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yeni Bir ittifaktan Bahis Varı Eroinci_ Şebeke 
-

8
. b 1 Eldeki Maznunlar On 

Fransa -Ve Sovyet Rusya ır Har ikiyi Buldular 
ihtimaline Göre Anlaşmışlar 

Londra, 19 ( A. A. ) - Star 
gazetesi, gizli Sovyet • Franııı 
askerlik muahedesi hakkındaki 
ifşaat üzerine yaptığı tahkf katın 
neticelerini bildirmektedir. 

Bu gazete, muahttdeoln 22 aon 
tetrinde Cenevrede Bay Lava} ve 

1 

Bay Lltvlnof tarafından kat•ı ola· 
rak kabul edildiğini yazarak 
diyor kh 

1 

.. Birinci maddesinde yalnıı 
mtıdafaa lçla oldup yaıılan bu 
muahedeye ıröre, Franıız ve 

, D•vamı 15 ınci 7Gıd• ) 

Y )dönümleri .. 
Bulgarlstanda PHevni HYaflDID 1 kiliae)erde çalınan çanların ani, ••wG• 

rıldönümO, bOyllk göıteritlerle flbl kulaklnrı•ııdadır. 
( tezahürat ) anıldı. Bulıar yurdunun Onlar öyle acı gilnlerdl ki, 8lüm 
ller yanından binlerce kiti, Pllevnoy• döıetiade ~ile anılablllrler. Yer yü• 
lkın ettiler. 1877 aanıı, yHldea bat- ıünde hi~ kimH, bfr uluaun, &'eçmltlal 
••tnıt gibi, aönllllerd• . kapah kalan anmak lıt•ti anane ciuramas. 
••ki yaralar detlldl. Üıta küllenen Bu, böyle olduj'uaa aöre, dlyo-
ateıler; karıftırılarak içinde aönmlyea rum ki, bla ele hlt olmazaa, Balkan 
hlrkaç kınlcım arandı. Bundan elli ıavaııaıa yıld6nOmUnl, her yıl o gia 
)'-di yıl önce; geçen bir aaYafı, an- ıeJince, tophı olarak anaak ... 
dıkları için, Bulgar komıulara göce· Edirnenin dllotütll gOa, 18ateriı 
t•cek detlliz. Uluslar, kendi ak ve yapmak için detil, yalnızca yaralanan 
le ara ıüalerinl unutmazlar. Kimini gönlOmUzGn acıklı Haine kartılık 
utlu~amak, ki';°ini .a~ı acı anmakla nrmek için hep bir araya ı•IHk ... 

reçrnııteld aevınçlerını, yaslarını ta- Buaun ıibl 1877 HHflaıa da, belki 
1•leml1 olurlar. d ö ki 1 d Ida a 

B k k k . dl b·ıı ? oa an nce HY•f arıa ayı n m• uaa im arıtır, ım ae 1• ı r . . . 
B t b d • Q a t k l t • !erinde kHdımızl dlaJemek r•rınde 

en m ura a aua • e •e • • olurdu diye diitGnlyorum. 
df tinı ıudurı Bizi• de yaıadıfımız ak Tuna boyu, bize u1Bk dHllecek. 
•• kara ıtnler yar. . Varsın u:z:ak olıua. Oaun ıuyuna n mı 

Saz ••liti Balkan aavatı lzerınden kanlı 1azyaıları•ıa karıttı? 

.............................................................. 

Bu2'Ün 

1 
Sayfadıı 

Yugoslav 
Kabine Buhranı 
B Iirad, 19 ( A.A.) - Salta• 

nat naibi Prena Pol, kabine 
buhranını hnlletmek için iatlıa· 
relerine baılamııtır. Baıbakanlığı 
Uzerlne alacak klmaeler arasında 
Bay Y evtfç ile, General Jlvkoviç 
•• eakl Baıvekil Bay Uıuuovlç 

( Denmı 3 U..•D 70ıd• ) 

a ... r.ı Jillcovlç ----------- -------------
Bir Facia Daha 

•llc•k ( 22 )-yıl geçti. Türk ıoyunun . 
latt" bl ( lk )d 1 UIU karılııını Anmak, anılan yeri aramak detıl, . 
b un r il e en • r P çı d oaua için inlemektir. Bu iniltiyi, kimse 

Tramvaya Athyan Bir 
Çocuğun Ayakları Kesildi olırUnb.Y~lakurı (30) 1

1
1• (4

1
0) 8~.811

10,u: çok ıöremu. Nasıl ki, biJı de baıka· 
an ııım tııtın naan arı, go:z: • . .. 

ıfSrdGI larının aevıaJ ıılıklarına, ıoz yafı er. 
Bulgarların Edlrneye i'lrditi gOn, çatlayanlarıaa au çıkarmıyoru1..-•* 

Seyrüsefer işleri 
Değiştirilecek? 

Bir mtlddet
te n berl Viyana• 
dba tedkikatta 

ulunmakta olan 
belediye 5eyrU• 
•efer işleri mil· 
duru Bay Faik 
on gUne kadar 
ıehrfmlze dan .. 
c ktir. Bay Faik 
Y•ptı~ı tedkikat 
hakkında bele· 
diyeye uzun bir 
rÖapor verecektir. 
ğ ren diğimi ze 

i6re, belediye, aır .lıllg•ltt•m• ııuıag•1'•si 
tehrfn aeyrUaefer itlerini tanzim yeniden tesblt edilecek; takat, 
için yeni bir proğram yapacak· araba, aair nakil vaııtaları vaziyeti 
lır: Şehirde gidiş ıelit yolları daha eyi bir ıelde konacaktır. 

Dün akıam üzeri Kuruçeımede 
kanh bir hldiıe olmuı, bir çocuk 
tramvay altında kalarak acıklı bir 
aurett• iki ayağı keailmlı •• az 
aonra bu yllı:den ölmUıtUr. Facıa 
ı&le aeçmlştir. 

Bebek • EminönU hattında iş· 
leyen vatman Alinin idaresindeki 
tamvay arabaı.ı dUn aaat dört 
sularında kuruçeımeden Arnavut
köyüne doğru giderken, 1 yaşla· 
rında Necati adlı bir çocuk son 
sür'atle ilerlemekte olan trmvaya 
atlamak lıtemlı, fakat muvaıene· 
ılni kaybederek tekerleklerin al· 
tına gitmıf, lkl ayağı da kesllmit· 
tir. Çocuk derhal Ortaköyde bir 
h .. s haneye kaldırılmıı, fakat bl· 
raz nra ölmUıtUr. Vatman tutu· 
lara~ t ahkikata baılanmı~br. 

ngiliz Büdçesinde 
Müdhiş Açık! 

Londra, 18 ( A.A ) - Bütçe açıtı 
boyuna artmaktadır. Ma1arlf f aılı~ı 
hali hazırda 111,043,471 liraya balit 
olmuıtur.' Geçen Hnekl fazlalık 
ancak 96, 725,882 lira idi. 

Bunlardan Başka Dün Haydarpaşada 
Bir Kahveci Daha Tutuldu 

Sold•11 •ukarıaı: lhr•ltlm, Lamio, Miltal, Apu.tol ve altla Hlda•: 
Dlmltrl, Roıo, Vtfli, Sara 

Efradı şimdilik sekizi bulan ve lar da dün muvacehe edilmişlerdir. 
evvelki glln meydana çıkan bUyl\k Bunun haricinde dun, K.adı· 
eroin kaçakçı ıebekeslne dahil köyde, Haydarpaşa cadd sınde 
olmakla maznun olarak tutulan kahvecilik yapan Süleyman da 
kimselere illveten dlln do bir ka· yakalanmııtır. Bu yakalama, SD· 
dmla Uç erkek daha r:an altına leymanın kaçak eroin ticareti yap· 
almmışlardır. Evvelce yakalanan· tığı ihbarı üzerine vukubulmuıtur. 

Bitiyor Marsilya Faciası Tahkikatı 
Teırlnlevvel ıuikaatlne mUtealllk Mar1ilya, 1 g ( A. A. ) - 9 

tahkikat bllkune aona ermiıtlr. 
Birçok memleketlerden ve bilha_11a ltalya, YugoılaYya, Çekoı· 

loYakya, lniçre, Avusturya ve Danzigden Hınat tedhişçileri hakkın· 
da lıtinabe yolu ile iatenilmit malümat gelir gelmez doıya adliyeye 
verilecektir. 

1 Eski Bir Şarkının Yeni Medlu_Al~ü ____ I 

Dildiidene aöater yüıUnU ayda bir olsun l 



[!f alkın Sesi) 

Köylü için 
Çok Yerinde 
Bit Karar 

Ziraat Bankası muhtaç köylüye 
tohumluk ve yemeklik buğday 
dsğıtmaya karar vermio. Bu 
eu ·etle eıkınb içinde bulunan 
köylüler hem rahat oefH alacak
lar, hem de müstahıil vaziyetine 
geçtceklerdir. Ziraat Banka!Jını, 
bu kararından dolayı tebrik eder· 
ken halkın bu yoldaki mutalea
eıoı da yazıyoruz: 

Bay SıLbrl ( Sultanahmed Diıdari19 
yokuşu 81 ) - Ziraat Bankan tam 
l&:öylün6n banka1ı oldotun• llOD 

c- manLrda verdifi faabetli kararlarla 
rüstermiye batladı. Borçlu k6ylflnln 
~orçlarını uzun yadeli taksitlere lıağ
.ıyacaktır.Şimdi de köyllye bir mil10• 
liralık bu§"day dafıtmaya karar ver• 
mittir. Kö!G butdayı ekecek, yiyecetl 
•1mayan köylü yiyecek, sonra da 
tankaya ya aynen butdayı geri vere-
eek Ye yahad maliyet ftyabnd
parHıaı Meyecek. Ziraat Baakasuu 
.. albimd•n aelea blyük blr HYiaçle 
alkıthyorum. 

)#. 

Bay Mehmed Ali (Kumlı:apı İbrahim 
pqa çıkmazı) - Köylü bizim nrlı

tımızın temelidir. Bu te•el ae kadar 
Atlam olarsa bizim de mukavemeti• 
•ia okadar üath ol•r. So. Hı
.. ıerde kurakbldar n mahnlla 

para etme•eai ,-Zinden köyll
mlz çok urıf "Ye borç'u dlf
mlıtt. z ·raat Baakaaı köyll•ln i•
dadıu lmır aibl yetif•Hİai çok iyi 
biliyor. BiJo tanftao köyllala borçla• 

naı uzun Yad.U Y• az fabli talultlerle 
•&atmayı dlf6•1lrkea bir taraftaa da 
elladeki l>•tdsJianl- mllüaa bir 
kıamıaı k4yliye borç olarak clafıt

mayı kararla9tırm1ıtır. Hem de faizsiz 
H maJIJet fiatıaa •• 

• 
Bay Şaban (Çengelköy iıkele oad-

deai 51) - Ziraat baakaaaaı ••kiden 
kuruluı hikmetini unutarak bat ka 
aalt•lara me11ul oldu diye tenlıtid 
ederdik. Fakat banka aon samanlarda 
i,.i •IH•ma .. na tam •lnalle 
uypa bir müuae1e oldut-nu ıspat 
etti. Sıkııaa ve daralan köylDye 
derhal yardım elini azabyor. 

Köy1üyü huafaıs Ye ullm tefeeUer 
den kurtaracak kararlar alıyor. Şimdi 
de bazı mıntaka köylerine bir mi'yon 
lirahlc buj-day datıtmıya karar Yer• 
mittir. Ziraat bankasının toprak diye 
tuttofa altın olsun. 

Bir 
Ne 

Ayda 
Yapıldi? 

Belediye, son bir ay içinde 
şelarimizde yapılan bııaata dair 
bir lıtatistfk yapmııtır. Bu lsta· 
tistiğe göre, ıon bir ayda latan· 
bulda (50) ev, (11) apartaman, 
14 dUkkin, 14 muhtelif bina 
lnp edllmiıtir. Bunlardan ba9ka 
307 bina da tam·r edilmlıtir. 

DAHiLİ HABERLER 

Mahkemenin Mehabetini Bo
zan Bir Suçlu Tevkif Edildi· 

Beya:zıdda Arı:ıhalcilik eden Bay Şevket, bir 
arUdaflDI bıçak çekmek ft RBdİ&İDİ ölUmle tehdid 
etmek 8Uçiyle dün Sultanahmed ikinci Sulh Cua 
Mahkemeaine verllmlıtlr. Suçlu koridorda du111pla 
&Jramıı lteklerkea birdenbire jandarmanın önUnden 
Jlrllywek mahk .. e unasaıda batında ıap
kaıile beraber doğruca muhakeme zabtını tutan 
kltibin yanına gelmiı ve doıyaları bntbnmya 

beılamlfbl'. HAklm Bay Salihaddin Demirelll mah· 
kemeoin mehabetini .bozduğu lddlasile derhal Bay 
Şevket hakkında (24) aaatllk bir teYkif karan verdi 
ye ke11dislnl kapı alhaa g6nderdi. Alqam geç n· 
kit Bay Şevket diğer auçundan dolayı ıorguya çe
kildi ve bu auçtan gayrimevkuf olarak muhake
mesiain 7apılmaa1aa karar verildi. Bay Şevket dihı 
geceyi tevkifhanede geçirmiftir. 

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

24 Saatte 
Bir Otobüs Tutuştu, Ya
ralamalar Ve Hırsızlıklar 

Oldu 
Kerut•cilerde ıof& Ahmedla 

3365 numarah otobtialla benzin 
depoao tutuımuı in de lirayeti
ae meydan verilmeden aöndO
riUmüttllr. 

Jı1.. Beyoğlunda oturan Kirkor 
bir para ylzünden Nikoli adh 
birini ölümle telıdit ettiğinden 
yakalanmıftır. 

.1f. Huan adlı biri Tavukpa• 
anada Saftar hanında bırıızlık 

yaparken tutulmuttur. 

~ Samatyada Sabri adlı biri 
Bekçi Mebmedlo e-.inden ~öteberi 
çalarken tutulmuıtur. 

~ Arabcamide oturan umall 
adh biri aarboı bir halde Yaj
kapanında Hilseylnia kalı-.e8ine 
gl duek flncen ve tabakları kı .... 
maya bq)amıı, engel olmak lati• 
yen kah•ed Hllaeyiıılıı llzeriae de 
utua ile la6cum ederken pb
lallDllfbr. 

11- Sıdkı adlı biri Kabatatda 
K•rl mot6rlne giderek 3S metre 
uzunluğunda balab çalarak aavu· 
fUl'ken tutulmuttur. 

Bir Katil 
Yakalandı 

Niksann Eryabanld5yttnden •• 
Dırama muhacirlerinden Hasan 
oğlu Abdullah bir ay evvel ka
yUnde bil-isini 6ldirerek oradaa 
lıaçmıı ve latanbula gelmittir. 
Poliı Nik1ar milstantikliğinin ka· 
rarile dön Abdullahı tutarak 
milddeiumumiliğe teslim etmiıHr. 
Sultanahmed lkind sulh ceza 
mahkemesi de auçlunun Niksara 
gönderilmuine karar Termİftİr. 

Profesör Nissen 
Bir ıallddet enel huaud bir ame

liyat için İtalyaya widea Tıb faklllteal 
profe1~rleriadea Ninen ıehrimiz. 
cUSnm6'tlr. 

Üç Suç 
Baıkasına Suç Yüklerken 

Kendisi Yakalandı 
Samatyada oturan Ali adında 

bir genç, Zahide adında bir kıza 
sarkıntılık suçunda yakalanmıf, 
ıorguya çekildiği zaman, kızm 
evine her zaman g:rip çıkar ol· 
doğunu, hem de ondan hastalık 
aldığını ileri sUrmüıtnr. Fakat 
adli~ doklorlan k:ızı muaye:ıe 
etmişler, kendisinde hastalık bu· 
lamamıtlar ve namusundan fÜphe 

edilecek Yaziyette bulunmadığım 
da aalamıılardır. 

Öte taraftan Adliye doktor
Jan Aliyi muayene edince ken· 
durinde tedavi ettirilmemiş be!ac• 

ğukluğu bulmuılardır. Şimdi Ali 
hem geçici bir hastalığı tedavi 
ettirmemek, hem 1arkıoblık ve 
hem de iftira ıuçlarından so,.. 
guya çekiJecektir. 

Pahalı Değilmiş 
Belediye Kömür Ve Odun 
Hakkında Bu Kararı Vermiş 

Mahrukat fiatlannın pahala
hiına dair fikiyetler yapılıyordu. 
Belediye ba iti tetkik etmiştir. 
Elde edilen neticeye r&'• mahru
kat flatları pahalı bir Taziyette 
değildir. Yerli kok k6mtirlnlln 
tonu 24 liraya, manpl kömllrll-
nln kilOR 5 kurup, odunun 
çekisi 300 kuruta, petrolun kilo
su da 21,5 kurut• aabldağı anl8f1l• 
llllftar. Kq bqlaarıca olmak 
dolayıaile bu fiatler pek fazla 
görllmemektedir. Bu miktar llze-
rinde artma oluna, o vakit yeni 
tedbirler almacakbr. 

T alebelar Vı Sinema 
Mekteblerde, paıartesl gllnlerl 

öğleden 90nra, muallmlerin tale· 
bel.eri sinemaya göttiraelert muva-
fık görülmtl~UL Fakat muallim
lerin çok defa talebenin görehi· 

Nöbetçi 
Eczaneler 

leceğl f.limlerin mevzuularını iyi 
ıeçmedikleri anlaıılmııtır. Talebe 

1 ancak terbiyevi ve içtimai filim• 
lere götftrülec.lttir. 

Bu gece nöbetçi kalacak eczaneler 
.. nlardır: 

Asaf ecsaoeai ( Şehzadebqı ), Su
ad ecza.neBİ ( Karaaümrük ), Nazım 

eczeneei (Topkapı), Ete.m Pertev ec
zanesi ( A.kaaray ), Tolidi ecza.nesi 
( Balat ), Hilmıet eczanNİ ( Eyüb ), 
Belkıı eczıaaelİ ( Kumkap1 ), F...ı!ad 
eczaneai ( Dinoyolu ), Agob .MiD&l-
yaa eczanesi ( Babçekapı t, H11&n 

Bula.i eozanetd ( 1.eyrek ), Çt-Jo ec
zanesi ( Samatya ), Alleddin Sıhhat 
( lloda ) n Rıfat Mümtaı ( Kadıköy 
Pazaryolu ) ecıaneleri, Şinui Rıza 
eczanesi ( Büyükada ), İıtaıyon Mer
kez eczanesi ( Bakırköy ). lekelebaıı 
Merkes eczaneııi ( Üsküdu ), Gerib 
eczaneı (Taksim Kuuıbare.cı), Lim<>n
ciyan eczanesi ( Taksim .Miısokak ), 
A.ari İttihat eczanesi (Karaköy Okçu
musa oaddeıi ), Kurtuluş eczaneıl 
( Kurtuluo ), Yenitnran eczanesi (Ka
sımpaşa ), Y enitürkiye eczaneli (Ha
lıcıoğ.u ). 

Kabul Edilmedi 
Haydupap Heui ••allim melddıl 

kısmı mDdilrü B•y Huadi yazifeıü .. 
dea iıt:fa etmifti. Bay Hamdiain 
istifası kabul edilmemiftlr. 

Karıılıklı 
iddia 

Nuruoamaniyede Şeref ıoka· 
ğtnda ( 18, numaralı odada oturan 
Bayan Hayriye. Mahalle Bakkalı 
Hilseyiain dükkimna gitmlt \re 
aralarında çıkan bir mftnazaa
dan sonra Hnseyial d6vmfiş ve 
tahkir etmiştir. Dlin Saltanabmed 
ikiacl Sulh Ceza mahkemesinde 
bu davaya bakıldı. 

Suçlu, asıl davacı kendislain 
olduğunu bakkal tarafından ken
disine fena bir muamele yapıldı
ğını söyledi. Muhakeme ıahid:erin 
çağınlma11 için başka gUne bıra
kıldı. 

Birinci 

Günün Tarihi 

Saylav Seçimi 
Ve Kadınlarımız 
Bu Sefer Kadın!ar Da 

ikinci Seçici Olacak 
Fırküya rirmek Ozere müracaa 

eden birçok OnlO ka dınlcrın knyıtl 
rına devam olunmaktadır. Teıkil& 
idare heyetleri her,On toplanara 
mlUacaatları neticelendirmektedir. 

Bu defald Saylav seçiminde iki 
•çiciler arauada birçok Fırkalı b 
7an ba?unacakbr. 

Okuma ltlerl 
Muğla, 19 - VilA) etimlS 

içinde ayın onbqindenberi yir
mi alh köy ve kasa hada ulu• 
okulları açılmıştır. Bu yerlerdeD 
yalnız 16 yerdeki ulus okullarını 
130 kadın •e 545 erkek gitmek• 
tedir. 

lkbud BUltenl 
Belediye iktıHd mildürlüğü, bel 

ay batı çıkmak Gzere ıehir iktısacfi. 
yab bGlteDi iaimli, ldlçilk bir broılt 
•eıretmete baılamıfhr. Bu broıDrb 
birinci say••• çıkmııtır. Belediye ba .. 
daa •oara, her ay içindeki 11da macl
deleriaia flatlarını, deiifiklikleri iMi 
brotlrde yazacaktır. 

Ticaret Odasında 
Son Toplanb Ye Yeni 

Meclls Seçimi 
ncaret Oclaa mecli•i diia Bay Sa· 

cleddiala bafkanbgında bir toplantı 
yapmıf H bu toplantı ile dört senelik 
çalıtmaaı nihayet bulmuıtur. Dünkü 
celaede Zahire bonasın·n 935 bütçeal 
(72) küsur bin lir, Tıcaret ve Sanayi 
oGa9faın da (169,503) lira olarak teablt 
edilmlttir. Odanın bu yıl mauaf biit
çeaiade bir miktar tutum )'8 pdmıt, 
esnaf cemiyetleri mürakaba büro.a 
içJa veril•• 11 bi• liralık tahaiut ba 
sene, 5 bin liraya indirilmiftir. 

Yeni Seçim 
TIC4lret Ye Saaa~i od4aaı pai mec• 

ft• azalıtı için yapılan ıeçim bittijl 
için dtln rey saadıtı açılmııtır. Yapı• 
laa tasnifte, lntihab beyet:nce g8ste
rilen aamzedlerin elı: .. riyetle birinel 
mlatalaib olarak aeçildikleri aalafll
•lfhr· Bu birinci mtlntahiplu yakında 
aat ocla meelis:ni seçecektir. 

Hapis Ve Para Cezaaı 
Lizari isminde bir çoc:ağ9 

yarabyan ıoför Hayri dtin Asliye 
Üçftııcft Ceza Mahkemesinde 3 
ay hapiıa ve ( 100 ) lira para 
ceza11na mahktm oldu. Aynca 
da-.acıya (80) lira da tazminat 
verecektir. 

Yeni Alınan 
Vapurlar 

Vapurculuk ıtrketinln Lold Triyes
tino kumpanyaarndan satın aldıfı 
Bull'arya ve Kampidorlio vapurları on 
gllne kadar limanımıza gelmiı olacak .. 
tır. Bu vapurlan 1retirecek kaptan ve 
mürettebat bu1rün Trlyeateye 1ridecek
lerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 
Has•n B. in . Ramazan Mlnll&t"lnden : 

İtte deni itte deinak 

1 

ş. e" Mk Jabut ....... 

1 
ÖCıeki " biıu letP. 

l 
Şu yandaki apartımao, 

1 

Acab aereden bu bhkaha, 
1: ılaallecle biru gaek 8ürlltWIMoaM Din111-.. ıeyle 1aOfÇL Dıır119u da fazla yamu Uzak değil bu •• aha; 
Y oklajabm De yapar)• Birbı kiti toplu•ıtkr; Bir bTıa,. ta.twpauılar, Bir tek kab yb lira71D1f Anlaşıldı kömürcünöa 
KoaakOIDf'IJU bis tek tlll ~ tango. l'DI .. ~deki kan koca Uaak oltaa baııclea amanl Atıyor ltir tane dabal. 

~ 
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Bir Fabrikanın Balyala
rına Barut Sokulmuş 
Dun zabıta çok dUşUndUrllcU 

•• derinden derine tahkik ynpıl
kasmı fcab ettiren bir ihbar ile 
ırşılaşmışbr. Anlatalım: 

Y edikulede pamuk ipliği 'H 

•&lre yapan bir fabrika vardır. 
Evvelki akıam fabrikımın hallac 
kısmında çalışan işçiler pamuk 

bbalyalarını açtıkları zaman bir 
alya içinde dört iri paket bul

nıuıl r, paketlerin muhteYiyatı 
tetkik edildıği zaman barut hulA· 
•aıı denilen çok kuvYetll bir 
lbadde olduğu anlaşılmış, hemen 
labn:aya haber varilmiftir. Zabıta 
bir f.ıllikast ihtimalini gözönUnde 
tutarak ehemmiyetle tahkikat 
Yapmaktadır. 

Yugosl-a-"v-
Kabine Buhranı 

( Baıtarafı 1 inci yfi:ıdt ) 
la adlan aöylenfyor. Ancak bazı 
nıahafile 1ıöre kabir.o buhranı 
•pey uzun sürecektir. 

1c 
Belgrad. 19 ( A.A. ) - R~y· 

ter ajansı muhabirinden : Bay 
Yevtiç'e, milli kuYYetlerf en genlt 
nılkyasta içinde toplayacak bir 
temerküz kablneal te~kill yadfaıl 
Yerildiği ıöylenmektedir. 

• Yugoslavya kabine buhranı 
hakkında Fransız gazeteleri aıa· 
ğıdakj mlitaleaları ltori ıUrUyorlar. 

Parfs, J 9 - Pöti Jurnal: Bay 
Y evtiçln g·elecek YugoılaT kabl
neainde bulunmamaaı AYrUpa 
efkarında ve bilhassa Fransada 
oldukça ciddi endişeler uyandıra· 
caktır. Ümid edelim k1 Yugoı· 
lav · barıf davasına en iyi bir 
ıurette hizmet edenler yeni Yu· 
ıoslav hükumeti içinde tecrtıbeli 
lllubakemel rini eerdetmekte de· 

_ Yam cts'nler. 
Pöti Paridyen: Cenevre zafe .. 

tinden sonra Bay Benesle Bay 
Titülesko çiçeklerle örtlilUrlerken 
Bay Y eftiç izahı miltkill bir mu• 
lıalefetle karıılanmıttır. Acun 

, ( dUnya ) ha}ret içinde kalmııtır. 
, ÇUnkU daha başka bir şekli ka• 
~ bul bekleniyordu. 

