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Faciadan Sonra uhran 1 
Fransa Kabinesi istifa Edecek 

Parlı, l 3 (Huıuıt) - Marıilya 
•uikaıtı faciuının talakikatıaa bll· 
yük bir ehemmiyetle devam edi· 
liyor. Marsilyada m&teveffa yg. 
.goılavya kralı Alekaaadra kurıua 
•ıkan Kalemenlo tevkif edilen iki 
arkadatı Beneı ile NoYak iki 
gllnde11beri Annemaı'da ıorpya 
çekilmektedir. Bunlar ellerindeki 
paaaportlann Ahte olduiunu itiraf 
etmiılerdir. Yapılan tetkikat neti• 

Gizli Bir Casus Şebekesinden Balı
sediligor, Birçok Tevkıfler Yapıldı, 

Mülıim ipuçları Bulundu 

Ortaköylülerin 
5000 imzalı 
Bir Mazbatası 

Ortaköy derelinin iki tarafın
da, tramvay caddesinden itibaren 
ti tepeye kadar, .. ra ile evler 
vardır. Derenin iki tarafındaki 
evlerde oturaalar bet bin lmzah 
bir mazbata ile belediyeye mllra• 
caat etmiye karar vermitler, bu 
buıuata imza toplamaya bqlamır 
lardır. Dereboyu halkınm beledi
yeye böyle mllfterek bir mazbata 
•ermelerinin Hbebl ıudur: Dere
boyundan akan ana lliam uzun 
aeneler bakımsız kaldıktan ıonra 
dolmuı ve f yice bkanmııbr. De
renin iki tarafındaki evlerin ap
tHaneleri de, bu vaziyet llzerine 
tıkanmıt ve akmamıya baflamı.
br. Binaenaleyh evlerde çok ke
rih bir koku intifar etmiye bat
la•ııtır 

cesinde de paaaportlarıa •allte 
olarak tertip edildltl ve altları•· 
.:dakl imzaların da uydurma oldu· 
tu anlatılmııhr. 

Annemaı, 12 ( A.A )- Novak 
ile Bene• uzun uzun •orıuya çe· 
ldlmiıler, ellerindeki Çeko.Iovak 
pa1aportlanıaın ıabte olduklarını 
itiraf etmiılerdirdir. 

Beneı, aaal iımiain IYan Rajliı 
oldujıınu, Yupılavyada Kolo-
4inette doidutunu itiraf etmiotlr. 

Novak hllviyetl hakkında ıaa· 
16mat vermekten iıtiaklf etmiftir. 

Her lkial Kalemeni Pariı't• 
tanıdıldanm, fakat bllvaııta dalal 
auikaate lttirlk etmeclilderiai 
llylemf.tlerdir. 

Soltl• ı a.ı.,..tt• Kıral eetllle•I, Hftl• r11iltnefl• iır•lır1 en•zHiala ••n• ,.urfl•c•fl 
s,,uı u,,..,.,,.,. ,.,..,..,. 

Bu civarda bUttln eylerin il· 
tımlan bkaladır. Ev nhlpleri 
kendi ••lerlnl ana latıma batlı• 
yan kulakhklan birkaç defa te
mizletmiıler, fakat bir mlddet 
•onra mecra yine bkanmıtbr. 
Çllnkll ana lltım bozuktur. Marıilya, 12 (A.A.) - Çekoa-

lovak konıoloıunun tahkikatı, 
Kalemealn pasaportunun ıahte 
~utana g&atermlıtlr. 

....... tw ...... 
tertfbl ....... hlr paapemmldle-
rinden baıkadır. 

MUbUr taklittir ve bir imli 
JaDlıfl Yardır. 

Praı' da Kalemenln nufuı kay· 
dına dair hiçbir ıey bulunamadığı 
teyit edilmektedir. EAHD bu 
lılm bir Çek iımi değildir. 

Suikaıtta yaralananlardan bir 

adın haatanede &lmtlftllr. 
Bir ı•hadete göre Kalemen 

Marallya'ya Eyl6llln 29 zunda ıel
mlttir. 

BrDU.I, 12 (A. A. - "Na .. 

l.f,'ej mıata aaıada baluad•faaa, 
kömUr itlerlnde çalııan bir Hırvat 
olduiunu, buradan 28/5 tarilainde 
ayrıldığını temin etmektedir. Bir 
Yugoılav heyeti Uyej Yuıoıla• 
konıoloılupna fit•it. heyet iza• 
.. adan lldıi katili tanıdıklanm 
ı6ylemiıtlr. 

Parlı, 12 (A. A.) - Kale men 

Belediye Seçimi Bitti 
----- -

1.tanbul Halkı Bu intihapta Sandıklara 
210 Bin Rey Attı 

D•11 r•• ••ntlıil•rı11ı11 l11i 6ö•l• lcalahlıl:tı 
On iki gtındeaberl devam deYam edecek ve kazananlar Sah 

eden belediye azabiı intihabatı, ınnil ilin o~unacaktır. 
dn L. t 21 d 'h t DUn intıhaban ıon aOnll ol· n a~am ıaa e nı aye . 
hulmuıtur BUtOn kazalardaki rey duğu için canla bir faalıyet ıöze 
ıandıklar1° aaat 21,30 da milhllr· çarpmıtt&r. On bir ı&ndenberl 
lenmittir. Reylerin taaniflne bu· reylerini lıtlmal edemlyen yurt• 
a&nden itibaren baılanılacaatar. daflar din kaymakamlık d~ire-

On iki glln içeriıinde, ablan lerlade bulunan aandıklara gıde· 
rey miktan (21 O) bini bulmuıtur. rek reyleri•l atmıılardır. 

(325) bin mllntehip oldu· Cem•I Beyin ~ey•n~tı 
pna ıöre bu miktarla ekse• C. H. fırka11 waliyet ıdare 
tlyet temin edilmiıtir. heyeti reiıi doktor Cemal Bey 

Reylerin tuniff iti aç tin ( Devamı 3 OncG 1Gade ) 

l•ti/aa H"'-• Fra• ... a.,..lcill 
11..D• .. r• 

ile fftplaell YuıOllavlana fetot
raflan btıtln Avrupa pol!ıi11e 
16nderilmlttir • 

Tahkikata memur komiıer, 
Kaleıaeniıa &zerinde valter marka· 
la alb prj6r olduğunu ı&ylemiıtlr. 

'Uph•ll Vugo•l•vl•r 
Parla. 12 (A.A.) - Sea D&nl'· 

de alelekıer f8phell Yugoalavların 
buluıtuldan lokanta ve yerlerde 
araıbrmalar yapılmııtır. 

T ewkif edilen tlç tlphell tahıı 
•orpya çekilmek llzere Parlıe 
ıetirilmif tir. 

Sulk••t ••bekeel 
Parlı, H ( Huıu.I ) - Şi•di1• 

kadar yapıla• talaldkattaa abaaa mi-

Hırvatlara Karşı 

1N ~.~.~rıi~~~,r _ 9.,~~~2. 
bulua n halk Sar y-Boıııada n Aıl· 
ek e qilm y eler 7ap11uılar. B rlnel• 
sinde Nepredak iımlndeld Hınlt 

Cemiyeti buıuı ile it lyan Konıo· 
loahanHınl taılamıtlar ikinçiılnde de 
Urnt•kl L ıt iımındeld Huvat ıaae• 
teıi b'na11nı yatma etaaiılerdlr. 

Son haltu 3 ancı .. fada 

him netice, Mar1U1a faclaıını tertip 
ıclıa ıuikaat 1ıbek11ialn, zaaaedil· 
ditiatlea çok daha ııait oldutuau 
me1tlaaa çıkarmııtır. Şebıkeala 

AY .... ~i:." •IW• ..,...,. 
~-·""·· .... lui M•ra1 Y•- PuiM si4erUa takip 

' Devamı 9 uncu yibd• ) 

Burada oturanlar mloferlt 
ıeldlde belediyeye birkaç defa 
müracaat etmitlene de, Belediye 
ı.tplr ta.nbte ~. De
reboJU halla, '8 ·. · feci - •ulyet 
.brpıandu çok mlftelddlrler. 

Üsküdar Cinayeti 
Polis Esrar Perdesini Yırtb, Dört 

Kiıi Nezaret Altına Alındı 
Oıkldar mllddeiumuml mua• 1 adamlarla beraber çıkıp ıltmit 

Ylai Nazif, emniyet lklad ıube ve bundan sonra bu cİYarda kır• 
merkez memuru Kadri lbrablm man Huanı ıören olmamııtar. 
ve Oıklldar merkez memuru Eı· Y almz Salı giln8 akıamı aaat 
ref Beylerin lld Jln geceli glla· 7 raddelerlnda altmıthk ihtiyar 

M•lctul Ha••r1 AiH ı• lc••ik 6eıı 

ılilzl& çalıımalan neticHinde Üı· 
kadar Karacaahmet mezarhiJnda· 
ki eararengiz •inayetin earar per
de.ı nihayet yırblmııtır. Bu ciaa• 
yete kurban tiden llatlyar adaaın 
Gireıun willyetlaia Garele kaza• 
ıının Eyneıl nahlye•iain Dere 1.
hakla köyladen •• iki aenedenbe
rl Kuı•paıada çarp dYanada 
oturan Kırman HaAn adlı 60 
yqlannda bir adam oldup kat'ı 
ıurette anlaıılmııbr. Kırman Ha· 
ıan iki aenedeaberl Kuımpqada 
oturmakta ve ııYacıbk ederek 
ıeçlnmekt• itli. Kırman Haaan 
Pazarteıl akıamı yaaıncla iki 
ada• oldutu balde Kaıımpqada 
Hllaeyln Efendiala kahveaincle 
bir mlcldet oturduktan ıenra ita 

yanında yine iki adam ile bera• 
ber Kadık&ytlnden Hay• 
darpaıaya ıiden caddedeki 
kahwelerden birinde bir mGddet 
oturduktan ve birer kahwe içtik· 
ten aoura Haydarpqaya dojra 
gittikleri ve gece ıeç vakit te 
Karacaahmet mezarlajına yakın 

( Devaau 3 GncG ylade ) 
. .. . ·~ . . . . . . ::..~-----~ 

Fransız Gemileri 

Tor,.itolarıır /cama111la111 Vi• A•lrel 
Pi•• (Y aaıaı 9 uacu Jlade) 



~ 

- ..... -~~--~ 

7 Sayfa 

Belediye 
Seçiminden 

onra 
İstanbul umumt mecfüine aza 

ıeçimi dün akşam bitti. Şimdilik 
atılan reyler tasnıf ediliyor. Kazanan 
azalar yakında bir araya ıelerek 
omıımi meclisin yeni devruinin illı:: 

toplantı ını yttpacaklar. Biz ıimdi
dcn, htilkıo yeni meclisten temen
oileriııi topladık. Şa ı tırlarda bu 
dilekleri okuyacak ınız. 

lf-
Ali Hüsnü lley (Adliyeden mütekait) 

- Şehir meclhiain yeni azalarını 
timdiden tebrik ve muvaff akiyetler 
dilerim. Ha'k fırk2'11 taratından nam• 
setlikferi ıüri1Tenferin kazandıklarını 
tahmin ediyorum. Hepimiz biliyoruz 
ki lstanbulun birçok ak&ik tehir i.t'cri 
yardll'. Su mes !eıri, süt derdi, soknk· 
ların t~izliği mea lHi ve u.indi.r. 
Ben yeni Şehir meclisi azalarından 

bu eluik tarafların baıa.-ılraııaını 
temenni ediyorum. Hele .Ot itini 
halle:ferlerse bu tehre çok büytik bir 
\yitik yapmıt olacaklardır. Şunu da 
tCJyleyeyim ki bu itlere bir bal 'areai 

ak, çalıımakla ohu. 

~ 

Kemal LuUi Bey ( Hukuk Fakülte
el.ııde ) - latanbulun birçok ekıik 
brafları Yar. Fakc.t ben bunların hepl· 
ıini timdUik bir tarafa bırakarak tek 
bir t•Y temenni ediyorum: Çocuk 
me1elHiıaln halli. Bir t•hirde oturan
IH o temin belediy ıiae emanettir. 
Belediyeler, tehirliler için utreı:rlar. 
L.t nbul ıokaklarıaıa her yerinde 
ıündtlzleri atzı ıllt kokan bir takı 
aua baba kuzuları öbek öbek ıokak 

çocuklutu yaparlar. Bunlar bu nzi· 
yelle çok fena tartlar altında bGyGr-
1 r. Afı:darrndan fena lakırdı Ye 

kllfOr eksik olmuyor. İtte y nl Şehir 
Mecliıi bu mahalle Y ıolcak çocuk
luAunu ortad n kaldırabillue hem 
vazlfeaini yapmış, he d çok büyük 
bir iyilik etmit olacaktır. 

* Hulki Bey (Sultanahmet Akbıyık)-
8 n yeni Şehir Meclisi azalarını 

tebrik ederken dil ği de ı3yl anlata
cafım: Süt derdiain bir çırpıda halle· 
dilmesi. itte benim yeni Şohir Mec· 
lisinden biricik dileğim budur. Sen • 
ler varki ben bu tehirde ıOt içmiyo· 
rum. Çllnkü sOtler hep hilelidir. Y •t
mur ıuyunun ıüt yerine sııtıldığı bir 
ı•hirde bulunuyoruz. Eter Şehir Mec
liıi bu iıi haHetmeue çok müteenir 
olacaQ'ım. 

Kalp Se1<tesindan Otom 
Beıfktaıta oturan Fatma H. 

adlı 50 yaşında bir kadın, ac-
lraktan geçerken bayıl lf, biraz 
11onra da ölmüştür. Yapılan mua· 
yene neticesinden kalp Eckteıind 
6ldüiü anlaplmiftır. 

Bir Hamal Yaralandı 
Tahtakalede Kanza hanına yOk 

çıkarmakta olan hamal Bekir, 
müvazenesini kaybederek merdi
venden düşmllş, muhtelif yerle· 
rinden yaralanmıfhr. 

SON POSTA 

• 
1 ÇiSi 

i<:urn z 
Kaçtı, 

r emurların Elinden· 
k t Yi e Tutuldu 

En Jld i n şehrimizde bir dise olmuf, bir 
kaç kçı açıkgözfük yapmak fıitiyerek me ur-
1 rm . ~Iind~n ve kaçmıf, fakat yine yakayı ele 
vermıttır. Bır muharririmizin yakından takibettiği 
bu hadise öyle olmuştur: Polis kaçakçılık bürosu 
me urları, tiç glin vel Cemil adlı birini Hüseyin 
adlı birine Eroin satarken cOrmUmeşhut halinde 

Cemil yine memurların önllne diiımUş, bir mftd· 
det or larda dol ŞDllf, nihayet sokakta bir "dam 
ile knuştuktan sonra yine memurların yanına dönerek: 

yakalamıılardır. Sorguya çekilen Cemil Eroini ri 
Şaziye adlı bir kadından tdığını v arzu edfürae 
Şaziyeyi Eroin satarken clil'mftmeşhot halinde ya
kalatacaiını ılSylemiştir. 

" - Mehmet urada bir hana girmiş. Şu d kl
kada orada lmlı. ,, diyerek o cıvardald b nl rdan 
birine dalmıttır. Aradan bir hayli vakit geçtiA'i 
halde Cemilin dönmediğini gören memurlar hana 
girerek Cemili aramışlar ise de bul mamıılardır. 

Memurlar Cemil ile beraber akş m Uzeri Çen· 
berlıtaıa gitmlılerdir. Burad Cemil ilerden me

murl arda arkadan yUrlimiye batlamışlardır. Burada· 
· ki sokaklardan birine sapan Cemil bir kadın ile 

aizli bir şeyler konuştukt n sonra memurların ya
mna dönerek: " Kadının elinde timdi bir fey yok· 

Uf. Elindeki Eroinleri şimdi buralarda dolaşan 
M hmet adlı birine ermiı. Şimdilik onu yak 1 yın 
Şaziye iıe her vakit elinizdedir . ., Demiıtir. 

Cemill elinden kaçırdıklarmı gören memurlar 
derhal faaliyete geçerek araıtırmışlar nihayet F e
n erdeki evinin civ rmd bir küm ste bularak yaka
lam•ıl~rdır. Niçin kaçhğı sorulunca Cemil fU cevabı 
vermittir: '1 

- Karım çok meraklı bir kadındır. 

Eve gelmediğimi görUnc tela e dtışecektL Gidip 
bir kere ona görünecek, eve öteberi do g~türdilk
ten sonra yine gelecektim. " 

Cemil evrakile birlikte Adllyeye verilmiş ve 
Şaziye de yakalanmışbr. 

Muallimler 24 Saatin 
Ecnebi Mekteplerdekilerin H ô.dise/eri · 

Sicilleri r etkik Ediliyor 1 Aziz fendi iımindo biri Be-
Maarif V ~~eti ilk tedrisat yoğlunda fotoğrafçı olan e ki or· 

u.m~m.i mü.dfirl.ugfiniln ficud~ .g - tağı Yod&yı bir para meselesin· 
tirdığı yenı ta ımatnam mücıbınce den fena halde dövmüf ve fotoğ-
ecnebi ve akaJI;yet mektepl rinin f ki 1• ı k b ra ma nes n ırmış r. 
ilk kı mlarındaki Türkçe muallim· ·1ıo1. LJ ı·ı dl b' · B ğ k 
ı , . . . 'T" ı- a ı a ı ırı o az cıen-
erının vazıyeti, ~n~rıf mU~ilrlll- de kömürcü Mehmedi dövdOğün-
ğUnde müte ekkıl bır komısyon d k ı b 
tarafından tetkik edilmeye baı· en /..aEa ~k-1' k. H r 
lanmııtrr. Bu komiıyon Maarif . - vve ı a ıam a ıç vapu· 
Mnd- n H d udu in rile köprfiyc gelmckt olan Edvar ur·.1 ay ar, m r muav • . . . 
lcri Nurullah, Şevket Süreyya ve dl! hırı kazaen denız düşmU , 
Adil Beyl~rdcm mfirekkeptir. Ko- bogalmak llzere iken kurtarıl-

. ·ki kt f d k" mı br. mısyon ı no a etra ın a tet ı· N"h t dl b · · F 'kö d 
kat yapacaktır lf J a ı ırı erı y 

J Me~cat muallimlerin mfi teri aıfatile girdiği bakk l 
Tomanın dilkkinından yarım kilo 
tütün çalar k s vuşurken yak -
lanmıştır. 

Yazi ye tleri, 
2 - Yeni tayin edilecek mu· 

allimlerde ranacak va•ıflar. 
Hilen bu mekteplerde Türkçe, 

tarih, çoğraf ya, 
0
yurt bilgisi mual-

limi olan kimselerin ıııicilleri tetkik 
edilecek, bunların içinde asıl 
mesleği muallimlik olmıyan ve ha· 
riçte baıka iı apanJarm ve devam
uz olanlann bir liıteıi yapılarak 
Maarif Vekaletine gönderilecektir. 
On bet gllne kadar bu li te ha
xırlanacaktır. Vekil t bu li teyl 
bir daha tetkik edecek, vaziyet· 
leri herhanııi bir sebeple mual· 
limlik yapmıya mftsait olmıyan· 
ların vazifelerine nihayet veril 
cektir. 

Öğrendiğimi~e göre bu mu· 
llimler ar aınd re mr daireler

de çalıian devlet mesmurlan, ya-
z.ıhane, muaycneluın sahibi dok· 
tor, avukat, ecz cı, dişçi gibi 
birçok kimse! r vardır. 

Münhallere yeni tayin oluna· 

·-························ .. ···········--···············-··· 
c k mualJimJer talimatnameye 
göre harek t edilerek, mesleği 
muallimlik olan kimseler arasın
dan eçilecektir. 

Bu ene bcnfu: bir yere tayin 
edilemiyen ve UnhaJ beklly n 
Muallim m ktebl mezunu gençler 
de ecnebi ve akalliyet mektep
lerindeki münhallere getirilecek· 
tir. Bu gençler, bpkı resmi mek· 
tepi rd imifler gibi, kıdem al • 
caldar, ileride zam m el rinde 
mağduriyetlerine sebebiyet veril· 

iyecektir. 
Ecnebi ve akalliyet mekteple· 

rinin Orta ve Lise kısımları için 
henliz talimatname hazırlanıp ik
mal edilememittir. Bu kı.aımlann 
vaziyeti de önilmüzdeki ı ııe kat'i 
olarak lesbit edilecektir. 

Süt Derdi 
Müstahsiller Henüz Bir 
Hal Çare i Bulamadılar 

S •tçnier, dün esn f cemiyetleri 
mllştcrek bUrosunda bir toplanb 
yapmıflar, hiilf. uz yıp giden te
miz ve hilesiz süt aatmak mea le-
sini tekrar görüımnşlerdir. 

Süt müatahsiUeri, henüz an
laıma temin olunamamaıına rağ· 
men muhtelif mıntakalarda depo 
tesisi hazırlıklarına devam etmek
tedirler. Sabcılara süt vermemek 
kararını tatbik sahasına koyduk
ları takdir ken • hluino 
fena neticeler ve-receği öyle • 
mektedir. Bununla beraber mlis· 
tahailler bu işt z zararlı çıkmak 
için d ha t dbirlf davranmak ni
yetindedirler. 

Kaçakçılık 
Mahkumları 

GilmrUkteki 9 uncu lhtlaaa 
mahkemesinde ıon bir hafta zar
fınd birçok kaçakçılık daYala· 
rına b kılmJ.fhr. 

Pendiğin Kalaya köyünden 
Fatm isminde bir kadın 6 kilo 
esrar kaçırdığı için 6 y hap e 
mahkum edilmiı, fakat yqı na· 
zarı itibara alınarak cezası 4 aya 
indirilmiştir. Fatma, ayrıca 30 
lira para ccz sı ödeyecektir. 

lf. Afyon alıp satın ktan suçlu 
bulunan Ahmet ve Ekr m ismin· 
deki iki suçlu birer sene hapse 
ve 254 lira ağır p ra ceıaıına 
m hküm olmuılardır. 

Birinci teşrin 13 

Son Faciadan 
Al nan Ders 

Son deniz kazaıı dolayııile Liman 
idaresi bütün deniz n kıl Yaa .talarını 
ııkı bir kontrol altına almışt ır. Bu 
meyanda liman nizamnamesine aykırı 
olarak yolcu taııyan bir motar ltinden 
alıkonmuıtur. 

