- A. .... apa:ıarı (Huıuai) - HalkHi ba)' 
paıa müdürO bay Murad Zerea, memur bııtkanı Aaım Arca, Ali B. llkmektebl 
bay Galib Günnç, bay Oıman Nuri hFtmualliml bay THfık Şahin, b•J' 
Kaptan, bay Kamil Kartal, Rami 
itfaiye mUfrezeainden onbatı bay Azi• Cahid Toker, OrtameKteb muallim· 
bataran, telefon memuru bay Feridun !erinden bayan H•tice İzli, bry Aıal: 
Ayıoy, mürettebattan bay EnTer Alrın, Yünsel, Belediye baytr n bay Ziya 
bay Mebmed Acar, bay Muıtafa Mete, Belediye mObendiıi bay Te\' Ilı 
C.haoıir, bay Ruten Özcan, Lay Öxkaa, Tilrk Ticaret bankuı mem ı.1r• 
Salih Can, bay Şamil YOce, !arından bay Safi Onal, BOyilk Gul 
ıof8r bay Sadık ( aner ) YOkael, iJkmektebi muallimlerinden bay .. 
Glruon baytar ml cllrD bay Vehbi Lema• Ekmen, bayaa Muradiye H .... 
Erder, Beykozda baJ M. R. Alo•ka, ker, Tapu memuru Nimet G l~ 
lıtaol:ıul Yeai Şark berber aalonu Tapu blriaci kltfbi bay Hikmet• ~rt-

h b b Ah d A d t, kalf b keaeral, poli• memuru bay CelAI 
aa i i ay me Y oı a a1 K.amııotlu, Mali)'e tahıil tubeal --~ 
Receb Vardar, bay Ahmed Dumaa, murlanndan bay HaHD Akıncı Tapa 
bay THfik Çelik, bay Haaan ltık, kitibi bay Cemil ve bny lzndd1-
bey O.men K"ıkla, bay Ali Tekin, Oral, Tapu kltibi bay Celil •e amcall& 
bay Mebmed Karan, Devlet demir- otlu bay Lutfl Ôzkao, Tapu kltlbl 
yolları •n.n• memuru bay Akif GDrol, bay Muıtafa Ateıotlu, A•ukat HJ' 
Devlet demiryolları Eakitehir Hzne- M. Dotıu, A•ukat bay RGıtQ BerkoDt 
dıı rı bay R. Kocak, Ziraat bankan Avukat bay Halfm Anbarlı 107adJ .. 
eksperlerinden bay Muıaffer GCSkalp, nnı almıtlardır. ---_______ .., 
Galata idha'lt gümrütünden bay A. ,--------------.... ""'! 

Z.bni Onat, Devlet demiryo~ları Çan· 
kırı hareket memuru bay Sait, eti 
Nebiye, anoeai bayan Hadiye, kardeti 
bay HaUd, bay Omid, kısı bayan 
Gültea Turr:-y, M11liye Bakanlıfı bina 
kanunu tatbik mGfettiflitlnden mGte
k id bey M. Nazmi, eti bayea Atiye, 
ofu lhtiy ... t z.abitlerlndea bay Vec
deddin, kazı bayaa Nebabet Ar •07 
adını almıılardır. 

Havzada SOyadı Alanlar 
H.ıv:ıa (Huauai) - Kaymakam bay 

Şnket Kayan hakim bay Abdullah 
DiricaD, maddeiumumt bey Ce•det 
e·ııutay jand rma kumradaaı bay 
S."'llhaddin Aker, mllatantlk hay lbaan 
Doğan, nüfuı M. Ôı.tlrk, mGfettiı bııy 
Nami Öz.ay, okutan bay Şakir SanrılD 
bay D HJkmet lren, bar Oaman 
Kurkut, baytar bııy Haliı Kara, nilfuı 
k6tiLi bay Abdurrahman Yalçın, posta 
te'ıraf müdllr\l bay Nuri EHa, Z. bank 
memuru b2y M. Emin Up:ı, muhaıebe 
k&tibi ba1 Cndet Emon, odacı bay 
Bayram ye kardetleri Sonprtekbl, 
aıhhat M. bay Ahmed Yılmaz, po.ta 
bay M. G~lib Ôzcan, köy kltiplerln• 
den bay Necib Ç< tatay, varidat li:ltibi 
ba7 llııan Ôzdemir, ııhbat M. bay 
Süleyman Cotkun, fırka kllibi bay 
Haaan Ô•türkmea, Z. b&nkaandan 
bay Aalan Tekin, ta71are mubuibi 
bay Ziya Seçlria, Diapaneer bademe-
ai bay Naı:m Can, Belediye bakimi 
bay Ali kiza Noyan, Tara hekimi 
Uaykal, Mahkeme batkitibl bay Hl· 
ıeyia Bilgin, Arab ot1u bay Mehmed 
Er .. em, Be ed ye tahaildarı bay Enlı 
Bıııcran, ltfa"ye memur• bay A:i 
Baydar, Tansifat memuru bay Ali 
Yücel, M'ııar f memuru Aydar, KAmil I 
oğ u bay Yuıuf 8Qtkül, Çeltek kayG 
muhtarı bay Mehmed Yükter, Au-
c' an H. bay Ahmed Koç, Merkea 
mektebi hademeal bay lbrahim Onur, 
Kara Emin oğ!u bay F zlı Dotr11el, 
Kenan O. bay H&lda Erwin, Deıen 
O. bay Ömer Ozen, Çotu otlu bay 
Muatafa Çon, Sayadlaıını almıılard.r. 

lznllde Sopdı Alanlar 
Kaym kam vekili b:ıy Çelll Er

dem, J. kumandanı bay HilınG Ataç, 
MalmUdilril bay İlrabim Giln
dü:ı, Te'graf müdGrG bay Cemal 
ye kardeıi bay Şllkrii ÔztOrk, 
Mü•euilerden bey Tnfik Sanı. 

