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eevapta bazı değlıildik yapılma- cede değildir. Hiç fllphe 1ok ki 
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tarafından Marallya cinayeti ml
•a1ebetlle ıeçenlerde uluılar blr
lliine Yerilen notayı, bu notaaın 
içindeki iddiaları iıpat edid delll
lerle dolu b·:- muhtıra takip ettL 
Yuıoalavya, ulualar birllifae bu 
•ubtıra11nı da verdL Bunun için
deki iddialan beıinci yllzömUzde 
okuyabilir1iniz. Franıız ıazetelerl, 
ltunun içindeki iddialan, auçlu 

oldup Heri rıırlllea taraf için 
ezid bir mahiyette l.ulmaktadır
lar. 

Fraaııs •atbuahnıa Wr cok 
tlddetli ıörlt ve tellkld aruanda 
ileri aDrdlill fikir tudurı 

.. Muahedeleri tadU yolunda 
acuna debıet ıaçan teıekkOI •• 
~ah11lann faaltyetinl akim bırak· 
tıracak bir " Barıı blrliil ., kur· 
mak. · . 

. . 

Ol'lllllı. fi &İcat 
-.ı;etW 

flmdidea temine ... amaua pek 
yakında artık lateae de bunu 
yapamıyacak bir •ulyete dOı•· 
cektir. 

Bntnn Avrupa lllkelerinln dik 
katini çeken ortada birıey var· 

( Denmı 10 uncu 7Gıde) 

6z TUrkçeı 

. Geri Değil, 
ileri I 

la,.ıltere Kıralınıa otla bir Yuaaa 
preaaeıi ile nleaiyor. Glndelik 
aJbk, yılhk, bGtln Anupa ıaıetelerİ 
yaıa yaıa, .a7ley• •öyleye bitireml· 
yorlar. 

Tanrı ysldıı barıtıklıtı ••raln. 
Blıden kutlulamak bu kadar. 

Gel,.elelim, bu dlltüa için yaıalan
ları okudukça adamın kaf aaı karııı· 
.. or. Öyle yllkll bir tenlik ki yalnız 
Ta,.iltere'de detll, komıu ve uzak 
ilkelerde de onun llfından aıçil-
mlyor. . 

lnailter6 butaabaıa tenlik içinde 
lmİf... AhJılar, lıçller her yerde 
berke., Hvinçlerinden kar1ııdaa atlar~ 
binmitlerl Herku gültlyor, oynuyor, 
aıçrayıp HYiniyormuı! 

Neye ve niçin? Kıralın oğlunun 
dltlnl nrmıf. ~endi . itile rllcile 
•traııp fladellk yıyecetınl lçeeetini 
çıkarmıya çalıınn adamlara ne oluyor? 

imparator, kıral,. ~Gk, prens, marki, 
kont, Hyılmakla ltıtıp tlkenmlyor ki •• 
YeryllıDnl de•okrui kapladıtı bu 
Jtllarda, bili Hki derebe1Jik soylara• 
na n atlarına, •anlarına kulak Hmak, 
dofruıu hiç yarırtmıyor •• 

Her ilkenin t.ır tutumu, bir sldifl, 
bir dizeni vardır, buna klmH karııa· 
mas. Yalnıı kendi botazını doyuraak 
için abaterl dakea lıçileria, çalıtkH 
adam!arıa, kulluta, Hvinerek boyun 
etmeleri, ıok acılrh. detll midir ? 

Avrupa, derebeylık fenlikleri için· 
de çalkalanırken demokrat Tlrlrl1enia 
•erebeylik Halarsnı kaldırmHı, rurt• 
taıtar ara•ında tam bir birlik kur· 
mHI 3vlnmeta deter ÇOk JlkHk bir 
ileri atılııt.r. .. 

Ya• itleri telefoaaı 20203 Fiatı 5 kuruı 

Hakulc F akülte•inde 

Bazı Talebe Sınıfta 
Gürültü Çıkarmış 

1 
Hadise, Fazla Bir 

Kesilmesinden 
Devam 
Çıkmış 

Fişi 

Dnn aabah Onlveraite hu
kUk fakCUtHinde, tal•benin der .. 
Jere devam mecbur:yeti meHleal 
yUzllnden bir laldiH çıkmııtar ye 
ıudur: 

T aleben1n devama bu ay 
batından beri kontrol edllmekt .. 
cUr. Fakllte aaiatanlan her dert· 
te talebenin devam karnesini 
kontrol etmekte ve fit ketmekte
dirler. Dün nbab birinci ıınıfta 
b'.rincl aaat olan Roma hukuket 
dersinde aaiatan Bay Ferit, tale
benin devam karnelerini kontrol 
ederken, bazı talebe, derste 
bulunmayan arkadaılanna ait bir 
fit keatirmiflerdir. Aıiatan flılerl 
aaymıı, fazla oulunca, bu bir fazla 
klğıdı kimin Yerdiğini 6ifenmek 
iıtemtıtlr. 

Bunun Clzerine talebeler ıtl

rlllttl çıkarmıılar, derı Yer
mekte olan Profeı6r Honlk deni 
lieamek mecburiyetinde kalma .. 
GDrGltl namır, taleh alatam 
auaıftaa çıkmaya davet etmif, bu
nun llzerines F aknlte Dekanı Bay 

F•'llllt• D•h•ı B•g Sulclıi Sarnf 

Sıddık Sami ıımfa girmit. gOrUltl 
devam etmif ve Bay Sıddık Sami 
dersi resmen tatil mecburiyetinde 
kalmıf. 

Aalatan Bay Ferit, baza tale
benla keacliaİllİ da1akla tehdit 
ettilderial &le 9llmlft0r. OaiY_. 
mte Rekt&-llfl iti tahkik etmeye 
baılamııtır. 

Birkaç Satır Denizcilerin 
Gönlünü Kırdı .. 

Sabahlan çıkan arkadaılarımızdan biri, D•niz yollara ldareıUe Akay 
idarHl kaptan, çarkçı ve dlter memurlarının tekaltUUderine ait kanun 
llyihaaından bahsederken, aatırlan ara ında deniz menıuplan için: 
" .•. Görmekte oldukları hizmetin derecei ehemmiyet ve meıullyetl, 
hUkümet memurlarınınki ile kabili kıyaı olamayacağından,, denilmektedir. 

Bu ıatırlar Deniıyolları ve Akay idareleri menauplannı gtıcendir
( Duamı 8 inci yllzde ) 

Eşek ka/a$ından Işık Çıkıyormu~ş·---· G_a_•e_t•'-cr_-_ı 

- Seni eıek kata11 ıeni ... Derıine çal.ım .. l!iiıD Ha 1. 
- Aman Bayan Okutan, ya••t ıöyleylniz. Bizim aokaju limba11 

yoktur. Sonra beni oraya dikerler. 

' 
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Lüzumsuz 
Bır Masraf 
Kapısı Ve Halk 

Atatürk (Gazi) köpriisü yııpılm· 
cnya kadar Uukapanı köprüıtüoüD 
JOO bin lıra sarfiyle muvakkaten 
il ıtıyaca ant dilmeai fıkri ileri 
tni rtihiyo... Bu fıkir, halk arasın· 
d ıı kulı ullenmemektedir. Oldu ola
<·a lc, lı ıraz daha diş . sıkıp bekle
mek, derhal 100 bin lira earfıns 
tercih edılmekted ir. Bu ınünase
hetle bakınız halk ne d yor: 

B y Faik ( Fatih Kıztaşı 38 ) -
Bele diye paru zhktan •iklyet edip 
duruyor. Bu halile kalkanı ta Unka· 
pan ı köprüsilne yüz bin lira aarfet• 
m iye k arar vermi,. Evet bu ~Bpril de 
laz ımdır. Fakc- t fÖy'e sudan bir tamir 
i ' cı bu köprll dah<ı l eı on sene yr t ftr. 
Z:ı ten Atatilrlc köprilsünün 4 m ılyon 
l iruı baııknda b ez rdır. G eç•n ıene 

ınrtnameıi de yapıld•. Derhal müna. 
kasa açıls• n. Hem tehir bu ıuretle 

ıuri bir köprüye k - YUfU!'. Hem de 
beled 'ye aarfedecetl yCb bin lirayı 

tasıırruf etmit olur. .. 
Bay Nııaret ( Sulte.nhamamı 48 )

Uokapanı köprü•Q ıehriıı bir yedek 
köprllaüdQr. Milli giınlerde K- raldiy 
köpri'lsil kapanıraa acele ip ol2n hal

k ·n lkl tarafa geçmesi için bu köprD 
kullanılacaktır. Halbuki bayıe ıama~ 
lada o köprGye giden yo!Jarın haııda 

esasen tutulduta için köpıil bu rolü. 
nG de yapmıyor. Bogiinkil halile nasıl 
el1a birkaç ıeoe daha yqar. O vakite 
kadar da Atatürk ka pruati yep1hr. 

Pek mUhim kıeımları fimdilik ıöyle 
bir tamir yapıf aa da eualı tamirdu 
ıarf •naaar edl!ae çok iyi olur. 

* Bay Naci ( Galata Perşemb~pazarı 
aı.) - HaUcin Oılilne kurulacak Ke
mal Atatürk k6prüsüntln paraın gibi 
tıtrtnamelerl de tamamen hazırlan· 

m•ıtır. Bugiio yann ilin edilmesi efe 
muhteme?dir. ft l;öyle iken belediye 
eski Unkapanı köprillO için (100) bia 
liralık bir tamirat göze aldırauotır. Be

lediyenin, paraaızlıktan tikayet ederken 
nihayet birkaç senelik bir ömrtl kalan 
Unkııpanı için bu kadar mauafı ıö:ıe 
almasını doğru bulmam. Belediye bu 
pnayı ba1ka derdine h.ı.ftrıın H 

bugl\nkG köprO ile de ldarei mıı ılıhat 
edelim. 

İh•nn Giiltekin ( Kadırga 121 ) -
Unkopanı göprüıO yedek bir köprU
dOr. Yer"ne de yakında Atatllrk köp
rllsO kurulacak. · Bu k6prG nihayet 
fnkalade samanlarda da halkın iki 
torafa geçmeaine yarar. Halbulrl blSy
le günlerde, bayramlarda o köpr6n6n 

yesıt\ne yo'u olan Şişhane yokuıunun 
başı da kapanacağı için bu köprildeo 
beklenen ft te 2öril1mlyecek demek
tir, ıu halde timdiiik ayakta duran 

köprOye (100) bin lira gibi bJr para 
harcamak bu parayı deni:u atmaktıtn 
farklı değildir. Belediye biran enel 
AtaUlrk köpıOıünO yaptıraın bu yüz 
bin lirayı da ıehrin batka bir ihtiya• 
eına aarfetsin. 

LE 

Yeniden 
Cez ları 

kalı Kaçakçı 
Sorguya- Çekilirken Eski 
Sakladığı eydana Çıktı 

• 
ır 

ı 
Dun gllmrnktekl 8 incl ihtisas mahkemes"nde bir 

kaçakçıhk davasına ba~ıJm1şhr. Suçlu olarak ge
tirilen ve mevkuf tutulan Fehmi adında biri, ÜskU· 

Suçlu buna kaıyı ban iddialarda bulundu. Ken• 
disine garezi olduğunu lSne sürdll. Bundan evvelki 
durotmada; Uç sene evvel cezasını çektiği bir 
esrar mahkumiyetinden baıka bir aabıkası olma· 
dığım söyJiyen Febminin bir diğer mahkumiyeti 

dardaki evinden çıkıp hemen orada bir ihtiyara 
esrar verirken tutulmUJ ve hakkrnda zabıt varası 
yapılarak mahkemeye verilmişti. 

daha olduğu anlaıılıyordu. · 

~Ormll meşhudu yapan polia memurları ıahit 
olarak dinlendiler. Bay Kemal, dedi ki: 

Hakim, bunu niçin sakladığını sordu, suçlu: 
.. - Aslı ceza mahkemaainde olacak galiba, Bay 
başkan .. ,, Dedi. 

"- Ötedenbcri esrar 11attığı lç"n kendisini gö· 
zetliyorduk. Hadise günll evinden çıktı. Köıeba
şında sakallı, tınl bir ihtiyara bir ıeyler •erirken 
yanma J&klaıtık. Kendhti kaçb. lhtiyann avucunda 
euar bulduk.,, 

Müddeiumuminin hıteği üzerine duruşma1 eski 
mahkumiyetlerinin •orulmaşa ıçın baıka g6ne 
bırakıldı. Mahkeme Fchminin serbeat bırakılma 

Temizlik 
~ekteplerde Çok Dil(kat 

Edi:mesi Bildiri:di 
M•arif Bakanlığı ilk mektep

lere yeni bir taı:nim göudermiılir. 
Bu tamimde, terbiye iflerinde 
temizliğe ayrılan yerin ehepımi· 

yeU i aret edilmekte, temizlik 
teminine çall.{1.hrkeq çok dikkat 
edilmesi ta.·aye olunma1'tadır. 
Çüokü, yapılan ~on tef öt :er, tale
belerin arkadq.lan tarafından 

mua)ene ed.lmeai vaziyetinin 
mahzurlu olduğunu göstemıiftir. 

Bundan böyle, ilk mekteplerde 
temizl.k muayeneleri sınıf oıual· , 

timleri tarafından ve barice ka
pah yerlerde yapılacaktır. Maarif 
bakanbğı, temizlik i.şlerinla mek
tep eıyaaında da gözetilmesini 
ehemmiyetle bJld "l'.mİfUr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Bağ:arbaıında Osman •o Ane, 
Muıtara adlı birbin parasını çal· 
dık~arından yakalanmıı!ardır. 

>f. Muharrem adlı biri Samat• 
yada Çoban Mehmedin bir geçi· 
•İDİ çaldığından yakalanm19tır. 

lf Kadıköyde Bayan Zekiye· 
nin hizmetç:ai MCyesser evden 
birçok eıyaları çalarak kaçmıı 
ise d11 yakalanmııtır. 

lf. Arif adlı bir hamal Boı
. tancı da kahveci lsmailin dükkA· 
nına girerek çekmeceden para 
çalarken yakalanmıfhr. 

Kömürden Zehirlenmiş 
Ferikôytınde Şahap Eokağmda 

bir aparbman<la kapıcalık yapan 
Muıtafa, odasında baygın bir hal
de bulonmuftur. Yapılan muayene 
neticesinde mangaldaki kömllrdcn 
ıehirlendiğl anlafllarak tedavi 
altına alınmıştır. 

dilegini kabul etmediği için jandarma yanında 
salondan çıkarıldı. 

Dolandırmış 
Mektubu Aşıran Adam 

Paralan Da Kıvırmış 
Pot• dftn tuhaf bir dolandan

cılık t~sbit etmiflir. Babkpazarm· 
da ~üııgercilerde ( 83 ~ namarab 
dük'icanda 1iÜtçütfik ve peynircilik 
y apa.n Kamile, evvelsi gün Kemal 
Pata kaZU1oda •Ütçll Abdullahtan 
Ceoıil oğlu Cevat adlı birisi bir 
mektup getirmif. Bu mektupta 
5elimdan ıonra, alacağa olan 600 
liranın mektubu getiren Ce•ada 
verilmeli yazılmaktadır. Bir kaç 
gün sonra da ·geri kalan nç yüz 
liranın ganderibnesi uteoiyor. 
Bay Kluıil mektubu ahr almaz 
getiren adama paraları saymış 
ve elinden de bir makbuz almıf" 
tır. Halbuki Bay Abdullah bo 
mektubu yazmış, Fakat Cevdet 
isminde bir~aile göndermiştir. Bu 
Cevat ise mektubu Cevdettcn 
nasılsa aşırmrt -we :Jizerinde de 
bazı tahrif;er yapmıştır. Pol:a 
auçlu Cevadı yakalayıp Adliyeye 
vermiştiı:. 

Liman işçileri lç:n Yurtlar 
Kurulacak 

Yeni Linıan ioh:•"'" idareal kad
rosunun bugtlnlerde Maliye Bakanlı· 
tından bfü.irilmtsi bek!eai"melctedir. 

Kadro belli olunca, yeni idare tbnri 
olarak çahımalar.aa baılıyacakbr. 

Verilen malGmata rl.>re, Yeni 
Llman idareli tarafından tirketin 

bugOnkO çalıtma tekli Ozerindc yapı• 
lac~k defcit klikler arUlllda amele 

muelui k8Jr:Dnden ha ledlleeektir. 
Ameleye nrilen ilcrd artbnlac:ak 

Tophane ve Kuruçeımedeld kömClr 
ameleai için amele yurtları açılacak· 

tır. Söylendjfine gCSre, ami.I• yartJan 
kurulmuı fikri iyiden iyiye ilerilemit· 

tir. Rumi idare çalrtmtf• b•tl•dıktan 
ıonra bu fikrin en kı•• zaman içeri
sinde tatbik edilmemine t•lıtılaeaktır. 

Şark Trenleri 
Biletlerde Yapılan Azalma 

iyi Gidiyor 
Şark deınlryollan bilet para

larında yapılu son tenzilit, fyi 
neticeler '\!ermektedir. KaU •aziyet 
daha anlaşılmamıı olmakla bera• 
ber, Jeaıüyö seferlerinin Jlizde 
50 nbbeLadeki tenzilattan çok 
kazandığı n yolcu adedinin do 
çoğaldığl görlilmektedir. 

Büyük hattın, teJWiittan SOlll'a 
:ne TU.iyete getdiji beniz bilin
memektedir. Lmpanya. temilith 
tarife tatbik edilmiye bqlanah· 
danbert yolca · adeoinde Ye gelir 
miktannda gôrillen değişmeleri 
birer liste halinde hazırla makta• 
dır. Bu llsteler tamamlandıktan 
aonra, eski aylara göre yapılacak 
mukayeseler \eozilitıu verdiği 
neticeyi olduğu gibi gösterecektir. 

Çocuğunu 

Öldürmüş 
Diin Ağırceza mahkemesinde 

fkl karar verHmlıtir. Haaıköyde 

oturan Aı.arih, gayri meıru çocu· 
ğunu öJdürdliğü için 5 sene hapse 

mahkum oldu. Fakat yaşı ktıçnk 
olduğu için cezası bir ıene, iki 

aya indirildi. Beyoğlunda Salibi 
öldürme kaıtile yaralamaktan 

ıuçlu Çolak Sallbattla de 3 sene 
5 ay hapia cuuına mahkum 
edil dl 

Şişe Patlamıf 
Eytıpte SIUeyman adh bir 

~ocUk bir araada eline geçirdiği 

bir ıife He oynamakta iken kibrit 
yakmış, bu 8ll'ada tifenia içinde 

bulunan madde pathyarak snı.,.. 
man muhtelif 7erl.rhad• pralu- • 
llllfbr. 

lklDCl teırın .3U 
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Birçok Eroinci 
Yakalandı 

GihnrOk muhafaza memur'arJ YI 

ıabıta dlln yine bir ero n k çakçılı· 
tını meydana çıkarm ·tlı: rd : r. Uzun 
MOddettenberl eroin kaç kçılıtt ya
pan •• B11yaı;tta oturan Haydar 
ilminde birinin evi ve dilkklnı dan 
anaı:ı.ın araamıt, içeride eroin almakta 
olan bir Alman kııdmile beraber 
Haydar ve metrHl Nuriye yakalan· 
mıtbr. Haydaruı nrditi ifade iz.erine 
dlin ayrıca ıekiz k'ti de eroin çek• 
mekteıı. aatmaktan ve kaçırmaktan 
ıuçla olarak yakalanm ılardır. Anla• 
fddığııaa g6re H r. ydar, dGkkiuıını 
&Jllınmanda nefe• yeri h.aline de 
geUrmiftiz. Zabıta bu it"n derinleıtlrU. 
meıile mefgul buluomaktad r • 

d Buıılardan batka Kaçakç hk bUroau 
aküdarda eroin keçakçı l ğile met .. 

ırul olan ıoför Oanit i e arkadatları 
Nuaet Ye Kemali yakı!lamıılardır. 
Duaların oturdukları ev e bir miktar 
eırom bulunmuştur. 

Ba,ka Bir t, 
K.açakçılak büroıu memurları bir 

mlddetteabul mqbur eroin kaçakçı• 
Çeikefli Haldu ile metreai Şerife 
11.akbuleyi takip etmekte idi1er. Hakki 
takip edildiğini an'ayınca izini kaJ
betmek iatemif •e . bir mnd.:!et içia 
fnuıa manHak olmu§tur. Nihayet 
memul'Jar Hak1n ile metreaiol 'OıkO. 
darda blr avde yakalam f .ar Ye e•de 
rapılan arama neticesinde bir miktaı 
eroin ile tkl kilo euar bulan
mUflv. 

Bir De CDrmDmeşhut 
Çok açıkzöı: bir adam olan Hakkı 

Oakldar merkexinde iken neıareta.. 
nede enelce de taıııdıtı toflSr Danife 
para mukabilinde meauliyetl (berine 
.ı ..... 1 teklif etmif Ye enab ba 
mretle taazim ettiti takdirde O.ka
dar merkez me•aru Bay E,refe 200 
Ura Tereeetlııi eöylemiıtir. Şof&r 
Daait Bay Epefe 200 lira teklif et .. 
mif, fakat Bay Eıref bir cOrınOme14 
but tertip ederek rtltvetçileri kıskı•· 
rak J• kalatmııtlJ'. 