Zekt Efendinin ldare1lnde bulunan 
bu motör kadınlı erkekli 32 yo:cuyu 
Kanldarda blr dilQ'ilne götOrmek 
Ozere Cibali iıkel sinden hareke' 
etmiftir. MoUJr Galata k8prilı0n 
1ıeçtikten aonra liman zabıta memur• 
ları ta rafından 1ıörlllmDttDr. Yapılaa 
muayenede kaptan mevkiinde bulunan 
Zeki Ef. nin ehliyetnameıl olmadıfı 
Ye asıl kaptan olan baba11 lbrahlm 
Ef. nin de vasifeıd başında bulunm 
dıtı ır8r0lm ıtOr. Derhal tutu!an b~ 
aabıt nrakaılle her ikiaine yllz Ura 
PllJ' ~ezası keailmif, haklarında ta
kibata başlnnmııtır. 

67 Kaçakçı 
Ankara, 11 (A. A.) - Bu ayua 

beıiııden onuna kadar Gllmrilk mu
hafaza te~killb ternfından Oçü ölO, 
Oçü yaralı olmak 67 kaçakçı ile 7t 
kaçakçı h 'lyvanı tutulmuı v bet bi 
kilo ıtümrClk kaçaQ'ı, 9900 kilo inbl. 
1ar kaçağı n döviz olaralcta 274 
TOrk lira ı, 9 fni'iliz altını, 4300 ma. 
deni Bulgar parası, 2000 ftalynn lireti 
1900 Fr nsı• Frangı, 9 Sterlin, lkl 
tüfek, bir tabanca ele ıreçirilmi~tfr. 

Slneklldekl Yangın 
Şark Demlryolları Nafıa Baı MO

fettifl Faik Bey, g çenlcrde Sinek• 
llde çıkan bir yangın hakkınd tah• 
kJkat yapmak Ozere b clise mab lllne 
aitmi• Ye fehrimiu dö mÜftilr. 

Ü•tibte çıkan iki yangın netice• 
sinde yanan ormanlık arazi 130 d~ 
nOm kadardır. Ateoin, civardan geç•D 
lolcomotıflerin saçtığı hıYılç ımdan 

çıktıtı yolundaki iddia teeyyQt etmt• 
mittir. 

Ankar Sergisi 
Ankıırdıı hazırlanmakta o n ıenke 

Jİ ıergisinin k üf at resmi, Cü uri• 
yet bayramında yapılacaktır. 

Sergiye iotirak için tayin edilea 
mOracaat müddeti bitmİf, birçok H• 

naylciler mnmulutlarını göndermiye 
batlamışlardır, Şehrimizden 50 kadu 
nnayi mOesses si ıergiye fttirak et• 
mek için m racaatta bulunmuştur. 

Kadınlar SlrU inde 
Beynelmilel Kadınlar Birliti koa• 

pesi öntımllzdeki yal t•hrimisde 
Yıldu konferanslar arayında topla
a.acaktır. 

Kengr b zırlıklarlle mifgul olma~ 
Gzere Kadınlar Birliği tarafmdan 
ayrılan komisyonların meaaisi bir ha7la 
ilerlemiftir. 

Meclis 
Reisimiz 

Büyfik Millet Meclisi Reisi Ka
zım Paşa Hazretleri, dün geç 
vakit lstnnbul Halk Fırka ı mer
kezlııi ziyaret ederek fırka vilayet 
ldere rei i doktor Cemal Bey Ue 
uzun müddet görllşmlişlerdir. 

Son Posta'nın Re•imli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 
-------------------------------------------=-------------------------------------------------------- 1 

CJ 
C1 

- Diln ıece epeyi hayırlı 
il.yalar iÖrdüm Huaıı BcyL 

..• Hileli söt m aolesi kökUn• 
dea balledilmit•• 

... lstanbul susuzluktan, toz
dan, aürliltilden kurtulmu •• 

•.. Liman a1rileşmif, Haliç 
temizlcnmif, ıeniı caddeler açıl

mıı 1 

Hasan B. - Uğursu bir rUya 
görmü.pün azizim •• 

- Neden Hasan Bey ? 
Hasan 8. - Malum ya rllya• 

lar daima tersine tabir edilir deL 



13 Birinci teırln 

n 
Mı1ntfi,ıcatımızın çoklu• 
lundan ... dsrcedilımemi1-... , 
~ti' • . 

Belediye 
Seçimi Bitti 

< Battarafı l in~ı yüzde ) 
dUn kendlıile görUıen bir muba,. 
rlrimize intihap faaliyetinin neti· 
ceai mllne1ebetile ıu beyanatta 
bulunmuıtur : 

u - BugUn, belediye aeçlmi· 
nln sonuncu günüdür. Aktama 
kadar verilen reylerin adedi 200 

Linl ıoçmiıtir. Bu intihapta muh· 
terem halkımızın göste1'mi' olduğu 

yUkaek alika ve o)gunluğ'u ıiz 
ıazetecller benden daha iyi gi>f" 
dUntb;. Reylerini vermiye gelen 
yurttaşlarımız; yalnız formalite 

kabilinden eandığa bir puıla at• 
ınıı olmak için değil, billkiı nam· 
ıetler th:erfnde dUıUnerek, ıora• 
rak, anlayarak, yani bu işe kal· 
hile •• dlmağile iştirAk ederek 
reylerini kullanmıılardır. 

Sayısı ikiyllz bini aıan reyler 
lıtlsnaaız Cumhuriyet halk fırkaaı 
namzetlerine verilmiıtir. Bu bal 
halkımııın fırkamıza karıı besle
diği aevği ve itimadın en btiyük 
delilidir. Bunu tükranla kayda· 
derimi 

Her mili! meselede her zaman 
kıymetli yardımlarını esirgemeyen 
lbatbuatımızm bu intihapta balkı 

itnvir ve irşat hususunda 
büyük yardımları olmuştur. Bu 

itibarla lıtanbul matbuatına te• 
ıekkUr borcumuzdur. 

intihap itinde, gerek intihap 
lcan\ınunun tatbiki noktasından 
Ye gerek yurttaıJarımızın reylerini 
kolaylıkla verebilmesi cihetinden 

hUkfımetlmlıin temin ettiği lntl· 
zam her türlü sitayiıin fevkindedir. 

Fırka teıkilatımız halka ser• 
best ve dUrUst bir intihap ruhu 
)afatmak için fevkalilde çalit· 
llıışlardır. Bu yorucu mesainin 
feyizli ve muvaffak neticesini 'alan 
ırkadaılarım cidden iftihar ede· 
bilirler. 

Reylerin tasnifi işinin Uç glln 
tarfında bltirilaceğini ümit ede· 
rlm. :• 

Üsküd~r 
Cinayeti 

1 Baıtarafı 1 {ne' yüzde ' 
Duvardibl denilen mahalden fa· 
kat bu defa yanında Uç kiıi ol· 
duğu halde tramvay yolunu takf· 
ben Bağlarbaşına doğru Karaca· 
ahmet mezarlığı arasından geçen 
yoldan ieçtikleri tesblt edilmiıtir. 

Bundan da an1aııhyor ki ihti· 
yar adam aldatılarak Karacaah
nıedin lnadiye mezarlığına kadar 
götürülmUı, yolun kenarında iki 
\reya Uç kiti ansızın üzerine 
bUcum ederek bıçaklarla evvela 
karnını aeklz yerinden par
çalamışlar, bundan ıonra bıçakla 
gırtlağını kesip on beş metre ka· 
dar mezarhğın içine doğru aUrUk· 
liyerek iki mezar taıı arasında 
bırakmıılardır. 

Zabıta ıon zamanlarda Kır· 
inan HaHn ile muhtelif yerlerde 
beraber çalııan 20 kişiyi ıorguya 
çekmiıtir. Nihayet zabıta 4 kiılyl 
nezaret altına almııtır. Cinayetin 
bu adamlar tarafından ltlenildi· 
tine dair elde deliller mevcut ol· 
duğu halde bunlAr inkir etmek· 
tedirler. 

Zabıta tahldkat ve isticvaba 
devam etmektedir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Sevgide Temizlik a r • 

s··zün 
-----

Bedbinlik v""e 

• 

" ısa ı 

t:·ı A. E. 
--J'"' 

·rııııı - ' Yapılacak ne kaldı do.tum? 
5tıı. Bana ticarette kar bırakan herhangi 

blr aaba gölterebilir miain? Yoktur 
ve •n akıJlıca hareket tekli de bir 
keaara çekilip oturmaktan, itlerin 
açılmaıını beklemekten ibarettir . ., 

- Aşk, k&lplerd!_doğan, gönüllerde yiikselen HVgi abide

ıidir. Şehvet ihtirasından, marazi cılkınlık:lardan uzak kalan 
her afk, ınenleri 1aadete ulattırır. Fakat atk abidesi ihanet 
çamurile kirletildiği takdirde felaket n ııefaleUen kurtul· 

mak imkiinsızdır. Aşk yolunda ııaadete ermek iıtiyorsaoız 
sevgioiı menfaat dü9üncelerinden uzak olmalıdır. Aşkta 

""i;;cailik- ve aevıide ihanet, bedbahtlığın iki kuvvetli imi• 
lidir. sevginir:, ihtirastan uzak olsun. 

/ 

SON TELGRAF HABEBLERİ 

UmumA Efkar 
yret Düştü 

Paris, ( Huıuıi ) - Marailya 1 gizli, korkunç bir teıkilAt tarafından 
sulkastini yapan Kale?1en'in suç or tertip edildiği neticesine varılmıştır. 

takları olarak tevkif edılen Benes ile Efkarıumumiye mllthiı bir asa· 
Novak dUn aktam geç vakit tekrar biyet içindedir. Katil Kalemen'in 
ıorguya çekilmiıler, tahkikat neti· on bet gün kadar Fransa içinde 
ceainde elde edilen yeni deliller barınmak fırsatını bulababildiğl 
karıısında bu iki suçlu mühim iti· öğrenilince umumi efkar derin derin 

_raflarda bulunmuşlardır. Suikastın, bir hayret ve hiddet göstermiıtir. 
şimdldiye kadar mevcudiyetinden Cenaze Merasiminde 
hiç kimsenin haberi olmadığı çok Ankara, 13 (Hu•u•i} - MU· 

teveffa kıra! Aleksandr Hz.nln 
cenaze merasiminde hUkiimetimizi 
Hariciye Vekilinin riyasetinde 

ordu mUfettişlerinden izzettin Paşa, 
RiyaseticUmhur Başyaveri binbaıı 
CelAI, Deniz Harp Akademisi ku· 
mandana miralay Fahri Beylerden 
mllrekkep heyet temsil edecektir. 
Ayrıca muhafız alayından &&feri 
techlzatlı bir bölük te heyetle 
birlikte Belgrata gidecektir. 

Maarif Vekili 
Aydında 

Uzüı;.- İ.~-n-cı-.r--/sveç Veliahtı 

İzmir, 12 (A.A.) - Bir mUd• 
detten beri ıehrimizde bulunmak· 
ta elan Maarif Vekili Abidin Bey 
hu sabah ekspreıle Aydma git· 
mitlerdir. 

M. Suriç Berlinde 
Berlin, 12 ( A.A ) - Sovyet 

Rssyanın yeni Berlln Sefü i M. 
Suriç, dun sabah buraya gelmiş 
ve muvasaletinde Hariciye Neza• 
retl ve Sovyet sefareti mtimeail• 
leri tarafından karşılanmıştır. 

Bir Motosiklet Kazası 
Vatman Vahidin idaresindeki 

tram•ay Şiıhane yokuıunda Cev· 
det Beyin motosikletine çarparak 
parçalamıftı. 

Beı günde 14999 çuval /zmirde 
üzüm satıldı 

lzmir, 12 (A. A.) - Bu ayın 
altısından onbirine kadar borsada 
dört buçuk kuruştan on dört ku· 
ruşa kadar 14.999 çuval incir ve 
dokuz buçuk kuruftan yirmi iki 
kuruıa kadar 6. 725 buçuk çuval 
UıUm satılmıttır. 

Ankarada Belediye 
intiha hah 

Ankara, 12 - Baıvekil ismet 
Pata ile refikaları Hanımefendi 
Nafia, Hariciye ve Milli Müdafaa 
Vekilleri belediyeye giderek rey• 
lerini kullanmışlardır. 

Izmir, 12 (Hususi) - lsveç 
V ellahta Hz. ile refikalara ve ke• 
rimeleri prensesler Hz. ken· 
dilerine mahsus yatla buraya 
gelmiıler ve pek p~rl~k bir su• 
rette istikbal edilmiılerdir. Prens 
Hz. Gazi konağına misafir edil· 
miştir. 

Dursunbeyde Kibrit Yok 
Dursunbey (Hususi) - Kaza· 

mızda on gündenberi kibrit yok· 
tur. Halk kibritsizliktan sıkıntı 
çekmektedir. 

Kütahya Varidat MlldUrU 
Mut (Hususi) - Vilayotimi:z 

Varidat MUdürti Cemil Bey; ter-

Heybeliden f.tanbula geleıa vapu· 
run arka salonun:!a konuıuyorlardı. 
Sesleri bana tanıdık 2'•ldi, batımı 
çevirerek baktım. Ve çok eakl do•t
larıradan birini, bir arkadat halkuı 
arasında gördüm. Be, on dakika 
aonra jÖdi bana m,ince 7anama 
geldi, ayni ıuali bana •orduı 

- Yapılacak ne kaldı? n 

Dostum bilyllk bir ıervetin rahi· 
bidir. Ticaret alemi içinde doğ
mu~, ticaret alemi içinde bfiyümüı, 
i'enıf, kolay :ıamanlar görmilt Ye çok 
kaı:anmı,tır. Şimdi kendi•ini bedbin· 
lite 1evkeden ıebep, eıkl genltlitin 
••ki kolaylığın kalmayıııdır. Ticaretin 
daha büyük :ıekAyı, aynı zamanda d 
bir miktar kanaatklrlıtı iltedlğini 
görmesidir, bunun içindir ki hakika· 
ten söylediği gibi iıten güçten çe• 
kilmittir: 

- Yapılacak ne kaldı doıtum? 
diye tekrar edip durmaktadır. 

Fakat dostumu bu bedbinlikte t-fİ 
al bulunur nilmunelerden biri ıayma
malı, muYaffak olamıyan veya eskiye 
nazaran az kazananlar arasında ör
neklerine silrll ile t .. adllf edilir; zaten 
yeni değil, a11rlardan intikal etmit 
bir adettir. Ve yalnız bizde de değil! 

* Bir yabancı mea~ektatım geçtriler• 
de bir aile sofrasında yemek yerken, 
"artık kalmadı,, denilen nesnelerin bir 
listesini yapmış, sıra ile okudum. 

- MeV1im kalmadı. 

- Ticari namus kalmadı.' 
- Genç kızlarda hicap kalmadı. 
- Muharebeden evvelki o sakı• 

gibi beyaz ekmek kalmadı. 

- Gençlerde, batta orta )'atlılar 
aruında :lin hiHİ kalmadı. 

- Nezaket kalmadı. 
- Dayanıklı kumaş kalmadı. 
- Hizmetçi kalmadı. 
- H.is kalmadı. 

Şimdi bu listeyi okuduktan ııonra: 

- Peki ne kaldı? Sualini ıormak 
iıteme:ı misiniz? A:ı evvel bu bedbin
JiA"in ~yeni olmadığını s8yleml,tlm, 
dotrudur. Bir Fraoııız muharriri 80 
sen• evvel yazdıA-ı bir yazıda: 

- " Size iki sual sormak lster[ıw, 

bana namuılu genç ve iyi bir aile 
kadım kalmıt mıdır, kalmam·ı mı, 
söyliyebilir mlıiniz? demişti. 

SözUn kısau: Bedbinlik ve nikbin· 
ilk her zaman Ye her devirde vardı. 

Bundan ııonra da olacaktır. Birlnclyl 
hayatta muvaffak olamayanların ara .. 
sında, ikinciyi de kazananların muhi· 
tinde görilrllz, mesele ikislol.ıı aratın• 

daki niıbetin eksikliğinde ve fazla
lıtındadır. 

Motosiklette bulunan Cevdet 
Beyin niıanlısı Nigar H. )'tlzünden 
yaralanmış Cevdet Bey ile arka· 
datı Ferhat Beye bir ıey olma· 
mııtar. 

MUŞ Halkevinde Zıyafet fian Kütahya Varidat Müdürlü· 
ğUne tahvil edilmlıtir. 

Muş ( Husuıi) - Vali Mithat B 1 V. J 
Bey tarafından Halkevinde elli iga dman Yurdunda nurna l 
kiıilik mükellef bir ziyafet veril· Biga (Husuıi) - Biga İdman· vo·~nru·· ~u·• 
miştir. Bu ziyafet çok samimi ol· yurdu gençleri yeni idare heyeti n ~ r ., 
muı ve muhtelif eğlenceler ve intihabı yapmıılar, reisliğe tuba· Tekirdağ (Huıusi) - Tekirdağ• 
monoloğlarla neı'eli geçmiştir. fiyeci Recep, katipliğe Yuıuf, Malkara ve Tekirdağ - Hayrebolu F ahreltin Paıa M~küda 

Erteal gtın grup kumandanı muhasebeciliğe nilfuı kltibi Hila· yollarının mebdeinde buluna1a 
Ömer Lütfi Bey tarafından da nü, veznedarlığa Enver, azaLklara Kurnalı köprUıılinün darlığı hase-
Halkevinde memurlara \re halka ga2oıcu F etbi, Ada pazar Banka· bile vesaiti nakliyenin geçmeıine 
bir çay ziyafeti verilmiftir. Halk, ııodan Ragıp V ebbl. umumi kap- mani teıkil ettiği görülmUıttlr. 
bu alakadan çok mUtehasalı ol- tanlığa baytar Resul Beyleri Bu köprünün geniıletilmeai için 
muıtur. aeçmiılerdlr. 398 lirabk bir keıif yapılarak r==:;;;:::;;;;.;;;;.;;;.....-. ___ _;;;;;;;;;,;;,;;;;;;;,;;,;;;;;;;,;;,;;;~-.:::::::==.=.-:.-:.':..':.":..-:..".:.":.':..':.=:...:_-:.,.:_~-:,~-:.,-:.,=:.-:,-:.,-:,-:,-:,-:.":.":..":..":.":.':.-~- köprU de tadilata baılanmıtbr. 

[s TER 'NAN Is TER J NA NM'A ·' Ameliyat edilmiı 

Makü (Husuıt) - Iran ve 
Efgan hudut ihtllifında hakemlik 
edecek olan Fahrettin Paşa riya• 
setindeki heyet hudutta Jeneral 
Şah Babti Han tarafından askeri 
meraıimle iıtikbal edilmiştir. 

· Loodra, 12 ( A. A. ) - Dnn 

Bir okuyucumuı yaııyorr 
" Diln Emi11önünden reçlyordum. Şık giyinmit bir 

delikanlı, arkadan geaç ve güzel zannedilen bir haaıma 
lif attı. Hem de ne laf, burada onu tekrar etmekten 
utanıyorum. Hanım bu lAkırdı üzerine ba1111ı rerl çevir· 
dtği zaman bunun anneai yerinde bir kadın oldutunu 
garen delikanlı af diley .. cetl yHde: 

• Lifım• yazık oldu. Detme.ı:mitf " demeılo mi? 

/STER /NAN 

Tabii bunun Dıerl~• lcadıncatıa o hiddetle haklı olarak 
açb atzını, yumdu ıözGntl ve delikanlıyı bir haylı 
boyadı. Çocuktaki pitkinlite bakınız ki ylzU kıı:arıp 

ortalıktan 1avuıacatı yerde kadının tlzirine yllrftdll .,.. 
tokatlamaya cftr'et ettf. Bu adamlara ne demeli? r 

BöylHI laakkında küıtab k•Ha:.u!aia bil~ as 
gelecetinea 

iSTER iNANMA! 
~ 

akıam apandiıitten ameliyat olan 
sabık nazırlardan M. Herbert Sa· 
muel'in bu aabah ııbhi yaziyetl 
iyi idi. 

Japon Ve Çin 
Tokyo, 12 (A. A.) - Hükü· 

1 metin Çin orta elçiliğini btiy ük 
j elçiliğe tahvil edeceği gayrı resmi 

L----------------------------------------------- ------' olarak lıiidirilıaoktedir. 



~~M~araı~ 
Merzifon 
Yolunda Sessiz 
Bir Kög 

Merzifon .{HUIUi) - r evin 
puı.,illin luai:ı •ııLJv1, .uzak ya· 
mıaçlann ._z.._.. tepel«i.ae. 
dem1a dam1a «ir, etrafı• tou4-
lığı ıkaran'1tdara boyamrken •Ya• 
lmp., kö,6, waiz, ısedauz kalı· 
yor: ... ~ Wr aes Te fte de bir 

nef eı,, var. 
lnsan, bu, seaaıizli"1 hareket· 

ıiW.k için.de gayri ihtiyari, lstan· 
h•W.. gürült17l• f•pılan 111üca
deleleri laabrlayor. Vakıt wakıt, 
kağnılar JPlXdamM&. &adar, «· 
dek!eı CJ:Y~ .Clfak uykırJfm'M, 
y JiJu,p köri. mueakkak ki •essiz.. 
lik l'•kor•n• kal'aeak. 

Marmen aonu, Vakuplul.n, 
kat k•t 1eYbıç lçtode bırakmıt
Bir e~ıWtlJır, Au.h V.tı'miı; ea .... .-. 

K.&ylll slzel Dir mektebi de 
Y81'. fiO kfiy yavı •MIBU bitıffi 
insan olarak yetiftiren bu mek· 
mektep köylülerin okunuya ver· 
dikleri kıymetin 6lçüalidttr. Kimi 
toprağını taşımıf, kimi taşını ıe· 
tinnİJ, kimi ağacını bulmu~, · Ya· 
kuplularıo yllzlerini ağ.ırtan bir 
Gazi mektebi yapmıılardır. 

Y akuplıUar, uıbarlarJJta belbol 
indirdikleri buğdaylan aalda sa
maD1, gelir zamam ıözüne uyarak 
aaklamıJlar ve timdi bulgur 
kaynatmıya ve döğmiye batla· 
mışlar. Kaynablao buğdaya "He· 
dik. diyorlaı'. Hedikler glinett• 
kurutulduktan aoara soku tapda 
döğülerek bulgut" oluyor. 

Sokubafl g&rfllmeye deter 
orijinal bir 19ydir. 

Bulgur döilllürken, genç kız 
ve delikanhlar aoku tapım •tra
fını çeneliy«1-. Balpr clibekleıJ 
pat, küUUt inerkea, biılWrleriae 
karıılıldt, mattiler .&yltty«ial'. 

