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- PAZARTESi - 10 BiRiNCi KANUN 

tal 1 a •• a e i tan 
1 Habeş Hududunda Kuvvetli ı----···~öz""~Tu-·,kç-. -Bir Haciz işi 

200 Bin 
Liralık 
Bir Mesele 

Blrkaç yıl önce SoYyet Ruıya• 
aın lstanbul Ticaret Mnme11illiğile 
bir t icaret iti yapan muharrir 
!ay Hüseyin Cabit ile mUmetsillik 
arasında çıkan bir anlaıamamaılık 
ticaret Mahkemealne intikal et• 
miı, Bay Hllseyin Cahit yarım 
lllilyon lira alacak ve tazminat 
iddiasında bulunmuı, mahkeme 
Bay Hüseyin Cahit lehine 200 
bin llrahk bir alacak hükmet• 
lblştl. 

Öğrendiğimize g6re, bu bll· 
klltn kesbi katiyet etmit olacak ki 
davacı B. Hüseyin Cahlt, bu iki yüı 
bin liralık alacağının tahıill için 
icra Dairesine müracaat etmiş, 
Sovyetlcre ait olan ve limanı• 
IDızda bulunan Çiçerin vapuruna 
haciz koydurmak teıe.bbUaUnd• 
bulunmuştur. 

Fakat beynelmilel deniz nizam
larına göre, hareket \aziyetJnde 
bulunan bir t :caret gemisine ' ha· 
clı konamıyacağı için it geri 
lcatmışbr. 

•• De•acı Bag Hi•••'• C•1ıltl ................ -........................................ . 
lngiliz 
Ordusu 

t .L?ntfra, 9 (A.A.) - Tayml• •aı .. 
•ıı lngiliı orduıunun yakında tenıik 

ed!lecetini Jc 2 yor ve diyor ki: •Her 
pıyade livuı 36 mitralyozlu n 16 

tlyade toplu bir mitralyoı: t.buru ile 
~rbiri 52 hafif makineli ttlfet•• dart 

tıyade laa.1ınına malik Gç taburda• 
-!lrulacaktır • ., ----...... _..,. ---UIHl'~·--;!Jr91~ ~ 

Dil işinde 
Bir İtalyan Ordusu Var Yürürken 

Düşünceler 

. Habeşistan, işgal Edilen Toprak-
larının Tahliyesi için ltalgagı 

Şiddetle Protesto Etti 

Çok e1ki gOnlerde, llfıhanda iki 
kardeı varmıf. lkiıi de ç tlarının 
ileri gelen yazıranlarından ( kitip) 
ıayılırlarmıfo BilyCik 1 Ork alp (kah• 
raman) )arından HüllkO bu aırada 

lrana baıt2oba1a el ahp lıfıhana 
dayanmıı. Yazıan kardeılerinden 
birine adam g8ndererek kende ( ıe· 
bir ) l'trdij'ini kamu (halk) ya bildi
ren bir yazı yazılmaaını iatemifo 
Yazgaa kardet HOliku yO iyi tanı
madıtı için iti aanaklamıfe Erteai 
&"llnü HOIAkQ aormuı ı 

- Yazıyı yazdıyae, göndersin f 
Ancak, giden adam, eli bot gel· 

mlı. HillAkQ bir gOn aoara da buyruğu 
yerine i'•lmeditinl glSrOnce yaıganın 
boynunu vurdurmut-

Yazganın kardetine koıup bil ir
mitler: ancak HlllikOyl yanht olarak 

' HelakO okumut: 
- Heliku kardeıini lSldürdOf de

miıler. 
Adamın yıızganlık n bilgiçlik da-

marlan o kerte kabarmıı ki, karde
tinio ö!ümOnö bile düıDnemiyek hay• 
kırmıı: 

- Atal HelikQ ne ıQ, HOllgii gUJ 
Demiıler klı 

ltal••" ortla.a•İI•" llr }ur• M. •••nll•lgl 1•1'1nlı,or 
- Canım... Bunu dftıOnecelc ııra 

mı? Sana kardeşin 81dllrlldO, diyorua. 
Yokaa kardafiai Hvmlyor mu idin? Şap denizinin (BabOlmendeb)• 

doğru yaklaıan kıamında •e 
Mııann nibayetlerlnde ltir arazi 
parçaıı vardır ki, llç devlet ara• 
tında takalm• uğramııtır. Bu dev• 
letltr ltalya, Fransa, lngllteredir. 
ltalyanın lıgal ettiği topraklar 
(Erltre) laminl alır. lngili:ı.ler bir 
parçasına tesahub ettikleri " So
mali,, ye izafeten bu mOıtemleke· 
ye ( Iogillz Somallıi)iıminl vermiı· 
lerdir. ltalyan (Eritre} ıl ile lngiliı 
Somallıl ar11ında Franıız Soma· 
liıi vardır. Eritr• Şap denizinin 

içinde kalır. Franıız Somaliıl 
Bablllmendeb botaıında başlar, 
Aden körfezin• çıkar. lngiliz So
maliıl ondan ileriye devam eder. 
lnlflliz Somallainden aonra ise 
GardafO boğazından itibaren 
Şarki Afrika lnglliı mOatemleke
sine dayanmak Uzere ltalyan So
maliıi gelir. Bu ıekllle Habeılata• 
nan 1&hil vaziyeti tamamen kesil• 
mif Hr. iç taraf hududlan lngiliz 
Sudanlle, Şarki Afrika lngiliı 
mllstemlekeıine dayanır. ltalyan 
Somaliıinin aballıl hemen klmUen 
MUılUmandır. 

Bunlar ıly~b çelik kadar 

tik Ö ce Kim 
Saldırını ? 

Londra, 9 (A.A.) - lunalda bu-
lunan n Haheıistanla İngiliz Somalisi 
ataeındaki ıınırı çiımiye çalışan İngi
liz - Habeı komisyonunun ıınır bek
çilerine bu ayın betinde tank, tayyare 
ve to}lla ıilihlı yerli İtalyan kıt atı 
tarafından yapılan ıaldırmayı lagilte
renin, orada logilider de bulunmasına 
rağmen, Roma nezdinde teşflbbüıte 
bulunacağı samlmamaktadır. 

Romadaki Habeşistan maslohatgli
zarı, bu ,aldırmanın, 1929 tarihli ltal
ya • Habeşietaa andla,maıına ve iki 
iilke araııoda ıon defa alınıp verilen 
dostluk sağlıklarına aykırı düven bu 
hldıseyi şiddetle proteato etmiıtir. . 

L _.J 
kuvvetli •llcutlu ve daha 
gUzel tenaaUbe mallik fnıan• 
lardır. Çok ceıurdurlar. Sözle· 
rine ıadıkhrlar, yaralanmadan 
ailah kullanma iktidarın kaybet~ 
meden silihını ellerinden bırak· 
maz'ar. Hatta bir ara umumi 
harbde Somalililerelen bir k11n11 
Yemene geçerek Osmanlı hUkii· 
metile beraber çalaşmıı ve namuı· 
kiran• hizmet etmiılerdir. ltalyada 

( Dnamı 10 uncu 7Gzde ) 

Yas••• atlayarak karıılık ••rmlfı 
- Kardeıiml Hverlm amma, dof· 

ru aözQ kardetlmden çok seYeriml" 
Şimdi 6z dille yaı:arken, bir aöa 

Ozeriae 1aplanıp kalanlar da bu 
lefahanlıya benziyorlar. Biı:, bu 
kadar doj"ruluj'u i.temlyoruz. 

Bir tek aaz için tlSyle mi idi, 
böyle miydl diyecek olur1ak, baıladı· 
tımıı iti yarı yolda bırakırız. 

Biz timdilik güclmilı:ln yettitl 
kadarını yazalım, dilimiı:de açılan a6a 
boılukları, yavaı yanı, kendiliğinden, 
kolaylıkla dolacaktır. 

Altı yilz yılın biriktlrditi yalnıt 

yıfınlannı bizim Oç iOD içinde arın· 
dınp ortadan kaldıracatımı:ın aanmak, 
o yalnıılara- bir yalaıı daha kat• 
mak olur. - JfoJf-

Ankara Caddesinde Bir Savaş 

Bir Kaçık, Dün Ortalığı 
Altüst Etti 

Tane Yaralı Var Ölü, Dört • 
ır 

J o/da: Fecianı11 küçük y•rolıaı ıViiriivuet •nnui11in 9011ıntla, soid• 
dü11kü Edirnel:apı ci11ogetinl11 ıuçlusu Mehmed 

Dlln ökleden sonra ıaat (14,5) Bu çarpıımanm bllinçoıu bir ölD 
sularında Vili} et konağı karıı· ve dört yarala ile kapandı. Babı• 
81nda kanlı bir çarplıma oldu. ( Dnaaaı 11 inci 7lade ) 



[Halkın Sesi] 

Habeşistan 
Müsademe/eri 
Ve Halkımız 

Hııbeş topraklarında İtalyan 
kuvvetlerile yapılan müsademe 
dünyada derin bir abi ıeeir 
yapq, Bu teiiir, bizim efkin 
umıımiyemiz üzerinde de k~n
dmi göıtcruıigtir. liakınız halkı· 
mıı bu ~e hakkınde ne 
diyor: 

Bay Hıkmet ( Aya!lofya Park 
kahvehıuıeııi ) - Çoktan beri dl111a• 
nın ufukları bir fwtıapya, boraya 
gebe gibi kapkara leli. lık yıld111m 
ltdya Somaliıi ile Habeı 1audadu Gı
uırıe düttü• Orada ıulh hanı• birkaç 
gllodenberi tutuftu. Ale• aley yan:• 
yor. Habeş'latdn deyip te i'•Çİver-

111 "yellm. Habeşiıtan hilkumeti ergeç 
b:r ba1van saldırmıı.aına utr;ıyacatını 
n iatiklalio1 kaybedecefini • bildigl 
için eoo zamanlarda Japonyayn (l) 
milyon danihn toprak kirabmıfb. 
ita ya Habetiat am yanı ya•aı Jıtpon 
a6fuzuaa girdi~iai airiace widi .... 
lini ortaya Yurdu. M aırJ.ln iboıpnlar 
Habetiıtaoa petlerM Nil ••lt1'iaia 
akıpnı kud cleaize çevitiıie!- Ye Mı .. n 
karuturiar eli.re kUflıu"a•;yorar. 
Mıaır demek lagiltere d•m•ktir. 

Şu halde bu çattımanm m•T:ll 
lı:aJmıyacağı ve uluslar ar~ıı lca•ıfıw-

lık'ara ıebeb olacajı muhakkalchr. 
Ujuılar Kurumu bakalım ne y;.pacak? ı 

* Bay Murad Atılanen ( Köpri~1ühao 
No. !9 ) - Hiç bekleailmiyen bir 
ı rada Habefiıtan· 1ta!ya Somaliai lıu· 
ducunda tOfek patlada. Birica~ J'ÜZ 

adam lJlmilş. Yirminci aaırda l:arc 
etmenin bir uaulO, kaauDu olmıık 
gerektir. iki haaım devlet ewnl& 
biribirleriae dip!omaei 1olule ialelde· 
rini bildirirler, protuto ederler İf M 
yolda laalledilemeyiace de harbe bq
larlar. Af rikanın ıarlunda patlıyaa 

yeni harb !böyle elaada. Birdealılre 
ailAha mOracaot edildL Sonra 
Habq·ataa Ululu brumuada 
lakcm'ul oba .... takil bir nrlıktır. 
CemiyetJ Akvamıa iki uaaı araaıada 
böyle barb oluyor da Cemiyet buna 
ac7irci mi .kalacak? Hoı Japoa • Çin 
harbinde de Cemiyet aynı wuiyette 
ka1m ıtı. Demek ki berhanıi bir dev
let lıtedlji zamanda ıödinden kea
tirditi bir dnlete aaldrracaktır. Bu 
teblıke1i -sihoiyetta &Gne ıeçilmtlidir. 

* Bay nyu - ( Divanyolo 84 ) -
Be itin Beynelmilel alıiılırinden lıor
kulaliUr. Ha minaıebetle Cemiyeti 
Abamın '-eyall~ılt hir dalla OTta
ya çıkmtt elayor. Sulhu lumımak 
~in kmulan tJu eemiyetia demek td 
kendi azalarına bile .. reçmiyor-

••• Bence 1a.rhaarl bir dey"efaa 
slalndeta reçtrdlji batb b1t dn·le
- denal kalchnaMıot •en•...'.enk 
Ba11tehailel l.atb nru•a Har,., 
Tardır. Eter bu 1apel•afta K•raDO• 
....ta .Wap slM ~ •• Mil
letler iıtedikleri zamaa ıerlteat,e 

biribirlwine teNvOze ~~ileeekhrdir. 

Dört Kumar4:ı 
Abdullala, F.ailr. Muıtafa " 

KAmn adlı dört kafadar Kasım· 
pa9ada vapur iakeleei.de aıçı 

Raifin dükkanında kWlllU eynar
keo cllrmllmeıhud halinde yaka
lan...,&antır. 

Bir Milyon Liralık Güınüş 
Para Basıldı 

Darbhane ve damga matbaa11 mlldlirtl Bay 

l 
bankuına Viliyet muhaaebeclliğl emrine Yerilmit 
ve piyaaaya çıkmııtır. Darbhanede (500) bin liralık 
kadar daha para stok edilmiıtir. Düu bir eazete, 
nikel ve bronz paralardan da ııllmuneler basıldı· 
lam 7anyorda. Bu haber doğn cleiif dir. Eaa en 
Darbbanenin eritme makiaelerl nikel eritecek 

Fuad Maliye Bakanlıiı:ıın tel yansile 'ağırma• 
llzerine evveliai glln Ankaraya gltmittir. Bu çağır
manın yeni banlan paralarla alAkadar oldap 
söylenmektedir. Darbbaaede pnl ylz kufQflak 
gllmüılerin bB11lmaama devam edilmektedir. Şimdi• 
ye kadar bir milyon liralık gUmllş para baaılllllftır. 
Bunlardan (200) bin lira• Ankaraya. (45) bia lira• 
lzmire Ye ( 160 ) bin llraıı da lstanbul Merkez 

kudrette olmadığı için bunların pulları bqka fab-

Kaçakçılık 
Bir Eroinci Hapse 

Mahkum Oldu 
Dun Gnmrüldekl •eldzhıcl 

ihtisas mahkemesinde iki kaçak· 
çıhk davaıma bakılmlfbr. 

Eroin kaçakçıliğı yaptıkları 
iddiuiJe malakemqe 18eTkedilea 
Cemil Ue bıui Bayan Hidayetia 
dw--..:ım•lar-ı bitirllmı,tir. Müke
.. , eroin bçakçUjı saçana 
Cemil içiD ahit gkmllf, bir 
azte bapH konulmuma " bir 
sikdar para ceıam ldem~tllne 
karar Yermiftir. Kana Hidaye
thı bu lıte bir alikuı görlilıae
q, beraetl kararlqbrılmııbr. 

.. Kaçakç~ AÇla DaDit. 
Hakkı, Makbule ve Nosretln 
danqmalan- denm edı1mif, 

phitler dialenmiftir. Mlddeiu
... ı, mçhllardaa Danit ille 
Hakkının cezalandınlmalanm i.
temiş, muhakeme karar verilinek 
~re bugtıue kalmııbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

:Nahide adında bir kadm, .- , 
ki bir clo•tu otan Fatma isimli 
bir kadtBID Bakırkliyündekl e'Vlne 

miaafir olarak aellllİf, fakat pa-

raMnı -.armak •uçile yakalan
mqtır. 

Jt Belar1diyllnde berber Ali 
adında biri dlplomallZ cfitçilik 
yepmak ~ne yablanm\fbr. 

Jf Blıynkadada kuap çırajı 

Nesim. Zülfü adh bir laamaah 
yaraladığından yakalaDllHflu'. 

Jf Kumkapıda Gtil'h:n adlı 

bir kadın n kirası ylizllnden çı• 

kan kavga neticeainde klracııı 

Y apr ile kızını f.ııa baldo d6v
mDıtltr. 

'Jf. Muaf a adlı biri Bahçe
kapıda teni Kirkorun dnkkinını 
•• Halid ,adlı biri de Ka
.. mpa,ada SDrurloln evini ıoyar
k• tWbllmutlu'tlır. 

rikalar-O& yapalacakbr. Sekiz milyon lira1ık gUmilt 
panlar buılmadıkca nikel ve brom p•alarm 
basılma11 meYz.uubabı değıldir. 

Bedbaht Bir 
Vatand~ş için •• 

Hamiyet Sahipleri Mat
baamıza Para Gönderdiler 

~g&) seneleri esnasında öldürülen 
Senegalli !.ir Frwms aeleriain icat· 
tini aöyiemecliği icia (20) 8eM bapae 
mahkum edilen •• Cenubi Afrik:ada 
Güyau zındanlanna gönderilip ( 15) 
ıaenem•i ":tirdikten aoora affa ıuğra
ıyau ıpoeta mlveuü Bay Hilminin 
feci halinden ceçen1erde bahae\miftik. 
Adamcağmn haline acıyan Oemal 
Bey lo'kantuı .. Jıibi Bay Cem&l bu 
müııuebtıtle 600 kurut göndermiıti. 
Ondan eonra da idare'!IİH apğadaki 
paralar teslim ıeclilmitt.ır: 
soo &ı.y Cemal 
i'OO Bay Rad,.-an 

Oemalbe.J tokantam •ltşterl)eriaden 
100 Galataaara,yb Ba.J F.eriılutı 
25 " ., Lütfü 
25 ., Ba1 Osman 

100 lıtildil caddesi teni !Bay Nizam. 
50 Ş rup tRcİTİ Bay Fehmi 
60 KtJ.palıçarşıda tıiccar Ba,. B. Oaf•r 
2S Day Nihlld 
25 Bay R;ııa 
25 Bay Mahmud 
10 Bay Neıtibi 

100 Cemalbey lokflntaeı Hhıbt refikuı 
100 Yt•ğeai Bay30 Necmiye 
100 Lokaatada çalışan. Day Riıa 
100 ,, ,, Bay Sami 
25 " ,, n Yusuf 
25 ., ., ., Öwer 
25 ,. ., ., .Şükrü 

[ı0 " ,. B. AbdiitTahman 
25 ,, ,. ., &dJu 
25 Mostra01 Edrem"' 
25 Tezgahtar Hıriıto uı&a 
25 Dönerci Ali usta 
2S Yardımcı Bay Mostaft 
20 " Day Hamdi 
30 • Day Hasao 
98 ., • ., Fuad 
1855 YekWı 

PIAkçılarm istekleri 
latanbul pillkcı!annın, bugGn· 

kDnden daha fazla himaye edil
meleri iateğile Odaya yaptıklan 

mlracaat tedkik edil•ektedir. 
Y ann, Y efilk6ydell pilak fabri
kalllnda tedkikat yapılacaktır. 

Bolluk 
Yunanistan Ve Eulgariı

tana Çok Balık Sattık 
Son aylar içerisinde görülen 

balı\ bolluju dolayııile, dış piya• 
a.lara bir haylı balık gönderildiği 
mal6mdur. Balak sevkiyatı daha 
ziyade Bulzar.iatan ve Ywıaniatana 
Japılmaktadır. 

Bu ihracatta, baytar aıhhat 
phadetnamem araaıp araamıya
cağım dikkati celbetmft •• ali
kadarlardan aorn1-.tm-. Öğrea
diğimize g&e, memlekete girecek 
Yeya ~ıkacak halıklardan sıhhat 
ıabadetnamai ar•IUDUI hakkın
da bir hiikim yoktur. Şuhafde 
eski5i gibi plsadetname aranma-
m icab etmemektedir. Fakat, 
taze re tudu baLk lu-acatçılan, 
müracaat ettikler takdhde, pha
detaame verilecektir. 

Bay Ferid Yasa 
Eski AdBye ..a.tqan Anıkat 

Ferid Bey soy adı o1ara'k (Yasa) 
adını •eçmiftir. 