At,.on Kaçırırken 
Emniyet MüdGrlllğil kaçakçılık 

6tlroau memurları, Fran11z bandıralı 
Mareıal · jofr •apuri e Yunaniıtaoa 
69 kilo iflenmiı afyon kaçırmakta 
olan Filip, Koço ve İıpiro ath ~ 
bçalı:çıyı Ytpurda dlrmGmetbut ı... 
liade yakalamıtlardır. 

Sanayi MUdUrU 
Saaayi umum mno.n il Bay ReoU. 

dDn · Edirnedeıı ıehrım·se gelmitth-. 
Bay Recai bu akıam An.karaya gid .. 
cektJr. 

Soyadı 
Seçenler 

Adalu kaymakamı Bay Refll 
(Aykut), Bakukay ak 1 baatanell 
doktorlanndaa Bay Kemal ile kudeı 
çocuta biri.ucl mlllbım Hay Oımu 
(Bozkvt). Emniyet mGd llr!lljii kaçak• 
çpık blrosa komiserlerin den Bay Ba7• 
ram (Aydın). birinci komiHrlerden Ba7 
Raai• (Erdem). komiserlerden BaJ 
Ha... (ÔzUhk), Bay Rlıa (Çoıkun), 
memvlardaa Bay Mustafa. (Akıncı), 
l'azetemü: mubarrirlerinde Bay Cemal 
(Olcay K.u:bek), Bay Rı>t•t Feyzi 
(Yblael), Bay Ahmet Mllnu Buik) 
Hy atlarım almıflar::lır. 

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

- Dışarıya gönderilecek yu- ' 
m rta:ar<Cn kontrolü devam edi
yor Hasan B. 

•••• Bir 
lam mı •• 1 

7amurta1111a •... Y okaa bozuk m• 
alamak lçlo.. 

olclapa• ' ..... Hergtla on binlerce yumur-
tayı yalan birkaç kiti teker tebr 
mmye• ediyormUf..I 1 

Hasan B.: - Bu oıuaye~ 
aba poateki saymaktan farlı 
kalmadı. 
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r ' 
Hergün 

Edirne 

-------------------·:......~~--..:.. __ .._ ______ ..;_ ________________________________ __ 
'Resimli Maka e Ehramların Mana ı il 

·------- F. R. Ata1 _ _. 

ilk ıençliğlmln lld unulmaz 
acıaından biri anam, öbllrtl Edir
nedir. 

1912 Edime yuında blltiia 
yurda aaıal bir ıönW kararbll 
çlktllğ&nl kim unutmuttur? 81-
ytlk atacın dallannı loran, ı&.
deainl bllken fırbna, Edlrnede 
onu kökünden ıanb. 

A!la yerine ıelmez. Edirne 
bir daha nerede ·bulunur? 

Edirne ile, A nupa toprakla· 
nnclakl aon Türk aancaia yere 
dtlıtB. Dlşen ıancak ıtbi llıtBne 
atıldık: Onu kurtarmakla, bOklll-
mlı boynumuz dojruldu, bapmll 
r•rdea kalkti. 

B&yllk kurtuluı ıaYqım da 
Edirne ile bitirdik. O bir amr 
tqı deiU, bir temel tqadır: Y erla
dn oyaıyamaz. O bir HJ tlre•i
dir: Tllrk kalacaktır. Atatllrkln 
rurt 11ya1a•nda na11l Edirne'dea 
at..ı yoksa, Edirneden berfll de 
yoktur. Tar.hinla yan• Tlrk olan 
Amapa'nın, bir Trakyahk toprak 
payıaı bizden kim kııkanabillr? 
Tunca boyunda Tuna ıuauzlupa• 
daa avunma;. bize kim çok ,ar .. 
bilir? 

Edirneliler, betonla, taıla, d .. 
mirle yeni Tfirk Anupaaını kura
cakaınız. Siz yalnız kapımızın bek· 
çllerl değ ı·nizı Şehrimizden 
ıeçea rabancılar, yeni Tllrk ktıl
tllrl ile alzde tanlfacaldır. Co,. 
kun uluıçular hızı ile topr•t11u11n 
bofhığunu gidetrlnia. K6) önllzl 
)'lkkınhktaa, larlanm çoraklıktan 
kurtanmz. 

Minareleriniı, Ura) laarınızla, 
atalarınızın olanlarla dejil, kendi 
Japbldan ızla övDnecekıiniz. 

Elli >•···a üç kurtulut dene111fn· 
den ıeçen Edirnenin, acııı kadar 
aewlnd ele al~• d n Edinae pi 
..... lamir : ...... ,,.... 
lannu; "GJcndınr, lflndtbilr. 
TBrk ,acnne glhencimiz, Ata
tllrke inancımız artar. içimizde, 
tık baıı a bütliu kuıtuluılarıD 
kel ya1a11 olan ileri Haini du-
J•nL . 

. * 
dctyık TOrk deilıimfnln &z 

tutumu, b= UnllktUr. Uluıal ku
rumlan, yenJ çai dltüntitllne ur 
.. Jan, aykırı:ıklardan uatmaktar. 

Tuzimattan beri Tllrkiye, bab 
De dop araıında, aGIUnç ~lr 
alacalall bllğlam•tb• Yavq ya•aı 
hirçoldannı atbk. 

Dtba çıkat1 kanu, fırkamızm 
luılkçahk prensip nia tersine, yurt• 
tqlan bir&b:rinden a1ıraa aon 
Oımanlıhk artımlannı da kaldar
llllflır. 

• Hakimiyeti MI 111• • ... 

Muıı1r Ehramlan tarihin ihtiyarlığını lıpat içın kaakatı, 
fakat çok canlı delillerdir. Birer mezar olarak yapılan bu 
tarih ıivrllilderinin hamuru, JÜI biolıroe iaunın alın teri 
n Jranile yoğurulmuıtur. Mııır Prawnlan bwılan J•pb· 
nrJren yüzlerce zanllı ölmüt, btitiio bir ne~I mahvolmu9tu. 

l'a,~.,., nttıced• •luaı.uld. ) .. 11111v ) uka•lmııti. Sonunda ne 
oldu, bilir mi•iniı ? Oıen bir Fıravuoua caoıız ceaedi bu 
kayalar yığınının altına gömüldü. Şımdı medeni dünya io
•nlan, geoiı çöllen AfarU ltu kanlı daığluı ha! rede •• 
ibretle Hyrediyorlar. 

~-~~,..,....,..,=---=--"""==--============-===-=--=-==---------
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SON TELGRAF HABERLERi 

Japonya l e Amerika Ara
sın da Harp Çıkabilir Mi? 

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

Boıton, 29 (A. A.) - Amiral 1 Amiral, ba yuı11nda Japoa-1 kaydetmekte, ocak Ruya ile 
vikont Makot Salto, haftahk 1anın Mançuriye kal'fl .ıDtmekte Japonya ara1111da clurumu, Od 
" Krlatian Sienı ,, mecmuallDda oldup alyaaa"' mldafaa etmekte OlkenİD blrlbitbae çok yakın 

• J • olmaııadu, SoYJetleria Slbetyacla 
çıka• bir yaıııında diyor ldı •• Mançunnfa yalanda uluılar ukerl ıeniılemelindea Ye llDınD 

"Japonya, Fillpln adalınnın kurumunda yer alacağına dyl.. bu yıl baılangıcındu beri teca-
dalmt ıur•tt. bitarafhjını temin mekteclir.Saito, Amerika ile Japonya yftze uj'ramıı olma11oclan dolaya 
edecek bir udap1ayı HYİnçle ara11nda bir •••q çıkma11 oranı daha ziyade ciddi oldapna 
kal'flbyacakbr.,, tlmali olmadajma elae ,.a..ektecllr. 

el ı B T Almanya 
Harice Gönderilen Mallara il ir ebliğ Bize Karıı Mızıkçıhk 

T aı Katılmıı \ Arap Harflerile Yazıdan Y apmıya Baılamıı 
Ankara, 29 (A.A.) - Ôkoao- Vazgeçmeli Almaayaawa, blılmle J•PIDlf 

mi Bakanlığında tebliğ edllmiftin Ankara, 29 (A. A.) - Batbaba- olduju ldiriaı anlqmallD& aylan 
.. Tnccard~n Tntnncl zade lıkt&a tebliğ eclilmiıtir: 

Alamet ile kardep Ham.dl we ko- "Arap harflerile gel• 1uılann it ı&rdBtG, ortadaki makawele1• 
miıyoucu Haaanın lataabula okwımayaoağı birka9 kes anlatılmqb. rajmea Almanyaya ihracat yapan 
ıöndermek veya mlaait fiat Buıüo dahi bası kimeeleria .arap ya- tacirlerimize b6,ak zorluklar 
bulunduğu takdirde malıal· ıınnı kulludıklan ıörilliyor. Arap ı&ıterlldiii ileri a8rtllerek hana 
linde ıatdmak tlzere Meni• harflerile ı•leoek her hangi 7•1UW1 brp aclamalalh tedbir almm111 
lakeleeinde bulundurdukları Japa- okuamadaa ,ınahp atdacağuu ba kes llteailmektedir. 
ğı denklerinin hileli olduju Merala de k~u7a bildiri1orum.., 
ıimıarlanndan Kemal •• Şefık Bir Cinayet 
tarafından bonaya Ye c.daya hlldlril- D • 
anlı we .cterbaı yaptanlan mua1eae rarıs Para Yüzünden Kanlı 

:::::;t~:ı~~a~:=;r.Cu.: Görüşmeleri Bir Kavga Oldu 
huiyet Muddeiumumllifl mlteca- BaJ T. R. Aru M. Heryo Şifllde ç°'alr hamn..ı arka-
mr:er•a kimler oldufuna teıbit İÇİ• ile. Konuttu 11ncla bahçıvan Vehbi bir para 
takibata baıl•lllJ.fbr. ,. n 29 ( A. A. ) T riik ••ele.tııdea pkaa ka•ı• aetlc .. 

Y • M TehUğde, bu bileli laareketleri ..-arll, y - • Iİllde arkadafa Tallb auıtah e Dl 88 c yapanlana memleket ticaretine ROttl Aru, una~ Elçisi M. o b&A-R d JC... tt 
~ ıulkaıt yapmlf olduklanna da Pollt"ı tarafından Yerilen yemekte • •• .. n ea a... aure • yua• 

yeni Liralarla ·--ret ediliyor bulunduktan ıonra rlbr&tmelerlne lamıftıKr.o"mur" den Ôldü 
1198 • de•am etmit we ilhaua M. 

Umumi maq yann dalda· ATazi/[i Heryo Ue mllzakerede bulan-
lacakbr. D rphat1e mldlrllil I Y 4 
lataabul Yil yet muhaHbedllilae F ahrikası mur:~anya Hariciye Bakam 
J•nl baıal o ınmot pualarda M Titaleako Ue TeYlik Rlttll 
(100) bia ı ra verdiği lçia JUlll NazWide kurulacak olu Dk Aru, TtırklJenin Paria Blylk 
•••ar m atlan kıamen yeal b&ylk ha1ma fabrika• hakkın- Elçiainin bugtln werec:eği yemekte 
paralarla verilecek bu ıuretle de clald tetkikat llerilemeldedir. bulunduktan ıoara akıam Parı.. 
ilk dlmhur , et ,nmnı paralan Fabrikam temel atma meraai- tea aynlacaklar. 
plJ ... ya ç kmıı olacaktır. AR- minin mart n nisanda yapdacaiı Parla. 29 ( A. A.) - Tewfik 
icara ba lr , e daha haza vlll- haber werillyor. RllttD Araı bu .aabab Sovyet 
Jetlerde de maaılar yeni pua- Yunan Kabinesinde Ruıyama Pariı Maalahatıoan 
laria verilecektir. Atlna 29 (HalUll) - Maliye M. Reaenberı ile beynelmilel 

G.. } C • tJ Bakanlığına lkbıat Bakam M. meıeleler baklanda uzua mlddet 

Fmdak!ıda Aydın aparb-
manının kapıcı• Muttailp, k6mDr 
çarpmulle &lmlftBr. 

Zelzele Oldu 
Erzurum, 29 (A.A.) - Gece 

aaat 24 te dreldi bir zelzele 
olmuttur. 

Yeni Köyler 
Tekirdatı, 29 - TrakJaJ& 

ıelen yeni muhaclrleria yerlettl-
rilmeal i~n Önerler Ye TGrkmen 
adında iki yeal k&J kurulmllflur. UZe ~an 8 ar Peımazotlu tayin eclUmiıtir. 16riifm01tttr. 

Bir Müa eşa bk Kur~lmaaı --=-------==-==------ıı====-------=------=--ıı::::::::m-==ı:ıı=-=--
llerı Sürülüyor 

Aakarad n ya11byor: 
Maeild, t \ ebiyat ve ....U.tibl 

ıtbel aan' ıı lann Maarif Ba
kaaııtana 1 l ı lı bir mllıt ... rhk ne 
lclaı-e ecl r si hakkında fikirler 
Yardır. O i rs:tede bir de mmiki 
llirihl ol..ıı .ma11 dOtllnlllmek· 
teclir. 

/STER iNAN [STER iNANMA/ 
Dotn e!up ol•adıflaa laaama11 bir 1 na at.ı..; 1 Bizim talarir •ld'11. la• uMrl, biw FNM11ea 

Wı Ru doktora, bo:ıuk kalpleri tamir edi7or, dlsel• ıa:ıetedea oka,ap tereeme ettilst• Mma dedi ld: 
tlyorm .. RIHyete fire, lau cloktorua ba ... u ••1e1lade •- O.melr.. lsalp•izllk denllea .. , •rtıls dla1ailaa 
artak kalp llOmlerhain aou relecekmlf. kalkacak. Dotruaa buaa hiç iauamadım. ,, 

'STER iNAN l.S'r.ER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Münaerecatımızın çolclu
ıundan dercedilememü
tir. 

..... ........ 
------------------------Adli genin 
Kadro işi 
Dün De ihtisas Mahkeme• 

lerinin Kadrosu Geldi 
Hlkımlerle icra memurlann· 

dan baıka bllttln Adliye memur· 
lanmn aayı itibarile kadrolarının 
bildirildiğini yazm11tak. Don de 
Adıiye Bakanlıtı Tıbbıadll miieı· 
aeseıi Ue ihtiıaa mahkemelerinin 
kadrolarını viliyet mubaaebecil:• 
tine bildirmiştir. Adliye aeçim 
encllmeai din aabah A;ırceza 
rellİ Bay Azizla bqkanl tında 
toplanarak akpıa ıeç Yakte ka• 
dar yeni kaclrolan adi aclarmalda 
DİfAflDlf Ye ıeç Yaldt pal kad
roya alınan buı memurlara ta,m. 
lerial hilclirmiftlr. Memurlann 
Cumarteai pi ip batJamalan 
ve maaı alabilmeleri içia encl
mea Cuma olmuına rapen hu• 
ılla de toplanarak tayinlerine 
devam edecektir. 

icra memurlannclaa ( 30 ) u 
dlln açıkta kalchldanm lir•nerek 
akpma kadar Adliye koridorla• 
nnda aeçim enclbaenlain kuar
lanm heklemiflerdir. Enclmea 
banludaa bir kımuaı tekrar mah• 
kemeler kadrOIUDa abmttar· 

Yirmi bepr lira ull maatlı 
icra memur namzetlliin• ta) in 
edilecek Hukuk me:ıunlannın ta
ylnlirl biraz ıeçlkecektlr. Encl
mea •••elce memuriyet istemek 
için Adliye BakaaJıtına mDr•caat 
eden mektep memnlannın llıt .. 
lerlnl de Aakaradan ptlrtecektlr. 

lhtilU malıkemelerile, Tıbbı· 
aclU mleaHaeal Ye yeni kadroJ• 
...... ,._ ..._ clljw AdB1• 
.......... - JUID maqlarlm ala
caklardır. Y almz henllz kadrolan 
bllclirilmi7• hlldmlerle icra .... 
murlaruun .... alabilmeleri bi
ru flpb.Udir. Çlblkl 7eai Hl· 
kimler Kaauna. eald kanana bir 
KIDanaeneldea itibaren ortaclu 
kalclırdılt lçla hltOn memurlarua 
1enldea ta,ı. edilmit olmalan 
llzlmdar. Halbuki Adliye Bakan
lap ı&ndercliil emirde blkim Ye 

icra memarlanma bir •J daha 
ıeçea alb ay kadrORDa ı&re 
maaı alacaldarma blldirmiftlr. 
Villyet llalı .. beciliil ha emrin 
ma.. w....U,e klfi ıeJmediiinl 
Deri drmlftlr. Bmaua'a beraber 
AclliJ• Bakanı Ba1 Şllul Sara~ 
otla MaliJ• Veklletiae mlracaat 
etmiftlr. llDıpet c••ap ıeUnce 
blkimlerle icra memarlan da 
Cumatteal pi maqlanm ala
bileceklerdir. 

Sabahki Sis 
Bu aahah limaaı, Halid we 

lataabal tarafmı, ıeceden baılayu 
çok kaha bir ala bplam11b. 

• Bu Jladen Akay Ye Şirketl
haJri1e Yapurlan kutluk ••ktİD• 
kadar pmtalarını yapamaddar. 
Şehirde otomobiller bile ali yD
zUnden 1avq pıiyorluda. 
Sovyet Ruayada Ekmek 

v~sikuı Kalktı 
Mo.koYa, 29 (A. A.) - 5oY. 

7et R..,a komhill farkauma 
merkea komiteei, ekmek n dipr .,_il ,ı,e .ek .. , ............... 
lllal kaldarmıtbr. 

Mide, Banak •• Karaclter 
rabatmzhldanna 

\ AFYOIKARAHiSAR 
llADENSUYU 



1raçta Kebap 
Ve Pilav Kilo 
!le Satılır 

Araç, ( Husu! ) - Araçlılu 
memleketlerini tarif ederlerken: 

Araç, etrafı kıraç 
Paran varsa saç 
Yok&a durma kaç,, derler. 
Araç ziraat için çorak bir 

mmtaka olduğundan kıraç keli· 
mcsile bu vaziyet gayet iyi ifad~ 
edilmiştir. 

Eski Araç kazası bir yangın 
neticesinde hemen kAmilen harap 
olduğundan timdi yeni baştan 
bir kasaba kurulmuştur. Kaza 
merkezi 152 evden ibarettir. Nü· 
fuau 776 kişidir. 

Yerli halk, hemen bütün Ana· 
dolu kasabalarında olduğu gibi 
tuz, gaz 'fe kibrit gibi efyadan 
başka dııarıdan bir şey almadık· 
lanndan Araç çarşısı kendisini 
burada bulunan memur müsteh
liklere göre ayar etmiftir. 

Mesela, bir qçı. yemeğini 

dUkkimna gelen memur mütterl· 
nia yiyeceği kadar yapar. Eğer 
kasabaya biraz geççe gideraeniz 
aıçı dllkkAnında kamınızı doyu
racak bir şeyler bulamazsınız. 

Cuma gtınü, Araçın Pazar gD
nUdOr. Ogün civar k~ylerden ~e 
komtu kazalardan malına müşteri 
arayan hayvan cambazları, zahl· 
reciler, Zafranholu kunduracılan 
Araç pazarım doldururlar. 

Pazar kurulduğu günler Araçın 
en kalabalık ve hareketli gUnüdUr. 
O gün pazar yerinde ( kuyu ke· 
bapları ), Araçın keçi etinden 
meşhur BirAn kebabı ve pilAv 
satan tezgahlar faaliyettedirler. 
Kebaplar vo piJiiv tabak hesabı 
değil, dirhemle tera:r.ide hırhlarak 
sabhr. 

Aracın orta balll bir Belediye 
gaılnom var. Belediye gazinosuna 
dar bir kapıdan girildikten ıonra 
iki basamak merdivenle çıkılır. 

Belediye gazinoaundan burada 
bahsedlşbn bir ıey değildir. 

Bir köşeainde kalllvl kahTe 
fincanı dizilerinin tepesinden uf .. 
lam salkım nargile marpu~an 
ıarkan bir kahve ocağı, onun 
yamnda, gaz sandıklarının yan 
yana dizilmesinden meydana ge
len bir sahne Ye aahne ftzerinde 
••icrayı lübiyat,, eden bir ge:ıgiacl 
tultiat grupo.. Zilsf z bir tef, bir 
kerizci kemanı, kulaklannm içine 
kadar boyalı bir kadın, bir 
meddah. 

Fakat garip değil mi?.. Ver
glıini gliçlükle &deyen k6yl0 
Belediye gazinosunun gaz ıandığa 
sahnesine bir hayli alaka gös· 
teriyer. 

- Baylar hekAyemlz 1 Diye 
baıbyarak cinaalı tekerlemeler aa• 
vuran meddahla. kuyruk aOrmeU 
gözlerini süze siize 14kalplere vur 
bir zımba!,, havasını okuyan boyalı 
muganniye dehıetli alkıt tophyor. 

Kumpanya patronunun ytlzO 
bilhassa pazar kurulduğu gtlnler 
gülmektedir. 

O giin pazar ah, veriıinden 
ellerine beı on kurut geçiren 
köy delikanlılan Biran kebabı 
mezesile keyiflendikten aonra fe
lekten gam almıya koıtukları yer 
mutlaka "kalplere vur bir zımba!,, 
yı söy!eyen "Bedayi kumpanyası 
baş muganniyesi,, ... Hayanın te
rennüm ettiği salat sahne oluyor. .. 