Merı:ifonun btttthı klyteri teker 
pancarı ekmı,. Buna " kocabaı ,. 
diyorlar. Nazara uğrama11n, her 
bireri 5, 8, 1 O IJilo pliyormuı. 

G .. üa 91zl. .... mevı1111 ıek. 
pncan. Ahmet ata iki eli P• 
tarlasından binlerce kilo pncaw 
alımf, Memif dayı keıki, yirmi 
dönDm ekeydim di7• aazlanıyor. 
Ali onbaıı beter beter liraları b-
1eye indJrmiı keyifli keyifli çubuk 
tlittDrllyor. Dlnd& Hatunun ıan· 
dıjmda 175 kurut bile bulunmaz· 
ken, 175 lirafl bir arada girlllce 
akli, fikri blttha llltla d&amU,. 

Muhakkak olan bir PJ ..,.., 
o da, Turhal ıeker fabrikam, 
Tokat, Amasya, Çorum Yillyeti 
ve havallsi halkına geniı ve eaein 
bir yftkıelİf yolu açmqhr. 

O. Y. 

Samsunda Maarif işleri 
Samıa• (Huul) - S.ID8Ullda 

11 ilk " 3 ortamekteple bir üe 
vardır. Sam•nda talebe miktan 
fazladır. Birçok talebe okuma 
için icap eden malzemeyi tedarik 
edemiyecek vaziyettedir. Bunlara 
ferden veya cemiyet halinde te
ıekknller tarafından yardım edil
mektedir. Birçok mektepler talebe 
fazlalığı karş.ısında ıubeler aç• 
mışlardır. 

Polatlıda Toz Dalgaları 
Polatlı ( Huauıi ) - Belediye 

aokaklann sulanmasında biraz 
ağ'r hareket etmektedir. Polatlı 
kasabası tozdan, topraktan mek· 
tup okunmaz bir baledir. Gittikçe 
gllzelleşmekte olan kuabamn 
ıulanma ihtiyacı da kar§ılanırea 
h ılk n Belediyeye kartı allk&11 
ve merbutiyeti fazlalaşacaktır. 

SON POSTA 

,,. 

' ~.IEMLEKET HABBHLBRI • , 

Edirnede Yeni Yapılan istasyon 
Binası Tamamlandı 

E..lirne (Hu.u· 
ıi) - fWk• 
mııb..brmdr 

wwll ........ 
ba.ı-.ı..,fabt 
yanm kalan Emr .. 
ne iataayon bi· 
nauaın harici 
k•ımlan ta.am
lanmıı ve tesel· 
ilim için bur.a• 
ya ae'lea Mi.et 
lsbmbut11 d6n-

tamamlaan bi

UJI teaellnm et· 
miftir. 

Binama dahili 
ebilderiaia ta

mamlanma. için 
kumpanya· tara· 
fmclan Wr ]ll'O

je hazırlannufiır. 
mfttttir. 

Harici aksa- Bu proje, birkaç 
111111 ta...ıa.. •liae &adar Na-
ması için (25) - .r. Y.klleliH 
bin lira aarf•diJ. , &ur.. ı..t.ıpH& il•••ı·w Wr ,.... Mı .. ''•• ._,,._ ,,.,,... ......, .,.,f·rilecak .. 
mif, bu t:•nın beıte d6rdtt Na· teriıll bir ,.kilde tamamlanmıı, l V ekiletio tetkikından aonra der.o 
fıa VekA ·, .,.e imi da firket memud• için ikamet cWrelm lıal ite a,811anı1acakbr. Öjmndi· 
tarafın .. n 1cleamiftir. Yeni iat..- ıtelfrik edlmlıttr. Suk .Duılr,ol- t1mi• lire, b•ua ~İ• de (50) 
yc:m binaaı çok muazzam ve gl'ı• lan 'bat komiseri Sa1Abattin Beyin l>in Ura kadar aarfedilecektlr. 

Uşak Şeker Fabrikası 
1934 Katnpanyası 

Bafladt 
Upk. (Hus•Q - Şeker fa b

rik Hl 934 bmpanyasma ba .. a
mışta.r. Fabrikanın g6çmif ıenelere 
nazaran daha tazla çahşacağı ıöy· 
le.amekteclir. HaH huırda teker 
fabrikumda ild binden fada 
amete çalıtmaktadır. 

Tekirdağda 
Bağcılar Bir Cemiyet 

Kurdular 
Tekird.i, (H...ı) - B.ia

lanmızın daha esaslı tedaYl.t p• 
relerine haı vurmak, ihya ve in
kltaf teıeıbbllllerinl ar1lırmak, her 
busuata m6stabslli korumak içln 
üzüm mtiatabsilieri bu laafta laalk· 
evinde toplanarak bir (Bagcılar 

Bir1iğı1 teaia etm.,erdir. Tepk· 
kllftl çok ıayanı arm hir de (Oztim 
mlstahsilteri kooperatifı1 kurahına 
~mleket bağcılığı çok himaye 
•dilecek, do1ayıaile o uiabette bol 
ve ndb Gzttm yetiftimecektir. 
On ~nthntlk "bir bağa gidecek 
masraf 1 ()()..120 lira kadar bir 
para htmaktadw. 

a.tın bu _..,. W...kta 

mlıfklllt ~k• bazı fakir •• 
yok•I batal.r ...- ld bunla-· 
rın da imdadına ancak Tmclai 
mıntaka-da laı..tmuı ilam 
ola ( Ozlm .mllslalaaillerl koo
peratiff ~ yetipoektir. 

Tekirdağ Şarap Fabrikası 
Ozom Abyor . 

Tekirdaj, (Hu1111i) - Fvvalce 
inhisar ve fabrika memurlan ta• 
rafından ••~•imin icababna •• 
olgunluk derecelerine srGre tespit 
edilen prap imaline elverlfB 
tızftmler fabrika tarafından mu
bayaa edilmektedir. 

Üzümlerin derecalerı fabrika 
kantar mahalliade tesblt edil· 
mekte ve clnılne 16re Dç tirin 
fiat verilmekt.dh-. 

Sözleımiı olan bağcılar Uztim• 
)erini fabrikanın g&tercliği tarihte 
koparmakta ve kopanr kopar.o 
111az derhal mura& kerdHte 
ait olmak lzere •• o gUa iat.ri
kaya nakletmektedir. OziımJerin 
bağdan f abrlkaya nakil i'in lll· 
zumu olan küfeler fabrika tara• 
fından verilmektedir. 

Bu ıeue ıarap fabr.lkaaınm 
bağcılardan 500,000 kilo kadar 
izim alaujı tahmha edilmeldediı'. 

Merzifon Gittikçe Güzelleşiyor 

Merm.., <Hu...t) - Merzifon 
ilk balatta ı-- Ley~ Jaitı 
k6y biıai verir. Fakat kaaabaya 
girilince, blftıaaıa Cftmhurlyet 
caddesinde~ Clmburiyet meyc!a
nına doiru sridftlnce 'kaıaba ya-vaı 
yavaı bl,,W ve stizetlepr. Cihn
hurlyet cadde.ı ağaçtada g1Slge
lumİf, Ağlı aoflu Jeni yapdarla 
atlstenmfftlr. Cttmhuriyet meydanı 
aaat kulesi, parkı, otelleri, 1okan-

taları ile .. hrin ea Jhel ,.mdir. 
Burası bUyUk GuiniıD muhteıem 

bir h.,Wl ile bir .. t .._ 
ınzelleıtlrllecektlr. 

Merzlfooun bu , •• yaplltaada 
kaymakam Ibralaıim Rilftll b.,tn 
bn1llk himmeti aörllmotttır •. 

Bap..1, ~tıli. pmaayirle
rile öolil olan Merzifoada, çalıpn 
bir belediye de vardır. Şehre 
elektrik tealsab kuruluyor. Yatma 
bir srnatle, Uenifoma .. celeri de 
gtıaılk ol.caktlr. Y;mgın Mettnin 
acaı•ı tabnıf a.. kaaM.da itfaiye 
t•ıkH.lb da tw•••mıfbr .. 

C. J'. 

Biga Gençleri Ezinede 

Blgtı ltlm1111 Yardrı aereçl•ri 
Ezine (Hu1Uıi) - Biga t•man yu-du gençleri burara ııelcliler. Bir 

müsamere verdiler ve (Yıkılan oca'k) plyeaini temıil ettiler. Temsil çok 
-nffak•yetfi olda. Bigalalar Ezine ldmanyurdu ile bir maç ta yqtılar. 
Çok heyecaah seçen bu ••• 3-t Biı.War gatip geldHer. 

Bipda Sa 
Biga (Husun) - .ş.Lre akıbl· 

maaı tekarrftr eden memba ıuyu• 
nun akıtılma iti ( 17,500) liraya 
ihale edilmiftlr. Su ıeçme. demir 
ltorularla 3 ayda kuabaya akı• 
talacakbr. 

Yeni Çor111D Natüresi M11d8ru 
Sındıraı. (Huauai) - Yeni Çor•• nqlyeal mtıdllri kaymakam 

Nazmi Be1 •hiyedekl bllllln ev• 
leri beyaza boyatmıf, evlerin için· 
de olaa ahırların de evlerden ayni· 
maıı is_ln teıebbtıaler• baılamııhr. 

Harici Ticaretimiz 

Türk Haluı 
Af mangadan 
Uzaklaşıyor 

Almanyanui Şark Hahaı ttba 
IAb buhrandtm trırVeDd ••elerde 
bir bayii artmıı, fakat ıon ene
lerde yeniden mühim surette g .. 
rilemittir. Ş6yle ki 1 '34 senesinin 
ilk 7 ayı içinde yalnız 1.i>92 ken
tal agırbğınaa 1,74 milyon Mark
hk hah ithal olunmuıtur. Geçen 
1ene aynı mtiddet zarfında ise 
1, 173 kental ağırlıtında "• 2,05 
milyon Mark (1,03 milyon Ura) 
loymetmtlıe lthallt y-apılmqtı. 

ş.k lhatm Uzeriadea muaJDel 
leler 'icia en mlaait hir eene olan 
1929 da Almanrara 2.900,5 ..U
yen kental ..W.tillde 8,78 milyam 
lılarkMı halı P.ittL 

But maMfilia aoktllDRZIU'IDll 
,ar., AJmaaJ'• hu itlııalitı1118 
a-,1-aM •dıec:e bularu ve dhls 
claetiadea aıkmlı çekilıueindaa 
um _.ıms•ıl&:tedir.. illa h.....ta 
doğredan rloit&)'• Alman Fabri
kaları malından -.ı edlleq 
,..B lı..._ı• rekabet etmeal 
ele amil ob•ktadır. Almua
,_..bu sfbl MWannuı ev..& 
aitalde yilbehnekte olup bu mal
ı.dan ihracat dahi yapılmakta• 
dır. 

Apğıdald ~etvel Almanyaya 
malıtelif aenelerin ilk yedi aylan 
iç:iaM vaki olan halı ltbalitmıa 
takip ettiği seyri göstermektedir. 

Kental ltlbarUe lthaUH 
Miktarları 

a... tr...a- TilrkJ,.._ Ru,-ad• 
192' 2.067 LM1 92 
l9SO ı. 779 1.514 76 
1111 1.6JS GI m 
.... ,... .. 1'6 
1'33 1.65' 2S2 8 
1914 1.317 .21 l 591 

Y•kandald istatistikt• anla
'*"iı .eçhtle ı-.k hahları 80ll 

...... ..... •• lna Ye Rm ... 
lıl111111ın rekabeti kaqmmda •la 
,.tmrı Almaya pazarlan11111 ta
mı • taana.da kalmat wibicllr. 

.. ........ tik yedi 81' Deti-

ı.wft ~·· aaaran, AJ. 
mmyaya laalı tthalltımo: ....ıeaet 
yeniden milhim niıbette gerile-

~· 
Alma-raya laak lbracabmma 

bu kadar gerilemesine sebep her 
pyden evvel bir g&mrllk mesele
lidlr. Şöyle kl bu meaele halleclle 
medlkçe Almanyaya halı sabfl' 
mızın tekrar canl .. cap llmlt 
etmek beyhude elaukhr. 

Konya Ereğlisinde 
Bir Cambaz ipten Düştü 

Ve Öldü 
Konya ETeğtisi, ( Hamsi ) -

81D"ada feci biT cambazhane ka. 
um olmuftur. Birkaç zamandan
beri bmada panayır yeriade 
cambazbk bthıer1eri yapan Halil 
ye Necmettin Efendi lamlnde iki 
cambazla çocuklan yine meydan
da llalka lıtbıerlerini gftsterirler
ken cambaz Halil efendinin 10 
metre ytıkseklikte hünerlerini yap
makta olduğu iiçk6şe tabir edilen 
demir salıncak yerinden kopmuı 
ve Halil Ef. 10 metre yftksekliktcn 
yere düıerek derhal fSlmtiştllr. 

Oyunlara iştirak edea ailesinin 
çığlıkları, bu faciayı görerek ba• 
yılanlarm vaziyeti, binlerce kişinin 
heyecanı oyun yerinde çok elim 
bir manzara ar.ıetm.lıtir. Hallı, 
aralarında para toplayarak kaza• 
zede cambazm aileıine teberr11 
etmıı ve bu bedbaht aileyi mem
leketlerine ı6ndermiftİI'. 



[ Sigael Alemi] 

Yugoslavgada 
BABiCI TILOBArLA 

ilk Galeyanlar 
Dlln gelen telpaflar Yugoıln 

halkının, Mauilya facia.ı haberleri 
iz.erine ani bir heyecana kapıldıtını 
•e bazı tezahllrler yaptığını blldirdi. 
Bu tezahürler bilbuıa ltalya Ye Ma· 
cariatana tncih etmittir. Yine bu 
telgraflar, h Ik arasında katilin, Ma· 
kedonya ko1alteaine men•up olduğu 
fayiıuınm da döndOkilnl kaydediyor
du. Bu cihetten de S rplann Bulgar
lara kar11 kini alev enmİ.f oluyor. 

Kıral Aleluaudrm alilma ve bilhassa 
b~yle feci bir tekilde öldürillmeai 
lıidiaeal lSnOnd6 S rpları n ne derece 
)'eie .,.. hiddete düıebileceklerini tab
inin etmek zor detildir. Hatti bu 
laiddet Ye teusfirler kolaylıkla da 
a1alaıılır. 

Maamafih bilyilk hadiselerin de 
lıte bu nevi hiddet ve tee11ürden 
dotdutu lnklr edilemez. Bilhasea 
•enfaatJeri eulb •• ellı:iinaa hozut
lllUında olaa kimealeria el altından 
taluik&bclır ki en heldenaalyea za. 
lbADda mCl.hi• nxiyetlu ihdu eder. 
Biz, ıreçmiıte bu nevi birçok tecril• 
beler aeçirdik. Bu itibar ile Marsilya 
faciaeının akHdea ilk haberleri kar• 
tınnda Belpad n diter YugoılaY 
ınerkesleriacle hH•I elaa kaya ıma
ı .... •e elence laeyecum olabileceti 
kabili taaaYVurdır. Tememni edilmek 
l&zımdır ki b11 kayııqmalardaı:ı bil' 
lcıyıleım ha11I olarak zaten kuru bir 
barut yıtını manıaruı arzedea fbirar 
duygulanaın lzeriae dGfmHin. ÇGnkl 
bu Mferki iafillk 1914 dekinden tok 
dalaa feci elabilir. - Süreyya 

Başpapazı 
Öldürdü ter 

Riga, 12 ( A.A ) - Letonya orto
dolıa kili1eel reiel ba9papaa joaa, 
lr~en 1ıece kötkinde katledilmittir• 
Riaa civarmcla olan bu klStk cinayet 
""-binde yakılmııtır. Baıpapazın 
'''-di mGbim bir tekilde 7anmııtır. 
Cuedia ...-.c1e d.ı. Wr ,.,. ·=· 
Almanya da 
Kıı Yardımı 

Berlia, 1i (A.A.) - Milli •ldafaa 
•aıırı ordunua kat JUdıauaa lftirik 
eclecetinl H buaa iftlrald bWaet 
tellkki ettijini bildirmlttir• 

Keza ordu bir kap yemek aeullne 
de iıtir&k edecektir. 

No.45 
18- 10 - 934 

Leyli için böyle bir yazlfede 
ıahpnak, R..ıdin yoklutundaa 
ıelen yalnızlıtı, lzlntlytl de azal
tabilecektir. 

Bu dflttlnc• kaf aıında o ka· 
dar yerlettl. BOyildll kl nihayet 
annesine de açb. 

Melek Hanım ilk hamlede bu 
karardan Orktll. Leyllnm aile 
biltçeaine yardım etmek için çahı
maya mecbur olutu ihUyar ka· 
cima ağır ıeldl. Adeta baba1ız 
kalan kızının timdi de himayesiz, 
ldmaeıiz ıokakta kaldığını zan
netti. Gözleri yaıardı ı3ylemelr 
latedilderl bojazinda kurudu. 

Leyli aanuinin teutıOrtınll 

claiıtmak iç.in hemen Ulve etti: 
- Biliyor maaaa anne, bu 

benim fçfn de adeta bir eğlence 
olacak.. Herıftn e•de piyano çal
mak ve kitap okumak aılıbatımı 
da bozacak. Kendimi yormayan 
bir itle meıgul olmak fıer hale 
iitlfadeli. Bak (Ayten) de ıırf 
bu fikirle Holanda bankaıına 
girdi. Bankalardaki itler o 
kadar yorucu dejü. Sık .ık 
tatWeri de var. Hem belki ben 

Begnelmilel 
Tayyare 
Kongresi 

Vaılagton, 11 (A. A.) - Beyael• 
milel tayyarecilik federuyonu koa• 
1ıreainin eon celH"llnde pr ... bibeeko 

• tekrar riy Hte Hçilmlftir. 

Konpenin •elecek toplaatıaı. 1935 
de Belgratta 7apılacıakbr. 

Federuyon Bul.arietanıa auhk 
t lehini kabul et•itt SoyYet Ruaya

nın talebini, preae Bibiakonua daha 
evvel SoYyet Rueyada ltlr tetkik 
aeyahatl yapabilmeei içim 1935 Ha .. 
eine bmıkmııtır. 

lrlaadanın talebi. •lt•••I••• 
malumat nrmeai içla lad• edilmiftlr. 

Milletler cemiyeti, federaayoaa, 
lleynelmilel ta17areeilik ••nleleriade 

federHyonua milletler cemlyeti•la 
sellhiyettar bir makamı o!arak hare. 
kıt edecetial bidirmiftir. 

Yahudi Kongresi
nin Bir Karan 

Alman Mallarına Karşı 
Boykot Devam Edecek 

San Franeiıko, 12 ( A.A )-Yahudi 
kongresi, Hitler tarafından Yahudilere 
kartı yapıla• tasyllrten dola)'I, Alman 
mallanna kartı boykotaj& clenm 
et•iye karar •umlttir. 

ltalya'da 
Havanı• Fenahğından 
Trenler işleyemez Oldu 

Roma. 12 (A.A) - Hannın fena• 
lafından PHkara • Roma, Millno-Pa
kara tren mlnalraJitı bazulmuttur. 

Maro nehri tapı!f. etrafı ıu .ba .. 
mııtır. Mahaul mabvolmuıtur. Aaker
Jer Mlla kunarmıp.r. 

B rr Trttn 
Faciası 

lo.a, (Amerika) 11 - Bir yolcu 
treni abl lıtikamett• aelea bir trenle 
çarpıtıp dnrilmiıtir. Oç kiti ölmlt 
birçok klmH JaraJaamıfhr. 

Vapnlan11 lıbWrlerlne alrtll...
•İ•d- çıkan da•anı , ..... aaaua 
yolcwar pa•ik ~·P•ıtludır. 

eurhan Cahlt 

de orada bir yv bulunun. Zaten 
( Ayten } aCSylDyordu. Onwala be· 
rabv oluraak kendimi ideta mek• 
tepte zannedeceğim. ( Aytea ) 1 
bWrain ya. Ne iyi kızdır. 

Melek hanım, çiftlik çubuk 
sahibi. zenıfn, habrb Haydar Be
yin karaaı bu ltl hlll kawıyamı• 
yordu. Dadılar• •W.•tçllerle bll
yllmUı kumıa para ile bir yerde 
çahtmuı eaa o kadar yaba11cı 
gellyordu kil. .• 

Leyll annuiae Jaklqarak el
lerini tuttu: 

- Reıit te Lmlre gitti. O 
gelinceye kadar btsyle bir meı· 
iuliyet beni avutur. Haalbe ham• 
man biltDn dedikodularına, inat· 
!arına ratmen kızile Retfdin ml
naaebetlerinl pek ciddi bilen Me
lek hanım bu vaziyetten latif ade 
etmek istedir 

- Bakalım Refit senin çaht-
manı doğru bulacak mı? 

- Ben ona da yazacağım. 
Herhalde kabul eder sanırlm. 

Daima LeylAnın teıiri altında 
kalan Melek Hanım aon llmidinl 
Retlde bailamıta. Delikanıa bu 

1 ispanya' da Dahili Harp 
Devam Ediyor 

Asiler Çok T e)efat Verdi 

Madrid, 12 C A.A ) - GnnUerla 
bir kıaım relmerf, peria bitiril••• 
l~a emir nrmlf)erdir. 

DiYuıllarpler m6ataceli,.t u.ıı 
muhakemHi ile faaliyete pçmltlerdir. 

Geee .. dridia ..._ yerleriade 
allala .. .avi ifitil•iftir, 7uahJar 
yuclJr. 

Bllbao, 12 ( A.A ) - Pelia laemls 
uileria eliade olaa Rephl .. d• 
mıatakaeıaı ele r•çirme,. çalıımak
tadır. Kataat ErudJo •• VaJ•aaada 
k~ylerinl almıtbr. Lefwrolda. bir 
•oeyaliıt ıazeteainia •ldlrl •e 
aeileria reial olan Mato aldlrllmDıtlr. 

Madrld, 12 (A. A.) - lhtilllcller 
Aaturl Ylllyetinde kıtaata muknemet ...... 
o.teı1.,. ........ - ....... 

lladrid. 12 CA. A.) - H...w,. aa
ıırı kıtaatın Ovideoya 1rlrdiklerini 
bildirmlttir. 

Tayyareler, O•iedo ıı. Mierff an
•ıadaki a.Uvia me•mlulai fiddetle 
bombardumaa etmlflerdir. 

Madrid, 12 (A. A.) - Ôtlede. 
eonr•. V allehu dıt mahallesinde poliı 
ile ıre•ciler aruında bir çarpııma 

obaq. bir çocuk llmlf, it çocuk 
)'aralaamıtbr. 