Tercümanlar 
Kursu 

Seyyah terc0man1arı lçln be
lediye hlrafındaa açılacak kara 
yeni sene ba11nda deınılere baş ·ı· 
yacakbr. K.nstar111 11<>nada Gir 
imtih-aa yapalacak, imtihanda ..
m :ak oıanı.. ,em 'ftaikaiar 
ftrilecektir. Eald •Mİkalar _. 
teber olmıyacakbl'. 

Kunlara ;gJr.ih Y.ika almak 
içi& belediy~e mliracaat aöd
deti bugtıa bit•ekt.clir. Buglll
den .aoara, ınJWacaat edemu 
dinleomiyecektir. 

HaUlevjada Çalıf.Uar 
J.tauhul Hakni, mçdd.ğa .... 

den lnıı'kte bd.- yapağı ifler 
iaaldaai:ta, bir 'pro ... hamlamak• 
tadar. Ba prOfDr, 7ui ,.ı baP"d. 
çık.nlacalrtır. 

lataıabul Halbvi, .... iaıl&deld 
pbe adıedi. i b• Jll içinde bqe 
çıkaracak, bwmclan llıatu, DRlb
tetf aemtlerde de ebma adalan 
açalacakts .. 

Birinci kAnun 

Giiniin Tarihi 

Ölü Tavuk 
Satıyorlarmış ! 

Yalnn -çorba -.e taYUk aatan .,... 
dlkkloların araaıra lSJO tavull lı• · 

pifirdlkleri H •ltterlye aattıldarı ya 

... ••1eaelerdea aalaıalmıthr. e.ı .. 
dl,. Ka,.akambklara mllblm blf 
ta•laı ıledererek tHuk aatan mah ... 
lebici T• tankculnın çok ııla teftfl 

edllmcaial ıu~lllana cezalaadırıl•,. 

ıını bildirmittir. 

RUtvet Dava•• 
Ankara 8 - Metr Salemlt 

Leon Faracinln muhakemelerin• 
Aıliye Bir~nci Cezada yenide• 
baılanmıfbr. iddia makamı Te_. 
yız kararıam bir kısmının, auçlı 
Yekilleı-i iae hepsinin kabulllnl 
latemişlerd~. Muhakeme ayın yir. 
mi ıkislne kalmlşbr. 

Olf limanlara vapur 
Hnkümet, büUln mühim Avnr 

s- liaiıuılanna vapur işletmey., 
buawa için de Denizyolları ida.... ' 
aİDo wapur aatin almak llıore f 
milyoa liralık kredi açmıya karat: 
Yel'IDİftİr. 

lnhisa.- idaresi Afyon 
Alacak 

Afyon lahiaara fdareal, bu ayıa 
.20 ıiocle piya.adan yeni •eae afyoıl 

ma'laı•IOnB aatın almıya b::>t' .yacaktıa 
Bunun iç!n, İdarenin fzmirdeki fUb .. 

ı:Ue de emir Y•rilmif Ye hazırlıklara 

baılanılmııtır. Bundan böyle her af 
piyasadan ehemmiyetli miktarda afyOll 
alınacaktır. Yeni •ene mabaalQ 220f 

aandık tahmin ediliyor. Ekim tal.el"' 
dab doları.U., bu miktu aeçea yJ. 
daa Wr miktar daha azdır. 

Ta-rraf MUaabakaaı 
Tuı- (tıuamaf) laaftaaaada (1 

mektebte tuarruf mevzulu bir rail' 
mnaabakaıı aç ılmnaı iç"n Maarif 
ldare.I meldeblen bir tamim •3.ader
mittlr. llieahabya rirecek (150) 
mektepte• - ~ ma.affak olaa 
talebelere JUli •allannduı muhtelif 
bedi.> eler Yerilecektir. 

...... Sula;. 
Kapela fİlelel' ip.de aatılan hell 

memba ..ı.n..., do~daruluı'anaı• 

aıbhl o!•adıtı ,.. M nlann dllz lto
rulardaa aktddan, •••aldan b.198' 
madıta .. ı .. ıı.-p. Memba aulanaı• 
temiz fitel.e, alalli prtlu albacla 

duldurw!=- sp.. Beı.cliJ'e. ... b• 
ıalua ip. Wır taliaatauaa 7apacıaktır• 

Dilenci 
Kalmamış •• 

Baledlyeala cllleııcilerl• mllcadelell 
•oD samaalarda iyi neticeler yermek• 
tedir. Büyük cadde!ercle 4ileacllel 
artık blmamııtır. Fakat dilencilef 
arka ıokakl~ra kaçmakla oralarda 
dilenmektedirler. Bundan batk•• di

ı .. cneria a1et olarak lwllancL.kları bit 
tak&m ktlslk çocuklu da Beledi,. 
U,afıadaa topl...ttmlmakta we terbi,. 
..aeaaeaelerine ıanderilmektedir. 

1 Son Posta'nm Resimli Hikag_e_s_i_: _______ R_a_z_a_r_O_la_Hı_as_a'}-_!l· Dig_or __ Kı_ı_· :_j, 
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·- Acaba Ou ift• boa 
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Kadın !arın 

Bayramı 

* -
Btlyiik Ulus kurultayı, ka· 

dınlarla erkekler arasındaki sıyasal 
ayrılığı kaldu·mağı düştindli. Ka· 
dınlar da büyük kurultaya girebi· 
lecekler. 

Kadınlarımız, yurdun yakasm· 
da, bunu, sevinçle kutluluyorlar. 

Kadınların saylav seçilmelerini 
İrkekler de sevinçle kartılamalıdır· 
ar. Çünkü kadın, yaşama yolun· 
da, erkeğb yanında, onunla omuz 
o:n~za yürürse erkeğin de yükü 
h~fı!ler. Kadının erkekten geride 
fiür~rnesi, erkeğin hızmı keser ve 

ı e~ıye atlayacak adımları geri· 
etır. 

. Bu, gözden 
tır akfiama idi. 

u aksamayı da 
Dııf oldu. 

uzak tutulamaz 
Büyük kurultay, 
kökünden kazı• 

Bu da, tek başına bir ileri 
btı~ış. ~eğildir; büyük değişmek, 
irıbuıne bağlı, biribirinden ayrıl· 

nıaı dizi yuvarlaklarından biridir. 
Büyük TUrk değişimi, bölüm 

• t~ı.unı değadir, her parça11 biri· 
l ırıne, aarıılmaz, kopmaz b!r 
nançla bağlı, bitişik; bUtUn hır 
"'ı rl~ktır. BUyUk Türk değlıiminin, 
8 dıgı yolda, en önceki hızı sön· 
~•nıiştir ve her yeni kımıldanıı 
a gösteriyor ld sönmeyecektir. 

b Kadınlar, nekadaı· sevlnselt-r, 
ayranı etseler, yeridir ve yerin· 

~edir. Yalnız, kadınlarımız, omuz· 
a:•na alacakları yeni yükO.n ağır
:•gını gözden uzak tutmamalıdır· 
har. Kadınlarımıza inanıyoruz ve 

b
u lniıtir ki belki onlardan çok 
izi oevbdiriyor. 
Şu var ki, kadınlarımız bU· 

Ylik Türk değişiminin başlan· 
gıcındanberl giriştiği işler gibi, 
bu yeni işini de başarır, bu 
atır y!lklin altından ak alınla 
çıkana, onların bugUnkU bayramı, 
blıim do mutlu bayramlarımızdan 
olur. 

Kadml a rımn:dan gökallmUzil 
R•re iere umduğumuz da budıar. 

Başbakanın Al
Pullu Ve Tekir
dağında Tedkikatı 
in Alpullu, 9 - Başbakan lımet 

onu Halkevinde köylülerle k{)A 
llUkfltlUf, oradan Belediyeye dön ... 
1

' geç vakte kadar çalışmııtır. 
1 Başbakan Kıyıktaki şehir 11u· 
brlnın açılma meraaimlnde hazır 
r \ Unduktan sonra Alpul1uya ha
E~·et etmişlerdir. Başbakana 
k ırneden badem , ezmesile 
lk~rtuluş .. bayramları intibal~rın~ ~it 
A album hediye edilmıştir. 

:Pulluya saat 10 30 da gelinmiş 
~safirler A .pul!u 'mektebi önün· 

e ~zahüratla kartılanmışJardır. 
h a1hakan fabrikayı, mekteb, 
h::ta~eyi, işçiler yurdunu, ecza· 

eyı, lokantayı vesair yerleri 
:e~ınişler, fabrikanm hatıra def· 
erıne de: 

in ''Alpulluda ıeker fabrikası 
enılekete şeker sanayiini ıeti• 

;en Dılleaaesedir. Şeker sanayü, 
b:Ücar ıiraati ülkede genişlik ve 

1
. l uk yarattıkça Alpullu mUeı· 

1~• eri memnuniyetle ve t•ıekkUr• 
1 anılacaktır. 
•• . 10 • 12 - 934 

111 J Iımet Inönn cümlesini yaz· 
'f 11 ardır. Bundan sonra 
1' •t~rdağına hareket edilmiştir. 
t e ırdağında da gayet büyUk 

hı 'iı~turat yapı!mış, Baıbakan doğ· 
Dl ünıet konağına inerek çalıı· 
le aya baılamıştır. Akıam vaH 
v on

1
•
1 
tında Baıbakana bir ziyafet •r ınlıtir 

' le Baıb4kan yarın (bugün) Mal· 
tn ara •e Keıana gidecek, iıkAn 
di~~takasındakt tedkiklerinl bitir· 

•den aonra Iıtanbula danecektir. 
Ayasofva Müzeıi 

A. Mllzeye tahvil ediJmekte olan 
Yasofyad-. bazı ufak sıva ta

:irleri yapılmaktadır. Müze ta·mir 
k • tıtsnif işleri bltirfönc~ye kadar 
apa!ı bıt:l acaktır. 

İnsanlar nrdır, çok okurlar, güuün her aaatiade ellerin
den kitab düşmez. Fakat bunlar okudukları kitabların hep 
tesirleri altında kalırlar. Halbuki okumak, fıkri ve knfayı 
terbiye etmek demektir. Okuduğunuz kitabdaki fikirlt>rin 

doğru veya yanlıt olduğuuu, kafanıza uygun gelib gelme
d .ğini dtiıünmeyib o kitabdaki fikirlerin esiri olunanız 
papağandan farxınız kalmaz. Okuyunuz, fakat her okudu
ğunuz kitab karşıeınJa d t kfıfllnızı i ~letmeyi unutmayınız. 

Hoşkadem Kal/ a 

Daha AçıkgözdtJ. 

Son Postanın geçen glin y ,..-. 
dığı yankesici \ak'asın• keyi.fl. 
okumuı~mnuzdır: 

Bay Moiz Ortaköyden lraıa
vayla köprüye giderkan iki yan• 
kesici cebiui kesmişler, para cOa
danıoı aıırmışlar. Bay Molı bu
nun farkına varınca tramvaydaı 
inmİf, hırsızların arkasından kc,,· 
şarak onlara yetişmif, hem par• 
!arını geri almış, hem de hır11ııla..ır· 1 

polise tealim etmiş. 

Bravo Bay Moizl herkea on&h 
gibi çabuk duygulu ve iyi koş~, 

cu olursa, yankeiicilere iş kahnu 
yankesicilik aan' ati do böylelilı ,. 
söner gider. 

Fakat, Bay Moiz pek te bo-. 
bürlenmesin, ben ondan dah• 
açıkgöz bir mal sahibi bilirim 

* IJu açıka-öa mal ıahlbl rahmet• 
bilyük babamın kara kalfaıı Hoıka· 
dem bacı idL BOyök babamı beo 
gOrnı.dim amnıa onun bıraktıtı Hot

-----=----...,=-=---:=:-:~- - - - kadem bacıyı çocuklujumda tanımıf! 

~------------------------------------------, ve bizim nin, batt& bGUha mahalle· • 
SON TELGRAF HABERLERi 

ita ya, Habeşintan Hükôme
tinden Tazminat istiyor 

Habeşistan vaziyeti hakkında aaba
ha karşı şu telgrafı aldıkı 

Roma, 9 ( Stef anl ) - Adisa• 
babadan gelen haberlerde, taarruza 
ilkönc• ltalyanlarm hatladığı işaa 
edilmektedir.. Halbuki bu tama• 
mile yanlııtır. 

ı - Taarruza ltalyanların baş· 
lamıt oldukları haberi tamamilo 

yanhtbr. 
Vukuat ıu ıuretle cereyan 

etmiştir. 5Kinunuevvelde saat 17 
de Italyan ıomalısında kain 

Saylav Seçimi 
fstanbulda Bayan Naki
yenin, lzmirde Bayan Nev
zadın Adları Söyleniyor 

Ankara 9 - içişler Bakanı 
ŞUkrU Kaya, ıaylav seçimi için 
vilayetlere bir tamim yapmıştır. 
Intihab iti 59 günde bitecek, fa· 
kat işin 30 • 35 gtındo tamamlan· 
masına çahıılacakhr. 

Yarından itibaren bilfiil· lnti· 
habat hazırlıklarına baılanacaktır. 
cumhuriyet Halk Fırkası namzet· 
lerini ikinci kAnun ayınm sonunda 
ilan edecektir. Ankara, lstanbul, 
lzmir, Erzurum, Aydın, Sivas, 
Kayseri Samıun, Trabzon, Kas· 
tamonu' ve Seyhan vilAyetlerinden 
kadın namzedler gösterileceği de 
anlaşılmaktadır. lstanbul. için 
Bayan Nakiyenln, lı:mir ıçln de 
Bayan Benav Nevzadın namzed 
gösterilmeleri muhtemeldir. Anka· 
radan iki kadm namzed gcsteri· 
lecektir. 

Valaal ismindeki ltalyan m'ev• 
ziine kar,ı takriben bin ka· 

dar Habeıll tarafınirın tni bir 
taarruz yapılmıştır. Bu bin kiti· 
lik kuvvet mitralyozlarJa ve top• 
farla mUsallah bulunuyordu. 

2 - Habeıistan ile logillz 
Somalıın araaındaki hududu tah· 
dide memur muhtelit komiıyon, 
Valaal ltalyan mevziine 24 teşri· 
niıanl tarihinde yani taarruz
dan 12 gOn evvel mOracaat 
etmlt ve İtalyan kumandanları 
ile temalilB giriımiş idi. Ancak 

Güzel San'atler 
Genel Müdürlüğü 

Ankara, 9 - Knltür Bakan
lığında muıik, resim ve diğer 
sao'at itleri ile ağraımak li:ıere 
bir " Güzel San'atler Genel Mil· 
dürlUğU ,, kurulacak, latanbuldakl 
Akademi ile Ankarada kurulacak 
muzik 'f'8 temsil akademisi buraya 
bağlanacaktır. 

Bu mUdiirlüğiln yapacağı iıler 
için KOltur Bakanlığı bütçesine 
650 bin liralık tahsisat konula
caktır. 

-A't&tıi'rkta·ri· · Turk· ·K&<t.111 n& ... 
Ankara, 9 (A.A.) - Riyaaeti 

cumhur umumi kitibliğinden: 
Erdemli kadınlarımızın saylav 

seçimine girmelerinden dolayı 
ü[k.,nin bütUn kurumlarından, yer 

yer toplantılardan telyazıları aldım. 
Gösterilen duygulardan gonen

cim bUyilktür. Türk kadınlığının 
veni girdiği sly.~ 11al alanda da de· 
ğerH işler başarmaımı dilerim. 

K. Atatürk 

o gllnden ıonra bu mıntakadan 
uzaklaımışb. 

Mütearrızların miktarı nazarı• 
itibara alınacak oluna bunların 
mezkur MuhteHt Komisyonun 
muhafız kuvvetleri olduğuna im· 
kan verilmez. 

ltalyan hükumeti, Adlsababa 
hDkiimetl nezdinde teşebbUsatta 
bulunarak mahalli bir kabile 
reisinin teıebbUsO eseri olan bu 
taarruzdan dolayı beynelmilel ka· 
ideler mucibince tazminat i11te
mittlr. 

ihracat 
Samsundan Bir Haftada 

Birçok Mal Gönderildi 
Samsun, 9 ( A.A, ) - Bu ayın 

ilk yedi gtlnUnde Sam11undan .ya
bancı ülkelere gönderilen UrUn
ler ıunlardır : 

500 ton arpa ltalyaya, 400 
ton arpa Alman ya ya, 385 ton 

buğday Holiandaya, 800 çuval 
kepek Almnnyaya, 450 ıand•k 
yumurta Almanyaya, 100 ton 
nohut fta!yaya, 200 sandık ceviz 
içi Amerikaya, 40 aandlk ceviziçi 
Italyaya. 

Ankara Üniversitesi 
Ankara 9 - Önümüzdeki sene 

Ankarada Tarih ve Coğrafya, Fen, 
Hukuk, olmak Uı:ere 3 fakiilteli 
bir Ünivers:te açı!acak, fakülteler 

1 
AtatUrk enstlrnsü binasına yerleşti

rilecektir. 

:::::;::::::;;;;;...-----------------------~---------------------------:;;:::;:;;;;:::::=..::::-

r /STER iNAN iSTER f NANMA! ' , 
Geçenlerde Avuaturyadan bir ilim heyt1ti yurchımuza 

geldi, Auadolunun birçok yerlerinde lıayvun arıı~tıruıaları 
yaptı ve tekrar . me~e~etine döndü. Hu lıeıyetin ~.eisi 
tetkiklerinin netıcelerını yazarken en •ouurıda da şoyle 

diyorı 

" Seyahatimizin en güzel intibalarındtlu hirini teşkil 
eden mühim noktayi da zikretmek isterim ki o <la Ti~rk· 
}erin emsalıiz olan miaafirparverlikleridir. Keudiıiiııi fa.kir 

ısrER iN N 

ve ibtidai lcu!ü besinde ziyaret ettiğiınis en fakir ı;olıan 
bile mi3afirlerine ikru.m için bir kuzu keııneıktıtu geri 
durma<lı. Reemi makamlar bizden her yerde erı aamin;i 
ve dostane yarJırnlarım esirıemed:ler . ., 

Bir yaban~ının kaltımindeu ~tkan bu utıdarı okudu).: . 
tan •onra, bize iki<l& birda ıolcılmadan " bıı.rbal' demek 

" küıtahlığıuı gö.iteren bRzı bozuk ıütlü ya.baucılımn çüruk 
ruhlu olduklarıoa, 

IST R INA~MAI 
l 

'----------------------- ------··---·JI 

nln çocuklarile birllkle ondan pelr 
korkmuıtum. 

Hoıkadem bact yahus çocuklu 
detil, çarıambapazarının .atıcılarmı• 

bile fena halde korkutuyordu. Pazar• 
dan meaelA ıapanak almak iater, 
fiatını ıorardı. Satıcı ııpaostın okk-. 
aı yilzpara dene, hemen ıemaiyu\al 

havaya kaldırır ve ı 
- Şimdi kafana vururum ha 

derdi, yüzpara çok, ilç kuruıa ver• 
ceksin 1 

Sarıcı hemen raaı olur. 
- Al, ablacığım al, üç kuruttu 

iıteditin kadar al diye cevap verird' 

* Hoıkadem bacıdan herkeain kora 
maaına uıl aebeb b8yle para itlerindt 
ince hesab bilmeal değil, bir hıraızlat 
vak'aaındeki meıhur kahramanlığı id~ 

Bu kahramanlıtı timdi alz de okuyu• 
ca, onun adından bile korkacaksını• 

Eski zamanlarda kadıların çolu~ 
çocuklarile birlikte mabkemelerdl6 
yatıp Jcalktıklarını biliuiniı. Rahmetli 
b(lyük babam da vaktile Tekirdağındı 
kadı iken Hoıkadem bacı da bCltll• 
aile ile birlikte orada yatıp kaJkarmı• 
Blr gece mahkemeye, duvardan ata• 
rak, iki hırsız ıra er. BOyilk babamıft) 
bize hiç miras bırakmadıtına bakılıra1 
para tutmaz adam oldutu belli iıe de, 
eaki aaman mahkemelerinin herbirindt 
yetim aandığı diye •pice yOklD bi• 
ıandık bulunurdu. Anlaşılan hıruzltı 
da o aaodıtı kendi nlerine taııma~ 
için gelmiıler. 