Belgrad, 19 - Eski Dıt itler 
Bakanı Bay Yevtiç kabineyi kur• 
nuya memur edilmiştir. M. Y eYtiç 
kuvvetli bir temerküz h:abineal 

.... )Tapacaktır. 
~ MuhalH Fırkel&r 

Paris, 19 { A.A ) - M. Yev• 
- tlç:in yeni kabineyi teıklle memur 

:;ıldiği haber verilmektedir. 
.: atta teyit edildiğine gl>re 
:: kendisine, 929 tarihinde dnğı· 
~ ~lmıı olan eski muhalif fırka
: arın bazı reislerini de içine 

b
alarak geniş bir temerkUz ka· 

lnesi teşkili için hudutauı sa• 
.. lAhiyet verilmittlr. Muhalif fırka 
: reisleri dun Ye bu sabah kıral 

haibi ile görUşmU~lerdf r. 

Seçim Yasalarında Tadilat 
.. Ankara, 19 - Hükumet ka
.. dınların Meclisi Umumi azaaı 
.. olabilmeleri için idarei ummiyel 

VllAyet yasasında değiıiklik 
Yapılması ve saylav seçimi ya
ıasında da mnntehibi sani seçenler 
kdcdinin 250 zliktir yerine 500 
h adın •• erkek nilfus ofmaaı 
h akkındakl yasa JAyihaları Da-

lUye Encl\menl tetkik etmit 

b~• hUkümetin teklifini aynen ka-
.. ul etmiştir. 
~ Japon Murahhaslar1 lnglhz 

K1rahn1n Huzurunda 
• B londra, 19 (A. A.) - Jnpon 1eflri 

1
ay Mataudeira ile deni:ı aillhlan gÖ· 

SON POSTA 

Resimli Makale a insan insandır, Hayvan Da Hayvan. il 

insan nea1inin maymundan gel il 111 aöy1iyenlerin 
idd alarmı çiiriitenlcr çok oldu. Bu tal=lo, inaan ile may
mun arasınd canl,lık benurli§"inden batk• b"çbir rabıt 
olmadığını ne iyi göd•riyor. Maymun zekadan mabr ~ 
dur. O, bütün kurnazlıklarını ve zekA eseri • nılan b:;n. 
kellerini, sevki tabiiıinin kuvntlne borçludt: r. SeYki tahli 

çok it• yarıyan bir varlııdır. Fakat z. . ki n muhakeme 
yoklufudur ki baynnları inaımdan ayırmaktadır. Bu~un 
maymun, yilz binlerce yıl önceki yine o eafc:f maymundur. 
Fakat bugftniln insanı dünk6 inaandan çok farklı 
ve yfik.ektir. Tabiat inaanı, insan ve hayvanı hayvan 
olarak m•ydana ~etirmiftir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

r· İngiltere - Türkiye 
Ticaret Muahedesi Görüşmeleri Avam 

Kamarasında Söz Gelişi Edildi 
Londra, 19 ( A.A.) - Avam 

kamarasında bir sorguya cevab 
yeren Ticaret bakanı, ökonoml 
itilifnamelerl yapmak için Türkiye 
ve Lehistan ile yapılan konuıma· 
larda fngilb tavukçuları mUmes• 
aillerile müta•erede bulunulmamıt 

Ormanlarımız 
Mütehassıs; Raporunu 

Verdi 
Ankara, 19 - Orman MUte

hassısı orman kanunu projesini 
bir raporla Bakanlığa \ermiştir. 
Mütehaasıa, ormanlarımızın mu
haf azası için tedkfkatına devam 
etmektedir. Amanejman planları 
olmıyan yerlerde kat'iyata mllsa• 
ade edilmemektedir. 

Türkçe isim Almak isti
yenlere Kolaylık 

Ankara, 19 - Ka&tamonu 
Sa} lavı Doktor Bay Suad yabancı 
isim taııyıb da Türkçe isim al· 
mak bteyenlerin mahkemeye mil
racaat zahmetine katlanmamaları 
için Soyadı Kanununa bir madde 
lliveıini teklif etmiştir. 
Rıhtım Mukavelesi An-

karada imzalandı 
Ankara, 19 (A. A.) - lstan· 

bul rıhtımının satın alınma&ı lçin 
hUkümetimizle şirket murahhaslar1 
arasında yapılmakta olan konuı
malıır bir uzlaşma ile bltmlı, anık· 
lanan nlaşma Adliye bakanı Bay 
Saruçoğlu ŞlikrU ile şirke.t mtımes
ılli arasında lmz.alanmıştır. 

Kadın Birliğinin Vaziyeti 
Şehr:miıdeki Kadın Birliğinin 

kendi kendisini feshetmesi lazım· 
geldiği, çünkl kadınlara 1aylav 
seçimi hakkı verildikten sonra 
ve kadınlar fırkaya ya:ıılmıya baı· 
ladıkları için bu birliğe lüzum 
kalmadığı ileri ıürülmektedlr. 

Kadınlar Fırkada 
Kastamonu, 19 (A.A.) - Kas· 

tamonu kadınları C. H. F. Uye 
yazılmak için fırkaya muracaat 
etmektedirler. 

\Müselliih 
ita/ya! 

Roma. 19 - Bay Muaollnl bir 
açış resminde demiıtir ki: 

- Baıladığımıı iılerin bozul· 
maması için çok ıilihlı olmamız: 
llzımdır. ÇtınkU tarlayı kazan 
ıabandır.,. 

Kadın Ticareti 
lzn1ir Zabıtası Bir Şebeke 

Meydana Ç1kardı 
lımir, 19 - Poliı bir istimdat 

mektubu almıı, bunun üzerine 
tahkikata ba,ıam,f, istimdat eden 
kııı bulmuş ve bu sayede Istan· 
buldan evlendirmek bahanes le 
kız gefrib burada satan bir 
ıebeke ·meydana çıkanlmışbr. 

Hariciye Bakanı 
EVYelkl gUn Atlnadan buraya 

gelen Hariciye Bakam Bay Tevfik 
RilşdD Araa dün akşam Ankaraya 
gitmiftir. 

Adada 
Bir Cinayet 

Bliyükadada Çakırmanav so
kağında oturan Mehmed Halk 
Fırkasında gösterilmekte olan sine· 
maya girmek meselesinden çıkan 
kavg!1 _neticesinde Manol ladlı 
birlnı göılinden ve elinden ağır 
surette yaralamışhr. 

Fırka Kongreleri 
Tekirdağı, 19 (A.A.)- Nahiye, 

kaz.a, vilAyet C. H. F. kongrele· 
rlne yakında baılanacakhr. Anık• 
hkların bitirllmesine çalııılmak· 
tadtr. 

----
/STER /l'i AN lSTER 

yumurta ıokulmasının sıkıntı ver• 
mekte olduğunu söylemif ve ba· 
kan ıöyle demlıtir: 

" - Ziraat bakanile lskoçya 
milsteıarmın buııdan tamamile 
haberdar olduğundan şiibhem 
yoktur.,, 

j Adliye Harçları 
Eldeki Kanunu Değiıtiren 

Bir Layiha Hazırlandı 
Ankara, 19 - Adliye harç 

tarifesini değittiren yeni bir Jayi· 
haya göre, 2500 kuruıluk dava
ların ilamlarından binde bir harç 
alınacak, ayda bin kuruta kadar 
olan nafaka ilamlanndau harç alın
mıyacak 1000 den 2500 kuruşa ka
dar 100, fnzl&11 için 200 kuru~ alı
nacaktır. Kıymet takdiri mfimkiln 
olmıyan davalar için 4 llra, 
boşanmadan onra barış için 
veri ~n hükümleruen 50 knı:uf, 
istek üzerine ver.ile hilk "mler için 
100 kuruş alınacaktır. 

Temyiz red 114mları dan 400, 
nakızlardan 500, tasdiklerde de 
hfikmU veren mahkemenin aldığı 
kadar hare alınacaktır. 

Kubilay Abidesi 
. Menemende dikilen Kubiliy 

abıdcsi Çarıamba giinU merasimle 
açılacaktır. Bu BÇJlış dolayisile 
fırka genel katibi Bay Receb 
Peker Menemende bir nutuk sl>y· 
leyecektir. 

Romanya Kıralı Elçimizi 
Kabul Etti 

Bllkreı, 19 (A. A.)- Romanya 
Kıralı bugUn Türkiye Elçisi Bay 
Hamdullah Subhiyi kabul ederek 
kendisi ile uzun mUddet görDt· 
mUştUr. 

Yeni Bir T ekzib 
Til'an, 19 - Arnavutluk Mat

buat idaresi, ıayri muntaıam bir 
kıt'amn Yunan hududunu geçerek 
bir köyü yakıp yıktığı hakkıadaki 
ıayiaları tekzip •tmektedir. 

iNANMA! 
Tutum n yerli mallar haftası evnlki gün sonuna 

udi. Doğruıunu söylemek IAzım geline • ba~ka yerleri 
bilmiyoruz, çünkit gözlerimizle görmedik - 1ıtanbulda 
tutum haftHı çok cansız geçti. lki konferans, Uç göste
rli geçidinden başka bir eey yapılmadı. Halbuki geçen-

lerde Franıad~ ~~' .. ıarab bayramı }&pıldı. Şarab yapılan 
mıntakalardakı butun halk eef erber edildi, adet& U:ıüaı 
ealkımlanoa ve ıarab §İtelerine can verildi sokaklar 
ellerind~. A üzüm ve şarab şişesi taeıyanlarla. ' hıncahınç 
oldu. ll~lasa kırk gün kırk gece düğiın ) apıldı. Biz iıe 
ortada bır tek portakal ve bir avuç üzüm göremedik. 

iSTER iNAN /STER lNANMA! ~ f~alerinde Japon BaımurahhHı 
lı: ınırnl Yamonıota yarım aaat kadar L 
ıralla görGtmüılerdir. ----------------------------------------

__ _; 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

iki Gönül \ 

Bir Olunca ..• 

** S:z de belki gazetelerde görmüpü-
nilzdür: Bu yakınlarda P..riate, ihtiyar• 
lamıf &rlistlere biraı. p ru ile yardım 
ed bilmek içın, büyük bir balo kurul
muş. Bliylik balolarda dansların tam 
kız fhğı zaman, bayanlara lrotiyon 
diye birt'r hediye vermek idett"r. O 
baloda da bet yüz davetli bayanın her 
birine öy'ece birer hediye vermişler .• 
Vermişler amma hediyelerl11 herbiri 
itap lı ve kilitli kutular içinde .•• 

Beş yüz kapalı ve kilitli kutunun 
ayr ayr., hiçbiri ötekilerden hiçbirine 
benı.emiyea bet yilz anahtnrıaı da 
bet yüz baya vermtıler, ondan sonrııc 

- Hadi, denıifler, har kutu kendi 
anahtarını bulaun! 

Bence, çok zarif bir balo ejfenceıl. 
Bu arfizel dütuniışU kim bulduyn 
vara.sun. 

* Bu balo etleneesinl bulut çok ,U-
zel, giızel amma, •onradan altından 

. apanoğ!u çıkmaaı da pek muhtemel. 
Öyle ya, o bet yüz. çift arasında 
elbette evli bayanlar, baylar da vardı. 
Bayanlardan birinin kocası olan anah. 
tar sahibi, kutlf9unu açbğr yabancı 
bir bayanla ya fazla abbab o1duyu? 
Z ten her balo dönüıOnde eksik olmı
yan kıskançlık dırıltılarımn, o bilyülc 
balo dönütünde ne kadar çotalmıt 
olabileceğini artık siz düoününuz. 

Onun için, ben, o bulu4u pekçok 
beğenmekle beraber onu yalnız bekir 
bayanların ve bekAr l:layların araya 
kll1' f bileceği balolarda tatbik edil
mes:ni daha uygun buluyorum. 

Bu zamanda evlenmenin ne kadar 
güçlı::ttitini biliyoraunuz. Vakıa genç
lerden buıları blribirlerini kendileri 
buluyorlar Ya çar~abuk evleniyorlar • 
Fakat bunların aayıaı az. Çoğu kendi· 
ne uyrun bir koca, yabud kan bula
mıyor. Eski zamanda garücü gezmek 
adeti varken oğlan anneleri ev r•
ıer'er, kendilerine uygun bir gelin 
bulurlar, oQ'ulJarı da kıametlerine raz.ı 
olurlardı. Şimdi o idet hemen hemen 
llüsbütüa kalktıA'• için her familyadn: 

- Ayol, bana uygun bir lcı:r bu· 
luveuenizel •• 

Diy n delikanlılar bulunuyorlar, 
kızlar böyle söylemiyorlarsa da, ken
dilerin• koca bulabileceğini aandıkları 
baba dostlarını gördükleri vakit, 
manalı manalı yüzlerine bakıyorlar. 

Böyle, blribirlerini bulmak için 
bekliyen bu kadar gençler vark n, 
ben de diyorum ki: Mes la her yılb '' 
gecesinde, genif gü:ıel alonları olan 
bir ot 1 sahibi, bilyül< bir balo kura• 
r k, o yd içinde evlen ek utiy•n 
genç Bayanlıın •• B:ıyları baloya 
çağırsa da, Bayanlardan her birine 
kapalı ve kilıtli bir kutu, Baylardan 
her birine de birer anahtar hediye 
ederek; 

- Hadi çocuklar blribirlniı:i bulu
nuz ve kum• inize razı olunuz! .. 

Dese ne kadnr iyi olur. Zat6n 
ev en ek iti her vakıt k ımete batlı 
değil midir? 

* Yalnız, diyebilirsiniz ki: 
- Ya, baloda iki genç blribirini 

beğenir, ıever de, birinin anahtarı 

ötekinin kutuaunu açmazsa? 
Onun da kolayı var; Han odasında 

komtularım mllsh.iman ctmeğe çal ııan 
softanın hikayesini bilirsiniz. Komfu
lann anahts:rı bir g\ln odalarının 
kapısını açamaz, softayı görtlnce: 

- Hah, derler, fU anahtar şu ka
pıyı açarsa biz de mnalümnnlığın her 
ıeye kadir olduğuna inanacağır, dini
mizi değiftireceği:ıl 

Softa bütün inaan kunetile: 
- Eataiı.U billlb, iftah ya anahtarl 
Diye Arapça bir alSı. uydurarak, 

bunu lyet diye .CSyler, bir yandan da 
aaahtan dillle 11lattıtı jçia, kapı 
açılrverir. 

Atk 'it , ~· veti elbette softanın iman 
kuvveti kadar teair "dir. Jki gönül bir 
olunca, ona hangi kilid dayanır? 

Ankarada Sovyet Resim 
Sergisi 

Ankara, 19 (A.A.) - Bugün 
öğleden sonra saat on dörtte 
Ankara sergi evinde Sovyet 1an'at• 
karlarının reı·m ıergisinin açılma 
resmi } apılmıştır. Merasim pek 
parlak olmuştur. 
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Memleket M'1?'1.Zarası 

Armudlu 
Köylerinde 
Son Posta 

• 

Armutlu (Hususi) - Çadıra 
köyü Armutludan dört aaat öte
de, der.iz ylizUnden 300 metre 
yukarıdadır. 1877 yılında Batum
dan göçenler tarafından kurul· 
muıtur. 25 evlidir. Halk çok ça· 
lııkandır. Yazın ekim, kışın da 
av l~Ieri ile uğraıırlar. Buraya 
lhaaniye de denir. Köyde kiremit 
ocakları vardır. Evleri çam ağa· 
cından yapılmıttır. Pencerelerinde 
cam yoktur. Evler blribirinden 
aralıklı kurulduğu için sıhh1dfr. 
Köy halkı timdi yeni bir nllmune 
köyü kurmayı dUıünmektedirler. 

Köy Dazdağı denilen bir dağın 
altında olduğu için kıtm çok 
ıoğuk olur. Köyün etrah çam 
ağaçları ile kapalıdır. Her evin 
tinllnde bir pınar Yardır. Suyu iyi 
Ye boldur. Köye dört 1aat uzayan 
dar bir patika ile gir:lir. Köyde 
dükkin ve kahvehane voktur. 
Armudlu balkı yağ, yoğurt, ıllt, 

peynir vesaire gibi ihtiyaçlarını 

bu k&yden tedarik ederler ve her 
hafta cuma gUnleri bunun için 
Çadıraya giderler. 

Adana Haberleri 
Yapılar Çoğaldığından 

Uıta Buhranı Yar 
Adana, 19 (A.A.) - Cümhu· 

rlyet Halk Fırkaaı yeal bir ev 
yaptırmaktadır. Bu ev iç dört 
aya kadar bitecek ve G vakit 
ıtmdl birlikte oturdukları evi 
Ha1keYlne verecektir. Yapıların 
artması yUzUnden ıehrimizde aon 
,nnlerde uıta darlıiı vardır. Ön· 
celerl ıUnlUkleri bir, bir buçuk 
liraya dUıen maranıoz ve yapıcı 
ustalarının gtlnlllklerl ıimdi iki ye 
tlç liraya çıkb. Ayrıca kireç ve 
çimento darlıtı da Yardır. 

Jf Pamuk piyaaaları _iyidir. 
Kapı mala yerli pamukları 46 ku· 
ruflan, plyaaa parlakları da 43-44 
kuruıtan aatılmaktadır. 

lf Ôkonomi ve biriktirme ye• 
dl ıftnUnlln baıında açılaa yerli 
mallar aerfiıine halkımız çok 
raj'bet gôstermekte Ye herınn 
binlerce yurddaı · buraya uğra· 
maktadır. Şimdiye kadar ıergiyl 
görUb gezenlerin OD beı bini 
ıeçtlif umulmaktadır. 

Bartın da 
Kadın Yüzünden Kanlı 

Bir Kavga 
Bartın ( Huıuıl ) - Tuzcular 

köyünde kadın yllzündea kanlı 
bir boğuıma olmuı, bir ldıl 
atırca yaralanmııtır. 

Hacıbekir mahallesinden Yol• 
cunun Hasan, Çökelezin Saflyed· 
din, Adamesçid mahallesinden 
Htıaeyin, Bakkal mahallesinden 
Muzaffer, terzi Hurşid ve kaaab 
oğlu lhıan, yanlarında bir de 
dUtklln kadın buluduğu halde, 
Tuzcular köyll ciYarmda Sallantı 
oğlu Haaanı11 kahvH:nde etlentl 
yaparlarken, Yokunun Haaanla 
Ç6keledn Safiyeddin, birlbirlerlne 
bıçak ve tabanca çekmitler, 
boğuımıya baılamıılardır. Sonun
da Yolcunun Haaan baıından 
bıçakla, 11rtından kurıunla aiırca 
yaralanmıf, kav2acılar birer 
tarafa dağılmışlardır. 

Zabıta, toplantıdakileri birer 
birer tutmuı, haklarında tahkl· 
kata batlanmııtır. Yarala haata· 
neye kaldırılmıthr. Suçlulardan 
Hurtld, Hüaeyin ve Muzaffer 
•erbest bırakılmıılardır. 

SON POSTA 

• MEMLEKET HABERLER/ 

Trakyanın En Mühim Mevkii OlaO 
Uzunköprüde Ortamekteb ihtiyacı 
Uzun köp rll 

(Huıusi) - Mem• 
leketin Garbışi• 

maliıinde uzanan 
bir bayır ıilıiJeal 
vardır. Üıtleri 
adeta bir yayla 
manzarasını an· 
dırır. Burada bir 
çiftlik eraziıi n. 
mftnbit tarlalar 
vardır. Bunların 

arkaaındaki Bu
zağıdere, Türk· 
menovaaı aaha· 
ları meıhurdur. 
Burada vakti~e 
inaaolar oturmut 
olduiun.a kanaat 
getirilen öyükler 
var •• bilharıa 
çift ıürillürken 
eski küpler, taı

Yozgad Maarif K ütübhanesi 
Fakat biraz aon· 
ra bu kulelerin 
askerleri va hal
~ı geldiler. TUrk 
bayraiı albna 
girdiler ve gönül 
rızaları ile ihtida 
eltiler. .. 

Yozgad Maarif kütübhaneıiode okuyanlar 

UzunkökriiTrak· 
yanın en mühim 
mevkilerinden bl
rid"r ; ve Uzun• 
köprUye bağlı 
tam seksen köy 
vardır. Her köy 
büyüktür ve 
halkı müreffehdir. 
Gerek kazada, 
gerek köylerde 
ihtiyaca kAfi ilk
mekteb vardır. 

Yozgat ( HuaU1i) - Yozsrad'da okuma heveai günden gilae artmaktadır. 
1922 de 3387 cild kitabla teaia edilen Maarif kütübhaaeainde okuyanların 

aayıaı her glln artmaktadır. Yapılan iatat·atiğa gare geçen aene klltübhanede 
5667 kiti, bu aen• de 6:!17 kiti okumuttur. 

Fakat orta mek
teb yoktur. Ortamekteb ekıikliğl lar ve temeller iibi eserlere te· 

1adüf edilmektedir. 
Bu yerlerde vaktile Filibin 

oğlu Iakeoderf n inkırazından ıonra 

yerleıen Fanzegali iımbde Ro· 
malı bir maceracı karıılıkh iki 
kale yaptırmıştı. Birial, yukarıda 
andığımız çiftliğin Oat tarafında 
diğeri iıtaayona yakın bayırın 

yllkıeğinde idi. 

Bu kalelerde en ıon kıra), 

Blzanıh "Polihron Kozmapuloı,, 
idi. Ecdadımız Çorluyu açtıktan 

Kızılcahamam da 
Bir Merkeb Yükü Odun 

Yüzünden Bir Adam 
Yaralandı 

Ku:ılcabam ( Huıutt )-GUvem 
nabaiyealne baih Egerli elveren 
köyünden Çakıl' oğlu Osman ile 
arkadaıı Muıtafa dağdan mer· 
keble odua ıetirirlerken, Çoban 
Muıtm otlu Faik ile arkadaşı 
Satılmıı önlerine çıkmıtler ve: 

- Bu odunlarım bizim balta
lıiımızdan kestialz diyerek kav• 
gaya baılamıılardır. Neticede 
Faik çifte ile Çakır oğlu Osmanı 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamııtır. Yaralı Ankara nll· 
mune baatanHlne kaldırılmış, ya
ralıyan da teYkif edilmiştir. 

Alanyadı Bir ŞUbheli Olum 
Alanya, ( Husuat ) - Klranz 

köyünden Bay Kimilln hizmetçisi 
20 yaşıada Bayan Fatma Bay 
Ali oğlu MUmin ile birlikte kaç• 
mıı Ye evlenmiıtir. Bay KAmfl 
buna kızmıt Te bu iıi kızın anası 
Bay Şerifenin uydurduğunu sana
rak kadmı tokatla dövmUttilr. 
Bay Şerife birkaç iÜn ıonra 
ha1talanarak ölmUıtür. Tahkikat 
yapalmaktadır. 

Amasya Kadmlarmın Sevinci 
Amaaya, ( Huıuıi ) - Kadın· 

ların aaylaY seçme Ye aeçilme 
huıuıundakl Hvinclerl devam 
etmektedir. Amaaya kadınları 
yeni gösteritlerle bu laakkı kut
lulamaktadırlar. Bayan Mualli, 
Bayan Fehmiye, Bayan Dllrtlye 
tarafından aydıılar okunarak Ata 
Türke aaygılar ıunulmutlur. 

Bergamada Okonomi Sergisi 
Bergama (Husuıl) - Ulusal 

ökonomi haftHı .mtlnaae betile 
Ökonomi kurumunun açtığı sergi 
pek çek rağbet görmllttür. Ser• 
gide lnhiaar!ar ve Iı bankası kö· 
şeleri en çok seyirci topliyan kö
ıelerdir. SeriiJi iki gtinde bet 
bin küıiir k;ti &'ezmiştir. 

sonra ileri harckltı için ıimdiki 
Uzunköprtlnün önünde, Ergene 
suyunun cenub sahilinde dllz bir 
ovada karargah kurmuşlardı. Bu· 
gUne kadar buraya Menzllovaaı 
deniimektedir. Karargahın karıı
ımda lüzumıuz bir heyula ıcibl 

sırıtan bu kaleleri tathlr için taze 

kuvvetlere vazife verildi. Türk 
atlıları bir sabah tanyeri ağırırken 
Ergen enin öte yakasına geçtiler. 
Etrafta demir kapı höyUklerinde, 
kalelerde kimıeyl göremediler. 

yalnız UzunköprUde değil Keıan• 
da, Kavaklıda, lpıalada, Malka· 
rada, Hayraboluda ve Pehlivan 

köyde de hisaedilmektedir. Bu· 
rada bir ortamekteb teıfı hem 

her aene llkmekteblerden yetiıea 
yüzlerce yavrunun tahsillerini 

bırakmamalarını muclb olacak, 
hem de civar kazalann bu çağa 

gelmit çocuklarına irfan nurunu 
vermiye hizmet edecektir. 

Nureddin Fikri 

Somada Tarhala Köyü 

Tarhala köyünden bir görünüt 
Soma, (Hususi) - T arhala köy& bir de bftytık köaele fabrikası 

Romalılar devrinden kalmıı, Sel- Yardır. Köy halkı eski ve yeıal 
çukiler zamanında da ehemmiyetli yuı ile okur yazardır. Köyde yeal 
bir kasaba halinde bulunmuıtur. bir mekteb yapılmııtır. Mektebe 
Köyde birçok tarlht eserlere te- Bay Bünyamin Avni muallim ola· 
ıadüf edilmektedir. Köyün Ustun- rak tayin edilmlttir. Bay A~nl 
deki ylikaek tepelerde birçok ıU- çocuklara birörnek elbise yaptır-
tun1ara ve kale harabelerine mıı ve kısa bir zaman zarfında 
rastgelinmektedir. ıehlr terbiyesi vermiye muvaffak 

Köytin evlerinden bir kıımı olmuştur. Tarhala köyünUn IU} u ve 
Selçuk tarzı mimariıindodir. havası çok iyidir. Köy büyük bir 

Bu köyde debağlık çok ileri kaaaba halindedir. Ahalisi çok 
gitmiştir. 15 kadar debağhane, mi1&firperver lnsanlardar. 