MadrJd, 12 (A.A.) - Umu•I areve, 
Hnafın birçok kolu dnam etmekte
dir. 

Baraelona, 12 ( A.A ) - Sabık 
Baıvekit M. Azana, bugln, aekerr 

hlkimin huzurunda, Katalonya hlkG
met darbe1ine kat'iyen yabancı oldu

j'unu, bunu veeailr ile lebat •debilece• 

tini ı6ylemittir. 

Madrid, 12 ( A.A ) - M. Azana 
Mrbeat bıralulmışhr. Fakat bu haber 
resmen teyit edilmemlıttr. 

Gravin bitmesinin bir aaat meae
lni olduğu zannediliyor. 

....... & .. 
YIJ-a. ıı fA. A.) - .......... .. 

abf •eJCfaamda. •iHI eoe1.n.tlvd .. 
yakalaaaa bombalar imha eclimken 
baklenilmiyen bir patlama olmuf, Oç 
kiti ölmGıtar. 

Moldavya CUmhurlyetl 
Moakova .. 12 (A. A.) - Matbuat, 

Ukrayna clmhuriyetine dahlt muhtar 
MoldaYya clmlauriyetiaht onuncu 111 
Cf6almlhal teait etmektedir. 

iti doğru bulmıyacatanı dfttOnll-1 tiği için bu farsab kaçırmadılU 
yordu. Sıcak, yumutak bir ana l.aylA da muhabere tubealae (Ay· 
ıefkatf ile genç kaza aanldı. Ba- tell)ia yaaana yerlqti. 
ıını onun göisOne bırakta. Genç. im ha bir hafta lçbade 

Seıi titriyordu : lzmir• birkaç mektup yudığı hal-
- Ben seni dDttlnllrOm. Senin de buka meaaleabaden Retide 

tlztılmemeni, yorulmamanı isterim. hiç babselmemiftL 
ya'ft'Um Allaha ffiklr pan ~ Bunu it olup bittikten IOIU'a 
çahımıya lhtiyacıa yok. haber vermeyi daha muyafık 

Gazlerinden döktllen Jaflar bulmuttu. Bankaya girifini ona 
Leylinın gömleğini ıslatıyordu. bir mecburiyet aibi anlatmak 

Genç kız her zamanki n .. ·.. lizımdı. Bunu bir fikir .. klinde 
aile : yazacak olsa akal bir cevap almak 

- Ne yapyoraun anne diye ihtimali vardı. Genç im bankada 
haykırdı. Sen buaa aevinmelisin. lıe bqlaclıjı ilk sün hem de 
O,ı. dlfb ki bea yeni bir mek- bankanın antenli kiğıtlarile ona 
tehe daha pmftim. Hem alqa• fU mektuba yudı: 
ma kadar piyano çalap senin de Müstahkem mevki piyade oolüğü 
itap ajntıyordum. Feaa .._ Hem kuma.odanı müli~oı Reıit Bey 
dedim ya bankalar zaten mektep fzmır 
ıibi.. Ôyle çok tatiUeri var ki ! Seviili Rqit 

Meaeleain ilk adunı alılmııtı. lzmirden çok memnun oldu-
LeylA bu iti annealni daha ğunu anlatan mektubunu dfta 

çok milteıulr etmeden becere- akşam al~ım: Şehirden biraz uzak 
bildlii için aeYioiyordu. Daha 0 kalman ıımdiki halde değilae bile 
alqam yazdığı mektubu (Ayten)• ileride seni sıkacak zannederim. 
gönderdi. lzmfrin eğlencelerini daha 

(Aytea) babanmn himayesi ile mektepte iken hfr &mlrH arka-
Holanda bankaıına yerleımiıti. daıım anlabrdt. Banlan 6ğren-
Leyliyı da oraya almak için bir dikten sonra ınk aak ıeltre inmek 
hafta beklemek lizım geldi. T e- isteyeceği• mahalrkakr. 
ıadilf ona yardam e"tmiftL Bankada Litifelerime kızma .• Settin lnn 
iki yıldanberi çalııan bir Mvsewl ve temiz karakter;ae okadar ıD-
kazı ailesile beraber Filutine ıit· veoirU. ki bunu bir hakikat diye 
tiii için yeri bot kalnıta. anlataalar yine inanmam. B1ı:11im 

(Ayten) yanında çalıthiı mu• tıuudağ'm Retfdita kalbi Wr baa-
laabent teftDe ı.e,lldaa ba..... dsr. A~k lcila ... -.ı-... 

( Gönül lıleri J 
Genç Kızlardan 
Utanan 
Genç Erkekler 

Erkek okuyucularımdan almak 
ta olduğum mektuplar, bana 
birçok gençlerin m nıterek bir 
derde mUpteli olduğunu göıteri• 
yor. Bu tlerdfn adı utanmadır. 
Bana hemen her gUn ıorarlar: 

- Bir genç kızın karşısına 
çıkınca yUzUmlln kızardığını bia· 
sederim. Bende önüne geçilemiyen 
bir ulanma vardır, acaba niçin? 
derler. 

Bu, bir hastalıktır, tedavisi 
için çare bu)oıamı isterler. 

Bazılarının b~ utanma illetine: 
- Yarhlışındandır, kelimesile 

bir teıhis koyduklarını ltltlrim. 
Bu, hakikete muvafık deiildir. Her 
çocuk anneıinden cesur ve atılgan 
doiar, onu korkak yapan mubiU· 
dir, görenektir. bu bahlıte iae bir 
delikanlıyı genç k1%lardan çekin· 
meye, utanmıya sevkeden Amil, 
daha kftçftkltığtlndenberl .kendi 
yaımdakl kız çocuklanndan ayn 
bUyümeai, yalnız erkek çocuklar· 
dan mürekkep baıka bir muhitte 
yapmasıdır. Bu tarzda blyüyllf 
M Y•PYlf delikanlıları pnç im· 
ludan çekinmiy• ae•kettikten bat 
ka, daha mlihim, daha fena bir 
netice verir: Genç erkek ka"flıına 
çıkan her aenç kızı ıevmeye kal
kıfır, heps.\ne birden Atık kesilir, 
hayab kararaıdıkla ieçmeye mah· 
kumdur. Halduki küçUkJUğilnden· 
beri kızların muhitine alııkın ol
saydı, her kızın cazibeaine tutul
mıyacalrtı, ae•meden eYYel ~ 
meye, aeçtiğinl de tetkik etmeye 
çahpcaktı. 

Şimdi b• utanma. çekinme ye 
herkesi aevme heatahiına tutulaa 
gençler benden aoruyorlar: 

- Neyapalım? 
Buraya kadar ıöylediklerlm. 

daha zf)'ade, çocuk 1öhibi anne, 
baf)anm ltfae yarar. Haatahp 
eea.en mhap olan clelil:anhlan 
kurtanmya gelince; ba, maalea.t 
güçttr. Senelvdenberl lin•ine 
yerleıen çekinme lıiall IMrkaç ta.
aiyenin dinlenmealle geçmez, aDrOp 
aidw, fakat çocuklukta ihmal edi
len muhite afrmelde, atıhnakla 
bir dereceye kadar izale edilebil
meli mllmkOndGr. 

HANIMTEYıB 

aevaidea daha kuvvetli bir afkm 
dili iıter. Bunu hmirde bulursan 
bana yaz e mi?! 

Gönderdiiio lzmir hediyeleri
ne çok teıekkOr ederim. Annem 
inclılere çek sevindi. G6zlerindea 
öpnyor.. Tlirkllu 16re111edim. 
Onu çok özlediğimi de itiraf ede
rim. Tttrklıtın bize ıelmeJltlnclekl 
ıebepleri biliyorum. Belki yenge
min ısrarıdır. lateraen Tlrklna 
yaz .. Beni gelip görmesini s&yle. 
Biliraia ki ben Türkinı çok ıev .. 
rim. 86yl. bir ıadp mlinuebet 
ylztlndea ondaa mahrum kaldt
ğıma mfiteetlllirim. Y eapmdea 
fınat INtluna kaçma gel.in. On• 

biraz piyanoya çalıttırayım ..• Ha bal 
aana taze, bUylik bir haber daha 
vereyim. Mektubumun baıhğanı 
gördla ya. Bana Mlld hayret 
ettia. Sana anlatayım. Ben bu
gilHen itibaren l>a banbd. çalı• 
ııyorum. Hani arkadaılanmda11 
bir (Ayten) vardı. BuriU gezin• 
tisinde taıHtmlfbm. Mahkeme rei
sini!\ km.. ltt• o babaauwa tavw 

ıiyeaHe hu baalraya fir 'ı (aLll" 
Jordu. Bana da •rar etti. Çok 
ciddi Wr Felemenk banka.. Bir 
iki dela ıeldim, kontrol ettim. 
Teaadlf bir yer a. ·~·l•lfl.a. (Ay· 
ten) de 1&rar etti, kabul eltim. 
Annem biraz mırın kına etti 
amma nihayet ona da anlathm ki 
b&a benim içia iyi bir ittir. 

(Arkası var) 



:ı DiJnga H4diıeler~: t 
lrlandalılar· 
Futbolü 
Sevmiyorlar 

Her nedense İrlandalılar ıon 
Sebebi ol- senelerde bUtUn 

dünya kalabaltğı-
dakça nm aksine olarak 

gariptir futbole• karşı so-
ğuk davranmaktadırlar. En mtihlm 
maçlar dahi büyük bir alaka 
uyandırmıyor. Bunun sebebini 
araştıranlar çoktur. Nihayet va
rabildikleri netice fU olmuştur: 

İrlanda futbol takıml arının 
muvaffakıyets iz liği. ' 

İrlandalılar, futbol sahasına 
ivi bir maç seyretmekten ziyade 
kendi takımlarının galibiyetini 
görmek için gitmektedirler. Hal· 
buki bir mUddettenberi lrlanda 
futbol takımları mütemadiyen ye
nilmektedir. Bunun için halkın 

f~tbola karşı olan alakası zayıf
lamıştır. Maç sahalarına · gitme
melerinin sebebi bundandır. 

iC 
· Jngiliz radyoları Portekizde 

t atbik edilen çocuk terbiye 

Garip bir si11teminin aleyhin· 
de neşriyat yaP"' 

t~rblg~ maktadırlar. lngf· 
sııtemı liz radyolarını bu 

kabiJ neıriyat yapmıya ıevke· 
den, tesadüfi surette bazı Porto 
Jdz radyo merkezleri neşriya· 

tını dinlemiı olmalarıdır. Bu mer• 
kezlerin sipikerleri, mektep ve ta
lebe ismi kaydetmek suretile ço• 
cukl&rın yaptıkları kabahatleri, 
kötü hareketleri birer birer 11ay
makta ve genç dinleyicilerine hi
tap ederek ayni kötu itleri işle· 
memeyi ve kabahati irtikap eylo
memeyl tav&iye etmektedir. İngi
lizler bu teşhir uıulUnll münasip 
bulmamakta, talebenin alem na
zannda rezil edilmesi demek olan 
hu tarzı harekelin mektepçilik 
kaideleri ile telifi mUmklln olma
dığı kanaatındadırlar. 

"" Japon yUzücUleri, bütün dlln· 
ya sporcuları nazarında 

Japon arkalarından yeti· 
.. .. .. ıilmez diye müthiı 

guzucultır bir ıöhret kaıan-
mıılardır. Filvaki Japon yüzUctUer, 
bütnn girdikleri beynelmilel mu- , 
sabakaları hemen kAmilen ve 
büyük farklarla kazanmaktadırlar. 
Japonların bu muvaffaki}elile 
yakından allkadar olan Amerika· 
lılar, bunun ıebenlerini inceden 
inceye tetkik etmişlerdir. Vardık· 
lan netice şudur: 

Japonlar yüzmeye gayet erken 
başlamaktadırlar. Bu suretle bir 
nevi balık hayatı yaşıyorlar. 

Sonra yüzme hareketleri ıon 
derece intizamlıdır ve Amerikan 
yüzücüleri gibi suyun derinliğine 
dalmayıp yUztinden yüzmektedir
ler. Bundan dolayı Japonlarla 
kısa mesafede . yarışmak mümkün 
olabiliyorsa da uzak mesafelerde 
onları geçmek gayrikabil oluyor. •...........................................................• 

~- -

Son Posta 
~ ... 

iLAN FiATLARI 

1- Cauhmln esas gazııils 
6ir sütunun Jkl ıatı,.ı bir 
( ıantim) şagılır. 

2- Say/aşırttı göre bir ıanti• 
min ilan /iatı ıunlardır: 

aayfa sayfa sayfa eayfa l>iğer Son 
1 2 3 ~~ s yerler sayfa - -

i:J 400 250 200 100 60 
Kış. Krş. l{rş. Krş. Krş. 

3-:Bir ıantimde flG~(lti 

(8) kelime fJUtJrr. I • 

4- lnce w lcalın. gaaılar 

lutacaklan gere ıön 
•ntiml• lilçiJlw. 

- - - - - -

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

SON POSTA Birinci teşrin 13 

. Dlnya-a .Olup Bitenler 
• • 

."Beni iflastan Kurtarabilir Misiniz?,, 
~ • • .... r-... ,, ....... _~ _ _ "'·_· --- ----------- ---- ---

=I Kari M •lduplt111 

Amerikada Yüzlerce Müessesey.i Uçurumun Kenarından Çekip Çıkaran · 
, , ı.... Adam Hatıralarını Neırediyorl · 

r --•~~~---~ 

Her Ailenin Evin.e Giren Sarı -İnek Damgalı Kutunun İçyüzü 

1 f 
Amerikanın en mUhim tereyağ 

fabrikası Mistr Joh, P. Rallyd 
adını taşıyan bir milyarderin ma• 
lıdır. Hangi bakkal dükkhına 
girerseniz giriniz, hangi aile mut
bağına baş'"' uzatırsanız uzatınız, 
mutlaka bu ll';Üessesenin üzerinde 
bir sarı inek resmini taşıyan ku .. 
tularını görürsünüz. Şöhreti bUtUn 
Amer!kaya yaydmıştır. Adı ço
cukların bHe dl indedir. 

Ereğli Hattının 
Elektriklenmesi 
Fikri Kimin? 

Zonguldak Ha vza11 ve Çatal• 
ağzı • Ereğli hattının elektriklen• 
mesi hakkındaki bir yazıyı alika 
ile okudum. 

Bu mUe&sese geçenlerde 25 inci 
yıldönUınUnü kutluladı ve bu mü
nasebetle sahibi tarafından bUtUn 
memurla rına binlere~ kişilik mu• 
azzam bir ziyafet verildi. Bu 
ziyafette de nutuklar söylendi, 
hikayeler anlatıldı, bilhassa ma• 
ziye müteallik hatıralar nakledildi. 
Fakat Amerika gazetelerinin te• 
minatına bakılırsa, saatlerce süren 
bu eğlentinin en çekici taraf1 
ilk dakikalarda olmuştur. Filha· 
kika ıofraya oturulduğu zaman 
müessesenin sahibi ayağa kalkarak: 

- Hanım Efendiler, Beye• 
fen diler. 

Buglin mt1esıesemizin 25 lncl 
yıl dönümünü kutlulamaya mu· 
vı.ffak oluyorsak, bu. saadeti 
aadece aziz dostum Helıeeye 
borçlu bulunuyoruz, kendisini ıize 
takdim ederim, demiştir. Bu 
sözleri müteakip He'.see adını ta .. 
ııyan zatı İfaret edince deh,etli bir 
alkıı tufana kopmuıtur. GUrUltü
nUn ke11amesinden aonra müessese 
sahibi sözüne fU ıekilde devam 
etmiş~ir: 

- Şimdi 11ize bu mtiesaesenin 
yaıamuını neden doıtum Helseeye 
borclu olduğumuzu da söyleyeyim: 

25 sene evvd bu ticarethaneyi 
llk olarak açtıkı.m zaman dtın
yanın en iyi tereyağmı yapıyor· 

dum, fakat bu tereyağının ytlzlbıe 
b•kan bile yoktu. Yapılan mallar 
Htılmayor, deı>oria yığı!dıkça yı· 
ğıhyordu. P ar.ım da bi{mek Uze ... 
reydi, ifl.h el.,nek tebllkesile 
karıı karfıyaydım. 

Bu vazıyette bir gün aklıma 
Hin vasıtasından istifade etmek 
ge!di, mühim bir mlleaaeseye 
gittim, mlldllrtl ile konuşarak 

derdimi söyledim. O beni din
ledikten ıonra dahili telefonunu 
alarak: 

- Bana Helseeyi gönderiniz 
emrini verdi, &onra bana dönerek: 

- Sizi kurtarırsa bu zat kur
taracaktır, dedi. 

Birkaç dakika ıonra kapı açıl· 
dı içeriye genç bir memur girdi 
ve mUdürlinll aelamlıyarak karıı
mızda durdu: 

- Buyurunuz efendim. • 
- Size bir tereyağı ticaret-

hanesinin sahibi olan efendiyi 
takdim ediyorum. Kendisi malını 
satamayor, iflfta etmek tehlikealoe 
maruzdur. Vaziyeti kurtarmayı 
bizden bekliyor. Bu iıi üzerinize 

' ''T•regıığını mmht•llf t•crübel•r• tabi tıUtum •• ,, .. l nizde kaç dolarınız vardır? 

"ı·· - 250,000 1 ~ - Bu paranın yarısını (2) gün 
~ içinde harcedeceğiz ! 

- Ne tekilde ? 
- Orasını yakında anlarsınız! 
Bu muhavereyi takip eden 

gllnUn sabahı gazeteleri okurken: 
- Dünyanın en bUyek pastası 

yarın 42 nci sokakta Villy mağa• 
zalarıiıda teıhir edilecektir. Ve 
l&teyene ·de bir parçası bedava 
verilecektir. Maksat bir rekor 
t~siı etmektir, ıeklinde bir 
fıkr' gördüm, derken telefon 
çaldı. ilin memurunun sesini 
duydum: 

- Hemen Villy mağazalarına 
beheri 50 gramlık kutulannızdan 
200,000 tane gönderiniz. 

- Fakat elimde bu kadar 
Mi.ter H.ı .. et . küçük kutu yok ! 

laka reklama JhtJyacı Yardır. Fa· - Büyüklerini kırdırıp yapına:! 
kat fena bir mal na kadar rek- Guç· hal ile istenileni yaptırtıp 
lam edilirse edilsin yine ıatı lmaz, yolladım. Fakat doğrusunu söy• 
gUç hal ile bir kutu buldum, aç• leyim mi, ben bu ~şten bir l•Y 
tım, Çiy olarak yedim, yemekte anlamıyordum. Yaln11 bir defa 
kulJanarak tatbm. Bana favkalade karar vermiıtim. Söyleneni yapa• 
iyi geldi. Bu mala satabiliriz, vazi· cakbm ve yapıyordum. Ertesi 
feyi üzerime alıyorum. Fakat ne aabah yine bUtUn gazetelerde, 

h i · bir glln evvel g6rdUğUm fıkranın söylersem, i~ tırazıız yapmanız 
ıartlle. bir başka çefidl gözilme çarptı. 

_ Hay bayi Bahsedilen rekorun ne olduğunu 

l · · E ı ben de merak ettim ve hemen - Şimdi bana s6y eymız: 1 -
,.,,.,'" ... '"'"'"1 .. 0110,~.................. 42 ncl caddenin yolunu tuttum. 

Orada ne gör1em beğenirsinl:ı? 
Bir bölUk jandarma, bir bölük 
polis, otomobilli otomobilsiz inzı ... 
bat memuru, sonra binlerce ki9i •• 
O derece ki cadde halktan 
ıim&iyab •• 

Son Posta 
Yevmi, alyHI, H .. adia ve Halk ıaıeteai 

EşkUabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

Cazetemiz<le çıkan yaza 
ve resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

·-
ABONE FiATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr 

içeri girmekliğlm mUmkUn 
olmadı. Münakale kesilmlıti. 
Saatlerce bekledim. Fakat gözilm 
görüyordu. Karşıda, mağazanın 
önünde, tel sütunlara tutturulmuş, 
50 metre uzunluğunda koca bir 
pasta sallanıp duruyordu. Fabri
kama döndüm ve hikayenin so
nunu oradan lvittim. Genç ilin 
memurunun kendisi anlattı: 

ala b ilirai niz? 
- Tetkik ede:y im 1 

TORKIYE 1400 750 400" Ts0 
' YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 

f şi yolunda gitmeyen bir t( .. 

carethane bulmuı, ona .. yarın 

Bu muhavereyi müteakip ben ı 

yazıhaneden ayrılarak fabrikama 
döndüm, aradan iki gün geçti. 
Bir sabah ltlerimle meıgul 
dUm ki bana bir kart getirdiler, 
bu, genç UAncınındı, içeriye girdi. 
karşıma oturdu. ve ıöyle ıöyledi : 

- MtıdUrUmden bu vaıifeyi 
alır almaz evveli yuphğınız tere• 
yağını ttıtklk •tmek istedim. ÇUn• 
kü bir malın ıatllmaıt için mut-

ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir. Ad ret 
clesiıtirmek 2& kurıiitur. - , 

c.ı.,. tt1ralc geri flt1rilme~ 
Hlnlarclan mea'uliret alınmaz. 
Cevap içio mektuplar~ 10 kuru§luk 

- pul ilavesi lazımdır. 