Aracı bir avuç kül haline ge
tiren bu f e ak etli yangından ma• 
mn kulan eski binalardan yalmz 

Aydında 
Her Yönde Canlı Bir 

Çalışma Var 
Aydın, 29 (A. A.)- Öz Türkçe 

konuıup yazma ve aoyadı koyma 
an.vatı burada hızla yürüyor. 

Büyük Millet Meclis •eçimJ 
defter eri hazırlanmıttır. 

1-la.kevl ilk ve ortamcktepler
deki öksüz ve yoksul çocuklara 
150 liralık kitap dağıtımıtır. 

llaziantep Halkevinde 
Gaziantep, 29 (A. A.) - Ulu

Hl mu.ikimizin yenile,me kara• 
rındao aonra Halkevi muaiki kolu 
çalıımasmı arttırmıı Ye halk 
türktıJerini armonize etmeye 
batlamııbr. 

Diğer taraftan temsil kolu da 
Gaziantep müdafaaaım canlandı
ran (Şahin Bey) piyesini Kurtuluş 
bayramı için hazırlıyor. 

lspartada Nüfus Sayımı 
Isparta 29 (A.A.) - Kaza 

ve nahiyelerde yapılacak olan 
935 ydı genel nufus sayımı de· 
nemelerini yerinde görmek llzere 
Nufua lstatlatik Umum Müdür 
Vekili CelAJ, Nufua mlltahasaıaı 
laviçreli M. Bruaeh bura}a gel· 
mişlerdlr. Bu işe ait bütlln hazır
lıklar bitmiştir. Sayıma yarın 

(bugDn) sekizde başlanacak ve 
aqam bitmif olacaktır. 
Havza Adı YUzDnden Yanhşflk 

Haua (Husuat) - Tnrldyede 
biri Edlmede, diğeri Samsunda 
olmak llzere lki Havza vardır. 
Bu yOzden mektuplann gidip 
gelmeainde ara sıra yanlıtlıklar 
olmaktadır. Bu yanhşhklann önü
ne geçmek için Hanalardan bj.. 
riainin adınm değiştirilmesi çok 
faydalı olacaktır. 

·-··---·---·· ... ·····-·····--·· .............. a.. •• ....-
bir cami kalmı~tır. Bu cami Kas-
tamonu Beyi lıfendiyar oğlu fa
mail Bay tarafından 776 yılında 
yaptınlmıştır. 

Yeni kasabada ktittıpbane 
yoktur. Fenni mezbaha yoktur. 
Birkaç gaz lambasını saymazsak 
tenvirat ta yoktur. Blltçesi (2700) 
klisiir lita olan Araç Belediye
ıinden ba.,ka bir şey beklemek, aç 
bir adamm gökten "maide,, in· 
mesini beklemesi kadar boı bir 

şeydir. * 

ş 

A E l I 

. 
Biga da ikmal Mektebi 

. Talebeler mektep önünde 
Biga ( HusmJ) Şehrimizde )ardır. 

geçen sene açılan ikmal mekte· Mektebin der• proaramı •• 
binin kadrosu bu aıene tamam• kurulq pkilleri Yiliyet Ortamek· 
lanmıştır. Siirt Ortamektebl türkçe teplerinin aynıdır. Bunun için 
muallimi Bay Faik. Adapuan mektepten çıkacak talebe Orta-
Orta.mektebi tabjl denler mual- mekteptea çıkmıt ıayılacaktır. Bu 
Bmi Bay H.fzı. Bartmdan Bay )'il mektepte 130 çocuk okumak• 
lamail Hakla Ikın) mektebine tadır. Mektebin Çevirgonl 
getirilmifler, çahfmaya baılamış- ( MldDrU) Bay Faiktir. 

Muğlada 
Halkevi Köylerden 
Aygıt Dere!iyor 

Muğla, 28 (A.A.) - Halkevi 
Folklor heyeti toplandL Folklora 
ait aygıtları derlemek için bir 
kılavuz yapıldı. Bu kılavuz vila
yetin köylerine dağıtılarak bil
giçlere verilecek ve yollanacakhr. 
Buralardan gelecek aygıtlar a} ak· 
landıktan aoora dU derneğine 
yollanacaktır. Kılavuz baskıya 
verilmiftir, Soy acl!arı için bir 
br()f6r yaulıp basılmasma aö~ 
kuihmiftir. 

Kömür Çarpması 
Gemlik, ( Husuai ) - Berber 

Zekl.ain diikkiıuada çırakhk eden 
bir çocuk mangal kömOrtinOn çt
kardığı gazla uhirlenmi" fakat 
çabuk yetişilerek 6lmekteo kar
tanlmıthr. 

lııegöJde Bir Yaralama 
lnegöl, ( Hususi ) - laaviran 

kiSytinde Kitlpoğlu Hllseyin am· 
cası oğlu Hakkı tarafından bir 
kavga neticesinde ağır surette 
yaralanmııtır. Suçlu yakalanmııtır. 

Bigada Yangın Başlangıca 
Biga (Hususi) - Tüccar Ça· 

kır Mehmedin Sakarya mektebi 
karşıaındaki evinden ateş zuhur 
elmiş ve Belediyenin ihbar dü· 
düğll acı acı çalmasile hemen 
itfaiye arazozu ve halk yetişerek 
bir tarafa ıirayet etmeksizin ba .. 
tırılmışbr. 

Değirmen derede 
Bir Ayı Avı Sır asınd~ Bir 

Adam Yaralandı 
lzmit (Hususi) - Değirmeo

dere ormanlannda dolqan bir 
ayıyı tutmak için dört arkadaı 
kapan luırmuılar ve ayıyı kapana 
düşürmitlerdir. Fakat ayuwı öl· 
dtlriilme.Aen kapandan almamaya• 
cağı dllflaülmüı ve arkadaflar
dan Fevzi bir taraftan, Ahmet te 
diğer lıııa'fl taraftan ayıya ateş 
etmiye batiamışlardır. Fakat or· 
man sık olduğundan Fevzi Ah· 
medin ••h:aıduio yeri görP-memiı 
1'e at.fliı çiftenin saçmaları Ah· 
medin kamına rastlıyarak ağır 
surette yaralamııtır. Ayı 6lm6ş· 
tür. F•t Ahmedin yaralan 
ağırdır. Ahmet hastaneye kalclı
nlmışbr. 

Kayseri Halkevinde Dil Dersleri 
Kayseli, 28 (A.A.)- Halk~vinde 

dil derslerJıe batlanmıtbr. Dera· 
!erin içinde Franaızca, Almanca, 
lngllizce, nakıt ve ~ikiı dersleri 
Yardır. 

Karah:sarm ihracatı 
Şarki Karahisar, 29 (A. A.)

Nisanın ba11ndan bugüne kadar 
Karahisardan 1,372,000 yumurta 
ve 64.800 kilo kabuklu ve iç 
olarak ceviz ihraç edilmiıUr. 

Fen Haberleri 

Acunun 
En Büyük 
Deniz Uçağı 

( Dllpma .. b07ilk cle11l• tan ..... 
Acuaua en bü} Dk denls uçat

F raoaada Tulaz ıehrinde bir fab
rikada yapılmaktadır YO yakmda 
bitirilecektir. Uçnğın deıaeme 
uçuşları bu ayın ıonuada yapıla• 
cak ve ıonra uçak, Fran&a Uo 
cenubi Amerika orasında yolcu 
taıımakta kullandacakbr. 

32 ton ağırlığında olan ha deY 
glbl makinede 46 kiti yolculuk 
edebilecektir, uçak 3ı metre azan, 
9 metre yükseb.tir. Kanatlarının 

eni 50 metredir, herbiri 850 bey• 
gir kuvvetinde olan 6 motörü ile 
uçak, saatta 230 kilometre ça~ 
buklukla ve 2000 metre yüksek· 
te açabilecektir. Uçağın tank• 
ları ( 72,000 ) litre bemiD 
alabilecektir. Uçak bu kadar 
benzin ile haTada bir kallafl:a 
4000 kilometreden fula llfUI 
yapabUecoktlr. Uçağın g5...d.eabr.
dekl on iki tane birinci 11af 
yolcu kamara11, vapurların birine) 
ıınıf kamaralan kadar bnyilktnr 
ve tld yataklıdır. Her kamıuada 
tam tertipli bir banyo vardır. 
Uçağın ıövdeainde ikind waf 
yolculara •• uçağın la) falarma 
mahsua yerlerden baıka btı 
mutfak, bir bar, bir ıalcın ve bir 
radyo yeri bulunu}or. Ünll\ biı 
Fransız uçakçıımm adını alacak 
olan bu uçak, iki aene evvel 
yapılmıya başlanmış ve şimdiye 
kadar 18 ml:yon franga mal 
olmuttur. 
Cebimizde Se Ta,ımak 

MUmkUn Oluyor 
lnıan H•İn.in •a cld w ez -da

lann fe nen zaptcdilip tekrar 
aksettirilmesine ait ve elyevm 
mevcut birçok uaullere rağmen 
bu " sada zapt ameliyesi ., al 
ucuz, eyi ve hudutau2: bir .uman 
lçln devamlı ve az yer tutar blr 
malzeme ıeklinde yapmak tim
diye kadar heııllz mümküıa olma-
IJllfb. Bu mesele t'mdi Hollaadah 
profeıör H•lat tarafından ken& 
ıhıiıa bftyllk tetkikat laborab11'at
lannda halledilmiştir. Profes&r 
Holıt'un kimyevi surette 1apblJ 
bir kAğıt, ••• ve aadayı zapte .. 
mekte kullanılmaktadır. Bu h~ 
taki tec.rlboler çok gizli olarak 
yapılnııibr. Yalım ses ve ada· 
nın zaptuada kağıdın adi kAp 
tan ancak bt ylizü itibarile farkb 
olduğu jfta edilaıişU; bu kağıt 
aeaJ film ıerltlerl gibi bir makin@ 
vaaıtasile çevrilmekte ve zapt 
ameliyeaindeJl sonra •ea ~e aaclaJı 
aksettirmeye daima hazır bal..,. 
maktadır. Kağıdın mlkiklllfl, 
muhavere, nutuk, yahut medk 
ihtiva eden kısmı iatendiği Jel
den ke•illp bir mektup İfİllcle 
istenilen yer• göoclerilebil ... li· 
tekir. 

Havzada 
Felediyc f ılerine Kayma• 

kam Bakacak. 
Havza (Hususi) - Y eDl seçi• 

len Belediye nyeleri şehir ftleriDin 
çabucak ve kolaylıkla ıörilmeli 
için Belediye Başkanlığıaa lıay• 
makamın getirilmesini aözleştirmlf 
ye bunu kay111• kama bildirmiştir. 

EIAziıde Veni Bir Cadde 
El&ziz, 28 (A.A.j - Yapıl

makta olan bin metre uıur.:u
ğunda ve 20 metre genişliğindeM 
parke döşeli istasyon caddesi lıf· 
tirilerek halka açılmıştır. 



... 
[ Siyaset Alemi) 
ltalgada Bir 

HARİCİ TELGRAFLAR 

A ker Ulus Ya
radılışına Doğru 

' 'Tan,, guetH inin Roma muhabiri, 
glçanlerde M. Muıollni tarafıadan 

ylcnen aydttın (nutuk) icaplarını 
yerine ptirmek tçi-a İtalpn ulus (mil
let) inüı na d bir 11milleti m tiaellaha,, 
haline konması li nm ıreleceji etra• 
fıoda ileri ıürillen dDtDnllılerden, 
att1an adımlarıi n bahsediyor. Bu 
yelde, ilk İf ol k ilzere ıt'lzel blr 
mecmua o' 0 0 rdu v~ Askerlik., 
iıimli aaker1 eserin mahiyeti defi•ti· 
l'ilccek ve bu Aake r ulua adı verl
lecekm· ı· Bu mecmua Uo al&kaaı 
olan aıkerlik okuma itleri milfetliıt 
Jeneral Gr:ı zyol ye ıöre mecmua, 
,..pdaeak rek'imlar, ıiddetU .,.. koyu 
propagaadaluta h.clyayı "harpcU,. bir 
ulua haline a:-tirecekmif. Fakat je:a.e
ral ıuau da ydediyor kf, bu ıuretle 
hareket etmekle İtalyan ulusu barıı 
(•u ) ı~·ıı bir tehlike haline gitirile
eek değildir. 

Bunun aksi olarak ve M. Musoll-
dflf netsi gibi İtalyan ulusu 

barıtı .ever bir surette yetiftlrilece1', 
fakat bu bnrıı aeverlik realiteye H 

a•keri zora dayanacaktır. 
Ceneral Grszyo·iye göre "meıleki 

ordu,, nun moda ı ge\!IDİftiıo. BugG.nkil 
1 ırq tart u.r. blltüu bir ul.asuu 111!· 
cadclesloi icap ettiriyor. Şu haldo ı 
Harbe haıırl kt askerlik hizmetinin 
dar ~erçevesind~n çıkıyor, vOcut ve 
bfaya dayanan tt:".rçok ha:ıu.-laamalan, 
aekeri vicdan yaratmayı icap ettiıiJor. 

* ltnlys. bOy\llc u1 • .ı ... c1uı biridir. 
B8yle bir uluıun tutacafı bir yol 
•. wterioiıı dllckaliAdea bımamak 
ıuektir. Oaun için her:kea aibt bizim 
de bu yeni ildit'e alAkadar olmanıuı 
pek tabiidir. - Siir11yya 

Halk Düşmanı 
Amerik da Di:tinger'in 
Tayfası Da Öldürüldü 
Vefingt , 29 (A.A.) - Ea aoa 1 
aralı hnlk dü maru "bebek yllzlll,, 

Nelaon, dün. aktam, vücudunda on 
iki kurıun yaratı olduğu halde, ölO 
bu1unmugtur. 

Nelson, dab reçe ' erde Dilinged 
ran polis nuımu. unu öl.cUirm.llş, bir 

bıı.tkaaını 'da yarnlamı4tı. 
iL 

Deniz Silahları 
Ne Olacak? 
Son Konuşmalardan Da 

İyi Netice Çıkmadı 
Londra, 29 ( A. A.) - Japon mu

tahlıuı Amiral Yamomoto dh •abah 
Havas Ajansına yapmıı oldutu beya• 
natta ıöyle de mittir: 

"- Vatingtoa antlqm .. ınıD tek 
y6ndemli olarak bozulmaaıma pek 
katü bir tesir yapmak tehlikesini 
röstcrtıceğtni borkuten evvel duyan 
bizleri%, bu sebepten 8tQrG. Roma ve 
Pariı hükiim tlerin.in bu meıele hak
kında ne düşilndüklerini ve ne yap• 
mak lıtediklerini ıorduk. 

Biz, ou veya bu dnlete karı• tek 
bir ceplM kurmak ııırzuaunda deAilis. 
Biz, ıimdikl antlaıma yerine daha 
uygun bir belge koymak zaruri oldu~ 
funda i'enel ıurette uzlaıılmaaıaı 
diliyor ve iaUyorqı:.,, 

Londra konutmalarıoa gelince, din 
Sir Jon Simo11 ile yaptıfımn; konuıma, 
ae yazık ki brtılık noktai aasarları
mı:ıda blr yakınlık meydana aeldijiai 
söklemiye f mkAn vermiyor. Bununla 
beraber batka konuımalar JapmaJI 
aaılottik.,, 

Mançuri · 
Avam Kamarasında Ko· 
nuşma Mevzuu Oldu 
Loodra, 29 (AA,) - Mubafasaldr 

meb'uılardan binbatı Toma., Ayam 
Kamaraıında Sir Con Simondan, yeni 
Mançori tfc•'eti tle dip"omasi milna
HIMtlen girifilmeainl meneden kanr
dan azrPl••:m Ulu.lar Oa.nD1uad.mı 
talep etmeyi. hllkmn•ti• clıı tieareti
ııin.a faydasına olarak uypn bulup 
bulmad ğmı ıormuıtur. 

D.ı itleri Bakanı 11~m1na M. Eden 
~ lıtartdık Yeruek lllaaçurinin ta
aıomaes11111 biabatt Tom .. ın ıöyleclitt 
karara batlı o'duıtunu bildirmit Y• 

hOkihuetin blSyle bir ıey dütllnmeeioiA 
mOmkOo bulundutunu 1a1lemlttir• 

Bir Zorbalık 
Kampagu. 29 ( A. A. ) - Zorba 

fıareketleri dotayıaile aaker, t•hrl 
ifgal etmiıtir. Bet bomba pat~amıftır. 
KomOnistlerin, orduya ~ dardup 
söyleniyor. · 

Neticesiz Kenferana 
Bud pefte, 29 ( A. A. ) - Bu~day 

konferanaı, hiç bir netice elde etme• 
den dağılm •ttı.r. 

W: --~-
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DllnK Kıs. ın KDI sasa: 
"Bır dall" de dııktilo olan 
Beyh n, on müs veddesinin 
nokta ım da vurduktan eonra, 
gi tmeğe lıazırlaııdı. Müsvedde• 
leri ha de meye vererek müdıire 
güııılerdi. O sırada odadan 
içeri giren arkadalJI Türkall, 
paydostan sa ıra keruliliıı.i bek
leaıeıııni terıluh edeıken. hade
me kapıdan göründii! 
- Beyhan hanım, aatmızı mtt
dü• bey iıtıyor; 

• Beyhan. kaşlannı çattı, dlşl .. 
dnı sıkb, yumruğu ile maaaya 
ftrarak kalktı: 
~---Benim işim de daha bitmedi 
-.ıek. .. Mildür Beyin bir alqam 
.arı~Yeti olacak. •. 

TiirkAula birlikte odadan 
çaktılar. Beyhan: 

- Eğer benim itim uıaraa, 
~-~aman da ıen, beni beklerıin. 
..... ı. 

Türklo, aeviniyordu: 
- icap edene, aana yardım 

da ederim. 
Beyhan, tam ayrılacağı Yalot. 

dayanamadı, sordu: 
- Ne var A.lah Bfkına? 
TUrkAn, iesini yavaılatb: 
- Uzun etme... Sana kısmet 

cıktıl . 
Beyhan, ıaşalamı.ştı: 
- Ne kısmeti? 
- Mükemmel bı'r kı t sme ••• 

Şimdi burada iki kelime ile 
söyTer Eem tadı çıkmaz. 

Rahat rahat oturup koncşma
lıyazt 

Beyhan. mUdllrUn odasına gir-o 
mlşti. Müdür, sol elinin baş par· 
mağı yeleğinin cebinde, 88ğ elin· 
de de bir zincir çeviriyordu: 

- Mlidürü umumi Bey, meclise 
idareye verilecek olan bu esbabt. 
mucibe liyihaaım ı-k uzuo bul-
du. Kısaltaca{ıı:ı. 

Beyhan, iözlerini kırpıftırarak 
bakıyordu: 

- Bugün mi Beyefem:li? 
M9d0r, geç daktı1oaun Mr 

fikiyetteu dyade la.aynti andıraa 
tavrına dikkat etmitti; ıözi gay
ri ibtlyut duvardaki kahYe renti 
kadranla yuvarlak aaate ıitti: 

- Beş buçuğa geliyor. 
MlldUrlin canı sıkılmışa benzi· 

yordu: 
- Aksi gibi, bent yarın me

zmmm... Şevket Be), tabii git
miftir. 

Ka,Iarımn arasım, alnuaı ba-
rutturarak dilfünmekte idi: 

- Bu, Şe"Vket Beyin yapacağı 
it değil., Zaten bu Jayih.ayı bu 
kadar uıataa, içinden çıkılmaz 
hale koyan da o.. Bab1ali inşa· 
ıından, zinc:rleme lcitabetfresmi• 
yeden kalemini, kafamn biTlürlft 
kurtaramaz, niibarek 1 

i Macaristan Ağır. Surette 
Ittiham Ediliyor 

Deniliyor Ki: Marsilya Faciasının Zor
baları Macaristanda Yetiştirilmiştir 

Cenevre, 29 (A.A.) - Yugoalavya
nın Uluılar kurumundaki murabbaaı 
M. Fotiç, bu kurumun genel yazganı 
M. AYeaole Yugoalavyanıa muhtıra• 
aını vermittlr. 

Macar;stanın reaıni mabafilinln 
ıorbalarla birlik oldutunu iıbata 
çalıtan bu muhhra, bi:ı:ıat Macar 
1:abitlerinln sorbaları talim H terbiye 
etmlt olduldannı n bu ıorbalardan 
bazılarının peçeteki Jrıılada paaılya. 
ner olarak bulunmuf olduklaruıı temi11 
etmektedir. 

Muhtır;sya c6re, zorbalar içtn hlr 
çok lStrenme kuargihlan kurulmuı 
olup, bunların en tanınmıfl (Yıonka 
pu.:ıta) karargahıdır. 

Zorbaların toplanmaaı, HçilmHl 
Yt yetlıtirilmeıl hep M:ıeu topratın
da olmuıtur. Yugoslav muhbrHt, 
Macarları, ıorbalarm birçok ırilAh 
ve patlayıcı maddeler elde etme
ler:ne J•rdım etmekh ve bu it· 
lıerini kolaylqbrllllf obnakla lttiham 
etmektedir. 

Bu muhbrada canilerin Macariatanı 
Macar paaaportlarile terketmlt ol· 
dukları da bildirilmektedir. 

Muhtıra. pua baamakta olan, 
Dyeal Gniforma taııyaa ve 16 alıan 
1934 tHlhU Macar aotuında itiraf 
edilditi ••çhile, açık havada talimler 
yapan utqa lrurumun•n b0t1ln iN 
lfler için a•relum puaları ••reden 
buldutunun aydınlablmuam lıte• 
mektedir. 