Malatyeda Soredı Alanlar 
Malatya ( Huıuıi ) - Vali bay 

lbrabim Ethem Akıncı, Mektubcu bay 1 
lımail Hakkı Tunçel, Nüfuı mO Uril 
bay Şe•ket Tattan, maarif mil .. Orü 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczahaneler pıı
Jardı: 

lımail Hakkı (Şebıadebaşı). Meh· 
med Arif {Edirnelı:apı) , Hamdi (Şeh· 
remini), Emilyadi (Fener) , Sıdb 
(Laleli), Übeyd (Cağaloğlu) , Salih 
Necati (Babçelı:apı), Hık met (Kü~ük
paıar), Çfılo(Samatya), Hıkmet (Eyüb), 
Ziya Nuri (Aksaray), Faık lskeııder 
(Moda), Namık Bebçet (Kadıköy-Pa
zaryolu) 1 Merbs (B1&k11 koy, lıtuyon 
CRddesi), Ahmediye (Üsküdar. Ah
mediye caddesi), Halk (Uuyiıkada), 
lıimad (Tabim, Boetanbaş ) , Kinyoli 
(Tepebaş1, Kabriıtan aokak) Tarlabaşı 
(Tarlabaıı), Kap1içi (Galata Kapiici), 
Maçka (Maçka), lJerlı:tz (Kuımpap), 
Halk (haaköy) • 

HASAN KREMi 
ihtiyarlan gençleıtirir 

ve gençleri giızelleştirir. 

Hasan Kolonyas' 
Dünyanın en 

limon çiçekleri 
yasıdır. 

nefis 
kolon-

BASAN 
Yasemin Lila 
Viyolet losyon ve 

lavantaları çiçeklerin ve 
inceliğin ruhudur. 

Nesrin Kolonyası 
Hasan ko1onyasının 

yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

----~--

Hasan Briyantini b. 1 LQtful' ah Erdem, Be'ediye reili 
b•J Mebmed Tnfık lnönO, lbhaa 
hikimi bay Fehmi Al.yön, muıtantik 
bay Kemal Eng·n, Emniyet mOdOrü Gençlerin hayat 
bay Ekrem Günn, bir nci komiaer kadaşı ır. l iki 1 

ar
ve 

bir bay Selim Kolçak, ikinci komiaer bay • • • • 

~ I 

Nuri Tunçer, llçbncl komiıer bay ıahest:rciir. 
A•ni Tuziln, DçOnell komiser bay l arJantına nevı,erı 

Halim lfık, üçllncG komiaer bay Ömer ~-------------~ 
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Duyulan Korku! .• 

Masa Üzerine Eğilen Baba Karlo, Mum Iıığı 
Altında Bir MektuL Yazmakla Meıguldü .. 

Gölnn ıağ tarafı, genitce bir 
kavis çevirdiği için şatoya bir 
saatten evvel varamadı. Binamn 
ahırlar tarafındaki ormaıılığa va11J 
olduğu :ı:aman durdu; genit bir 
nefes aldı. Şatoya bakh. Her 
taraf, simsiyahtı. O zaman, derin 
derin içini çekti. Kalbinin içinden 
derin bir noktanın sızladığını 
hissetti. 

- Korkuyorum ki, vaktinde 
yetiıemedim. 

DedL 
Hançerini çıkararak eline aldı. 

Etrafım dinleye dinleye ıatoya 

yaklaşmıya başladı. Y enlden bir 
hücuma uğramaktan korkuyor, 
Şövalyenin ne olduğunu «Sğren• 
meden evvel ölmek istemiyordu. 

Fakat bntnn bu korkuları 
beyhude lcl. ÇUnkU, cırcır bö
ceklerile kurbağaların ıeslerinden 
başka, hiçbir ıea ve seda lşltil· 
memekte idi. Ağaçlara, binalara 
ılper ala ala köıke vuıl oldu. 
En alt katta, mutbağın yanındaki 
odada, hafif bir ııık yamyordu. 
Duvarın <ıibloden bir yılan gibi 
ıUıülerek pencerey• &okuldu. 
Odanın ortasındaki buyuk bfr 
masanın üzerine eğllmiı olan 
Baba Karlo, kUçUk bir mumun 
ıtığmda, dura dura, dilşfine dn· 
ıUne bir mektub ya~ıyordu. 

Antavanın bir anda dişleri aı· 
e&rdndı. iradesine hAktm olamıyarak 
pencerenin demir parmaklıklarına 
ıarılacal(b. Fakat çarçabuk 
kendJnl topladı. Sessizce köşkün 
etraf mı dolaştı. Sonra: 

- Hiç kimse kalmamış .. hepsi 
gitmiş •• ya o araba .. o da ortada 
yok... Bu muammayı ancak bu 
mel'un ihtiyar halleder ... Eder 
amma, her taraf kapalı. Ortahğı 

velveleye vermeden içeri nasıl 

girmeli? ... 
Deye mırıldandı. 
O Anda, zihninde bir tlmşek 

çaktı. Hemen mutfak kapısının 
6nline sokularak, kenara saklan· 
dı. Hançerinin kabzaıile kapıya 
1ert sert vurmıya baıladı. içeri· 
den Baba Karlonun ıesi geldi: 

- Kapıya vuran kimdir? ... 
Azemelll bir ses cevab verdi: 
- Een.. Rahib dö · Löyfili ... 

Size şu mektubu vermeyi unut· 
muştum, Baba Karlo. 