Hoıkadem bacı her nkit uyku .. 
tetik bir kalfa idi. Hıra zların duvRr 
dan indiklerini yatatından duyuna• 
hemen kalk<>r, avluya iner. Heriflerlt 
ikisini de kıskıvrak yakalar, ıonra dı. 
ıım sıkı bağlar. Hırsızlar, yalvarırlat 
yakarırlar, hırsızlığa tavbe etlik• 
lerine yemin ederler. Hiç bir t•; 
kir etmez. Galiba hoıkadem ba• 
kadıların adaletine de ioanmadığto . 
dan, hıra·zın cezuını kendi elile vır · 
mek iıter. 

Onun için, blribir:ne bath ikl hı .. 
ıızı ıiirilkleyerek kuyu tu'umbasmn 
altına. getirir. Üzerlerine baear tulum• 
bayı. Herifleri öldürilnceye kadu 
Üzerlerine ıu sıkmaya niyet eder. Be· 
reket versin ki hıraızl rm su altındı 
b.ığrıtmalarından mahkeme; halkı u• 
yanır, Zdvallıları Hotkadem baoınm 
elinden zor a kurtarı rlar. 

* Yazık ki, Hoılı.adem bac:ları getı • 
ren sromilerin artık arl<Bll gelı111yor. 
Eıki zaman gibi timdi de bu evde 
bir lfoşkııdem bacı bu:unı ,ydı ev H• 

hlbleri rahat ederler, m•hkemelerdt 
de itler ı zıslırdı. -----

Eir Haftalık Gazete 
Kapatıldı 

Ankara, 9 ( A.A. ) - lıtan
buJda çıkarı~an haftahk "Uh,ul 
Birlik,. gaıeteainin roemlek~tio le 
ııyasasma aykın yaıılar yud.· 
ğından Mürll \iç yı! ıoilc!darı• 
kapatılmasına ve Pariwt• çı. ka· 
rılan Poılhdn)'& Növeatl gue:ı.
sinin de memie.k•timir al'9\' uı:-.<.1• 
yazılar yıu:maısuıclc.n lStUrO yun:fu· 
murı' 10;.lıulmamum• lcrıt \'•·lıl:U· 

l•ri ht:yt t1r1.c:. \c"rar '-,,·llmiflfr 
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Bartın da 
Bir Rakı KaçakçıSl 

Tutuldu 
Bartnı (Husuat) - Sancakdu 

maballemiade., zabıta Ye inbl1&rlar 
memarlan tarafından gizli bir 
rakı fa brikuı meydana çıkarı{.. 
mıtbr. Kazam, inbiği, duecal 
ye diler Aletleri taman olan bu 
fabrika Kalaycı otlu HtiaeyiDiD 
e9iade kuratmaflu. Memurlar en 
l.aastıklan zaman keudialnl fn,,. 
bapnda rakı çekerkea Hlmur 
tardır. 

Ev arqbnldığı zaman, Uç kilo 
lıadar ~ekilmlf rakı He cibre ve 
birçok rakı çekme takımı ele 
pçirilmiftir. Bunlar müadere 
edlierek inhisar idaresine teılim 
edilmiş, kaçakçı da lstanbula 
gönderilmiştir. 

Malk,ra Va Hayrabolu Yolları 
Tekirdağ ( Huıuai ) - Tekir

dağ içindeki yollarla Malkara ve 
Hayrabolu yollarına parke döşen• 
mektedir. Tekirdağ ·Hayrabolu 
yolunda beton korkuluklu bir 
menfez yapılmııtır. Bu yol fızeı
r ;nde 11"lindiraj için 3 silindir 
çaltşm akta dır 

EM <ET I 
. Merzif onda Ziraat işleri 

Bağcılık Çok 
Hususi 

ileridir, Meşhur Şekerpare Şarabının 
Bir Lezzeti Ve Nefaseti Vardır 

Merzifon (Hu
auıl ) - Burada 
ziraat iŞieri olduk~ 
ça ileri gitmfım. 
Halk bilhuaa 

bağcıhkla meıgul 
ohnak~adır. Şa· 
rap Ye lirke yap
mak burada bat
lıca iflerdendir. 
Şekerpare fiz{l-

miinden yapılan f& 
kerpare ıarabt
nın güzeUiğl tarif 
edilemez. Meni
fonun ıekerpare 
tara bı hnauai bir nefasete maliktir. 
Erdek ve Bozcaada fal'Aplarmın 
da çok listllndedir. 

Mamafih ziraat iflerl bağcılığa 
inhisar ettirilmlt değildir. Bu 
sene burada 120 bin dönim 
buğday, 60 bin dönüm arpa, 2 
bin dönlim afyon, 2 bin dönllm 
de pancar ekilmiş ve çok bere• 
kelli istihsal yapılmıştır. 

Pancar zer'iyatı pek yentdlr 

Siird Yolundaki 
otomobil Kazası 

Bitlis {H:asusi) - Geçenlerde 
telgraf haberi olarak yazılan Bit· 
lia ve Siirt yolu arasında vukua 
gelen otomobil kazuı tafsilatı 
tudur: 

Van YilAyelf hususi muhasebe 
memurlarından Bay Mamduh, son 
zamanlarda terfian Diyarbekirln 
Osmaniye kazası Malmi1dlirlüğfuae 
tayin edilmişti. Mumaileyh; refika· 
aı ve iki çocuğile 22-l ı-934 de 
Bitlise gelmiş ve eıtyni güade fO"' 
f& >..bdürralunanıa makinesine 
tM.aek mahalli memarlyethıe .a
tnec:cihen yola çıkmıft:a. 

Ha.ta b&tuıuHı ıoför Abdur
nhmım her ihthnale karf1 yanı
na da kDçOk Haaan namlle maruf 
bir ıof örll yardımcı olarak almııtı. 
(Dübban) karakoluna yarım aaat 
kadar geçtikten •nra meyilli bir 
yokUfU inerken makineyi idare 
etmekte olaD · yard.amcı Hasan 
yaptrfı ıiddetfi bir firen manev
ram 11eticeıiode otomobil kapak· 
lanllllf Ye (40) metre derinliğinde 
bir •çarama yavarlanmtfbr. Ka· 
zanm olduğu bu •rada yolcufn 
tayumakta imişler. Btıyök aanıntı· 
larla aftzleriai aça11 zayaJJdar; 
neye uğr•dıklarmı anbyamamıflu
clır. Makine kayalara çarpank 
dereye yuvarlanlDlf ,,. parçalan
mqhr. Arkadan yuvarlanan ka, .. 
lada atıritldeaen otomobil altında 
kalan malmftdllrllnlln refikaalle 
knçilk Hasan derlaal 161mlltlerdir. 

Bay Memduh baıından ve 
Abdiirrahmaa da kalçalanndan 
ağır ~urette yaralaamıılardır. Bl
riıl bef ve diğeri de iki yaıında 
oran kı:r:cağızlar da baılarındaa 
ve yüzlerinden hafif yaralar almır 
lardır. Ortalıkta hiçbir kimao ol
madığı için kazazedeler uzun 
müddet bu vaziyette kalmıılardır. 
Bir mllddet sonra oradan geç• 
melde olan Diyanbekir Blımil 
köylftlerinden birkaç kiti kaza 
mahalline lnmiıler ve zayaJhlara 
yardım edecekleri yerde fırsab 
ganimet bilerek öUl kadının 
boynundaki beşibir!iği koparmıt
lar ve Bay Memduhuo da içinde 
( yüz aekaen ) lira bulunan eliz 
danil• beli!ldekl tabancasioı 

· Merzifonun umumi mımzaraıı 
•• bu ite bu aeae başlanmlfhr. 
Bununla beraber. tlmima fevkmd& 
bir randiman ahnmııtır. Her dö· 
nUmden vuatt 4 - 5 ton pancar 
latihsal edilmittir. Paoearın kileıu 
bir kuruftan satıldığm• göre bir 
dönlim pancaı eken köylü 50 
liraya yakın para almııbr. Yalnız 
pancardan kazamıza ginm para 
seksen bin liradır. Yalnız Salih 
leminde bir adam kardeşila •· 

den çarıının en 
gOzel yerinde yepJeDİ bir binaya 
nakledilmiştir. Banka memuru 
Th&an çok iyi çahımaktadır. Köy· 
lüler bankamn faaliyotlııden çok 
meıanundurlar. 

Havalaı soğuk, ziraat iflerl 
btr parça durmuı gibic!ir. Bu ıe· 
ne odun çok pahalıdır. Daha 
şimdiden bir merke& yftktı odun 
45 kuruşa satılmaktadır. Blraz
soua 60 kura.. çrlacakbr. 

İnegölde Mekteb Ve Maarif Hayab 

Yeni yapılan Emirlerköytt mektebi w İaegöl Maarif memuru Ba1 Faik 
Lıegil,. ( Huaual } - Kazamaz evli bir köydllr. Muhtan ~ok ça• 

&bilinde mekteb. i11taatı11a eb.alD" hıkalldar .. Bu köyde yapılan mek-
mlye.t vcrBmektedir. Kuf'lnfa, teb m&ahtarlanmn. arkaaındm ay• 
Em&, Maden, ŞLalı löylerinde nlmıyan ld~yllllerin gayreti ile 
birer yeni mekteb ıapdDBthr. yapdmıştır. 
Doydinler, Alahey, Çltll.. Konurlar lneiölde talebe mevcudu alin· 
köyleriade de yeni me.kteh bina· den gllne çoğalmaktadır. Bu aene 
lannın temelleri alJhmt, ltemen mekteplerde ıımftara 111beler ili•e 
infaata bafl8nmlfllr. llurar da edilerek tlatlyırç kart1t.D11nşhr. 
pek yakında Mtecektir. Öntlmtz.. Barada hir de k&y yab pansiyoau 
deki yıllarda da IJDzaf ve stipttrdn vardlr. 
k6ylerinde birer mefdeb yapıl8· Burada muaHimler halkın bll· 
caktır.Emirler kaytı Karaköy ıose- giye ait bnuıa ihtiyaçları ile pek 
aine bir kilometre mesafede 10 yakında& alikadar olmaktadırlar. 

almıflar ve hemen avqmutfar- ğırarak Bay Memduh ite lmlann 
dar. Şoför Abdlnaluaamn kor yanına bırakmışlar ve ağır bir 
nunda bulunu Çi50l Dras1D1 J{6.. halde bulUIUUl ıoflr Ahdfirrah-
rememitlerdir. · mam da makinelerine alarak Bit .. 

Vak'a.daa lkl Wlt aoma Dl- lise doir• ı.reket. bqMwrflar-
yanbeklrdeu 191 ekte olaa mDI· dır. Dolaba• karakolna plince 
kiye •• atltW)re mlfettltferinden derltal kerfi1eti nahiye müdlrtine 
Bay Şefik ve Bar Sabrinln ma- bildirmit!cr, yaralılara yardıma 
kineaf oradan geçerken ıoför; koşmaaını ve kazaya da telefonla 
yoldaki izlerden bir fada oldu- haber vermemi emrelJDitlerdir. 

busm anlam11 ve dedıal makineyi Gece yaraldar aetirllmlt ve mem• 
dwdormuıtar. Dere içindeki oto- leket hastanesine yahrılonflardır. 
mobil sıözBne wpıee m6fettiılere Facia cuma gtbıll u.bahı Bit-
baber vermlı ye hepsi de ma~i- liıte duyulDMlf ve umumi teessilrl 
neden atlayarak yaralıların im· mucib olmuttur. Kazamızda bulu-
dadına kofDJUJlardır: Dere içlnde nan vali Bay Mlthat derhal vak'a 
o f ed vaziyet karf19mda iki mahalline bir heyet göndenniştir. 
kı:a kardeşin ltirlbiriDo An· Ayrıca ıoyguaculuk yapaa köylli· 
larak baygta yatan babala· lerin arkasına da takib müfrezesi 
rımn hafı •cuııda ağlaştık· çıkarı'mıştır. Şimdi memleket has-
lano görmüşlerdir~ Bu hamiyetli tanesinde tedaviye alman Bay 
zevat; derbu lazımgelen tedaviye Memduh, refikaaanı aormalda ve 
ve işlere başlamaf ve yarablan ve onun Diyarbekir bastaneıine gön• 
çocukları ıoeeye çıbrmlflardır. derildiğini zannetmektedir. Anne• 

Civar köylerden adamlar ça· ılz kalan yavrular iH, hastane 

T arilıi Fıkra 

Bir Kayış 
Neler 
Yapar? 

Son Poıtamn ıon sayıla 
birinde ve " bir kay11taa 
clayet .. bqlığı altmda bir 
vardı: iki arkadaı, bir kayJJ 
çasım paylaıamamak 
boğaz boğaza bıç4k bıçağa 
liyorlar. Sonunda kayıt yine 
da kalıyor. Onu paylaıamıy 
da.n biri me:ıaıa biri de hapis 
gidiyor. 

Bir pire için yorgan 
adamlar, bir bardak ılUIJ 
içtiğini anlamak [için sekia. 
halayığln midesini hançerli 
bilkUmdarlar var. Bir kayıfy · 
den de böyle ölüme Ye bau·--· 
gitmeyi göze alacak bedb 
bulunabUr. Fakat bir kayış 
zDnden milliyetini de~· · 
adamlar, UDnetmem ki, 
birden fazla olsua. 

Ben ifte o (bir) olan a 
timdi batırlalDlf bulun•yornı. 
Abdllhamit devrinin paJ8za 
rinden idi. Tllrk oğlu Tllr 
Babası paıahk riUbesi alım~ 
malda beraber Zaf raubohı 
aile konuıurdu. Genç pqaza 
birıüa arkadaflarmdan h · · 
belinde bir çerke3 kayıtı g 
Şu ucunda uzunca Ye orta} 
da da dfiğme şeklinde yuvarla 
sı ıa•ath gümüşten bir §eyler 
kıh olan ince kaylf!ar yok 
itte oalardan biri idi. Pqa:ı 
ba kaylŞI çok beğendi ve 
daşından ona kendine he 
olarak nrmesini istedi. Beriki 
cevabı verdi. 

- Bunu çerkes olmıyaolar 
117amaz. 

Savatlı gllmüt parçalarile 
lenmif bulunan o kayıt, 
paşa zade için sabit bir 
oldu. Mutlaka onu veya o 
bir qlni b~ne urmak lstiy 
Lakin arkadaıımo sözllnü de u 
muyordu. Ba aebeble diif 
tapıdı, Çerkes olmaya ka 
vercL Dia değifir• de kan de 
mez. Kam aacak hara de~· • 
Pap zade buna da bilirdi. 
için ilkin TOrldOğ6nB inkAr 
mekle işe baıladı, Çerkea five 
Türkçe konuımıya girlıti. a 
bir pcere uydurdu; bahmı...,.. 
Şapeib, anannan Kabartay, 
ytk annesinin iM Abuah 
tuna iddia etmlye kallafb. 
"Gell,, yerine 0 Ravay,, 1 

yerine ., Tıa " diyordu. 
bu kadarla Çerkea olamıyaca"' 
anladığından Çukeaçe bir İf Y 
mayı da dütünllr oldu. Ha 
meşhur Çerkeı Hasan a-eldi. 
ıibi sililı " prDlt61ü bir ha 
ruatmak hulyasma kapıldı. 
raydan k11YVet alan Çerkes 
kanhlarile dOfftp kalkmrya k 
du. Nihayet AbdtUhamldin ba 
dıtı l>ir konakta Ye zabıta 
murlanna sillhla mukabele e 
konak ıahibinio cephesinde 
landa. Adı "aiyal'I zabıta mk\la 
defterine Çerkes filan bey o! 
geçti, hapse ab:dı, aylarca itk 
ce gördft Ye aürgüne g:ttf. 

Fakat meramına ermi~i. . 
ldt Tlrld&kten çıkmış, Çerke~1 

geçmiş bulunuyordu ve be 
bir Çerkes kayıp taııyordut .• 

M. T --··----····· ....... -·------hemıirainin kucağında anneJ 
iatiyerek ağlamaktadırlar. 
acıkh olan bu kaza birçok ki 
lerin gözlerini yaprtn: ıştır. Bu.s 
bulunan Vanlılar hemşehrileri o 
Bay Memduhun refikasını fc. 
mahallinden getirmek ve Ei 
gömmek lizere bir makine 
bugün hareket etm:şlerdir. 



10 Birinci klnun 

(Siyaset Alemi ) 

Yunanlı Dostları
mız Nihayet Ha
kikati Anladılar 
b Hoca ve papularwo vazife ve ma• 
.:.dler haricinde din elbiıHil• geze
M~e·c~k.lerin e dair Bllyllk Millet 
\' lııının kabul ettiti kanun, komşu 

'"•anlatanda te1irli bazı n•trlyatın 
~apılnıAlına ıebeb oldu. Doıtumuz 
1 unaulılar zannettiler ki bu kanun, 
~~anbulda ıreniı bir hürriyet havaıı 
R ınde dint •azifelerile meuul olan 

b
11111 papulannı hedef tutuyor, hal· 
uk· ldı aradan l'•çen kıaa zaman, bu 

·~. 1 telkının yanlıtlıtını derhal 
roıterdi ve an!attı ki dini kılık ka· 
bunu. sırf Türkiye için yapılmıt bir 
>"••ada. 