Muhtıra, ıorbalıta bitim verilmHl 
için dlploma.i yo'u ile yapilan lıte
melere ku11 Macari.tanm Yurdumdur• 
ma:ılıta plmlt oldatww hatırlat
••ktadır. 

Muhfuada, •oa o'--k f.lyle cWm• 
il yon 

" Macar hOkOmetl, Yugoalavyanın 
uluslar camiuının en lıOyOk organına 
bildirmek mecburiyetinde bulanduQ'u 
ağır bir mu'uliyet taşımakta.dil'. 

ltatfa Hakla Mı? 
Parla, 29 ( A.A ) - İtalya adliye

sinin Yugoılavyalı Paveliç ile KYS· 

Karar veruıiş bir halde, ağır 
ağır başını sallıy ordu: 

- 11 bata diiştn. Bu gece 
oturup kııaltmah. Y almz .• 

Birden durdu. Seıi ve hail 
tutuklaşm1ştı: 

- Yalnız... Size.- Küçük bir 
zabmetlnı var. 

Beyhan, bu bqlangıcan sonu 
ne çıkacağlDl merak ederek 
bekliyordu: 

.. - Estağfurullah, beyefendi. 
Mndür, ceketinin iç cebinden 

çıka1'dığı bir tarakla aaç.larını 
tan yordu: 

- Zannedu.aem. ııyni semtte 
oturuyoruz. 

Genç daktilonun beyninin içi 
birden karışıv..-mifti. O da, mll
dün sak ıık ıabah, akıam va
purlarında raat geliyordu: 

- Ôyle zannediyorum. 
Müdür, saç tuvaletini bltir

mŞti, dadaklannda uiilı bir 
gülü•M•• ile ..ıatmaya baıladu 

- Bu layibayıt öbür gUne 
1'1rakamayıı. Çliaki yarın, mUdll
rü umuminin görmesi liizım. Ban_ 
bu gece ça~şırJm. Sab~hleyin. 
erlteoden firkete. yetişti~mek icap 
ec)iyer. ~ ffl'eyımt llltfen 
bende&aneye uğrUm&alW%? 

Beyh• 611.tine- bakıyordu: 
- Emrederaiaiz. 
Ded1. Fakat bUdea kalbi ıl

kıtm•f. daaarlarıacla ürpertiler 
dolattyorda. Mlldiir, bekirdı; 
vaktile evlenmit botant1uşl diye 
ek bir rivayet vardı. Hiç te ihti
yar sayılmayacak bir yaşta ldL 
Acaba TiirkAr.m: 

- M6kemmel bir kısmeti 
Dediği. bu mu idı"? 

.M. Fotiç 
ternlğl teslim etmek iıtememHini, 

ırazeteler baldı bulayorJar ve banan 
•lyrlsal suçlıılaım teaHmi baklonda.ld 
1870 tarihli anda uyifl&D oldul•ou 
yazıyorlar. 

Londraclaki Düğün 
Prenses Marina ile Kırahn 

Oğlu Evlendiler 
Loodra, 29 (A.A.) - Da. Loadra

;yı k11phyaa lıafif ılı gece hemin 
hemen dotı.lmıthr. Buınn hava açık 
ve kurudur. 

Dütln alayım Hyredıeceklerfn aa-
7111, çoğu kadıu olmak Uzve bir mi1-
7oa tahmin ediliyor. 

Saat 10/.36 tla kınJ U. lur~enin 
arabaaı baıb. olarak Bukinsrham aara
yından d6rt araba hareket etmittir. 
Prense. l'f.arina, yanında babası oldu. 
~u halde bira:ı ıonra hareket etmiıtir. 

Alayda llç kıral t'ardı, NorYe~ 
kıralı, kırat' çe~in aağında duruyordu. 

Kıral Jorj in oA-lu ile prenseıio 
ev1enme marnsiml 11-15 te yap mııtır. 

- === ' -.. :::z:: 

. Başı?ı . h afifçe kaldırdı, göz 
uc.le müdiire baktı. Mildür, Sinan 
Tahsin, güzel değilse de se· 
vimli idi iri, koyu siyah gözleri 
donuk buğday renkli çehresi mU.: 
tenasip vücudil, hele bir kadın 
egzına benziyen renkU dudaklı 
ağzı. gönül \ e ve gör. çelebilirdi. 

Demek Sinan Tahsin Bey 
dikkat etmişti iri aym semtt~ 
oturduklarını biliyordu. Bu layiha 
iti bir bahane mi idi? 

Genç kızın dU,UndüğUnU g(). 
ren müdUr Sinan T ahain dur· 
gun bir •esle! 

- Beylian Hanıın, şayet, sizin 
de sabahleyin mlibim bir işiniz 
varsa, ben, mini olmıyayıml dedi. 

Beyhan, hemen silkindi kafa• 
ıım doğrolttu: ' 

- Ne miihlm itim olacak, 
Beyefendi. 

Sinu Tabain. hınk altından 
aUlliyordu: 

- MeselA banyoya fiderslıiiz. 
Genç daktilo da, müdilrft bı

yık altından ıınIDşilne, içi acıya 
acıya gfilerek karşıhk verdi: 

- Vakit y&k ki ... 
Müdür, genç kıı:ın iç çeker 

gibi gültifünden, farkında olmak
aızın., gadp. anlatılmaz bir bGzOn 
duynıu.ttu: 

- Hakkınız vu, Beyhan O 
halde ricamı tekrar edebilir 
miyim? 

Beyhan ellerin) uğuşturuyordu: 
- Estağfurollah, emredersiniz. 
- Oemlu biraz d&şUnür gibi 

oldunuz da tereddli~ d~tUrn. 
- Başka bir emrinb: var mı? 

diye bekliyordum. 
Sinan Tabsiıt, aamimik.-

( Gönül /,Jeri J 
Türk Kızlarının 
Bazılarında Vücut 
Ku•urlu Mu? 

Fransanm tanınmış yazıcıların· 
danbiri yaz ortasında lstanbula 
gelmlıtl, geçenlerde görüp iıittik· 
lerini yazdı, Türk kızı hakkında 
övUcU bir dil kullanıyordu, fakat 
yazıaınm bir nokta11 gözüme 
çarptı: 

- Yalnız 
kısa boyludur, 

hemen hepsi de 
diyordu. 
lf. 

Bir müddet evvel bir müsa • 
mere verildi. Birkaç dostun zor• 
laman U.ıerine hın de gittim, 
ıehrimizln birçok taninmıı aile• 
leri burada toplanmıı gibiydiler. 
Bir köıede oturduk, renk ronk 
tuvaletler içinde pırıldayan genç 
kızlerımızı ıevkle seyrettik, heP" 
al de güzeldi. Hepal de zarifti, 
fakat o ııraCla yanıma galen 
yabancı budundan bir kadın 

tanıdığım söz arasında bu dO· 
ıinceml paylaımadı: 

- Aralarından bir seçme yaP'" 
mak gerek! Diyordu. içlerinde 
zarif, fakat vUcudti kusurlu olan• 
lar da ırar. Meseli fU maviliye 
bakınız, okadar zayıftır ki eteğl

ğinln arkaımdao kalça kemikle
rinin yapbğı iki çıkınb görOnU· 
yor, sonra ıo köşede uzun boylu 
ıençle konutanı ıörllnUz, ince 
boynu ileriye doğru manmıı gİ9 
bidir. Göjıl dar, sırb yuvarlak
tır, aoııra iU geçene bakı Dl%, 

kollarlDI iablet kelimul ile a11-
mak yerinde olmaz mı? 

Sizin ulusal hialerlnizJ incitmek 
istemem, fakat blltlln bu kusurları 
doğrultulabilecek birer ıey olduk· 
lan için a6yl;yorum. Niçin biraz 
jimnasllk yapmıyorlar. BugUnkU 
Hrbat .hayatlan yözmiye de, 
koımıya da, tenlıe de mUaaittir, 
neden bu imkandan istifade etmi· 
yorlar? 

Bu yabancı tanıdığımın ılSzle• 
rlne kendiliğimden bir ıey ekle
mek latemiyorum · 

TEYZE 
-==- ===ı m 

tirmeye çalııtığı pek fazla sırıtan 
bir kahkaha ile kırık kmk gülü
yordu: 

- Beni mahcup ediyorsunuz, 
Beyhan. 

MüdUr, önündeki blok notu 
çekti ve kurıun kalemile çizmeye 
baıladı: 

- Burası, ıizin evi,. 
Beyhan, hayretle aıçradıı 

Biliyor musunuz, 
Sinan Tahsin, taaccüple 

gözlerini kırpıyordu: 
- Neye bu kadar şaştınız? 

Geçen kış, hastalandığınız za· 
man, odacı Sad.ğı göndermiıtik. 
Bir gün milnaaebet diiıtU de o, 
söyledi. 

Beyhan, ıesini çıkarmadı. Ha
demelerin, odacılann, kapıcıların, 
ne kadar açıkgöz, kulağı delik 
imanlar olduğunu, tecrUbelerile 
biliyordu. 

Sinim Taha.ini çlzcilği krokiye 
devam etti: 

- Sarası. ahin eY... Apğı ia
meylnht yolmt b8f!ndaki ikinci 
sokağa sapınn:. Sağdaki dördüncU .,. ... 

Bey han, diltilndii, evinin soka
ğmı, mahallesini hayalen ıöyle 

bir göz önüne getirdi, lnsmen 
babrlar gibi olQfordu: 

- Belki yanalınm... Siz, kro
kiyi veriniz, ben, daha iyi habr· 
lanm. 

Mftdftr, bliytik bir yftkten kur· 
talma, gibi hafiflemitti: 

- Size, zahmet olacak amma. .• 
Beyhan, krokiyi aldı, katladı, 

siyah it gömleiinin cebine koydu. 
( Arkaaı var ) 
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Dünga Hadiseleri 

Fransada 
Bir Fırka Müca
delesinin Sonu 
Fırka mücadelolerlnin baıan 

verdiği garip bilimlerden 

Bz'r beledige bir taneal geçen 
gün Fransanın 
Asnier ıehrinde 

cevabı görülmüştür. Bu 

reisinin 

ıe hlrde belediyeye ait bir bina 
yıkılmış ve ankazı da otomobil· 
lere doldurularak belediye re·ıinio 

ıehir haricinde malik olduğu 
ıayfiyeye götürülmU9tü. 

Ertesi gün ıehrin sokaklarına 
Sosyalist fırkası tarafından büyük 
kıt' ada afişler yepıştırhldı, bu 
afiı!erde Radikal fırkasına men· 
ıup olan belediye reisinden, bele
di.> eye ait enkazı nereye golilr· 
düğü ıoru~uyordu. 

Belediye reisi bu ıorguya 24 
aaat sonra ayni ıekilde ıeblr du· 
varlarına afiş yapııtırtarak cevap 
verdi. Bu cevapta bir tek kelime 
vardı: 

- Evime gönderdim, diyordu. 
Soıyaliatler bu cevap üzerine: 
- Ne hakla? Diye ıorunca 

belediye reiai yine afitl a ikinci 
bir cevap verdi. Bu cevapta da: 

- Ankaz açık arttırmıya kon· 
du, en fazla parayı ben ver
diğim için &zerimde kaldı, 

parayı Belediyenin ka1&ıına ya• 
tırdım, makbuzu emrinize amade
dir. 

Şimdi enkazını götllren oto
mobillerin gelirken ne ietirdikle
rinl ıoracak o.ur1anız onu da 
ıöyliyeyim: 

" - Bet bin kilo patates ge· 
tirdiler, bu benim tarıfımdan 
yetim mektablne hediye edi!miştfr.,, 

Münakaşa bundan ibaret kal· 
madı. Soıyaliıtler Belediye reiılnl, 
bu yerden fazla kazanç temin 
etmekle ltt:ham ettiler. Belediye 
reisi: 

- Y amılıyorsunuz, diye cevap 
Yerdi, kazanç temin etmiyor, 
bilfıkis cebimden para çıkmaaını 
mucip oluyor. Hesabını isterseniz 
meydandadır. 

- Peki o halde neden bu 
mevkide kalıyorıunuz? 

Bu aıon suale verilen cevap 
cidden mükemmeldir. 

- Yolu Scsyalist:ere kapa· 
mak içini 

Burada dikkat edilecek bir 
nokta .ardır: Belediye re.si itti
ham altında kalınca karş ı ndakini 
ıusturmak için hemen mahkemeye 
gitmemiş, bilakis halkın önUnde 
açık mün11kaıa yapmayl tercih 
etmiştir. 

-· ......... ·------·----·-·........_.. 
Soa Posta 
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Kari Mektupları 

Güdü/de 

Nogay Hanlar Bi- Doktor· 

Üçüncü kadının 
yüzden aıkın 
cariyHi vardı 

Altınordu deYleti, bir zaman· 
lar pek muhteıem bir varlık ka· 
zanmıştı. Bu de•letin payitahta 
olan Saray ıehrl, orta zamanda 
Un alan büyük ıehirlerden biri 
ldf. Pek mamur, pek iüzel ve 
pek ıeniindi, işlek bir ticaret 
mahalli idi. Ta Iraktan ve Şam· 
dan oraya tacirler gelirdi. Yine 
Albnordu 9ehirl•rlnden Macar, 
Sudak, Kırım, Kefe, Harzem de 
o devrin bir mamuresi, ticaret 
antreposu halinde idi, gelip geçen 
ıeyyahların ve tacirlerin hayretini 
uyandırırlardı. 

Altınordu ülkesinde para bol· 
du, aaaylı dtızgUndU, kudret ve 
hatmet Yardı, binaenaleyh halk, 
bahtiyar idf. On dördüncll aaırda 
bu UJkeyl dolatmıı olan meıhur 
aenah lbnl Batute, bakınız, neler 
yazıyor: 

" Kıpçakta (Altınordu deYletl· 
nln ~bur adı] at ıllrüıO koyun 
ıür8ı0 kadar çok. Bundan Mıaıra, 
Hindiıtana at gider, kadın ara· 
balarına bir arıın uzunluğunda 
bir deyneğin ucuna bir karıı 
keçe Harlar. Böyle bir deynek o 
ara ha sahibinin bin atı olduğuna 
delalet eder. Ben bunlarm içinde 
on tane deynek asılan araba 
gördüm. 

" KıpçaktR gördüğüm tuhaf 
şe) }erden biri kadınlara pek fazla 
hörmet edi!meıidir. Han karıla· 
rının eteklerini otuz cariye tutu} or. 
Kadın hanın yanına gelince han 
ayağa kalkıp kadına ıelam veri
yor, yanına oturtuyor. Sonra kı· 

mız geliyor. Kadm kendi eliyle 
kımız doldurup hanm yanına 
gidiyor ve iki dizile ulcaııp (reve• 
ranı yapıp) hana veriyor. Sonra 
han doJdurup karııına ıunuyor. 

"Türk kadınlarında kaç iÖÇ " 
yok, çarııda alıı Yerit ediyorlar. 
Baıan kadınların yanında koca• 
ları da bulunuyor, ilkin kadınlar 
pek aüslU, erkekler aade bir 
koyun derisi ve börk giydikle· 
rinden kadınların uıağı zanno· 
lur.ur ! 

"Kıpçak hükUmdarının ordusu 
"plştav,, da olduğundan oraya 
gittik. Ordu kalkmııtı, ierl dö
nüyordu. Bizde döndük, bir yer• 
de çadır kurdum ve bir bayrak 
astım. Ordu gözUkmeye baıladı. 
Sanki yüröyen bir ıehirdi. Cami, 
pazar ve herıey var. Türk asker• 
lerl yürürkendo arabalarında 
yemek piıiriryor1ar. Sultanın ka· 
rıları önUmUzden geçtiler. Dör· 
diincU kadın Emtr lıa kızı Tövbe 