Antuvan, bu seıi taklld et
mekte okadar muvaffak olmuıd11 
ki, derhal içeriden bir kapı gıcır
ttsı işili di. A}ak aesleri kapıya 
ieldi. Baba Karlo, söylene söyle
ne kapımn sürgOsilnU çekti. Yer
ler• kadar eğildi: 

- Ah monsinyör.. Affımzı is-
tirham ed~rim. ihtiyar buyurdu
tunuz zahmet. .•.. 

Derken, sözleri boğazında tı· 
kandı kaldı. Çünkü Antuvan, bir 
anda kapıya dayandı. Aç bir kurt 
gibi bu ihtiyar tilkinin UıtUne 

sıçıradı. Her feyden evvel ıımsıkı 
ağzını kapadı. Ayağile kapıyt ite· 
rek tekrar arkasından ıilrmeledl. 

Başına vurduğu iki yumrukla Baba 
Karlo)'u sersemlettL Onun oda
ıma girerek etrafına göz aezdirdi. 
Perdelerdeu birinde aallanan kalan 
kaytanlardan birini çekti. Tekrar 
koridora geldi. Karloyu sımsıkı 
bağladı. El.ne mumu aidı. Şövalye
nin cdas.na fır:adı. O zaman kork· 
tuğu acı hakikatle karşılaşh. l 

Şövalyenin oduı, bomboıtu. 

Ortadaki maıanın UıUinde karma• 
kanşık olan yemek tepılal duru
yordu. Antuvan, hem etrafı arat
tırıyor, hem do : 

- Çok şUkUr ki her ı•Y 13-
vaJyenin henUz sat olduğuna de
lalet ediyor. Hiçbir tarafta kan 
lzl.. Boğuşma gibi şeyler yok. Şu 
halde tövalyemi haıka bir yere 
götUrmUı olacaklar. 

Diye ıöyleniyordu. 
Şatonun bomboş olduğuna 

emin olduğu için artık terbeıtçe 
hareket edJyordu. Tekrar mutfak 
tarahna geldi. Yerde yatan Baba 
Karlo, hafif hafif inliyordu. Bu 
hilekar ihtiyarı enıesinden kav
radı. SUrUkJiye ı6rlikliye odasına 
getirerek masanm Uıtllne yatardı. 
Hançeri gırtlağına dayadı : 

- Söyle kirata.. Şövalye 
nerede? •.• 

Diye humurdandı. 
Karlonun boğazandan bir bmlb 

lşitlldi: 

- Bilmiyorum. 
- Blliyouun mel'un.~: 
- Bilsem de ıöylemem. 
- Gebertirim ıenl. 
- Sen bilirein. 
Antuvan, öfkeıinden çıldırma 

derecesine gelmişti. Baba Karloyu 
öldürüvermek onun için işten bile 
değildi. Fakat o zaman Şövalye• 
n:n izini bilsbUtUn kaybedecekti. 
Halbuki onun makaadı, Şövalyenin 
nereye götürllldOğUnU öğrenmekti. 
Vakit geçiyordu. Bu inadca ihti
yarı bir an evvel söyletmek İcab 
ediyordu: 

- Seni, şeytan boynuzu kıya
fetli herif seni.. Söylemezsin, ha •.• 
Dur bak.. Şimdi ben senl naııl 
söyletiyorum. 

Diye bağırdı.. Elindeki hançe
rin ucunu, baba Karlonun kilotu• 
nun uçkurluğuna dayadı. Aşağı 

doğru çekerek, kısa pantolonunu 
bir anda parçaladı. Şöminenin 
duvarında asılı duran ucu eğri 
bir demiri aldı. lhtiyann en nazik 
azalarına takb. Y avaı yavaı bur• 
maya başladı. 

Baba Karlo, evvela can acısile 
bağırdı. Antuvan, onun feryadını 
müstehzi blr sesle karııladı: 

- Dur bakalım.. Ameliyata 
daha yeni başladık.. Nasıl? .• 
sôylemeı: misin? .. 

- Öldür.. Gebert.. S6yle-
mlyeceiim. 

( Arkaıı var ) ----
Amerikanın 
Ticareti 

V atlngton, 28 ( A. A. ) -
1934 ikinci teşırlndel Amerikanın 

ihracatı 194.901.000 dolardır ve 
1933 ikinci teşrinden 10.645.000 
dolar fazladır. 

ithalat 22.378.000 fazlaaile 
150.9 t 9.000 dolardır. 

1934 ıenesinin ilk onbir ayı 
ihracatı geçen senenin 1.482.355.000 
dolarına kartı 1.962. 731.000 idha .. 
lat ise geçen aenenin 1.316.041.000 
aolarına karşı 1.522.807.000 
dolardır. 

Noel Eğlencelerl 
Bertin, 28 (A. A.) - Berllnln 

etrafında ve civarında iıleyen 
şimendiferler iki glinlllk Noel 
yortuları esnaaında iki milyon 135 
bin kişi taıımıılardır. Geçen yıl 
ikl milyon 50 bin kiıi nakletmif'" 
lerdi. 

SON POSTA 

Ab, Uç aenedir birlblrimizl 
göremedik. Ben aizi tanıdım, siz 
da beni tanıdınız mı? 

- Elbette tanıdım. Üç ıene 
evvelki şapkanızdan ..• •....................................... ._ .................... . 

tD•n•• 11ctual H11borl•rl l 
Bulgaristanın 
Tütün .5atışı 
Bu Yıl Az 

1 

Bulgar lıtatlstiklerl bu yılan 
Eksiliş nis• ilk alh ayı içinde 
b tl il dıtarıya aattıklan 

• çt• tütünleri ton ola· 
birdir rak göstermek 

tedir. Bu latatiıtiklere göre 
bu yıl Bulgarlstanın dışarıya 
yolladığı yaprak tiltUn, ilk altı 
ay içinde ( 9517) tondur. {1933) 
yılında bu ülkenin ( 15,243 ) ton 
tUtlln ıattığı dU~ilnülUrae ( 5,725) ' 
ton bu yal ekalk mal satılmııtır, 
Bu azabı iıe blitUn aatışını üçte 
birine vardığı için göze çarp· 
maktadır. 