"' "' Posta kutusu ı 141 letanbul ~ . 
Telgraf a Soopo9ta 

.._Telefon :20203 

1 1&na binlerce mttıterl göndere· 
cegım. Her milıteriye . bedava 
küçük bir pasta ve 5 kurut 
mukabilinde de bir kutu tereyağı 
vereceksin. Bu tereyağlarının yarı 
parası senindir, bedava verdiğin 
pa11taların masrafını kısmen çıka· 
racaktır. Karın da mağazaya mUı· 
teri ayağının alııması olacaktır. 11 

demiı. Netice fU oldu: On ku· 
ruşluk tereyağmı S kuruıa alan 
Ye bejenea halk ertesi ıttn 

Mektupta bu hattın elektrik• 
• lenmesi fikrinin ilk defa olarak 

elektrik mUbendisi Refik B. tara• 
fından ortaya atılmıı olduğundan 
bahsediliyor. ilk elektrikli hat 
fikrlni ortaya koymak bir ıeref 
sayılıyorsa bu şerefin Yilksek 
Mühend s Mektebi mUderrlslerin• 
den cer mühendisi Tevfik Beye 
ait olması ldzımgelir. Filhakika 
ta Irmak ": Ereğli hattının l11veç 
inşaat grupuna ihalesi mevzubaha 
olduğu zamanlarda Tevfik Bey 
bu Denizyolunun Filyos - Ereğli 
rasındald kısmında milnakalahn 
kestf ve o mıntakada lıtihsal edl• 
lecek elektrik enerjisinin ucuz ola• 
cağmı ileri sürerek bu meselenin 
tetkike ıayan olduA-unu ıeflerine 

bildirmit ve Mart 1929 tarihli 
ve 49 numaralı Demiryollar mec• 
muasında bu mesele hakkında 
bir makale neşretmiştir. lsv•ç 
grupu inşaatma tahıis edUe.
paranın kifayetsizliği dolayısllo 
Filyoı • EreğU hathnın inıaaı Ati• 
ye terkedildiğl için bu elektrik· 
leme meselesi de uyumuıtu. Go• 
çen sene bir lngillz grupunun bu 
hattı inşaya talip olduğu zaman 
Tevfik Bey bir taraftan yine 
makaleleri ve konferanıları ile 
elektrildeme lehinde neıriyatta 
bulunmuı, ve diğer taraftan o 
zamanki Nafıa Vekili Hilmi Beye 
mllracaat ederek hattın inıaıına 
karar verilmezden evvel elclır.bik· 
leme meselesi tetkik edilmezH 
bat& itlenmiş olacağı hakkındaki 
kanaatini bildlrmiıtir. Hilmi Bey 
meaeleyi liyık olduğu ehemmi
yetle nazarı · itlbaro alarak bir 
tetkik komılyonu teıkil etmlıtf. 
Zonguldakta bllytlk bir elektrik 
1&ntrab inıa ederek Anadolunun 
ılmall garbi mıntaka1ını buradan 
tağdiye etmek fikrini ortaya atan 
Refik Bey de bu komıiyona da• 
bildi. Komlayonda kendisine ilk 
defa olarak ıöz verilen T evfl~ 
Bey tezini müdafaa etmit ve 
müteakip celaelerde elektrikleme 
kararı verilmiıtir. 

Refik Beyin elektrik santrala 
tesisi hakkındaki fikri ile Fllyoı 
• Ereğli hatbnın elektriklenmesi 
meaeleai birbirinden ayrı iki m•• 
ıeledir. Elektriklenm.e fikrinin ilk 
evvel Tevfik Bey tarafından or-

, taya abldığım yazmak kadlrtlnaı• 
lık olacağı kanaatindeyim. 

Mühendis Ahmet 

] • 
( Cevaplanmız 

Kozluda kaveci İhsan Efendiye: 
Seyyar &atıcıların tenekeden 

menşursuz terazi, taıtan ve tuğ• 
ladau ayarsız darb kullanmaları 
ve köylüden mal alırken okka 
hesabile alıp mUıteriye kilo 
hesabı ile ve ayarsız ölçu ile tar• 
tıp aatmaları yasaktll', bunları 
yapanlar varsa belediyenin ve 
nahiye mUdUrUnün bu işle hiç 
ibmal etmeden uğraıması ve 
hemen mütecasirleri hakkında 
takibat yapıp mahkemeye ver• 
meai lizımdır efendim. ............................................................... 
bakkal dükkanlarından hep benim 
malımı istedi. Bakkal dUkkanla• 
rında yoktu. Bana saldırdılar. 
yetlıtiremedim" işte efendiler, 
müesaesemizin hikAyesi .• 

Amerika gazeteleri bu mUna• 
sebetle Helıee'nin ilin kırala 
olduğunu haber vermektedirler. 



Seli•: Gal•t•ıa•ıı ••~• lıla•6ııl,,,er 6iri11cl ~t•kıaluı ilakl maçta11 •""•' 

Dünkfi Futbol Maçları 
Galatasaray Istanbulsporu, V cfa Da 

Süleymaniyeyi Mağlôp Ettiler 
1934 meYaiminin reımi mi•• . 

hakalarına din baflandı. Fibttırle 
illa edilmit olan Betiktaı • Fener
bahçe oyunu Betlktaııu TDrkiye 
futbol birloclliiloe slrmeai için 
•urlanmaıını kolaylatbrmak llze
n tehir eclilcliiindea yapılamacla. 

Şeref aahuında olacak bu 
•llabaka tehir edilince biri tak· 
aimde clijeri Kadık6ylndt icra• 
mukarrer olan mtlaabakalara el .. 
vam edildJ. 

Tablm ıtadyomunôa lıtaabul 
Spor • Galataaaray ile oynadı. Ve 
Galataıaray l •O kazandı. Kadı· 

• ... elaiiı 
Ue neticelendi. 

T•k•lm Maçlır1 
GaJataaaray·lıtanbul Spor ml

•bakaaandaa evYel ikinci klbDe
den Topkapı ile Beylerbeyi ara
.. clald maçı Topkapdalar ••e
nli alanlar yaparak 5-2 kazaadalar. 

Oyuaun ıon da)dkalanada va
dyet 2·4 iken Beylerbeylller mu
temadi Topkapı m11f aahaaaada 
epachldan halde hllcumlanm ıo
le çevlremlyorwcla. Halbuki Top
bpıhlar faraat ıeçtikçe açddarll• 
Hl'l ialtl• 7a .. ak netiae alacak 
azfyetler yakahyorlarda. Nitekim 
oyunun neticeıine on dakika kala 

Aİ açı~larile yapbldan bir alom 
da aayaya tahYil ecferek ıollerlnla 
adedini beıe çıkardılar. 

G•l•l•••r•r • l•tanltul 
Spor M•çı 

Bir hafta enel berabere ka• 
tan bu iki takımın din de ayni 
ıarette galibiyet elde edemeden 
abadan çıkacajı zannediliyordu. 
Nitekim oyunun Dk devreli hemen 
hemen mllaaYI bir ıekll arzederek 
bByle tahminler yllrOtenlere hak 
verir gibi olmuıtu. F akıt ikinci 
clevrede Galataıaray mulıaclmle

rlaln takım için faydalı olacak 
.. kilde çahfmalarlle vedyet de-
tlıti. lkind devrenin on beılnd 
daklka11nda San KarDU11War elde 
ettikleri bir kornır'I ıttzel kulla
aarak galibiyet aayı11m elde 
ettlJu. 

Oyunun T•f•lllb 
Saat dörtte iki takım •laaya 

•kta. 
Galataaaray takımı ıu tarzda 

tanzim olun•ufluı 
Ani • L6tff; Faruk • lbrablm, 

•••lniql llrfad tdı• ... ...,.,. llr ....,.. 

Nihat, Kadtl • Necdet, 16iaevvu, 
Raaila, F uıl, DaayaL 

Ltaabul Spor takımız 
LAtfi • Sabih, Saal • F alarl, 

Huaa, Nevzat • Orhan, lımaU, 
Orhan, Eaver, R91at. · 

OJUD hatlar batlama. lllaa
bul Sporlular merkez muavinleri
nin bulediil oyuacular uıuinde 
Galatuaray 1aha•aa 19çml1• 
muvaffak oldular. Ortadu aol
açıklanaa verdikleri uıua pularla 
uya yapmak fanatlanm arayor
lartla. Solaçak Rqat bir hafta eY
velkl oyunda, 6nthıdeld mldafi 
tarafından epl ıaraıldıiı için dlla 
pek Pi.Un ça.11 .. ••yordu. Açık
lana ortaladaiı toplan kapıp llr-
mek lzere onlarla beraber Deri 
ablan merkez muhacim de eberl 
hllcum hattının biza11nı kaleye 
yaklatbramac1ıtından aayı çıka
ramadılar. 

Galataaaray on bet dakika 
ıllren lıtanbulapor hGcumlanna 
canh ve ıert kartılaYlfl•rla mu
kabele ettikten sonra mukabil 
htıcumlara ıeçti. Raıih vazife1iade 
muyaffak olan bir merkez muba• 
cimi silti arkadaılarma kolay yer 
almak far1atlarını huırlıyarak 

akınlar yapbiı için oyunun bitin 
ajırlıtı Iatanblıporun iki mlldafl. 
lain llıtlne yllldeodL Samihle Sa· 
bih mlfkOI mevkilerde hiç aar
ıılmayarak kalelerini blriaci dev
renin ıonuna kadar hakkile mll
dafaa ettiler. 

Dk denenin •ona iki taraf 
bir AJI yapamadan ıeldl. 

lldael deft'ly• bebe•laal bir 
aetlce almak umll• daha caada 

bqbyan Galatuaray malaacimlerl 
lcabmda ceublarclan, llmmuada 
ortadan akarak lalldmi7etlerlnl 
ı.taabalapor mal aahuma tama
.... ._cek kaclar naklettiler. 

On beflaci dakikada mllte
•acll top çevirmekten, OJUDCU 

koU .. aktan laayh yorpn dlfu 
lataabut.poı mıdamert bir topa 
koraer olmallH maal olamacblar. 

Necdetlr Nidan pek cllzıGn 
çektiil korneri ortadan kafa.O• 
içeri aokaa Galatasaray muaYİDI 
kullblalD ıallblyet AJllllU kay• 
debıilt oldu. 

h tahlea IOllfa JlltlilMIJapor
lalar iyi ıaynt sht•clRer fabt 
hilbaua Galataaaray mubaclml .. 
rinin topu iyi lmllanmalan •• 
ayaklanndan çabuk kapbrmama• 
lan 1 • O mail6p vaziyete cllfea 
takıma mukabil hlcumlarıa tek· 
ran için kolay fıraat vermiyordu. 

Maç Galataaara11n •iar baıbj1 
dakikalarda latanbalaporun bir 
ıolle mail6biyetlle neticeleadi. 

KadıkBJUndekl M•çl•r 
Kaclak6y aahaaanda evvelce 

blrl .. tilderl Kumkapıdan aynlan 
vefalılar ezeli rakipleri Slley•a
alyelilere kalfl llç takımla çıkblar. 

Birinci takımlar mlaabakaaam 
1·4 kazanan Vefa kullbD, klçlk 
takımlar kartılaımaaaada da Jtk· 
Hk farkb bir ıallbiyet elda ede-
rek Slley•aaiyeye aafara Urfl 
b8f ıol çakarclalar. 

Ayal kallplerla B takı•lara 
mllubakua 11fır mfıra beraber
likle llltU. 

• 
Rakipsiz Kalan Boksör 

Şampiyon MaksBir Döğü
şccck Kimse Bulamıyor 
Birçok Boksörle~ İmtihan Edildiler, 

Yenemediler Fakat Hiçbiri De 
luu umana llkabile maruf 

ltalyan bokllril KarneraJI dile
rek atar addet ıamplyonlujwau 

kazanan Amerikah Bir'ln huım
aazlaktan elleri cebinde kalmıftır. 

Yeni cihan fUlpiyonuna ll11k 
bir rakip bulmak lhere mtıaaba· 
ka tertip edealerln bittin ıay• 

retleri bot• çıkaaktaclar. Şampl

yonlup dataı.Uye liyakat ke• 
bet•ek lıtiyen blrlaci ıınıf ajır 
aaldet bokıörler araıında yapalan 
mtlaabakalarda mullter:ıel nam
zetler parlak neticeler elde ed .. 
medilderlnden mltehau11ler Maka 
Blr'U. clalaa birkaç HDe döifir 
mlye llltlyaç lıiuetmeden mevkı-

lnl muhafaza edeblleceii kanaa• 
tindeclirler. 

lasın. rakipler araııada Len 
Harveyle, Peteraenln dtınya pm
piyoaluğu namzetlijiai ayırt et
mek lhere yapbldan maç lnıWz 
ıeyircilere bile llmit vermemiftlr. 

Amerikalı namzetler araaaada 
L• 17 ... 

..... ..._ flmll'aa lrau ...... p• 

UltlJet eok slilaç olmaftar. Çlaktl 
Dk cleYnlvcle •a.-m• birkaç k .. 
n ,.,. yuvarlamaya muvaffak 

olu LukJ cleweler maclakca yo• 
rularak takatmhktaa .~ ... ,. 
kaybetmiftir. 

Bob için ·•llteaa bir iatlclat
ta yarablBUf olan Makı Bir raklp
lizllk karfa11acla ıdaemaahk ve 
claulrlllde 1enet temialae çabf
•ak mecburiyetlacle kalautbr. 

KeaclWae ba lamuata pzet .. 
ellerin ıordup ıuall.,. cilwa 
pmpiyoau f11 cevaplarla •uka
bel• et.ittir: 

- Ne yapalım allah bid bl
ylk boklar olmak lzere yarat ... 
fakat o Hn•t temla edecek ka
deri •erm•mif. 

Duaya şampiyooluğıı ııamzetliği igin 
İki lnıiliz ağır ııkleti aruıadaki 

maçtan bir fotoğraf 
·-··~ 

Kozluda 
Zonguldak lıçi Takımı 

Matlup Edildi 
Kozlu, 12 ( Huıuıl) - Oıkı 

ıpor kulllbll oyuncularlle takviye 
edilen Zonguldak ftçi Gllctl taka
mı Kozluıpor takımlle oynada. 
Maç ıtlzel ve hararetli ıeçti. N .. 
tl cede Kozlu takıma 2 • 1 ıallp 
pldi. 

Avusturya 
Milli Takımı 
Macarlara Yenildiı 

Bir za .. nlar AYrUpa takımla
naa nefu ahlirmyan Anabuya 
milli takımının aon aylarda çok 
uyaflaclatı biueclilmektedlr. Ge
çen slla y•palan Avuaturya • Ma
carlatan milli maçım blttıa tah
minlerin billfına olara 1 • 3 Ma
cariatan kuan1D1fbr. 

Arsenal Parise 
Gidiyor 

lapuzıerin methur Araeaal 
lmltıbl her HQe Pariate Raclnı 
lmlitQ .bir ~ J•pmaldadır. 

Bu ..... ki maç tadhlde yak• 
latbla için lnıt!terenin en uıta 
Futbolcularını Franaızlar haıretle 
beklemektedirler. 

Alır11lcl•f olA.• iM• ,. .. ~'••• A .. rllc•l• M•h ilin llr Nil~ hl
••• Bur• LMtlr•tl• L.11 H.,. •• il• Pater•11 ••••ndtı 

ı•~ıı- •IMhb•• llr /etofr•/ 
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Rahmetliden Kalanlar Keyiflerinde .. 
ikinci Kısım 

Bir Çırpıcı Alemi 
Tombul Mirasyedi Elo 
annesinin Maceraları 

Horrr ... horrr ... horrr ..• 
Sekiz ağız birden işliyor, kimi 

gırtlaktan, kimi genizden, kiml 
burundan horultuyu basıyordu. 
Bu ağızlar öyle biçim biçimdi ki 
beğen beğendiğini al l 

Y us:'Uvarlak, gepgergln, ap al 
iki yanak arasında, henUz pnrma· 
ğma gelen ter bıyıklar altında, 
bembeyez inciler aaklıyanı... için
de, iki ftç azı dişi i.e dört bet 
lrök kalmlJ, viraneye dönmilf 
olanı... Burma bıyıkların yapışhğı 
iki küçllk avurda uzanmıı, yalnız 
bir yanı leblebi sığacak kadar 
açık duranı ••. Aklı, karalı bir poı 
bıyığın ve deliklerden fııkırmıı 
burun kıllarının altında, Od sıra 

kirli san, kazma difi çe.rçeveleye
ni... Üsttınden limliyah kaytu 
bıyıklar sarkmıı, eğri bDğr& gotik 
bir (O) markasına andıranı.... iç 
tarafından iğneardile pekittirilmit 
gibi bitltik, yeni dikilmiı bir ya
raya benze~eni... Iskaraya ~ kon· 

muı ta pişmeden indirUmiş iki 
bayat böbreği hatırlatanı... Kul• 
lana kullana etcığı çıkmı,, 
içindekiler de etrafa taşmıt 

bir ttikrük hokkasile bpahp et 
olanı •. 

Bu sekiz ağzın hepal de işli· 
yor, kimi baso, kimi alto perde· 
sinden, kimi kabadan, kimi pesten, 
kimi kısık, kimi çatlak aealer 
çıkarıyordu. 

Yedi kişi, kilimlerin, haaırlann 
tlzerine serilmiı, yemlihaya yatmıt 
gibi derin bir uyka uyuyorlar, 
etrafın allriiltnsünll, ıamatasıru 
duymuyorlardı. 

On adım 6tede, öğllrllr gibi 
bir aeae çabr çutur bir ut kan
flYOr, az ilerisinde, boatan dolabı 
gibi bir keman flCJrdarken aıtma 
prmemJı bir ıea ( medet eyi.. ) 
diye meyan bamyor, bu yanda 
darbuka ve zlllimaıa, aranağmeyi 
keser kesmez ( efendim hu, nasl· 
bim bul.) diye bir 1emal yükıe
liyordu. 

Şurada zurna Ye çifte nara, 
curcunayı tutturmut= 

Çeribaşının gelini, gelini 
Çerglye dayamıt belini, belini. 

Sağda kranete, kabadan çifte• 
telliden girmif; şıkır da şıkır gö
bek atılırken ( aıağıdan. yavrum!) 
aaralan... Solda, bir patırdı, bir 
haraza; orospu bohçası oynarken, 
on on bet ağzm bir arada yayga
ruı, kahkabua ••• 

Beride, macuncunun btlğülft 

ile yarım yamalak çaldığı, Cezair 
marıı... ilerde, litamanın Arap 
uvaıı •• kuklacınm kum Arap
lannı oynabrken, burnu aılolan 
bir cüce gibi ciyak ciyak bağı· 
np... Daha ilerde, g1r., hava11 
tutturarak, zaman :ıaman ağırla-

11P hızlaıan, dam zurna. Yanında, 
yine davul zurna ile, havadaki 
balat Dıtnnde, mavna direği ka
dar bir sırığa abp tuta tuta, zıp 

zıp zıplıyan bir ip cambazı •.•• 

Kınk kemane ve patlak tefle 
(ah doni doni, comilk doni donU •. ) 
diye bebeklerini oynatan iskemle 
kuklacısı... Yardağı çığırtma ile 
100 yıllık kokmuş polkayı çalar• 
· '"• nargileyi tepesine koyup, 

J ~ 
iA 

Zbuıa Ef. iuraıou &oglamııtı 

kollarını açıp fırıl {ırıl dönen nar· hanımefendiler, akıllı uılu efen-
gilell rakkas... diler ve hanım hanımcık hatunlar; 

Gürültü ve pmatanın dahası ele avuca ııjmaz omu:ıdapar, 
var 

Şakur tukur konu ve kira 
kupaları, faytonları; tangır tungur 
öktiz arabaları, sırık arabaları; 
şaklıyan kırbaçlar, kiıneyen at· 
lar, amran eşekler' ... 

TürJft tlirlft aahcı se.derf: ıu· 
cular, ferbetciler, dondurma-
cılar; helvacılar, ,ek erciler, 
malıallebiciler; fıstıkçılar; fı.. 
dıkplar, cevizçiler... Suaamcı Ye 
dolmacı bacılar.. Misvak Ye kulak 
hilali, Kalemiı yağı satan hacı 
babalar; arkelarına koca balyaları 
sırtlamış, ( fes var fes ) derken 
istim veriyor zannedilen koca 
pllskülRi Tunuslular, tesbih satan 
çipil gözlft, bol sakaftr, uzun yenli 
Buharalılar •• 

Kollarından yediJe yedile, nait 
ve m•raiye okuyan imi dilenciler; 
Meklle, Mediae ilihileriıı.i yayık 
ağızla durmadan tekrarlayaa, 
kucakları çifter çifter çocuklu 
ak arap kanlar •• 

Boyalı sakallı sırnaşık hafız; 
omudanndan dört bet çömlek 
sarkıtmıt Deli Salih; bafRHfa 
limon kabuğu kadar fea, elinde 
bot teati ile maırapa, önüne 
geleae yılışan Küçük Hüseyin; 
binbir yamalı hırkasını etekleriue 
kadar iğne ile doldurmuı İğneli 
bab&; parça parça 'bir ÇUTatfa 

yalnız avret y•ini örtmftı Çıplak 
M•hmel. 

Keyif çıka111Uya gelmif, l:.u 
harrangürraya karlŞIDlf erkekli 
kadınlı erbabızevkı hiç ıormaym. 
Küberadan ve yUksek tabakadan 
tut ta orta tabaka, atağı tabaka, 
haşerat IAyUflihan hepsi meTCot. 

Kerli ferli beyler Ye kibar 

Bankalarda 
Parası 

Poliı enelld gtın 55 ya11ada 
Huan oğlu Abdtılkadir Efendi 
lımiade biriaial urbotluk Ye lur· 
ıizlık yaptığı iddiaaile mllddeiu· 
muınlliğe vermiştir. 

Suçlu Sultanahmet Rllı birinci 
ceza hikimi lnhe çıkanldı. Ab
dftlkadir Efendi batını uıtura ile 
traı etmit- Hilr.imın önilnde dur
du •• peltek bir dill" hAkimin 
ilk ıualine fU cevabı verdi : 

" - Ben Ankaradan buraya 
fıbk ameliyab yaptırmak için gel
dim. Bu yaştan aonra ameliyattan 
korktum. Dünya gamını unutmak 
için de ıöyle iki kadeh yuvarla• 
dım. Fakat eski bünyeler kal· 
mamıf. Sarhoı olmutum. Canım 

külhaniler; düzgünlU, aüalda sUr· 
tükler, ıırfmblar •• 

(Arkası var) 

Mufla Al Koşun Ve Sergi 
Muı (Hususi) - Vali Mithat 

Beyin himayesinde olmak llzere 
Clmhuriyet bayammda bir at • 
kotusu yapılacak Ye aym günde 
de ehli hayYaalar sergiuade ka
zuan hayvanlar teılıU oluna-
rak ikramiyeleri Yerilecektir. Bu 
işler için Baytar mfidürltiğünde 
umumi bir toplanb yapılmıf •• 
muhtelif heyetler ayrılarak mil· 
teaddit kararlar verilmittir. lca· 
beden hazırltklar için de faaliyete 
gecilmiftir. 

r ez '\ 
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DAKTILO EVLENiYOR 
MARIE GLORY 
JEAN MURAT 

ARMANO BEANAAD 
~ nbtnmltlrla bekleyiniz. 

Kıyamet Gibi 
Varm1ş ! 

bir tavukgöğıD istedi. Mahallebfcl 
dttkkinına girdim. Orada yıkıl
m•m. Fakat maballebiciye bir 
lira nrdiğime aldlm eriyOI'. Gllya 
eradan çıkarken kasadan 40 ku· 
IUf ufaklık para qırmı11m. Za
ten altı ay evvel yine latanbala 
ameliyat için gelmiştim. Korktum 
geri dfSndOm. 