Eebnbı muclbuinden de anlatıla· 
~~~1 Oıere din ile dilnya itlerini biri• 
it rınden -ayırd etmit bir rejimin tabii 
I •rarlarından biri dini ki1Yeyi mabed· 
L~e tabıia •e hasretmek ye mabed 
&&Q>i • 
b· cınde umumt ve mOıterek medeni 
ır kıyafet taıınmasmı iıtemek, aykırı •e tecawQzku bir hareket sanılma· 

bıak i'Cl'ekti. l.k anlann •lnirliliğl 
feçer reçmez Yunanlı dostlarımı:ı 
la unu aaladılar •o ı8rdQlcr ki ortada 
Uıuat •ak1atla yapılmıf birıey 

t:ldar. Yapılan ıey, Tnrk mtmleke· 
de lllahıuı, 1adece TOrkleri alikadar 

• 9111 \'e inkıllb bakımından ehem• 
lbiyetH bi,. bidiHdir. Venizelosun 
11~frettftl do.tane bir yazı da bu 
1°ritO nihayet teyid ettf. Şimdi komtu 
~~ doıtlıırımııın kullandıkları liaaaı 
:ıtııaelde huauıt bir memnuniyet 

11••dlyoruı. Çünkll 011lar, Türk· Yu· 
ilan doıtlutunun, bu ne•l zeyabirle 
•lGkadar olmaktan aaha çok yOknk 
l•Yeler güttGtilnl anleyor •• bizi 
taayjb ediyorlar. Bunu biz de muka• 
bele•ia bırakmıyacatız. - Silreyya 

SOf.I POSTA 

HARİCİ 

Yugo lavya 
Fransız Dış Bakanı Dedi Ki: "Hudud 

Taşları Yerinden Oynatılamaz,, 

acaristan -
Cenevre, 9 ( A.A ) - Uluılar der• ' 

neği konıeyinde ıöı alan Fran111 
Hariciye Bakaaı M. LnaJ, Marıilya 

Amerikada 
400 Kişi 
Yakalandı 

faciaaından dolayı Yuıoılavyanıa 
Mncariıtana kartı yaptıtı ithamların 
Hallı olduj"unu, Macar memurlarını• 
uyanıklık aöatermemit olduklarına. 
fak at Macariıtanın yeniden tetkikat 
yapmıya hakkı oldujunu ılSylemiftir. Nnyork, 9 (A.A.) - Federal hü-
M. LaYal, YuıoılaY7anıa aöıter- k11met memurlarının, uyuıturucu nı d-
diti •otuk kanhlıtın çok kıy• celer alım utımına nihtyet vermeğe 
metli oldutunu ıöylemif, Macar matuf meaaiıinfn neticesi obr k. 400 
murahh111ının muahedeleri detittirmelc kiti \'e bu arnda Şikagoda 8, ve 
llzımgelditi yolundaki a8zlerine tee.- lfüt•burwfa da gene 8 çinli tevkif 
allf etmit n demittlr IW edllmittir. 

'' - Hududların lıaret tatlarını Kle•e!and da aylarca .Uren uaı· 
kim det;ıtirirH ıulbu bo:ımuı olur. tırmelardan aonra, ı·tıcıların, ileri 'e 
ikide bırde yapılan bu ıibi ılyaal mGtteri olurl r umudu ile, mekteb 
cinayetler medeniyet• hakarettir, sulh 1 
ir ... de bir tehlikedir.,, çocuk arma varıncaya kadar uyuıtu-

Macar Muhb .... I 
• . ı . rucu maddeler eatmak ıenaatini lrti· 
.uncarısianın Milletler konaeyinde 

CeneYl'e, 9 (A.A.) _ Maearlatanıa murahhaıı N. Ekhard klb ettikleri meydana çıkmııtır. 
Yuıoıln mubtlruıaa karıılrfı dil• ear. Yugoı}ay anlqamamııshfı hak· F raiısız - Sovyet 
konaeye •erilmittir. kında Cenevrenin az ce1aHt •ericl 

Macar hOkikmetl bu •ubtarada, l d A J o an llnka çalıımaeına ratmen me• n aşması 
Yuıoıln tlkAyetinia ıtır'atle tetkikini H1enia ehemmiyeti aebebile bir uı• 
latemekte H Yuıoıla• delillerlDi ara• laıma 7olu buluııacatını ummaktadır- Moıkon, 9 (A.A.)-Fran1ııı • SoY• 
maktadır. Jar. yet uzlr ıması hakkında mutaleada 

Mubtra, bu delillerfn basılan 3nce bulunan llVHtla diyor kh 
ı ] ld d'" ı Amerlkaya GBre halledilmlt meH • ere a •• 1••r e• y ı .. Franıııı: •e •ovyet bük4 rnetlerlnln 

ld h·ıc1· k •f ngton, 9 ( A.A.) - Siyaaal u 
riain de HHll& o ujıınu 1 ırwe h fi M Şark miaakı için yapmakta oldukları 
diyor klı ma • ı , acar • Yugoıla• hldlıeleri• d 

1 
Ş ki A d lh 

" Ynnkaputaka kampında .!etil, ni ~benle aOtnıektedlr. mOca • • ar Yrupa a tu un be· 
bir ç·fllikte oturan otuz kırk kadar Macariıtanın Yuaoılnya'dan ma• kuını teyit edecek •arantiler ibduına 
Yuroılav ı5çmeni nİHD ayıatia bu carlann çıkarıhnatını protuto ıttiti matuftur. Bu itillf, iki hDkGmetin bu 
çiftlikten ç kar lmıılardır. dotru detildir. mıntakav! mlnlun tahakkuk ettiril .. 

Bunlardan Fraaaada Manilya •uf.. Nnyork, 9 ( A.A.) _ Kral Alek• me1l için bDUln kuvntlerl ile çahıa-
kaatınn iıtirak ıuçu ile yakalanan Üf ıandır'ın katlinin Amerlkada karar• cıklarına natık bulunmaktadır. Bu ıtı.. 
kiti, Yuroıln lddia1ının hi'ifıH ola• la~brılmıf oldutuna dair Macar lifname, Şark miaalnnının akdine 

M Co Simon rak arkad111larlle birlikte kotulmuılar mur hhaaı tarafından CeneYrede ya- muhalif olan bir takım memleketlerin 
• D n buna binaen Macar topraklanadan pılan beyanatı Yugoılnya elçilltl entrikalarına .. Fnnaa ile Sovyet 

kendisini Suçlu Göste• cineyeUerini yapmak için lıhcar paaa• katiyetle tekıib etmektedir. Ruayanııı ıulb için beraberce çahıma· 
portile serbestçe ayralmamıılardır. Elçilik bu ifadenin: •katli hldlse· larına engel olmak için yapılan teıeb. 

tenleri Dava Edecekmiı ParaeYlç, ilkbabarduaberi ael••mlı ~ind• Macarlatanın .uç ortaklıQı hak· büılere nihayet nrmektedlr ... 
Londra, 9 (AA.) - Amerika Ayan •e bl•ae•ale)'b wada nikutl •uu- kıadald u•uml ıapheyl tlat•t•ak Alman C•aualulu Mu? 

"e ı ı hk"k b ı t 1 .. ia oldu-. au _._.emektedir. Va 1 9 ( A.A. ) Ka :f Cılainde ıilib ticaret ta ı a 7a· •yam•••t ır. • •- -;r• r OY•• - naı an 
l>ılıtlcen lngiltere H riciye Bakanı M. Mar•ilya cinayetinin Macariltaada Bir Tekzfb ~ğrenildiğine göre, Tilıit yakın nda 

( Gönül işleri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

Beyazıttan Bay i'urgut soruyorr 

"Beni bırakb, Üniversitelinin 
koluna takıldı. intikam almak 
istiyorum, ne yapayım?" 

Ne yapacaksın yavrum, 
karşılaıtığını zaman baımı dö~ 
dürür, ıteçerain. Kadının en çok 
ho{lanacağı ıey arkasından ta· 
bassür uyandırdığını görmek, en 
kızacağı ıey de likaydl ile kar
ıılanmakbr. ,,. 

Bay B. T. B. de dertli: 
11Bir genç kızla aeYİşmiş, nf• 

fanlanmıı, evlenecekmiş, fakat 
bu arada "zalim felek,, bu gönOI 
hikAyesini çekememiş, aralarını 
açmıı, soruyor: 

- Ne yapayım? 
-

11Y apacağı ıey barıımak· 
tar. Tabii fakat "zalim felek,. 
kimdir, ne ıekle airmiı naaıl 
muvaffak olmuıtur, anlatamıyor 
ki, ıöyliyeylm? 

* '' Kan ,, tan M. K. imzaaile hlr 
mektub: 

- "On dört aenenedenberl 
dul kalmıı bir kadınım, bu mUd
det ıarfanda birisini aevmek, ey.. 
lenmek, yeni bir hayat kurmak 
lıtedim, elimden gelmedi, ne 
yapay•m?., 

- Bu okuyuc1'mun derdine 
deYa bulmak rUçtOr. Yanında 
olmak, muhitini tanımak, kendi
sini baıgöa etmek lazım, uzak· 
tan tavsiye ile halledilecek mesel• 
değildir, 

lf 
Beyazıtta Bay " O. M. ,, e: 
Kııın alleal aid neden ute

miyor, paterdJji bir Hbep ol
mak gerek, s~ylemlyor1unuz ki 

ı,.Con s·monun da bası ıil&h fabrika· tertlb edilmeditl ~ katil Gorrlefln Budapeıte, 9 ( A.A.) - Sal&hı.. Almr.n topratı Cberinde kurulan ıizll 
tarı ne allkadar bulundutu Uerl ıUrQJ. Macariıtanla hiçbir nkit mlaaHbetl yettar mahnfil, Maearistanın Yugos· bir radyo letuyonu Litnnya deYlet TEYZE 
"1Cltto. M. Con Simon bunu tekzlb olmadıA"s anlafılmııtır. lavları, korıılık o'mak fi:ıert Maca• radyo poıtaaıoı bozmakta •• bilhaaaa 

•İze fikir vereyim? 

•lt.it• b 
1 1 1 Buna mukabil, •uikad Yuıoı]nya• riatandan ıllrdllğOne dair çıkan Memel abaliılne propaıanda yapmak• Nobel MUkAfatı 

L· 1 aibi bu idd:ada u uoan ar a ey• b k ta fıad haberlerin do""ru o'madıA-.nı bildirmlt tadır. 
•ne hakaret davuı açacağı da H• da 1iıdl bir zor a uru~u ra aa a a• Oılo. 9 (A.A.) - Bir gazeteye 

"_ılı1or. Bu iddiayı j)erl ıllrenler, ooun aaıklaamıftır.,, bazı Yugoıln gazeteleri tarafından &ofluk Faciası 18re, Nobel ıulb mQkifab, Sillhıız• 
••raıctinin menfaatten ilham aldı· Frenaız Gazetelerl ortaya atılan bu haberlerin atılaı:ı Nevyork. 9 (A.A.) - ŞiddetU ... lanma Konferaoıı Reiıi M. Hende..-

!:_ ıöytemiılerdi. __________ P_arl!l'!lı,.,,.,.9~(A.~A.~)=-=G=a:ı•:t:el:e:r,=M=a=·~~o.,.ld•u•ğ•u!!l!n-:u-:a•~ll!!J•le•m•:•':t~ir9.~~~---ı==tu==ııkı=la:"r-ynı=z=ıı:G=n~d~e=,n~29~1Bk~it~i "'.'lS.lm~D-ıt•D·r·-~~·o·nma_v.er.il•e•ce•k•telr=. l'l!!!!!!!---~--... 
- Al aana bir tokat, roman· Ayte, elinde kllç.Uk bir tepti - Nereye gittiğimi Arteye 

SevmedliiDe 
Edebi 
Tefrika 

12 10 112 I 934 
Aşık 

-3-
d Beyhan, cuma ıababı erken-
1;.n uvanmıı'ı. Her cuma böyle 

1 
' erken ka~kmak mecburiyeti 

0 nındağı halde, glln doğarken 
u~aıuyor, tekrar uyumak istiyor, 
~~l.erini zorla kapayor, fakat bir 
d·· Ü uyuyamıyor ve aağa sola 
f 0 rllyor,dönilyor,nihayet yataktan 
ır ayıp kalkıyordu. 

B EY balkı, daha uykuda idi. 
dYhan, ıırtında kombinezonla 

0 a.:: dolaıta. gerindi, esnedi. 
saatte, Dere} e gider, ne 

rapar.dı? Şezlonga uzandı, ellerini 
knseaınde kill.ledi. Tavandan sar
D a~ktefi al abajöre g&ıleri daldı. 
" a u1 alar ıeçti, ona bakmaktan 
.or du. 
le Şezlonıun yanındaki paytak 
d Ubik nıasanıı Ozerinde kitaplar-kn birini aldı. Bu, yanaına kadar t udujıa bir romandı. Nlpn 
b 0 Y

1
dup yeri açb, okumıya 

aı adı: 
.. G enç lnz, aıkını daha fazla 

b~klıya1111yacağını bisaetmlfti. Kal
u1'!deki ate9, bnuın mevcudlye

:;· yakıyordu. Fakat naaal itiraf 
: •eekti? Bu itiraftaki zilleti, 
G Uşklnlnğn takdir etmiyor değildi. 

enç, bu zil:ete, bu dllfkilnlllğe 
r~~ıydı; yalnız, sevdiği adamdan 
foreceti mukabele onu dnşOn• 
dUrUyordu.,. 

" Ya reddedillrae, ıoiuk kar-

ıılamrsa? Bu şllpbe, bu teredcllld, 
genç kızan biltnn ce1&retini kırı• 
yordu, artık kalbindeki yara, tifa 
bulmıyacak ve ömril oldukça ka· 
nayacak, hatt4 belki de onu öldü· 
recekti!,, 

Beyhan, birden kulaklannda 
TOrkimn kahkahasını duydu: 

- Sen ne kadar romaatlk 
kalmışsıa, Beyhan) 

Beyhan, okadar Yehim içinde 
idi ki odada hakikaten Ttırkln 
var mı? diye bakandı ve Tllrklnın 
kahkahası kulaklannda bir daha 
çınladı: 

- Sen eıkiden bu kadar 
çekingen, 'pııırık dej'ildia, ı~n 
ııUnlcrden değiıünl Y okıa tlır, 
Roman okmıya mı baıladın? 

Beyhan elindeki kitaba bir 
tokat vurdu. Odanın ZSbllr k3fe
ıine fırlatıp, atb. Bir hamlede 
ıezlongdan aıçradı. Gardrobun 
6nOnde durdu, ayaklannın acuna 
basarak kalktı ve birden topuk
larını yere vurdu. elile aynadaki 
akalne tokat iıaretleri yapıyordu: 

- Nuılsıntz, Beyhan Hanım. •. 
Romandaki genç kız, ıeYdiği 
adama aıkını itiraf etmeye kor• 
kuyor, değH mi?.. peki, daha 
aonra, ne yapacak? Romaııı elin
den etaraın ha1 Sonuna merak 
etmiyor?musun ? .. 

Elite 7Uzllne hafifçe vUl'du: 

tik küçük hanıml ile aıağı ıofaya girmiıti. Kilçllk 
Ve oynadığı rolden memnun, hanımın, bu kadar acele editine, 

gllldU, aynaya yaklaşb, dudaklannı hizmetçi luz, taaccllb ediyordu. 
uzatb ve aynadaki akaiııin du· Beyhan, Ayıenln gözlerinde ve 
dak.larından öptü: tavırlarında beliren bu taaccUbll 

- Barıştık mı, küçük hanım? gilrmemezliğe geliyordu. Ağz.ı ya· 
Glilüyordu. Gardrobu açb, na yana, çayı içti ve Ayşeye: 

kol' arı ve göğsü açık bir bUluz - Annf'me ıöyle, belki öğle 
çıkardı, acele gi} inmeye beşladı: yemeğin o ıtclmem. Dedi 

- Şifada kimseler yoktar. Beyhan, aokağa çıkınca, Ayşe, 
Kalamışta'da bir tanıdığa kendi kendine gülOjordu: 
te .. adiif edeceğim, şüpheli 1 Rir - Acaba, yine Sinan beylere 
otobU1e atlar, Göztepeye giderim ml uğrayacak? E11·elkl gOnde, böyle 
Behiceyi ahrı?1, ya .Bostancıya: tf'lişeli idi. Hal'.me kadından öğ .. 
yahutta Suadı} eye gıderiz. renirim. Banyoyft gitseydi, hamam 

Sofayı aUpUren hizmetçi kız takımların& da alırdı. 
Beyhanın odasındaki ayak bkır: Beyhan, arkasından söylenen-
blarını, dolap. çekmece açılıp leri duymadığı için ıendi, müste-
kapanmalarını duymuştu, kapıya ribdi. Bahariye caddesini geçti, 
yavaşça vurdu: Altıyol ap.na doğru yllrlldtl. 

- K.alktmız mı, küçUk hanım? Vücudunda, bir kuı hafifiiği du· 
Beyhan, seslendi: yuyor, geveıe aerçeler gibi ötllp 
- Kalkbm, Ayşe, gell ııçramak istiyordu. 
Ayıe, kapıyı uaulca açarak Sabah, ara •okaklar, cadde!er 

içeriye glrmifti. Beyhan sordu : tenha idi. Yalnız kara yağız, 
- SıcBk ıu var mı ? Bana, kayıı suratlı çingene kundura 

hemen bir çay yapabilir misin ? boyacısının yayık narası, taze 
Hizmetçi klz, Beyhanın yan aabah gUneıi altında henüz uyu-

hazırlanmlf olduğunu görünce yan evlerin, bahçelerin ıilkünu, 
ıaıardı : mahmurluğu aruında, zehirli bir 

- Sokal• mı çıkıyoraunuz, sıtma ıineji ıfbl vızıldayarak 
küç.Uk hanım ? dolıt•yordu. 

- Banyoya gideceğim. Beyhan, aokata biraz erken 
- Şimdi çayınızı hazırlarım. çıkdığanı anlamııta. Fakat eve de 
Ane. odadan çıktı; Beyhan, dZSnemczdi; Altıyol ağzında otobüı 

tuvaletini tamamladı, çantesmı beklemekten baıka çare yoktu. 
bir koltuğuna, temaiyesinl bir Beyhan, tahmininde aldanmıştı, 
kolbığuna 51kıştırdı, afnğıya indi. Cuma olduğu için gelen otobü&ler 
Ane, daha mutbakta idi. Be)han, dolu idi. Genç kız, yavaı yavaı 
bağırdı : kızıımağa batlayan giloeıe, ayak· 

- Ayşe, gidiyorum. Daha ta durup tahammnl edemezdi, bir 
bekliyecek miyim ? paraşol çevirdi. 

- Şimdi, kl!çUk hanım, timdi 1 Yolda, dü1UnU1ordu ı 

söylemediğime fena mı ettim acabai 
Beni bugllo, arayanlar olur. Fakat 
kim arayacak? Celile, ağabeysile 
Adaya gideceklerini ıöyledi. Nu
riye, nişanlısı ile, bermutat karşı
ya geçer... Gelıe gelıe TllrkAn 
gelir. Onun hazırlanıp ta Taksim• 
den Kadıköyllne gelmesi, öğleye, 
battA akşamadır. Hem gelecek 
olsaydı, hafta içinde söylerdi ... 

Bidenb"re, ellerini birlbirine 
vurarak bir çığlık kopardı: 

- Eyvnhl 
Ne oldu? Diye arabacı telaıa 

dftştil, baktı. Genç kaz, arabacı· 
nın pos bıyıklı ağzını açmış kor• 
kak korkak bakıııoa kahkaha ile 
gUinyor, gfüilyordu. 

Arabacı, büsbütün şafırmışb: 
- Ne var, kllçUk hamm? Ne 

oldu? 
Beyhan, kesik kesik gülerek 

anlnltı: 
- Banyoya gideceğim. ma· 

yomla borouıumu almayı unut· 
muşuml 

Bu aefer, arabae& da yıhtık 
yılııık güldü: 

- insanlık hali, bu, olağan 
işlerden... Eh dönelim mi, küçük 
hanım? 

Beyhan. etrafına bakındı. Şo
seden asfalt caddeye çıkmışlardı: 

- Hayır! Dedi. Zaten bir ar-
kadatım:ı uğrayacağım, ondan 
alırım. 

Arabacı, tevekkülle boynunu 
çarpıttı: 

( Arkuı .,..,. ) 
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Yilztlt? pnz Amerik11lı '"'"' ,, , f,lı~1•,.Jr" 

Yeni Filmler 
Geçen Seneye Niaht}tle 8u J 

Sene Daha Çok Çe"l!'ilnıit 
Amerika sinema kumpanyahm, l 

crtada hüküm süren iktısadi buh· , 
rana rağmen bu sene ciabı::. çok 