Bulgar gazeteleri, bu azah,ın 
dlinya ökonomik sıkıntısı kadar 
dış paznrlarda rnkib tilke malla .. 
rının Bulgar tUtUnlerinin yerini 
almakta olmasından meydana 
geldiğini ileri •lirüyorlar. 

* Romanyada bOyük bankaların 
Romangada mllmesı"lleri milli 

banka tarahndan 
kredi diizsni dikkate değer bir 

toplantıya çağarılmışhr. Bu to.,. 
lantının Romanyada kredi iılerinl 
düzeltmek için vapıldığı ıöylenı .. 
yor. Mitli banka, Romanyada 
ökonomik düzenin yer bulması 

için her şeyden e\•vel kredinin 
ucuzlamasını lstemektetllr. Bunun 
için ilk olarak toplantıda görü· 
şülecek işler şunlardır 1 

1 - Bankaya para koyanlara 
verilebilecek en fazla faiz yüzdesi, 

2 - Bankalar borç alaı;ılar· 
dan isteyebilecekleri en fazla faiz 
yllzdeıl, 

3 - Kullanılan iskonto yllz· 
desinin ne kadara kadar indiri
lebileceği. 

Romanya milli bankası Iskonto 
yUzdeainln altıdan beşe indiril
muinl iıteyenlerdendir. Bu:ıuola 
birlikte toplantının alacağı kararı 
beklemektedir. 

* 
Mısırın bu yıl dışarıya ıattığı 

Mısırın pa- pamuk geçen yıl· 
dan çoktur. Ey· 

muk alıcıları lulden Eylfıle ya· 
pılan yıllık lstatlı'. lklere göre 
( t 933-34) mevsiminde dıt pazar
lar a gönderilen pamuk (8.960) 
bin kantardır. Geçen yal bu 
miktar yalmı (6,359.000) kantar• 
idi. 

Mısırın pamuk ahcılannın ba-
şında İngiltere geliyor. Her yal 
birkaç milyon kantara varan 
alııları ile lngilfzler Mıııran dııa· 
raya .attığı pamuklarının Uçte 
birinin abcısı bulunuyorlar. Sonra 
sırasile Almanya ve Fransa ve 
dördllncll olarak da fArklı alıı
larla ltalya ile Japonya ıelmek· 
tedir. 

Birinci kAnun 29 

1 • Borsada 1 

Hafta içinde 

ıı 

Neler Duyduk ? 
·--.. -·----..... -----··-···------

Bir aydanberl plyaıada kendini göı· 
teren gevşeklik geçen hafta adama
kıllı hissedilmiştir. Dışandan hiç 
bir iıtek ~ yoklu. Bu durumda io· 
deki alıcılar da naılı ve çekingen 
danandılar. 
Yeni yıl azadları ytiziinden dıtarı 
pazarlarJa meydana gelen durgunlu
ğun bu vaziyet tabii bir karıalığıdır. 

Afyon - Uyuşturcu madde· 
ler inhisar idareal mUdUrll ve TUrk 
heyeti Belgraddan döndü. Ora· 
dakl konuımalardan memnun ·kal· 
dıklarını ıöylediler. Fakat inhiiar 
henüz piyasadan mal almamı!flır. 
Bütün gözler bunların dönmesini 
mal almıya başlamak için bek
lerken işin böyle olması genel 
bir lh:üntü doğurdu. 

Kendi kendini avutan bazı 
kimselerin çıkardığı duyumlara 
göre BeJgrad konuımalarının ne
ticeleri Ankaraya bildirildikten 
ıonra alıılar baıhyacakbr. iyi 
gören kimseler lıe böyle bir alat1 
yersiz buluyorlar. 

Serbest piyaaada hafta içinde 
bir depozitçi Afyon ıoruıturmuı 
lae de bir alııt• bulunmamıtbr. 

Tiftik ve Yapak - ilk 
satırlarda yazdığım•z gibi bu 
lkl malın piyasası hafta içinde 
çok durgun geçti. Ne soran, ne 
arayan oldu. Dııarıdan da bir 
istek çıkmadı. Ydbaıı yortularının 
bu piyasaya da dokunuşu nor
maldir. Fakat bu piyasalarda 
durgunluğun sebebini TUrkofiı 
Berliu ıubeslnin yndlğına göre 
başka yerde aramak lAzımgel• 
mektedir. Alman fabrikatörler 
yapağı ve tiftik flatlarımızı ytik-

ıek bulmağa başlamışlar ve alıf" 
Jarını ondan durdurmuılardır. 

Alman alışları piyasamızda 

tiftik ve yapağı fiatlarını •• pi· 
yasalarını lruvvetlendirmfıtlr. Bu 
doğrudur. Fakat bu arada 
çok mal aablmıı bulunmaaı 
ve yeni kırkıma daha dört 
bet aylık bir zaman varken 

tiftik lstokunun nihayet 14-15 
bin ve yabağı lıtokunun da 10 
bin balye olarak oranlannası bu 
yükaek fiatı ve sağlamlığı hak 
etmiıtir. Bununla beraber Al
manyadan kapanış fiatlarına ba· 
karak daha kınk fiatla gelecek 
isteklerin de kartıhk bulabileceği 

umulmaktadır. Plyaıa gevşek ve 
durgundur. 