Bergamada 
Debailar Şehir Haricine 

Çıkarıldılar 
Bergama, (Hususi) - Sıhhat 

idaresinin raporu llzerine del-ağ· 
haneler tehrin ortaaıudan dııan 
çıkarı]mıı ve debailar Tekkebo
ğazı civarında dükkan kurmaya 
baılamıılardı. Fakat belediye 
meclisi bu dükkanların sularının 
da . ıehir içeriıinden geçeceğini 

düıUnerek dükkan yapılmaaını 

durdurmuı ve dilkkinlarm 600 
metre daha yukarıya kurulmasına 
izin vermiştir. 

Fakat bu ikinci emir debai-

== ~.- 5 

Gaziantebde 
Nüfus Sayısı Ye iİden 

Teıbit Edildi 
Gazianteb, (Hususi) - Yeni 

aaylav ıeçimi dolayııile kazamızın 
nftfuıu yeniden tesblt edilmiştir. 
Gaziantebde 137 bin nüfuıu var· 
dır. Bu miktar geçen seneye 
nisbetle 6 bin fazladır. Bu sene 
Gaziantebdeo 8 saylav çıkacaktır. 

13 ayda 75 bin giıll atUuı 
kaydedilmiıtir. Ayrıca 19, 164 gizli 
evlenme, 34782 de 1aklı ölüm 
vak'ası teıbit olunmuıtur. 

·-·······-··· .. ··········································-ları müteessir elmiıt;r. Çok zarar 
gören bu esnaf dükkan kurama
ıı•akta ve sızlanmaktadırlar. 

Birinci kAnun 28 

Tarihi Fıkra 

A~~~~!~~kl müze oluy .. l 
Bu eski tapungu yeri 916 yıl ç8' 
seai dinledi, 481 yıl da ezan aesl 1 

tt 
içinde inledi. Orada çan çalınır' Ol 
ken sinirlenenler vardı, ezan oklt 
nurken de için için kızanlar eJlw 
ıik değiJdi. Şimdi müze oluyoft 
doğru, eğri bütün bu hınçlar da 
onun aldığı ıu yeni biçim önünd• 
ıuıuyor, boğuluyor. 

Ayasofyayı kendine en çok 
yakışacak soyaal bir kılığa bü..0-
nUrken gözden geçirmek boı bit 
iı olmaaa gere~. Bu tapungu yerini 
fU gördUğtimüz biçimde yaptarad 
Justinien'dir. Bu adam Antemiyo., 
lzidor adlı iki yüksek bilgili ta~ 
cıya Ayasofyanın yapı işini ıı• 

marladı. 532 yılında da ilk temel 
taımı attırdı. Yer ylizUnde bilir 
mit ve tanılmış değeri çok, sUıl 
yüksek direkleri, taıları söktUrUJ' 
lıtanbula getirtti, Ayaaofyayı 
koydurdu. BugUnkU para He dörl 
milyar altın frank harcadı, yapıyı 
bitirdi. Justfnlen'in Ayaaofyay• 
giriıi iÖrUlmiye değerdi : O, 531 
yalmda ve birinci kinun ayını .. 
yirmi yedisinde ~ok gllzel atlar 
koıulu bir alay arabasına binr 
rek yeni kurulan tapungu yerin• 
geldi, Kıral kapııı denilen bllyUk 
kapının önünde Patrik Meaaı, 

kendini karşıladı. Juıtinien kı• 
Yancından zangır zangır titriyordu. 
içeri girer girmez kendinden gr 
çer gibi oldu, ellerini yukarıya 
kaldırdı, Heri doğru ko,tu, ha• 
j'ırdı: 

- Ey Süleyman, aeni yendim, 
ıeni geçtim!.. 

Yalan ıöylemiyordu. Atasofya 
Yllğneki, eakl çağlarda Yalvaç 
StUeymanın Kuddüste yaptırdığı 
tapangu yerinden çok d&ha yük• 
aektl, o gün için etılz bir y1tpı 

idi. Ayaaofya 77 metre uıunlu• 
tunda, 71,70 enindedir. iki yanı, 
öbtir iki yanından daha uzunca• 
dır. Y apıaın göbeğini örten yum• 
runun yUkaekliği 55, çevresi de 
31 metredir. Ogllne değin yer 
ytlzl\nde tek bir yapının üstünde 
böyle bir yumru yoktu. 

Iıte Ayaaofya böyle yapıldı, 
1453 de Tnrklerln eline geçti. 
Ilkln yanına bir minare konuldu, 
otuı yıl aonra bu minare ikileşti• 
rildl, 1574 de iki taue dnha yap• 
tınlarak dörtleştirilmiı oldu, Un• 
18 yüğneğin içini de Tttrkler bayll 
ıUıledl: Tunç ile kemenler, mer• 
mer ıu kftplerl, mermer seküler, 
top kandil Türklerindir. 

M.T 

Muğlada 
Yıldırımdan Bir Adamla 
3 Hayvan Öldü, Bir Kiıl 

De Yaralandı 
Muğla 19 (A. A.) ·- Yirmi 

dört saattir yağan yağmurlar bu 
aabah durmuıtur. Yağmurun 
yağması çok faydalıdır, havalıtr 
ıon zamana kadar kurak gitmlf 
yayla ve diier baza yerlerde 
kuyularda su kalmamıı, kendin 
bazı suları azalmııtı. Yağmur 
bol bol yaimıştır. Yalnız dün 
öiledeo ıonra Kent yakınına bir 
yıldırım dütmUt orada bulunan 
bir kiti de yaralanmıı •• Uç hay• 
van da telef olmuttur. Kent içinde 
bazı elektrik hatlan da yanmışhr. 

Somada Tutun Piyatsası 
Soma (Huiuıi) - Tütlln piya• 

aaıı açıldı. ilk açılışta fiatlar 60-
70 kuruı araıında iken bilahare 
40 • 45 kuruşa düıtü. Bunun üze· 
rine mliıtahıil de tülilnlerinl sat· 
mamıya başlamııtır. Müstühsll 
fiatlarm yUkıclmcıini beklemek· 
tedir. 

' b 
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f 



Birinci klnun 

'Yugoslav 
Kabinesinin 
lıtifası 

Dıın aelen Ajanı teJırrafları Yu· 
~Oıla:r~ ffcu.iciye Bakanı Bay Y ev• 
De Ç'.ıı 1•tıfa ,\titini bildirdi. Bu i.tif ayı, 
tıdar nıevkiinde bulunan Bay Uzu

;0•iç htlklmethtin istifasını Baınaib 
j cenı Pol"e nrmeal taklb etti ve bu 
ttifa kabul edildi. Bay Y evtiç'in 
~eltıınıeıine ıebeb olarak iÖsterilen 
' •ıyaıa vaziyeti, bana kahr1a, bu 

Çtkihnelerl ifade için kullanılmıf 
ltk;i b' b kt' a ır ta lrden ibaret oJu gere ır. 

lt~. çekllit ile Yugoıln • Macar 
ıttı' "f •a ının Cenevrede aldığı hal ıekU 
~~aa ında bir m6aaaebet aramak, uzak 
oır 'h. 
\' 1 tımale el atmak sayılamaz. 

Jl·Ulloılavya efkArlumumiyui, Uluslar 
b ırl!~inde bulunan tesviye tarzını 
( 'hnnıemiıe benziyor. Her ne kadar 
d 120) den fazla bir saylav grupuaa 
'fJ •Ytırtan Bay Y erliç Ut Bakanlardan 
ti •y Marenkoviç arasında hükömet 
~hliti ( aza ) için Ulu• Kurumuna 
•tlı olup olmamak noktasından 

~'~an lhtillfın da bu itt• bir yeri 
t ~~hllla\c srerekH de, h&diaelerfn 
f'4 1tafı, Bay Yntiç'in Cinevredeki 
ı::ılyetlnin çok mlle11ir olan Yugos· 
a •it tatmın etmemlt olduğunu 
t:2~!r.i., aibi oluyor. Yeni kabhtenin 
lkılıne eaki Saray Nasırı ve Marail• 

tada katledilen Kıral Alekaandr'an 
tok yakınlarından General PeftJç'fn 
:en.ur edllnıHi, Yuıoılav ııyaaaaının 

aha azlmku bJr fıtikamet almak 
;•2 'Y•tiade oldutunu g<iıterlr ribidir. 
takat ihtimallere iıtinad eden bu 
I alaınialtrln dotrulufu anlaıılabllmesi 
Çin aradan bir mlkdar zamanı• 

leçrn91f lhımgeliyor. Ancak ondan 
•onradır ki etrafı vuzuhla görmek 
lllflnıkün olabilir. 

Maamafib bir Frauız gazetesinin 
dön telgrafla ırelen mütaleaaı, vaziyet 
hakkmda bizi epey aydıalatmaktadır. 
8u mfttalea Pöti Parizyen'indir ve 
funlım alJylüyor ı 

" Cenevre muvaffakıyetinden ıoua 
IS. Bent1 ile B. TitDluko'nun çiçekler 
~. fütnldGklerl bir sırada B. Y evtiç'la 
\artılathta muhalefet gGçlllkle kabili 
İaahtır. BütOn acun ( dOaya ) hayrete 
dtımilttllr. Daha batka bir teklfkabul 
\ıklınlyordu. ,, - Sllreyya 

Flrdevst için 
Pariı, 19 (A.A.) - Şanlı lran ıalrl 

Firdevsinln bininci yıld8aümü müna• 
••h~tile Sorbon Üniveuiteılnde •e

HARİCi TELGRAFLAR 
lngilterede 
Bir Havacılık 
Planı Yapıldı 

Londra, 19 ( A.A) - Hava itleri 
Bakanhğı, ıivil tayyarecilitl yeni 
battan tenıik etmektedir. Yapılaa 

pllna rl're sivil ve a1kerl tayyareci
lik tamamite birlbirlnden a7ırd edile• 
cek ve sivil tayyareeilit6 mütealllk 
olan meseleler bundaa böyle yüksek 
hava itleri mecllsiae hayale edllml
y•cektlr. 

Silahsızlanma 
Fe1emenk Hükumeti Sov

yet Teklifini Vakitsiz 
Buluyor 

Lahey, 19 (A.A.) - Felemenk lıtı
kumeti, Sovyet)er tarafından, ıiJlbııı:-
lanma konferanıının daimi ve genft 
ıalahtyetli olması hakkında ileri aQ. 
rülen teklifi mevalmıiı: buluyor. 

MUıell&h lbtUAflar i.tlıare uıulleri 
hakkında Amerika ile Felemenk hl· 
kômeti bu itlerin konferansa bırakıl• 
maııınna muvafık olmıyacağı mutalea
ıındadırlar. Zira bu itler uluslar ku
ru mu organlarının HHh vazifelerini 
teıkll etmektedir. 

Bir Kadın 
Asıldı 

Hu1, ( 1n ~iltere) 19 - U yatında 
olan Ma d. 1\1:-jor bu sabah saat 
9 da a1ılmıştır. İdam hilkmftnCln affe· 
dllmul lçln yapılan bütlin teıebbnı. 
ler netice vermemittlr. Madam Major 
kocasını zehirlemitti. Yedi Hneden 
fazla bir samandanbtri ilk defa ola
rak fngllterede bir kadın aaılmaktadır. 

Sar Hadisesi 
Polis Kumandanı Vazife

sinden Çekilip Ayrıldı 
Sarbruk, 19 ( A.A) - UIU1lar 

aramı Sar poliai t•fi kumandan Hemı· 
ley, iatifa etmiıtlr. 

Sarbrulr, 19 ( A.A ) - Hem•ley'la 
istifası, evvelki gla Yerllmit ve dan 
kabul ediJmiıtir. • 

Hemıley, kimsenin, kendiıladen 

çekllme1ini iıtemedltial, fakat Sar 
b0kt1•et komlıyoaunu, bir polis ı:abJ
tlnln çıkarmıf oldutu ıoa hidlaedea 
dolayı fena bir vazi7ette bırakmamak 
~ia kendi lıtetU• ~ekildiğini ı3yle
mittir. 

1 Amerika Şimdiden Gele
cek Savaşı Düşünüyor 

Hariciye 
için 

Bakanı Bitaraf Kalmak 
Bir Proje Hazırladı 

V•tiaıton, 19 (A. A.) - Dıt itlerl 
bakanı Bay Hul, bir savat olunca 
Amerikanıa bitaraf kalacafıaa dair 
bir proje lıaı:ırlandıtını ıllylemif, 
ancak Amerikanın, denizleria 1erbH• 
tiaine dair olan ~iyauıını bırakacata 
hakkındaki ıayiaları tekzip et.mittir. 
. Baza mahafilin fikrine göre, Am•· 
rıka Reiılcllmhuru, acnebf devletler 
araaıada aavat çıkaraa, tehlikeli alanalar• 
da dolaıan Amerikan gemllerlle tlca• 
ret yapan eallha fabrikatclrlerlnin bu 
iti, Karar Ye ıdyanı kendi111Jne alt 
olmak Uzere yapacaklarını ıre katıyen 
~Gk~mettea muzaheret görmi1ecekle· 
rıni ıllıı edecektir. Bu siya1a, bir 
muharlb devlet aleyhinde ambarıo ko
nulduğu takdirde uluılar kurumu ile 
tetrikime.al yapılmasına medal' ola• 
cak ve Amerikan bitaraflığının tama• 
mile muhafazasının uluılar kurumu· 
nun muaiıini lıkll etmekte oldutunu 
atedenberi ileri ailrmekten haJI kal· 
m~mıı olan Fransa ile lngiltereyl tat
mın edecektir. 

Amerikanın, deniz m .. eJeainde 
Japonya ile me•cut olan ihtilafta 
İngllterenln muzaheretini elde etmek 
i~t~meai, ihtimal, Vaıington hQkiime• 
tının temayüJlerinde hasıl olan de
A'itiklikle yabancı detildir. ÇOnkO 
Amerika hükumeti, bu muzaharet 
veya Sovyet Ruayanın mflzabereti 
olmaksızın Japonyanın cesaretini kı
rabilecetini ummamaktadır. 

DU•UnUlen Tedbirler 
Yatington, 19 ( A. A. ) - Cümhur 

Reisi Bay Ruzveltin Amerikanın 
uluslar araaı durum:nu dilzeltmık 

Gümüş 
Piyasası 

Londra, 19 (A.A.) - Bir çok Çin 
ve Hind mOuaeseleri plyaaaya çok 
miktarda gGmllş çıkardıQ'ı için plya1a 
dütmüf, fakat Amerika bunları satın 

aldığı için piya&a tutunmaya yGz çe· 
virmittir. 

Amari.lı:anın savat vaziyetini ıimdiden 
çizen Bay Ruzvelt 

için tu esaslara gar• bir proje hazır· 
ladıtı sayleniyor : 

1 - Sillhlı anlaıamamazlıklardan 
uzak kalmak, 

2 - Ecnebi devletlerle ittifaklar 
yapmamak, difer devletler ile ve 
uluılar kurnmu ile çalıfma ortaklığı 
yapmak ve bPrıtı korumak, 

3 - Amerika fabrikacularınua ec• 
n•bl fabrikac:Jarla dalavereli i1l11 
yapmasına engel olmak, 

4 - Şimdiden g<!nel bir Hferberlik 
plim hazırlamak, donanmaya güç 
vermek, &1ri bir tayyare kuvveti 
bat:ırmak ve Nikaraguna kanslım 
açma!<. 

Hava 
Postaları 

Londra, 19 ( A. A.) - lnwlltere ile 
AvuıtraJya araa.nda doğrudan c'otru
ya ilk hava posta11nı yapan tayyare 
Avuıtralyadakl Darvln'e diln akıam 
gelmiıtir. Tayyare İnglitereden ayın 
8 inde kalkmıfh. 

Gönül işleri 

Şimdi 
Ben 
Ne Yapayım? 

Üç }lldanberl seviıiyoruz. BU· 
tlln kirliliklerden uzak, çok temiz 
ve çok samimi bir HVKİ ile biri· 
birimize bağlandık. Ben bugün 
on aekiz y aıında bir sıenç kızım. 
O, }irmi ikiıindedir. Ben orta 
mektebi bitirdim, liHye devam 
etmedim. O, ılmdl Ünlverslte· 
dedir ve tahailini bitirdikten 
ıonra evlenmek kararını verdik. 
Hatti bundan bir hafta evvel 
yine buluıarak bu karanmız:dan 
ailemiz:I haberdar etmek husu· 
sunda da anlaştık. Fakat bu son 
kararımızdan bir sıün ıonra on· 
dan aldığım bir mektub beni 
tam bir Umldıiı:llğe dnınrdU. Her 
buluıtuğumuz gün beni çıldıra· 
aıya sevdiğini ıöyllyea o, bu 
mektubunda diyor ki : 

« - Kendimde seni mes'ut 
etmek iktidarını göremediğimi 
anladığım için evlenme kararın· 
dan vazgeçiyorum. Beni affet. » 

Bu satırlar beni çok ıarab. t 
Biliyorum ki o, benJ çok Hvfyor. 
Çünkll bu aözlerimin çok kuvvetli 
dellllerl vardır. Öyle HDJyorum 
ki benim ailem Hngin, onun ailesi 
fakir olduğu için benimle evlen• 
meği gururuna yediremiyor. Ben 
timdi ne yapayım? ,, 

Kızım.. Hiç UzUlme. Eğer, de· 
diğin gibi, o genç seni ciddi ola
rak seviyorsa çok yakında sana 
tekrar gelerek af dileyecektir. 
Ben öyle sanıyorum ki bu mek
tub seni denemek içindir. Biraz 
bekle. Dediğim çıkmaza• ıonra 

tekrar konuturuı. 
TEYZE 

Yugoslavya ile Ma
caristan Arasında 

Budapeıte, 19 (A.A.) - Petti Napl 
gazetesi, Macarlaran llRll' dıt ına çıka· 
rılmaları üzerine hükOmetln Yusıoalav• 
ya nezdinde tetebbüıte bulunacağını 
y.: zıyor. 

•••lnı yapılmııtır. 
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bir cevap vereceği tübhelidir. Hiç konuşmadm mı? 

Sevmediğine 
Edebi 

Tefrika 
22 

20 I l ~ I !l:H 
iş ık 

BMUn muharrirleri, şairleri, 
tdihlerJ, romancıları, hikAyecileri 
tessarnları, musikişinasları tamrlar: 
& - O ıarkının gttfteal mi? 

enden çaldı. 
h - O hikayenin mevıuunu 

•n, Verdimdl. 
- Onun yazdığı son roman 

t?k ınu? Benim maceralarımdan 
b ır tanesidir, kendisine anlatmıf 
ulunduındu. 

Boyun!arına « Taklidlerlnden 
• k ' ta ırıınaz r » livhaaı asılıa, yine 
dlYda etmez. ÇünkO bu, kulaktan 
I 0 hna, ağızdan kapma mukallid· 
•r, kuvvetlerinden emindirler, ve 
Onları dinleyen aalon, ıoıyete de 
2•ten taklid ile ashn farkında 
değildir.· 
k Onlar, muvaffakiyetlerinin bir 
I ısrnını da cUretlerine borçludur· 
~r. Naıreddin hoca hikAyelerini, 

·er Avrupa nüktHl gibi anlat· 
~aktan çekinmezler. Onları din· 
eyiııiz: 

l 
- Biz, Fatih Çarşambasmda 

0 Ururken, bunu Hanife haıam 
•6yledi idil 

Yahud: 
- Hüyük baham Arakiyeci 

teyhi Haf .z Mehmed efendi, hep 
Uıı ları söylerdi! 

le Diyemezler ve demekten kor
a.dar. Herhangi bir Avrupa 

"espri,, si duymuş olmak haz ve 
ıaaadetl uğruna, çocukluklarmın, 

· gençaklerinin tatlı, uzak hatırala· 
rına gömmekte zerre kadar tered-
düd etmezler 1 

Onlar, bUtlln bu faziletlerini, 
Ustünlliklerinl, hattA ilimlerini (1) 
dirhem dirhem satarlar ve hece· 
rikıi:ı, pısırık insanların günlerce, 
haftalarca alınteri karıılığı kazan· 
dıkları paranın ıeklz on mislini 
sarfederler; yalnız bu 1arfl; ata 
yanındakilerin keselerinden öde· 
tirler. Onlarm yine boynu eyik 
değildir, baıları dik, göğüsleri 
ileride gezerler; her yerde, her 
zaman el UatUnde tutulurlar. 

Cevad Galib, bu tipin en 
kurnaı:larındandı. Alleiini ıorar· 
sann., manah manalı gUlUmser, 
önüne bakar, içini çeker. Bu, 
bir aile sırrJdır. Eski halini, tahsi
lini sorananız, Adalardan, Pariı· 
teki Kartiyelaten, Montekarlo
dan, Şişliden, Saraçhaneden, 
Sofulardan, cımbız.lama eıantlyon• 
lar a!arak &ize bir 11kollteyl,, 
yapar. Bu da bir sırdır. 

Cevad Galib, Harun Şinasiyi 
nasıl ve nerede tanımıştı? Ve 
nasıl bulmuıtu? 

Bu, ancak Cevad Galibden 
sorulabilir. Şu var ki Harun Şi
nasiye de sorulacak olsa, vAzıh 

Çünkil, arkadaşlıkları okadar 
samimidir ki aylara değil, ıcne· 
lere sığdıramaz. Ve ıonra Harun 
Şinasi, bu arkadaşhktan memnun· 
duz, hattA Cevad Galibe minnet• 
dardır. Cevad Galib, Harun Şi· 
nasl için bulunmaz bir destekti. 
Harun Şinasi, ona, evvel!, bir 
barda rastgeldiğinl zannediyordu. 
Fazla sarhottu ve konuşmuşlardı. 
lkl glin sonra, tekHfıiz oluvermiş
lerdi. 

Harun Şinasi, o gUn de, içki· 
de, pek battan karaya vurmuıtu, 
Barlardan çıkamıyordu. Cevad 
Galib, bunun gayritabii olduğunu 
derhal farketmi9ti; arkadafım 
biraı: açınca onun yüreğinden 

vurulu olduğunu da anlayordu. 
Cevad Galib, çok ha1eaab; 

Harun Şinaaioin haline, içten 
bir alaka gösterdi: 

- Nasıl bir kı% bu, Harun? 
Harun Şinaal, barın orta sa· 

!onunda, renk renk pervaneler 
gibi dönen açık tuvaletli kadın· 
lara iatikrahla bakıyordu: 

- Sana, naall tarif edeyim, 
kardeşim .•• Iıte, bu, dans edenler 
de kadın! Birile mukayese ede· 
mem ki ••• 

Cevad Galibin, güzelliğin, se• 
vlmliliğin itibari bir ıey olduğunu 
hllmiyecek kadar ağzı attt kok· 
muyordu. Lakin hayran ve tak· 
dirle gözlerini açmııtı: 

- Demek çok gllzell 
Harun Şinaıt, yumruğile g6ğ· 

ıftnU döğöyordu: 
- Güzel de söz mü? 

Hayır! 
Nerede oturuyor?. 
Kachköyfindel 
Peki, nerelerde çıkıyor, 

kimlerle konuıur, tahkik ede· 
medin mi? 

- Bir ş:rkotte daktilo... Sa· 
bahları sekiz buçuk dokuz vapu
rlle iniyor, akşamları beş buçuk, 
altı buçuk, en fazla yedi vapurile 
dönli' or. 

c ·evad Galib, gülfiyordu: 
- iskelede beklemite benzi· 

yorsun! 
Harun Şinasi de yorgun yor

gun giililyordu: 
- Tahminin doğrul 
Cevad Galib, karıısındakl 

acemi çaylağın yüztine kahkaha 
ile gültiverecekti, fakat kendini 
tuttu: 

- Eu, klisik zamparalık! 
Harun Şinasi, doğrulmuıtu: 
- Ne demek istiyorsun, 

1anki? 
Cevad Galib, arkadaımm 

alındığım ve bilhassa sarhoşluğun 
tesirile gl\cenir gibi olduğunu 
hissetmişti: 

- Ne demek mi iıtiyorum? 
Gayet baait, azizim. Bu, senin 
yaptığını, elinden it gelmez, 
beceriksiz, daha açık ıöyleyim, 
parasız. insanlar yapar. 

Harun Şinasi, anlamadan 
bakıyordu: 

- Peki, elinden İş gelir, be· 
cerikli, ben de açık söyleylm, 
paralı insanlar, ne yaparlar? 

Cevad Galib: 

- Elini sallaaan elfüıi, baıını 
aallasan tellisi l 

Der gibi, elini ve baıanı 
sallıyordu : 

- Ne yapmazlar 1 
Harun Şinasi, yumruklarını 

masaya dayamııtı: 
- Peki, ıöyle! Ne yaparlar? 
Cevad Galib, birden ciddile· 

şivermittl : 
- Baban, tanınmıt tUccarlar• 

dan.. Sen de Avrupada iyi kötü 
bir tahsil görml\şsün. O kızın 
gittiği şirkette memur ol •. Ayhğa 
filan bakmazsın. 

Harun Şinasi, çıldırmıı gibi 
ayağa kalkmıf, Cevad Galibi 
kucaklamış, yanaklarından öpU· 
yordu. 

- Sen, beni yeniden dün
yaya getirdin. Bu iyiHğini unut
mıyacağım. Bu, hiç, amma 
hiç hatırıma gelmemişti. 

Gevad Galib, eliyle onun sır· 
tına, Adeta bir çocuk avutur gibi 
okşa yordu: 

- Bu, akla gelmlyecck bir 
ıey değil, kardet;m... Yalnız, se· 
nin gijzlerini, nasıl diyeyim, hayal, 
hulya ve rüya bUrllmUf ... Dünyayı 
görmliyorsun ki... 