f,lim çevirmişlerdir. Yeni çevrilen 
füim!erin mühim bir kısmı da diln
y a sinemaları tarafmdan kiro.ılan

n11ştır. 

Buhrana rağmen bu yıl daha 
çok filim çevrilmesinin sebebi, 
yıldızlarm ücretlerinde yapılan 

tenzilat ve diğer ma&raflarda ya
ulnn tasarruftur. Bu sayede filimle
lerin ucuzca biraya verilmesi mlim· 
kü ı olmaktadır. 

Diğer taraftan lngiltere, Fran• 
s:ı ve Almanyada da bu Hne, 
geçen yıla nisbctle daha çok fi
lim yapılmııbr. Ancak Amerika 
hükumeti hariçten ııelecek fi· 
!imlerden ağır gllmrük reıimleri 
aldığı için Amerika filimlerl da .. 
ha ziyade Amerika ıehirlerindo 
kiralanmaktadır. Bununla beraber 
filimlerden alınan gUmrUk rHİm· 

lerinin biltün devletler tarafından 
karşıJıkb olarak azaltılmaaı, bu 
ıuretle memleketler arasında fi
lim mübadelesin:n temini için ıi· 
nema kumpanyaları tarafından bir 
teıebbllıe girişilmek lizeredir. 
Fransa hükümelinin böyle bir te· 
ıebbftse muvafakat edeceği bil
dirilmektedir. 

Greta Garbo 
l1Veçli esrarengiz yıldız Greta 

Garbo Amerikada bir filim daha 
çevirdikten sonra, uzunca ıllrecek 
bir Avrupa seyahatine çıkmak 
kararmı vermiştir. 

SON· POSTA 

r:: _ ,.,.,.. p .. ,. .. r .. 

~Beyaz 
'Perdeden 
Yeni Haberler 

Birçok filimlerinl aeyrettiilmlz 
Holiwdun el Uıtilnde tutulan 
yıldızlanndan K.Jodet Kolber ıon 
zamanlarda fotoğrafa merak aar• 
dırmııtır. Villilıoda bir fotoj"raf 
atelyeal tanzim ettirmittlr. Çek· 
tlğl blitnn resimleri kendiıi ban
yo etmek~e ve camdan klğıda 
kendiıi kopy• yapmaktadır. Her· 
gün hiç olmaHa on beı resim 
almakta \'e onları bizzat kAğıda 
çekmektedir. Bu merakın aebebini 
ıoranlara giiıel yıldız ıu cevabı 
vermittir: 

u_ MakıRdım, iyi bir fotoğ· 
rafcı o!maktar. Günlln birinde 
yıldızlıktan çıkarılacak olurıam 
bu aayede hayatı kazanmak lm .. 
kanların elde etmek · istiyorum. 
Çünkü Amerikada fotoğr.!cılık 
çok kazanc getiren bir mea!ektir. 

lf Eıki yıldızlardan, fakat 
ıöhretinl bugün bile muhafaza 
eden Miryam Hopkinı geçenlerde 
mUthiş bir ol omobil kazası geçir
mlı, fakat tesadüfün, dahıt doi
ruıu taliin b:r cllvHi olarak aa
dece burnu kanamakta ölümden 
kurtulmuştur. HAdiae 1Hyle sreç
mlttir: Miryam Hopkinı yeni aldığı 
bir otomobille ilk gezintisini ya· 
parken aekaen kilometre ıHr'at~e 
bir virajı dönmek istemiıtir. SUr'at 
çok fazla olduğu iç"n otomobil 
devri:ir gibi olmuş, tam bu ıırada 
karşı trraftan baıka bir otomobi
lin gelmui yüzünden gfizel yıldız 
bilıbütiin faıırmış ve otomobil 
yolun kenarındaki hendeğe yuvar• 
lanmıştır. Fakat bu yuvarlanma 
okadar biçim!i olmuttur ki Miryam 
Hopkinsln sadece . burnu kanamış, 
ba9ka hiçbir yerme. bir feycikler 

- - ---=----~~ -

Seyirciler Y ıldı.zlar ç ·o 
Neler Söylüyorlar? 

Bir Amerikan Gazetesinin Anketine 
1 

Çok Garip Cevaplar Gönderildi 
1 

...... --······ .. --··--····-···--· ....... - ........... ' Bir Amerika gazetesi, sinema 

ci gıltlız ]oje/in b•k•r yeni 
çeoi,.Jlll " Zıu• /llml•d.e 

merakhlarma artistlerin tabiatlr 
ri, beyaz perdedeki vaziyetleri 
hakkında muhtelif sualler sormuı, 
bunlara yOz binlerce okuyucu ta• 
rafmdan tuhaf ve garlb cevablat 
Y~rilmiı, ıonra ıazete bu ceva.blan 
taınif etmiı ve ıu neticeleri 
çıkarmıı: 

· SilYiya Sidney - Beyaz pef4 
dede tabiiliğini en iyi muhafaza 
eden, çok samimi görünen bir 
ylldızdır. Fakat arasıra da mağnıl 
tavır takmıyor ki bu gururlu 
yaziyetl, yıldızın g6zelllğinl biraı 
bozuyor. Silviyanm gtilümsemel~ 
rinde cana yakın bir güzellik Vlll\ 

fakat kahkahalan biraz ıoğuktur. 
YUrUyllfU iyidir, koşmalara can 
sıkacak kadar klHUdür. 

Joan Kravford - Bu güzel 
yıldızın ılnema merakbları tara• 
fından en çok beyenilen tarafı 
bakııları ve kahkabalandır. Esa .. 
sen Kravfordun komik filimlerde 
muvaffak oJ.uıunun başlıca sebebi, 
kahkahalarındaki güzelliktir. 

Efer konuımalarıoda yapma• 
cıkb daYranmazsa bunun üstüne 
çıkacak yıldız pek az bulunur. 
Rollerinde tabiiliği muhafaza 
etmek huıusunda Silviya Sidney• 
den ıonra gelir. 

Cin HarloY - Bu san saçlı 
yıldız, Amerikadakl ıioema m~· 
raklılarından birçoğuna g&re, 
kolay kolay a8nmiyecek bir kuY• 
yettedlr. Yalnız rol icabı yemek 
yerken ağzını fazla oyndmaal, 
gUzelliiini lhlAl ediyor. Oturub 
kalkmasında da hazan yapmacık• 

lar görülmektedir. Saçlarını ar
kaya atmak için baıını aallamuı 

çok ahenklidir. Buna kartıhk 
konuşması okadar ince değildir. 



10 Bir'nci klmın 
~-

-~·-·.-- ...... ~...-~··~ ................................................... ~ 
iki Ahbap Çavuşl•r Za11allı Ham1tl Çöpbacak Hadiye Brrlanmtrz Fırsat 

Palabıyık hamal ol
muştu. Bir gün bir yfik 
kaldırmak icap etti. O 
s .rada ... 

Or dan s, eçeo Sırığı 

çağırdı. Sırık ~ovala kal
dırdı ve birdenbire ..• 

Palabıyıim listüaıde hl· 
rakınca, :ıavallı çuvalın 

altında kayboldu. 

.ı...a· ~u- 1 ha)'VdU8İ 

çesinden koıkoca bir y.• 

lan kurtulup kaçtı. 

Ve hal.un korkulu göı.· 
leri önünde gidip Çöp
bacağın kundura mağa-

Hokkabaz - Efendiler, bakı· 
nız, ıapkamn içine attığım para· 
Yı, şu küçük çocuğun cebinden 
ç1karacağım. 

Çocuk - Şey, baba, biraz 
evvel verdiğin para cebimden 
d" t • uşmUı •• .............................................................. 

Fıkra ı 
Ders 

Afacanla babası oturmuş derse 

çalışıyorlardı. Babası sordu: 

- Şimdi hesab dersimf:ıe ba· 
kalım. Söyle bana, dört ilç daha 

ne ederi 

- Yedi Dana •• 

- Aferin oğlum. Ya bet iki 
daha .• 

•••• 

Tufan zamanınaa 
Ah, bu dağ olmnaa_v dı, 

Nuhun gemisi batar, biz de in• 
sanlardan kurtulurduk!.. ···································--················ .. · ı 

·ı Fıkra J ' 

Oburlar 

-Ah kardeş ah, bizim sütleri 
mize su kaflşıtırıyorlar da, be· 
timiıl bereketimizi tüketiyorlar. 
Dütüne dü~üne sütüm kaçtı 1 .• 

- Ben sana söylemiştim. Bu 
çiçekler 1&bte çiçekleri.. Artık 
insanların içinde durmamalı, çi· 
çekleri bile yalancı yapıyorlar!.. 

Bombardıman 

Bir Yaramazhk 
Afacan - [DtıdUğü hızla Ht• 

tUrerek] Tamaaaaam!. Çek 1. 
._..,,. '.,. . . ...... ıtlt • • , , • • •• .......... ...... . .... • 1 • • • • 1 1 .. .... 

1 Fdlralar t 
Kurban 

Afacanın büyük anneai bir 
masal anlatıyordu: 

- Hazreti Ibrahimin çocutu 
olmuyordu. Tanrıya dua etti: .. Ba• 
na bir erkek çocuk verirsen, ıa• 
na kurban edeceğimi,, Dedi, Tan• 
rı bir sene sonra lsmail isminde 
bir çocuk verdi. Nihayet kurban 
zamanı geldf. lsmaill bir taıa ya• 
tırdı ve bıçağı boğazına sUrttll. 
Bıçak kesmedi ve gökten bir koç 

Cingözle babası dehıetll obur· Afacan bahçede bllyllk bir ineli, eğer o koç inmeseydi, şimdi 
dular. BirgUn bir yere yemeğe ağaca çıktı. Yanında bir ıepet kurban olarak biz sizi kesecektik!. 

d i · · I a ld Afacan sordu: 

B kl d B - Her kurban bayramı mı 
bindi dolmaaı geldi. Baba ağul muştu. e e i. u aralık Cingöz bUyük anne? 

Afacan susuyordu. 

- Söylesene canım. 
daha kaç eder. 

davet edildiler. Ortaya nefis bir l var ı ve çını patatese o ur-

atışllrmıya başladılar. Fakat Cin• bahçe kapısmdan girip ağaca - Evet oğlum. 
Beş iki göz bir lokma hindiden alıyor, yaklaıırken patateilerl biriblri - Ne gUzel .. gelecek kurban 

sonra bir yudum ıu içiyordu. Ba· ardısıra atmağa beıladı. Patates• bayramında kardeşimi keserdik te, 
bası klzdı yemekten aonra Cin• ler boyuna Cingözün baıına, et parası vermekten kurtulurduk. 

t l 1. ıı Hem onun her tarafı etlU .• 
aıöze bir tokat attı: aır ana, omuz arma ge ıyor, ıava ı - •••• 

Allah yine yedi avaz avaz bağmyordu. Bu ıırada Dö.ndüL. 
- Allah - Aptal, dedi. Böyle yemeği feryadı lıiten Afacanın annesi Afacanla Cingöz konuouyo,. 

tlnıez mi? ıen bir daha nereden buJacakoın? Afacan - Baba, bu adam pencereye koştu: lardı: 
Af • ı ı ı f it 1 gibi Neden bir yudum ıu alıp, bir - Senin annenin anoeal yar acan guz er n a 8 1 niçin alttan geçmiyor da, tııtten - Hişt, ne yapıyorsun orada, 

IÇ!\rak hayretle babasma baktı. lokma yemek yiyordun!. atlıyor?. deli miain ıen?.. değ~ m~a':!acan? 
Sonra aonealne döndll: - Babacığım, bfSyle yapınca ··-·----.... ·~--- Afaca hızla bir patates ata· - Bahan ona ne diyor? 

_ Anne ben artık babamdan yediğim yemekleri, ittiğim ıular Düşün rak cevap verdi: - Kaynanam, diyor. 
dera Jl" Bakıana, bir bastırıyor, senden çok yiyordum. - Evime birkaç kişiyi d t - Tayyltre bombardımanı o- Cingöz biraz dUşUndU: 

ugreoemem, B b · kı d • ave •w• I Bugtln babana gördUm, çok 
dalda d B' e•vel dört a ası yıne z ı: deceğım acaba mektupla mı yunu oynuyorum annecıgım • ıtt • d' B t w i • ıc urmuyor. ıraz .. mu ee&11ır ı: aa ıgı yer gurmU"'" 
llç daha yedi eder dedi. Biraz - Öyle lae bunu bana niye çağıraam telgrafla mı? . ·-·- ...... - yordu. Acaba anneannen Bur-
ıonra bet il iki . de yedi etti· haber vermedin!.. Diye Clng8ze Onu dUıllnme, geldikten mı kovacağım tekmeyle mi diye saya gitti diye mi llıülUyor? •• 
ğinl e nı~. 

1 
mt bir tokat daha attı. sonra gitmek lstemeılerse, tokatla dUtUnl - Hayır, gid"p döndü dlyel.ı 

... ,,:8yledi. Hangıaıne ::::~~ı~ıeeeııeeıeıııııııeııeııeıeııııeıııeııııııııııııeeıııııııııııııeııııı••••••••••eeııeıııııııeeeeeıııeııııııııııııııııııııııeıııııı 

-················- -
1 

Biri •• Kil .. Çocuk Akh Çocuk Akl_ı 

Afacanla Cin· 
göz konuşuye>r· 
lardı Cingöz do
di ki: 

- Dlln o.kıam 
annem, babam, 

, ben Greta Gar• 
,.., bonon bir filmine 

gittik!.. 
Afacan güldü: 
-Eyvah,desenı:s 

ki baban yine bor
ca girecek? 

- Neden? 
- Öyle ya, 

Afacan bir 
eve misafir git· 
mitti. Bu ev yUz.• 
baıılardan biri· 
İıin evi idi. YUz· 
batının kUçllk 
bir çocuğu vardı. 
Babası gibi ıert 
ıert, aaker gibi 

yürüyor, asker gibi 
ıelim Yeriyordu. 

Afacan bir ara· 
lık çocuğa ıordu: 

- Eh, sen sa• 
yı ıaymasım bl· 
llyor mısın? 

Çocuk hazırol 
vaziyeti aldı: 

.. .. .. 
GELİNİZ ,GOIUJtlUZ. ~ 

- Baba, artık sen bUyilmiyecek misin?. 

Greta Garbo na· 
aıl elbise giydise, 
annen de o çe- -K6petlnlz fena değil amma, 

biraz kulaklan ktıçllk. Hırsız filAo 

- Elbette bl· 
lirim. istersen 
sayayım: .. Biri. 

- Ah, benim babam olsa idi •• 

- Hayır evladım, neden ıordun?. · 
- Demek ıaçların artık biç çıkmıyacak öyle mi?. 

tidini yaptirmaya 
lralkacakl •• 1 ıeldijl ıamaa eyi cluymıyac:ak 1 ••• 

- ?? ?. 
Kll •• ,, ••Blil~ KiJ., - Ne tok•t, ne de tekme yerdim 1.. 
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Bu hafta -, 8 ÜT ÜN Sİ N E M A M Ü O Ü R l E R İ N E: Üstüne ev bark ytildenmlt. 
çoluk çocuk mihneti çökmllı blı 
adamcağızın paraca darlıkta 
olacağı da duınoülüyor, o clhettn 

de ıönln edili) ordu. 
Melek Hanım, ilk 

kapıyı şöyle açmış, el• 
leriai ~~tura oğuflu

ra, kızara bozara: 
- Kusura bakma 

a6z&laı, liyık değil am· 
ma, yanm elma, göntU 
alma. 

Yavrularına 
tarafımdan mll
naaip göreceğin 
bir teyl alırsın1 

diyerek betlik 
banknotu, kol-
tuğun dayanacak BolHı 

yerfoe koyuvermittl• 
Plikin, a~ıkçası araız 8o1aeı ı 
- Tuu, Allah mliatahakamı 

J 

Yersin, ne demeye 20 aene erken - Uıtanın, hocanm ıözll din-
aelmedim. Şimdi bir yumurcak le ı . kaa ? • ur mı, yo ••• 
olaydım böyle kibar, mUrOvvetli Kahkahayı bash. LiUball şa• 
bir hanımefendiden ben de bir kaa adam ya, latifeye boğdu : 
hediye enıclerdiaıl diye yıtıııkhğa _ Şimdide ıen kusura bak· 
baılamış, Melek Hanım göğsUae 
kadar pancar ke1ilmittf. ma, dilimin ucuna gelmiıken 

aarfedeyim. Benim aözUm dinle· 
Ayaklan biriblrine dolatarak 

nir mi yoksa halla~ bilmem neai 
c:h,an ~km11, kafadarlarile fatl

yerine mi geçer ? 
ıareden ıonra Perverin avucuna 
25 lira lllkışbrmıfb. Melek Hanım, bu sefer al 

Perver Hanım, çabucak ,arıafı çuha değil de mor çuha. Bilmiye· 
&rtUb Kuyumcu çarşısına koımuı, rek bir pot mu kırdım, bir müna· 
ortası incili bir elmae kıravat aebetsiz muamelede mi bulundum 
lfneai ahb getirmft, taze, yine diye terden sucuk. 
eBerinl uğuştura uğuıtura, renal Kelimeler ağzının içinde kay• 
al ~Waa. takaldarında bumunda bo1uyordu : 
tw damlalara. bir kabahat lfli- - EstağfunıIIah efendim, sl>-
yormq kadar ıutangaç bir haUe znnnz baıım nstune 1 •• 
.tasana untmııb ı - Ohalde artık Allahaşkına 

- Kusura bakma Tahıla şu piçodan bırak. Şimdiye L:adar 
Beyciğim, s ze lAyık deill amma ki lütüfların kifl. Harçlığı biraz· 
r•.ım elma ıönül alma.. da babalarına ver de o deve 

Kibar ve mürtinetli laarum.. yapıın. 

fenci, iki gün8n birinci., ellerini Utanmayı bllsblltlln kaldırmıı, 
uğuşturarak, renkten renıe sıfre- a,ıimııtı: 
rek: (Kusura bakmayın! ) mukad· - Gizlisi kapaklısı yok, ayıb 
dimesile etYell beşlik banknotu da değil. Onbq gündllr tiyle bir 
kanepenin kenanna bu-akıyor, nanayım ki aikke tutmuyorum, •• 
tarafından. yavrulara mllnulp Saklamak abes, zira canciğerlz. 
görUJecek ıeyin alı1UDB1ını ıöyle· Bugünlerde, metelikalzlikten çek· 
cMktea iODra pederleri beye ya• tiğimi Allahla ben billyorum.Onbq 
dlgir olacak yakutlu kol düğ- gündür, Sirkeciden SaUumsöğUt 
meaiBI, züm.ıtıtlü yOdğft, mineli tarafına sıecemiyorum. Kalemden 
ıakşokayı, altııı kalemi, kebriba Ayasofyaya, Sultanalımede çJkmak 

Pierre Beooit'nın layemut eaeri olau 

LÜBNAN 
MELiKESi 

.Mümes.illeri : 

Halkımızın en çok beğendiği 
JEAN MURAT ve 

SPINELL Y tarafından 
Aık ve heyecan filmi .,., 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu aktam aaat 20 de 

"BU BİR RÜYA,, 
Yazanı Selma Muhtar 

Pek yakında DELIDOLU 

,------------~ ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

StJrmagesi: T. L. 1.200.000 
130.000 Ilatigat 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şabel11rl: 

HANUIRMA, BARTIN tıfu:dK, Bf GA 
BOLU, BOZOYOK. BURSA, oOzce, 
ESKiŞEHiR, HENDEK, iz .. iT, KARA· 
MURSAL, KÜTAHYA. MUOUı<NU, 

M. KEMAL PAŞA, GAl..ATA, GEMLiK, 
<;EREDE, (;EYVE, wAFRANBOLU, 
1EKtRDAÖ, Ü~l,ÜDAR, YENıŞEHıR 

• 
/sianbul Şubesi~ 

4 Uncu Vakit Han. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Galata eubesi ı 43201 
ÜHküdar ıubesiı 60590 

• 
ltlü.sait şartlarla. 