Av Derisi - Sovyet Rusya 
piyasada görülmemektedir. lkf 
ay kadar evvel bu memleketin 
tiftik ve yapağı yerine bizden 
av derlıl alacağı ı6yleniyordu. 

Daha henüz piyaaaya çok mal 
gelmedi ise de böyle bir istek 
görUlmemektedir. Sovyetlerl iyi 
tanıyan birinden duyduğumuza 

göre Sovyetlerin av derisi alacağı 
yolunda çıkarılaa haberler mal• 
lan lstanbula toplayıp flatları 
kırmak için çevrilen bir fırıldak· 
br.Q Dikkatle dinlenmemeal ll
.1ımgelir. 

Mevalm daha Uerlememlıtir. 
AY deriai pfya1aıı benUz adam• 
akıllı açılmam1fbr. 

Buğday - buğday piyasasın• 
dakl gidiş geçen haftanan etidir. 
Hatti biraz daha lylleımiştlr. 
Peı·ıembe gUnll ekatra beyazların 
kilosu 4. 75-5; yirmi çavdarblu 
4,50; kırk çavdarlı beyazlar da 
d6rt kuruı beı para aralarında 
idi. 

Arpa - Çok az gelmektedir. 
Bununla beraber fiatlerde bir 
hareket görünmüyor. Yalnız flat• 
lerln dUşmeaine de yer kalmı-

yor. Döğme Anadolu mallan 
kilosu 3,62 1 /2 ile 3, 75 kuruı 
arasındadır. Bu hafta da dışarıya 
ıatılamamı~hr. 

Fındık - fındık plya1&11 haf· 
ta içinde sağlam faket durgun 
gltmiı. Söylemlye değer bOyük· 
lükte bir it olmamı~tır. Genel du• 
rum geçen yedi gttnlln eıldir. 

( Toplantı, Davetler J Bir Haydud 
Talebe Birliğinde 
Dün De Münakaşalı Bir 

Toplantı Oldu 
Mi.li Türk Talebe Birliğinin 

yıllık kongre görUşmelerine dUn 
de Halkevinde devam edildL 

Evveli idare ve teftit heyetleri 
raporları okunarak kabul. edildi, 

Bu arada söz alanlardan bazılara, 
tarafından Talebebirliğinln lnkı· 

lab kurbanı Kubilay ibtlfalioe 
niçin iştirak etmediği soruldu, 

bu mevzuda çok hararetli mU· 
nakaıalar yapıldı. 

idare heyeti namına buna 
cevab verilerek, Talebe Birliğinin 

KubilAy abidesi lhtlfallne çağırıl· 
madığı bildirildi. 

Sonra azadan blrlıl, Çanakka· 
lede dikilecek Mehmedclk abf· 
desi için iane toplanma karan 
verildiği halde buna henüz niçin 

teıebbU.s edilmediğini &ordu, bu 
da ateıll münakaşalara yol açtL 
Bu hususta vilAyet tarafından 

yapılan tahkikahn henilz bitiril· 
memiı olduğu cevabı verildi. Bun
dan sonra, milli fikirleri neşir 

için ufak broşürler çıkarılması 
llerl sUrllldtt ve toplantıya son 
Yerildi. Gelecek hafta yeni idare 
heyeti ıeçilecektir. 

Hapishaneden Kaçmışb, 
Bir Dağda Tenkil Edildi 

Amasya, 28 (A.A.) - Çorum 
habisanesinden kaçan eıkiyadan 
Çöllü adında!d katil, Alan dağın• 
da bir jandarma mlifrezeml8 
tarafından 6ldürUlmU1tllr. 

Para İıleri 
Parla, 27 (A.A.) :_ Ulualar 

arası para durumunu tedklk eden 
Pötl Parizien yazıyorı 

"lngilU: lirası ile dolar bir 
dUıme yarııına giriımiılerdlr. Bu 
düşmenin durma11 mukadderdir. 
Zira akıi takd:rde yanı bir ,61Um 
yarışı halini alacaktır.,. 
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1f L 1TM1 Si 
AH•t~l•rl ı Kara!ıly K3prl\ıtı 
Tel. ' 1"2 - lirkeel MllalıdarHd• 

Hu TeL 12741 ....... .. ..... 
Ayvahk Yolu 
MERSİN vapuru 29 Birinci 

KAoun CUMARTESi gnnn aaat 
18 de lzmir' e kadar. "8769,. 

Karadeniz Yolu 
KONYA vapuru 29 Birin· 

c1 Kanun CUMARTESi gll· 
nll saat 18 de Hopa'ya ka· 
d us770,, ar. .. 
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30 Birinci Kanun Pazar 
fstanbul, 18 ç· y saati, otel Tokat

lıyandnn naklJ, 39 jimnnstik, Selim 
S rrı, 19,30 dünya lınberleri, 19,40 
kitar orkestras•, 20,10 Ziraat vekaleti 
namına konferans, 20,40 p'ik, dan• 
musik'si, 21,10 Anadolu ııjıınııı bor• 
aakr, 21,: O radyo orkeııtrası, 22 radyo 
caz ve tr ngo orke•tra11. 

V. rıova, J345 m. - ]8 popOler 
Leh mu• kisi, 19 ı~z.lcr, 20,20 plak, 
20,30 hafif Viyana muıikiıi, 22,10 
haberler, 22,20 konferans, 22,25 Lem· 
berglen, neıeli popüler .cnfonik 
konser. 

Moskon, 1814 m. - 11,15 popil
ler konser, 12,15 ineç neşriyatı, 18 
lngilizce, 18,30 lııpanyol vo:!v:li, 19,80 
k rıo k konser n danıa, 21 milli mu
•iki, 22 muhtelif dillerle neıriyat. 