Harun Şinasi, viskinin verdiği 
alıklaıtıran bir sarhoılukla ) aylk 
yayık güİÜ} ordu: 

- Ne güzel söyliycrsunl 
Cevad Galib, yarı şaka, yarı 

ciddi devam ediyordu : 
- Güzel değil, doğruyu söy· 

lüyorum. Eh, bunlar da benim 
baıımdan geçti l 

( Arkaeı var ) 



Dilnga Hidiseleri 
Mançini Mt!tresini Öldürdü Mü, Öldürmedi Mi ? 

--. 
,Sakalın F agdası 
Nedir, Zararı 
Ne Olabilir? 

Bir lngiliz Mahkemesinde Bir Cina
yet Dav sı Nasıl Görülür? 

Kendi Baıının Tehlikede Oldugu Bir lıte Seyirci Kalan Maznun 
- - --- ----- - - - -----------

Elinize 181 O tarihinde bnııl· 

Kolaglılcla mıı bir ıazele 
aeçirebili r. i u iz ' 

gapılamıga· il ör il r ı li o li z ki, 
cok bir hesap baıta Avuıturya· 
nıo ıon lınparatoru Fransuva 
jozef olmak Ozere blitUn erkekler 
aakal taııyorlardı. Yalnız, bu sa· 
kalın böyle muntazam bırakılqıaa 
ne kadar zaman 1arfediliyordu, 
burası bolll değil ! Buna karıı 
Amerikanın Panailvanya Ünlver· 
•itesinde okuyan Gibron adında 
bir talebe, sakalların ortadan 
kalkmasından aonra erkeklerin 
hergüo tıraı olmak için ae kadar 
&•aıao earfottlklerinl hesab etmi.
tir. Bu talebenin tahmiuioe aöre 
Amerlkada hraı olan adamların 
1&yııı 30 milyondur. 

", mıiiye kadar, dün a hidiıeleri halınde birçok kereler 
yazıld ığı için okııyucularımızın hatırlarındaı.lır. Londra 
is ~ ıeyonunda bir bl\vuluo içıode bir kndın cesedi bulun
nıuttu. %abıta bu cinayeti ) apanı olmasından ıüphelendifi 

Mançini adında bir adamı takib ederken, bıı adamıu evinde 
ikinci bir bavul, bu bavulun içinde d11 ikinci bir ceset 

bulundu, adamı tuttu, ikinci cesedin hti lı sıfatiyle malıke· 
meye •erdi. Hadise o kadar ••rakit idi ki. "'•nnm görül· 

düğü gilo, A'vrupamn dört köıesindeti gazeteciler kalkıh 
"Levs §ehrine gittiler. Hergümin hadisesini eütUn ıiitun 
telgrl\f!arla ga,;etelerine bildırdiler, bir İngiliz mahkemesinde 
dava null görülür, maznun kendisirıi nnınl mO~afaıı eder, 
şiuıdiyekadar bir iki h,; oku) ucalanmıza anlatmıihk, fakat 
bu muhakeme ıekliniu tatbikatta görUnmeıi, aııl davanın 
nrdıği merakı arttıran bir noktadır. 

OkuyucuJıırıwiz bütün bu ıafhalan ııra ile takib 
edeceklerdir 

Bunlardan bir kısmı günde iki 
defa. bir kısmı bir defa trq ol• 
maktadırlar. içlerinde haftada 
d5rt ye bet defa olan da vardır. 
Buna bakılırsa, orta bir tahmin 
ile her AnıerJkalının traı olmak 
için haftada bir saat feda ettlii 
ıöylenebilir. Bu, beher adam 
için 1tmede S2 ıaat eder, hütlia 
Amerikalılar için yekOn (19560) 
miyon saat, yahud da {520,000) 
yıldır. 

Amerikalı talebenin bu heı_. 

hından sonra arkadaılarından bir 
çoğu bu kadar zamandan kendi 

hesablanna düıeni kaybetmemek 
için sakal bırakmaya koyulmur 
lardır. 

Bir gazeteci, neırettlğl bir 
istatistikte Londra 9ehrl• 

--('4 .. ç--çe-,-,-.,-• nin ~üfuıunu ya• 
L d zacagı sırada bO· 

on ra yUk bir tereddüd 
vardır geçirmiıtir, bunun 

aebebi Londra ıebri nDfusunua 
belli olmama~mda değil, fakat la· 
gilizlerin gözllnde, Londra ıehrinln 
idare, poU. ve nakil va11ta11 bakı· 
mmdan Uç tt\rlO heaab edilme
aindedir. idare bakımından (Lon• 
dra) şehrinin hududun dahil olan 
yerlerde meskün nftfuaun aayııı 
8.500.000 milyondur, bu sahadan 
polisin nezareti albnda bulunan 
kısımda oturanlann aayııı lae 
8.203.000 dir, nakil vasıtalarının 

gidebildikleri en uzak kı11mda 

içeri alınmak şartile geniı Lo•drada 
oturanlana mlktanna gelince bu, 
9,500,000 kiıiyl bulmaktadır ki, 
bizim tekmil yurdumuzda yaıayaa 
rurddaşlarımızın yan11ndan fazladır. 

Dnny•nın Londradan ıonra 
en kalabahk ıehrl NeyYorktur. 
NOflıa kalabalığı Londraya n .. 
zarcn (1,500,000) ekılktlr. Bundan 
IOnra sıra ( Parla ) • ı•lir. Sayı 
< s,000.000 ) dır. 

........,... ...... ~····---

-1-
Leva,... (Birinci Klnun) - Bir dizi 

otomobil, 6nlade bir • inde boruan, 
6wllr elinde b yrak tutan, çapraz 
dütıneJi ceket fİymiı iki alinri 
nefer ... 

Kafile adliye • r 7ıaaa 8nln:I • 
durou. Bir nci otomoblldea einayet 
mabkem aine riyaaet edecek olan 
hakim Branson ç ktı. Dikkat edlyo. 
rum, batında beyaz bir proka, uka· 
atada kıpkırmızı bir elbbe Yar. . 

lkincl otomobilden çıkaa belecliy• 
reiıidir, QçllaeGılodea çıkan iı• mu• 
a•i•i. Her ll&W de frak siymiflerdlr. .. 

HAdl .. JI blliJOl'Maua; Loaclra 
.. taayonuada bir baYUl içlade bapıa 
bU kadıa ~Meli buluadu. Zabıta bu 
eeatdin katlll Olmaıı.adaa ıGbhelenditi 
llauial lı•iade bir adamı ta:kib 
eder ke•, o adamıa eYiade, yi•• bawl 
içinde batka bir la.adın ceaedi ile 
karıılath ve adamı ikinci cuedin 
katili almak auçu ile mahkemeye 
verdi. 

Başka blr memlekette olaa7dı, 
dava görülürken bir numaralı ba•u.I 
mueleaine de dokunulurdu. Fakat 
fngiliz adaleti elde kat'i bir d.W, 

Oİdürülen hdın: Violet Key 
nya mutlak bir t•hadet olmadıkça, 
milbhem bir meaele7l konuıınaz. 

Ayni auretle: 
Ba,lıa bir memlekette oluydı 

dnaya bıtlHırken, r•İ• jGrl ••yetine, 
maınun Mançiai'nin katıttk muiaini 
aaiatmakla ite bqlardı. Burada jüri 
heyetini teıkil eden l2 :ıat, kararı 
verdikleri dakikadan evvel maznunun 
muiai hakkında biç bir t•Y 8Jren .. 
meyecelderdir. Kararı ••rdiktea aonra 
8trenebilir. Reia anlatabllir, fakat 
o da, maznunun mahkam edilmit 
olmaaı ıartlle •• 

* Salon hıncahınç dolmuıtu. 
lılazauna iki sardiyan araaında 

ı•tirdiler. Burada auçlu.lara mohauı 
yer, aalonun ta dibinde, yerden 
epeyce yak .. k, bir locadır. O tarzda 
ki ••znua kendi clavHını uaaktaa 
HJreder bir Beyircl ribidir. Y orrua 
adımlarla JlrüdD, locaaına çıkan 
merdivenleri tırmandı. Sandalye• 
aia• oturdu. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

• Salonua riyaMt künlaliaGa arka· 
Sermayeaı Liret 700,000.000 aına isabet eden aenlt kapıları açıl· 
ihtiyat akçesi ,, 580,000,000 • 

mıttı. Satıada, •olunda kıaa çoraplı, 
Merkezi idare ı M 1 L A N O 11ırma elbiaeli, beyaz prokali iki ha· 
İtalyanın başlıca şehirlerinde deme yer aldı, Oçünell bir hademe 

§ U B E L E R ortadan ilerledi, eliade yak .. k bir aal 
lugilteıe, 1.iviçre, Avusıurya, Maca- •ardı, yere yurdu: 
riıtan. Çekoslovakya, Yugoslavya, - Kırat Hazretlar1nia muhterem 
Lehiıtan, Romanya, Bulgaristan, ,... aarl hlkimi lılaylord Bran•on ce• 
M~ır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, nablan tetrif buyuru7orlar. 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, Halk ayata kalktı. 

Peru. Ekvatör Ye Kolumbıyada Ve hlklm Braaaon cenabları kır· 
Afilyasyoıılar mızı elbiaeaı, beyaz prokaaı ile g5-o 

IST ANBUL ŞUBE MERKEZi ründü, yerine oturdu. 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy ArkHından JOri heyetini teıkll 

Palas ( Telef. 2641 12131415 ) 
Şehir dahlllndekl acenteler: eden :ıatler r•ldiler, yerlerin• reç-

t tunbulda: Alalemciyaıı h ırıırıda tller, yemia etmiye baıladılar. 
Telef. 2821. B~yoğlunda: Jı;tiklil Maznun bUtiln bunları likayd bir 
caddesı 'I' lt>f.1046.Kampiyo daıreııi ıözle 11eyredlyordu. Meraıiın bitince 
Borsada Telef. 1718. hakim ona bir tek aual ıordu: 

j z M j R D E ş U BE - Aktrla "Violet Ke7,, 1 81dGrmlt 
..__ı:li:.1 ___________ , olmakla zanaaltıada balunuyorauna:r. 

Blkimı Mistr Branaon 
h - ~ aöyleyiniz, bu iıt• auçlu muıu
auz detil mi ? 

Manun k11ılc bir seaJe ı 
- Suçau:ıam, dedi. 
Ak.aioi aöyleHydi muhakeme der

hal bitecek •• hakim Jüri heyetlaia 
mftdahale1i olmadan maznunu aıome 
mahkftm edecekti. 

Mllddeiumuminln Göro,u .. 
Artık bundan ıonra maznuna hJç ... 

bir fey ıorulmıyacakbr, meter ki, 
kendi da.aaında tahit •ıfatile, lneile 
baeıp do~ru sl>yliyeceğine yemin ede· 
rek dinlenilmeılni lıteye .. 

Filhakika lnalliz muhakemesinde 
maznunun kabahatli oldukuou tahit 
•• de il srl>•t•rerek isbat etmek ...... 
hasmm iddia makamına dü1en bir 
vazifedir. Şuhitlere gelince, onlar da 
aadece gördilklerini eöyliyebilirler, 
itittiklerini, duyduklarını değil-. 

KUçOk bir noktada; bir maznun 
lngili.a mahkemealDde kendi emniye• 
tial koruyacak bOlla rarantilere 
maliktir. 

Milı:ldeiumumi ayata kalkhl 
- Zabıta Mancininin evinde bir 

bavul içinde tefeuOh elnıl, bfr kadın 
ceıedi buldu, Manciniye sordu, o ı 

'' Metreeim, Aktrl• Violet Keyia 
eeudidir, dedi. Rir ay evvel evime 
döndiiğiim zamıın metresimi yaralı 
olarak ölmüt bul ,,um, z-ıb•tanın ben· 
dea tDpbelenmHinden korktum, blr 
aandık aldım, içine koydum, bidiae 
evvelki evimde olmuıtu, t&flnınca 
Hndıtı da aldım, buraya ıetirdim11 
cGrnlelerini ilin ettl. 

Maznun metrHinin ne oldutunu 
eoran dotıtlanaa Paria• gittiğhıJ .a,. 
fiyordu, bir ıGn bir mGaahabe Hna ... 
nada: 

- Kadını tokatlamak f saladır, 
kafauaa bir çekiç indirmelidir, de
miftl. 

fddia makamının bu •Özll din .. 
leyenler arıoaında tesir yaptı, çtlnldl 
AdliJ~ doktorunan raporuna rBre: 

.. Öllmti kadının ba11na iadlrU.a 
bir çekiç darbesi intaç etmiıti. 

MDddeiumumf •8zDnl ıu elimle 
ile bitirdi: 

- Ceıtedln evde buluaufuna " 
•nnuaua bu cUmlelerl aöylemif 
olmaaına bakarak cinayet yaptıj'ıaı 
1Gpheıl:r: g~rOyorum. 

Bir ln9llla Avukab 
Maıauaua avukab, Sir Norm .. 

Birk•t adını taıar, Londranıa ea 
vekillerinden biridir. Za11f, uıun boylu, 
bir adamdır. Kafasının •• dilinin 
meh6reti kadar1 ellerlaia de mehareti 
nrdlJ', kanun maelbinee bir phidia 
a5&leriıai aazl• mllnakap edemedi mt. 
bu el'erlni o tekilde ltaretlerle kuna. 
nır ki, aÖz yerine reçer, belki 113atf .. 
de ku•vetll gellr. 

Sual aormaaı, •ordutu ıuali aeç
me•i •• iıtedi4i ıekilde bir cevap 
alıımezaa aorsruyu evirip çevirerek, 
tahitten latediği cevabın pime.tal 
temin edecek b:w hale kOJmaaı" 
luana hayret verir. 

Avuk.at Birket llk8ace cinayetin 
yapıldıft Pıırk eaddealndekl e'rin 
sahibi (Mlıtr Sid .. y, 1 aorpya çekti 
•• . o, inaaılmıyacak bmazlıklarla 
evirib çeYirditi 11Ual?er aayulnde bu 
zata ıunları aöylettu 

- Maaeial metreai Vlalet Kty il• 
belki kavra ederlerdL Fakat lrnpnm 

' aeal laiç bir zam•• harlee akeetmezdi. 
Sonra Violet Key'ia bir yabaneı 
erkekle gelJ ti de olurdu. 

Bu cevabın ikinci kıamı pek mG
bimdir. Ava katı dinleyiniz: 

Avukat - Kadının ihtiyar bir 
erk•k ile aık aık geldiğ'lal bilir 
misiniz? 

Şahit - Evet. 
Avukat - Ba lhtiyann garib 

bj, .da• oldutunu bilir miainia? 
Şalüd - Hakkında mO.talea Jiiril· 

temem efendim. 
Avukat - Bu lbti7arıa timdi 

thaarhaaede bulun dutunu bilir 
miainiz? 

Şahid - Duydum 1 
CUrDm AleUerl 

Dij'H memleketlerde olduju gibi 
cOrilm aletleri lagtlterede mltemadi
yen reisin maaaaı üzerinde durmaz, 
lfizumu halinde iki polia tarafından 
getirilir, lhtiJ aç bitince 7ine g6l0r ... 
lOr. Bugiln cesedin Nklandıtı aandıfl 
bu tekilde Qç defa sr8recejiz ve aa
tan adamın a<Syledlğindea nnlıyacağız 
ki Mançini tarafından iki buçuk lira• 
ya aatın abnmııtır. 
MDddelumumtnhı Mahareti 
lnglltvede ınOddelumumi mazau· 

Öldürdüğü aöyleoen: Mançini 
na .ual aormak nya •ordurmak 
hakkını haiz detildir. Ayni auretle 
tahitlerin •lizleri ezerinde de müta
lea yllrlltemez. Fakat ıahitlere •ual 
aormnk hakkına maliktir Bu sualleri 
o tekilde .. ,er ki, mazauaun aley. 
hine bir bava 7aratabilir. 

Bakınız, aaloaa ıabit olarak 
Violet Key'ln kızkardetl relmiıtt, bu 
kız bı:tk• bir tehirde oturuyordu, 
kudqini ıörwek •sere Brigt· 
laon'a ridecekti. Fakat ondan 
•eyahatini tehir etmeal hakkın.la bir 
telırrııf alınca nageçtL Şimdi 111ra ile 
dinlenen ıalaitlerla a5yledilderine dik· 
kat ediniz: 

Müddeiumumi - Kı.ıkardeıiııl.al 
görmlye gelecektiniz, blSyle bir telıraf 
alrnca vazgeçtinia dejil mi? 

Şahid - EvetJ 
MDddeiumuml - Peki, l'ldebilir

Biaiz! 
lkinei ıabid Manclninln vaktfle 

bl:r:met ettili lokantanın müdGrtldOr. 
Mllddeiumaml - Sizde çalıtırken 

yemek liateleriai Manclni yual'dı H 

bu uuttıtım Jiate onun eaerldir, 
detll mi? 

Şahid - Evet. 
MGddelumuml - Peki ridebllir· 

slais. 
Oçüncü ıahid yazı mGtehu11u 

Mister Gurren dir. 
Middelamumi - lartlter• bank ... 

aıam JHI ve imza beazeyitlerinde 
mütkll&ta uğradıtı zaman ıizin lhti
aallnıza mGracaat ettiti dotru mudur? 

Şahid - Evet J 
Mlddelumumi - Size bir telgraf 

mla..ddeai ile bir yemek liatesl H• 

riyorum, IGtfen aöyleyiniz, her ikiai de· 
ayni el ile yazılmıt mıdır yanlmamıt 
mıd1r? 

Şahid - Hiç tlphe.ız apı el Ue 

aclkln• 

Kari Mektu.bları 

Bir Muhacirin 
Bağ 
Hikayesi 

Ben Kavalanın Goyran ID 

clrlerlndenlm.~ On iki aen• e 
UrJada bana 6 dönlim Uç • 
mikdarında bir bağ verilmiftlr• 

Tapuda 3 dönGm iç 
teaçll edildi diğer 3 d6nllD1 
tevflz harici olduğundan bahs 
teaçll talebim reddolundu. B 
lb:erloe tapu ve iakina mür 
ederek borçlanma auretfyle 
kıamın da bana verilmesini t•"' 
ettlmse de nazara alınmadı 1' 
aleni mUr.ayede ile satılac•f 
bildirildi. Ben müzayede ıUıını' 
bekliyedurayım, diğer taraftl' 
bana tebligat yapılmadaa gaıett' 
Jero Hin verilmeden. Adet old~ 
veçhlle Urla sokaklannda teıitl 
bağırmadan müzayede yapsl_, 
ve 3 dönnm bağ yeri bqka biti' 
aine aatılmıf. 

Bu muamele Ilı.erine mal-' 
4Urline müracaat ede~ek b&beri' 
olmadan yapılan muameled8' 
dolayı ılklyet etmekle berabl' 
kanunun verdiği hakka dayanar~ 
%20 fazlası ile bağın mlllkiyetill' 
talib olduğumu söyledim. Bu baldl 
talebim de reddedildL 

Son mUracaalımı bundan al 
bet glln evvel lzr-ir mnlkiye b.t 
mUfettişllğlne yaptım bu dakikay• 
kadar oundan da bir babll 
çıkmadı. 

Bu Uç dönUm bağ bana sabl

maua sıeriye kalan bağımın hiçbll 
kıymeti olmaz Çünkü o yerda 
aergiml sererdim, methal oradandl
Şimdi ise ne methalim var, ve n• 
llzllmlerl MNCek serai yeri .. 
kaldı. 

( 

Urlanın Yeni mahallesinde 27 .. 10.ld 
c•de Mehmed o~lu Mustafa 

Cevebler J 
lzmıtte Bay Ekrem Özturkt: 
Duvvulannız çok ıUzeldir. 

* Heybeli aanatoryomunda Uıkiid&r-
h bay M. 7..eki 

- Mektubunuz.o bu ite br 
kanlann ıör.U önUne koyduk. 

lf-
Edlrnede Köse Balaban mahallr 

tiııdı bay alaeddine 
- Edirnede su lflnden eaid 

ıu ve ev sahihlerinin tiki:;~tlr 
rlnl eYYelce gazete ile yazdık. Y ~ 
niden yazmıya Uizum görmüyoruz. 
Herhalde evvelce yar.ılan g~ 
önline ahnmııtır. 

··························-·····-·--······-········· .... 
yazılmııtır. 

MOddeiumuml - Peki rldebllir• 
•iaizl .. 

Batlca memle-ketlerde olnydı bu 
mOtehaaaıı görOtDnOn dotrulutund 
bir Hat allren nazarlyelerle lal at• 
kalkıtırdf, maznunun nkili de l:ı• 
prlttln dotra olmadıfını fabat• 
c•htırdı. 

Burada IH mütehauıa ikl kelinı• 
ile iktifa etti. Avukat iae atımı bil• 
açmadı. Az. HDra b ıka bir ıalıid 
geldi, cuedi lbtin eden aandıtı• 
üzerindeki ipin Mancinl tarafandad 
kendisinden çalıadatını anlatıyordu. 
Avukat bunu da aükitla kartd dı. 
Bu barekeU bGtGn bu lf ade:eri dotrd 
olarak kabul attifini mi a-lS.terir? 
Acele itmeyiniz aörecetiz. 

* CelH 7arına tehir edildi. N.ahke· 
me reiıi geldiği gibi mert- simle gitti, 
jGri heyeti azası da muhafaza a1tınd• 
bir otele götOrOldG, orada hiç k . ..,,,. 
ile temaa etmiyerek okuyup y zrna• 
yarak, bir mahbua hayatı yatay cai Ut• 
Çünkü tHlr altında kalmamall 
matlubdur. G. L. 
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Güzellik 
Çoc ğu uz Nasıl? 

Vasat Yara ılışta Bir Çocu
ğun, Ze ası Yürümesi. Ko
nuşması Ve 
Okuması 

Eğer çocuganuz orta çocuk· 
lardan ise llç aylık olunca başını 
tutnıam!lllı icabeder. Sekiz aylık 
iken emeklemesi, on aylık iken 
t"tunarek ayakta durması ve bir• 
kaç adım atabilm ıi lizımgıelir. 

1 - iki buçuk yaındald oğ
lunuı nğzını, burnunu, kendi la .. 
&ilini söyliyebilmolldir. 

2 - Bir kız çocuğu üç yaıına 
gelince alh hecalı bir kelimeyi 
tekrar edebilmeli uzun ve kısa 
Çizgiler arasındaki farkı ıörmeli 
~, göstermeli, gUzel ve çirkla 
l'tılmleri yırd edebilmeli. 

3 - Dört buçuk yaşındaki 

çocuk yaşını söyliyebilir, abah, 
öğle, akşam arasındaki farkları 
bilir. Bir murabba kopye edebf .. 
lir. Ayaldarı. bacakları, kolları tek 
çizg:H bir insan resmi yapabilir. 

4 - Sekiz yaıındakl çocuk 
okuyabilir, otuz snniye kadar bir 
zaman içinde yirmiden bire kadar 
ters olarak yalnız ir yanlışla 
sayabilir. Günün tarihini aöyliye .. 
biıir. Ve bir lirayi bozdurabilir. 

işte bunları yapıp yapm dığı· 
na dikkat edere' çocuğunuzun 
orta, ileri veyahud geri çocuklar• 
dan hangisinden olduğunu anh• 
yabilirs.iniz. 

ca a ugün Ne Yemek 
Yapabilirim? 

Piliç latası 

lazım olan şeyler: Uf ak ufak 
keıUnıtı ve haılanmıı piliç eti, 

lııce ince kesilmiş az miktarda 
kereviz. iki tane katı yumurta, iki 

fincan kadar may neı, ı:eytin ta• 
llesı, tu:ı ve kara biber, biraz 
ltytinyağı ve limon. 

Pilici kerevizi, ufak ufak ke· • • • erek yumurtanın bir taneslnı hep 

beraber kar•şhrın. Öt 1 taraftan 
ltyUn) ağın içine biraz limon •ı· 
karak iyice durun. Pilici kerevizle 

)'unıu .. t sile beraber bu ıeyUnya• 
§'in içine dökiln. Bir saat kadar 
6Ylece bırakın. Zeytinyoğını slUlln, 
Pilici \e snireyi hep beraber bir 
tabe.ğcı alın, üzerine mnyoneıl 
hyı11, üstUnU de yumurta ve zey
llQyağ ile süsle} in. Arzu edildiği 
ltkdirde tabağın dibine salata 
"•ya marul yaproldarı konur ve 
•alat bunun üzerin botalblır. 
O ı. man manzara ı dah güzel 
olur. 

çı ol t 

t~zım olan ey er: Büyük pa

ket ~ikofotları dan 1 1/4 paket 

~.lkota , t /4 çay kaşığı tuz, bir 
fuıcan ıoğuk su, Uç tine n sllt, 

l/4 finc n şeker. Çikolat uf ak 
Ufak I rçalar haline getirldikten 

•onra ıçine tuz ile su dn ili.ve 

Ç'~ilip ateşb üstUneı konulacak. 
1kolatıar eriyinciy• kadar ka· 

rışhrıldıktan sonra iki dakika 
kadar kaynatılacak. SUtle şeker 

de iUive edilip tekrar köpllrUnci• 

ye kadar kaynatılacak. Yumurta 

kabartacağı ile de iyice dövlil· 
dükten sonra hemen içilecek. 

Sebz Çorba ı 

LAzım olan feyler: Havuç, 

prasa, lahna, kereviz, mercimek. 

Sebzelerin h psindon az mlkdarda 

ufak ufak k silecek. Yıkandıktan 

ıonra tencerenin içme mercimek le 

dahil olduğu h !de hep birden 

konacak. Suyu, yağı tuzu bUberl 
de iliive ed;ı ~ e piş c y ka· 

dar kayna.ı ... ..:ak. Eğer et suyu 
olur a tabii deh lezzetli olur. 

Fakat karışık sebzelerin v~rdiğl 

çeınl et &U}U ı..n yoksuzluğunu 
hiç te duyurmuyor. 

Pirinç Podingl 

LAzım olan ıeyler: Bir fincan 

Bogasızdr 
Yüzdeki gUI, karanfil renkleri 

arbk geçen senenin çiçekleri ka
dar soluklaşblar. Eğ~r günü gllni\ .. 
ne modayı kovalamak istiyorsa
nız, ytizünü bir mermer kadar 
soluk ve renks·z olma ıdır. Sür
mel r bir hayal kadar hafif 
sürülme id r. 