H~kim Refit Bey sordu ı 
- Sabıkan Yar im 1 
AbdnJkadir Efendi cebinden 

bir baDka cüzdaıu çakardı : 
- Bak Hikim Bey, beaiın 

bankada kayamet gibi param var. 
Bu yattan sonra hiç hırsızlık ya• 
pılır mı? Sarhoş olmuşum. Oraya 
dUımUşUm cebimden paralarımı 

Birinci tefrin 1 a 

1 ~------D_e_v_ı_a_t __ D_e_rn __ i_ry_o __ n_a_r•-~,.n_ı_a_r• ____ __.I 

Portakal, Limon ve 
Emsaline T enzilit. 

15· 10-934 tarihinden itibaren: en aıağı bet ton olmak veya 
bea ton tıcreti verilmek şartile, bir istasyondan diğer herhangi bir 
fıtaıyona yapılacak nakliyattan maktuan: 

Bet tona kadar olan ağırlık için ton baıına..... 20 
Beı tondan fazlası için beş ton ilcreti olan 100 liraya ilAveten 

beher fazla ton başına ...... : 7,5 lira ücret alınacakhr. 
Bu llcret; Payas, Dörtyol ve Toprakknle kısmını da ihtiva 

etmektedir. 
Bu n"akliyata, daha ucuz düştüğü miinasebetlerdde, ıartlarlle 

beraber meyva ve sebze tarifesi tatbik edilir. 
10 ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon verilir. 

Ambalajlı olmıyan dökme mallardan asgari 10 ton Ucretf alınır. 
Bu nakliyatın ticretleri muvasalatta verilebilir. Bu tarifeye tabi 
maddelerden karışık olarak bir mersule tertip edi ebilir. Tam ha· 
muleli vagonlara, üçüncü mevki bileti olmak uartile, bir muhafız 
konulabilir. "6552,, 

* * Havaleli olmaları dolayısile seyriseri tlcrete tAbl olan aşağıdaki 
eşya, seyrihafifle nakledilmek şartile, seyribafif birinci sınıfa 
nak1ec1i.lıniştlr. Bu auretle ücretlerde yapılan tenzilat nisbetl %65 tir 

Bu tenzilat; mobilya nev'ine daha etya için 19 Birinci teşrin 
ve diğer 1'Şya için de 20 Birinci teırfn 1934 tarihinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Ağaç {zihayat. Kttçttk •• blyUk) 
Araba (çocuklara mahsuı) 
Araba {el arabası. Sökülmemlt) 
Asma çubuğu {zihayat) 
Ayna (çerçeveli ve mobilya halini lktiaap etmif) 
Banyo (demir, çelik, tabta) 
Mobilya (kereyet minderler. Sikillmemit) 
Dut yaprağı 
qyayı beytiye (dolap, konıol, döteme, ııardrop vı emıall 

bacilnli qya) 
Fıçı (bot ve caim bombalar) 
Fidan (ganedilecek zihayat fidaalar) 
Haaır mamulAtı (her nevi) 
Hububat u.plan (tazyik edilmemiş) 
İpek kozası 
iskemle {söldllmeml-> 
Kamıt {boyah Yeya mamul) 
Kuyola (Ilı tJM.. S*kH=emJt) 

ızak ağ ç ve madeni. Hayvanla cerrolunur) 
Koza (taze, kuru. Delik, ipek kozaları) 
Koza talatı (ipek böceği koıaıı artıkları) 
Lavabo ve emaa!i 
Mantar ıişe bpafan 
Ot (kuru ve tazyik edilmemiş) 
Pamuk (tazyik edilmemiı) 
Peynir {ta-ıe, tuzıuz) 
Saman (tazyik edilmem..if) 
Sandalye (söklllmemlt ve portatif olmıyan) 
Su (boyalı aaz Ye kamıtlar. O.ınet belinde) 
sepet ( llMheyyea llu aepetler) 
Sit ve mamwllb (tue) 
Siipürp ( her nevi ) 
Talaş ( tazyik etlilmemlt ) 
T ereyajı ( tne ve twwz ) 
Yaprak ( zihayat. Dut yaprakları ıibl) 
Y oson ( tazyik edilmemiı ) "599) 

* * 
Maden kö~ürü nakliyatı-
na f evkalide tenzilit 

5 Biriocitetrilf 1934 tarlbiuden Wbarea Devlet demlryollumda 
tam vagonla nakledilecek lıer nevi maden kömirleriadea tOll ve 
kilometre başına 1 kuruı Ucret alulacakbr. Kok k6mlktl lçiaa bir 
vagonun asgari hamulest 10 tendur. Bu tarifeye ı&e mulıtelif 
merkezler arasında bir ton kömilrtın nakil tkreti tudur: 

Hacıbayramdan DeA"irmiıaaı:dan Haydarpapdan Meraindea 

Eakitehlr 1122 ıt6 314 823 

Ankara 859 44l9 577 694 

Sivas 305 1031 ll11J 564 
Adana 802 837 1117 67 

Kayseri 479 809 957 343 
Konya 899 467 748 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 

Elim 1313 1348 1628 578 
Fada tafeillt için iatuyOtllara mOracaat edilmelidir. 6600 

almıılar. Oatüml baftnn yırt•nt
lar. Ben kırk kur11f8 teaenll 
eder miyim hiç. Benim biç ta· 

bıkam yok. Çocuklarının baıı için 
beni serbest bırakıver de çoluk 
çocuğumun yanına sıfdeylm. 

Reıit B. AbcftUkadlr Et. ye : 

- Baba.. Seni ıerbest bua• 
kamıyorum. Tevkif edeceğim. 

- Yapma Hikim Efendi, 
elini, ayağım öpeyim. Beni bırak. 

.Jandarma Abd&lbclr Efendi
nin kolundan tutte ft pkerek 
T Mldllaaner• ıötlrdU. 
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Almanlar Bir Taşla iki Kuş Vurmak 
Siyasetini Güdüyorlardı 1 •• 

Eğer Süleyman Askeri Bey, 
ıahaJ menfaatler peıinde koşan 
adi nıhlu bir adam olsaydı, o da 
harp zamanında bazılarının yap· 
bğı gibi Enver paşaya dalkavuk· 
luk eder, Tokatlıyan oteliııln aa• 
lonlarmda yan gelerek vagon veı 
ıeker dala verelerile binlerce 
baoknotlaı.r istif eder, (Miloviç), 
(Makenzi) vesaire gibi Tork 
dilımanı caıus karıların yatakla· 
nna biner liralık banknot serer• 
di. Tariht yazılar yazmak isteyen• 
ler, {krahn hakkım krala, Allabm 
hakkım da Allaha) Yerme1I nnot
mamab ve kendi seyyiat)anDJ 
örtmek için baıkalarının yumor
talarnaa kulp takmamalıdır. J 

3 - Afrika ( Trabluagarp ) 
teşJdllh • ( Mfilidm Nuri Bey 
kumanduanda : 

ltalya hlikiimetinin Trablus .. 
garbı Jşgal ettiği zaman o havaliyl 
müdafaa etmek için g~nllllll ola· 
rak Trablus ve Bingaziye • binbir 
tehlikeyi göze alarak • koşan 
zabitler, Balkan harbinin patla· 
muı üzerine ana vatanı daha 
büyük tehlike içinde görmlifler; 
Rumeli harp aahasında çalıımak 
maksadile lstımhula avdet etmiı

Jerdi. Fakat, İttihat ve T erak.ld 
Cemiyeti buralardan büsbiltün 
elini çekmek istememi,.. birkaç 
zabit orada kalarak (SünW) lerle 
tetrikimeaai eylemifti. 

ltalya ile •lrtediı.. _.. o~ 

rine, Trablusgarp ciYarıDdald 

zabitan Ye efrat, İtalya hlikfımeti 
tarafından verilen vesaitle lzmire 
nakledlldiklel'i halde, birkaç zabit 
ile bir hayli nizamiye efradl, Bin· 
gui havallııine çekilmitler, orada 

kalmıflardı. Bunların uaamda, 
Enver PataJllll biraderi mllwm 
Nuri Bey de vardı. Nuri Bey, 
(Slinüai) lerln reiai (Seyyit Ahmet) 
ile birleşmif, mücadeleye devam 
etmifti. Hükumetin lta.lyanlarla r~ 
men ıulb etmesine rağmen Iıtan
buldaki ( T eşkilitı mahsuaa) gWi 
vaıatalarla Binga:&iye para, sllih 
ye cephane temin etmekte idi. 

Harbi umuminin bailama&ı ve 
Cemal Paşanın kanal harekatmm 
akim kalması tb:erlne Almanlarla 
Enver pıfa, bu kuvveti hatırla· 
mışlar; (Mısır) ilzerine garp tara• 
fmdan bir akın yapmak ve bu au• 
retle de Mı&1r hakkında beslenen 
emelleri tahakkuk ettirmiye ça
lışmak için bu ( Afrika teıkilab)· 
na ehemmiyet vermiye başla· 
mışlardı. 

Almanlar, bir tatla iki kut 
•urmak istiyorlar; ( Süniısi ) 
kuvvetlerini büyllk mikyasta ha• 
rekete getirmekle hem Mısır 
ftzuine hareket etmeyi, hem de 
( lttif akı Mılselles ) e ihanet eden 
ltalyaya kartı Tarablusta bir isyan 
husule getirmeyi tasavvur ediyor· 
lardi... Bu maksatla derhal bir 
(Alman • Türk teşkilab hafiyesi) 
tesis edilmiı ve işe giri.şil~tl. 
Şu hale nazaran, ( T eşkllib 
miıhsusa) nın bu vubeıi, genfıle
mlşti.. 19 ı 5 ıenesi nisan ayı ipti
dalannda ( Cafer Paşa ) isminde 
hlr zat • mühim miktarda s.ilah 
~e cephane ile • gizlice Bingaziye 
ıönderilmitti. Bu zat, aslen Bağ· 
datlı bir Arap olmakla beraber 

Sülegman Askflri B•g 

uzUll müddet Al.manyada kalmıt 
ve Adeta Almanlaşmıştı. Almanlar, 
Cafer Paşanın gerek askeri ve 

gerek &irast kudretine güYeniyor
lar, ondan hliyük. hizmetler bek-

liyorlardı .. Cafer Pata, Bingaziye 
çıkar çıkmaz, Enver Paşanın 

biraderi ( Nuri Bey ) ile teşriki 
mesai etmiş, ve işe girişmiıti. İlk 
iş, Süniisileri, Muur üzerine 

harekete getirmek için tazyik ile 
başlamışb. Eğer bu tazyik, sade
ce Cafer paşa ile Nuri Beyin 
-diyanet ve hamiyeti tahrik eden· 
kuru laflarından ibaret kalsaydı, 

hiç 9ikphesi:ı kl müessir olmaya· 

caktı. Fakat küçük variller içine 
istif edilmiş olan çil Alman altın
laruun sihirkir cazibesi, her kuv· 

vetln fevkmde tesir yaph. Siinii
•i._._ reiat Seyyit AJt--. der
hal (cihat) bayrap apa. 

(Makamıhllafet) in dDtmanJa .. 
rına Te o dDtmanlarla çalıtanlara 
(yani, Mı11rhlara) kar,ı açılan bu 

cihat bayrağı, derhal tesirini göı· 
tardi. Nuri Beyin tensik ettiği 

muharip SUnfüıi mDfrezeleri Mı8lr 

hududunu geçti. lnglliz Ye Mısır 
kuı•etlerile mücadelelere girifti •.• 

Bu ilk hareket, lstanbuldakilerden 
ziyade,'(Alman karargahı umumisi) 
nin botuna gitti. Cafer paıanın 
sevk ve idare ettiği bu kuvvet, 
maddi Te manevi vesaitle biraz 

daha takviye edilecek olursa, 
artık Mııırın Garp tarafından 

daha kolayca fethedilebileceğine 
kanaat geldL Fakat bu sırada 

J garip bir hidlse oldu; ve bu rfzll 
tertibabn içyüzüntı bütün uryan· 
lığı ile meydana koydu. 1915 
senesi Haziranında Yunan bandı· 
rası taşıyan ıUphell bir yelken 

gemisi, Fransız filosunun nazarı• 

dikkatini celbetmif, gemi taharri 
edilmişti. Ele aeçirilen ıeylero 
gelince; Her tUrlO tahminin fev .. 

kinde Jdi. F ranaızlar, gemide bu• 
lunan birkaç Alman zabitine pek 
okadar faıla ehemmiyet verme
initlerdi. Fakat Şeyh Siinlisiye 
gönderilen nefis ve kıymettar et· 
yalar, küçük varillere lebalep 
doldurulmuı olan altınlar ve bil
hasaa, altın tellerle lSrlUmüt bir 
sepet içinde zuhur ~den bir mek· 
tup; herkeai hayretlere garket· 
mişti. Arap Jisanile yazılmıı olan 
bu mektubun muhteviyatı iae 
aynen şu satırlardan ibaretti: 

[ Allahın azamet ve kudretine, 
hamdüsenalar ... 

Şarlmanın oğlu, lmperator Vil· 
helmden; 

Allahın bir vekili ve isli· 
mın hamisi olan muhteıem, SU-
nusilerin relaine. 

Ordularımızın muzaffer olması 
için cenabıbakka dualar etmek· 
teyiz. İstirhamımız, cesur muharip
lerinirin ıahibi hakikisine ait olan 
memleketleriniıdeki haiıılerln def'. 
Ot.rt ..W....adir. Bu malr-cfa 
9'U•ul lçia size para. ealaha ve 
mücerrep adamlar gönderiyoruz. 
Düımanı miişterekimiz - kJ, Allah 
onları son neferine kadar ifna 
ve imha edecektir. • Sizin llnUnOz· 
de ıebat edip kaçacaklardır. 

Iıtirhamın:uzı, arzu olunduğu 
tanda ifa ediniz. 

Vilhelm 

Ba imzayı görenler, ıaıırriiıt· 

lar.. en derin bir btıhtü hayret 

içinde: 
{ Arkaıı nr ) 

-------~--
Fransızca muallimi 

FAZIL 
ffaThlye Ne·aretl e.kl mliterciml 

Fenervolu, Yaverağa sokağı, No. 28 

Bahriyelileri Taksim Fransız 

Abidesine Çelenk Koyd.ular 

Limanımıza gelen Kasar Ye Gepar isimlerinde Fransız torpito
larını~ı mürettebatı tarafından dün Tak&im Cümhuriyet abide&ine 
merasimle bir çelenk konulmujtur. Meraalme torplt~la~n kumandanı 

V. miral Pine riya1et ediyordu. Merasim çok samımı olmUf, çelenk 
ıı a 1 b' 

konulurken abide karıtsında ııaf almlf olan torplto ar za ıtan ve 
efradı ıelam durmuşlardır. Reımimiz meraaim esnasında alınmııhr. 

Faciadan Sonra Buhran/ 

Fransa Kabinesi istifa 
Edecek 

lt•lga •l•ghintl• aii,,.•11iıl•r papılan Yagoalaflga'tl• 
Labllga•d ı•lırlnden ıı,. ıöriinüşi 

( Baıtarafı 1 inoi yüzde ) 1 Dumerğ'in kabinenin, bilha1aa timdi 
edeceti fıtlkamet Ozeriadekl bOtOn ıinıf muvazeneaini muhafazaya çalJ• 
ıehirlerde ıuikut ıebekeaine menıup ıacatını ılJyliyorlardı. 
kim.eler bulundutu anlatılıyor. Bu Meb'~ılar, H~ricıiye Nezaretinin ~ 
dakika7a lradar muhtelif tehirlerde Flaııden e, dahllıyenlo iae, her lkiıı 
bi k kimseler ıorguya çekilmlttb. radikal ıoıyallıt olan M. Kl>y veya 
T:~~ikatın safhalarJ hakkında pek M. Lam.url>'ye verileceA"ini tahmin et• 

. mektedırler. 
ketum davranılıyor. Dığ"er taraftan bu H h ld k b ' d l h' t 

. er a e a ıne e gen f ma ıye • 
ıuıkutin, doğrudan dutruya Franaa• te bir dekltiklik olacaktır. 
om gütmekte oldutu harici ılyaaeti MUt ff K 1 C ı 

. eve a ra ın enazes 
tahrip etmek isteyen gııH ve izi henüz B 1 t l2 (A A ) D b lk • e ıra , . • - o roYn 
belli olmayan bir casus ıcbekeainın k ·· " k ı Al k d _ ruvazoru, ra • san rın cenaze .. 
batı alhndan çıktıtı da ileri ınru!ilyor. ıini hamil ve bilttın Yugoılav harf) 

Ekıelaiyor ııu.etesi bu huıuıta, gemileri refakatinde olduğu haldi 
umumi efkara heyecan veren bir 14 Tetrinlevvel aaat 6 da Split Uma• 
yazısında diya rki: " Fransanuı nıüttc- nına vasıl olacaktır. Kruvazör limana 
fikleri olan devletlerde bu son girdiği anda top atılmak ıuretlle 
faciaya pek benzeyen birçok suikaıt- selamlanacaktır. Ayni dakikada Bel• 
ler yapılmıfhr. Belçika kıralının ııralta ve blltUn vilayet merkcıleritl• 
5111mU, Romanya Baıvekili M. Düka de toplar atılacaktı r. 
ile Avusturya Baıvekill M. Dolfuı'ün Kruvazitrlın Splite muvaaaletinde 
ııuika ste kurb~n gime~erl bugün Qze.. hükümet erklnı ile ayan 'Ye mebuaan 
rinde ehemmiyetle durulacak bir mecliıleri mQme1aiUeri, mülki ve 

1 d. B ··ın J h F a1keri memurin haı:ır bulunacaktır. 
meııı • ır. u o um er ep ranıanın y b l ,_ hl 1 · ıı.t k" hal'-. . . a ı acall r ay nı mu ea ıp " 
müttefıklerını buluyor. tabutun iS r.. d kf Sa t 

P4riı, 12 (A.A.) - "Fraaııı - Yu- nu~ ;n geçhece kır. da 
• oslav dostlu~ ... nu muhafaıı:a ediniz.,. onda tren, p ıtten are et e •· 

•- cektir. 
Bu ıözler kıralın aon sözleridir ve bir Kralın nafi Beltratta eıki ıuaynıa 
nıiyet kıymetini haizdir. nakledilecek ve orada k11a bir ayin 

Bu itibarla, Franaanın harici aiya- yapılacaktır. 16 ve 17 Teırinievvvel 
aetf hiçbir değitiklij-e maruz kalmı- tarihlerinde saat 9 dan 22 ye kadar 
yacaktır. Ve Yugoılav hOkumeti, ba.. ha1k cenazenin önOnden geçecektir. 
tin Yugoılavlar çocuk • kıralın etra• Gece yarımı kırahn cesedi Belgradıa 
fında 1aflarını ııklaıtırmıı bir halde bOyük kiliaeaine naklolunacak ve 
durarak, Fransız ittifakından ayrıl- orada 18 Teorlnievvel aababı mutaa. 
mıyacaktır. tan blr ruhani ayin yapılacaktır 

Bütün matbuat bu fikri izhar et- Bundan ıonra kıralın naıl Oplenats 
mektedlr. kJliseaine g<Jtll.rillerek orada aakeri 

"Eko dö Pul,, 1ra:r.eteai tunları 
yazmaktadır: 

"Şimdi, B~lgrat, Blkreı Ye Perag 
hiikmetleri, bu kadu feci bir tekilde 
inkıtaa utramıt görilımelere devam 
için, M. Bartunun halefinin tayinini 
beklemektedirler v~ Fra nsız - ftalyan, 
YugoılaY münasebatına ait dosya 
1Dphesiz ilk açılacak olan dosy11dır.,. 

Yugoslavyadaki münferit te:r.ahOrat 
hakkında, gazeteler Be1grat 'hOiimeti
Din sotukkanlı ve tedbirli hareket 
edeceğine emindir. . 

Fransada Kabine Buhranı 
ea, Gösterdi 

Pariı, 12 ( Hususi ) - Marallya 
faciasında hariciye nazırı M. Bartu• 
nun öl~mü ve dahiliye nazırına 
atfedileh kusurlar neticeıinde ıiyaai 
buhran bat g6ıtermiıtir. Dahiliye 
nazırı M. Saro istifa etmittir. Kabine 
de genit mikyaııta değlfmeler olacatı 
anlatılıyor. Baıvekil M. Dumergın 
kabinenin toptan letifaıını vererek 
tekrar yeni kı;bineyf teıkile memur 
edileceA-l söyleniyor. 

Paria, 12 (A. A.) - Buhran br 9fa
mıftır. M. Dumerg'in istifa ederek tek
rar yeni kabin eyi teıkiJ edece~ine 
filphe yoktur. Fakat kabine tebeddü
lltı hafif mi, derin mi olacaktır? Gıız:e
teler bunun oldukça gen· f olacağını 

zannediyorlar. Hariciye için M. FJanden 
dahiliye için de M. Marke'nin isimleri 
sık ıılr ıöyleniyor. M. Dumerg'in dün 
M. Marke'yi kabul etmit olması kay
dediliyor. 

Baıı gazeteler Adliye Nazırı M. 
Şeron'a da bir halef aramçktadırlar. 

Nazırlar Arasında 
Paria, 12 ( A. A. ) - Dün akıam, 

mecliı koridorlarında, meb'uıJar M. 

merasimle defnolunacaktır. 

M. Yevtlçin Görüşmeleri 
Pariı, 12 (A.A.) - Yugosl..v ba. 

riciye nazırı M. Yevtlç ile M. Dumer• 
dOn yarım 1aat görlltmüılerdir. 

Bundan ııonra M. Y evtiç, mezu• 
olup Pariae d6nrnllı olan barieİJ• 
umuıuf kitibi M. Leje ile Oöra,. 
milıtür. 

Yeni Kıral Belgratta 
Parie, 12 (A.A.) - Halk, Yugo•• 

lavyanın yeni kıralı lklod Piyere mil• 
td11ir bir tekilde veda etmiıfr. 

Yugos'av konsoloılutundan lsta ... 
yona kadar olan yol muhafaza altına 
alınm ı ftır. 

Bal, 12 (A.A.) - Yugoslavya kıra• 
liçesini, kıral ikinci Piyer ve Roman7I 
Talde kıraliçeslni getiren tren bura• 
dan geçmiı ve Avusturya huc'uduna 
doA"ru yoluna devanı etmlıtir 

Yugoslavyada NUmayişler 
Viyana, 22 (Husuai) - Belgrattan 

akseden haberlere göre Zagrep ve 
Liyubliyana ,ehir' erinde ftalya aley. 
hinde nümayit'er yr;pılınııtır. 