Paris, (k11a da'ga) 19 m. 08 - 14 
konser n'!lkiJ. 15 haberler, 16,:30 lnıri
lizce h ıberler, 15,45 rövü, 16 koloni 
hr. yatı, ] 6,15 sözler, 17 konıervatu• 

v. rdan nak'en konser. 
Viy. na, f>07 m. - 18,10 plak, 18,40 

git:ır odn musild, ııözler, 20,:..0 haber· 
ler 20,30 (Straustan Lehara kadar) 
adla radyo popürisl, 2ı?,05 •enfonik 
konser, 22,30 haberler, 22,50 konHrio 
devamı, sözler, 24 barkuartetl 1 Peı• 
teden nakil. 

31 Birinci Klnun Pazartesi 
lstanbu', 18 Franıızca ders, 18,SO 

pJ&k, orkestrası, h fif muaikl, 19)30 
dünya haberleri 20 Üniversite namına 
konferanı, 21,15 Anı.ıdolu rj'JDll ve 
borsalar, 21,80 TGrkçe aözlll dan• 
musikisi, Bayan Bedriye Oo. 2 radyo 
caz ve tango orkestrası. 

Varşou, 1345 M. - .18 piyano 
konseri, 17, '!S aöz.ler, 18,35 aa• 
lon musikisi, •3zler, 15,15 ıarkılı 
konser, çocuk neıriyat•, 20 plik, 20, 
25 ıözler, 22 •enfonik konıer, 23 rek 
JAm konseri, pl,k, 24,35 mazurka, 
1 YıJbat nı tebrik ·n mOdiir Cbamice 
tarafındau sözler, Chopiıa havaları, 
nıi li mıırt ( Şimali Amerikaya nakil 
lçin ), 1,2S dan•, 2 ıen emiıyon, 3 
dan1o 

Parlıa, ( kın dalga ) 19 m. 68, 14 
konser n· kıi, 15 haberler, 19,:;o lngi
lizce haberler, 16,35 deoizcil:lc, 17 
Fono gazet, J6,3S Pari• bayatı, 16,4.S 
orketra konstri, 17,45 spor haberleri. 

Viyana, 507 m. 17,85 ıarkıh 
konıer, ı~z'er, 19 1934 de bir 
bak fı 19,25 yeni nneye veda 19,55 
Sohan Strnuuun ( F:edermaus ) (Ya
rasa ) opereti ( Viyana opera• ndan 
nakil ), 23 haberler, 23,20 Apollo:lan 
11aklen y.lbaıı neır'yatı, 24,55 birkaç 
ıöz ve yeni Hneye airif, ıos Apol
lodan naklen devam. 

1 ikinci KAnun Sah 
Varıou, 1345 m. - J8 danı, 

ılSz'er, 19,05 hafif muıiki, l9,4S 
ıözler, 20 hafif muı;ki konı~ri, Ak
tilaltte. f0,80 plAk, 20,45 haberler n. 
21 Robert Stolzua ( bir tek ıece ) 
isimli operet temılll, 28,lS Rekllm 
kooıeri, 23,30 dan1, 21 aöz~er, 24,05 
danı. 

Moakon 1714 m. - 17.50 paıtl progra• 

mı, 18.50 kııılordu neırlyah, 19,'i~ Kolkoıı: 
netrlyatı. 22 Almanca neşriyat, 23.00 Fran
ıı:r.ca, 24.(\S Felemenkçe. 

Berlla "6 m - 18 ıpor, 18.lS operet 
popü iıt, 19 (Vaa Ench gafaelt) lılmll skeç, 
21 ııollııt konıerl ve karaşık orkcıtra konıerl, 
23 haberler, 23.20 ıpor haberleri. 

Viyana, 507 m - 18.lı.l ıen hlklyeler, 
18.35 plAk, 19.25 radyo orkutraaı, (MAX 
Schönhr n fdarealndc) , 21 haber:e:-, 21.10 
harpa ile ıırkılar, 21.45 edebiyat, muılkl, 

21.<15 haberler, 22.55 dans, 1 Budapeıtcden 
DaklJ. 

2 ikinci Kanun Çar,amba 
Varıova 1345 m - 18 Schubertln tar

lnlanudan, 18.25 ko:ıfcranı, p tik, tlL35 plAk, 
19.SO spor, ıli:ıler, 19.15 kuartet konseri, 
ı5ıler, 21 Vlyaaadan nakil, aöılar, 22 Cho
pln konseri, 22.SO konferana (Eaperantoca), 
22.40 tıırkılar, 23 rekllm konaerl, 23.l~ dans, 
mua k'al. 

Moakova 1714 m - 17.SO a6ıler, Boro-
41n butelerlnden parçal:ır, 19.30 kolkoı aef• 
riyali, 21 aonfonlk koıııer nakl•, 22 muhlo• 
lif dillerle nefriyat. 

Budapeıte, 550 M. - lS orkestra 
konseri, 19 ders, plak, 19,55 hikayeler 
20,30 operadan nakil, 23,30 cazband, 
24,20 Macnr oarkıları, 1-3 gece musikisi• 

3 ikinci Kanun Ppr,embe 
Vartova, 1345 M. - 16,45 Hafif 

musiki, 17,45 sözler, 18 nakil, 19,15 
ıonatlar konseri, 19,45 sözler, 20 plak, 
aktQalite, 20,30 p'iik, sözler, 21 hafif 
muaikJ, 21,45 haber:er ve ııaire, 22 
senfonik konser, 22,45 konferanı, 

23,IS danııı, ıöz'er, 24,05 dana. 
Moıkova, 1714 M. - 17,~0 parti, 

18,80 Kızılordu için konser, 19,30 
kolkoz netriynh, 21 kıırııık kooaer, 
22 muhtelif dilJerde ıöz~er. 