Yeni makiyaj modası herkesi 
daha çok gene gösterecek b"r 
tarzd dır. Parlak göze batıcı 

renkeler, keskin hatlar ort dan 
kaybolrnu tur. BugUnkU yUıün 
görUnüşil y kncöak ve yumuşak 

olmalıdır. Elmacık kemilderini 
boy mak ve yüzün diğer taraf· 
larım renksiz bırakmak artık 

bugün güzel görünmez oldu. Bu· 
günkü ruj sUrme tarzı çeneye ve 

yanaklara konu1an az miktardaki 
kırmızı bUtün yllzU yaynrnldfr. 

Bu tarz sürU, hem ruju belli 
tmez, hem de yUı:e sıhbattan 

ileri geliyormuş gibi bir par aklık 
verir. Bu modanın en güzel tipi 
siyah saçlı beyaz k dınlardır. On· 
lar hiçbir ey yapmadan, sürme· 

d n gezebilir. Parlak dud k bo
yaıı kAfidir. 

ikisi ortası olan tipi re en çok 
yakıtan şu yllz tuvaletidir. Koyuca 

renk bir krem. Gl\neş yanığı ren· 
ginde olan en iyisidir. M cun 

halindeki ruj yukarıda tarif edir
diğl gibi yüzün h r tarafın ha· 
fifçe yayıldıktan aonra kremle 
ayni renkte bir pudra. lkiılnin de 

yani hem pudranın, hem de kre
min koyu renk olması ağır ve 

fena duracak gibi görilnUrse de 
hakikat böyle değildir. Bilakis 
yUze bir canlılık verir. 

···············-··············-··········· .. ···· ... ········· 
pirinç, iki litre aut, bir çay k ğı 
tuz, bir fincan eker, az miktarda 
rendelenm·ı portakal kabuğu, 
bir fincan kuru üzl1m. 

Pirine dört beş su yıkanacak. 
Kalıbın içine konacak, süt, şeker, 
tuzu du ilave edilecek. Eğer fırın 
varsa yavaş ateşto fırında, fırın 

yokaa kahb ııcnl< ile dolu bir 
tencerenin içine konup su içeri
sinde bir buçuk aaat kadar piJi
rilccelc. Ko) ulaşmca içine atılacak 
ve yirmi dakika kadar daha pi
ıirilecek. 

Hem 
v··cudu 

Zayıf Gösteren, Hem De 
Sıcak utan Çamaşıra 

Eskiden çamaşır, gecelik için 
bir iı veya dantel beğenilir. Bi
çim bu fşe göre uydurulurdu. 
Halbuki bugün çamaşır modası 
bunun bütUn bütün zıddıdır. Evve
li vücude göre b·r biçim erilir, 
Sus bu hiç.im gör uydarulur. 
Eskisi gibi belli ve klasik bir 
ç&m&f&r biçimi yoktur. Giyilecek 
elbise do vücude göre değiılr. 

1 difeyi tercih edeceksf niı:. Ve 
bUzgU kullanmıyacaksınız. Yu
karıdaki ceket ince kumaştan, 
aşağıdaki ise kadifeden yapıl· 

ı .:::.•ıt'.~: ............................................. _ 
Yün şlerı 

O vakit çamaşır sımsıkı ola· 
cağı için yUrUmeğt kolaylatmak \ 
Dzere eteğinden bir yırtmaç bı· 
rakılmaktadır. 

Geceliklerde n çok tercih 
edilen kumaı jorjet ve taftadır. 
it ve dantel hemen hiçbir 
gecelikte yoktur. Buglln en çok 
rağbette olan ns pili ve bUzgülll 
yorgan dikiJi gibi dikmişlerdir. 
Resmimizde bir piiili bir de büz· 
gülü ilci gecelik vardır. Bunlaı 
kumaşın fazla katını icap 
ettirdiği için vücudu sıc k tutar. 
Yukarıdan ıağı d kişlc inen bu 
ince pililer tekte aç.ılır. Ya· 
t ğm içinde otururken giyilecek 
cekeLler de yine qöy e büzgUlli 
ynpılmalrtsdır. Eğer kalın kumaş 

istiyorsanız o zn an tabii ka .. .............................................................. 
Çay Peçele i 
Örnek eri 

Bu çay pcçetelcr·nin üçü de 
ketenden ya p.lrr ı tı . En yukarı· 
dakinin etrafı 
antika, kö§e· 
sindeki mnrka 

v elr fmdnki 
çiçek ıarma

dır. Ortada
kinin köter.1 
mu telif isti· 
kametten çe· 

kilmiı sntika 
vey but ajorla 
ı üs I e nmiştir. 

Etrafına da 
dantel d"kil
miştir. Aşağı· 

dakiain de }İne etrafı ant:kadır. 
Bu çay peçete eri den b rha. gi 
b irini en · ağır bir mi saf ırinU. için 
bilı kullanabilirainiz. 

Yün bulüzl rde örgüden fazla 
biçime eh mlyet vermek lazım. 

Örgü ne kadar gllzel olursa 
olsun, eğer Uçimi uymamışsa o 

bulUz hiç te güzel olmaz. Bura
ya resmini koyduğumuz bulfizde 
bilhasaa böyledir. ÖrgU dlimdüz 
lastik örgüdür. Onu asıl gösteren 
b·çimi olduğu için patronunu da 
berebar koyuyoruz. 
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1 1 1 Perıembenla Gelişi 

Ramazan Ayında 
Sevgilime diyorum ki: 
Ramazan yarılandı, bu yan 

ramazan ayında ne bir gün oruc 
tuttum, ne bir rek'at namaz kıl

cLm, ne de bir aktam yemeği 
iftar ıofrasmda yedim. 

Se,.gilime diyorum ki: 

n~nim için her ay ramazan •• 
Gerçi her ay camilerin minarele· 
rinde kandil yanmıyor amma, 
senin gözlerindeki ıııklı aydınlık 

onları arattırmıyor. Gerçi güllaç 
yemiyorum, ,Ol reçelile iftar et
miyorum amma aenin tenini biraz 
fördüğUm ıamaa binlerce tepıl 
gü . licın beyazlıtını bir anda 
görür gibi oluyorum. Ve hele 
rül reçel;ni hiç aramıyorum. Senin 
gülın dudaklarındaki kırmızı glll 
rengini ondan kat kat Uıttin 
tutuyorum. 

Sevgilime d iyoru!D ki: 
Scıhur davulunun aeıial duya· 

mıyGorum. Çünkü kalbim davuldan 
daha hızlı !-es çıkarıyor. 

Sevgilime dl) orum ki: 

Oruc tutmuyorum. ÇnnkU 
senden lfir ı:- niye ayrılırsam, 
bütün bir yıl oruc tutmuş kadar 
içim eziliyor. Ve teravih kıl· 

mıyorum. Senin karşında bir lahza 
durursam, yirmilerce rekat teravih 
kılmııtan daha yorgun dUtUyorum. 

Scvg:Iime diyorum ki: 

Kabahatim varsa Allah beni 
aff etain; yine diyorum ki, aana 
karşı olan kabahat:eriml de HD 

affet!. * * 
iyi Ediyorsun 

Çocuk ağzını açtı, eanedl; 
annesi darıldı: 

- Bak, dedi, ben de esnlyo· 

rum amma eanerken elimle aiıımı 

kapıyorum. 

- iyi ediyorsun anne, sen 
elinie ağzını kapamazaan takma 
diı!erin görünür. · 

Alim, yüz sene evvel yazma)& 

batladıiı e11rini bitirml} • çalı• 
fıyor. 

Daha Usta 
iki avcı birlik· 

te ava gidiyo,. 

lardı. B:ri öteki

ne söyledi: 

- Acaba ıcn 

mi b;r tavşan 

v ut acaksm yoksa 

ben mi? 

- Herhalde 
ıo:ıf 

- Nereden bil· 

din ? 

Nereden 
Kapı çalındı, 

hizmetçi açb, ka• 

pıyı çalan ıordu. 

- Bay eYde 
mi? 

- Hayır yokl 

- KendisJnl 

ıörmiye geldiii
ml ılSyleralniz.. 

- lıminiz? 

- Iımlmi ı&y• 

- Yalan söy· 

lemekte benden 

daha ustasındır. 

lemiye llzum yok, 
- On beş Klıı evvel ırlptc D baata yattatını a&yledln, davetlerine 0 beni ı&rlr 

gitmedin, ya bu sefer ne yapacağız •. 
G "b b d görmez taaırl - rı in on 8f giln e geçmiyen bir hastalık oldupau aöylerlz 1 

-===-=::::ıı::::=================-~~ 

DEMEK BEN 

Göründü kaçtı güzel, 
Alı kcçtı, kaçtı giizeJ; 

Çıığırdım, dedim gel gel; 

Oüztol gıiıeJ bana gel .• 

S özüme gulılü hh kah, 

O g ulJQ ben gülmeılim. 

}falıma rlecli vulı vah .• 

Bunu da hterued ım. 

Oet dedim, dedi, ne var 

Ne olacak ben vardım. 

Defol dedi ihtiyar; 
Dttwek ben ibtiyardımt 

Mizahçı 

- Se i hıraız scnı? 
- Affedersiniz, hakaret ede-

mez!linlz; ben hırıız değilim ? 
- Saatimi çalıyordun ya hır· 

ııı değil de nHin ? . 
- Yankuiciyim l 

- .... · - -· - - · 1 t • • . -...--.. ....................... --

Öyle ise 
Ev sahibi yemeğe gelen mi· 

safire söylüyordu : 
- Karım kitab okumıya ba· 

yılır .• 
- Ôyleyae, hemen birkaç 

yemek pitirme kitabı al, ıelir, 
okuıuo 1 

LOHen 
Garaja girdi; blr otomobU 

pazarlık etti: 
- L6tf •n bir paket yapınız, 

kendim götüreceğim dedll 

- Peki ıı:ı:e söz vereyim, ya 
kızım ıiıinle evlenmiye razı o:
mazsa •• 

- Razı olmazaa ! 
- Ben de onu dDıOnOyonım. 

Kızımın yerine ana11nı mı ve,. 
ıem, yolrıa büyOk anaaıaı mı ? 

Fıkralar 

Bilmem 
Erkek evine ıll zurna aarhot 

ıeldi. Kapıyı karısı açb : 
- Bu ne hal? 

- itte böyle bir hal ! 
- Allahvere de ıokakta ta· 

nıdıklarına ra1tgelmit olmasaydın! 

- Ben mi, ha ben birçok 
tanıdığımı gördüm amma, onla• 
un beni tanıyıp tanımadıklarını 

bilmem 1 

Gözetliyordum 
Bay . odadan çıkar çıkmaz 

hizmetçi ile kartılaştı: 

-Kapıdan bizi mi dinliyordun? 

- Hayır, efendim ben böyle 
bir terblyeaizllk yapmam! 

- Ya ne yapıyordun? 

-Anahtar dellğiaden gözetli-
yordum. 

- ~ocanız La.rnımın hır ta· 
raf mı niçin kestirdi ? 

BEN BAliLI 

Ben durdum, o da durdu; 
Kartımda durdu, durdu .• 
Ufacık fındık kurdıı, 

Ah fındık kurdu, kurdu •. 

Ben dedim o demedi; 

Dedim, deınedi, dedim .• 

Ben sndim o ınmedi1 
Sndim sevmedi ındim 

Böyle lfe<)ti bu ömür, 
Ömör amma ne ömür, . 

Ben bağlı fakat o hiir •• 

Oh, ben bailı o bttr. 

Mizahçı 

"-

Utak - Bizim Bayın rHmlnl 
verir midniz ? 

Kübik rHlmler yapan rea• 
aam - Bir tanesini al 1 

- Hangisi olduğunu bilmiyorum 1 
- Sanki ben biliyor miyim? 

.......... •...-ı• .... M11191tM - ... ..... l :!:.!11 ..... ..,.:ı:ı ..... 

Tavsiye 
Saçları altın rengindeki kadın 

doktora gitti: 
- Doktor, dedi, aaçlaruaı 

hep böyle muhafaza edebilmem 
için ae yapmalıyım? 

- Saçlarınıza bir mavi boncuk 
takınız! 

Yıkasana 
Zenci çocuiuna darıldı : 
- Şu ellerinin hailne bak, 

kirden bembeyaz olmuı, aidlp 
yıkaaa•• r •• 

Pdmllar 

Büyüyor 
Köpek, jlöpeğe ıordu : 
- Yeni yanun naııl bnyu1"' 

mu? 
- Bftytlyor. Hev hev de111i1' 

bile ba~ladı. 

Faizle 
Tefeciye sordu: 
- Beı dakika beni diaJI' 

mlılnlz? 

- Beı dakika için yUzde k•' 
fak verece kain? 

Meslek 
- Muletlnb.? 
- MucfdJml 
- Ne icat ettiniz? 
- Daha bir ıey icat etmedb'i 

icat etmeye çalıııyo um! 

Değil 
Hintli fakir ayakk•bı alacaktı: 
- Çiwlli bir ayakkabı iıteridll 

Dedi, ayakkabıcı altı çivili bir 
ayakkabı l'Öllerdi : 

- Ha, bpkı bunun gibi .... 
•• çivilerin ıini uçları ayakkl" 
bının dııında değil içinde olacaJıl 

ÇUnkü 
Avazı çıktığı kadar batırdı: 

- Polia, pollı ! 
Polis kotarak geldi : 
- Ne war, ne oluyor? •• 
- Bl11ey yok, birıey olınuyor· 

Peki beni niye çağırdın 1 
- E•imln kapıııoı açtırmak 

için 1 
- Sın açamıyor muıun? 

- Açamıyorum, çllnkU evlod 
kaybettim, evimi de bulsam yhı• 
açamam, çlnkU anahtarımı d• 
kaybettim 1 

Unutkan 
K6pek zincirini kopardı, yol• 

dan geçenin Uı:erine saldırdı, yol .. 
dan geçen bağırdı: 

- Köpeği çağırl 

- Çağıramam •• 
Nedın? 
ismini ur.uttum. . . . . ... 

Kü~ik reaim.er ) apan re11ı .. 
mın evine giren hıra,zların b ır 
larma gelenler .• 

- Ayıb teyler ıöyUlyorauo, ylblim k4Ul'a~k 1 
- Y akaamdaki kurdeleyi ıöı· 

terebilmek için 1 - Benim ne iüzel bir kadın o:duğumu resmime bak \a an a l 
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SON POSTA 

Hayvanların 
Filmlerdeki 
Rolleri 

1 Beyaz Perdede Ne Var? 

Dünya llzerindeki bütlln ıine
ma ıtüdyolarından kadın ve er· 
kek yıldı zlardan atölye mtlstah
dUm;erindcn \ ' 8 di ğer sinema it· 
cilerlnden haıka bir de muhtelif 
ha} van·ardan nıürekkeb ılirüler 
vardır. Si ıema tabii.iğe yaklaş
mak noktasından tiyatroya daha 
üstund Ur. Hu aebeble ıinema 

ıtüdyolarında tabiatte bulunan 
herıeyln mevcud olması lazım 
geliyor. BugUn Holivud ıtüd} o· 
ları en yUkaek birer fen müeı· 
Hseıidlr. En yeni fen icadları 
orada glintl gUnUne yer bulur. 
Fakat yiae bu stüdyolar bir 
bakımdan da vahıl hayYanlar 
<' ivanna benzer. Çliukll oralarda 

ek, kedi, beygir, efek, fil, kar· 

Ner11t• Şttr•r' 111 çok ı,ı rol g•J1•1I 
iki Hflİffl/i lclpt1ji 

lan, arılan ve kurd ıibi bildiiimiz 
hayvanlardan baıka timsah, yılaıa, 
gerıedan, ıu aygırı gibi çok 
vakt1 hayvanlar d• beslenir. 

Bunları terbiye eden, ye
melerine ve içmelerine bakan 
mliıtahdemlerden bir:alnin gUnUn 

birinde bir kaplan tarafından 
parçalandığı, bir filin hiddete 
gelerek mUıtahdemlerden birisini 
ayağının altına alarak czib pH· 
tile çevirdiği sık sık duyulur. 

Bununla beraber, bu hayvan· 
lar ylizünden kumpanyaların ka· 
ıanclıkları para çok faıladar. l 

Bir Yıldız Nikahtan İki Hafta Sonra 
Boşanma Davası Açtı 

Sarıfın Alman yıldızt Brigitte 
Helm'i tühheı·z çok iyi tanıyor· 
ıunuz. Geçenlerde A lman) ada 
bir otomobil geziuti&i yaparken 
arabasına ıo .ı hızı verdi, yarıyolda 
linür.e ansızın bir adamcajız 

çıktı, güzel yıldız bu apansız 

tesadüf karıııında soğukkanlılığını 
kR} betti, manevra yapamadı ve 
adamcaiızı çiğnedi. Bereket 
Yerıin ki yarası baf.fli, ölmedi, 
a~ır bir aakatlığa da uğramadı 
ve kııa bir müddet ıonra Hki 
vaziyetini aldı. 

Fakat Alman mahkemesi gli
ıel yıldızı, bqkalanna ibret ol
mak Uzer• iki ay müddetle hap· 
ıettl. 

İhtimalkl 1arııın Alman yıldızı 
ıu dakikada bir hapiıhane blc
realnde cezaıını çekmektedir. Fa· 
ka Franıız yıldızlardan Mari· 
Glort Alman kOJtUr Bakanlığına 
huıuat bir mektup yazarak, yük· 
Hk bir aan'at dehaaı olan Brıgit· 
te Helmln hapse konulmama11nı 

cezumm affedilmeaini rica etmit· 
tir. Bu ricanın kabul edilip edil· 
mlyecği de henüz belli değildir. 

1f. Sinema yıldızları aruında 
yine talak davaları baı göster
mittir. Son olarak Amerikada 
Loı Angeloa mahkemesinde bir 
ıinema yıldııı tarafından bir tallk 
dava11 açılmııtır. Davayı ika· 
m• eden Cuo Nayt he
aftz yeni parlıyan bir yıldız· 

dır, Bundan bir ay kadar evvel 
NeYyork tacirlerinden Mister Pol 
Ames ile eYleamit ve kocıile bir .. 
ilkte iki hafta ıllren bir bal ayı 
seyahati yapmııtır. Fakat aoya .. 
hatten döner dönmez güzel kız 
hemen mahkemeye bir lıtlda ver .. 
mit, kocasından ayrılmak iıtedl• 

ğinl ıöylemiıtlr. Cun Nayt talile 
arzıhalinde kocasını birçok ku
ıurlar ile ittiham etmekte, ayda 
240 Inıilb. liraıı nafaka ve Hne
de de 1 100 Inıiliı Jir&11 tazminat 
taleb etmektedir. 

Bu ıeac kadının kocasına 
karşı ıuurduiu ittibamlara ge• 
liace; koc11ı iılerile çok uiraııyor 
ve evile çok az alikadar olu .. 
yormuı. 

Buna dt!ıpedOz zllppelik d .. 
mezler de ne derler? Orasını siı 
söyleyin. 

>f- japonyada ainemacıhk çok 
ilerlemektedir. Ayni zamanda Ja• 
ponlar, btttnn dünya ıinemacıh• 
ğma karıı müdhlı bir rekabete 
giriımek llzeredirler. Ş.mdikl hal• 
de japonyadaki ıtUdyolarda güzel 

filimler hazırlanmaktadır. Çok 
ucuz flatlarla 1atılacak olan bu 
filimler k11a bir müddet sonra 
blltün dllnyaya dağıtılacaktır. 

Amerika ıinema kumpanyaları bu 
teıbbUı karfıaında timdlden en• 
diıeye baılamıılardır. Japonlar 
artiıt huıuıunda beyaz Ruılardan 
lıUfade etmektedirler. 

Fraruız .,,.1Ju.larıntlt1• Slmo1111 Simo11'u11 .,. 11•nİ bir r u mi 
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Avrupa F udbol Aleminde 1 -·M;;;,Iek;ü;-s;;;-·-
A vusturya - ltal~ Milli Takımları 1 

Yine imtihan Olacaklar 
Yugoslav Milli Takımı Balkan Şampiyonasından 

Gösterdi Evvel Kuvvetini 

ltalyanlarla bu aefer kendi topraklarında çarpışacak olan A·rnıturya milli takımı 
Avrupa futbol meraklıları ml1· devamınca çok güzel oyunlar ı ıampiyonaamın kuvvetli namzed· 

lıim ve dikkate değer maçlar göstermiye ye Fransızlardan hiç leri arasında Yugoılavya milli 
aeyretmekted r. bir zaman aşağı olmadıklarını takımının birinciliği alması ihtl· 

Blitiln dunya futbolcUlerinl allıkları gollerle ispat etmiye mali fazladır. 
alakadar eden bu hldiaelerin bi· muvaffak olmaılardır. Maçtan ikinci mUhim bidiae de Avuı-
ılm için mühim olanlarından biri, aonra Fransız gazetelerinde çıkan turya - ltalya milli takımlarının 
Balkan şampiyonasına girecek yazılarda, Yu11oslav milli takımı• gelecek ay içinde Viyana'da 
Yugoslav mil 1 takımının Pariste nın ayni oyunu Atinada da çıkar- oynayacağı maçtır. Dllnya futbol 
Fransız milli takımı karıısında dığı tğdirde Yunan milli takı· kupasında en tehlikeli rakiblerf 
aldığı netice, diğeri de Avuıturya mının vaziyeti mUtkUl olacaiı olan Avuıturyalıları mUtkUlitla 
milli takımının Viyanada ltalyan kaydedilmektedir. yenen İtalyanlar bu sefer yan 

milli takımına karşı yapacağı maçtır. Yugoslu'1arm2 • 3 mağlfıbi ile kuvvetlerini teıkU eden kendi 
Üçllncfl mühim hidlu olarak biten maç ıöyle cereyan etmiıtir: raklblerlnden uzak bir sahada, 

lngilizlerin meşhur Arseaal tala- Sctklzinci dakikaya kadar biraz. Avuıturya takımını daha fazla 
mınm tabi} e inde yaptıtı detl· Fran11zlar lehine giden maçta ilk tutacağı 1Uphesiz olan aeyircller 
şlkliğl yazabiliz. golD Fransızlar yapmııbr. lSnUnde çarpııacaklardır. Avrupa 

Bu ıeferki Balkan pmpiyo- Kırkıncı dakikada Yugoslav· futbol kuvvetlerinin en batında 
naaını kazanmak azmile aylardan- lann Mariannoviç iıimli oyuncu· bulunan bu iki milli takımın bu 
beri hazırlanaıa YugoılaYlar ıoıı lan beraberlik ıolUntl yapmıştır. seferki maçı ltalyan ve Avustnr-
seçtıkleri kadroyu kuvvetli bir Birinci dene 1 • 1 berabere ya futbolUnlln hakiki kıymetlerini 
milli takım kartıaında denemek bitmiştir. ortaya koyacağından çok ebem-
Uzer• Pari•te Franııı. milli takı· ikinci devrenin aon daklkala• miyetlidir. 
mile bir maç kabul etmiflerdir. rında Yugoslavlar ikinci gollerini ÜçllncO mUhlm hldise olarak 
Geçen gt\n kalabalık bir seyirci yapmıılardır.Bu golden iki dakika yazdığımıı Arsenal kulübünün 
klltlesi 6nftnde yapılan Yugoılaya• ıonra Fransız merkezi muhaclmi hücum taktiği meseleaile futbol 
Franaa maçını Fransız milli takımı beraberliği tesia edebilmiıtir. mutahassuıları epey meşguldl'rler. 
ancak son saniyede attığı bir ıol Maçın neticeıine bir aaniye Şimdiye kadar lng'i z lik maç-
farkla 2. 3 kaznnabilmi§tir. kala Franıızlar •on bir gayretle larında sık sık görlllmiyen gol 

Yu2oslavl ra çıkarılan Fran- UçUncll ve aon gollerini kaydede- rekorları bu ıon haftalar Arse-
ıız milli takımının bilhalla hO- bilmiılerdir. Maçın ~;:ı cereyanına nal takımın maçlarında seyredil-

ve Fransız. takımının Jtslkan ta· mittir.Geçen gün Llcester takımile 
cum hatb sert Ye •a genç Fran- kımlarmdan daha kuv.ıı1fü olc!u· karşılaşan Ar ena lılar oyunu 8-0 
sız oyuncu arından mllrekkeodL tuna bakılırsa, iki haftaya k dar bitirmişlerdir. Arsenal bu neticeyi 
Buna rağmen Yugoslavlar maçın Atinada baılıyacak olan Balkan soa aylar içinde üçOncU keredir 

'(1>~ ı ır Aruul oyuncularıııuı 1oıiltere kııpuı fiQal maçında ç• k lıuit fotoğraf.arı 
1 

tekrarlamıı oluyor. 
Milnekkidler evvelden az gol 

çıkararak kazanan Arsenal takı
mının fazla gol atmasında Çapman 
&ldtikten ıonra gelen yeni Mane
cerin tesiri olduğu ve (W) siste
minde bazı tadilAt yaparak bu işe 
muvaffak olduğu zannedilen yeni 
antrenörün lng·liz bir~nci takım· 
lan tarafından tatbik edilen (W) 
sistemini mlikemmel bir hale koy
duğunu il ive ediyorlar. 

Son Poıta: Futbolun betiği 

olan f ngilterede bile mUnakaıa 
edilmeden kabul edilmlı bulunan 
(W) ılıteminl milli takım antre
nörü Mister Pagvam bize kabt 1 
ettirmek istemı,u. Nazariyecil ği 
çok kıymetli olan o hocamızı da 
uzun boylu tenldd ederek içimiz· 
den uıaklaıtırdık. Anupa futbol 
mülebasaıılanmn (W) sistemi hak· 
kandaki kanaatlerini ve o ıiıtem· 
le Anenalın lrunetli rakipler 
karıısında aldığı 8-0 lak neticeleri 
görünce kaybettiiimiz antrenörü 
hatırladık. 

An·kara Lik Maçlar 
................................................ 

Ankara, (Hususi) - Bu hafta 
lik maçlarına ( Çankaya - Ankara 
GücU ) , ( lttif akıpor • Gençler 
Birliği) birinci ve ikinci takımları 
maçlarile devam edildi. 