nin Kazdıkl rı Ihtiyacı 

. 4 \~ 
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. ~gösteren kavgalar ve hükümdar• 
~~~arla beyler, kumandanlar araaın· 

r da baılayan hırgür yüzünden 

geçerken bayrağımdan yabancı 

olduğumu anlayıp durdu, uıak 
ve cariyelerile ıelAm yolladı . 

"Kıpçak sultam lrndretll •e 
töhretll bir pacJlşabtır. Yeryüziln· 
de bulunan yedi büyük hüküm
dardan biridir. Bunlar ıefere 
giderken kızlarım beraber götll• 
rllrler. Sultan, altın kubbe adlı 
ve altın kaplı bir yerde yine 
altından yapılı ve elmaslı bir 
tahtta oturur, dört karııından 
ikiıl ıağında, ikisi solunda du· 
rur. Oğul ve kızları da bunların 
yanında yer alır. Her cuma glinll 
iıte bu altın kubbede ıulhlD: 

Devlet adamlarını huzuruna ka· 
bul eder. Kadınlar da hazır bu· 
lunur. Perde falan yok f.. ,. 

"Benim kendJaile glSrüıtüğllm 
Kıpçak hfikümdarı Özbek Meh• 
met sultandır. En aevgili kansı 
"Aytoilu,, dur. Huzuruna çıktım. 
yanında on yoldaı (nedime, mu
aahibe, dam donör) kadın, elll 
cariye vardı. ÜçUncU kadının 
adı Bilondur. Biı:anı kayıerinln 
kızıdır. Onun da huzuruna girdim. 
Yanında yü:ı cr.riye vard111 

Iıte debdebeleri, zena-inliklerl 
bu katlar göz kamaştıran altın 
ordu devleti, taht etrafında yUz 

battı. 

Bu acıklı hadiıeler Tedan 
Mengü Han adlı hükümdarın za
manmda baıJar. O, bir Handan 
ıiyade bir dervişti. Muhteıem bir 
devletin baıinda bulunduğunu 
unutarak kendini oruca, namaza 
Yermitti. Gece gündüz tesbib 
çekerdi, batını seccadeden kal· 
dırmazdı. Halbuki Kıpçak devleti 
Avrupanıo ıarkında, Aıyanın 
ortasında kurulmuı muazzam bir 
Yarlıkh. Moıkovayla Saray ıehrine 
bağh idi, Rus prensleri oraya 
gelirler, Hanların ayaklarını öper• 
ler ve prenslik buyrultusunu alır· 
lardı. Altınordu tahiil memurları 
Ruı Olkesinde dolaşıp vergi 
toplarlardL 

Böyle bir devletin batında 
öyle bir ıofu adam çok yakışıksız 
görünüyordu. Taht önünde kılıç 
ııığı görmiyo alıtık gözlere teıbih 
taneleri pek çelimıiz geliyordu. 
Bu a&beple bir hareket yapıldı, 
Tedan MeniÜ tahttan indirildi, 
yerine Boğa Han geçiril.fi. 

Bu iıi yapanlar lieyler, Mirza 
lakabı taııyan prenslerdi. Fakat 
bu hareket, Beylerin ve Prenslerin 
icabında tahta tahakklim edecek• 
)erini göıtermiıti, bundan dolayı 
da hnkümdarın yüreğ:ode bir kin 
doğmuştu. Boğa Hao, iıto bu 
kini taşıyarak tahta çıkmıı bulu
nuyordu. 

Yeni btlkümdann bütün hıncı 
,.,,., .. - ....................... --............. ..., Nogay Mirza üzerinde toplanmııtı. 

Son Posta 
Yevmi, alyall, H .. adia ve Halle raaetul 

t:;eii_Zabtiye, Çatalçeşme ıokağa, as 
l&TANBUL 

...... 
Gaıetemiz<le çıkan yaıa 
ve resimltırio bütün hakları ı • 
oıahruz ve gazetemize aittir. ... 
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Cevap için mekluplara 10 kuıu~luk . 
pul ilavesa lazımdır. 

Poata kutusuı 141 utaııbuı ~ 
Telgr9f : Soopo,ta 

... Telefon ı 20203 . 

Kendini tahta çıkaran askeri 

kıyamın baıında o vardı Ye Boğa 
Han, ondan dolayı Nogay Mirzayı 
ölüme lAyik buluyordu. Lakin 
Nogay kuvvetli idi ve kendine 
iyilik etmiş almak mev kilnde bu
lunuyordu. Onun için hıncını 
ıaklıyordu, fırsat gözetiyordu. 

Boğa Han, kendinden evvelki 
ıofu hükümdarın bıraktığı miakin 
hatırayı ıilmek için Macarlıtana 
aefer açmıfh. Umulmıyan bir 
bora Ye kar tipisi bu seferi uğur· 
ıuz bir neticeye sürükledi. Ordu, 
Karpatlarda yolunu ıaıırdı, uçu• 
rumlara dUttü, birçok telefat 
verdi, darmadağm oldu, Han bile 
hayatını güçlükle kurtardı. Yalnız 
Nogay Mirza, kendi kumandasın• 
da ki fırkayı gllzel idare etti, 
dağılmaktan korudu, telef atsız ve 
ıayiatıız ric'at ettirdi. 

Boğa Han, onun bu muvaffa
kıyetinden bUıblitün ıln'.rlendl, 
eski hıncı bu ıinir buhranı içinde 
on kat ıiyadelettl vo Nogay 
Mirzayı hemen öldürmeye karar 
verdi. Fikrini ilk açbiı adam, iyi 
ve fena aünlerde biribirlerioe 

On iki bin nl\fuaa baliğ olan 
nahf yemlzde tek bir doktor yok• 
tur. Kaza merkezinin alta ıaat 
mesafede ve yol:arm gayrimunta• 
zam olması dolayisile hastalar 
kazaya gidememektedirler. On 
bin nüfuslu " Bayburt ,, ta bet 
doktor, otuz bl l nüfuslu Mersinde 
otuz doktor olduğu ve bu dok· 
torların hasta muayenesinde bsş · 
ları bunalacak hale ~ldiklerl 
dUşUnUlüne on iki bin nUfuılu 
nahiyemlzde doktora ne kadar 
ihtiyaç olduğu anlatılır. 

Gödül: H . O. 

Bergama Belediyesinden 
Bir Temenni 

Bergamanın en işlek yerinde 
25 yıldanberi yıkık duran bir 

bodrum vardır. Burası ıehri çir• 
kinleıtirmektedir. B:r ıUprllntülllk 

halinde olan ve içinde çirkef gibi 
bir ıu biriken bu bodrum etrafa 

hastalık, bllhasaa 11tma mikrobu 
nefretmektedir. Belediyenin bu 
zararlı yerleri temizlctmeiinl vo 
kapatmaaını dilerim. 

Dt:-gema: l. S. 

Samatyamn ismi 
Birçok yerlerin yabancı lılmlerl 

tUrkçeleıtirilmiıtir. Ayastafanoı 

"Yeıllköy,, Tatavla .. Kurtuluı ,, 
olduğu gibi, Samatya da Türkçe 

değildir. Çokluğunu Türk ahali 
teşkil eden Samatyaya da Ttırkçe 
bir laim verilmesi temenni olunur. 

Niyazi 

----------· .............. ~ 
ıadık kalmak için Nogay Mirza 
ile antlaşmıt Beylerdendl. Boğa 
Han, bu gizil muahedeyi bilml• 
yordu, Nogay Mirza hakkındald 
kararını o adama apaçık ıöyl~ 

mlıti. 

lıte bu gaflet, Boğa Hanıa 
baıına felaket getirdi. Kendisile 
lıtııare ettiği Bey, Nogay Mirza• 
ya k•)fiyell bildirdi, o da mtı• 
kemmel bir plin kurdu. Kendlıl• 
nin öldürülmesi için hazırlanan 
av oyununa iştirak ederken bir 
puıu hazırladı. Boğa Hanın kur• 
duğu pusu yerinden biraz daha 
beride olan bu pusu önünden 
geçilirken mahir ellerin att ğı 
oklar, Boğa Hanı 61U olarak 
atandan düşürdü ve ayni dakikada 
Nogay Mirzanın adamları, yüz 
adım ilerideki pusu yerinde saklı 
ıuikaatçilerl çevirerek birer birer 
kılıçtan aeçirdi • 

Boğa Han, kaıdıaı kuyuya 
kendi dnıen bir adamdı. Ukio 
Nogay Mirza da, onu öldürerek 
yerine geçirdiği Toktay Hanın 
darbesini yemekte gecikmedi, 
ağır bir hezimete uğra)ıp dağlara 
düştU, aerıerl dolaıırken bir Rus 
nefer tarafından yakalanıp 61• 
duruldu. 

lıte Boğa Hanın Nogayı, No
gayın onu öldürmek istemesi vo 
bu karşılıklı cinayet teşebbliılerl 
araıında Beylerle HükUmdarların 
biribirlerlne girmesi yüzünden o 
koca Altınordu devleti de battı, 
mahvolup gitti. 

Eıki Türk tarihi bu maceralar 
ile dolu olmaEaydı kl:renin çeh· 
reai bugüıı bambaşka olurdu. 

M. T. 
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Ziraat Bilgisi (*) 

Kurak Yerler 
Ziraate 
ElverİŞ$İZ Midir? 

Geçenlerde bir meb'usumuzun 
orta Anadoludaki tetkikleri mil· 
nasebe~ile ( Son Posta) da çıkan 
iki yazıyı 9Uphesiz hatı rlarsınız. 
Gezintis nde, köylümüzi.ı n henU.ı 
lazım olduğu kadar refaha eriıe· 
memesi ıebeplerini araıtıran 
muhterem meb'uıumuz hı.: itin 
can damarını onların borçlu 
olmalarında ve topraklarmdao 
bugUnkU piyasa ile kar.nlarmı 
doyuracak kıyınette mahıul kal
dıramamalarmda bulnıuı.. Bu iki 
bUyUk engele çare olarak ta 
köylünün gerek devlete •1e gerek 
sair yerlere olan birkısım borç· 
larını azaltmayı ve geçim yerlerini 
de bu kurak yayladan vergili 
yerlere kaldırmayı ileri sUrmUştU. 
Bu fikre göre köylünün borcunu 
ödeyebilmesi için onu affetmekten 
baıka ve kezalik onu bereketli 
ve emniyetli bir mahsule kavuı
turmak için de orta Anadolu 
yaylaiından uzaklathrmaktan bat· 
ka çare yoktur. 

Gerçekte çok değerli bir 
noktaya el atan meb'usumuxun 
fikirlerini yabana atılmaz buldum. 
Yalnız orta Anadolu yaylası kurak 
o.lduğundan vergisiz ve emniyet
ıız uyarak ora köylfiıüntl baıka 
yerlere iıkin etmek fikrini biraz 
garip gördUm: Bugünkü ziraat 
ve iktısat dütUncelerinde orta 
Anadolu yaylası bilakis yurdumu· 
zun çok kıymetll bir :ıiraat sahaıı 
olmıya namzettir. 

Eğer kurak iklimler bugtlnkU 
ziraat fenninin elinde mahsuldar 
ve emniyetli birer aaha olamHay• 
dılar dOnyanın birçok parçaları 
boı yatacak ve timdi oralardan 
feraahlarca uzakf ardakl yerlere 
kadar birçok memleketler aç ka· 
lacaktı. Yapılan hesaplarda ıene\ 1 
250 milimetredöln eıağı yağmur 
dnıen yerler kurak iklimden aayal• 
maktadır. Dünyanın % 25 i bu 
ıurctle 250 mi imdtreden aıağı 
yağmur düşen mıntaka içindedir. 
% 30 unda ancak 300 milimetre 
ve % 50 sinde de 500 milimetre 
yağmur yağruaktadır. 

Dünyaya buğday anbarhğı 
eden Amerikanın % 35 arazisi 
kuru iklime dah ldir. Bu memle
ketin umum buğday ha sılAtının 
% 60 ı yağıf miktarı 500 den 
a,ağı olan l erlerden alınmakta· 
dır. Daha ıayanıhayret olan 
cihet te Amerikanın en meıhur 
buğday tipleri in bu kurak 
sahada yetişmekte olmasıdır. Bun· 
dan anlnı lıyor ki bugUn kurak· 
lığından dolayı mah •ıl vermiyen 
ve bu yüzden bırakıl ıp gidılen 
hiçbir toprak parç sı yoktur. 
Bilakis dünyanın bu kurak iklim· 
lerindc miı; onlarca nufus doyuran 
en bereketli mahsul alınmaktadır. 
Birkaç senedir / ihracına baıladı· 
ğımız sert ynyla buğdaylarımız da 
Anadolunun sadece bu parça· 
sana bağlanmıt bir tabiat ver• 
a-iaidir. 

Müstakbel z"raat ıiyasetimizde 
Anadoluııun bu parçası TUrkiye
nin en kı) meta parçaııdır. ÇUnkU 
dünyanın her tarafında hububat 
z raati böy1e kurak ve geniş ıa· 
halara atılmakta toprağın daha 
Ynğıılı yerleri diğer nebatlarn 
b rakılmaktadır. Kaldı ki (Dray 
Farming] ziraati diğer neba lar n 
da bu yerlere geçmesini hergün 
bir zafe r olarak kayde.miye baı
lamı,tır. 

BuğUn Türkiyeyi doyurup ta· 
tıran buğdayıarımızın , arpaları· 
mızm yarı ı çok .uzak elleri do
yurması ve bu yüzden memlekete 
mi } onlar getirme i artık tahak· 
kuk etmek i"zere bulu U} or. 

O t a Anadolu ya !asında 
o uran Türk kö llisU belki f.. ura· 
dn yer.eşmiş olmak yüziinden 
r f hn kavuşacaktır. Bi aenale}'h 
ort~ Anadolu onu b rakıp gide· 
cegımiz bir yer değil belki Uze• 
rinde bugünkll ziraat fenninin 

Dlnrada Olup Bitenler 

Bir Öğle Yemeğinde Ne işitilir? 
GerçekHüvi 
yetlerin Yap 
mac1k Hüvi 
yetlere Ka 
rıştığı Mem 
lekette Bir 

Gezinti 

"Aıaj'ıdakl utırlar, geçenlerde 
bir tetkik aeyahatl yapmak 
O:ıere ainemelar diyarma sritmit 
olan Fransanın en meıhur mu• 
harrirlerinden Franaia da KurYH· 
Ht'nin kalemin en çıkmıftır. Bu 
acun hnkkrnda aize bilmeditioiz 
b"rçok ıeyleri Öfreteccktir. ,, 
HollyYood ( ikinci teırio ) -

Arkadatım Florey beni muhite 
alıttırmak Uı re herglln bir batka 
ıtUdyoya ıotürUyordu. Orada, 
hiç kimaenin beğenmediği gar 
büfelerini bile aratan "ayakUstU,, 
lokantalardan birinde yemek 
yiyor, bUtün cihanm gıpta ettiği 
yıldızlarından da, burada bir di.im 
ekmek, bir aalk1111 llzlim Ye bir 
yaprak Hlata ile, iki ıeana 
arasında ale!Acele karın doyur
malarına bakıyorduk. 

Arkadaıım Florey beni tanınan 
veya tanınmıyan, ııeçen yıl diller
de ıezerken bu yıl unutulan, 
yahut ta gelecek yıl ıöhret ka· 
ıanacak olan birçok aan'atkirlara 
tanıtıyordu. Kendilerini bana 
takdim ederken hAklm, doktor, 
polia mUdürU Hya rahip olarak 
birçok unvanlar da aayıyordu: 

- Hello doktor, geliniz size 
bir Franııız muharririni tanıtayım, 
diyordu. 

Bu hikim, doktor, polis mU· 
dUrU veya rahip efendilerin sayısı 
çoğalınca merak uyandı. Burada 
bu kadar çok dokton n ha di 
bir hakıta göre d: p~:iı 
mUdUrlerinln bulunmaıım anlaya• 
lım, fakat hak m.erle rahiplerin 
itleri ne? Ne yap.yarlar. 

Arkadaıım: 

- Ne mi yapıyorlor? Diye 
tekrar etti. Sinema çeviriyorlar! 

- Mazur görUnlb, diye mırıl· 

··ı~;; .. ·;ttl;di·ğ·i··ı;~·~d·~ .... ~;i~;;;~·i;·· 
m z bir aahadır. Bizim hor gör· 
öüiümUz Bozkırların buğdayını 
Amerikalılar ( Weheat Turkey ) 
namile kendi BozkırlMmda yetiş· 
tirmeye uğraıırkea ve cihan bu 
parça yurdumuzun mahıulünU 
kapııır dururken orta yaylaıından 
bir adım uzaklaıamayız. Kaldı ki 
bu, bir fikirden ibarettir. Türk 
Cümhuriyetl kurak iklimlere mah· 
11uı ziraatin temel erini· TUrkiyede 
kurmuş ve bu yo da bir hayli 
ilerlemiş bulunmaktadır. 

( Oray Farming ) ziraatinln 
ne demek olduğunu bir baıka 
yazımda anlatacağım. 

Çiftçi 

~} Ziraat hu•u•undakl mUtkUllerl•hl 
•ıunuıı. Son Poata'nın (Çiftçi) el 

ela• c•••P •&recaktlr. 

dandım, baldkaten hakim, doktor, 
poliı ınUdUrU veya rahip olma· 
dıklarını düıllnmem lazı mdı. 

- Bu ıınıf aan'atkirlar ıöhret 
kazanmıt olmadıklarından ve bel· 
ki 15, 25 yıldanberi aynı rolU 
çevirmekte olduklarından herkes 
kendilerini yaptıkları rolün ternıil 
ettiği mesleğin uuvanile anmıya 
alıımııtır. Zaten onlHr da yaptık· 
ları rolUn adamı halini almı,lar• 
dır. Hakiki adlarını muhitlerinde 
bilen bile yoktur. 

• Hollyvood'u bırakbm, (Şikago) 
ya gidiyordum. (Kaliforniya) nan 
ı11ız ve ııcak çüllerinde!l geçer• 
ken yolcuları dondurulmuf et gi· 
bi, hararetten muhafaza eden 
·~~uk hava depc.!u trenlerden 
bmnde tek yataklı bir komparli· 
man tutmuıtum. Yerleştikten son· 
ra yemek ıalonuna geçtim, ıe
naryocu Mak Fynn iri çapta bir 
adamla kartı kart·ya yemek yi· 
yordu. Tanıtırdık. Beni görilnce 
yanmdakino takdim etti: 

- Komf,er Efendi size Fran
ılz dö Kurvaaset'yi takd;m ederim. 

S.naryo~uauo arkac:lqmı bana 
takdim ederken komiser olduğunu 
ıöylemesine biç lüzum yoktu, 
meıleğinin ne olduğunu ben de 
tahmin edebil;rdim, halinden tav• 
rından ak.yordu. 

Senaryocu bir aralık bana: 
- Komiser Johneı btıtUn 

l:>ı:ş dakikada brıılaşılan muhtelif 
manzaralar .• 

Amerikada tanınmıştır, komlıer
lerimiıio phıdır, dedi. 

Komiser mütevazı görUnll• 
yordu: 

- Muballğa etmeyiniz diye 
ıözO keıti. Tanınmak bi; talih 
meseleıidir. 

Sordum. 
- çok zamandanberl mi bu 

mHlekte bulunuyorsunuz? 
- On dokuz aene oluyor? 
Gülerek: 
- Kim bilir bu mUddet zar .. 

fında kaç tane haydut yakalamıı· 
ıınızdır. 

Mak Fynn ıöze karıttı: 
- Son muyaffakiyetl Loı 

Angeles't• çocuk kaçıranları tut· 
maktır. 

Yine ıordum : 
- Peki çevirdiğiniz bu yeni 

filim bitti mi ? 
ikisi birden, çok garip bir 

ıey aöylemiılm aibl gülmlye bat· 
ladalar. Ben de yemiye koyul· 
muıtum. Söz araıında Johneaden 

( Hollyvood ) dan 

( Şikago) ya Gi 

derken Bir F ran 

sız Muharririni , 
Hayrete Düşü 

ren Bir Hadise! 

hayatının en bUytlk muvaffakiyetl 
ne olduğunu öğrenmek iatedim: 

- Söylemeıi zordur, dedi: 
Daha ziyade, beni çoktan tanı· 
yan (Mak Fynn) e ıorunuz 1 

- iyi amma ben nasıl IÖy• 
llyeyim, muyaffakl yetlerinin 1&y111 

yok ki ! Bir defa ellerine bakınız! 
Kominer uzat bakalım pençelerini! 

Uattı. Hakikaten pençe de
nilecek kadar kocaman ıeylerdi. 
Bf r taoeainln ortaaında da iki 
yara izi vardı. 

- Nasıl oldu bunlar? Diye 
merak ettim. 

- Rovelverle 1 
- Demek sillhın içine yan• 

lıtlılda hakikt kurtun koymuılardı? 
Yanımdakiler yine glllllftüler. 

Gerçek kahkahaya aevkedilmesl 
kolay fnıanlardı. Mamafih Jobne1: 

- Ben hiçbir adamdan kork
mam! Diye ıöıe baıladı, fakat 
kadın ile oyuna giriımekte hoşuma 
gitmez, eğer coıarlaraa yapacak· 
lannın ne olduğunu Allah bilir! 

Ve dudağının altında bir yara 
izini göıterdi. 

- Bu da mı revolver yaraaıdır? 
Diye iordum. 

- Hayır, bir yemek çatalı 
ile yapıldı. 

Ve a·ılattı: 
- Karşıma çıkan Klark ismin

de bir genç kızdı, me:ek gibi idi. 
- Galiba bir müptedi olacak! 

dadim. 
- Evet, &fağı yukarı, fakat 

efendiler, saat dokuzu geçiyor, 
kobineme çekilmeliyim! 

- Ne aceleniz var? 
- Yok amma, yanımdakini 

uzun mUddet yalnız bırakmak 
itime gelmez. V ikıl iyice bağ· 
hdır. Fakat ne olur ne olmaz 1 

Şarabının ıon kadehini içerek 
çekildi. O ıidince (Mak F yon) e 
sordum: 

- Bir köpekle mi ıeyahat 
ediyor? 

- Evet, hem de azala clns
dendir. Eğer vakti olaaydı tize 
hiklyealnl anlatırdı. 

Yazık 1 Gelecek hafta 
(Nevyork) ta bulunacağım. Bir 
öğle yemeğine birlikte olarak 
bana gelmek ister miıiniz ? 

- Hay, hay! Giderken arka· 
daııma da ıöyleylniz ve gUnllnO 
teapit ediniz, bititik kamaradadır. 

Çıkbm, kamarasına gittim. 
Kapı açıktı ve Johnna yalnız de