Tubsıle senet alır· ikraz munmeleai 
yapar-Fiavnle ve mevduat knbul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyette 
görüşülerek teabit edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
H.eı nevi ticaret emtiası ıabşwa 

delalet eder. 
Tei. 23623 

iTiMADI Mi LLi 
Bankanın keneli sigortasıdır. 

Tel. 41937 

tesbihi önline koyup kan ter için· icap edince Mahmutpaıaya kadar Sıva• icra ve lflis mamurlu· 
de bir köşeye çekiliyordu. yo'u uzatıp ÇarJ1dan Nuruoıma· aundanı Sıvaata oturan Ç.zıneoi zade 

işte bu minval üzere, erkeğe nlyeye \'uruyorum. İbrahim ve 1smail111 ödeyemedikleri borç· 
ym'ayacak altınlı, mtlce•berli, Karfı ıodaki taze, kapa aralı• ları için Sıvaı as1iye ticaret mahkeme· 

kıymetli bedi~ elerin hepsi ahnmış, ğmdaki iki hanım: (Acaba ni,in? ıinden 29·11-934 tarıhinde lflaalannın 
tamaınlanmı~. Tahsin, içinden: Ne sebebe?) DJye a-ö.zleıinl açıp açılmasıaa karar venlmiş olduğundan 

- Bu maça beyi cicibicilerinl kulak kesilirlerken, Tabaiıı alt ~e tasfiye adiyen yapılacağından: 1 -
....... ı.- ? Bu-'-- Müfli terde alacakları olanlann ve ie-.. Y-ı-- 11U1C• alacajwa taraflDI getirdi: 
ı d tilıl<ab iddiaııında bulunanların alacakla• 

para arını versey i bin kat bayırlı - 20 gfln evvel, Demlrkapa- d d 1 di noı n istikkaklannı il8n an bir ay 
1 i ye dü4Unüyor: da ki terzi Topal Salomoaa iki içinde Sına icra Ye iflb daiıeııioe 

- Herif avanaklığm Alemi buçuk liraya bir elbise ıemarla- alacaklarının müstenedau •• vesaik 
yok. Sıkılmaya barak, para çek- mqtıaa. Bir lirasına v•rip ~keti ıuretlerinin tevdiile .kaydettUmeleri. 9 -

mene bak! dire keneli kendine aldım; işte fU ıımmdakl ceket. Hilafında harelcet cezayı müıtelzim 
nasilaati de ekaik etmiyordu. Dört ucunu bir araya getirip lbt olmak üzere müfliain borçlularının ayni 

Bir glha, Melek Hanna, .Ue· tarafını veremedim; yelekle pan• müddet içio<le kendilerini ve borçlarını 
rilli oiuşti.11'arak oda7a airince ta'onu alamadım... Topal kerata bildirmeleri. S • Müllisin maJlannı her 
ylae yavrulann bir ihun.. ken• edepsizin, firretln birinci numa- ne auretle ohu1& olaun ellerinde bolun-
..I!-! • d L - duranların o mallar tiıerlodeki hakları ... nıa e züppe 1111ra bir t•J ruıdar. Kal'flma çıkacak ta bu-
,___ • -...ıl Ka d mahfua blm&k ıartile bulan ayni müd· 
&G11acagıaı aeuı rf11ın ald4- l:a-cak. batakçıl~mdan, dolan-._- •5• dıt içiade daire emrine leydi etmeleri 
ilen nwel danandı: dancıtıg· ımdan airi•ecek diye SJ-. 

6 s: ..- Ye etmnlerse makbul manretleri ol· 
- Sana bir sualim nr elma- kec"nin kA--indan sapamıyorurn. vr- madı'kça oeıai me1uliyet. ufnyaoaklan 

sam. Ben .Wn ustan mırım, Bu .öz!eri itilmek Melek Ha· n rucban haklanadan malanım hla-
dell m·,m.? mma o derece tesir etaifü ki caklan. 4 • 2> birincikiouo 934 Per-

Kadıra, bu g6k Jftdndea top dinlerken gözleri kararmq. eli şembe giioü 1aat 14 le alacaklılacıo 
atar gibi suale karfl ıaıırmaşh. ayağı buz keıilmiş, pencerenin · ilk toplantıya gelmeleri ve miifliııler ile 
Bakınıyor, ne cevap •erceğini &dındeki sandalyeye çlSkftvermlı· müoterek borçlu olanlar •• kefillerinin 
bilemiyordu. ti. Duvara yaslJınmaea, perdeye n borcu tekkelfül eden aair kimaelerin 

Senelerdenberl memleketimiıde çok beğenilen filmleri lle töhret 
kazanan Amerikan P A R A M O U N T ve Alman U. F. A. 
tirketlerinin 1934 • 1935 seneleri filmlerini yeniden almağa 
muvaffak olduğumuzu miıjdeleriz. 
Aynca Paramount dünya havadisleri gazetesi de geçen aene 

olduğu gibi iPEK ve MELEK sinemalarJada muntazamen 
gösterHecektir. 

Metro - Goldwrn • Mayer fJlmlerl de : 
Yalnız müouesemiz tarafından tevzi edilmektedir. 

iPEKÇi HABDEŞLEB ŞiBBETI 
YeşH sokak Melek apartıman, Beyo§lu 

, .......... !lll!!!lt, ____________________ , 

Onomuzdaki Perşembe akşammdan itibaren 

T Ü B B Sinemasında 

HER SEY KAZANANl-N 
Yldızlnr: 

MARION NIXON • JAMES CAGNEY • VIRGINA BRUCE 
Emsalsiz bir gençlik Te zeYk filmi. 

gn zengin sahnelerile • En nefiı musikisi • milyonlara mal olmuş, binlerce 
dansöziln danı ettiği • şarkı söylediği miıılı!ıis derecede zengin ve 

ihliııımlı rövüleri, harjkulede güzel mnzuu 
•• 

DANS RUYASI 
senenin büyiik f!\beseridir. Oynıyanlar ı 

CLARK GABLE • JOAN CRAWFORD 
ve Brodway'ın 1000 daaıöıll 

M E L E K sinemasının zafer filmidir. 

~----., & MlL YONUNUZ OLSA BiLE, YiNE ._._._.._ ... r GUSTAV FROEHLICH • CAMILLA HORN'nun 
en aon filmleri olan 

HAYATTA BiR DEFA 
muhteşem, neteli ve kahkahalı ve aynı zamanda gayet nefis 

ıarkıh ve muaikili komediyi görmelisiniz. 

Bu Çar~amba ak şammdan itibaren 
~~ S U M E R ( Eakt Artııuk > Sinemasında I 

Hattı Havai Ve Dekovil 
Malzemesi Satışı 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

928 aenesJ sonuna kadar gümrük anbar Ye antrepolarmd~ 
toplanan etyalardan aşağıda cinı ve mildan yazılı malzemelerden 
batb havai malzemesi 22/12/934 tarihinde kapalı zarfla vagonet 
aksamı 29/12/934 tarihinde açık arttırma suretile ve gümrük reıml 
aramlmnmak üzere satılacaktır. Her isteyen sahlan eıyamn cetvelini 
ve eıyayı g~rebilir. Satışlar 7 /12/934 tarihinde tatbik edJlecek 
olan 2490 No. h kanundaki terait dahilinde yapılacaktır. Sattı 
ıartnamelori her isteyene meccanen Yerilir. Kapala zarfla •erilecek 
teklif mektuplarının mOzayede saatinden bir saat ene! Ba~mtıdnr
ltıkte toplanacak olan komisyona Yerilmesi Ye %7,S teminatı muvak· 
kate akçesinin daha evvelce lstanbul ithalat GtımrilğUne yatırılarak 
makbuzunun da bu zarf lçereine konulması IAzımdır. 0 8288,, 

Kıymett 
Muhammenui 

7325 

1281 

SATILAN EŞYANIN 
Miktan Efyama ciaal Müzayede Hatl 

2039 Kap 

60 kalemde 

Demir batb haYal malzeme.l 
n ealr aksamı 
Dekont hatb malzemesi veaair 
abama 

JS 

ıs 

-MODA ALBUMU~ 
FEGARA, EMILfA, CEMAL, MARINET gibi memleketimisin 
bUylk terd ve ıapkacdarının mankenleri ile çekilmiı elliye yalan 
1935 kıt modelleri. Lion mağazaaınıa Metal selofan ve lime 
kumaı nt\munelerl. Tokatbyanda biiyiik terzilerin argisinde 
aörlllen e1biaeler. 40 •• ,,. içi dıtı renkll ol•r•k çıktl. 
Flyatl 30 kuruıtur. Tahsin yine soıdu: tutaomaıa ıere JUvarlaaacaktı. toplaamada laulan Glduju ilin 

~ Ben aenin ud uataa,_!!m~u-~l_~~~~_:_~~-=--~~uı...u...LJ_.olııllllll~-~~~~~~~=---_nL0.41~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~----



ITTIBAT ve TIRAKBt 
9 inoi kısım No. 134 

Naıl Doldu ? •• 
Nasıl Yaşadı ? .• 

1 Her hakla mahfuzd•r• 
Nasıl Ô/Ji? 10 • 12- 9;:J4 

~========~ tiya ~akir •ı==========================~ 

Siperlerde Yapılan Bir Süngü Muhare-
besi Düşmana Pa~alıya Mal Olmuştu •. 

( Aaafartalar araba kumand-• mlralay 
Mustaf• Kemal Bey ) Saat ayarlarmm birlbirini tut• 

madığmı anlayan zekJ ku111andaa, 
derhal bu llork.uaç var.iyctl deiit• 
tinnek.. Bir anda bütün hficum 
kıtaianna harekete getirmek lçln 
• harb tarihlerinin pek az kay• 
dettiti • bir sevk ve idare ma
nena11 kullanımı.. Etrafında bu· 
lunan zabitan ve efrada: 

- Zannederim ki, dliımaD 
kaÇJDaya lıazarlawyor.. Fakat biz 
buna mU.aade etmlyeceğia. Bea 
kaçan düşmanı g6zlerimle g&mek 
1.;ia ileri abhyorom. FJimdeld 
larbaca bakıaıL Dftfman haeıf 
latikamete doğnı kaçıyona, tize 
ltaret ederim; hepiniz bir.den 
oraya ablmız. 

Dedilden aOlll'a, ıipuia Uatilae 
llÇramift birkaç. adım ,.Urikliktee 
llOara, eHndeki kırbaca ileri dojn 
kaldanmf.. DiflDU wiperier~ Gze

riade bir kaviı ~..erek aila
mtfb.. itte o 1:aman, bir eeda 
h.T taraf kantmıfb. Siperlerindft 
fırlayan TOrkler, birer ıenç aslan 
çe~1clill ile J 5 - 20 adımlık 
IDeaafeyl bir hamlede mçramı.tlar •• 
karf1)1umdaki llİperleriD içiae at• 
laauflar •• pW a.laaan dipnama 
kıpırdama ... bile IHJd.aa ~ 
meden, keskin dngtlleıiaf wvaı 
mıya baılamıılardı. 

Harb tarihlerinde emsali pek 
az gi5rlllen bu parlak ıli.ngü hü· 
cumunun azameti ka.rşasında JJlz 
sukut ediyana: .• llid1 yine lnıiliz· 
!erin doğH sözlü BaıkumandMu, 
Ceneral Hamütona veriy•uz. 
TUrk askerinin hilc11mlnını ıa.. 
Yİr ederken kelime bubnakta 
maharet göıteren bu kuaaudan: 

Bu muharebede Ttiddet', bi
zim için bir Afet eldular. Önle
rinde durmıya yeltenenleri, sOn• 
gtllediler; yerlere terdiler. Conk 
bayın tepesinin zirvesini çarça
buk tarayarak temizlediler. Son
ra kovanından çıkan an ıllrtllerl 
gibi etrafa ıaldırdılar. Biraz ev• 

•el gGç halle yakalanın muhak• 
kak bir ölllmden ı.yırabilmit olan 
&teki kollar üzerine abldılar. O. 
hncumlara kartı durmak iatt,ea 
kıt'aları da olduklan yerde lr's 
Ya koyuldular... lngllizlere ba de
rece kanlı ve pahalıya mal ol• 
bu muharebenin taf ı:lAtı. Wjlt 
ve kalemle alla Ye .. t....ır 
olunamaz.] 

Diyor.. Kahraman Çvsl' lı 
mtıdafilerinln baıına lllzm bll1 
Ye lngiliz kalemile, "ıaıttzr 
bir çelenk Grllyordu. 

Maanıafih .. Tndderill J•atbit 
bu zafer sahnesi karfamda J-e· 
ral Hamüton hayran yaynm dar
ınuy or. Dalıa ilk laka.da lılitOn 
eınir vaaıtalanm laarekete ptiri• 
)'or, ortalık lliru ..- ..-2;, de
nizden ve bndn yağdtrdıj'ı bhı· 
lerce yıldırım1a, C.kba)'ll1 mın
takasmı kudurm .. lııİI' ~· 
çeviri) or. Bu esnada, •icala kol· 
larını idare etmekle ..... olan 
Mustafa Kemal Beyin göğsünOn 
ıağ tarafanda, birdenbire kUçUk 
ve siyah leke kararıyor. Yanında 
duran aUvari zabiti Zeki Be1: 

- Efendim! •• Vuruldanuz. 
Diye bağmyor.. Metin kuman

dan, derhal elini kalclınycır; fakat 
göğsün8 değil, Zeki Beym ajanı 

tutuyor; aıkerir 
manevi kunett
nl sanacak bir 
söz daha s6yle 
memesi için: 

- Sus! .• 
Diyor; heye· 

can içinde ka
lan bu genç 
zabitl suaturayor. 
Ve 11onı·a elinl 
kendi g&ğsll nze
rinde gezdiriyor. 
GöiUsilne çar
pan blr mlıket 
tanesinin., talebe
lik hayabnın kıy• 
metll bir laatıra11 
elar.ak .aakladığı 
o, ( C>.ega , 
mark•lı ıaa ta 
raıtaelerek par
,. parça ettiğW 
anlıyor. {O gftn
deo iti barem, 
idbald. tarl· 

(An•fartaların en ön elperlerlnd• muvaf· 
luıyeUI Taarrazlanndan birini idare 

ltie en muaz-\ ederken-) 
hediye etmiıtt] ,,. zam iflerhıl ba,armıya namzed olan 

{Muıtafa Kemal) t ; o g1\ln mulıak
kak bir ölümden 'lwrtaran bu 
tarilll Ye prefli saati, kıymettar 
bir laabra olmak '1zere Le,.aıaa 
Fon Sandera Paıa fstemiı •. Yine o 
gllnlln bir hatırası olmak bere, 
arlmanda {L Z) harflerile Sanden 
ailesinin asalet taç ve armua 
bulunan ıiyaL Okside ve Omega 
markah •endi .. aUni de Anafar
talar• en ~ kahramanına 

O gtln latanbuf da daha qte 
ezanları okunurken, umumt karar
gah blr~birine pmiıtL.. Evveli, 
binlerce düşmaam, blrkaç aaat 
adında al ..... geçiriilvermesi, 
laayretle telildd edilmişti. Fakat 
Ordu Kumandanı tarafından gön· 
derilen harb raporları biriblrini 
takib ettikçe, kazamlan zaferin 
-.meti, hayret lmdudlannı da 
pçwiıti. (Arka .. var) 

lıtaubul Milli Eaılik Müdürlüğünden: 

BakırkOJ 

Fene.r 

E khD 

E, ı• 

~~---brye ... 
ı» - •• _,a11 mı 
_.... alktarrdaki arıa 

t Telıtamlnare malaalleminia 
Talataminare cad&leminde 
.ti 145 ~• y-1 141 No.h 
kigir dnkklmn tamamı 

ı Şeyh Mdlmet Ge,lani 
.. halleaiain Ltlled aoka
iaada 6 aamar.O dlkU• 
- 7.S/120 ...... 

ı Şerh lle•..t Ge,llal 
_ ...... , lltled .... 
.... 3 ........ dükk&-
... T,51120 lti11.ı. 

• ş.p ...... Geyltal 
....-..-uw ...... 
imda 10 .. _..ali dlkkl· 
- f.5/120 •·s Eti 

~Mıw•hf4111 ı Halt• .. Wmliwln Ko
car .... n--f"lllll ~ 
•.mu .. ,-n 
No. ı. 111kkima tama-. 

Muhammen bedeli 
Lira 

lOOMtıbadil bonoıu ile 
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94 
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1'!5 
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.. 

yabnla)d ...... Wı:alanadald laJmetler &zerindea 19/12/934 

tarliz•• açsk antl•- ile ablacakhr. khkJ;leri• mabammen be· 
4elia ,ttsde yedi ~ _...tllulekl pey ak,elerile mllracaatları. 

.. B., 118155,, 

lstanbul Barosu Başkanlığından : 
6/12/934 tarihindeki Baro Heyeti Umumiye toplatıunda ekseriyet 

olmadığındaa ı toplantı 15/ 12/934 tarihine dUıen CumarteıJ gllnil 

-t 15 • kalmııtır. 

DaWll wbamnamenin 14 ilncU maddesine göre yanlı günde toplan· 

t.cla buluaeeak arkadqların ıayııı her kaçı bulursa bulıun ruznama 

konuplarak kuarlar ittihaz olunacağı tabii ise de yazılı gUn ve 

...Ue lstanbul Baıuuna kayıtlı bütün arkadafların Cağaloğfunda 
ı-WkeriMle laam INalunmalarmı rica ederim. (5677) 

•• 
Oz Türkçe Soyadları 

Ve Küçük Adlar 
TGrk dlll araftırma kuru•uaua 

ıoyadları hakkında blldirditl ( Ş ) ve 
(T~ U.ten fUDlard ır: 

' Şimay, fımır, fUamun, 
torınaa, fU, ıur, ıut. 

T 

tır~ 11t1 

Taban batur, tab ~ r, tabnık, tacar, 
taeı kayan, tac yıldız, tı:ç r, bğhan• 

t ,.ay, tag, tag: y, tsgluk, tagluk timur, 
taırma, ta pat, tajrap, t . grı berdl, 
tagtekin, tapıar, t.ıhmaz, taka, takak, 
tak kna, talan, ta1"Y• taly"k, 
tama dama, tamaç, teman, 0 ka" , ta· 
mar baya, tamgaç, tamırı:k, t:ımuca, tan, 
tanatmıt, tanbogaa tancuay, t autehuay, 
tanju-tangr, tangudur, tanıı. tank: ıi, 

tanuyit, tanrı kulu tanrı 

verdi, taragay - turgay tarakay, 

dUll mubafazamemuru bay retalD 
kardeti bay Seyfeddin Suna •oJ 
adlarını al .. ıı ardır. 

Gazetemiz m•Jbasebeciı1 Bay Lem'i 
Erman ve id~ re memuru Bay Htı.eyia 
Hayd:-rda Abi ıoyadlarını almıflarJır. 

Ten Soy Adını Alanlar 
Dev et deınlryoll · rı g nel yazicı1U 

bay Nazm ·, Devlet demiryollan hare
ket mOfett"ıi bay Ferruh Aak r• 
A•keri ha1tabaaen Teırihim~razt mü• 
teh<>aııısı doktor bay Söreyya, Ö.:.lemic 
Sulh hakimi bay Sebati •oy adı oJa
rak T< nı alm •ılardır. 

Diyerıbeklrde soyadı alan l 
yurddaşfar 

;Birinci umumi müfettişlik heı 
mOtaviri bay Fuad Baturay, mQci, ei .. 
umumi bay Hakkı Özbek, mftfet.tit• 
likte bay Naci Say n, mGfettiflikt• 
bay Naami Aluoy, mQfettiflikte bay 
Hu!ual Ert11oa, mllfetli4lilde bay Nu-

reddin Noyaa, mQfettitlikte ba7 Ek• 
rem Acar, emniyet müc OrG bay Rqid 
Demirtaf, mektupçu bay Vehbi Karan, 

ziraat müdllrO bay Celil Yardımcı, 

m6fettitlikle bay Serv.t Balta, idcrel 