Po'is halkı zapte tmek için 'iddetli 
tedbirler almışt •r. L iyubliyanada bir 
nümayiş esnasında İtalya konsoloılU• 
ğuna lıucum edilm iş ve konsolosluğun 
caml arı kırılmıştı r. 

Z grep e de bir İtalyan şi ;ketine 
ait binayı halk h ara;> etmitti. 

M. Bartu için 
Müte veffa Fransa hariciye nazırı 

M. Ba rtunun hatıraaını t~ ıi:ı lçia 
şehrimiz 2 e Sen Lui kilisesinde ve 
Ank arada Franıa sefareti kff ıeeinde 
ruhani ayinler yapılacaktı. Fakat 
müteveffa, vasiyetnamesinde kendiıi· 
nin çok ıade ve meraaimılz gömQJ .. 
muini istediğinden, 'f'aaiyete hürmet 
olarak ruhani ayinlerJea Yn:& Jl•ÇIJ• 
mittir. 

•• 



ı. 

Türkiye Ziraat Bankası 
• 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankaaı umumi heyeti Adi surette olarak ikinci 
teşrinin 11 inci Paıar gUnn saat l 5 te Ankarada Banka merkez 
binaaında toplanacaktır. Aşağıda isimleri yazılı murahha1 beylerin 
tayin edilen gUn ve saatte tefrifleri rica olunur. 

Toplantıda Görüşülecek İşler· 
1 - 1933 yılı muamele Ye heaapları hakkında idare Meclisi Ye 

murakip raporlarınm okunması, 
2 - 1933 yılı bllinço, kAr ve zarar hesaplarının tasdiki Ye idare 

Meclisi raporunun tasvibi ile aıaatnın ibrası, 
3 - J 934 Sf'oesinde Cumhuriyet Merkez Bankası idare Meclisi 

azahğma lntilıaplarmdan dolayı istifa eden iki aza yerine 
statümüzün 54 üncü maddesine tenikan muvakkat olarak 
seçilen iki azanın fntibaplarının tasdiki. • 

4 - StatUmüzUn 53 UncU maddesi mucibince mUddetlerl biten 
Uç aza yerine aza seçilmHİ 

5 - Murakiplerin 933 yılı Ucretlerinin tayini. 
6 - 1935 yıh için iki murakıp Ye iki yedek murakf p ıeçllmesl 

Vilayetler ve Murahhaslar 

Afyon Nafıa Vekili AH, Meb'uı Cemal, izzet UJ .. ı Beyler 
Amasya Meb'uı Eaat Bey 
Ankara ,, Rifat, Şakir ve Erzincan Meb'uıu Saffet Beyler 
Antalya ,. Rasih, Numan Beyler 
Aydın ,, Adnan, Fuat, Tahsin Beyler 
Balıkesir T. B. M. M. Reiıi Kazım Pata Hz. Meb'uı İbrahim, 

Pertev Beyler 
Beyazıt 

Bilecik 
Bolu 

Meb'us Ihsan Bey 

Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarıbeklr 
Edirne 
Erzincan 

,, 
" ,, 
,, 

" 
" 

" ,, 
" . . , 

Erzurum ,, 
Elbiı ,, 
Eski tehir ,, 
Gazi Ayıntap , , 
Gireson 
GUmU.şhane 
Isparta 
lstanbul 

" .. 
" 

Hayrettin, Ibrahim Beyler 
Şükrli, Dr. Emin Cemal Beyler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip Beyler 
Şükrü, Ziya Gevher, Osman Niyazi Beyler 
Rifat, Ziya Beyler 
Esat Bey 
İsmet, İsmail Kemal Beyler 
Necip Ali, Yusuf Ziya, KAzım Beyler 
Zülfü Bey 
F alk, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
Asım, Aziz Beyler 
Fazıl Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin ve Sivrihiaar Belediye Reiıl Abidin Beyler 
Kılıç Ali. Nuri Beyler 
Ihsan P &fa, Münir Bey 
Hasan F ebmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turan Beyler 

• 

Ziyaeti:in, Salih Cimcox ve Mardin Meb'usu 
Ali Riza Beyler 

İzmir Vekll Saraçoğlu Şükrü, Meb'uı M~hmet Eaat, 
Mustafa Rahmi Beyler. 

Karı Meb'uı Baha Tali Bey 
Kırklareli ,, Şevket Bey 
K astamonu 
Kayseri 
Kırıehlr 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Malatya 
Manisa 

Maraı 
Mardin 
Muğla 

Mu, 
Niğde 

Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdal 
Tokat 
Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 
Zoniuldak 
lçel 

" 
•• ,, 
" 
" 
" 

Tahsin, Refik, All Rıza Beyler 
Reıit, Ahmet Hilmi Beyler 
Liitfi Müfit Bey 
Ali, Rag~p Beyler 
Mustafa, Kazım, Refik Beyler 
C. H. F. Katibi Umumisi Recep ve Meb'uı 
Hakkı, lbrahim Beyler 

Başvekil lımet Paşa Hazretleri Meb'uı Talat Bey 
Meb'us Refik Şevket, Turgut ve. Aksaray Meb'uıu 

" 
" 
" 
" 
" 

" Çiftçi 
Meb'us 

" 
" .. .. 
" 

" ,, 

" 

" 

Yaşar Beyler 
Mitat Bey 
Ali Rıza Bey 
Hüseyin Avni, Nuri Beyler 
Hasa Reıit Bey 
Halit, Faik Beyler 
Şevket, Hamdi Beyler 
Etem, Ztıhttı Beyler 
Cavit lhaan, Kazım ZekJ, Ate.ş zade Hasan Beyler 
Mahmut Bey 
Recep Zühtü, Hulusi Beyler 
Rasim, Remıl Beyler 
Cemil, Celil Nuri Beyler 
Süreyya, Muıtafa Beyler 
Eyüp zade Daniı ve tüccardan Kır zade Şevki 
Beyler 
Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 
Sungur, Süleyman Sırn Beyler 
Halt( Rifat, Ragıp Beyler 
Hamdi, Ferit Celil, Hafız Emin Beyler. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Haydarpaıa Numune Haatanesi için lüzumu olan 168 adet kar
yola olbaptald ıartname ye nümunesi veçhile Ye 23 Birinci Teırin 
934 Salı gUnO saat 14 te aleni müna1'aaa ıuretile ibal~ edilecektir. 
LteklilerİD müracaatları. "6115., 
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1 Tiyatro Bah~i 
1 

,ş·ehir Tiyatro•u 
Operet Kısmında: 
Yarasa 

Yarasa Johan Strau11m bir 
operetfdir.Birçok lisanlara tercüme 
edilml9. Her oynandığı yerde mu• 
vaffak olmuf beyenllmJıtir. latan• 
bul " Yarasa ,, nm yabancısı de
ğildir. Operet olarak sahnemize 
gelmeden evvel, filim olarak ıf. 
nemalarımızda gösterilmiıti. 

Llya dö PUtl, Evamay, Harrl 
Lldkenin çevirdiği Yarasa filmini 
bir zamanlar aeyretmiyen kalma• 
mııtı. Bu sene Şehir tlyatroıu 
operet kısmı temılllerine Y ara1a 
ile baıladı. Bu batlangıç bizde 
operet baılangıcı addedilebilir. 
Yarasa tlmdlye kadar seyrettiği· 
mlı: revO Ue karışık operetlerden 
tamamile ayrıdır . 

Ötekiler operetlmıi idiler. 
Yarasa•operettir. 

Yarasayı Tnrkçeye çeviren 
Ekrem Refit Beyin muvaff aki· 
yetli bir çevirme yaptığı ink4r 
edilemez, onu sahnemize uyacak 
tarzda hazırlamış, temiz yazmıı, 
zarif nükteler koymuş. Bu suretle 
yarasanın muvaffakıyetlnde ilk 
Amil o olmuıtur. 

Yaraaayı Şehir Tiyatrosunun, 
operet kısmı için ayırdığı artist• 
ler oynadılar: 

Ayzenştayn rolü V Blffye veril· 
mit. Vasfi bu rola çokiyl yaptı. 
Frank rolUnU yapan Hazım ıim· 
diye kadar seyrettiğimiz operet• 
lerde gördtığDmUz Hazımdan da· 
ha baıka idi. Ötekilerlnde taklit• 
le muvaffak oluyordu. Yaraaada 
takllt yoktu. Yine muYaffak oldu. 

Taklitıiz rollerde de muvaffak 
olan bir vodvil, bir operet artisti 
kuvvetli bir artist demektir. 

Hapishane gardlyam Froı 
Behzat'ta. Her kalaba airen, 
verilen her rolU yapabilen 
Behzat, Froıı da çok iyi canlan· 
dırdı. 

Adale rolünde Semiha vardı • 
Bu sesi güzel artist bir sene ev• 
velkine nispetle daha değiımfıtf. 
Bir sene evvel yalnız ıeıine gll· 
zel diyorduk. Yarasayı ıeyrettlk· . 
ten sonra jestlerine de konuşma• 
sına da, hareketlerine de gUıel 
diyebiliriz. Rozellnde rolUnU 
Feriha yapacaktı. 

Feri ha hasta lmif, onun yerin el 
sahnede Bediayı gördtık. Ses iti· 
barile Feriha daha iyi olabilirdi. 
Fakat, epl güç olan Rozalindeyl 
bu kadar yaıatamıyacaktı 1&nırım. 

Refik Kemalde de terakki var. 
Orlovski rolilnU fena yapmadı. 
Biraz gayret ederse daha da iyi 
yapar. 

Muammeria rolü az, Necdet 
tip itibarile Falke için iyi! 

* Yarasa iyi bir operettir, balet· 
leri iyi tertip edilmlıtlr. Y almz 
tulftata müsait bir iki aahna var• 
dır. Bu ıabnelerde Hazımla 
Vasfinin tuluata yer vermek lbtl· 
malleri çoktur. ÔnUntl almalı! 

/$met Hıılibl 
.............................................................. 
Franaızca ve usuHl muzaafaya bihakkia 
vakıf 1 daktiloyu bilir, hGyilk möeueae 

ve in9aat mahallerinde çalı9111ıt tecrübeli 

BiR MUHASiP iŞ ARIYOR 
Tafraya da ılder. Adre.: M. Ferit. 

Akaretler, Şairnedim eaddeal numara69 
Betikt.. (8521) 

1 Borsada 
o 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

Baılıca memleket maİı~;tli;;;~-;;;·;~·~··--k~d;;-;;-;ı~,u ve bu miktarın da 
haftada lalanbul piyasasındaki alım ve dörtte UçUnUn sağlam depoıltç( .. 
satım vaziyetleri ou aatırlarda hulha 
erlilmiştir: lerde bulunutu piyasanın haftalar• 

danberl aağlam olan yazlyetlnl 
deifttirmemiştir. Afyon - Afyon piyaıası 

durıundur. Serbest piyasada hafta 
çinde hiçbir lı işitilmemlıtir. Ylr• 
mi giln evvel lnhiaar idareainde 
tüccarın toplantısını yazarken de 
temaa ettiğimiz Uıere ldhfıar lda• 
resi o vakit yakında bir it olabl· 
leceği kanaatini vermlı ve bu 
mtıaait hava içinde alıı verifler 
baılamııtı. Uyuıturucu maddeler 
inhisarımn devam eden snkutu bu 
münferit alıılan da durdurmuş haf· 
ta içinde piyasa tam bir .. 111izllk 
içinde bulunmuıtur. 

Bugünler içinde lnhlıar idaresi 
yalnız tüccarın Istanbulda mevcut 
afyonlarının miktarlarını tesblt 
etmekle meıgul olmuıtur. Kat'I 
bir ahı henüz menuubabs 
edilmemlıtir. Bu hal piyasanın 
ruhi bUnyeıinde menfi tesir yap
maktan geri kalmıyor. 

Tiftik - Bu hafta tiftik pi• 
yaHsındaki hareket evvelki haf· 
talara kıyaıda noksandır. Yedi 
gün içinde sahlan tiftik miktarı 

yedi sekiz ytlz balyadan ibarettir 
ki vasati olarak günde yUz balya• 
lık bir ıabt yapmaktadır. Bu 
miktar lıe piyasamız için ehemmi· 
yetten uıak bir seviyedir. Bu 
ıekiz ytlz balyalık tlftlklerln mUt· 
terisl kısmen Almanya alacaları ve 
kısmen de yerli tüccardır. Bu &a· 

tıılarda Gerede malları 54 buçuk 
Kaatamonu mallan 68 buçuk, yet• 

mfı Ankara tfftikJerJ de 62 buçuk 
kuruıtan muamele görmUıtUr. 

Tiftikten daha babalaya aatı• 
lan ince oğlak malan da bu hafta 
zarfında azami 71 kuruıa kadar 
ıatılmııtır ki bu fiat oğlak mal· 
larmda bir talihizlik olduğuna 

iıaret etmektedir. 

Almanya ile olan kılimlg an• 
laımasınm meydana koyduğu bU· 
yUk faaliyet bu memlekette yeni· 
den tatbik yerine konulan döviz 
kararları Uzerine adeta durmuı· 
tur. Piyasada Almanyaya aatıf 
>'apan tüccar çeklerinin ödenme-
mesinden dolayı fikAyet edildiği 
görülmekte, hatta Almanya be .. 
aa hına tiftik satın alan tacirlerle 
piyasamız satıcıları arasında bu 
yüzden muamele ve cins ihtilAfian 
bile çıkmaktadır. Bu hal fimdiye 
kadar hiç ititilmemlt bir hAdl· 
ıedir. Perıembe gUnU Almanya 
10faretlnin Anadolu Ajansı va·• 
altasile yaptığı tebligat piyasayı 
bu huıuıta biraz tenvir etmiı 

ise de tam manaıile efkArıumu• 
miyeyl tatmin edememiftir. Sov· 
yet Ruıya ticaret mUme11illlği 

hafta içinde Alman ahılarını ya• 
kından takip ederek ıilkfinetinl 

mu haf aza etmiıtlr. 

Diğer piyasalardan bir talep 
yoktur. Piyasamız tiftik lıtoku 
17 bin balya kadar tahmin edil· 
mektedlr. 

Yapalı - Hafta içinde Oç 
dört yUz balya kadar Anadolu 
malı kilosu 53,82 kuruı ve 55, 77 
kuruıtan satılmıştır. Alıcılar piya• 
ıamııın depoıitçileridir. 

ihracat için hiç bir aabf ifi· 
tilmemiştir. Almanya ve Sovyet 
Rusya alıcıları hafta içinde piya
saya çıkmamıılardır. 

Maamafib ıtokua 8 bin balya 

Hububat - Buğday • Buğ-. 
day piyasası haftanın ıon gUnle
rinde gevıemlştlr. Ekstra beyaz· 
lar 4,75; otuz çavdarlıla.r da 4 
kurut etrafında satılmııbr. Bu 
gevıeyJfin baılıca ıebebl haftanın 
son günlerinde plyaaaya fazla 
butday gelmesidir. Piyasanın hey•/ 
eti umumiyHI, bir haftadanberl 
Vinipeg, Şikago ve diğer borsalar
da görülen umumi gevıeylfln de 
tHirlnden kurtulamamııbr. 

Arpa - ihracat alıcılara ara• 
da ıırada görUnllyorlar. Haydar
pafaya gelen arpaların bUyllk 
kıımı yerli ıarfiyata [ayrılmak 
üzere ıtalıyor. Bunların klloıu Uç 
kuruı on bet para ile llç kurut 
on yedi buçuk para araaındadır • . 
Geçen haftalara kıyaala görülen 
fiat dUıkUnlUğU bir yandan Al· 
manya kılırink zorlukları netle .. 
ıinde yeni taleplerin gelmeyiıin• 

den ve diğer taraftan bUtnn dünya 
pazarlarında görUlen ıukutun tabi~ 
neticesinden ileri gelmektedir. 

Fındık - Fındık piyasası 
sağlam bir vaziyet almıthr. Hafta 
içinde bin çuval kadar mal ibra• 
cat için satılmııtır. Bu miktarın 
llçyüz çuvala Birleıik Amerika v~ 
küçük bir kısmı Almanya içindir. 
Alııların mtıtebakisl Çekoslovak· 
yaya aönderilmektedir. Flatlar 
geçen haftaya kıyasla kilo ba11na 
kırk para kadar artarak 37·38 
kuruıa kadar çıkmııtır . 

AlAkadarlar plyaaanm bu kaYI 
vaziyette yükaelişinin devam etme-. 
sini muhtemel görUyorlar. Fakat, 
ispanya ve ltalya mahsullerinin 
çok oluıu, bizdeki bozuk mahıu• 
la rağmen, bu sene fındık fiyat· 
larınm kırk kuruıu aıamıyacağı da 
anlatılmaktadır. Şu kadar ki bu 
seviyeden aıağı flatlarla ıatıı ya• 
pılmak mecburiyeti hAsıl olmı· 
yacağı zannolunmaktadır. 1934-
1935 mevıimi zarfında ılmdiye 

kadar yapılan ıevklyat 45-50 bin 
çuval, memlekette kalan fatok da 
110 bin çuval tahmin edlllyor. 

--=· ıs: •• 1 . ..... ..... .... tı!I •• ..,·----· 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

fıtanbul AcentalıA'ı 
•Liman Han, T elefonı SlSl8SlS • 

Trabzon Yolu 
SAKARYA vapuru 14 

Te9rinin..el 

Pazar ıOnO aaat 20 de Galata 
rahtımıadan kalkacak. Gldlıteı 
Zon~ldak, lneboJu, Ayancık, Sam• 
•un, Ünye, Ordu, Gire•ua, Tirebolu, 
Görele Trabzon n Riıeye. 06n0t· 
te bunlara lllveten, Of ve Silrme
neye utrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
CUMARTE~, ÇARŞAMBA 

gtlnlerl aaat 20 de Tophane rıhb· 
mından bir npur kalkar. Gidlt •e 
d6nClfte mutat lakelelere utrar. 

IZMİT YOLU 
Cuma, Pasar, Salı, Çar9amba, 

ıllnlerl bir npur Hat 9 da, Top-
hane nhtımından kalkar. 

,.,_ ........................ r 
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Öz Türkçeyi• 

--------------------------------------- Deneme 
14 Teşrinievvel Pazar 

İstanbul - 18,30 plak neşriyatı, 
19,20 ajana haberleri, 19,30 Türk mu
ıiki neşriyatı, kemani Reşat, Mesut 
Cemil, Muzaffer Beyler ve Vecihe, 
Vedia Riza hanımlar, 21 Atef · Güneş 
kulübünden nakil, 21.30 radyo orkeı
traaı T. danı muıikiıi, 

Peşte 550 m. - 18.30 konleranı, 
19 eigan muıikiıi, 20,15 musahabe, 
20,50 haberler, ın,10 Stüdyodan bir 
tiyatro Viyanalı zevce, 28 Son haber-
ler, 23,30 Erö~e - Ta.kes cazbandı, 24 
ıigan musikisi. 

Bilkreş 364 m. - 12 hafif öğle 
konıeri, 13-15 gündiiz plak ne~riyatı, 

16 Sibicia orkeetraeı, ] 9 hllherler, 
19.15 orkestranın devamı, 20 Üniver
ıite, 20,20 plak, 21 konferans. Bobeı
cıonun bir perdelik Zobail operası, 
22, 10 ıpor, 22,20 radyo l'opuriai, 23 
haberler, 23.30 plalc. 

Varşova 1345 m. - 18 danı mu
ıikiai, musahabe, 19 radyo piyc!İ, 20. 15 
çoouk ne,riyatı, 20,30 koro konııeri, 

20,50 Aktüalittı, 21 akşam konseri, 
21.45 haberler, 22 neşeli neşriyat, 
22.45 Spor, 28.15 konserli reklftmlar. 
23.30 dans musikisi. 

15 Teşrlnlevvel Pazartesi 
lataobul - 18,30 Fr. der1ı, 19 kon

ferans. 19.30 Türk musiki neşriyab, 

Ekrem, Ruşen, Cevdet, kemani Cevdet 
Şeref, İbrahim beyler n Vecihe ve 
Belma hanımlar, 21.20 ajane ve bol'8a 
haberleri, 21.30 Bedriye Ra&im ham
mın iıtirakile caz ve tango orkeı· 
traaı. 

Pe,te 650 m. - 18 polis orkeatra
ıı, 19 ders, 19,30 plak, 20 mizahı 
ne1Jriy11.t, 20.40 Ernest Dohnanyi ida
reıinde filharmonik takımı T. konaer, 
i2.50 haberler, 28.10 sigan muıikisi. 
H,15 danı muıikiıi, ._,, 

Belgrat 437 m. - 20 Viyolenıe) 
kooaer.i, 20,40 reklam pllk, 21 milli 
neşriyat, 21 opera temsili. 

Varşovli 13-!5 m.-18 taganni, 18,25 
mu11ahabe, 18,35 senfonik Ruı musi
kisi, plak, 18,50 musahabe, 19 mueıı.
habe, 19.15 piyano konseri, 19,45 mu-
1ahabe, 20 aekeri neşriyat, musahabe, 
21 popüler kona er, 21.45 haherler, 22 
larihf Polonya mu•ikİ•İ, 22,45 mwıa

habe, 23 rekllm ve konser, 23.15 
filmlerden plaklar, 24,05 dans mu· 
ıikisi. 

Viyana 507 m. - 18,30 taganni, 
19 re8İm eergiıine dair, 19,15 muhte
lif bahiıler, 20 haberler, 20,20 Sohram
mel muıikiıi, 21 söylenecf'ktir, 21,40 
Alman romantik operalarından per,ea
lar, 22,40 tamimler, 22,50 konserin 
devamı, 28,30 haberler. 23,50 Holzer 
radyo orkeıtraıı, 2:1.50 plak yeni 
parçaları. 

16 Te,rinievvel Sah 
İstanbul - 18,30 plak netriyatı, 19 

Meıut Cemil B. T. çocuklara mesai, 
19.30 Türk mıııııiki neşriyab, Stüdyo 
Hz heyeti ve ı'\~Jime Meliha hanım• 
lar, 21,20 ajana ve borsa haberleri, 
21.80 Stüdyo ou ve tango orkeıı
tra11. 

Belgrat 437 m. - 18 Plak, musa
habe, iO plak reklamlar, 20.~o hrışık 
ıarkılar, 21 milli neşriyat, 21,30 kuar

tet konseri, 22 plak, 22,20 orkestra ile 
popüler şarkılar, 22,50 b&berler, 23.0J 
radyo orkeıtraaı. 