Çankaya • Ankara Gücü kU· 
çUkleri arasmdaki oyunu 1-0 An· 
kara Gllcl\ kazandı. 

Birinci takımlar mUıabakaaına 
lttlfakıpor • Gen~ler B.rliği O} u· 
nfle baılandı. 

Çok kuvvetli rakibinln karşı· 
sında fena bir oyun oyoıyan itti· 
fakspodular albncı golden ıonra 
hakeme itiraz ederek sahadan 
çekildiler. 

Cankaya • Ankara Gncü ma· 
çında ilk akını yapan Ankara 
GUçlUler Ust tlıte iki gol 
fırsatı kaçırdılar. Cankayalılar 
ise ıimdiyekadar ah bğımız 
dUzgUn oyunlarını çıkaramıyor

lardı. Devrenin ortalarında do
kuz ldtiye inen Gilc takımı Çan
kayanın fazla gol atmaması için 
bütün gayretile çabşb. 

ilk devre 2-0 Çankaya lehine 
bitti. 

* Ankara, ( Hüsust ) - Ayak 
topu birincilikleri oyunları Altın

ordu - Çankaya birinci ve ikinci 
takımlarile Ankara Gncu • ittifak 
Spor birinci takımları arasında 
devam etti. 

ikinci tak mlar 

Yarınki 
Maçlar 

arasıoda y pı· 

lstllnbul Fudbol Kurumu 
Batkanlllından: 

21-12-1984 Cuma ıüntl yapılacak 
yarıımalar: 

Beşiktat alaaında ( Alan göıolail 
Bay Kemal ). 

Beşiktaş - Sül•ymaniye 1&&\ 10.SO 
genç T. Hakem Halid İbrahim. 

Eyllp - Topkapı 1 lnoi T. ıaat 
12,15 Hakem Suphi. 

Beşiktq • Galataaaray 1 inci T. 
aat 14,15 Hak m Nuri. 

Yao Hakemleri: Abdullah 
Ekrem. 

lan maçı Çankaya ııfıra kar 
sayı ile karandı. 

ittifak Spor • Ankara 
birinci takımluı arasında y 
maçı Bay Sedad idare etti. 
takımı Alaaddin Baydar, N 
Abdi Seyfi gibi eaas kad 
dört hücumcuaundan mahru 
halde sahada g6rülliyordu. 
takım kadrosundan takviye 
miı ve on kiti ile oyuna d 
etmelerine rağmen ittifak S 
ların penalbdan atbklan bir 
karıı on aayı gibi bUyülC 
farkla oyunu kazandılar. 

ikinci oyun Albnordu-Ç 
ya arasında yine ayni ha 
idaresinde başladı. Oyun b 
aşağı mUtevazm Ye dUzglln 
larla devam etti. E\'velce 
zayıf birtakım olarak tanıl 
Orhan Şeref gibi değerli 

elamanın eline aldığı Altı 
takımı bugUn en kuvvetli r 
m ntaka şaplyonu Çanka 
ienç oyunculerı karı:ımda 
minin çok yllkseğinde bir ~ 
oynamakla kuvvet ve kudr 
gösterdiği görfiltlyordu. 
çou zevkli ve ayni niıbette 
canlı bir tekilde devam etti. 

Birinci devreyi 1&yısız. 

berlikle bitiren her iki t 
ikinci denenin son aekizinci 
kikası hariç olmak Uzere 1> 
berlilde geçirdiler. Son dakik 
da Çankayanın yaptığı bir akı 
kalecileri Mahmudun çok fed 
hareketi kendini biraz zed 
ve son dakikadaki hafif a 
dolayıalle 

0

biribiri arkasına 
gol yemek suretile Albn 
mağl6b oldu. Futboldaki bll~ 
ufak bir zamanda çok zayıf 
lan bir takımı Ankara gOcD 
kunetll bir takımla berab 
temin Ye mıntakamızın ıamp 

nu olu Çankaya Kibl kıy 
gençlerden terekklb eden bir • 
be karıı son beı dakikaya k 
beraberlik kazandıran Ye bil 
filen göıtermiı olaa Orhan 
ve onun çizdiği yolda yftrU 
ıuretile kulDplerine ıeref k 
dıran Altınordunun onblrinl 
rlk etmemek elden gelmiyor. 

vcupanın her tarafanda kar kızakları müıabakaları yapılmak~du. Yakınd 
İdviçr de yapılacak bGyUk siki müıabakasına dünyanın en mahir kayıcılaı 
çafırılmıştır. fteeimde o müsabakaya i~tirak etmeai muhtemel olan me9hur 

beynelmilel kayıcıların bir araya toplanmıı reıimleri görül(lyor 
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Resimli Hikiye 
Sarkık Burun, Bücür Ve Yı an 

Sarkıkburun birgUn oralarda 
doJaıan Bücüre f&ka olıun diye 
hortumile aucık su aıkmıı. 

Vay canım. Sal u sıkan ıenmi· 
ıln?. O da hemen ağacın üstündeki 
yılanın kuyruğunu alıp yavaıca 

filin kuyruğuna bağlamıv. 
Kendisi de geçip ağacın ar· 

Haftanın 
Doğ-nın Paltosu 

Doğnnla GUncy herkeı gittik· 
ten sonra sınıfta kalmışlar, yarmkl 
yazılarını hazırlıyorlar, he_m de 
lconuşuyorlardı. Doğan elındekl 
küt burunlu kalemle bir 9eyler 
karalamağa uğraşıyordu. " Şu · 
çakımı kaybettim edeli raht ı n 
kaçtı. " diye söylendi. Bu ç .. kı 
ıneıelesi konuşmayı ur.attı: 

- Nerede kaybettin? . . 
_ Bilmiyorum. En son bı.ldı· 

ifm ıey, ihtiyar Osman terı.ınin 
dllkkAnında bu paltoyu alırken 
~akımı yere dUıUrdüğllmdUr. F~kat 
yerden aldım, tekrar cebıme 
atbm. Sonra ne oldu bilmiyorum. 
O gün amma da iıler geldi başı· 
illa ha. Hem çakımı kaybettim. 
Hem de ıu tistümdeki paltonun 
kılığına bir bak kuzum. 

kaıına saklanmıı. Bu İf yılanın• 
da hiç hoşuna gitmemiş amma. 
Nf" yapsın? 

r.ı kotmıya batlayınca o da 
kendisini ataçtan bırakmıf. Bilcür de 
arkadasa katıla kahla gülüyor. Eve 
gidince bakalım karısı yılan kuyruklu 
kocasına ne diyecek? Diye alay edi· 
yormuı. 

Hikiyesi 

beraber gidip terzi Osmana 
çakıyı sordular, fakat o da 
görmediğini ıöyledi. Ondan sonra 
Doğan paltosım göıterdi, kısa 
olduiundan ıikayet elti. Terzi 
ise, belki de yağmurda giydin de 
ondan bozu'du., dedi. Tam bu 
sırada oyun baıladı, mankenlerden 
birinden aeı geldi : 

.. Yağmur mu dedin ?.. On 
beş gUndcnberi yağmur yağma• 
dığı için beni satamadığını ııılSyli· 
yen ıen değil mi} din ? Dedi. 

Terıi UstUndo yağmurluk olan 
mankene ıaıkm f&şkın baktı. 

Manken durmadan konuıu· 

yordu: 
- Ne bakıyorsun öyle &açma 

ıeyler söyleme ıen de .• 
İhtij' ar, büsbütü ıaşırdı. 

-···-··· Bi~:~···o~···c;ü·:~ii;········-ı 
Ninemin 1 
Söyledikleri 

Geçen gün bfttDn aile toplan· 
mışhk. Herkes bir ıey anlatıyor, 
gülllyorduk. Köıede gözlilill gl). 
znnde ı, lıleyen ninem de söze 
karıştı: 

- Durun da ben de ılze bir 
fey anlatayım, dedi. 

ri~ çrcnk iken ayakkabı 

f. u l•1ctUt.:l>c, kou.şu"a ı.-.&l y l'U • • 1 

hep takunya ile giderdik. Yalnız 
bayramdan bayrama ayağımız 
pnpuç yüzil görürdü. Sekiz, do
kuz yaşlarında idim. Ramazan 
olmuştu. iftarlar, toplantılar, eğ· 
lenceler yapılıyordu. bir gece de 
babam dükkAnında erkadaılarma 
iftar verecekti. 0 Ne olur baba· 
cığım ben de gelsem ,, dedim 
amma o 11 haydi sus bakayım ,, 
diye bent &uiturdu. Fakat ben 
ille de gitmek iıtiyordum. 

- Doğru Doğan. Sana bu 
palto hiç yakışmadı, hem de çok 
kısa. 

- Na bu mankenler de konu· , 
ıuyor diye ıöyleniyordu. 

iftar vakti olunca ayağımda 
takunyalar, listümde uzun bir 
entari belimde kutak bkır tıkır 
dükkana gittim. Babam beni gö
rünce azarlamak, kovmak. istedi. 
Fakat arkadaşları bırakmadılar. 
Babam da kalmama razı oldu. 
Fakat uılu dursam ya bari. Ne 
gezer. Kalktım etrafı dolaşmaya 
başladım. Tabii timdiki gibi 
elektrik filan da yok. Aydınlık 
olsun diye iki Uç tane yağ kan
dili aımıılar. Şunu bunu sröreylm 
derken baıım o yağ kandilinden 
birine çarpmasın mı? Ynznmden, 
gözümden yağlar akmaya bar 
ladı. Artık bu sefer beıbam da· 
yanam .. d•. Haydi eve bakayım 
"diye . Ayağımda takun
yalar,s~~··· · .mdan, yUzUmden yağ• 
Jar ıııa sıza bir geliılm var. 
Görseydiniz katıhrdmız . ., 

Biz görmeden do gülmekten 
katılıyorduk. Amma ninemin ço
cukıuğunu da bir turlu göı.tlmUn 
Bnüne getiremiyordum. 

- Beğendiğim vakit böyle 
değ;tdi. Sonradan ne oldu ben 
de anlamadım amma şu ihtiyar 
Osman terziye pek kızdım ... Bak 
ne diı orum. Şunun dükkanına 
gidip çnkımı soralım. Hem de 
bilirsin ya, ben azıcık karnımdan 
konuşurum. Orada da öyle yapa· 
rım. Oıııman terzi de dükkiinmda 
manken:er konuşuyor zanneder, 
alay ederiz, ister misin? 

Güney bemea kandı, ikiıl 

- Elbette biz konuıuyoruz. 
Sen ıu çocuğun paltosunu da 
değ"ıtlr, bak biç yakıımamıf •• 
Terzinin korkudan ödU patladı. 

- Elbette değittiririm dedi, 
Doğan hiçbir ıey yapmamıt gibi 
ıes çıkaramıyordu. ihtiyar terzi 
bir palto getirdi, Doğan gıyıp 
elini cabine koyar koymaz çakı· 
sını bulmaz mı ? ihtiyar terzi 
fena halde utaaliı, fakat t>nun da 

··k;b~h·~ti"·;~·kt~:··~~-k .. ;~·;;;~~i~··ı;j; .. 
adamdı. Bir yanlıılık olmuş, Do· 
ğanın evine beğendiği palto de· 
ğil ba9kaıı gönderilmİf, çakı da 
o paltonun cebinde kalmııtı. 
Doğanla Güney çakıyı ve gUzel 
paltoyu ahp ıevine aeYine eve 
döndüler. 

Fayda ı 
Bir gUn Yılmazla babası balı· 

çede dolatırlarken Yılmazın göz.O 
baıka bir örümceği yiyen örüm• 
ceğe iliıti. 

«A.. Baba ne tuhaf bak bu 
böcek kendi cinainden olan bö
ceği yiyiyor» dedi. Babaaı hemen 
düzeltti. 

«Oğlum eYvell ~rllmcek bö· 
cek değildir. Böceklerin hepsi 
tlç boğumludur. Halbuki bunda 
iki boğum var. . Sonra böcekler 
altı ayaklıdır. Örümcek ıekjz. 
Sonra örümceğin erini öldürmek 
için zehirli pençeleri vardır. 

Haftanın 
Kaybolan Köpeği 

J o • 7 

ı gı er 
Bu gördüğün örllmcek "işi 

örilmcekt:r. Yediğl de kocasıc r. 
Onlar evlenir evlenmez kocalar nı 
yerler. Sıcak memleke.lerde ba:ıı 
okadar büyük örllmcekler vardır 
ki ufak kuılnrı bile yakalayıp 
zehirler Ye öldürürler. Örümcek· 
ler de tıpkı civcivler gibi yumur· 
tadan çıkarlar. Bu yumurtaların 
yUzlerce&l koıala denilfm ipek bir 
keıe içindedir.,, Bundan sonr~ 
babaaı Yılmaza birçok örUmccl( 
resimleri gösterdi. Biz de buraya 
batı reıilmler okyuyoruz. Bunların 
hepsi çeşid çeıld örlimcel<!erd: ·. 

Kim Bulacak ? 

Turgut köpeğini kaybettiği için ağlayıp duruyor. Aradılar, taradılnr 
bir tllrlU kimsecikler bulamadılar. Bir kere siz arayınız. Bakalım hao
g:ni:ı daha çabuk bulacak? Bulanlara gUzel gUzel hediyeler vereceği1. 

===============================================-=========ı:===~ 

Geçenki 
leden/er 

Bilmecemizi Doğru Hal&3 
Ve ikramiye Alanlar ................................................ 

6 Birincikunun tarihli bilmecemizdo 
birinci ikrnrniyemiz olan bir Fudbol 
topu'nu lstanbul erkek Hsesl 
1/ A dan 1392 Bay Şinasi kazan· 
mıştır. Tnlili okuyucumuzla 1stanbulda 
balunan diğı-r kazananların hediyelerini 
Pazartesi Perşembe günleri öğleden 
sonra ido.rehanemizden almaları lazım
dır 'l'etra okurlanmızın hediyeleri posta 
ile gönderilir. 

Birer albUm alacaklan lstan· 
bul mubtelıt llczciyan mektebi 8 üncü 
l!ınıf Alis Muradyan, htnnul aan'at 
mekt4'hi 51 ll11.dıye Avni, Snlıhli Altın-
ordu llkıncktelıi ınnıf 5-A dan 41 llyal'!, 
Ankara lstikliıl İlkmcktebi 1 iuci sııııf 
257 ismet .Mulrnrrem, 1stanbul erk"k 
lisesi 308 Nuıırat, Adana topcu alayı 
yüı.başı Bay Nazını ogıu Nevzad, ErP.ll· 
köy kız liseııi sın_ıf 5 l1en Berıa'. l\oııya 
Akifpa§a ınr.ktebı No. 27 hu.drıye Ba
yan ve Bnyler. 

Birer kutu oyuncak alacak
lan İstanbul 44 üncü ltkmekteb 271 
Saliha, }{onyıı Akif paşa İlkmektcLi ti23 . 
Yusuf, İstanbul kız Ortarııektebi 3 Ni
hal tllkü, Uşok Ortamektebi l inci sıuıf 
1C4 Sedad Bny ve Bnyanlnr. 

Birer şişe kolonya alacaklar: 
Vefa lisesi 3JG Süleyman, Ktlsımp ışıı 
Ynkulmğa sokak No. 5 den Öme.r 
Hamdi, lı:ıtanbul erkek lisesi 1-C elen 
803 Nihad, Heybeliada 1au11toryomunda 

' 

Ahmed ~evki, 'ropknpı Sefaboıtanı 
No. 29 da Cengiz Dllylar. 

Birer muhtıra defteri alacak
lar: l\onyn. Akıfpaşıı mektcbindon 
Tonguç, Kandilli kız liseııindeu 455 
Muallô, lzmir Beyler e.okak No. 27 de 
Dr. Memduh laboratuvnnnda Sabiha, 
Vefa ]isesi 2-B den 446 Huknii, Afyon
karab sar lisesi 3-A dan 33~ litişdü, 
i tanbul 19 uncu llkmekteb 299 Nermin, 
Edrcmi<l Ortamekteb 1-A dan 2·0 Nu
reddin, lııtanbul lı f'Sİ 4-A dnn 2!16 Sa· 
mım, Bursa Ataturk c ddcsi 1\urtuluı · 
pcrukiırı Hakkı, Be~ ktnş Küçuı. Jırımam 
sokuk :\o. 20 de .Eımt Erkan Bay ve 
Dtıvttt•lıtr. 
~Birer Milrekkebli Kalem Ala" 

caklar: hııl .. ıı A k ıi Lıııesı 102; Halil, 
Ietnıı ul .-rkek 1 .... 1 9o5 1\ vf k, Per· 

te\'lıİval lıse"ı l 81' . ııim ("t>tııı, l.tırnbul 
kız ~rıa •ıt>l\lt'h 2•ı9 Cü giiu, l\ dıköy 
12 incı ılkul'lrtep Vefa Hay ve Da· 
yanlar. 

( Sonu ycırın ) 

r 
Küçük O urlarımıza 

GönJc ec ğ niz. l:ilmec~ l"rin zarf
lnrınn tarih , tınny u:ıutmny z ve 
:rnrf .arı da"mn 1t o. rak postaya 

veriıı":ı,. Du J. mecc:n zi bir ' l l'""''\A J O , ill > L 



-..---• Realmll 8U~k MllD Roman .--~ Bu akfam T Q R K Sinemasında Gala suvaresi ~--. 
TOMBUL MİRASYEDİ CLARK GABLE - CLAUDETTE COLBERT 

En ıUzel Franıı11a 18118 filmlerinde : ?\o. 112 20- 12. 934 
Yazan : S.nnet Muhtar Alu• 

İKİ GONUL BİR OLUNCA Tombul Şahinle Sarmaş Dolaı Mlmuıtu 
- Kardeı hakkıda yok mu? J 

adamcağızın olup olacatı iç 
odalı bir evcejizl Yar. Yanıan 
çıkarak yanacağını 16zllntın 6nllne 
ıetlrdi, aklanı kaçırdı, 

- Yok komıucu;um, onun 
maksadı bqka; muharebe talimi 
yapıyor. Bunca cenkler g6rm8t, 
bu kadar harblerde bulunmq 
adam. 

içeride azılılar var. Kartılan
na çıkarken elbette tedbirli daY
ranacak. Y edikule boatanlaraoda 
marul yemiye ıider ıibl ıldecek 
deiil ya 1.. 

- Allabdan batka blrıeyclk· 
ler istemem; haf81lah, hem de ln
pllabllrrahman; o lzbaadud au
cunun beynini d6rt bölOk eder ••• 

- Ayol zawallıcık kolağasının 
kapılak bacalak olmaaanı mı iati· 
yeraun 1 F ulan lizım detll, etek 
euclan iellnceye kadar d6ia0n, 
~r ill peatilinl çıkaraın, kifi .. 
1 Şahin, kapının tokmatını bir 
daha yakaladı. Sıkı aıkı Hlm 
'on wruıtan ıonra daha kuvvetli 
ltafırdı : 

- Bay otlum, Ş.ybiılim za
tlem !... Artık yetmedi mi 1 Ml
uatle et te pabrdıaının Hbeblnl 
Ws de anlayalım... Ne var, ne 
oluyor? 

V ebbi; o unalarda aıatı ka• 
ta inmif ll. Anahtar dcliiinden 
dıpnya baktı. 

Kapıdakini yaadaa, amk ıibl 
hem de aakolo ve kukuleteli iÖrDn
ce Arab Abdullah sanda. O uda 
dlzı.atlan ıe•ıedl. 
Gözdafı vermekte• baıka çare 

rok. Gdya yalnız deiflmltt• ya
nında arkadatlan da Yarmıı ıibl 
derhal palavraya, atmaayo•a 
batladı: 

- Nuri ret., Habet aia bey, 
hele ıen şu aaldırmayı bir kanana 
koy; evvela bir ben bakayım! •• 
Pehlivan Hilmlcliim ablma, bir 
dakika h•kle; Abdullah atabeyi
mlzin meramını anlıyalıml.. 

Kltibciğlm onun da vakti var, 
aok fU alta patları timdi kem .. 
riael .• 

Kapının 6allndeld Şahin ile 
iç zıpır da duralamıtlar, apı .. 
mıtlardı. 

Demek delikanlı lçerde yalaız 
değilmiş. Belih takımdan llç .,. 
kadaşı da varmış .•• 

Anlaşılan, kandan kuşkulan• 
dıkları için gizlice tertibat almıt
lar; önceden eve aaklanmıılar; 
ıanpare içeri girince enaelemifler. 

Böyle efelikler ayık kafa ile 
[ renecek haltlar değildir. Y&zde 
rlz içmiıler, bulut olmuılar dar da •. 

Şahin bocaladığını pek belli 
etmiyor, bili: 

- Sen uta ıeç, ıai ceaa• 
hım ol lbrabiml.. Riza Hn de ıo
la çekil, aol cenahlak yapl.. Ben 
merkezdeyim, Sllleyman aea tle 
dOmdar olacakaanl.. Diye ıöyt .. 
alp duruyor, kapı tokmatı elinde, 
ltlr daha vuramıyor, içeri de Hı· 
lenemlyordu. 

Vehbi, birkaç dakika, 
- Dur Nuri ağabeyi.. Bekle 

pehlivan!.. Acele etme kAtipl 

( NEW • YORK MIAMI) nin yOreji KflmbDr stımblr atı· 
yordu. Amerika •• Anupada lıaaılat rekorunu karan bir pbeaer. Eti bulunmaz bir atk ve ze•k filmi 

ŞahJn, deU fltek dedik a, 
biltlln glJzlerln kendinde oldupn· 

._ _______ ~ Yerlerlnlzl evvelden tutunuz. TeL 40890 

dan da iayrete ıelerek, yarataaa ( ... __ T_o..ıp..._la_n_t_ı ... , _D_a_v_e_tl_e_r __ ) JIJA--------• Buıtınden itibaren ~--------~ 
••inıp tokmatı bir daha wrdu. Halkevl Tamalllerl Şehzadebaşı H 1 L A L Sinemaımdı 

Fakat bu aeferkl 6yle aıka Ye Buılln akıam Hat (17,80) da Glll- Ttlrkçe ıözlti 'H ıukılı muazzam aşk n heyeoan filmi 

hbiidrldeçtallladrııati''bl.l.Komıu bayanlardan hane parkında, alay k<itküade HalkHI Aş K F 1 RT 1 NA LA R 1 temail ıubeai tarafıadan bir temall 
Ye Bay Refik Ahmed tarafından da 

Y avaı, milliyim, aamiml bir tiyatro hakkında bir konferana Ye· 

ıule : rilecektir. lı&nten ı Büyük Amerikan serıüzeıt filmi 

- Bay oğllaram, dedi. Yabancı Pratik Farmakolojlara V AHŞiLER HOCUM 
değil, mahalle komtunuzum. iki Dera Verllecek EDiYOR 

i6ıterllecektlr. çift aözilm var; s6yleylb ıidece- TUrklye PraUk Farmakolol· 
lar Blrllllnden ı Yas mftnaaebetile -

ğim. Siz yine keyfinize, eğlence• tatil edilen mulek deralerine 20-12-934 --------=----... ----------------~ 
nize bakın; fatodiğiniz kadar ıG- Perıembe akıamı ıut 22 de latanbul 
llln, oynayın, bora tepin!.. Halknlnde Kimyaker Bay Muatafa 

V hbl b k NeYıat tarafından baılanalacaktır. 
e • U yumuıa • insanca Bil~lerlmizl arttıraa J,u deralere mu-

bitabı duyunca kapıya yaklaıta. hakkak fttirak etmenizi bekleriz. 
Açım ma, açmaıın mı? 
Bu da Araban bir dolabı ol

masın; ıaffl avlanmaaın? Kapıyı 
açar açmaz birden latnne çulla· 
nırlaraa .•• 

Elini uzabp bir türll mandalı 
kaldıramıyordu. 

DilfilndO. Arab veya On iki· 
ferden biri olaa b6yle bay oğlum, 
mahalle komtunuzum, keyfinize, 
eil•ncenize bakınız mı der. 
(Aç kerata!.. Aç itoğlu it!) diye 
kelimeler yapıttır, omuzlar vurur. 

Tombul da mevlaya aı;mdı. 
Bir an evvel bu bunaltıcı va.ii
yetten kurtulmaya caa abyordu. 
Kapıyı yavaıca araladı. 

ŞahJn ile mahalleden bir az 
göz atınab;ı vardı. Onu g6• 
iÖrllnce birden boynuna atıldı: 

- Bay amca, bir m1fe ao
paaı yok mu, dinini aeversen, pey· 
ıamberini HYtrHa beynimin or
taaana ladir, aklımı yerlae getir •• 
Bu tq kafa, odun kafa, balkaba· 
jı kafa, durmaaına du,.,er fa· 
kat içi turıuya döndtı.. Bir kal· 
tağın yilzllnden ya bmarhaneye 
ıideceibn, ya da camma kıya
cağım! 

Şahini içeri çekib aımsıkı 
sarılmıt, f&Pt•P yUzlinll öpllyor, 
eline eteğine varıyor, kendi ba• 
tını da yumruklıyordu: 

- Şu 6ktlz kafaya muıtayı 
Yurl. Şu eıek kulaklanm çeke 
çeke kopar!.. Al beni ayaklarının 
albna, ağız, burun, aurat bırakma, 
baı tekmeyi!.. BnyOğfimaUn, ba· 
bamıın, bir temiz terbiyemi ver, 
yola ieürl •• 

Şahin, bu aefer kumandayı 
Vebbiye dayadı: 

- Evlld, acele yok, durl •• 
Hele tu aokaktakl deyyuılan bir 
daiıtayıml 

Kapıyı ardına kadar açtı; bir 
ayajını dıtarı atıb ıayet aert, 
6fkali bir tavırla haykırdı: 

- Ulan bu kuru gtirtılttı ne? 
İtiniz, ıtıcllntız yok mu?... Sawu
lun, dajıbn oradan bakayım! •• 
Gözllmll kızdırmayın, dinim hak
kına timdi ıopa De ıelecejiml 

Bir avazı yerde, bir awazı 
ıökte, ortabtı upldahyordu: 

- Size ne oluyor be it ıllrtl
lerl?.. Ev hali bu, içinde clmbllf 
te olur, çekiıme de... Alemin 
keyfine klhya mıa.nız?. De:lkanh 
bayanma biraz sinirlenmif, hid-
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Sinemanın keşfedildigl gündenberi yapılan 
filmlerin en muazzam - en müthlti 

Akdlar• hayret veren bir 1111111 H•klkl 

TARZAN •• ESi 
Bu filmin kunetial anlatabilecek ollmleler 

bulmaktan aciziı. 