huıuriye madara bay Ziyn HHbey, 
poıta Ye t•irraf mea'ul muhalbl bay 
Alladdla Arkan, birinci kom:aeı 

Şevket K:!rakoç, ayukat baJ Muhi.te -,. 

Ô%kan, idarei buauı"ye kltiplerladen 
bay Celll Gtızelsea, umumi mecli• 
baıkitibi ba1 Lemi Dicle, Vili.) ~ 

kalemlndea kitlb bay Kadri Dotf • 
Kili8 eczaaeai .. bibi bay Abdalıah 
Kayıhan, hiikümet tabibi bay All 
Cinlek ıoyadını almlflardır. 

Cevaplanmız 
Eıkltehlr PalH otelinde Bay Nuri 

nr'eı "Nuri,,oin Ô.z Türkçe karflhldan 
Eıulardın "Aydın, aydınlık, ••k, ı11kh, 
yatko, yukıt, yolbnk, yaru1ı:, yarkın .. ___ , __________ ._, 

tardu, tarduı, targay, targıt, tarhan, 
tarım, tarkaa, tarkun, ta•u• - tosun, 
ta1t tqdemir caau, tqan, tafkaıı, 

tqtekin, taıtemir tqtimlr, tatar, 
btq, tatu, taJ, tayam, tayban, taJ

boj'2, ta1 bava, taygu, tayam, tanı, 
taytutlu "ka,, t&yyan • taırran, taz, 
teb"ngfl, tekel pagatur, teke, teket. 
tekin, tekin alp, tekin tamgaç, tekle, 
tek t:iaw, tekye .. ka,, tellmen, temir 
k ran, temügan, temlge, temtlp 
nu,in, temOr boga, tenim, tengiz•de· 
niz, terdi, tarim''ka,, tıkna, tıra~ 

t bin, tice, tirft, tilbP, timDr, timOrboğa, 
timOr bong-a, timüçin • timoçin, 
timtlr türkio, tlmür kaan. timOr 
kutJut, timilr kutluk, timOrtaı, 
tinbek, tinc'O ''ka,, tini, tota, to
facar, totaç, totan, totantelı.io, 

totan timlr, togar, tol'•Yı toğluk 

~mür, totmuft totruJ, totrulea, to
ph, togtay, togu', toka, tokalr. 
toba tobao, tok.ar, tokçak -ka-, 
tokdan -ka-, tokil, tolua, tokmak, 
tokaun, tokta, toktamıtı toktamur-tok 
timü, toktaı, toktay, tok temtlr, tolru 
tolmçia, tokar, tolnıf, tokuz-ka-, 
toku& timOr, tolı a, tolan bota. tol
darı, to'maç, tolu, toluk. tolukan, ( Toplantı, Davetler ~ 
tolun, tolun bike, tolu timGr, toman ---....:.-...;.;;.;._~;;...;;;;.;.;;;;.;:.:.;;:.:. __ J~ 
tomriı-ka-, tomul, tona tia'in. tonıa, Tlratro San'atklrlar1 / 
tontat. tonuç, topu, toraman. tona, CemJ~etl 

........ tonaiaJ', tıorzolr. .._.., toıa, 
tovmaıat, tOJpr, tonu, tökel. takl Drk ti7atro _.,atkidan oemfJetl 
töle, ta: el: oğa, töleg-en, US!ek, tölGk • 11 Birinei.kiııaa tarihindea itlbu.ıa 
tGlllk, töramen, tubay, tuday, tuduk, muka71ecl ualarınuı ka11dlanm yeü .. 
tudun, tapçar, top1, tapy, tap7 miJe bqbyacaktar. Azalar her ıia li 
n.•, tuprtimlr, bat"lak, tuın. dea 1 e kadar <Jağaloğlu EmııiJet 

tusrru, tuğrul, tup ~ blpkia tapa Sudağı yaJUDdaki comi1et merkeıiae 
tiaak tuıta kaya, talduk ti• müracaat edebilirler. 
milr, tukb, • tukta kaya, tula, 
tufaboga, tul· D, tulay, tulu - tulun, 
tuluy-tulay, tuma, tuman, tum,.an, 
tamna, tuav, tur, tara, turabik, tarak, 
lwuaan, taran, tmablblk, tvbil, 
ı..ca-. tur .. , turıaa, tarıraJ, turıut, 
bu'&"•l alp, tvhaa ., ka ., turkay, 
turkoman-Ulrkmen, turauı, turmuı, 

tunun, tura1J111 bytak, turumca -
tlrttmdl, tutak bala, tutak, bltaa, 
tatar, hilaf, "'ka. tatay. tabi, tutuk, 

hltumaa, tutuf, tuypa, tlbek, tlkek, 
tGkle, tCUıtat, tfllek, temGr, ttı!Ok ıömll
taı tümen batur, tOmen timllr, ttımen, 
tür kine, tire, tire timtlr, tlrk, ttlrkia. 

Yeniden Soyadlan Seçenler 
Naaık Kemal zade Ba7 Ali Ebem 

B.tayv, aahk••• bqkltiplijiadea 
mllteluit ba7 Sadık, ot!u Mezbaha 
aay m memuru Refet Ye efeleri Ôz
ten, Karazt"'ç mileaaeaah dosya me
mura bay C....i Onat, A• V•wilerl 

Midüriyetl •bayede klt"bl NJ 
Kadri Atıtay, Sanyer elektrik ••t•· 
ı. ıı aah.ibi bay Nazmi Nuri Güne1t 
E ektrik Şirketi Kadıköy memurla
rından bı:yan Vedıa Onay, lıay S ta
laaddia Özen, bay Şevket Gönenç, 
ba1 Ziya Jirk, ba1 Sami Seri.., 
bay Orhu Ö:ıksn, bay Hazı• 
Surgut. bay Cafer Ergin, bey 
St>ba\I Tulg•, bf y fbrahim K ç r, 
b&J Ferldu• Öglr, bay Hidn. 
yet Yener, bı y Gani Erdemi, bay 
Gaffur Çagli, bay Hayri S~vrikaya, bz,y 
Memduh Akın, bay M. Nuri Acar, 
f•taabal tktnci ticaret mahkemesi 
reili bay Tarhan Paısyıtit, Akay ida
l'Hİ mllt.6rl bay Cemil Enarilo, 
Emette bay Kitif Kcma\ Erten, 
Beyojlu Hüseyin ağa mahallesi mek
tep aokak No. 27 de peru'kir bay 
Muetafa sanmez, Emirgla ortamck· 
teb mtı ~ nr muavini ve tarih cotrafya 
muallimi bay Cend Pa'aodöten, Kan-

BASAN 
ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 

Öksürük, Nezle, 
Brontil, Boğaz ve 
Göğüs Hastalıkl•rile 

Sesi Kısllanlara 

pfai tesirleri çoktur • 
30 kuruıtur. 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Zaafı Umumi, 
Kansızllk ve Kemik 
hasta1ık·arına şifai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kızlar ve 

ihtiyarlar her yaı a 
istimal ed _bili ı~r. 

HASAN DEPOSU 



BUAI -ve· Zambak 
BUyDk Tarihi Roman 

•I uharriri: A. R. No.ı 108 lC· 12 • 95' 

Kapalı Pencereler •• 
Şövalye, Kö§kün Merdivenlerini Çıkarken Bir Köpek 

Havladı, Kalın Bir Çıngırak Çaldı .• 

Bir tarafı, F ondloin fev· 
kalAde lltif manzaralı gölllne 
dayıınan bu kllçUk ıato, derin bir 
ıilkünel içinde idi. Şövalye, bah• 
,enin yarı açık duran demir par
maklıklı kapısından gererek iki 
tarafı çınarlı yoldan ilerledi. Sım· 
sıkı kapalı olan ıatonun pencere
lerinden hiçbir bayat eaeri görül· 
memekte idi. Bu hal, Şövalyenin 
hayretini celbetti. Şu anda Şöval• 
yenin dımağ'mda birçok hatıralar 
canlanıyor; vaktile burada, aık 
ve hayal içinde geçlrdili gUoleri 
hatırlıyordu. Köıknn kapısının 
merdivenlerini çıkarken, kDçllk 
bir köpek balayarak kaçb. Şöval
yenin eli, çıngıraiJa plrinç halka· 
ıma uı.andı. içeride, kalın bir çan 
ıcıl, uzun akiıler yapb. Kapıya 
~ ojru ıllrllklene allrllklene ı•len 
bir ayak aeai lıitildi. Aiır ajır 
~apının arkaıındald ıOrgll çekildi. 
Kapı, aralık edildL 

Kııa boylu, kambur, buruıuk 
.Dzln bir ihtiyar, çlpll ıözlerile 
lövalyenln gözlerine bakarakı 
~ - Kimi aradınız, Möıyö, r D.,.dl... Şövalyenin yllı:Unden 
••rlb bir tebeuUm geçtlı 
~ - Beni tanıyamadınız mı, 
ıl>aba Karlo?. 
~ Ce•abını verdi. 
r Saba Karlo, dikkatle Şö•aly .. 
tıin ytızllne bakb. Ve aonra, elle
\ini havaya kaldırarakı r - Ah, beni affediniz, aziz 
~övaly3m .•• ihtiyarlık artık bende 
'1af za bırakmadı. Eter o tath f ealnizl duymaıaydım, emin olu
ııuz ki tanıyamayacaktım... Hey 

Asidi gUnler hey... Matmazelle ıu 
~salkım ağaçlan araaında bqbqa 
vererek oturduğunm.. Tath tath 
lconuıtuğunuz daha hlll 1'8zlerl
ınin ininde... E, niçin burada 
konuıuyoruz, bilmem ki... Buyur
sanıza içeri... Vakıa ıatoda bea
dea baıka biç kimıeyl bulamı
~ acakıaaız amma ••• 

Ş6•alye, birdenbire tltremltU. 
Şatoda, niçin klmn bulunmuy.,. 
du?. Ôlllm döıeiinde olduğuna 
dair kendisine mektup yazu 
Cuvanna, ne olmuıtu?.. Şimdi, 
bu derin aeuizlik, ıatoya blr 
matem eYİ hiaal Yeriyordu. Baba 
Karlo, mlUemadlyen a6zlln• deYam 
ediyordu: 

- Zannederim ki, mi belde
ye• bir mektubu okur okumaz, 
naemaan olacakaına. 

Ş6valye, lradulne tlç lalldm 
olmaya çalııarak aordu: 

- Elr mektub mu? •• 
- Evet, Şö•alye&. Sbla için 

h•rakalmıt bir mektub. Tam bir 
aydanberl aid beldeye• bir mek
tup. •• Kaybolmuın diye oaa bD
yUk bir dikkatle aakhyorum. 

- Bu mektub kimin tarafın
dan, Baba Karlo? •• 

- Bizzat, Matmazel C11Yanna 
tuafından ••• 

Şlvalye, ıenif bir aıfu alda. 
Demek ki Cu•anna ıajda. 

- Pek iyi, Baba karlo.. Mat
mazel CaYaaaa b•lm ıelecejiml 
•• bWyorda. 

Baba Karloaua dudaklarında 
ı•ytanca bir tebeıallm yayıldı. 
Bqım iki tarafa aalladı: 

- Ah gençlik, ah.. Şimdi de 
beni lmtihaaa ml çeklyoraunuz; 
aziz Şövalye.. Aranızda ı•çea 
py!erin hepıiai ben bilebilir 

miyim. ihtimal ki verilmiş bir 
aözftniiz •ardı... Yalnız ben şu 
kadarını hisaettlm ki, matma:zel 
sizin geleceğinizi muhakkak ad
detmiyordu. Bunu, bir ihtimal 
dahilinde görüyordu. Bunu neden 
anlaC:.m, biJiyor muıunuz? 

- Söylersen çok memnun 
olurum, Baba Karlo. 

- Matmezel tam gideceği 
gün bana talimat verirken, bir 
Jkl defa, (ıayet) kelimeıini kul
landı.. Şayet Şövalye gelirse, bu 
mektubu verirsin.. Şayet Şövalye 
l'ellrH onu buraya miaafir eder
ıin. Onu, ı•n• eski odaaında 
yatınraın. Yemeklerlae Ye ıarap
larma dikkatle bakaram; ıf bi bir
takım emirler Yerdi ı 

- Fakat. Matmuel ••reye 
ıitti? •• 

- Ala eau ıormayınb, ub 
Şövalyem... Bilmem ki, haıtalıtın
dan haberiniz YU' mı? •• 

- Biraz. 
- Bu hastalığı artbkça arttı. 

Artık hiç birimizde llmit kalmadı. 
Bereket Yerain, Romadaa l'elea 
hekimler onu güçlOkle teda'f'i ede
bildiler. Fakat buranaa havaaı 
biraz fazlaca sert olduğu için bir 
mtıddet Slcilyada yaıamaaına lll· 
zum göıterdiler. Blliraioiz ki enit" 
tesi, madmazell çok Hver. Onun 
için derhal Mesinaya adam l'Ön· 
derdi. Orada bir k&ık tedarik 
etti. Bir aydanberl hep berabu 
oradalar. 

- Peklll Baba Karlo.. Mek• 
tabu bana Yerir mlain?. 

- Hay hay, muhterem Ş6vaJ. 
yem •• Siz, ıatonun yabancıaı de
iilainlz .• Salona buyurunuz. Mek• 
tubu oraya l'etirirlm. 

Baba Karlo, ayaklarım ıllrlye 
ıftrliye llzaklaıırken,• Şö•alye de 
yavaı yavaı içeri pdl. Şatonun 
içinde, hiç birfey deiit••miıtl. 

Ona mazideki çdgua aıkım 
fıııldıyan Urf9y, yerli yerinde 
idi. OıtD gemerli duvarlarla 
blribirine merbut aaloalardan ge
çerken, btlyOk Orgun yaDJDdakl 
ceviz koltuiu görDr görmez, d .. 
rin derin içini çekti. Cuvanna, bu 
Orgun önünde oturarak atar alır 
parçalar çalarken; o bu koltuia 
gömülerek aıkınıa en meı'ut da• 
dakikalarını geçirmiıtL Ah o mel
on papaz araya ıfrmueydl, hiç 
fllpheak ki bu aaadet ebediyen 
devam edecekti. 

Gözleri, birdenbire du•ara 
llfttL Bllylk •e ınmnı bir çerç ... 
ve içinden kendine bakan (Mer-
yem) in reami, adeta kendlıine acı· 
) or gibiydi. Hattı, derin bir rah· 
ml ıafkatle parlayan g6zlerinde 
aanki birer damla yat titremekte 
idi. Şöyalyaaın vUcudu, hafifce 
tlrperdi. Derin derin içini çekerek: 

- Ne kadar talibıiz bir ada
mım. 

Dedi. 

Baba Karıo ıeatkmedl. Ayak
lannı ıUrlye ıllrtlye ıeldl. Elin
deki mektubu, Ş6Yalyeye ••rdL 
Cem iç içe ıanlmıı ••mor renkli 
ipek bir kurdell ile 111m11ka bar 
lanmıı olan parıumeni açtL Oku
mıya bqlada: 

C Af'kHt YU) 

Büyükler 
Gibi: 

- Bebeğin •yüzüne pudra mı 
sllrllyorıun? 

- Evet sokata çıkaraca· 
tam dal .. 

--ıt;Jy;~ı;-·-
Kambiyo inhisarı Yaptılar 

Roma, 9 (A.A.) - Dnn ltal
Jada bir kambiyo lnhlaan lbdu 
edllmiıtir. Blltln bankalar, cemi
yetler Ye mOe11eıeler- ltalyan olıun 
ltalyada yerleımlt bulumun • ec
nebi memleketteki kredilerini ec
nebi memleketlerle yapılan ml
badelede milll enatitllsUne ferağ 
etmeye mecbur olacaklardır. ltal
yan tebaıı aene nihayetinden 
enel ellerindeki blltln ecnebi 
eahamının miktannı bildirmek 
mecburiyetindedirler. Akai takdirde 
para ceı.aaı verecekler ve adalara 
tehcir olunacaklardır. 

l Habeş Hududunda Bir 
ltalyan Ordusu Var 
( Baıtarafı 1 inci yl:ıde ) 

F aıizm idaresi iktidar mevkine 
geldiği ıraman blSyle iyi bir u:.• 
ıurdan azami istifade edilebile
ceğini dUıUnmilştU. Faşizm ida
resinin Jlk Somaliye Yali olarak 
gönderdiği adam, Kont dö 
Vecchidir. Bu zat 1924de vazifeye 
baılamışhr. O zaman ltalyan ifgall 
aahil mıntakaama inhlaar ediyor
du. Bu ltalyan kuvvetlerine yar
dımcı olarak ta Somalililerden top
lanmış bir takım batıhozuk kuv
vetler vardı. Bu zat hu başıbozuk 
kuvvetleri dağıttı. Yerlerine 400 
kitilik muntazam silihlı bir kuv· 
vet vücuda getirdi. Batlarmada 
binbaşı Camillo Bechiı isminde 
Alp kıtaatına mensup bir zabit 
getirildi. Bu adam derhal İfe ko
yu ldu. Ve Hebeıistanı ııkı bir 
çenber içine alacak ıekilde ve 
Habeı budud muhafızları İ:smi al· 
bnda başları beyaz sarıklı mun· 
tazam taburlar vllcuda ıetirdl. 
1925 aonlarına doğru mitralyoz,c .. 
beltopu fibi mükemmel aillhlarla 
mllcehhez iç tabur vllcude getl
rllmiıtL Her tabura aynca de•e 
sırtında ta11nan top kuYvetlerl 
ili•• edildi. 1926 da ba piyade 
taburlannın adedi altıya çıkan• 
lıyordu. Aynca iki tane zırhla 
otomobil mltralyoz lot'aıı UiYe 
olunuyor, de•• topçuau da yedi 
lot'aya ytlkaeltiliyordu. 

Ağır topçu on alayl bulmuftu 
ltalya hllkumeti ile bu kııımda 
Habeşiıtanın uaab bir hudud 
çızgisi bulunmadığı eaaaına lmnad 
ederek Habeıistan ile mlltemadl· 
yen Jhtilif bilinde idl 

Hatta bir ara Somali arulılne 
komıu MiciyUrten kabilesinin ita• 

!, 

. 
atsizliğini ileri ıllrerek bu kabi-
leye karıı bir tedip hareketi 
tertib etti ve bu suretle Somali 
kıtaatının talim ve terbiyesi 
Ye ailihları da tecrftbe edilmlf 
o!du. Somaliler Miciyürten ka• 
hilesini ibreti mileaaire olacak 
surette tedip ettiler. Somali a .. 
kerlerinden Mehmed Bin Abdul· 
lahı Habeıi o kadar büyftk ya• 
rarhk gösterdi ld, bu ıiyah mlla
lOmana yUzbaıı rlltbealnl verdiler 

Demek oluyor ki, Somali h~ 
dudunda ltalyanlarla Habeıtler 
arasında vukuagelen aon hidiıe 
ltalyanın Habeıistan üzerinde 6te
denberi iddia edegeldiği bir eme
lin tahakkukuna doğru atılmıı bir 
adımın ifadesidir. ltalya Habeıı.. 
tana almak iıtiyor, bunun için de 
nUfua fazlalığını ileri aUrUyor. 
Miiıtemleke ihtiyacından babae
diyor ve baıkaca Umumi Harbtea 
dlierleri bOyUk lokmalar yuttuiu 
halde kendiaine bir ıe1 verllme
dljinl aöyllyor. Nitekim Fraua 
Ue ltalya ara11nda aon yapıl
makta olan mllzakerelerde de 
ltalya Habeıiatanı latemek ıure• 
retile oraya huaual bir allka 
s6ateriyordu. Hatta ltalyamD 
Franıa ile anlatmak lçba Hab .. 
ılıtanı iatill buauıuada F ranADID 
kendiıiae yardım etmul llzım 
ıelditial, aynca aahildekl Cibutl 
llmaaile F ranauı Somallaial kea
dialoe vermeıl ilzam geldiğini 
ileri aDrdllğD A nupa sazetele
rlnde herıtıa g8rllnmllt ha•dla· 
lerdendir. 

Binaenaleyh; ltalya • Habetla· 
tan alllhlı lhtilifım ltt• bu za
viyeden görmek llzımdır. 

.pAQA 
,(BiQiKTiREN 
QA~T-bDbQ 



10 Birlocl kinuri 

Ankara Caddesinde Bir Savaş 
--'------

Bir Kaçık, Dün Ortalığı 
Altüst Etti 

( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 
Ali semtim ayaklanc!ır.an ve bir 
aokak savaşı halinde beı, on dakika 
devam eden bu facia hakkında 
topladığımız malumat şudur : 

Ankara caddesinde matbaa 
akiatliği ve lltcğrafçılık ile uğ

l'afan ve Ihsan kıraathanesinin 
karşıaındakl Bay Rızanın apar• 