V arfova 1345 m. - 18 piyano 
konseri, mueahabe plak musahabe, ~O 
koro konıeri muıahabe, plak. 21 çin
geneden Baron isimli üç perdelik .T o
han Strauaun opereti Zigeunerb&ron, 
!S,30 plak, 28,45 konferans, N O:> 
hafif musiki. 

Viyana 507 m. - 18.40 piyano 
konıeri, muhtelif be.bialer, 23.30 Ed
mwad Eiılerin eıerlerinden konser. 
21,15 Avuıturya milli tarkılan ve ta-

rihi neırlyat, 22,15 Umumi koaHr, 
Holzer takımı tarafıadao hafif Viyana 
muaikiıii, 23 Ork muıikiıi, 23,30 Ha
l>erler, 22,50 Dana muıikiı·, 1 Gece 
muılklıi. 

17 Tetrlnievvel Çarşamba 
lıtanbul - 18,30 Fran. zca ders, 

19 Plak netriyab, 19,30 Türk muıiki 
n19riyatı ( Ekrem, Ruten, Cevdet, 
Necati, Şevket, Mu.tafa Beyler ve 
Vecihe, Semiha Hanımlar) 21,120 Ajanı 
Ye boraa haberleri, 21,30 Stüdyo caz 
ye taoro orkeatraaı. 

Budapeıte 550 - 18,30 Plik, 19,15 
Dera, 20,15 Milaababe, 20,35 Bertba 
.alon muılkiıi. 21,SO Harici •tyHrl, 
11,lt jlıpoa •ulldll n .. wkdarı, 25 

Haberler, 23,20 Sitan muıikiıl, 24 
Opera orkestra11. 

Varıova, 1345 m. lS. Şarkılar, 18,tS 
Musahabe, 18,35, RekJim. - Muıaha
be, 19,15 Keman konaeri - Mueahabe 
20 Taganni 20,30 Neıell caz (pllk) 21 
Hafif orkeıta konseri 21,45 Mu1ababe 
22 Chopinin eaerlerinden konaer 22,40 
Akıam konaerl 23 Rekl4m ve konaer
PlAk 23135 Oan.a muaikial. 

Viyaaa, 1)07 m. - 19,35 Siyaal kfll
tOr, 20 Haberler 20,20 Tanbur muai· 
klai, 21,05 Senfonik konser, 23,10 
AktQa1ite, 23,30 Haberler, 23,50 Eıpe• 
ranto dilile m6sahabe, 28,30 Haberler, 
24 Hafif muıiki, 1,30 P14k, 

18 Teşrlnlevvel Perşembe 
i.tanbul - 18,30 P'lk netriyatı. 

19,20 Ajan• habP.r'eri 19,~0 TOrk mu• 
ıiki neıriyatı. (Kemal Niyaı.1, Azmi 
B~yler ve Hayriye, Müzeyyen ha-

nımlar.) 21 Selim S rrı bey tarafından 
konferana 21,30 Stüdyo orkeatruı 
ve caz heyeti. 

Budapefte, 5SO m. - 18,35 Be· 
rened ıalon takımı 19,03 muaahabe 
20,05 piyano refakatile taranoi 20,45 

çocuk tiyatroıu 2~,:ıo haberler 22,50 
opera orkestra11 23,10 piyano kon
seri. 

Viyana 507 m. - 18,30 piyano 
konıeri 19 mOaahabe tarihi neırlyat 

20 Ak,aN haberler, 20120 ıiirler 2050 

Hki Viyana halk musikiıi 21,40 
Rouini'nin Barbier de Seville operası 
24,40 dana musikisi. 

19 Teşrlnlevvel Cuma 
İstanbul - 1~.30 Plik nefrİyatı, 

18,30 P.ak netriyatL 19,20 Ajana ha

ber!eri' 1!),30 (Türk ınu•iki•İ netriyat 
( Ekrem, Ruten, CeYdet Beyler Ye 
Vecihe, Nazan Feridun va Şiikran 

Hanımlar, Ovrik efendi) 21,20 Ajanı 
ve boru haberleri, !!l,30 Radyo or
keıtra•• tarafından ca& ve tana-o 
orkeıtrası. 

Budapeşte SriO m. - 18 Hafif mu
ıiki, 18,40 Spor, 18,55 Farfaa S;gan 
takımı, 19.50 Müaahabe, 20,30 Opera
dan bir temıil nakil, 2~,30 Mandetı 
caz ta kımı, 24,l:ı Sigan musikisi. 

Viy,.n•. 507 m. - 1 R,30 Şarkılar, 
19 Muhtelif bahialer, 19,2S E'riml 11•S1I 

döt'yeyim? 20 H berleri 20,10 Bando 
muıika, ~1,10 Milli neıriyat, 21,30 

Bandonun devamı, 22 Senfonik kon
aer, 23,:lO Haberler, 23,50 Dans musl- 1 

kiai 1,15 P'ik. 

20 Teşrinievvel Cumartesi 
İstanbul - 18.:30 Plik nefr;yatı 19 

Franıızca ders, 19,~0 Türk muıiki 

netriyatı Fab:re, Safiye hanım ve Re
fik, Fikret beyler 21 Eırcl Şefik bey 
arafından konfcranı 21,::30 SUldyo caz 
Ye tango orkeıtras•. 

Budtıpefte, 550 m. - 1835 Orkeı• 
tera konsni 19,30 Knıtık n•triyat 
20,~0 Çingene orkeatraaı 21,25 Haber

ler ~1,4fı Operet parça1arı 2ı:l,10 Ha
berler ~3, 15 P ik 24 DJna muaiklıi. 

V. rşova, 1345 M. - 18,110 piyano 
refakati e tarkılar. muhtelif bahialer, 

maııdo:·n orkestruı konseri, 19,45 
Report j. 20 piyano refakatile teganal, 

20,:..!0 ıııuaahabe, :?0.50 spor, !l Popil

ler kunser, 21,45 haberler, 22 piyano 

konseri, 22,45 musahabe. 23,15 dana 
mu&ik , ·, muaahı.a.be, ~4,35 pli.k, 1 danı 
musikisi. 

Viy. na, 507 M. - 18,45 plik, 19.20 
halk ıark ları, 19,-iS hafta haberleri, 

20,10 haberlerı 20,20 fRrkılar. il neı'eli 
neıriyat, 23 aktam konHrl, 28,30 
haberler, 28,50 aktam lronıerinln 
devamı, 24,45 Peıteden çina-ene or
keıtraa•. 

.. ' ••••• 1 1. 1 1 •• ·-·· '"" ......... --.. -· ..... ._ 

,. Dr. KEMAL NURi ' 
1 Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehaHtsı 1 
1 Beyollu: Rumeli hen 16 J 
~ 'l'el : 40153 ·~--•-• 

Alım Satım 
Böyle Olmaz 

Son günlerde Almanyaya röade· 
rilen iki yb tlkek ( 1 ) yumurtaıun 

çotu çürük çık111ıf. 

Bunu duyduktan sonra dıtuı alım 
ıatımımızın niçin ilerleaeditini aala• 
mak koJaylatır. Sattıtı•ız ne1aelerJ 
bir dlSnllm (2) satmakla it bitti 1aı11• 
yoruz. Bir c:iöollmlilk kuanca ileride 
elde edilecek bOyDk kazaaçları Hl'•· 
ııyoruz (3). 

Yumurtalar çörnk çıkmı'" Neden? 
ÇilnkQ gönderilen yumurtalar iyi 
ıeçilmemiıtir. Satıldı y•, it bitti 
aanılm·ı; verilecek ne1nenin alıcıda 

yapaca§"ı dokunak (4) dütönllaaemlttir. 
Alıcıyı göçlükle buluyoruz. O•u 

elden kaçırırsak bir daha ele geçire
meyiz. Bunu cüıDnmemek, itini bil
memek demektir. 

Blltiln acun ( S) alım aatım itinde 
kıakanç davranıyor. Herkeı keadl 
neaneaini ötekinden nıtftn diye sat
mıya kalkıyor. 

İt blSyle iken çilrilk yumurta g8n· 
derip satım neaneleriıaizin iyi olma• 
dı~ını aöy)emeleri için baıkalarının 
ellerine belik (6) yermiyeHm ! 

lsmet Halusl 

1 - Ükek • 1andık 
2 - Dönüm • kere 
5 - Azgaımak - kaybetmek 
4 - Dokunak - teair 
5 - Acun - dOnya 
6 - Be!ik - silah ................................. _. .......................... . 

yeni ıcat r 1 f 
Mavi celilden 

NAVY 
Tıraş bıçaiı 

Bir tecrübe kafidir. (2) 

1 " D. Ihsan Sami ~-~ 
BAKTERiYOLOJi 

LABORATUVARI 
Umıımi kan tı1hlilô.tı. Frengi noktai 

nazar•n lan ( Wasserman ve Kahıı 
teaıuüileri ) kan küreyvatı sayılmaıııı 
tifo ve sıtma. hastalıkları tethisi, 
idrar balıtı\m cerahat, kazurat ve su 
tahlıİiıtı, ()Jtra mikroskopi, hususi ~ı
)Rr istihzarı, kanda üre, şeker, klorör 
kolleıterin miktarlannın tayini. Divan-
~ yolu No. 189 Tel: 20981 (8145) 

Kredi mektııplıırı - Esham ve 
tahvilat - Cari hesaplar kiişadı
Kasa iı;arı ve bilumum banka 
mııameli\tı: 

SELANIK BANKASI 
Tr}'lıs tımlu lö88 

Sermayesi 30.000.000 frank 

11 

İdare merkui 
ISTANBUL 

Tiirkigedeki ıubeleri: 

latan bul, Galata, lı:mir, Adana, 
tıamsuo, .Mersin. 

Yunanistarıdaki ıuluılerl: 

Selinık, Kavala, Atina, Pire. 

--· ---------------------------··---
lstanbul Sıhhi Müeşseseler Satınal

ma Komisyonu Reisliğinden: 
Olbaptakl ıartname ye nümunesi veç?lle Tıp talebe yurdu · 

talebeleri için diktirilecek 0 434., takım elbıae hakkm~a 23/Tepi· 
· 1/934 Sah glinü saat 14 te aleni münakaaa auretile aauamele 

nıevve h im-'- 2_ • l · 
yapılacaktır. Nümuneyi görmek ve fula i&~ at a a& utiyen enn 
mezkur yurt mtldürlüillne ve mllnak•aaya ıırecelderba de muay1•n 
ıüa •• aaatte komiayonumuza mtıracaatlan. "6150,, 

Annenin 
Kızına En 
Kıymetli NasihaU ı 

" Dlflerı, sabah, akfaa 
lırçaıamu, 

RADYOLİN 
ile f1rçalamak lazımdır 1 ,, 

Biiyillr 1rayretler, derin ve uıuıı ilrai tetkikat netieul vllcıade getirilen 
RADYOLİN kadınların evvel! ııhhatlerine, ıonra da güıelliklerlae 
hizmet eder. Bellibath iki hu1aaı vardır. Atııdalıti mikropları 
81dlrlr, lekeleri Ye kirleri çıkartarak diıleri temizler: Sıhhi fayda. 
Diğer göze görilnMiyen teraklmatı ılltp süpürerek diılerl parlatır ı 
Bedii fayda. Ve en mühimi, bu büyük itleri a-örörken blrçek sert 
macunlar gibi ditlerin minaJarmı öraelemedikten baıka dit ttlerinl 
de kuvvetlendirir. kuvvetlendirir. 

RADYOLiN 
En büyük ıeri'llerde 18 diploma, 48 madalya kazanmıştır. 

.. . ... 
" -! 

İstanbul Milli Emlak Mü Jürlüğünden: 
Muhammen bedeli 
Lira 

Kocamuatafapatada : Leblebici aokağmda eski 2 
ve yeni 4 No. I~ ve 78 metre 
murabbamdaki hane arsaaı. 

117 peıio para 1191 

Kumkapı ı Nişancı Mehmet Paşa mahal· 
)esinin havuzlu bostan soka
ğında eaki 1 mllkerrer ve 
yeni 42, 2, 4 No. lı maa dilk· 
kin hanenin 112 hisaeıi. 

Çarıuyıkebir · : Büyi.ik Çarştda Papaa oğlu 
ıokağmda eaki ve yeni 10 
No. lı dükkin. 

450 

1000 

Çarşuyıkebir ı Büyük Çarfıda gelincik &oka- 32 

Çarfuyıkebir 

ğında caki ve yeni 22 No. lı 

dükkanın 114 hiS1eıi. 
: Çuhacı hanının alt katında 850 

ikinci adada 1/1 No. Jı oda. 

" " 

" 

.. " 
Yukarıdaki mallar hizalarındaki kıymetler üzerinden 21/10/934 

tarihine müsac:lif Pazar günU saat on dörtte açık arttırma auretile 
aahlacakbr. İateklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk nisbe• 
tindeki pey akçelerile müracaa \arı. 11M11 (6374) 

_ ................ -.. ,--~· 
DABCOVICH va ŞUre!<Ası 

Tela 44708 • 7 • 4122() 

.A. vrut>a Ye Şark liuıaulıuı aruında 

muntasam poıta. 

Annra. Rotterdam. Hambtırl{ n 
J.kandlnavya limanları ioin yıılonda 
bareket edecek vapurlart Ye ı.Hlnyanın 
baılıoa limanlarında tr&n1bor demen 

Yakında gelecek npurlar 

Norburg vap. limanı rnızda. 
Hansburg ~apuru T. entel ıonuna 
doğru. 

Yakında hareke$ edecek Yapurlar 

Norburg vap. limanımızda 

Hanaburg vapuru S-5 T. 1&niye 
doğru. 

Fada tafellAt loin Galata. Frenkyan 
han umumi aoenteliğinıt mllracaat 
Tel. 44707, 8 - 412:!0 

., (304:i) .. _, 

~---• Doktor _ ... 
HORHORUNi 

Diı1eri 
Kurtarır 1 

o·ş et:erini 
Kuvvetlen
dir~r 1 

Ağ~z kokuıunu 

defeder 1 

Ağızdaki 
bütün . 
muzır 

mikropları 

0/o 100 

Eminönü Valide luraathııou ... i•)•·a•u•ıı•ı<l•ıı~ı Ôld:r .. r ! 
~--.. Telsfoo & 24131 .... 



SON POSTA Birind teşrin 13 

• • 
ıçın • 

1 
Pilleri ve 

Cep fenerle 

PLA Y tlf'&f pıçaklarını kullanınız 

VE HER YERDE ARAYINIZ 
Aldanmam•k için m ""k•aına dikkat ve PO K ER yerine 

b•tk• mark• verlrlerae kat'ljyen alm•yınız. 

' • il il il 

• 

Slmer Bank 

Yer i a ar Paza 1 
Yeni Berotıa şubesi 

• 

Yeni mağaza lstlklil 
caddesinde, Tünele doğ
ru giderken sağda, 320 
numarah, Ylldız apart
manı altındadır. 

il il 

H·ı .. 
Merkezi Umumislnden: 

Eıkltehir ambarında: Muhtelif ıomun anahtarları, ön ve ba1kı 
gibi demirci edevab, eğeler, pafta takımları, çekiçler, tornavi
dalar, mak'aplar, kumpas, gönye, veıaire teıviyecl takımları 13 
ve 14 Teırlnlcvvelde. 

Bakır lavha ve borular, çubuk, lavha, ve kovan halinde pi
rinçler, muhtelif otomobil fenerleri ve lehim limbaları 16 Tet
rlnievvelde. 

Halis ve ayarh kalay, muhtelif fiber klğıdı, Balatta tezgih 
kayıfı, tel halatlar ve1alr• 18 TeıriaievTel 934 tarihinde satıla

,... cağından taliplerin müracaatları. 

lstanbul Posta T. T. Baş Müdürlüğünden 
1 - Trakya, Rumeli, Körfez, Bursa, Anadolu, lstanbul mmta

kaları için kestirilecek muhtelif eh'atta yedlyUz elli terden cem'an 
dört bin be.ıyUz adet telgraf dlreil her mıntaka için ayrı teklif 
kabul edilmek Uzer• kapalı zarf uıulile 1 T eırinievvel 934 tarihin· 
den itibaren lıtanbulda meTldl münakasaya konulmuıtur. 

2 - ]hale 21 TeşrlnievYel 934 tarihine teeadüf eden Paıar 
gUnU saat 14 te Iıtanbul Baı MUdüriyeiinde mUteıekkil komisyonda 
yapılacak ve müteahhitler• talep ettikleri takdirde mukavelenin 
aklini mUteakıp ihale bedelinin Uçte biri niıbetinde avans verilecektir. 

3 - Talip olanların ıartnamHlnf görmek ve kanuna uyıun 
olmak ıartile ihzar edecekleri teklifnamelerinl vermek ve beher 
mıntaka için iki yüz yirmi beı liradan lıtirak edecekleri mıntaka 
adedine göre teminatı muvakkatelerlnl yatırmak Uzer• Istanbulda 
komisyon Riy&1etine mttracaatlan ilin olunur. (6313) 

• 
1 

Diş macunu 

Yorgunluk: Ayaklara 
Istırap Verir 

Bu tedbir, ıstırabı teskin eder: 
Uzun bir · çalı9ma günllnden ıonra dinlenmek 
için bir i[ezinti ve aıhhatiniı ioin biraz spor 
yapmak ve aaf bava tenefftiı etmek iııteni
niz. Fakat, yorgunsunuz;, ayaklarınız ıtşmif, 

&atı 11: o., erı beyuıatır. 11tırap çekiyorıunuı. Artık hiçbir yere kımıl• 

S 1 danmak: iııtımezsioiz. Fakat buna karıi pek 
an n: Dit etlerini bealer. miieuir olan şu tedbire müracaat ediniı. Yani 

Senin: A~za ferahlık verir. Ayaklarınızı RADIO SAL TS tozu 
Banin: Dit'.erl temizler. ile banyo yapınız. Sancı derhal ıükfın bulacak 
&anin: Fenni imal edilir. n bir hafiflik hiHedecebiniz. Ayaklarıııııın 

S A N ı N banyo!lu için RADIO SAL TS tozunwı 
muuta:z.aman tıtimali, sıhhi ve uflanı ayak· 

D · m ıar temin edecek, tada terlemesi, nahoı ., acun kokuıu sail ve ıiımeaile iltihaplannıaıına 
~----------~, manf Olacağı gibi D&8lrl&rlD1Zl da yumuı~tıp kÜKUDtlen 

D e n i z y o ı ı a r 1 Her eczanede ••tllır. 
aöküp atao&ktır. 

;şLITMl.Sl 
AHahleri ı Kara clr Kö?rl'ueı 
Tel. •2J62 - SlrkHl Milhlrdarn4e 

Haa T eJ. 2274() 
ı....... ~ ...... ~ 1 KARADEN Z 
Cumartesi Postası 
VATA~ vapuru t3 

Birinci T eşrln 
Cumartesi ıs de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Sinop, Samıun, Gire· 
ıun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
DönUıte bunlara iliveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. "6616,, 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 13 
Birinci T eşrln 

Cumartesi 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ay· 
valık yolunun mutat iskelelerine 
uirayarak lzmir'e gidip döne
cektir. "6661,, 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 14 

Birinci T 94rln 
Pazar 10 da Sirkeci rıhtımın• 
dan kalkacak. Gidiıte Çanakka· 
le, lzmir, Kuıadaaı, Küllük, Bod
rum, Radoı, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaf, Finike, 
Antalya, Menine. DönUıte bun· 
lara ilavete Alanya, ve Gelibo· 
lu'ya uirayacaktır. "6662,, , ............ ·------~ 

1 

Son Poata Matbaaaı 
Sahıul: Alı Eue• 
Netriyat MOdürih Tabir 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
ba ve di ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. lımine dikkat buyurulması 

1 ~-----l-•_t,_•_n_b_u_ı __ a_e_ıe __ d_IY_•_•_ı ___ 11_ı_n_ıa_r_• _____ ı 

Mühim ilin 
Eminönü Ayar Gurubu 

11/10/934 ill 17/10/934 tarihine kadar: Beyazıt Nalıiye Merkezinde 
18/10/934 . 24/10/934 ,, : Eminönü Kaymakamlık binasında 
25/l 0/934 ,, 31/10/934 ,, ,, : KUçükpazar nahiye merkezinde 

Fatih Ayar Gurubu 
11/10/934,, 16/10/934 ., : Fatih Kaymakamlıiı Ayar 

Dairesinde 

17/10/934" 21/10/934 ,, 
22/10/934 " 25/ ı 0/934 ,, 
27 il 0/934 " 31/ 10/934 " 

Beyoğlu 
11/ 10/934 " 23/ 10/934 " 
24/10/934 " 28/10/934 " 
30/10/934" 31/10/934 " 

Kadıköy 
11/10/934" 17/10/933 " 
18/10/934 " 23/10/934 " 

24/ J0/934 " 25/ J0/934 " 

" : Fener Nabiye merkezir;ıde 
,, : Şehremini nahiye "IDerkezinde 
,, : Bakırköy nahiye ,, 

Ayar Gurubu 
,, : Beyoğlu Kaymakamhk Dalrealnd• 
,, : Beşiktaı ,, ,, 
,, : Sarıyer ,, ,, 

Ayar Gurubu 
,, : Kadıköy Ayar Merkezinde 
,, : Üsküdar Kaymakamlık blnaı 

dahilinde 
,, : Beykoz: Kaymakamlık binaaı 

dahılinde 
27 il 0/934 ,, 28/ l 0/934 ,, ., : Kartal Belediye Daireainde 
30/ J0/934 : Maltepe ,, ,, 
31/10/934 : Pendik ,, ,, 

Yukarıda yazılı tarih ve mahallerde ayar memurluklarınca 

eanaf ve mliesseeelerde mevcut damgaaız baıklU, kantar, terazi, 
tartı ve ölçeklerin muayene ve damgalanmaları yapılacağından 
damıa1ız ölçU kullananlar vaktinde ml\racaatla ölçttleri~l damgalat• 
tırılmaları. 31/10/934 tarihinden ıonra tamgaaız ölçtl kullananlar 
hakkında kanuni muamele ifa edilece~l ehemmiyetle illn olunur.(6639) 

•• • A 
Zafiyeti umumiye, i1tiha1ı:dık ve kuvvetsizlik balabnda büyük 

faide ve tesiri görüle11: 

FOSFATLI 
.. MOND • EKSTRA ,, tıraı bıçağının adı 

bütün dünyada tanınmiıtır. 

10 ededi 75 kuruştan 50 kuruşa lndlrllmittir. 

HER YERDE SATILIR 
Toptaa 1atıı: Galatada, Kttrkçübııı Han No. 4 

HULASASI 
kuHanınız.. Her eczanede satdır. 