ğildi. Bayağı yapışlı bir adamla 
gevezelik ediyordu. Köpeği de 
yanınd11 değildi. 

- Rahatsız ettim, fakat sizinle 
( Nevyork ) ta bir öğle yemeği 

yemek isterim, doğruca (Nevyork)a 
mı gldiyonunuz? 

Beni hayrete diitUreo bir ıeale 
cevap verdi: 

- Eveti Arkadaıımın biraz 

ı Bilmecemiz f: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer bUyUk sulu boya alacak• 
ları lıtanbul kız lisesi 10 l Pttkize, An
kara Yenihayat mektebi 4 üncü aıuıf 627 
Sezai, 1.atanbul Katipsinan Çobança• 
YUO medreae aokak No. 21 de Kema
lettin, Vezirköprü inhısarlar memuru 
Tallt Bey oğlu Sabahattin, latanbul 
kız liaeai 1699 F. Erten, lııtanbul er· 
k.k liıeai 819 M. Ragıp Bay ve 
Bayanlar. 

Birer kUçUk sulu boya ala• 
caklan Salihli Altınordu mı ktebi 
5 inci sınıf 697 Kazım, İstanbul kız 
liaeıi 134 Cavidan, Kastamonu P. T. T. 
Başmüdürüyet ayniyat memuru Hida• 
yet Bey kızı Şükran, Erenköy Ethem• 
efendi caddesi 106 No. Cıhat, Kadıköy 
erkek liaeai 896 Mücip Bay ve ba· 
yanlar. 

Birer llstlk top alacaklan 
lıtanbul kız lisesi 6 Şukruye, Kuleli 
aakerl liıeai 373 Şef ık Sabih, Fatih 
Altay mahallesi No. 11 de Cemal, 
44 üncü 1lkmektep B-3 den 185 Tıır
gut, lıtanbul kız liaeainden Yıldız Ha• 
nım n Beyler. 

Birer muhtıra defteri a•a· 
caklan Salıhli Altınordu llkmektebi 
11 inci sınıf 619 Ertuğrul, İstanbul 
27 inci tlkmektep 3 üncü 11nıf 55i 
Merfua Kamil, Samauo Istiklil mek
tebi S inci aın.f 248 Halıde, İatanbuJ 
muhtelit rum llkm~ktebi 6 ıncı ıınıftaıı 
Eleonar Zaruka, Lıparta Camiie.tlk 
mahalleıi No. 27 Şehime, latan• 
bul Rum kız İlkıuektebi 4 ünoil 
ıınıf Deapina Amakıopulo, Zonguldak 
Ortamektep 2 inci ıınıf 280 Abdullah, 
(Kumkapı Rum tıs llkmektebi 6 ıncı 
aınıf F ofo Meıinezi, Tapkapı llkmektebl 
63 Nenal 

Birer boya keleml alacaklan 
Deverek birinci lıkmektep 2 inci ıınıf 
196 Salihattin, Feneryolu Selimiçeome 
Hakkımanço aokak No. 15 de Nurten 
Oıman, Sıvaı erkek liaeai 8·A da 236 
ndat, Kartal lıkmektebi ıınıf 8 ten 20 
.1amail, Beıiktaı Koltukçular sokak No. 
4 de Binen. 

Birer kart alac:aklen latanbul 
aan'at mektebi .liidıye Avni, Ankara 
ticaret li11ai 1-4 ten 81 Kemal, Salihli 
Albnordu 1Ikmektebl 4 üncü ıınıf 407 
Günhan, latan bul Y eoikapı İnce bel 
ıokağı No. 9 da A. Mıthat, Tar8UI 
Hayat eczanesinde Haean1 Merain Sa
karya lokantasında Yuıuf, Burıa Oa
miikebir cıvanoda Lile periikiir ealo· 
nunda Setabattin, Kayıerı K. O. evrak 
mUdürtl Nuri Bey kızı Fatma, Eskiıe
bir Millisafer mt ktebi ~ üncü aınıf 148 
Zebra, Konya Akıfpaşa mektebi N o. 
620 Hana, U~ak ortamektebi 1 inci 
ıınıf 268 Süleyman, Dursa Kavakh 
Durçüıtü No.7de o~man oğlu Muammer 
Konya Akifpaşa mektebı 681 Sırrı, Kil• 
tabya lisesinde 339 Salıh, Salıhli Paı· 
tacı Kasım vasıtuile Ayhan, Konya 
Akif paşa mektebi 27 Kadriye, Buca 
3 üncü mektep 5 inci ınnıf 209 Nezihe, 
Balikeair Dumlu llkmf'ktep Orhan, Ak· 
hiaar mahkeme başkatibi oğlu DllrrU, 
Durea aıtma mücadele katibi HAdi Bey 
kızı Kamran, Konya İsmetpaşa mek
tebi 627 Kemal, Konya. Ortamckteı: 
3-C den fi3 Mahmut, lzmıt IDugazi 
mektebi s2a 4 üncü sınıf Meh'llet Ömer. -.. ~······················································· 
aceleıi var! 

- Fakat yemeğe o da gele
bilir! 

Jobnnı hayretle bana baktı, 
arkadqı ise: 

- Pek lütufkArsınız! diye ce
vap verdi. Fakat birkaç aya ka· 
dar ıerbeat kalamamaktan kor
karım! 

Johmms ıöze kanıtı: 
- Birkaç ay diyorıunuz, bir

kaç yıl demeniz lizıml 
Anlamadım, taşk.nlıkla birinden 

öbUrUne bakıyl.rdum. O zaman 
Johennı'in dudaklarından bir 
tebeHüm belirdi ve hafifçe elbiae 
kolunun yenını kaldırdı. O 
zaman iki adaman yekdlğerine bu 
kadar yakın oturmalarmm sebe• 
bini anladım. ikisinin kolunu yek· 
diğerine bağlayan bir kelepçe 
vardı. ManaEız bir kaç ke
lime mırıldanarak yemek salonuna 
döndüm. Mak F ynn henüz ora
daydı, anlattım, dinledikten sonra: 

- Yemeğe davet ettiğiniz 
adam kimdi bilir mis"niz? Diye 
sordu. 

- Hayır, öğrenmek te iıte
miyorum, diye cevap verdim. 
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Yazanı ..... il .... a.......... ....... ... 
-hkellleal11dem Bofllzl~inde 
lmadolulaiaanade 1 opluldıacla pal 
ublda 7 No.la hu.le •lda 11c .. 
ıs/1)/'94 \wrHU..de •efat •-Aw.. 
........ .. , ...... Se1ilt •:r ..... 
Ferruh Hanımın terett .. r..e mahlt... 
mece yazıyet- edilmlftlr. MltHeffiye 
tarafladan h•llhayatmda mablceme• 
mizia 929/13 No.l• tleayHile tanzim 
tttlrmit olduta lthe batlı bir k .t'a 
•..r,.tıram• Be .. a. menkul n 
•Jl"I menkal eami em•alinl mahfuz 
b a..& -Prial o!madilı•daa yalnız 
koe89 Satila l;eya Mil' lrayd....., Ye 

mllkellefiyet lialmannı ..-,. •il•• 
mlltıadair Aaiyebaaıu•i mdt •• 
açılinll!ba ..a.t.Mffiy.rıu. a&.ı• H 

borç iddla81ada ltulunmlarıa W. .. b 
Ye v .. ..t idiılia•ab ı.aı.anılUm. da 
iç m11l M &akis yuplaa...,.iarfl 
fair ilfrası olaalUU1 da fleaa bir mah 
--.... awı• H••*'• lıaa ... ·ye-
ler• Wrlkta .......... miaaal'r ... M 
eylenMleri w akıl. laalde ka8-~ 
denini• .-..ddı ............ at••• 
tatbik oluaacatı il .. -..Ur. (1-

latanbul lllltsd •• memurr.......... •üftia- Eııiı ".n,. ait 
çorailar •eanrenm taftfı bibnedllin· 
cl'm ı :g. enef 9'f Cumamıı fi.Uıü 
uat. ondan itibaren u&ata çıkmıyan-

lidıa birinoi arttulllllM cen 1ra1an 
mall'ano Marpuçourard'a iN11gÇ1a IWDI 

diğer Emir oğlu 13-14 No. el'• •tlıa 
dnam edilecektir. Müfliı fsak T'avdif· 
vı1inin deli ıatlfamaraıı mallanıuıı 
ıkinci. aıtlırmuma &JDl malaal'de ff 
aut on &etten itiftarea on yecli,• k .. 
dar devam edilect"j'i ilin. olunur. (rs339) 
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top, tiifel... Alman • lagih • Amerikan 
artiatltrile yapalllllf aiıillis bir fila 
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AşlK GOR6NMEıC W&ACB -
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SADIK GORODDPX 
iatly•terba lçyld. 
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DDuıada meYcut bilin liaalua tucllme Milmlt 11·• 
bir eaeı. mm ......... : 

EKMEKÇi KADI 
1934. MMtmdı Fraw.'da 7aplaa en l»llJtll fil'm. 

lıtanbul 4 üncü icra Memurlujundam 

Emniyet Sandığı Namına 
lfrind dvecede fporeU olup elllft' ef -.fıad• tamewaa 
fl484) lir• iı,met takdir editen Fatihte Hllarevpep "••.liv Mea.. 
metefendl mehaHeıinde Bostan ıokatwada .. ki 1~ f8 yal t8, 14 
No. h bir ev n bir •tıfılı aynea iti odanın tamamı açıl mtfırm .. 
ya n:r:edihnif olduğundan 3?-1~·1§3.( tarilıine mflaadif P'aurfed 
gtmU ıaat 14 ten r6 ya kadar dairea birinci arttumaaa icra 
edilecektir. Arttırma becft;fi iıymeü muhammiıwdm " '1' W 
bulduğu takdird'e mnıterisl BzerilMla bll'llllalacalat.. AU tak
dirde en son arttaranua taalıhndlf &.ld- hl~ 1tze1'e' arttırma 
t5 gtııı mlldcl'efle tecdit edUeıei 15-1· UQS tarihine mftaaclf 
Sak gmıo 188f 14' ten 16 ya udu keza uiremi&da ya
pılacak ikinci açık artbrmaaında artbrma bedeli b,metl mııı... 
mineoin % 15 iiıl hulmadığı takdirde labf 2219 Ne. it lumm ala
klmına tevfikan l."ri l>ırafolır. Satıt pefiDdir. ArttB'maya lttink
•tmek lltiyenl'erin kıymeti mulaaauaillenilt % 7 ,5 oWutflscla ,.,. 
alçeal veya iDiUi bir b11*mın tmıiaet .lllektaheu hllDil buluD1Nlan 
lhımdır. Haklan Tapı aicilll ila at.it oı.a1an lpolaldi alacaklarda 
.... al&kMluwa • atmik balkı aahiplerdia bu haklarım •• 
huıuılle ı.ia • •• ite air- olaa lddialar1111 enaka. mlabilaled. 
ile birlikte illn t.ildDdııta iti•ana ıü.,,et M ... ..-fantla 
dallemlıra •n lhAMlni ltıuclu. Aı.i takdirde haklan Tapu llcWi. ia 
..Mt ..._,.m. -"t bedelraiıt pay,..__ .. lwrit bl.r. ... 
temim •erıf. teMirlye, fanzifiyedeamlbı•ellit ~ 1111Uaa wa 
.W iaelçlua "-Ç;.,. .&Wr. c.ba fada ..tlmat almü iatiıeal• 
ıs. •1 9c'tl ....... --- hukalia akUU==i içi& dıaiNda 
apll ............ ~ ~- 9-lt aıtllolllo. in el-... 
,. mlraeaatla mezilr doayada n .. Ye...&il ık .. iile;alıiad ... ...... ~ 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden· 1 
(29tl5) e~acfancll (a,-.,,IOD) ~.U,.. ~mı 'nr ..- ... 

aacaım.. . TallpFula pdaame •• lslaı ıılm ıGt• t• .
paarJap .._.ak etmak lwa (%7..5J teminat ~ferih berahr 
( 3/12/93'} r••zrW - ._, (?.fJ r. Ci\alicfe LeRZllll n 
lfti'111•• • 'n ıll• mllaıntlan. (780.SJ 

~ * 
ldare..mt. Ş.1119f P• Depom Atpfltl 1/12JIM lllMI• ml

ıatllf Cumarteai pil 1aat 0 15,, te PawM:f& talibin ihl'e ..., 
•ll•d• t .. h ia .. ._.la teminat paıuite blrlikfe Qbalfd'e 
fAm111p.. ~.,ur idesine •Or..u•·••va. (80S2J 
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Naıt Doldu 1 .. 
Na.U Yapu/ı ? .. Her 'hekkı mahtuztlur. 

Nasıl Ôldl? 10 • ıı. 93~ 

~========::::> L~a ~•kir'-==========================# 

Levazım f dar esinde Enver (-Paşa ), 
Yolsuzluk T esbit Edememişti .. 

Hatta, o tarihte kaymakam olan 
limaiJ Hakkı Bey, l:ıir tllfek ala· 
rak odasına kapanmıı ve ke~ 
diani mC.dafna etmek lstemiftir. 
F.akat (Yemen) arkadaşlarmdan 
- -hılahara orou kumandanı olan • 
Mahmut KAmil Paıa, lsmail Hakkı 
Beyi lttih t e Terakki ce.miyeti 
rüesa•ına tanıtnuş; o mfitkül va· 
ziyetten halita etmiştir. Az bir 
%f!man sonr:a, bu zat doğrudan 

doğraya Harbiye Nezuetine alnı· 
mıt ~• le•a1.11nah umumiye dair~ 
ıiae yerleıthilmiştir. 

lımall Hakkı a iıten anbyan, 
teş1Wllç.ı Ye bilbaua verilen ka· 
rarlan tatbik ve icrada mahir bir 
Amir olduğu lçln çarçabuk kendi

ni göatermiştir. Böyle olmakla 
beraber, Balkan harbinden evvel 
aleyhinde bir takım dedikodular 
husule ielmiı.. HattA, riyayet 
edilen bu dedikodulardan dolayı 
- o zaman - harbiye nazm olan 
Mahmut Şevket Pata meb'uaan 
mecliıl tarafından istizaha tekil· 
mek istenilmiftir. Fakat bu me
ıele, Mahmut Şevket Paşanın 
istif ası, halaskAr f.'esaire grupları
nın harekata ve Balkan harbinin 
zuhuru gibi hAcilsat araaına ka· 
rıımıı ;gitmiştir. 

lsmaU Hakkı Bey, Balkan 
hubint müteakip cemiyet erkanı 
arasında :mh• edea partilerden, 
( E'.nftl' Bey parti•i ) ne iatisap 
etmekle beraber, merkezi umu
mideki cereyanlan da mahirane 
idare etmiıtir. Bunun lçinclb ki 
Enver Bey, paş&lılda harbiye n_. 
zaretl makamına geldiği zaman 
lsmall Hakla Beyi terfi eWnnlt 
Ye levazımab umumiye dairetinin 
ıslaha için ona bir haylı aallhıfel 
•.-mlftir. Harbıumu111inm ı:uhuru 
ve hlkumet tarafından nferher11k 
ilim• mnteakip harp tica~ 
tine glriımek lıteyea Mr 
bemyin kafilelinin lenıım 
dırinısine ne suretle lnıl61 etmeye 
giriftiğinl •• ~lara ka111 da ce
miyetin ne ıckildc muamele etmek 
istediğini -vakttle ya%mıfhk. Artık 
•a'Ziyeti bliy\ik bir ehemmiyet 
kesbeden )nazım nlsi, bu cer~ 
yaruarı da muvaffal<iyetle idare 
etmlJ, ha1'p ticaretini • batta 
(K1lmld) He ortatdan olmak here· 
mahdut ve mu ay.) en bir zftmreye 

hearetmlıtir... Harbıo, b1rinc1 ve 
ikinci ae.nelui, niıbeten aiikün Be 
aeçmittlr. Fakat, bu mahdut ve 
muayyen .ıllmren:n az bir .ıaman
da kuandlkları para dillere des
tan olmaya; balkan gnnden gOoe 
artan aef alet ve iatırabile eğlenir 
gib\ yaptıklara çılgınca aefahetler 
göze batmaya baılar baılamaz, 
ite merkeziumuml mUdahale et• 
miş •• Pek qırı iİden bu haU 
durdurmak istem· ştir. Harbiye 
Namı Eaver Pqa, kendisine 
vukubulan ıikiyetleri büyük bir 
dikkatle ve tamamen dinlemlt. 
tahkikata giri,miıtir. F.akat, leYa
zimatı umumiye daıresi reiiJ kmaU 
Hakkı Paşayı tecrim edecek biç 

bir cl~1il e ·de edememiıtir. Buna 
binaen; harbın 9iddetle devam 
ettiji bir sarada,. ordunun bUtUo 
lhtiyacatanm teminine hikim bir 

l vaziyette \tnlonan leTazım re:ılni 

feda edeme~tir. 
11u bac.ıin; billaasaa halk ve 

m•mlelcet boıabına, pek fena bir 
netice vera.ştir. Çünkn lsmall 
Hakkı Pafa, kendis1111 tutan 
E•ver Pa§aya dört e.le ıarılmak
la 1.erabor, Merkeziumumt ile 
derhal a.Akaaını kesmiş; Merkezi· 
umum1 tarahorlariie mftcadeleye 
karar vermi~ti.. Iıte bugünden 
it:barcndir ki, gizli bir mücadele 
baııoııternıltti. Harp, blitnn old· 
det •• fecaat' le devam eder; 
ordu ve halk, bU lln lıayat ihti
·ynçlarıaı lllkümetten beklerken 
bu ifleri idare edenler arasında 
bir cidal \at1amıf.. Fakat Mer· 
kezıurauad taraftarlan, artık ya· 
vaı Y•"•f ku.,vet ıae.naaiini kay
behiklcrl için mukanmellerl 
azalmıf.. Halli Ş•hrcmini lamail 
Casıbulat Bey, lsmatl Hakkı 

Paşa ile ııddetli bir telefon mo· 
haverHi:ı i müteakıp istifaya 
mecbur kalmııtı. Bunun 1izerlne 
iki kuvvd karftlnımıfb. Biri, 
Mer.kez:iumumiuin en anut istınat 
kuvvetlerinden biri oian Kara 
Kemal Bey, diicri de lımail 
Hakkı Pat• idi. Kara Kemal 
Bey, aivil ha:kın iaşe ve iht;yaç· 
larını terain .. aksadile tesis edılen 
(İaşe Nezaret) .ne b!yin 1!dilmi,.ti. 
Fakat memleketin bütün vesaiti-

nakl"yesile limanlan, - karşısında 
muh1ısım bir cephe alan· Levazım 
Reiiii IsmaU hakkı Paşanın elinde 
idi.. (Ar!-.~~ı varJ 

.............. KiŞ~'N··r.:.°iiR~·5i·~.;i .............. I 
Buna Ahmt:t Vefikp t ı haalane

ıl Tontken mütehaımıı do.ıttor Cevat 
Tahıin Beyin ker.ıneıi ye anbık Şeh
remaııeti heyeti fenn"ye mUdürn mii
hendiı Fuat Beyin yegenl Ha.e h·nım 
Ef. ile An kara Akba Jrutüphaneıl 
1ahipl r!nden ve doktor Al R za Beyin 
o~lu Ad"Beyin nişnn meraai dnn Kndı
kliyde MtihOrd. r aki evlerinde bir,ok 
dafttlilu buzurund parlak bir ıurette 
icra e.t\lmit\ir ve geç nkte kadar 
ınla~lt, gftler )'lzYer1e ea-leni1m!t, 
kutlu' ••m fhr. lki.-ae de dirlik Ye 
dla~nlik di ut~ _ N __________ I ~ ·-

Nişan 
Kaelılcöy aıt.ma mücadele memurla

nndnn Hay ludvao ile Evkaf me
muıluınd&n mütekait bay Behçet 
kızı Bayan Sı>ınihanın n~aulan bu-
gün Et,yeırıeıde Mıhri hatun ıoka· 
ğtndkkı tıaueleriude icra edileceklir. 
Genç nİ§anlılııra iyi gOo)er dileriz. 

'ıeşekkUr 
Ömer Ahit hatunda ıdıire .,e afyon 

tacir.i merhum Muatafa Anf Beyin 
biraderi ve ortağı Necmi Beyin ölümü 
ile kedeclene.u aılemizin derdınc, cena
zeye ve eve geterck Teya ynıı gönde
rerek o~k olan merhumun arkadaş
larına, akraba vo ifMtlarıııııza Sümer 
Bank ve Oaıııiş n erkim ve memurla
nna teşekkiir ederiz. 

Reflk&11 Kızları Yeğeni 
Bedriye Sealye Ner:hn Fan.ı'k 

fatanbuı 4 üncü fcra IV~emuriuğundan: 

Emniyet Sandığı Namına 
Birinci derecede ipotekli o1up ehlivukuf tarahndan tamamına 

(3485) lira kıymet takdir edilen Beyoğlu Feriköy ikinci kısım ma
halle1i e1kl Halepli Ibrahim yeni Tokaloğlu ıoka eakl 7 No. yeoJ 
15 Ne. ltir kirgir ••in tamamı açık arttırmaya vazedilmif oldutwa
dan 31/t21934 tanhine milaadtf Paıı:artul ~llnO aaat 14 ten 16 ya 

kadar dalreee açık artbrması icra edCecelWr.Arttırma bedeli kıymeti 
muhammeaenia %75 nl bulduğu takdirde mUfteriai lzerinde harala· 
lacakbr. Alcısi takdirde e• son artbraıua taahhldl baki kalmak 
&zere arttır•• on beş ıftn d11ha temdit edilerek 15-1-934 tarihine 
mhadif Sah ~Q ıaat 14 ten 16 ya -kadar keza dai:renıizde yap1-
lac:ak ikmcl •Çtk arthrmas nda bedeli kıymeti muhamminenln %75nl 

bulma.iıtı takair satıt 2280 No.tu kanan abkimma tevf .kan geri 
btra'k1hr, Satı1 P9'ind'r Httırmıya iftirak etmek lstiyenlerin 'kıymeti 
muha••İlttain % 7,5 nipetmde pey akçeal veya milli bir baukarun 

teminat mektubunu hamil bu umulan lazımdır. Hakları tapu ıicill~ 
rile ıabit olmıyan ipotekH alacaklarda diğer alikadaranm ve irtifak 

hakkı sahjpleriuln bn haklamu "Ye hU1PU6ile fai& •• maaarife dair 
otan i6idıalannı e-.rakı mftspitelerile birlikte ilb taribin~n itibaren 
20 p• ıarfmda daireırıize biJdirmeleri liumdır. Aktli takd:rde 
hakları tap11 ddH ;Je aabit olmıyaolar Atıf bedelinin pay:aımaan
dan ~ç kahrlar. Mttterakim vergi, tenviriye, tanıl6yeden ml
tenHit l.el.diye rftsuau Ye •akıl borçlan borçluya aittir. Daha 
fazla 11.a:umat almak lsteyenler 151121934 tar.hinden itibaren 
herkesin ıörehTime,,i lçin dairede açık bulundurulacak •rttırma 
prtname9i lle 934/1654 nomanh d09J•J• mOracaatla mezkir 
dosyada met'cot veaaikl ~6re.hileceklen tlln olunur. (8175) 