bnıan ıeklind'eki binasında oturan 
{28) yqlannda Vanlı Ahmed is· 
•inde çelimsiz bir adam vardır. 
Bu adam Cağaloğbında (33) nu· 
Dl.arada o uran Bayan Emineniıı 
lazfle evlenmiı. 

A!tı yaşlarında da bir çocuk· 
lara olmuştur. Fakat bir buçuk 
ilci senedenberi Ahı:ı:ed akli mu .. 
'Vatenesini bozmaf "e bu yüzden 
de a· esile arası açılmıştır. Blrgftn 
Ahıned ça11.ıdan eline bii çelik 
11aldırma ve bir torba da ceviz 
alarak evine gelmiş. Cevizleri bu 
•aldırma ile kırmıya çocuğuna, 
lrarıaına ve kayınvaldeıine ilt:ram 
•tnıiye başlamış ,. ~ sonra birden 
bire ayağa kalkarak haykırmıf: 

- Ey karıJ Bak ı:ı saldırmaya 
ne de keskin .• Bunccla föyle senin 
burnunu, ağzını kıbr, kıtır kessem 
ne iyi olur? 

Evde kopan fcryad üzerine 
komşular gelmiş Ye Ahmedin 
elinden saldırmayı almıılar.. vo 
hubran da geçtiği için, Ahmedi 
bırakıb gifmitler.. Ahmed yata· 
ğı:ıa uzanmış, tam gece yarua 
tekrar sofaya fırlamıt: 

- Aman yeliJİn beni aslanlar 
paralayor diye bağırmış. Sonra da 
eline bir teneke alarak çalmay' 
ve O} nama ya bqlamıştır. Bir 
Bene evvel de Ahmed birgüo 
kansını kolundan yaralamıştır. 
lşte bu yaralamadan sonra kansı 
tnahkemeye gitmit ve boşanma 
davası açmıştır. Ahmed bu dava
dan sonra büsbü oynatmış. Ve 
bu boşanma ad· aesinde Avukat 
Me!etiyos mDhim rolü olduğu 
Zahabına bpılrmf ya dila aaat 
14 de Villyet kapısının karpmı
dakf Alinla kıraathaneaine gelmif 
Ve on dakika oturduktan 1011ra 

dışarıya çıkarak elini arka cebine 
e.tnıış ve küçük rovelverle kahveye 
e.teı etmiye baş mqtır. 

Arkasını yola çevirmit olarak 
oturan avukat M. Meletyos arka· 
•ından vurulmui- Karasevda ile 
•khm oynatan cani bundan sonra 
tabancaamı ıuraya buraye boşalt
lhıya baılamıı ve o sırada Vila .. 
~et kapıSJnda nöbet bekliyen po• 
li~ Bay Yaşar üalüne atılarak 
•l~nden tabancayı almak istemif. 
A .talta, 6atiiate denecek bir f&
ıekilde devam eden boğuşma ea· 
•asında caninin tabancasından 
sıkan bir kurfUD Bay y aprın aol 
IHztJne, bir kurşun da sağ elinin 
•wcu içine saplaııuak orada kaJ. 
•nfbr. 

Bu 111rada polisin elindeıı kur· 
tufan Ahmed etrafına atef ede
rek Maarif MOdürltiğftne doğru 
lleı on adım ilerlemiş ve lokantacı 
Bay Fettahın dükkinı önündeki 
hüyilk çınar ağacının göv· 
delini siper alarak, yaralanma· 
ama rağmen kendiaüıi takip 
eden, polis Bay Yaşara ateı 
ebnekte devam etmiştir. Kendi· 
sini ernin bir yere sakladığın· 
dan emin olan cani bir taraftan 
polis Bay Yaşara, bir taraftan da 
kendi oturduğu P.partımanın p«ın· 
cer..! sine doğru kurşun boşallmıl 8 

devam elmişJr. Bu sırada : çıkan 

kurıunlardan birisi apartımanın 
ikind katındaki ıoför Alinin 
penceresinin camlannı parçalamıı. 
Diğer iki serseri kurtundan 
biriıi o aparhmanda oturan Fat· 
ma Hanımın sokakta oynayan 
altı yqmdaki kızınm sah ayağına 
ve oradan geçmekte olan 
Hayri isminde baika bir çocuğun 
kalças -a saplanmı.şlır. 

Bu sırada Bay Yaşar da ı::·ıerl 
caniyi pususunda vurmak için 
afep devam ediyordu. 

Bu ıırada Bay F ettabın lok an• 
ta1ında yemek yiyen blr zat he· 
men dışarıya fırlamış ve ağacın 
arkasından uzanan Ahmedlıı eline 
ve kafasına birer darbe indirmif 
ve tabancasını yere diişlirmüştür. 
Ba suretle sersemliyen Ahmed ağa• 
cm arkasmdan maydana çıkınca 
da polis Bay Yaşarın karşunile 
vurulmuş ve caddenia tam orta
sında ıendeliyerek bir devir yap
diktan sonra yere yuvarlanmıştır. 
Bu ınrada emniyet mfrdlirlüğün• 
den yetişen polisler sokak orta~ 

sında ve kahvede beı yaralı bul· 
muşiard:r. Ahmed Cerrahpaşa 
hastanes:ne lca.1Clmhrken yolda 
ölmüştfir. Polis Bay Yaşarla avu
kat Meletiyos Sağlık Yurduna 
Kaldırılmış ve ilk tedavileri yapıl
dıktan a.onra Meletyoa bir arkadaşı 
tarafından, ev.iae giitürülmti •polis 
de cerrabpaşa hastanesine kaldt· 
rılmıf ve vaziyeti çok tehlikeli 
olduğu için derhal gözüne ame
liyat yapılmıştır. 

Çocuklardan da kurşunlar çı
kanlmış ve bu kurşunların cani• 
nln fabanca.tnndaa çıkan kurşun· 
lar olduğu anlaşılmıştır. 

Hadisenin tahkikına Müddei-
umumi muavinlerinden Bay Celal 
el koymuı ve aktam geç val~te 
kadar Emniyet ikinci Şube Mü
dürlüğünde meşgul olmuşlar. 

Bir De Celeb 
Yaralandı 

Dün aabah Edirnekapıda bir 
cinayet o!du. Cdeb Nuri i.minde 
birisi ağır aurette yaralandı. 
Hadise ıöyle geçmiştir: 

Döo ıabab Edirnekapıda kah
Yecİ Ahmedin kıraathanesinde 
Sulukulede oturan celeb Nuri ile 
Mehmed buluşmuşlar, aralarında 
bir kaçakçılık meselesinden dola• 
yı ağa% kavgan başlamıştır. Bil' 
aralık Mehmed aaldırmasmı çe· 
kerelı celeb Nur:nin sol kabur· 
gası Osttine aaplamtf, kaçmıştır. 
Yar ah, yarasını tutarak Kara• 
gümrtik p-0lia mevkiine kadar 
gelınif ve oradan da Cerrabpaşa 
baıtabanes ne kaldırılmı,tır. Edir
nekapı Jandarma kumandam F evw 
z.i ve Hamdi çavuş·ar birazsonra 
Mehmed" salclırnıasile beraber 
yakalamıya muYaffak olmuılar ve 
Müddeiumumiliğe teılim etmit· 

lerdir. 

Yurddaş: 
Veril mah ku lanmak, yurda 

bağla o'mıık demektır. 

Yurdd~t: 
Oopara bıırcarken bile kimin 

cebine ı(rdifini düşiln. 

Yurddaf: 
Yeri M h kull - nmak, mi '.li abli-

kıaıız o\ıo~hd r. 

Yurdda,: 
Milli .stil:ıaıin ıırtmuı. yerli malı 

kullanms kh &erçektir. 
M!lli l~tınt Ye T!l.anuf C•miye.H 

Öz Türkçe. 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

BugUnkD Bilmece 

Bot dört köıelerl qağıda ya• 
mı manalara ge!ea lSz Tilrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ıa· 
yede hem vakit geçirmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri 6ğren• 
miı olursunuz f 
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12345678 

Soldan saıa 1 
1 - Hepimiı 
2 - lılnh 
3 - Mecruh 
4 - Hıızu 
S - Akıl 
6 - Nisyan 
7 - Bir nota 
8 - lncenİla zıddı • kııın yağan 
Yukandan aşa§ı; 
1 - '4e•zu .. beyas 
2 - Başına bir Y ptlrDlnc• ge• 

Dar • mai 
S - Ekmek. Y•pılırkea kallaDılan 

elcıi hamur 
4 - Rarb mlifreze.l 
S - Burundan çıkarılan nı 
6 - Er kelr hizmetkAr 
7 - Yırtık yerlete tam.İl' için ko

nulan parça 
8 - Sene - pia'ik 

İngiltere Aleyhinde 
Bir Casusluk 

Bu lıte Şimdilik Japonya 
itham Albndadır 

Sina-apur, 9 (AA.) - Bura zabıta
aın·a earareagi:ıı faaliyeti, Perıembe 
günQ yapaJacak deni:ıı Ye bava ma

. nevralaril e afAkadar olabilecek bUyük 
bir casu•~uk itinin mevcut oldutu 
hi1&"ni .ermektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Dl.in alııam 
çıkan. bir tebllj'de, Siagapurda apa-a 
kırrıldıtı ıöylene11 Japon caauıJuk 

ça'.ıtmuı hakkında Londra -fa biç bir 
rapor ahumadı~ bildlrl'mektedir. 

Teblij'cle, Sing-apur d•niz n hava 
m~m vralarıaın ıra·ı idare edileceği 
bı:ıkkında b:qey .CSylenanen:aektedir. ........... _ ....... _. ..... -...--....__ ...... ____ ····· 
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Ağız, mikroplar için açık bir kapıdır. 

Bu Kapıyı RADYOLIN 
ile muhafaza 
albna alınız ' 

En maruf dit tabiplerinin iyi 
bir diş macununda aradıkları 
vaııflar ıunlardır : 1 - Dişia 
m.ioas1nı çizmemeli, 2 -
Hamızl tahammUrlere mini 
olmalı, 3 Mikroplan 
öldllnnell, 4 - Diş etlerlnJ 
kuvvetlendirmeli. 

Biltihı bu Yaaıflara malik 
olan RADYOLIN ağızda 
tıbbuı fatediği hizmetleri 
görmekle kalmıyarak diıleri• 
nlzi parlatmak ıuretile aUzel· 
liğinlze de hizmet eder. 

RADYOLi 
Kullanınız 

Kadınlar Birliği de 
Merasim Yapıldı 

.... .ınbul Kadınlar Birliği men
ıuplan, dW. saat 16 da Birlik 
merkezinde bir toplanh yapmı.
lardır. Bu toplanbda TOrk kadı
nına verilen saylav ıeçmek ve 
seçilmek hakkı dolayı.sile merasim 
yapılmışhr. Muallim Bayan Hasna 
bir nutuk söylemiş, Türk kadmı· 
nın duyduğu heyecana tercüman 
olmuıtur. 

1935 aenesi Mayısınde lstan· 
bulda yapılacak Beynemilel Ka• 
dınJar Birliği kongresinde, saylav 

seçmek Ye ıeçilmek hakkından 
babıedilecek, erişilen bu merhale 

dünya kadınlarına Türk inkı ·ahı
nın aeyri içinde anlatılacakbr . 
Reaim dt\okil toplantıdan bir 
görüoftştür. 

İstanbul orman Müdiirlüğünden: 
Malzemeli ?rman idaresinden verilmek ve her yaprağın dip 

ve uç kıımma cilt varak numarası konulmak ve bu iki kısım ara11 
da zımbalı olmak ıartile beheri eI:işer yapraklı iki bin cilt orman 
mfiruriye tezkeresi bastırılacaktır. 30/12/934 Pazar günll lstanbul 
Orman Müdiirlfiğünde ıaat ilçte aleni münakasa ile ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin mezkür günde Orman Müdür!üğüne 
mllracaatlan. uo .oınn D'IV7,, 

---·~~~~~~~·~~~~~~--...._~--~-------~~~~-~---~ 

_ı ___ e_a_ıo ___ ~ı I DABCOVICH " ŞUra'.cAsı 
MetriklAzam Balosu Telı 44708 .. 7. 41220 

( Türk Yük.eeltme ) Ceıniyetinin hu 
yıl da tertib etmekte olduğu (~ieşrik.i 
Az~m llaloııu )nun 17 Thınci kamın 
1935 Pertembe günü akfamı Taksım 
Cumhuriyet mfydanındaki ( ~fak~im) 
ulonlarında pek mutantan hir ıurcbe 
nrile<•eği h-ıhM verilmekteıiir. 

, *' Denizyolları 
;şLE'fMESl 

AH•t l•rl ı Karal.ılı Ki 'rll'ntı 
Tel. 42561 - Sirk ·ol MOhtlrdar:a,de 

H .. Tel. 22740 
.......... "im ...... 

iskenderiye Yolu 
EGE vapuru 11 Birinci Ka· 

nun SALI 11 de lskeııderiye'ye 
kadar. "8384., 

·---------------------~---· Karadeniz Yolu 
KARADENİZ vapuru 1 t B;

rlud Kinun SALI günO akşamı 
saat20 de R"zc'ye kadar.'•8410 ' .. 

A vnıPa Ye Şark limanlan araunda 
muntau..ıa posta. 

.Anverıı, Rotterdam, Hamburg n 
lakımdhıavya limanları i9in ymoda 
Jta.nk•t edecıek ...apurlan n c.llluyanın 

baılıea. limanlarında tranıbor Jeıneo 
Yaı.krnlla geleo"'k vapurlar 

Augu.t Leonhard vapuru 10 
J\nnurıuP.vv*'le doğru. 
Norburg vap. 30 K ev.-ele doğnı 
YJıJund'l hareket edeeek npurlar 
Augusl Leonlıartl vapW'tl 17 
K. evvı•le clf>ğru. 

Norburg vapıırn 10 K. saniye 
dogru. 
Fu:ıla tuf"iliit i<:in Gala.ta. Freuk)·an 
hım umumi acentelı~iue muraoaat 
'J' .. ı. 44707 s - 4 ı ~00 

, ______ .. (5291) .., 

,. .. Dr. ibrahim Za j 4' 

1 Cağa o} u: r.ı hm td y.! cal=.li!ıİ 
Ça.al; ~ı.n~ ıo ıuğı No 5 

1 Hcrgu;ı ö.;ı- .:.! .. il r.oıı .ı bas a .ı -ı ıı 
~ kabJf ea r. 
f aw;gpp;;4w 



HASAN VET URUBU 
ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK Hastalıklarına Şifaitesirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 

Milyonlarca • 
ınsan 

POKER 
P L A Y brat bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Botun dlnJıdı fevkalade ralbıt 

DAi ON 
Pilleri ve 

Cep fenerleri~~ 

Gayet pratik, iatimall kolay, tembaatlı n IOD 
derece iltifaclellclirler. BillNlt'a br••Wda ,.. 
rantl 100 metre meufedeld &ala~ 
rak yolunun kem.Umarla cle•am 

Pillerin muhteif boylan •• feaerlerla ..... 
teHf duleri YAl'dar. 

Taklldlerlnden Akınınız. 
Deposu : lstanbul Tahtakale No. 10 

1885 
ile1tartık nazik' 
cı ı kalmadı. 
Çünki -,aq qibi 
ı,umu~Atıcı kCS· 
pügü , kılla~•'! 
muk~vemetını 
azaı~ır ve en 
nazik ciltlilerin 
bile kola'lca tı· 

·.. raJ olmasını 
mus6il' kılar. 

Q~n• '2amand• sonderece 
lkt-lıadldir.. •• · 

AM LA 
Tam atlu ltoel•ia clolclaraa bir yeniliktir. Umum mekteb 
talebelerile hallaa birer tane ediameai llzlm •• hatta elzemdir. 
Tam at:aa ( aa) pafte harita,. Ye ( 88 )uhife bakalorJa mal6-
.. tmı had olup ( 1211) Wllf ıibl uc:m hir flatla aablmaktaclır. 

Sabf Jerl ı 1 K 8 A L ldtaphaaulcllr. 

Zafiyeti maumif' lftihamılı1r n bnetaiılik laalituulı bllvlk 
falde n telİrl ıörillea: 

FOSFATLI 

ARK M LT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ••tllır. 

Beımine bakıws: 60 7a1ını geç
mit bir bduaa benziyor mut 
Buna hi9 ki.,. inanamu. Fakat 
böyledir! Bu kadın, bflyiik •alde 
oJmuına rağmen hail paçlik 
heyeoanlanm du7maktadır. İtte 
kendiıİDİD bizzat psdıkları: "An
o.k birkaç •1 enel, cildim t.. 
mamea buraımaı •• 7üıümUa 
Hal kıamlan çöbaiittft. SbkHD 
1atlanada g6rlatl7onlum. Bir 
arbdatım. bana oll& loin yeglne 
uum olan ( Biooel ) Tokaloa 
kremini kullu•ım• ta•liye etti. 
Dedilini J&ptam •• oiddea bir 
mueise olda. Bütün bW'Ufukluk· 
laram ıail olda Ye oilclim bir 
ce•o kıs cildi gibi tue .,.. caıip 
bir tekil alcb. Reelllm de )'izlıa
deki ıayaaa bayfet tebeddülil 
atak Wr aareUe ıöeteraek'9dir.,. 
Fen; )"Üıün buruıukluklan Ye 
adellba 01ıftw .. ciltteki Bio
oel cevherinin ziya& uframaıın• 
dan ileri reldıfial iapat •tmittir. 
Viyana V'DiYeraiteli profeeörl .. 
rinden Doktor Siejıkal'm UZUD 

tetkikat& neticeainde ıeno ha,
•anlardan iıtih..Iine muYaffak 
olduğu ve bütln dünyada iadmali 
hakkı Tokalon tarafından temin 
edilen "Biocel,, namındaki kıy• 
metli ot•her, ıimdi oilt içiıı bir 
blUr olao pembe nDgindeki 
Tokaloo kremiDİD terkibinde 
me•cuttur. 
Bunun iıtimaH NyHİDde her 
kadın buru9ukluklardaa kurtulur 
'Ye 10.20 yq daha pnç görü
nebilir. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dt"esdner Bank tubesl 

Merkezi : Berlia 

Tllrlclgerleld ıa6el,,,.l ı 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Depoau ı lat. Tüfün Gümrügii 

-tc H• tirli hnke IJI ıt-

, ..... 9"' bl e.strR ASPiRiN. E9 ...... 
, ......... Alnl-w ~ .......... ~ 
inek için baıvuracaOına& deva, dünrad• 
methur .. ..,.. • müstahua olmalı..._ 

Diıleri 
Kurtanrl 

Diı eflerlnl 
Kuvvetlen· 
dirir f 

Apı kokU1aa 
defeder 1 

Ağızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikroplan 

0/o 100 
Ôldürilr 1 

Clldlr• ve ZUhrevıre -
Baıtalıklan mütehassııı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğhı, Aamalımeıçi& Buna Puan 

iUiutiıMle Atla Bu TeL '8118 

İzmir ve Mersin 
Stlr'at Yolu 

DUMLUPINAR K.":!r 
Perşembe ,... uatıı 
ti• Sirkeci nlabmıadu kalkarak 
dotra lndR. Aataı,.. AlaaJa, 
..Aaa•ur, Menha •e Pa1ua pd .. 
aek. D&alfte IHıalara llAY•t• T .. 
ıucu. Çaaakkalo •• Gelibola1• 
utrayacaktar. 

llln 
Tasfiye halinde buluaaa Jak Ya

kuel Ye Beneıra ve ılrekbı tlrketıno 
ait hırduat e11a aahhaak tlaere ça
tıda mezad daireainde uaul• teılm 
edildikten ıonra 20 KbunueYHI 934 
Perıembe ılnl aaat oa içte açak 
arttırma Ue aatalacatı llln olanur. (5668} 

TawffJ• memuru aYUkat Fopi 

Son Poeta Matbaa• 
,..,,,., Ali IWuem 
NeplpıllMlrlaTaWr 