Bu ıkfam : S A R A Y Sinam111ndı ~-~ 
iki methur alaema yıldızı 

RONALD COLMAN ve LORETTA YOUNI 

PRENS AHM.ET 
Dram, komedi •• Hrar romanında 

FOX JURNAL 

Mukaddema latanbulda Çakmakçı
larda Çakmakçılar yokuıunda No. 
16 da mukim ıken halen ikametgihı 

meçhul bulııoan Bulgurlu zade bira• 
derler tirketine 

l•tanbul UçUncU icra d•lre· 
•lnde111 

Kotonoar Kotontye FranH mile,. 
ııesesinio ıimmetiniıde 15-9-928 tarihli 
ikran deyin veıikuile .ıaoağı olan 
(2660) liranın maa faiı •• meaulf •• 
ücreti nklletle tediyesini natik iora 
ve iflis kanuauaun 155 inoi madden 
nçhUe ifiis yolu ile vaki takip talebi 
üserine tarafınıza ödeme emri gönde· 
rilmit İH de meskur adr11te olmadı

ğınız ribi ikametgihınıı da meçhul 
kalmıı olduğundan illnen tebligat 
icrasına karar nrilmittir. Tarihi llin
dao itibaren bir ay zarhnda mezkur 
borcu ödemeyi, gerek borca 'Y8 gerek 
lfli.aa tlbi kim11lerden olmadığınıza 
dair bir itirazınız varıa yine bu müd
det içinde 934 • 1772 doıya n11maraıile 
dairemize bildirmeniz lazımdır. Ayni 
müddet içinde konkordato da teklif 
edebilirıiniz. Ödeme emrine müddeti 
içinde itiraz etmez veya borcu ödt
meıeeniz alacakhnıa itiraz etmediği
nize dair alacağı veıika ile tiouei 
mabkemeıinden iflas kararı iıtıyebile
ceği ve mahkemece ıııeri uıultt muha
kemeye tevf ıkao yapılaoak duruımada 
itiraz Ye dıfıleriniz nrii görülmediği 

takdirde bir ay içinde borcu ifa •&J• 
o mikdar meblağı mahkeme vezneıiııe 
depo etmeniz emredileoeği n imtina' 
ıniz halinde ifli.lınııa karar verileceği 
mezkur ödeme emrinın tebliii meka· 

kaim olmak üzere ilin olu-
( 6024) 

,.. Bu a)qamdan itibaren --

A S R 1 Sinemada 
CECIL 8. DE MlLLi'la 

emnlaf• uerl 

BOMA 
ATEŞLER iÇiNDi! 
Fraaıızca a6zll feykaJlde film 

07myanlar: 
l'REDERIC llARCH 
CLAUDl!T COLBERT 

ELl&A LANDI 
ve CHARLU STON• 

Bu film Beyotlu oihetiodt ıon defa 
olarak sötteril•••ktir. 

11&.etenı Matiaelerle ıuvarHinde 
KOHEH ve Kl!LL Y 

TULUMBACI 
pyet kahkahalı komedi H 

MIKI! MAUS 
Bıı aktam B'OYÜK TOKBOLA -······-···········-· .. ·······--··· 
JOSE MOJICA 

Diln aktamdanberl 

SDMBB 
Slnema•ındtı 

Aık ve tilr filmi olaa 

KAZAK 
KALBi 

~aheserinde lltif ve muhrik Haİ ile 
en güıel lapaayoloa tangoları taıan· 
oi ve dilber Mekaıkah Danaöa 

ROSiTA MORENO 
ile beraber dana ediyor • 

lliveten: FOX JURNAL 

1 l.__In_h_i_sa_r_la_r_U_._M_iı_· d_iı_· r_Iiı_· ğ_u_· n_d_e ... n_:~ 
A.- 113430,, kilo u57 X 82,, eb'adanda Delmuya bir tarafa 

kolah Beyaz kuıe klğıdı 
8.- "2330,, kilo "68 X 100,, eb'adında Delmaara bir tarafı 

koİalı Beyaz kute kljıdı 
Satın alınacak mezkdr klğ'atları vermek isteyenlerin n&mane ~• 

Diye hızlı hızla ve kendi ken
dine ~öylendikten aora kilçllk 
odanın pencererıinden ıokağa bir 
baktı. 

. detlenmit. lnaaoın kan11na kıza
caiı, birkaç tokat wuraca;ı tut• 
maz mı?... Mahallede kapı kapı 
do!aııb ıizden izin mi alacak? 

Yıaı •ıırırat ı 

Holivud Çıktı e., yıldır muntazaman oıkan bu 
sinema .meomuaıınin bugün çıkan otll-

ıartoameleri 16rdllkten ıonra pazar:ıta iıtirlk edebilmek &zere 
.. o/o7,5,. teminat akçelerlJle beraber 2ı/12/934 Cumarteal ,Onll aaat 
15 te Cibalide Levazım mObayaa Şubesine mDracaatlarL .. 8199,. 

.. . 
(10,000) kilo yerli malı kalın kınnap 
idaremiz için satın ahnacak bu malzemeyi Yermek istlyenlerin 

nllmune ve prtnameyi gördOkten aonra pazarlata ittirak etmek 
&zere ( % 7 ,S ) teminat akçelerile beraber ( 22-12-934 ) CumartHi 
,On& saat (14) de Cibalide Levazım •• Mllbayaat Şllbeaine mllra· 

Büttın mahalleyi orada görlln
c:e o da apıftı. 

Herkes heyecanda idi; he.,.._ 

Sokaktaki kalabalık, o dakika 
ma1na olmupu. 

t Arkaal Yar) 

huı fevkalade oluak tertib edilmiıtir. 
Renkli rHimler, yeol yıldızların ıtızel 
ve cazib resimleri, en ıon ıinema ha• 
berleri nrdır. Tavıi7e ederiı. caatlarL "8462,. 
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T ve 
/Vasıl Doğdu ? .. 