1 

• PA AD 
~1VET : C. B işleme kotoaları, Paris'ln yegane kotonlarıdw. U 
IItJ:NIYET: Dünyanın en eski ve en bUyftk fabrikasıdır. ~ 
JIMNIYET : Solmaz ve garanti 420 reaıl vardır. 
EMNiYET : Herkea için aynı, elveriıll fiatlar. 

EMNiYET: Eeki NlKOLAlDI • EFTl MüNıHHi Galatuaray No. 2(U 

Emlak ve Eytam Bllnk••• ilinları ı 
lstanbul Dördüncü icra niemurlujıından: 

Mukaddenıa Ortak6ycle Çırçır malaalle.slnde Birinci Orta aokalsta 

(13) No. h hanede mukim iken elye•m lkametglhı meçhul 
Klmll Beye 

Emlak •e Eytam Bankuına Mart· Nfaan· Mayıı 934 aylarına 
alt · maa11nı iskonto ettirmek auretile borç aldığınız mebligdan 
mUtebaki ( 31,50 ) liranın % 9 faiz ve %5 Dcretj vekllet ve icra 
masarifile birlikte tabıiJi için •lacakh Banka tarafından vuku bulan 
takip talebi lizerine tarafını%a gönderllen 6deme emri arka1ma 
mllbaı·rı tarafından verilen meşrubattan lkametıahınızın meçhuliyeti 
anlaıılmış ve bu kerre ilanen tebliğat icra11Da karar verilmiı oldo
ğundan işbu alacak hakkında bir itlraunız varsa tanhi i:indan 
itibaren (20) gün zarfında ve dairemizin 934/345 l No. lı dosyasına 
müracaatla bildirmeniz. ~deme emri tebliği makamına kaim olmalı 
üzere ilan olunur. [606) 

* * 
lsta,'1ul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Kadıköy,ilnde İkbaliye mahalleıinde Nifantaıı ıokağında 4312 
ve -43/3 No. b HaneniD ikinci derecede ipotek sahibi olup ikamet
glbı meçhul Fazıl Bey kızı Rabia Hanıma : 

Salim BeyJn Emlik Ye Eytam Baakaıından iatikru eyledlll 
mebliga mukabil birinci derecede ipotek ı&.terdiği yukat'da mevld 
ve numaraıı yazılı gayrimenkule Dairemiz tarahndan ve ehli vak.I 
marifetile (1500) bin bq yllz lira kıymet takdir edilmiı oldup, 
icra ve lflb Kanununun 128 inci maddealnin IOD fıkrasına tevfiku 
.,. lkametalhınwn meç.huliyetlııe binaen lllaea teblii olunur. (603) 

• • 
latanbul Dördüncü icra Memurluğund:ın: 
· Boğaziçinde BUylikdere mahallellDde Btıytikdere caddeude 

192/194 No.b gayri menkullln ikinci derecede ipotek sahibi olap 
lkametgllu meçhul bulunan R:fat Bey kızı Muz&ffer Hanıma 

·Hasan Beyin Emlik Ye Eytam bankU&adan istikraz eylediil 
aıebliğa mukabil birinci derecede ipotek aı&ıterdiii yukarde malaal 
Y• numarua yaza'ı gayrimenkule dairemiz tarafında ve ehli vuk111 
aıarlfetile 2Jn/34 tarihinde •azıyet ye takdiri kıymet yapılara• 
•eyeti amomiyeaıine (4155) dört bin yllı: elli beş l:ra kıymet takdir 
edilmit olduju icra ve lfllı kanununun 128 lnci maddesinin ao:ı fılt. 
ranna tevfikan ikametglbınızın meçhuliyetine binaen tarafuaa 
llin•n teblil olunur. (607) 

• * 
lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Emlik Ye Eytam bankuına birinci tlueeede ipotekli olup ta ... 
•IDB ftç yeminli ehlivukuf marifetiJe (13275) OD liç bin iki ,. 
7etmi1 bet &ra kıymet takdir edilen ley•tlu Emm Siaaa mahal.911 
prbetbane aokak 61 No: b Çıngılh za~• aparta•aaı a~ık arttırın.ya 
... eclilmiı olup 28/11/934 tarihinde fUlaa•..t ai~aalaaaeye tallı 
edilerek 5/1/935 tarihine mftaadif C.. .. rt..ı sft•i aaat 14den 161a 
kadar lıtanbul Dördüncn icra daireeincle açık arttırma auretile 
.. blacaktır. Mezkm apartuman Emlak ye Eytam baakaıı kanımwa• 
maddei mahausasma tevfikan birind arttırmada en ziyade arttıraam 
berinde bD'.ıkıhr. Artbrmaya iftirik için %7,5 te•inat akçesi 
a~11nr. Mlterakbn nrgi belediye vakıf icareai miiftuiye aittu. 
icra Ye İflb kanununun 126 ıncı maddeı·ne tenikao lıualdarı tap11 

llcillerile ıabit olmayan ipotekli alacaklılarla cliter alikadaran·o Ye 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım we husuaile fdı ve mas rife 
dair olan iddialanoı ilan tarihinden itibaren yirmi giin it,..acle 
evrakı müabitelerile bildirmeleri lazımdır. Akıl halde satış bede
ll.1in paylaımaaından hariç kalırlar alakadarların işbu m ddei 
kanuniye ahklmına göre hareket etmeleri ve daha f r.'a nrnlümat 
almak iateyenlerin 934/1221 No b doıyasile memurı}et.m ze: m ra-
caat etmeleri iliD olunur. (609) 
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~· BllAI ·ve· Zambak 
&UyUk Tarlht Roman 

(~_T;;...;;.,.=OPr;.....;;;;.la_ntı'--, D_av_etı_er_) Hava Silahlarında yarış 
Ünlveraltede 

DOn aktam 1aat 17 de Onlverıite 
konferanı salonunda tabii ve fiı:ikl 

ilimler cemiyeti tarafından tertip 
edilen konferan1 ların blrinelıl veril· 
mittir. Bu konferan11 Profea6r Hayb
lern •ermlıtir. Mevzu ucinalyetln 
tayini meselesi,, idi. 

ı.Juhamri: A. R. !\o. ı '99 

Bir Ş .. h ' up e ..• 

Cem, Padişahın Vermek istediği Mükafah Kabul 
Etmemiş, Huzurda Daha Fazla ·Da Durmamııt. .• 

GUlhane Tıbbi Müsamerelerl 
Her Hne d ers yılında devam eden 

Gnlhane tıbbi mftsamerelerlne Pasar 
rllaO baılanmıştır. Bu toplantıda Bay 
Dr. Lutfi, Abdlllkadir, Fuat, Nlzamet
t in, Riza, Şeref, Raaim, Kemal h:ra• 
fından birçok ha.talıldu •b:erlnde 
tıbbi konfennalar verilmif, mllnaka-

Şövalye, başını kaldırdı. Mağ· 
rur bir nazarla paditaha baktı. 
Dudakları açıldı. Ve tek hecah 
bir kelime ile kapandı: 

- Cem •.• 
Bu tek hecab isim, birdenbire 

muhite derin b :r aUkiin ve tefek· 
kür verdi. Birbci Süleymanm 
\IÜcudU, nfif çe Urperdl. lbrahim 
Paıaya, ideta bir hayret geldf. 
Ikiıinin nazarları da, dimdik du· 
ran ŞöTalyenio erimit birer elma1 
damlaaı g ibi parlayan ma•i göz· 
lerlne çevrildi. Bu gözler o anda, 
pek ıahane bir mana ifade et• 
mekte idi. 

Şövalye, babasının Uı:erf nde bu 
tek heceli isminin yaptığı tenirden 
büyük bir memnuniyet hf ~ettl. 
Fakat, bunu daha ileri götürmek 
htemedi. Padişahla lbrahlm Pata· 
nm kalpler:ne g~ren şüpheyi izale 
etmek için: 

- Bu isim, bende pek eski 
bir hatıradır. Çccukluiumda an• 
nemle (Roma) ya bir 1eyahate 

mecbur olmuştuk. Orada bana 
maaallar söyleyen ihtiyar bir ka· 
cm, sık ınk T ürk'.erden ve bilhu· 
lb bu laimden bahsetmişti. Hattl 
diyebilirim ki, bu isim dolayıaile, 

kalbimde Türklere kopmaz Ye 
kırılmaz bir rabıta husule gel• 
mitti ... Eğer zatııahanelerl, bana 
bu isimle hitabedi~meılne müsaade 
buyururlaraa en bliyUk mUkifab 
ihaan etmiı olurlar. 

Acaba Şöva :yenln bu aözlerl, 
Birinci Snleymanı :ı kalbine ıılren 
1Upheyl izale edebilmiı idi? •• 

Hayır ..• ÇUnkil Süleyman, der
hal keakin zekasını istimal etmif .• 
Ve Şövalyenin gayeaini anlayabU· 
mek i~in ıı>yJe bir imtihandan 
aeçlrmek iıtemiıf 1: 

- PekA~i .• Mademki kendisi 
böyle bir lıim intihap ediyor; bl· 
&im de makbuliimliıdtır. Ancak 
müklfatımız bununla kalamaz. 
Borcumu7.u mutlaka ödemeliyiz. 
Şu anda her ne ki iıter1e .• Hattı 
mtılkümden bir parç• dahi olaa, 
kendisine verme] e amadeyim. Hiç 
çekinmeden muradı her ne lae 
ıöylesin. 

Dedi... lbrah"m paıanın ter
cllme ettiği bu sözlere kartı Şö
't'alye büyllk bir kayıtaizlikle 
cevap verdi: 

- Memaliki şahaneleri, zata• 
ıahaneye mübarek olıun... An· 
nemden m~raı kalan ıat~ 
mun kOçticük arazisini bile 
lıletmekten acizim... Esasen dtln· 
)'ada insanların, öldükten ıonra 
sftmlilecekleri beı karq toprak· 
tan batka h çb.r ıeye temeUük 
edemeyecek!erine kanllm. Bunu 
için en büyük ikbal ve 1aadeti 
hürriyette aramaktayım... Bahu· 
•us, hiç vaki. geçirmeden ltalya· 
ya gitmeye mecburum. ÇüııkO 
orada .... 

Şövelye, derh derin i~lnl çek· 
ti, Ve birdenbire ıözUnün mec· 
raıını değiı i d .. : 

- Böyle m him bir gllnde, 
aab ıahane) i lüzumundan fazla 
lf1ıal etmek sayglSızlık olur. 
Şimdilik bütf n isteklerim, fev• 
ketmaap baz rinin tenccüb· 
lerlnden ibar\! .• r. 

Dedi. 
1{ 

' 
Par!ak b·r el öpme meraal-

mi icra edJldikten sonra akşama 
kadar vakit muhtelif eğlenceler· 
le geçmişti. Bodin ıehri, ilk defa 
olarak mlislümanlann kurban 
bayramı şenliklerine ııtlrak et• 
mitti. Ertesi i'Un, • Uç gllnden· 
beri • Tuna Uzerine kurulan köp
rüden ilk defa olarak Semendire 
beyi Hoca bey il• kardeşi -Meh· 
met Bey geçecek, ve karşıyaka· 
dakf ( Peıte ) ıehri itgal edıle· 
cekli. 

Ibrahim Paıa, ıafakla başla
yacak olan askeri harekit hak· 
kında ıon emirleri almak fçJn, 
gece Birinci Süleymanın tekrar 
huzuruna girmiıtl. Bu huıuıta 
görU9tilecek şeyler görütülmilf, 
artık lbrahlm Paıa çekilmek 
lıtemiştl. Fakat Paditah onu 
derhal durdurmuı ve ıormuıtu: 

- •Ya bu, Cem hakkında ne 
dUşilnllrsUn; lbrablm ?. 

Ibrahlm Paşa, mütereddit bir 
H1anla ce\rap vermişti: 

- Şevketlim!. Inıan oğlunun 
alacası içindedir, der~er. Filbal 
doğrudur. Ancak, halihazırda 
bundan biH bir zarar ielmez 
deyu, memul ederim. 

- Zahir hal, böyle.. Amma 
ve Jakin benim içime bir vesveae 
girmiştir. Hail bana bir acay:pçe 
aelür. Bu rütbe göztı pek olan· 
]ardan ihtiraz etmek gerektir. 
BAhuıua bu Cem adına takınması 
dahi bana birhayli şUphe ver· 
mittir. Sak10 olmaya ki yarın 
baı•mııa bir ıaile açılmaıın. 
Buna bir tedbir düşünmek 
icabeder. Sonra nıdamıt fayda 
vermez. 

- Şeketlf hUnkAnm!.. Buyur· 
duklarıoız ayni keramettir... Ma
damld mübarek kalbinize bu 
adamdan ötUrtı bir fllphe girmit
tfr •• BI huzur olmakta ne mana 
var.. hemen ferman buyurun •• 
tezce bastaıalım; kaydın g6relim. 

( Arka11 var) 
... . .... ı ı~ •I • •ıır.• tlıFl l l ilt• I .... , ...... • .t•U. I 1 llıl lAll ' •tı" . ....... , . • .. . ,"'-·' ,.,.,,, ,.,.,._ 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi . 
f atanbul Acentalı§'ı 
Uman Han, T elefonı 22929 

l'rabzon 
• 

TARI 
Yolu 

•_•_puru 2 
K. enel 

oalar yapı 'm •ıtır. 

lst. 6 ıncı icra memurluQun
dan: Mr hmet efendiye borçlu - Ye 

tamamına 1910 lira kı ymet takdir 
edilen Edirne kapıda Çııkırağ~ mahal
leılnde Çakırata caddesinde Atik n 
cedit bir No lu dGkklnın blrincl açık 
arttırmaaı 8/12/934 tarihine müHdif 
Cumartesi günü •aat 14 den 15 kadar 
aahlace tı ve bu arrt ırma yüzde yet. 
mit b~ıine talip çıkmf'dığı tı- kdirde 
24/12/934 tarihine mtlaedif pazartui 
gilnO saat 14·15 kadar ikinci aç·k 
srtt rma ile va 2004 No lı kanun 
muciblnce 1atılacatı ve en çok art
hranıo üzeri ne ihale edilecefi yazıla· 
cak iken 2i80 No lu kanun mucibince 
aatıı geri bırakı!acatı yazılmıt •• 
fizerinde iki adet milkeHefiyet de 
gö•terilmit tir. Mfikellefiyetlerin vade• 
lerl hita nı bulmB.Sı üzerine bunlar 
kaldırılarak Son Posta gazetesinin 
7/11/9J4 t arihli nuahaaında in titar 
eden iJAa veçhlle mezkür gü nlerde 
meskür gayri menkul 2004 No lu 
kanun mucibince satııa çıkarı'arak 
en çok nrttıranın fizerine ihale r dile-
cej'l tashihan ilin olunur. (182) 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni ~asık Bağları 
Mıde, uareak, böbıek 

diişkünlüğiine 

Fenni 
Borsalar 
1stiye';l!ere ölçü 

tarifelı ' ~önderıliı 
EmlnönU 
İzmır sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulo-

Takfilçilerden 
sakımmz. 

latan bul ikinci lflls memur
luğundan: Müflis Biftorg ticaret evi 
oirketine ait çorap eldiven, kasa, yazı-

hane ve 1aire açık arttırma •uretile 
3 K. evvel 934 Pazarteıi günü saat 
10 ilA 12 de bitmedifi takdirde anı 
takip edecek günlerde ayni ıaatlarda 

M•hmutpaşada Yeşildirekte MoHataşı 

hanında satılacağı eYvelce yapılan 
ilô.na teyiden tekrar ilan olunur. (5338) 

lstanbul birinci lfUis me· 
murluOundan: Knzguııcukta vaki Pazar ,.ancı uat :ZO de Galata eozay• tıbbiye •e kimyeviye fabrika-

rıhtamından k alkaeak. Gldlıteı 
f ıında mevcut dolap, masa, gardirop, Zonıuldalc, nebolu, Ayancılr, Sam· 

•un, Ünye, Ordu, GirHun, Tirebolu, undalye, ıoba "e karyola ve huna 
G~re'e Trabzon .,.. Rizeye. D3nilt· müma1il baıı eşya ikinci defa olarak 
te bunlara ll&veteu, Of ve Silrme- açık arttırma ile nttlacağıodan talip 
neye utuyaealıtır. olanların bu sene birinci Ki.Dunun 3 cil '•t ___________ d,,11"' Pazarteai günü uat on ilçte orada ha• 

~-- ' zır bulunmaları ilin olunur. (5317) 
DABCOVICH vı ŞUrekA11 

Telı 44 708 • 7 • 41220 
A.nura n Şark limaulan aruında 
muntaaam poıta. 

An yer1, Rotterdam, Hamburı n 
llkandioaYy& lioıanları leln yalıı:ında 
hareket edecek vapurlan n dtlo7anııa 
baıhoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelecek npurlu 
Auguet Leonhard vapuru 6 
Kanunuevvele doğru. 
Norburg np. 30 K. enele doğru 
Y ıakıuda hare kel edecek npurlar 
August Leonh•rd Yapurıı 12 
K. evvele doğru . 

Norburg vapuru 18 K. ıaniye 
doğru. 

Faıla tafıillt jglo Galata. Frenkyan 
han umumi aoenteliiiııt mUraoaıı.• 

'l'el . .&4707. 8 • •ıiOO 

'------· 44211) 

Dr. ibrahim Zati 4' 
Cafalotlu : Mahmudiye cadde1i 1 

Çatalçeıme a"kaj"ı No 5 ı 
He.rrun otleıha ıonra ladt•l••ını 
kabul eder. , 

- TAKViM==. -Gla CUMA K .. ım 
JO 30 2 ncl TIŞRIN 814 t3 - -Arabi Rumi 

20 Şaban JHI 16 2cl Teırla 1111 

İngilizler Almanyadan Kllşkulanıyorlar - ---- ·4-.... _ .... _,. ___ __ _ 
Kamara1ında M. Baldvin M. Çör• 
çilin tak~irine verdiği cevaba 
devam ederek demlıtir ki: 

"Alman yada ılmdikl idare ku· 
rulduktan bir ay ıonra bunun 
ilk aksllUmeJi olmak üzere kn
çUk itiJAf daha ziyade kuvvet· 
lendirilmiştir. Bir az sonra Avu ... 
turyada büyük karıııklıklar gör
dük ki, bu da başbca Nazı pro
pagandasından ileri gelmittfr. 193' 
de umumiyetle dıtarda geçen fey• 
lerden müteesıir olmıyan lakandJ· 
navya menıleketlerile laviçrede 
de büytık bir asabiyete şahit 
olduk.Keza Fransız askerlik tah
ıisabnın artırıldığını Ye ltalyanm
Avuıturyadaki Nazi propağan
dasından müteessir olarak kımıl• 
dadığını gürdDk. M. Musolininin 
"harp yakındır,, dediği nutku 
kelimesi kelimeıine alınına çolr 
korkulacak birşeydir. Lehistan 
Almanya ile bir ademi tecavüz 
mf1akı yaptı Ye Almanya da SoY• 
yet Rusyanın Baltık devletlerinin 
tamamlılığını temin etmek için 
yaptığı teklifleri reddetti. Nihayet 
Fransa ile Sovyet Rusya biribir
lerinc yaklaştılar. Şayet Almanya 
milletler cemiyetinden çekiJmeH 
idi ve Almanyanın ıllihlanma 
tedbirleri gizli tutulmasa idi bu 
söylediğim hadiselerin hiçbiriıl 
olmıyacaktı. 

lngiliz askeri tayyare progra· 
mına gelince, bu proğramın esaa 
kıımı önümUzdek1 iki sene içinde 
bitirilecektir. Bizim niyetimiz 1935 
te yeniden 25 bava filo~u teşkil 
etmektir ki, timdi yapılmakta olan 
dört filoyu da ifAve ederselt 
gelecek sene birinci sınıf harp 
tayyarelcrimizin ıayııl "300,, ka· 
dar artmıt olacaktır. Değiıtirmek 
için yedek bulundurduğumu• 
tayyarelerle talim tayyareleri bun• 
dan hariçtir. 
Loit Corcun de Sesi Duyuldu 

Londra, 29 ( A. A. ) - Dna 
akıam Avam kamP.rHıoda, ltçl 
mebuslardan biri, sllAhlan azaltma 
dururken, muhafazakar partiden 
M. Çörçilin ıilahları çoğaltma 
tarafına gittiğini söylemiştir. Ube
rallardan eakl Baıvekil M. Loit 
Corç ta demiştir ki: 

" - Silahları azaltma itinde 
birçok uzlaıma ıekillerl ileri ıt1• 
rUlebi:ir. Ancak Ingilterenin koe 
runmaıım daha önce düıtınmelc 
greketir. Batkalan ıilAblamrken 
lngilterede hiçbir fırka ıllihlan 

azaltma yUkünll O:ıerine alamaz.,. 
M. Lolt Corç, büyük tavaıta 

dfttmanlarm yenilmelerinin erzak• 
sızlık ve açlıktan ileri geldlj,ini, 
yurdun korunmatı işinde buna da 
ehemmiyet verilme1lnl ileri ınr

mUıtUr. 
Hariciye Bakam M. Con SJ. 

mon da ıöyle demiıtlrı 
" - Öğrendiğime göre, Al

manyamn banı günlerinde, orduıu 
300, 000 kiılaktir. 

Bunlar 21 fırkaya ayrılnuıtır Ye 
6yl• ıanırım kt ayrıca moUSrlD 
ve atb kurumlar da vardır. Bu 
ordunun 6 puaıluk top teçhlzab 
hakkında bir şey bilmiyorum.,, 
MUzakereden Çıkan M•nalar 

Londra, 29 ( A. A. ) - M. 
Whinston Chuncill ve M. Stanley 
Baldvin'den ıonra Avam Kama• 
raıında beyanatta bulunan M. 
Lloyd George1 Alman tehlikeli 
meıelHinin konuıma için ete bile 
almamıyacağ:ını ıöylemJı, demif
tir ki: 

- · Franaada ıaYaf~ önUne 
( Devamı 11 inoi .aylada ) 
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Dün Sporculara Madalya Ve Diploma 
.Dağıbldı, Merasim Yapıldı 

Dun madalyalannı alan llJ>M birincileriı Yukarıda denizciler, &§ağıda 934 