Budapefte, 550 M. - 18 Ziraat, 
18,85 hafıf muıiki, 19,50 den, 20,20 
piyııno refakati)e ııırkılar, 21 amele, 
21,·10 Plak, 22,40 piyano musikisi, 
23,20 çingene muıikiıi. 24,10 dan1o 

4 ikinci KAnun Cuma 
Vntovo, 1345 M. - 18,15 oda 

muıikiıi, l8,SO ıöz'er, 19,15 piyano 
konıeri, a6zler, 20 piyano ile ıarkılar, 
alrtGalite, 20,30 dana pliklsrı, muhtelif, 
21,15 filarm'Oni tuafrndan •enfonik 
konser, 23,30 t'lrler, 23,40 rekllm. 
2:1,05 dana. 

Moskova, 1714 M. - 17,30 ılJzJer, 

18,30 Kız lordu lçia konıer, 19,30 
( Yeni Türkiye ) iıimli konferanı. 21 
Ç•lc musikiıl. 22 muhtelif dillerle 
konferan1o 

Viyaaı, 507 - 18,20 amerikan mulilkJıL 

19,10 •Por, ıöz ar 20,05 haberle~ Ye aalre, 
21,0S t avald kabastanıa ldares'nda bGyllk 
ıenfoulk konlier, :t3,20 orkestra. 23,3'.l haber 
ler 2J,SD konıerln deYamı 1 kuartet Jı:nserl. 

5 ikinci kAnun cumartesi 
Var,ova 1345 m. - 18 ıö:ı: er, p yano ke• 

man ıonat ar, ı6xler :ZO,:tO ıöı.ler, pllk• 
lar ( mar:ene dıtr:ch) 2!\ ıöL:er, haftf er
keatra, haberler :l2 ••nfoalk koDHr, 
ıpor 25 rek lı11 danı, a3:ı:ler, dana. 

Moıkova, 1714 m. - 17,SO ıUz e: 19,~ 
"Toska. ope aaı (puçlnl) Ye nlco!alnl ı"Fem
mea Jolyeuıea de vidaer. (her lltl eser de 
radyo iç n adapta ed lmııtır.) 2J mubte:ıf 
dlller'.o konferanılar. 

Viyana, 507 m. - 18 dera, IR,15 mando• 
lln kon1trl, ç"agııne muılklıl, 19,10 ,undan. 
bunda11, 19,20 akıOallto, 19,SO halk ıarktları. 
~,40 babuler, 21 kemaa muılk,ıl, 21,40, pl• 
yu, 2:r,l5 be grad.aa nıtlul, 22,4,, hıbtrl•r, 
22,55 ho'ıı:er radyo ork11truı 23,50 aktım 
kona rl 24,4~ kartert koııHrL 

·ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk algı ıhğındaTl, nezleden gr:pten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi 
~ budur. ismine dikkat buyurulması 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: ._ ______________________________ __ 

5.000 kilo Üstüpü 
ldnremtı için şatın alınacak bu malzemeyi vermek isteyenlerin 

numune ve şartname) i gördükten &onra pazarbga girebilmek için 
••% 7 t/2,, teminat akçelerile beraber "2/1/935,, Çarıamba günü saat 
.. 14,, to Cibalide Levazım Mubayaa ~ubemize m~racaatlan. "8665., 

lf * 
Ciball TiitUn Fabrikaı'le Kabataş lstanbul BqmOdllriyeti 

ambarlarmdan Karacabey yoluyla M. Kema!paşa ve Karacabey Ida· 
relerine gönderilecek mamul tfitiln ve içkiler yol paraıı münakasa 
ile ihale olu:ıacaktır. Şartnamöler Bursa lnbiaarlar batrnüdürlüğil 
llo M. Kemalpaıa ve Karacabey idarelerinde ve Cibalide lnhiaar
lar Levazım ve Mllbayaat Şubeıinde bu~unur. lıteklilerin °176,, 
lira 1125,. kuruı muvakkat teminat akçesile beraber 10/1/935 Per• 
şembe iÜnfi saat 15 te Buua inbiıarlar BaşnıUdQ.rlliiüne •lira• 
caatları. (87JO) 

BugUnkU Bilmece 
Eoı dört köşeleri aıağıd11 ya• 

nlı manalara ge~en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiş, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
mit oluraunuz 1 

1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 

12345678 

Soldan saQa 2 

1 - Aile iımi 
2 - Vıılde - ekil et 
3 - Ok ahn alet • bir nota 
4 - Sıh:b- Mıs rdaki ~üyük nehir 
5 - P ntalon dDımesin diye ta-

kılan ıey - TörpO 
6 - Pislik 
7 - Cebhe 
8 - Hay~et edatı • genitlil 
Yukar1dan aşaıu 
1 - Meb'ua 
2 - O .zate - kamer 
3 - içinde yat yapılan ıeJ 
4 - Gevteğin zıddı 
fi - Yolun zıddı • istifham niduı 
6 - Merdiven 
7 - Eğ'lmit bir ıeyin hali 
8 - Söylerler 

~BAN A NAKLi • 
TÜRKİYE İMAR BANKASI 

Yeni Postahane arkasında Aşır efendi kUtUphanesl soke§ın 
da eski bulLindulu binadan karşısında kendi mali olan 

İmar Hanına taşınmıştır. (632[' 
• "' • #. •• • ~ - • • ... ~ # .... .. • • ,._ ' .. ~ 

AVDA 300 LiRA MAAŞLA 

t<APICI ARANIYOR 
BüyUk sefarethane veya otellerde mükemmel terbiye görmüş 

iri vücutlu ve yakışıkh 35 ile 45 yaşı arasında bir kapıcı aranıyor. 
Fransızcayı iyi konuşup yaı.ması aynca Almanca ve lngiliz.ce 
bilmesi ve asgari orta tahsili olması lazımdır. Tllrkler tercih 
edilecektir. Taliplerin resimlerile birlikte latan bul poıta kutusu 
176 .. SEFARET., rumuzuna yazmaları rica olunur. ._ _____________ ......................... . 