futbol ıampiyonu Beşiktaf takımı 

Memleket çorunu 193' )ıho- Beıiktaıtan Melih, Remzi. bmir-
da içte ve dışta temaU etmiş olan den Hikmet, Niyazi, Talit, HU• 
•poreolarımıza madalya n dlplo- ıeyin, Sabahattin, lbrahim. 
ma dağıtma marasiml, dan saat Merasimden aonra Adliye 
5,S d& C. H. F. 11 lstanbul mer- Bakanı Bay Şükrl Saraç oğlu 
kezi aalonlannda yapılmııbr. M.. sporcuları tetlik edici aözler 
ras'mde Adl'ye Bakanı Bay Şükrll ılSylemif, bu sene rekor kıran 
Saracoğlu, Vali Bay Muhiddin, sporcular ıiddetle alkışlanmııbr. 
lstanbul kumandanı General Halis, ~ 

Pofiı mlldilrU, Halk Fırkası, ve f;' !>~ 
Belediye erklnı, bütftn lrolüpler 
murahhaalan Te •porcular hazır 
bulunmuıtur. Açış sözOnO C. H. F. 
l11tanbol merkezi reisi Bay Ce· 
mal söylemif, Bundan moora ela 
ıpormlara madalya ... diploma 
daA°Jblma• batla1111flır. 

934 Tilrkiye, lstanbal Ye Baı. 
kan birinci, ikinci, tlçlbıdHUğünll 
kazanmış olan, madalya Ye dip
loma alan ıporcularıımz tunlardır: 

Balkak ve dıt kazammlan: 
E.1a19, Enwer Aziz. Haydar, Sabri. 
Mehmet A!i, Muzaffer, Ômer 
Besim, Semih. (Hepıi Galatasaray) 

Fen er bahçeden: Hilmi, Sedat, 
izzet, Suat, Şirin. 

Beşiktaştan: Fuat, Mefımot. 
Deniz lisesinden: T e"Vfik. 
l.tanbul•pordan: Veya, ıa 

•porc.ularından Ziya, ADkaradaa 
Hakkı, Balikeairden Raif. 

934 Tlb-kiye birinci, ~inci, 
Oçüncfileri: An karadan Emin 
Salihattin, Semih, Şevki. Gali~ 
Kbım, Macit. Bahkesfrden Ahmet, 
Nj iyazi. Bur.adan Ahmet, Halda, 
brahim Mustafa. lstanbaldan 

Fethi, Karakaf, Naili, Sedat, 
Selim. Fenerbahçeden Cihat, 
F&ruzan, Manoel, Mufahlıam, 
Polyoa, Ruhi. Harbiyeden lbrahlm. 

bugun~u Lik 
Maçları •• 

BugOn Taksim, Betiktaı Şeref, 
Fenerbahçe stadlannda, senenin 
en mühim maçlarından birkaçı 
oynanacaktır. Bu meyanda Gala• 
taaaray • Fftnerbabçe maçının, 
batla ıper meraklıları tarafaaclan 
takip edilebilmeal için, Şenf 
stadında yapılacak olan Beıiktaı
Iıtanbul spor maçı, saat 12 de 
bitirilmiı olacak ve saat 14,Sta da 
T aksimdc Fener .. Galataıaray 

maçı yapılacaktır. Sırasile buaün
kft maçlar f11Dlardır : 

Taksim &tadında 
Fenerbahçe • GalataııırBy genç 

talın111lar1, Fenerbahçe • Galataaaray 
B. takımları, Topkapı • Alboordu 
1 acl takımları, Fenerbahçe • Galata· 
aaray 1 nci takımları. 

Şeref Stab.nde 
Betiktat • lstanbulıpor •eoç T. , 

Bqlktq - lıtanbulapor B. T. , Ey6p • 
Beylerbeyi 1 nci T., Betiktaf • latan
buJıpor 1 ncl T. 

Fenerbahçe Stadında 
Beykoz - Vefa 8. T., Anadolu 

1 nci T., Beykoz .. Vefa l nel T. 

Hava Silihlarında Yarış 
f Ba~arafı 10 uncu yhde) 

geçilemiyecek bir ıey uyan n 
Almanya tfJAhlan•adan 6nce 
•ava,ı kabul etmenin daha iyi 
olacağmı ıöyliyen ki.,eler ~ardu. 

M. l.oit CortJ- 80DU llz 
alan blkümetçi meb'•alann çoğu 
l.olt Corcua Aı.a.,ama a-
lihlanma lmltialan haJt. 
kandaki düflln4'el•lai kabul 
etmişler Ye bu laoauata kor
kular göıt~rmiflerelir. KGDiJflDa

ların monunda Sir Jeo Simonun 
Japmıı olduğu bey• t, lngi'.tere
nin tealibat MLdrm• •z ..... lar 
meydana getirihmul içiD çabpua-

•ına tekrar başlamıt olduğu aure
tinde anla-tılabilir. lngil;z Dıt itleri 
Bakam •Öılerini ıöyl" bitirm:ıtir: 

- Biz bu melliielenin bir yoluna 
kooulmaam •• ha ip bir umar 
ma yapdmamnr lstiyoroz ft ıe-

1 
miyi azıya alaıı bir ırilAhlanma 
yanıı yapılmamuı itin çalı11yoraz. 

Dewletfere tt. .. r Yerfldl 
Loatira, 29 ( A.A) - Hari• 

ci7e lebaı Slr Jea SU.on, Atam 
ka .. ra•.4. Al•aaya, Franıa, 
A•ertlae Ye ıtaı,. ... iL Baldvi
m. t1la ..... 1as-11 olduğa 
1'ey••••alt• halt.,.._ edlmlı 
ol••• .. -. ~ lqilten hlkU
metiaia AlmuJ••• tekrar 
ailfHa _.., •Mel•ıW EvrenHl 
blr .... ı. •Jaakta olduiunu 
a6y:ea ,tir. ------

~rl• .. , .... ada 
Par·•, n ( A. A. ) - Dn..1 

eaham .......... lffltakanın alSy• 
levi hakloau •Üteiif tefsirlerde 
balun1DUt. a,9t•ıh it J•plcalar bu 
a6y levde klfl tlerea~d• açıkLk 
lndunınlllD89 .... ..._ lldiyatla 

d·•-•·*~ 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Aıağıdakl barfierden 6z 

Türkçe bir cftmle çıkarılabilir. 
Yalnız lSlçülll aralıklarda konu• 
lan lllzumauz bir harfi kaldll'mak 
gerektir. 
Dİl.ADEGA tŞIAMl 

TAÜRKAIYEASLRAA 
DEAGIŞAlMLAERİAl 
ÇIANDEAENYAAYG 
AINEANOEAGERALl 
OALANAIDIAR 

Yukar1dan apıı: 
1 - Erkenin z.1_dı 
2 - So una blr R getirillace len 

- ıöyle 
S - Yeni olmıyaa 
4 - Müteeaair olma 
5-Ab 
6 - Haaılat • lıane 
7 - Umumi - bir nota 
8 - Darın zıdda 
Soldan -oaı 
7 - tebe110m etmek 
i - Halia • aonuna bir L retlrl-

lince ailmek m. ıtarından 
emrihaz·r 

9 - Hançere 
10 - Ş \hıi zamir mDfret birinci 

f hı• • zııfer 
11 - Batına bir S getirilin• •atıa 

zıdda .. ıaonana bi• T •etiri
lince yat yapılan mayi 

12 - N:tan emare 
13 - Sonuna blr R ptirillaee eeml 

edab 
14 - A nılarıa ppbldan it • 

törpG 

.Sow Adları 
Ankara 29 - TUrk d[I arq

brma kurumunwa •oyadlan bak· 
londa teabit ettiji U.teabıin 

devamı ı 
t':.ba ı:raf 
baba tuor
baj'ıf 

babllf'"belıılı 
baçaru 
baıa:roiııl 
batlıoi• 
baıç• 
başkara 

bakır 

bakıı 
bak fi 
bak Umur 
bakubala 

t.alaaayaa 
hal ban 
bal •J 
balşak 

baldıak 

bali'•7 
balı 

b.Ubaau kaaa 
balı 

balık ba, tlmur 
battıı ba11nclı • hah• 
bada ko lııala·ka- balta 
baıian·ka• laalabaa ulaf Balt11 
baday bala kan baaa 
badnık ba!anıen baraç 
bai• tarha• balamır b•rak 
baiıl•t -11.. halaach baru ·kr 
balaa teı.ta barbak 

KDçDk Ad K•rtllıklan 
SoJ•da a arlr•• b rçok 1urttatlar-.o .. n •• 

n arap ye .cemc:e ofaa acllanııı ta'ldettlr• 
mail istedikleri göril llyor, Kendi etf9e 
kolay ık o mail Uır.6. • bla, bu aüt-da bir· 
ta ua yııbaııcı adlarıa türkçe kartıWı:lanaı 
ya:ı:ıyoruı, llal eaılı. davam etmektedir ı 

Cavit ( Cnide ) - ben~(, bengu, 
cibe ik. l eaıice, Dibel~k, meaai, aıen
kü, mlS01rG1 lSlm•r. lSJgüıüz, aonauz. 
Ulam. 

Cazibe • albeni, alım, bat", hoyu, 
ı5zefer, wk•a. .~SaengO, raaaı.n, 
aarııııa. aevimli 

Celil • bayar, bnytık, eta-0, etki, 
&ki, n1w, alot, yGbelı. 

Cemal • ı&k, 1arke1, klrk 
Cemil (Cemile) - aiizel, K.6rkJO, 

lıla1Wman. 
CHfaı • lıafaban, balaman, baa·k, 

bOyiik, erik, irken, irkin, koea .... n, 
kunt, a·o, yotan, s~nglr 

C •iLir - Aft, aııp,, Ld..ı. 
C..w • Em, az, tın. 
CW.I - Ala.le. çuğu, "-tu, ...... 

hr'hft tr....+, •e•t-
Chaeit • Aka, kaJnldıf, koçak, 

paydak, aclek, nrgili. 
Cllmhur - Kamuk, İrik.. 
Çallls • C."' celpift eetia, aı..,., 

cılda-. cirik. plt. çelt, çnik. çirik, 
ewlk. .W.., lftll, .~nel, kıraak, HJ
bu, ıeren., tetik, tigrek, Uhaeo. yePo-

Denit - Aqa, maık. 
D:ür - Beıib. Wall a, caıa11 pra1, 

l&~rldl, mibk'ı, ııiap. eat•J· 
DiliHI' - a.llr;· laef• S':iitJ ,.. 

• 
içki Aleyhtarlarının Toplantısı 

~ aleyhtarı gençler cemiyeti 
dün HalkeYiade 1enelik toplan• 
tısını yapmıılardır. Hemen blltlin 
Cf..miyet azalanmn lftirak ettiği 
dünkll toplanhda, cemiyetin bir 
aenelik geçmiş faaliyeti görOtül· 

mDt ve muvafık aGrllml)ftilr. 
Kongrenin sonunda, J•Dİ yıl 
içinde bazı iatelder in• ıllrU~ 
mOştOr. 

Rtımlmlz, d6Dk0 toplanb.an 
bir ıörünllf tllr. 

Saçlarınız dökülüror mu ? 
Hemen döktllmesine mani olunuz., 

KANZUK ECZANESi 
mUstahzaratından (KOMOGENE) saçların f 
dökülmesine ve kepeklenmesine mani 
olur. ( KOMOGENE) saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve baslar.. LAtif kokulu 
bir saç losyonudur. J 

Eczanelerde ve ıtriyat 
nıagazalarmda arayınız .. 

Ollılreaıere: 
KANZUK ECZANESi müstahzaratından : 
Pelesenkli KANZUK KATRAN 
HULASASL .. Daima bunu kullanınız. 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı Namına 
birinci derecede ipotekli olup ehlivukuf tarafıadan tamaımna 
[4352) lira kıymet takdir edilen Beyoğlu Feriköy lkincikımm 
maballea:ncle Sabunhane yeni Said.~ aokağmcla eald 7 No. lı yeni 
14, 16 No. h ild evin tamama açık artbrauya Yazedilmit 
olduğundan 31 • 12 • 934 tarihine müaadif Pazartesi ,nno 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrması icra edile
cektir. Arttırma bede!I kıymeti mubamminenin % 75 ini bu).. 
duğu takdirde müıterisi illerinde bırakılacaktır. Alc.si tak· 
dirde en son · arttıranıo taahblldli baki kalmak (izere arttırın• 
15 glln müddetle tecdit edilerek 15-1·935 tarihine müsadif Salt 
gUnii saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arthrmasmda arttırma bedeli kıyeti muhamminenin % 75 lnl 
bulmadığı takdirde ':atıf 2280 No. b kanun ahkimına tevfikan 
geri bırakılır. Satıı peıindir arthnmya lflirak etmek istiyenlerin 
kıymeti muhamminenin % 7 ,S nlabetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lizımdll'. Haklan 
tapu sicili ile sabit olmıyao ipotekli alacaklarda d:ğer alikadaranın 
ve irtifak halda aabiplerinin bu bakJanm ve huıuai!e faiz we m .. 
aarlfe dair olan iddialarını evraka mtııbitelerl ile birlikte ilin tarl· 
hinden itibaren nihayet 20 gün zanmda dairemize bildir
meleri llzamdır. Akal takdirde hakları tapu ıicilli ile sabit olmıyan
lar sabı bedelinin paylaımamndan hariç kabrlar mlUerakim Yergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mlitevellit belediye rtiauma Ye Takıf borçlan 
borçluya aittir. Daha fada malümat almak iatiyealer 15-12·934 ta~ 
:ıılnden itibaren berkesin görebilmeli için dairede açık bulundurulacak 
ıarttırma şartnameal i:e 93411655 No. b dosyaya mliracaatla mezkür 
Cloıyada mevcut "'elaiki görebilecekleri ilin olunur. (8171) 

- : ~ . - :. . -·: ' .. "- \.. . . - " -

K A f A 

NEOKALMiNA 
Grip • Nevrelj • S.t ve dit -tn..,.ı • Artrltlzm • RomaUznN 

reldi. 
Dllbu .. 5al6mbaz, Şeç~n. 

Dilber - Geres, ıtkc•llt 
mat ur. 

Dilrilba - GöaOI kapan. 
Dümdar .. Baknll, ç 7.t•o', çat

davul, çakdanl, alir.ewul. 

Eda • Boy, ölçüm, JOrd•-. •Hf, 
boyu, ca7, çalım, irk., kU111ıq, •rlro
Yuo, yoema. 

..... •Ertem, •1, .at. •nl, de.il. 
oır;.Jala. 

&.. • cas• 
..... -ı aıa,,,.. l&ıtA __ ,... 

S.ı.11 .. .,.. 
F...el - Dilek - ıM•r, git, iatels, 

k• .... -·l8f, O.af, ••• , UID•f, umut 
1Wlııl. lıl ... 7etek 

iaa. • ara..1ıa, IMız, dia" en~, 
rtnaiji.r, iaal, ı..., la•nç, tarı. 

t:ai• - anacalıf, aYunç. ayıen, ... , . ., .. 
F..W C Fas 1) • bil•• 
F..ıiMmıet - kut 
Fahr ( Fahire, Fahriye ) - lcıv1m1, 

lınwum, 6fllngen, IYlapn. 
Faik - .. lun, •J"-• baa!.ıa, bela

rek, a"t•, a.te, l.tek. ilatüa, y91, 
rt& 
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lıtanbl41 Mi:Ii Emlak Müdürlüğünden: 
Mubammen!uymetl 

Lira Kuruı 
Mercanı Dayabıtun BUyOk yeni han Birinci kat 

eakl ve yeni 4i:e numaralı Oda. 500 
Dlvanyo:u: Kalçacı Hasan Makasçılar eald f, 7-3 

eski 1,5 numnalı dükkan ve hanenin 
3/120 hiHesi. 102 60 

Yukarıda yazılı mallar 5/C2/934 Çarş:ınba gUnll aaat on dörtte 
açık arttırma ve peıin para ile aatı~acaktır. isteklilerin yUzde yedi 
buçok pey a' ç lerile müracaatları. "F,, "7757., 

lsrarfa 

Aorılarm ve soğulı: afgınngının serr v& 
kati tesirli devası., ambalaj ve komprime•'' · 
lerinde E9 aljmetl f arikas101 fasıw~.o .._, 
kiki ASPiRİNıitr. 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerln Ozerlnde E1' 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik• 
kat edinizJ 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebimizde meccani leyli:ik imtihanına jİrip te kazandı kları 

ıaı:etelerle il4n edilen efeadilerin ıidecekleri mektebi öğrenmeleri 
iç1D muavinliğe müracaatları. "7962,, 

Eyi ve ttını bit ihbat için 
mu tazam bır hazim !azimdir. 
Tatli üleyyin ve taami latif 
olan Eno' ,.Fruıt Salt• sızo 
bunu temin, mı eyi takvıya 
~c bar aklari tanzım eder. 

1 
'1 

SON POSTA 

<;illerinizi 
Sihramiz güzellik 

bal umu ile 

"Cir AHptioe,, tabir edilen 
ltu balmuıuıa; kaba n çirkiıı 
ciJdia derununa nüfuz ederek 
o derece yur11utdır ki ıabable
)'İa yüzünüzü yık:a~ığıaızda 
lekdl ve ıo.ı rs harici tabakaıını 
pıt ı ça pıırçll düıürür. Yeni ve 
taze ci!<lınızin. beyaz Ye ~ir be· 
btnin cıLdi gibi yumuşadığıoı 
görerek rıwrnnua ve hayran ka
lımuız . Ç.ller, çirkin ıiyah ben-
ler n cildin lurmızılıkları ta
mam Pn zail olur. 40 yqlarında 
bir Jcadıu kolayca 30 yaşla
rında gö~iinelıilir. Yeni ve 
ıih : imiz lılr güzellik balmumu 
olsn. "Gir Aseptine,, ıabunun 
h ı ç~ır . valcıt temızliyemecliğl 
oıldın ıııytth meumatını temiz• 
ler ve bu suretle ıiyah .ben· 
lerden ve münbeait meumat
tan lrnrtularak femiz ve taze 
bir cilt m~ydana çıkar. Alr~am• 
ları yatmnzrlan evvel ccoir 
Asep iue,, kullanınız ve BİZ de 
kadınların buua ( Sihramiz bal
mumu ). dıunelerine hak vere· 
cekı.irıiz H maen bugünden is
timal .. l ın'!IRyıııız. 

lstanbuJ asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: Memaliki Şarki
ye frunaız bankasına merhun ~000 
adet pamuk ve nebati . yağlar Türk 
Au(lnim Şirketi hiıse eenedatıoın birin-

ci açık arttırması olan 19·11-934 tari· 
hinde kıymetini bulmadığından ikinci 

açık arttırruaBı 4-12-934 .ııah gtinil saat• 
9,30 ta İtttanbul esham ve tahvilat 
borsaıında icra kılınacağmdan 'al p 
olanların muayyen gün ve saatte 
aııtıı mah~ll •ntle hazır bulunmaları 
ilau olıınnr. 

Cildi wayanı hayret 
bir surette kadife cibi 
bir tatlıhkla tıraı eden 
TR UF L E X oyuk
lu tıreş bıçağını kul
lanarak tıra9 nıakiae
n izi aıtrileştiriniz. 

G l•t.~ !:laf~ y Razor Co U. ~. "'· ı.u. mu· 
lltındadı r. Toptan .ahf mahalli : Sıdney 

Novll ve Şii r .. khı, Posta ,uhıııu Galata 1 H5 

~- REM .. ,., A ' 

Denizyol ları 
:şLETMESl . 

Aeeat·leri ı Kara~O! Klfı>ra ',•tı 
Tel. •2Hl - llrk ~•I MGhGrdarude 

H .. TeL 22740 ....... ... ..... 
Mersin Yolu 

ANAFARTA vapuru · 2 Bl· 
rincl Klnun PAZAR gUnU aaat 
10 da Mer1ine kadar. "8165,, 

Karadeniz Yolu 
. KONYA vapuru 1 Birinci 

Klnun CUMARTESi 1llnü ıaat 
18 d• Hopa 'ya kadar 0 8166,. 

Ayvallk Yolu 
MERSiN · Yapuru 1 Birinci 

Kinıın CUMARTESi ınntı ıa· 
at 18 de lzmlr'e kadar. "8167 

, ................... r .......................... ._ ...................... -........... . 
8on Poata Matbaaeı 

Sahibi: Ali lkre• 
Netrlrat Mldlrlı TaW. 

ikinci teırin 30 

, 

Dünya Kapınızı Çalıyor 
ve cıimdiye kadar hiç dütünmediiiniz ve elde edebil 
tasavvur bile etmediğiniz harikaları ıize temin etmeğe aı 
Yalnız şu çantaların üzerindeki etiketlere bakınız. Ne 
beliğdırlar. PHILJPS 336 AN modeii ideal makine ile 
yüzünde alamayacağınız yer yoktur. 

flıı :i 
de:l ·. 
b ır 
u .. uıya 

Biri redressör olmak · lizere 6 limbası olan bu auper, •n 
mllıkülpesentleri tatmin edebilecek evsafı haizdir. Dalga uzunlukları: 
15 - 90 ve 200 - ıOOO metre· bUtUn dalgalar Uzerlnde aynı 

• • • 

derecede yüksek hassasiyet ve ayırma 
kabiliyeti • Fading'ın otomatik surette 
telafisi • tek düğme ile ayar· aakin 
işleyif • 103 ili 253 volta kadar bilumum 
mütenavip cereyan şebekelerinde işler • 
gramofon pik~ pı ve ayrıca ikinci bir 
hoparlör raptına mahsus yerleri vard1r. 

Selihıyettar a centa~aram•zda tecrUbe ve sataş 

TGRK PBILIPS LTD. ŞIBBBTl-ISTANBUL 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
262 adet milli sancak ve ııhhiye fonları nllmuneleri ilıerinden 

açık mllnakaıaya konulmuıtur. Mtınakaaa 4 Birinci Kinun 934 
Salı günl1 ıaat on dörtte Galatada Karamuıtafapaıa ıokağında 
Istanbu\ limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mnteşekkil Komiıyonda 
yapılacağından taliplerin ıartnamelerini görmek tlzere Ankarada 
Hudut ve Sahil!er Sıhhat Umum Mlidürlfiğtl Ayniyat Muhasipliği 
ile .mezkur Merkez Baıtabivliğine muracaatları. (7634) 

Belediye Sıılar İdaresinden: 
Fatibtekl Halkalı ana ıu yolunda ehemmiyetli onarım dolayı· 

ıile 2/12/934 tarihinden 12/12/934 tarihine kadar Fatih ve 
yakınlarına halkab suyu verUemiyeceği kamuya bildirilir. ,.8189., 

lAQlF HAMIM EfENDiLER.İN 
" "~GANE 

DUDAK ALUGJDU~ 

L .. f>\VEP 
• 

fARS 
.Parfümöri L. T. P 1 VER A. Ş .. lstanbu1 Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon ~43044 

• 