1 Devlet Demiryolları llinları 1 
31/l~/934 günlinden sonra yeni Mesajeri tarifesi baflıyf'cakbr. 

Yeni tarifede 30, 35 ve 45 kiloluk parçalar için de ayn Ucret var
dır, Ücretlerde kesirler beş kuruıa yuvarlatılmışbr. Faz.la tafıilit için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. cc8749» 

-tc * 
1/111935 gllnUnden başlamak Uzerc: Devlet Demlryollan ambar· 

larında, rıhtım Ye limanlarında çalışma saatleri dııında yapılmaıı 
istenilecek doidurma ve boşaltma işleri için artık çalışma ücreti 
olarak bir kişiden alınacak para /25'J/ kuruştan aşağı olmamak 
ıartile ton başına ayrıca /SO/ kuruş alınacaktır. Fazla malumat için 
istasyon!ara müracaat edilmeıi. «8750» 
9*' es • 

Za,iycti umum~ye, fştihaıızhk Ye kuvvetıiı.lill balatın.h bj (iik 
faide Ye tesiri görül::ıı: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

le.!J Q 
l.!Q 1<;y6 

~ 4.Sı 

DAQA 
"BiRiKTiREN 
QAl...IAT-~ Db:Q 



== ,..,.. ı 

1934 ı 1 
YILBAŞINDA ZENGiN j 

OLANLARı 1ı 1 - Çatalcada Ortak (19) Köylü 
~ - İzmirde ,, (10) n 

1 - Dörtyolda Süreyya Ye siya 

4 - Sam•unda fotoğrafçı .Ali n 
Mu urlar. 

Ş - Alaoyada Avukat Adil 
8 - Beıikta~ta bahçınn İamaU 
f - Sirkecide arabacılar cemiyeti 
8 - Küçük Ayaeofyada Şt vke• 1 
9 - He;voj'lunda Katina Metagalvu ı.'I 

10 - " Mitrani Paralli ilah. 1 

YILBAŞINDA ACABA KiMLER 
ZENGiN OLACAK ? •..••.•.••• 

KA'E 

BAŞ Y8 Dit ağrıları GRiP 
NEZLE içln ismine dikkat ediniz. 

Bayram münasebetile 
Beyoğlunda 

MAlaAZALARI 

Erkek ve çocuklara mahsus 

E BISE D AİRESI I 
Yenlde11 tanzim ve zengin ·çefltlerle tezrin etmiştir. 

Şapkalar Gö1ı .,eklar 
Trikote eşya Pijamalar 

Eldivenlar Kravatlar 
iç çamaşırlar Şallar 

El çantaları ÇorabJar 
Parf Umöri Seyahat 

Levazımatı Levazımatı 

Vesaire... Vesaire ... 

•QIBBS • 
GUZELLIK PUORA51 

Saf, İnce ve kokulu 
olup her kadının 

kullanacağı yegane 
pudra dır. 

Birinci kluna 29 

nNURKA.lEM,, 

.. 

Kurşu Kopya ve Ren dl 
Kalemi ·na r ktl't i eciden 

l•teyinlz. 
F•brlk• ı: lstın u~ Ayvan arııı 
apr iıkılııi cad:lısl. 

Toptan Sa Yeri: 
llrkıci MlhD ar Zıdı Hı:ı N . 1 -

NU ALIM 
TD. ŞiRK Ti 

r.t m71 

1 2 nci Kiinun 1935 den itibaren 

FIATLAR ı 
SATIŞA BAŞLIYOR 
rabrllıada Teslim 

KÜP ŞEKERİ 
KRİSTAL ŞEKERİ 

En nşağı 1000 kilo sipariş kabul 
&, ADRES : TURHAL ŞEKER FABRiKASI T. A. . TURHAL Tel 

kuruştur. 
edilir. 
af adre•f r Fa6rlk11 Tıırlıal 

f"' Dr. KEMAL NURi • 
Cilt •• Zührni hutalıklar mütehaeaııu 

Beyotluı Rumen hen 16 
'z ,.. Tel: 40153 "' __ ., 

Neden ve ne icin il 

Herkes kuilanır, çiJnkU: 
Çıkmaz, bulaşmaz, iyi ve 

ucuzdur. 

Doktor 4m-~ 

HORHORUNi 
Frni ;inli Valide kırırnthune.si } an.nde. 

'-ı 'l'el ı 24131 • (5408) ·--

Süper 35 ::==:::X::::&i3 
Hediyelikleriniz için 
Süper ŞAD 35 

radyosunu intihab ediniz. 
tler tarafta taklid edllen ve kat'lryen 

aynı rapılamıyan radyodur:. 
Satı' peşin ve veresiye 

Satış yeri: 
Rikardo Levl Müessesesi 
JıtanbuJ, Sultanhamam Havuzlu han No. 9-11 
Eski,ehlrde ı İatanbul Pazarı M. Kamil 

Bah cekaı>u - Meydancık 

ATA REFiK 
Mağazalarında: En ıon Moda 

YÜNLÜ ve iPEKLİ K.UMAŞLAR 
TUHAFİYE-F ANILA-TRİKOT Aj 

Vesairenin en mUntahap çetltlerlnl bulacaksınız. (6245) 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriya' müdürü: Tahir 
Son Posta llatbaaaa 

. 