5 inci twıım No. 144 
Her hekk• m hfuzdur. Nasıl Yaşadı 7 .• 

~~~~~~~~=~ 20 - 1~ · 934 Nasıl ÖldiJ? ~ 7.'ya ~ PKİr~==================================:-:::========~~==========I' 
Cemal (Paşa) nın ir Sözü rabist·aııın 

Sebeb Olmuştu .. Elden Çıkması a 
Yoksa, makaadınız batka 

he, rica ederim ıi!Ahlarmızı 
1 - -

elinize alımı.. hemen iıyan 
ediniz. Hiç olmazsa o za· 

nıan, şimdiki komedyalara niha
yet vermif, ve iki dü1111an gibi ı . 
kartı karfıya çıkmış oluruz. Ne
ticede, Cenabıhak ue murad 
etnıit ise o olur. Eğer maksadı· 
nız ihtilal değilse, bir~derin iz Ali 
Beye yazı · ız. Hemen ge!sin, beni 
burada ziyaret etıin. Ve muhafı· 
ta da, taealiut etmekten vazgeç in. 

Demişti... Cemal Paşanı'l -
8 } nen naklettiğimiz - fU acz:eri, 

rnerdlik ve açık kalblilik itibarile 

hiç tUphesiz ki takdire sezadır. 
Ancak, ıunu dUıUnmok lizımdır 
ki, Cemal Paıa bu sözleri Emir 
F ayıala ıöylediği zaman, ( ikinci 
~anal seferi ) de hazırlanmakta 
ıdi. Bunun için Ce111al paıa daha 
okşama siyasetine riay~t etmeal 
hiç olmazaa, yüzbfn!erce lira sar• 
federek haıırladıtı ikinci kanal 
seferinin netlce1ine kadar, karşı· 
ıındakl lıkilll adamları laöaatl 
idare ederek bunlardan gelmeıl 
muhtemel olaA bir feealıfıe önü· 
ne geçmHl lcab ederdi, Fakat 
Cemal Pata, birdenbire hiddet 
ve asabiyetine mağlup olJBuf, 
Emir Fa} aal'ı feaa halde korkut• 
mutlu. Nitekim, bu ıöılerin tesl· 
ri altında Cemal PaıalllD oda· 
ıından çıkan Emtr Faysal, doj'ru· 
ca Erkimharbiye Relıl Fuad 
Beyin odaıına sıltnıif : 

- Peıa, pek hiddetli.. Kar· 
deıiml getirtecek, idam edecek. 

Diye, göıyaılarile teeaaOrlinU 

izhar eylemltti• 
(Aliye) divanıharbi mahkftm· 

larının Şam ve Beyrut ıokakla• 
rında aaıldıiı gön, n&1ıl ( Sur· 
Ye ) elden çıkmışaa; Cemal 
Paıanın Enıtr Fayaal'a bu ıöılerl 
IÖ} lecilği sıtinden itibaren de (Hi· 
caz) ve lıattl ( bütUa Arabiıtan) 
öylece tamamile elden çıkmııb. 
Zeki Cemal Paıa, bunu laiıHt• 
nı miı değildi. Hiıaettiğl halde 
acaba niçin bu hatayı tamir et• 
ınemlı.. Artık gözönüne korkunç 
hir heyiilan gibi dikilen koca bir 
felaketin, niçin önUne geçmek 
lıtememiıti ?... Bu nazik vaziyet· 
ten bahseden Cemal Paşa : 

[ Ben eğer o zamanlar bu ha· 
kikate vakıf olaaydım, Şamdakl 
Şerif Faysalı de, ( Medine ) deki 
Şerif Aliyi de tevkif eder ve hat· 
tl Mekkeye alelacele bir Türk 
fırkası ıöndererck Şerif Htheyin 
ile diğer ev: ıdını yakalıyarak bu 
ihtilili meı'umu daha dotmadao 
boğmuş ol.ırdum. Ne yapayım ki, 
elimde bu dentlerin ıttbutu cUriim· 
leri e medar olacak hiçb~r veıi· 
k ei maddiye mevcud deği'.di.] 

Diyor. 
Cemal P.ıı , n nın bu ıözlerinl 

ihtiyatla kabul etmek zaruridir. 
Çtinkü, istihbarat işleri iç:n par· 
nıakları ın ucundan ıu gibi s.ırı 
altınlar akıtan bllyiik bir kuman
dal ın, H :cazda oynanc:.n oyunlar· 
dan hnberdar olamamaaı, hayretle 
telakki edil r. Hatta Şerif HUıe· 
yin lehine bir hükum de verdire· 
bilir... Asıl dikkate şayan olan 
cihet, bilha11a şu hadisedir. 

Yukrmda naklettiğimiz mesole, 
(332 - 19 ı 6 seneleri) Mayis aranın 

I >o d iııı cii ordunun aıkeri teşkilutındno ( Hüfai taburu) 

ibtidalarında cereyan etnıitti. Bun- ması onla d'I d'~ · '- d 

d 

• ra ı e ıgı KB ar 
an on gün kadar ıonra Emir aldanması h" kl · l~k d 

F C 
ıç nııeyı a a a ar 

aysal emal Patanın ziy<lretine etmezdi F k t ı · l · · a a mese enın ucu 
ge mış: . doğrudan doğruya devlet işlerine 
. - Medın.ede bulunan birade· ve harbin mukaddera'ma lstinad 
rım Emtr Alı, oradaki mücahit- ediyor- kend· ı t d" d'l • ıs ne ev ı e ı en 

lerle Sina cebheaindeki orduya vazife dolayısile C ı Paşanın 
iltihak için babamdan emir a:dı. aldanma"ı d v • 1 e~la 
M d d 

, "' eiı , - mıı et ve mem· 
Uaaa e e enenız ben Medine- leketin 8 ı~ tl · • k d 

k d 
'd . . . e •tne ıçın - arı ııın a-

ye a ar gı cyım. Bıraderımi ahp kileri aldat · b ıı d 
KudUıe getireyim. MUcahidln V . .ması ıca ey yor u. 

· d h · A azıyetın nezaket ve ehemmi· 
Uzerm e ü&nü teıır hasıl eder. t' ı ı t b 1 d ye 111 , ı an u da takdir e emi· 

Demiıtl. Cemal Pat•• bir ml\d· yordu (Ema t) · ı.ıı.d" ı • re ın ev a ıye o a· 
det dUtünmUf, fU cevabı Yermiıtl: rak hd i . . . 

A • i u eı ne verılmeırnl ısteyen 
- Pekala.. aıze iz n veriyo· Şerif HU . k b 'lh 

d B 
seyme artı • ı alla 

rum; gi iniz. enim namıma •ti· Ennr Paı tarafından - büyük bir 
cahidlni Medineden iatikbal ede• 
rek buraya getiriniz. Hattı ya
aınıza Şam ttle111aıından birkaç 
ıatı da terfik adeyim. Bir heyet 
olunuz. 

Emir Fays~l bu cevabtan, 
( gözlerinde meaerret kıvılcımları) 
aaçılacak derecede bir memnuni· 
yet hl11&ederek çıkıb gitmifti. Fa· 
kat o anda Cemal Paıa da, Er
klnıharbiy• Reiıi Fuad Beye: 

- Pek yakın bir zamanda bir 
Hicaz ihtlllli karıısında kalaca· 
ğımıza emin olunuz. Şerif Fayaal 
benim elimden kurtulduğundan 
dolayı hi&1ettiği meserreti setret· 
miyecek kadar müteheyyiç oldu. 

infial bealnniyordu. Bu e1nada 
Cemal Paıa tarafından Şerif hak· 

kında vuku bulan ( it' ar ) lar da 
inzimam ediyor, gerek BabıAlide 
ve gerek kararııahıumumide Şeri· 

fin tebdiline ıiddetle lUıum göı· 
terillyordu. Bu meaelenin aetice
ıinde, zuhur etmui muhtemel 

olan fenalıkları yalnız Talat Bey 
görebiliyor; Şerif Htııeyln ile pek 

gerginleıen rabıtayı büıblltün 
kopararak onu iıyana aeYketme
mek için Enver Paşa üzerinde 

tesir yapmıya çalıtıyor; fakat mu· 
vaffak olamıyordu ... 

[Arkası var] 

······························································ Demiıtl. Vukubulacak hAdisatı 
bildiği halde, Acaba Cemal Pa-h d k Bugün matinelerden itibaren 
ıayı bile bile u tarz a hare ete İ p E K ve M E L E K 
sevkcden amil ae idi?.. Cemal 

, 
sinemalarında birden 

Paia buna ıu cevabı veriyor: ÇARDAŞ FÜ ST·ı 
- Madefil ki bir kere Şerif 

Hüıeyln ve evlitları tarafından Mevcut operetlerin en güzeli 
ıenenın en nefis filmi 

aldatılmıya batlamııtım; bu aldan- SiL VA V ARESKU rolünde 
mnkta nihayete kadar devam MARTHA EGGERTH 
etmeyi tercih ediyordum. S~nenin eo hüyiik ınuvaffakiyeti. 

Diyor ... Eğer bu mHole, ıırf Dün akşam MELEK ıinemaaınJa 
Cemal Paşanın ıahsına mahsus pek fazla kallllıalık olmasına binaen 

iPEK ıinemısınıia dahi gösterilmek 
bir it olsaydı, Şerif ve evlAt· mecburiyeti hasıl olmuttur. 

larile iıt edlği tekilde ..,:y~u!n~o~y~n~:~-~~-~~=~~~~~~~~~ 

heı hangi bir sebeple s1nlrlc ıl trt çalışam ıy:ınları kurlarao 

Bromural dır. 
Bu nıustahıa r-çocukla ra bıle verilnıeklen çekini lıniyecek derecede· rararsıa 
olup sinir hallerıni giderir, rahat bir uyku getirir ~' uzun zaman alınsa 
da alı şıklık \'ermez. Bromural ~inil ilerin, lehcyyçlulerin ve uyuyamayan; 
larııı ilacıdır. 

CO ;·c W koınıı r tmr)I ha'1 1611• 
ltrdr ccunrlrrdc " erte ırr satı lır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

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

Sayfa 13 - -
oy adları 

Y enıi Soyadı Alan Okurlarımız1n 
Yazıyoruz İsimlerini 

lstanbul Güm dlk kimynkerlerinden 
bay Cevdet, eti bayan Meziyet, oQfo 
bay Halük, kart'et1 Bakırköy barut 
fabrikası kimyakerlerinden boy S. mi, 
eti bayan Bedia Erbııtur, Bartın hil
knmet ve belediye b:ıytarı mütekait 
~Rymakam b ay Ahmed Aaaf, kardeti 
lzmidde mütekait bay Ah11en, efleri ve 
çocukları Şengün, Galah Boıfor h n 
No 5 de miiteahhit ve kereste tiiccarı 
bay Klzım Erkap, Alpullu teker fab· 
rikası itfaiye efradından bay İzzet 
Can, nefer br.y Remzi Özkan, bay 
Murad Armağan, bay Eşref Erdur, 
b :-ı y Muıtııfa Kand emir inhisarlar 
Umum Müclürlii~ü Kuruç:tme yaprak 
tütiin depo•unda ambar memuru bay 
R :r.a Yılmam, Ank ra Milli Müd faa 

lev • m 1 inci tııbe memurlar ndan 
bay Bahaeddin T~kıuo, Şehzadebaşı 
Şen berb.er ııalonun da bay Cafer 
H3car, htanLul merkez postanesi 
mOvez.zilerin ~ en bay İbrahim Yı 'maz, 
Knraağaç müe11 eıatı muhasebecisi 
bay İhı n iyem, ş·,n tramvay depo• 
&unda ~49 No. lı vatman bay Ali 
Yıld r ım, mirday bay Arif, oğu1ları 
Miihendia mektebinden bay Ennr, 
Tıbbıyeden bay Muzaffer, Kal atat liae
sinden boy Rahmi, km bayıın Hilil 
ve ailesi Kökı"I, Kartalda Dr. bay 
Ali Rh.a Giilekim, Beyoğ'u telgraf
hanuin...'.e bay Kemal lfık, Beyoğlu 
te' grafiıaneı'nde bay Hayrı Gtiner, 
tinbe tı müt k1'idi bay Nırim, miralay 
mütekaidi bay N z m ve çocuklr n 
Bnyrakdar, Gü hl\ne bzhçe1l poliıle
rlnden bay Nedim Över ıoyadlannı 
alRııtlerdır. 

lnegölde Soyadı Alanlar 
fnegöl ( Huııuai ) - Bina yazı ko

misyonu reisi Lay Nadir Çetin, aza
dan bay Nafiz Oral, kltib b Ry Ali 
Tekin, Kaymakam bay Hat m Güney, 
t ahrirat katibi bay lbrahim Uyııı l, bay 
M. Rauf Ya'çın, huıuai muhaaebe 

memuru bay Hakkı Arık, ıiraat me
muru bay Sü. eyman Çelik, Maliye 
memuru bııy Behcet Akay, nüfuı me• 
muru bay KemRI Erdem, aandık emini 
bay Rauf Fitekçi, evkaf memuru bay 
Abdurrahman Kahraman, mahk~me 

zabıt kitibi bay Hilıeyin Aydotdu, 
bay Necati Bütevman, hııııtıtne baı 

hekimi bay İhs" n Bayar, dava vekili 
~ay HakkıEren, d an vekili bay R fİt 

Urkün, eski tapu katibi bay Nihad Öı.
türk, Sou Posta muhabiri bay A. Nuri 
B:ıyraktar, noter katibi bay Ş lhin 

Giray, noter tebliğ memuru Ural ıoy• 
adını almıolardır. 

Adapezarında Soyadı Alanlar 
At.lipaznrı, (Huauıi) - Hukuk ho

kimi bı:ıy İzz0t, otlu bay Celal, b .. y 
Necati Öz ydın, bay Macid Karabulut 
~aliye tııhsil 'ubesi veznedarı ba; 
ızzet Bnıbuğıı, belediye baıkltibi 

bay Osman Uyaal, maliye t hail ıubeai 
memur muavini bay Yahya Özbek, 
be'ediye nik!h memuru bay Fehmi 
Yavuz, balediye muhasibi bay Mu
harrem Kayıtmaz Türkmen, miiteah
hid bay Mehmed Akkeç, ortamekteb 
hesap memuru bııy Abdurrahman 
Görgün, istintak daireai katibi bay 
Abdullah Okan, inhiıarl~r muhakemat 
katibi bay Remzi Tüzlln, muhaaebei 
hususiye memurlarından M. Şilkrü 

Vural, orman muhafo za memuru bay 
Hiisnfi Acarlar, Cümhuriyet mektebi 
bütmuallimi hRy Rahmi Seygın, ı h· 
hat memuru bay Mustafa Türkmen • 
icra k&tibi bay ekreı:n Odabaıı, icra 
katibi bay Arif irca ıoyadlarını 

a~mıtlardır. 

Kulada Soyadı Alanlar 
Kula, (Hususi) - Kaymakam bay 

Said Sayın, ağırceıadan reis bay Da
n it Demir, mGddeiumumi bay Hakkı 
Tunca, aıa bay Abdurrahman Kaya 
jandarma kumandanl yQzbafı ba; 
Bahri Erce, muıtantik bay Ziya Acar, 
icra meaıuru bay lhaan Şen, noter 
bay lbrahim, aabık icra memuru bay 
Hilsnil Özkan, belediye reiıi bay Ah
med Atay, C. H.. F. reiıl bay Hatim 
Gilr, tahrirat katibi bay Akif Göl, 
bOkuınet tabibi bay Edhem Erten, 
aıhhat memuru bay aabit Erim, dava 
•ekili bay Edhem Polat, Dervif zade 
bay Şükrtl Kılıç, zirut memuru bay 
Kimll ErgOn, eabık P. telgraf mQdü
rü bay Cemal Tekin, nOfuı memuru 
bay HHan Erdem, eYkaf memuru 

bay Fahreddin Aydın, P. T. mfiveu.İ• 
luinden bay Hüsnü Yavuz soyadlarını 
alm · ıh rdır. 

Uşakta 
Uşak, (Huıusi) - Şeker fabr ikaaı 

muhasebe mil Jfi rü bıı.y Bedri Güvenç, 
ma f katibi bay Şilkril Kaya Aktar• - , 
muhaaib bay Ali Tunar, bay Hayred-
din Çakır, bay Sami Çitin, bay Ekrem 
C. n, bay Naim Yenli, bay Rıza Vural 
Eren, bay Tevfik Bac::ı k, bay Aalan 
!'-kdeniz, bı y Efref Yuce, bay Halil 
lbrahim Gilre, bay Kadir Erçet n, bay 
Feridun V.ı ııf Moray, bay Süleyman 
Cudi Sokullu, bay Reşad Coıkun 
ıoyıldlnrını almıt' ard r. 

Mardlnde Soyadı Alanlar 
Mıı rd n (Hususi} - Ağırceza reisi 

bay Fehmi D y ofu, C. MU deiumu
misi bay Aaım F rkıın , Eski m:ılıkeme 
nası bay Tevfik Özkan, Mustantik 
bay Aaım Kılıç, İc ra memuru bay 
Hasbi Yalçın, Defterdar bay Nihad 
Eraoy soy adlarını alm tlard ır. 

"" Benim, hemtirem Sııbihanın, diğer 
kıırdeılerim Aziz, Nihad, Esad ve 
çocuklarının k· rılarının sovadlarımız 
( Ok ) dur. K'msenin almaması için 
hakkı tekaddilmümllz ilan o' uııur. 

Ankarada miltekaıd binbatı 
Hüsnü Ok 

Okurlarımıza ceveblarımız~ 

1 t ırnbul Marpuççular Alııccthıuı .. o. 
5 de bay l!Raıı ua: 

- Suna öz Türkçedir. Alımlı, ve. 
karlı demektir. F. k t bu isim daha 
z ıya de kadınl ar için kullanılır. Ana· 
dolunun bir çok yerlerinde güzel 
yurilyen bir kadın için "Suna yürGyor,, 
der.er. Maamafih madem ki aile adı

nı7d ır, kullao :ı bilirain:z. 

lf-

Şi:; li Kağıthane caddesi 8~ 6 No. Iı 
apartımanrla bay M. Cemale: 

- Sipahinin Öıtürkçe mukabili 
Atlıdır. Ve bu kelime •oy a ı olaralı 
kullanmağa değer bir kelimedir. 

* 
.. Galata p~Jiı m~rkezi Kapıiçi mev

kıınde 554 .'No. I':_ bay Ahmed Nureddiue: 
- Kuralay Oztürkçedir ve mannsı 

da ' 'Ahu,, dur. Madem atamzın kul
landığı bir ıoy adıd ır, ılz <le kullana
bilirsiniz. 

Yalnız b.r adet 

SA 
Ti AŞ BIÇAGilE 
Bir sene tıraş olursunuz. 

Markaya dikkat 
~ımdiye kadar icat olunan bütün 
tıraı bıçaklan araııuda an mükem
mel ve en fcvknliide olduğu 
tahakkuk etmittir. Piyasada nıevout 
tıraş bıçaklarını şaşırtmıthr. Ha'3an 
tıraş bıç ğının 1 - 2 • 3 • 4 numa· 
rıılı gayet keskin ve l!aıısas tarafları 
vardır ki her im tarafile Hiakal on 
defa tıraş olmak kabildit. Bu he• 
sapla 5 kuruşluk bir adet Hasan 
tıraş bıçnğı ile 40 defa ve ı slak 
bardak ile bileııd ıkte yüz defa tıraş 
yapılmak mümkündiir ki dun~ nnın 
hiçbir hıçağında bu meziyet ~ oktur. 
Ha~an bıçağ ı istediğiniz halde başka 
marka verirlerse aldanıuıwınıı. 
'l'u klıtle riııdtııı s.ı kımnız. Fıı:ı t ı i ude
di o kuru., tur. 10 a rl edi 45 kuruştur. 
H a"nn ıl epo u, lst ı ıı lıul - Hı ) oğlıı 

,_ paw;wç 
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Alınacak intikam .• ____ ,___, ~...,,,,,...,,.._ ____ _ 
Mor Zemin Üzerine S.ırı 
Köşe Bayrağı Gör ~nce 

Şö :alye, 
Üç 

Haç lş1enmit 
Şaşırdı .• 

-------------
Bu kelime, ıövalyenin dima· 

tmda canlanır canlanmaz, adeta 
ıiyah bir perde sıyrılmış.. vazl· 
yet, bütün çıp.akhğile meydana 
çıkm ~b.. Şövalye, birdenbire 
durm ş.. elini aı ıT\a vurmuf: 

- Evet. Mutlakı yino o 
mP-l'un papas .• 

Diye mırıldanmıth. 

Şiiya)ye, ancak timdi anla mııtı 
ki, bunda tereddüde hiç lUzum 
yoktu. Nitekim biraz evvel ge· 
minin kaptanı da; (Mukaddes 
filo ) ya mensup ( Santa Barba ) 
kaly nunda bulunduğunu söy· 
lUyoniu 

Birdenbire kapıya koştu. Kapı, 
yine kilitli bulunuyordu. D5rt 
köşe kilçük bir pencereden gU· 
vcrtenin tlst kısımlarile geminin 
direkleri görünUyordu. Şövaly~, 
ıözlerini kaldırdı. Direklerin ucu• 
na b:ıktı. Mor ıemin üzerioe sarı 
bir haç işlenmiı, üç köte bir 
bayr :lk sallamyordu... Şövalyenin 
vlicudu hafifce ürperd!: 

- Iıte.. onların.. (MUcahidl 
fu) tarikinıo bayrağı. 

Dedi. Ve sonra, dltleriol ııka 
ııka ilave etti: 

....: Şimdi her veyi anladım ... 
Bu dessas papaz, Kıral Franıu· 
vayı öldürmediğim için benden 
intikam almHk istiyor. Evvelce 
yaptığı ilbi, Cuvannayı da elinde 
bir elet olarak kullanıyor. Şu 
halde, Cuvannanın hastalığı •. Me· 
ılnaya gitmesi., bUtUn bunlar ya· 
lan... Maksad, benim hassaıiyet 
ve gururumu tahrik etmek, beni 
bir tuzağa düşürmekmiş. V • ben
de bü}llik bir safderunluk göstc· 
rerek kendi ayağımla gelmlı, bu 
tuzağa düşmüşüm... DUn akşam 

baba Karlonnn getirdiği pa1tayı 
yedıkten ıonra, ba§ımın birden
bire ağırlaşıvermesindeki hikmeti, 
olmdi anlıyorum. ya o bunak •• 
ya o hilekar herifin bana o pas
tayı yedirmek için dökdtiğü dil· 
ler.. demek ki, bunlar da boı 
yere <leğilmit ... 

Demek ki bu kurnaz papBı, 

Cuv"!.nnadan Baba Karloya kadar 
bun ~rın hepsi 1i elde etmİf.. Eh, 
bu da tabii. ÇUnkti elinde, (ta· 
aasub) gibi kuvvetli bir ıiliih var. 

• 
Şövalye, birdenbire durdu. 

Kalbi, şiddetli bir ıatırab ile bur
kuldu: 

- Ben, söz dinlememenin ce· 
zasıı ı çektim. Bu vaziyete gelC.:im. 
Fakat Antuvan... Acaba bu za
vallı ne oldu? .. 

Şövalye, artık b'çbir fCY dil· 
tllrımck istemiyordu. B;r köşede 
bulunan kalın ceviı ağacından 

yapılmıı maıanın kenarına olur· 
du. n;,seklerinl masaya dayaya· 
rak gtiılerini yumdu. Artık ne 
gBrnıek, ne işitmek ve ne de dU
ıUnmek istiyordu. 

• 
Saklo bir havada, uzunca ıU· 

ren bu deniz yolculuğunda, gl\nler 
hep biribir ne benzi} er k geçi
yort u. Hergün sabah ve ak,am, 
Kar-tan Loranzo Şöval} enin ka· 
marasmm kapııı önünde gfüUnU
yor .. Yerlerf\ kadar eğlryor: 

- Zati ns l~nelerinin bir emir
leri var mı?. 

>iye soruyor; ekıeri: a Şöval• 

yeC ' ı aa dece menfi bir ba, iıa· 

retinden ibaret o!an cevabı ala• 
rak, çekilib gidiyordu. 

Bu, ( ZatiAsilAne) hitabı da Şö
valyeye merak olmuıtu. Nihayet 
birgün kaptan Loranzoya ıordu: 

- Bana, büyük bir asılzade 
hörmetl gösteriycrsunuz. Kim ol· 
duğumu bi.iyor mısımz ? .. 

- Hayır aaaletmeab. 
- E, şu halde? .. 
- Aldığım emir.. zatlac:ilAne· 

lerine, kıraJlara layık derecede 
hörmet göstermektir. 

- Size bu emri veren kimdir? 
- Bu hususda da cevab ve· 

remiyeceğim pek mlltees&frim 
asaletmaa b. 

- Ben ıize ılSyllyeyim.. şu, 
rahfp kıyafetinde gezen haydud .. 
kont lğnaa Dölö}fıla, değil mi? .. 

Kaptan cevap vermedi. Fakat 
vücudunun hafifce ürperdiği hiı· 
sec ildı. Bu ismin bu tekilde te· 
laffuz edilmeıi hoşuna gitmemiş'i. 
Şövalyeye hörmetsizlik etmekten 
l.orkuyormuı g'bi önüne bakarak: 

- Bu hususta zattisiliinelerl· 
ne hiçbir cevab veremiyeceğim 
için tekrar teessüflerimi beyan 
ederim. 

Dedikten sonra, biraz aakın 
bir çehre ile uzaklaıırken, onun 
semaya bakarak haç ~ıkardığını 
Şövalye h'ssettl. Kendi kendine 
mmldanardk : 

- Aman Yarabbi 1... Bu 
adamda ne müthiş blr kuvvet 
var. GörtlnUşte alelAde bir lnıan 
tam manasile irfyarı bir papaı 
olduğu halde, her geçtiği yerde 
ıilinmez bir iz bırakıyor •. Kralla· 
rı, imparatorları, aileleri.. HattA 
şu ;..dbasaba ıı-emicileri bile nü~ 
fuzu altında tltredlyor... Gösteri· 
len şu muameleden anlıyorum ki 
bu mel'un papaz, benim kim 
olduğumu keşfetmiştir, Fakat na· 
ııl.. Ve kimden ?... Kimbilir .. 
Belkide Cuvannadan.. Eğer bu 
kız, kendisine bilylik yeminlerden 
sonra ifıa ettiiim bu ıırrı da bu 
hlylekir papaza aöyledi Jse .. Ebe· 
diyen lanet olsun ona .•• 

Dedi ve sonra, derin derin 
derin içini çekti: 

- Ar~ık bu de asas rahibin 
eline düşmüş bulunuyorum. ihti
mal ki, zavallı babacığım g·bi 
ben de birçok entrikalara alet 
olacağım.. Ketki, Sultan SUley
mana açıkça her şeyi itiraf ede}
dim ... Ne yapncaktı, bana?, Ya 
ce11Adı Ç"ğırtarak boynumu vur· 
dur< caktı. Ya boynuma bir ke-
mcnd taktırarak boğduracaktı. 
Veyahud bir zındana attırarak 
beni orada ebediyyen unutacaktı .• 
Bu Uç ıekil de bcn·m fçin bahti· 
yarlık olecak'ı. ÇünkD ne y•şa· 
madan ve ne de ölümUmden hiç 
kimse blr zarar duymıyacaktı. 
Fakat, ya ıimdi? .• 

* Dokuz gUn, böylece geçmiıtl. 
( Ar!.. ıı Y:ır ) . .....................................•....................... 
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l Hattı Havai Ve Dekovi 
Malzemesi Satışı 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden 

Bendeniz: kerimeniz Hanı· 
mefendlnin desti izdivacını talebe 
geldim, 

- Ya bu arkadaşrnız ? .• 
- O da. 

•• • 1-.; •• t 
1~ 1 

1 1 1 I" f IOill '' 1.-ıı •I ·---~--·--

Yeni Lisede 
Bu Yıl Sonuna Kadar 

Bütün Eksikler 
Tamamlanacak 

Bu sene batında açılan Hay· 
darpaıa lisesinin muallim kadrosu 
tamamlanmııtır. Mektebde (1500) 
talebeye ders okutan (73) muallim 
vardır. Bina çok büyük olduğun· 
dan hademe kadrosu da geni9le· 
tllmiştlr. Mektebde (95) hademe 
ve hizmetçi vardır. Bakanlık, bina· 
da yeniden bazı tesiıat için tah· 
sint vermlttir. Bir sinema salonu 
ant bir jimnastik salonu bir kon· 
ferana salonu vücuda getirilecek .. 
tir. Y alnıı: bina çok geniı ve 
dağınık olduğundan kalorifer için 
kömür, aydınlatmak için eJektrlk 
ve su çok fazla ıarfedilmektedir. 
Y almz •u parası için ayda (500) 
lira verilmektedir. Mektebin bu 
gibi masrııfJarının azaltılmasana 
çalııılmaktadır. Haydarpaşa lisesi 
yeni tesiaat ve idame masrafı llo 
Kültür bakanlığına çok bahahya 
mal olmuştur. Mektebde (650) 
kadar leyli talebe vardır. Yalnız 
leyltlerden ücret alınmaktadır. 
Diğer taraftan, leyli talebenin bir 
kısmı da meccantdir. Bu yıl niha· 
yetine kadar mektebin bUtUn 
nokaanlarının tamamlanacağı Umid 
ediliyor. 

Matbuat Balosu 
( Basım Kurumu ) 

B111ım Kurumunun balosu bu 
sene 31 lkincikanunda Mnkaim 
11alonlımnda Yerilecektir. Matbuat 
baloıunun ne derece mükemmel 
olduğunu eöylemlye lüzum yoktur. 
S-rçok kimseler yalnız bu baloyu 
beklemektedirler. Hazırlıklara bat
lanıı ıttır. Ba1o yalnıı cemiyet azasile 
dnvet ilerine mah11ultur. 

Zayi: lıtaolml idhalilt gümrüğünün 
29-4-34 tarih ve 25635 numuralı beyan
nameeıne ait 38 lirn 90 kuruşluk depo
zito makbuzu kaybolmuştur. Y eniei 
alınacağından hiikmü yoktur. 

Kare.ruürsel menauo~t ve tioaret 
anonim eirketi (2C4) 

928 senesi ıonuna kadar a-Umrük anbar ve antrepolarınd 
toplanan eJYalardan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerde 
battı havai malzemesi 22112/934 tarihinde kapalı zarfla vagone 
aksamı 29/121934 taribinde açık arttırma suretile ve gUmrük res 
aranılmamak ilıere satılacaktır. Her isteyen sahlan eıyanın cetvelin 
ve eşyayı görebilir. Satıılar 7/12/934 tarihinde tatbik edilece 
olan 2490 No. lı kanundaki ıerait dahilinde yapılacaktır. Satı 
ıartnameleri her isteyene meccanen verilir. Kapalt zarfla verilece 
teklif mektuplarının müzayede saatinden bir saat evvel Başmtldilr 
ilikte toplanacak olan komiıyona verilme1i ve %7,5 teminatı muvak 
kate akçeainin daha evvelce lstanbul İthalAt Gllmrllğllne yatırılara 
makbuzunun da bu zarf lçeraine konulması Jizımdır. 118288, 

SATILAN EŞYANIN 
Kıymeti 

Muhammenesl 
7325 

Miktarı Eşyanın clnıi Müzayede ı 

1281 

2039 Kap 

60 kalemde 

Demir hattı havai malzeme•l 
ve sair aksamı 
Dekovil hath malzemesi veısalr 
akıamı 

TAM ATLAS 

ıs 

ıs 

Tam atlaı boıluğu dolduran bir yeniliktir. Umum mekteb 
talebelerile balkın birer tane edinmesi IAztm ve hatta elzemdir. 
Tam atlaı ( 33 ) paf te haritayı ve ( 68 ) 1ahife bakalorya malf:ı .. 
matını havi olup ( 125 ) kuruı gibi ucuz bir fiatla &atılmaktadır. 

Satıı yeri : 1 K B A L kitaphanesidir. ~ 
• 

Taşköpri Belediyesinden : 
l - TatköprO kasabasında yapılacak 19059 lira on dokuz bin elli 

dokuz llr• bedeli keııfli elektrik tesisatı kapalı ıarf u11ulile ve otuz gDn 
ınlddetle ekılltmete koıaulmuıtur. 

2 - Eksiltme milddetl 21 Ktounu~YVel 934 tarihinden bil'itlbar 20 
Kanunu.sani 935 Pazar gtlnQ saat on altıya kadar devam edecektir • 

3 - Zarflar saat on beıe kadar Ta,köprüde Belediye Encnmenince 
verilecek andan 11onra kabul edilmiyecektlr. 

4 - T•lipler keıifnamenln % de 7,5 yedi buçuj'u niıbetlnde teminat 
akçasını ya nakten nyahut HGkumetçe tanınmıf Bankalardan birinin teminat 
mektubunu vereceklerdir. 

5 - Prüje örnekleri lıtanbulda Takıimde fıtlklAl apartfmanında 
Mühendia B•y Haaan Halitte Ankarada Nafia Vekileti Belediyeler Banka
aında mevcuttur. 

6 - Tckllfnamelere musaddak Ticaret odaaı ılcil ıuretlerlle birlikte 
lnıaatı deruhte ~decek Nafia Vekiletince ehliyeti muıaddak mOtehauıa n 
mühendisin teahhiltaameaini ve ılrketler namına ...erilecek tekliflerde 
bunlardan baıka tirket müme111ll6rin derıcei 1alıihlyetini göıterir reımi 
vekAletnamelerini rapt etmeleri lazımdır. 

TAYYARE 

YILBASI PiYA GOSU 
Büyük ikramiye ( 500.000) Liradır. 

Dostlarınıza verilecek en iyi blr Y 1LBAŞ1 hediyesidir. 

SELANIK BANKASI 
'l'esıs tıırıhı 1888 

• !dnre ıııcrke-zi 
lstanbul ( Galata ) 

Türkigedeki ~ubeleri: 

lstanbul, ( Galata, Y enioami l : 
İzmir, Mersin. 
Yananistondaki şubeleri: 

Selauık, Atiua, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 

2E2 

C İ C İ DUDAKLIK 
Dünyanın en aabit 

dudak boyası, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hi; bir te• 
masla ıllinmez. Yı• 
kansa bile ;ıkmaz. 
24 saat dudakta kıı.lır. 
Tecrübesi kolaydır. 
' Deposu ı Sultanhamıımında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 

t::kp~ ~"'~ H~~o~ 
\.: Derviş Pğur Tel. 23397 (58~~tJ 

Istanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
S1ra Şubesi 

No. 
1 Hocapaşa 

2 " 3 n 
4 " 5 " 6 " 
7· 

" 

Mükellefin 
İsmi 
Ihsan 

Leon Vahan 
Hüseyin 
Cemil 

Saa'atı T icaret etti.. Tarh Senesi Ver• 

Haaan 
Miıon 

No. giıi 

Lokantacı Eminkemal mahallesi 10 No 1549 931 9,00 
Çırak ,, 

" " Şoför Hocapaia 
,, Sirkeci Dervişbey 

Seyyar Babıali yokuşunda 

Züccaclyesi 

" 10 1550 931 6,30 
10 1551 931 6,30 
33 1552 931 20,40 
16 1553 931 20,40 

1554 931 13,60 

Tanaş Birahaneci Hocapaıa Aziziye sokağı 158 Matrahı 931 360,00 
~~ ~L 

lhbarna · 
me 

13/58 
13/59 
13/60 
14/61 
13/62 
13/63 

7/18 

Hocapafa şubesi çeviriminde yukarda adları yazılı mükelleflere 931 mali yılı için tarh olunan 
hl:r:alarmda yaııh kazanç vergilerine aid ihbarnameler ticaret ve ev adreslerinin bulunamamasından biz· 
zat ttblit olunamadıjandan Hukuk uıulü muhakemeleri ahkamına tevfikan ila.ıen teblii olunur. 0 8528,, 



20 Birinci kanun 

• 

. ( B şteren 1 incl yü1de ) 
Sovyet büyük erklinıharbiyeleri 
telsizle daimi temas halinde bulu· 
ııa.ceıklar ve bunun için do ılfre 
kullanacaklardır. 

Sovyet Rusya japonyanm ta· 
•rruzuna uğrarsa Fransa hemen 
kusyay dört milyar franga ka· 
dar h rb levazımı verecek ve bir 
Fransız - Alman harbi takdirin· 
de Sovyet Rusya Fransaya bu 
kıym tte zahire gönderecektir. 
Ru ya ve Fran11a, Almanya Ho 
8Yrı ayrı munhede yapmıyacak· 
lardır.,, 

Londrn, 19 (A.A.) - Londra· 
da.ki Fran ız ve Sovyet mnhafill 
iki memleket erasında bir gizli 
askerlik muahede ·i hekkındaki 
hab rleri tekzib etmişlerdir. 
f:r n nınSil hlanm Tahsisata 

Parls 19 (A.A.) - SU Bakan· 
lığının (Harbiye nezaretinin) iste· 
diği 800 mUyon Frank tahıi
ıatın kurultayda görUşUlmeai çok 
gürnltUlU ve çekişmeli olmuştur. 
Eski bakanlardan Piyerko demir 
tir ki: 

" - Silahlanma işi uluaallaı
tırılnıalıdır. Smır boyuna koşmak 
isteriz. Fakat savatın bazı kimıe
lere kazanç kaynağı olmamaıı 
lazımdır.,, 

Sosyalistlerden Perron, kendi 
Partisinin iki aenelik askerliğe 
ınuariz olduğu lçln istenilen tah· 
ıiıatı vermlyeceğinl bildirmiş, bu• 
llun llzerine Sn Bakanı, malze• 
inenin esklmio olduğunu, meclisin 
fedakarlık yapma11ı IAzım geldi· 

I tifaktan 

ğini bildirml tir • 
Bundan sonra sosyalistlerin 

önderi Leon Blum, bu görüşme· 
nin başka bir gUne bırnkılmasını 
ve kendi partisinin aleyhde rey 
vereceğini bildir rek demittir ki: 

"- Silahları yavaş ya\•aş 

azaltmak, Almanyadan Uluslar 
Kurumuna dönmesini istemek 

veyahud onu • kendisi haric oldu
ğu halde ittifak ile yapılacak • 
bir mukavele ile mecbur etmek 
gerektir.,, 

Sayla• miralay Fabrl, Fransa· 
nm 20 yıldanberi silihlarım azalt· 
tığı halde Almanyanın Cenevreyl 
bırakmış olduğunu söylemlt ve 
ıunu eklemiştir: 

"- Silah yarışını yapan 
Fransa değil, onu bu yola sUrUk· 
liyen Almanlardır.,, 

Bay Flanden de şunları ıöy· 

lem'ştir: 

u - Fransa, memleketin aır· 

tında bUyUk bir yUk olan aaçma 
ve hattA caniyane mUkellefiyctlerl 
tahdid etmekte kuaur etmiyecek· 

tir. Fakat bunun için Franıanın 
emniyetinin uluslar araaı bir 
kefal t altında bulunmaaı gerek-

tir. 
Çocuklarımzm emniyet içinde 

yaşamalartnı istiyorsanız uluıal 
emniyet lçln istediğimi?. çalıımayı 
ealrgemeylniz.,, 

Neticede istenilen tabıiaat 
( ı 30 ) reye kaıp ( 460 ) reyle 

veril mittir. 

SON POSTA 

jöz Türkçe 
B·lmec m·z 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıeleri aıağıda ya· 

xılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa
yede hem vakit geçirmiş, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren
mit olununuz ! 

t 
2 
3 
4 
5 
6 

1 2 3 4 5 8 

7 - -1-1-~~t-ll-'-t 

81 
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Soldan sana ı 
1 - Takdim etmek 
2 - Çoğun ı.ıddı - cOsa•ll 
3 - Lezzet - taharri eder 
4 - Cereyım eden 
5 - Millet] 
() - Em n 
7 - Don urrın kuru ıoğuk 
8 - Kavunun kardeti 
Yukarıdan atalı: 
l - Çartı - beygir 
2 - Yakın olmıyaa. uymak mu· 

darından emrihazır 
S - Rabtetmek 
4 - Bir nota • müddet 
6 - Heyn • tarihe kanfaD ala· 

turka rnuaikl aleti 
e - Pialik - bir ıeyi bir 1e7e 

bağlayan neane 
7-Num 
8 - Durmak maadarında• emri• 

haz. r • ernmare 

,..t:.J 
t. ı Q- ~ i),-~ 

~s, 

T n Jratınız için en l•lnci nevi 

Lamba ını kullanmkla hem ıııktan kazanır, hem de cereyandan 
yani paradan tasarruf ederiiniz. 

PHİLİPS LAMBALA 1 
Türkiye umumi müme silliği : 

Helios ües e atı Ga ata, is anbul 

iştiha11zhk ve kuvvetıizl.k haı.ıbn.:lı 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK AL 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede sattlır. 

.-. MOBiL YA, KARYOLA ve SANDAL YE~ 
Alacaksamz istanbulda Rıza Pa~a yokuşunda 66 No. h 

A • 

ASRI MOBlLYA Mağazasına uğramadan almayınız. Tel. 23407, AHMET FEVZi , 
•• • 

EKSULIN 
ADEMi iKTiDAR 

BEL GEVŞEKU~i 
DERMANSlZLIK 

VUcud ve Dimag 
yorgunıuıunda 

Pek müessir ve emin 

bir ilaçtır. 
Kutusu 200 Kuruıtur 

BEŞiR KEMAL· 
MAH UT CEVAT 

Ec:r.aneal : Sirkeci 

l Müteessir 
olmayınız! 

KREM 
PERTEV 

Sizin de 
gaip olmak 
fizere bulu· 
nan gUzcl• 
liğinizi ihya 
edecektir. 

Krem Per
tev'in dun-
vayı &aran 

PL:_ l\TEV töhreti esa .. 
,-~---, \:MI sız değildir. 
O MANLI BANKASI ~-------, 

TÜRK ANONlM ŞlRKE1 l 
TESIS TA RlIIl: 1868 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lira ı 

Tiirkiyenin başlıca şchirlerilrı 

Pnris. Marsilya, Nle,Londra ve 

l.fançester'de. Mısır, Kıbm, Irak, 

1ran, Fılistin ve Yunanistan'da 

Şubtleri, Yugo lavya, Romanya, 

, uriye n Yunanietan'da Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 

DABGOVICH v ŞUre'< sı 
Telı 44708 • 7 • 41220 

.A.vrura Ye Şark limanları araaında 
munt um pollta. 
Annrı. HottorJam, Hamburg n 

lskandinavya liru nlırn ioin y kında 
hareket edecek npurları Ye dUny nın 
baılıoa limanlarında transbor demen 

Yakında geleo k npurlar 
Auguat Leonhard vapuru 
lımuuıru zda 
Norburg np. 30 K. evvele dogru 
Yakında hareket edioek vapurlar 
August Leonhard v puru 
lımıınımızda. 

Norburg vapuru 10 K. enniye 
dogru. 
1""aıla tafellat için Galata, Froukyan 

, han umumi aoentelıgine mUrnoa t 
~l-mıl::31-.:ı:l~~:il1Bgm___ '!'el. 44707 8 • 41B20 

yapar 

4JCil•-~ ... ---~--~ ~,.. ____ !Zl ___ _.. (5291) 

Denizyol ları 
1ŞLETMRSl 

1
,,-. SATILIK 

AHnt-Jerl ı K radJy K«hrllnı 
Tel. 42161 - Slrk. e. MUbll rdar:a ,d• 

HH Tel. 22740 
D•-.... 41m ... mlD 

Karadeniz Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 20 

Birinci Kanun PERŞEMBE g • 
nll E.nat 20 de Hop1a'. a ka· 
dar. "5858,, 

, ................. m-mmwrsr:i.~ 

Ucuz Apartıman 
Pang 't da Kurtuluf caddesi, Fatin 
efen i sokağında 108 numaralı, asri 
konforu, her dairesinde dört odaaı, 
b nyo, havagazı, elektrik ve tcrkoa 
teaiı t mevcut hnrcı altm bir 

1 
ııpn.rlım n. Ucuz fiatle aabhkt r. 

Is cık i o1anl r n: N:o n l aşında 
Fe\7. • 1 • si m Jtıaaebecisi Cav.t 
L <'\ e ıl'Ü • c ııt.ar. 

~* J 



hediyeleriniz için 

Beyoj'lu lıtiklAI caddeai 334 • 336 No. 

BEYAZ EŞYA 
MAGAZASINI 

Ziyaret ediniz 
BÜYÜK ÇEŞiT 

UCUZ ve SAGLAM MALLAR 

Holantse 

B a n k • O n 1 N. ~, ~. 

Galata ı Karat<Ov ,.•••• ~ Meydancı•: Aıaıemcı Hen 

Her türlQ eanka muameıeıert. Kasatar ıcarl• 

UMUMi MODDAl.OK: AMSTERDAM 

$ u be ı er t ı Amateroam, Buenoa Alr••• Hayfa. 

istanbut, Alo oe .1enelPo, santos, Sao Pauıo. 

1 QıPA f'1A~l(A 
Müstahu.r~lı 

HUBUBAT UNLAR/ 

SIHHAT 
VE 

KUVVET 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi ................... ., 

·············································-········ .. ·-· 
Son Posta Matbaası 

S~hibi: Ali Ekrem 

Netrl1at MCldilröı Tahir 

RADYOLIN 
Ditlerl beyazlatır, dit 
etlerini kuvvetlendirir 

Ana, Baba ve Çocuk 
Kendllerlne 

" Ak diıliler " 
den daha mGnaaib aoy adı bulamadalu 

Ci11t1cll 1ı.,. llçi de 

RADYOLIN 
Mikrobları öldClrGJı, 

atız kokuaunu keaer , ________________________________ _ 

ELEKTRİK Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 
• ' de 

VERESiYE SATIŞ 

o 
Yeni Poatane caddesi No. 39 

MANTOLUK ve ROPLUK 
şık ve sağlam yUnlU ve ipekli kumaşlar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Begaz ve renkli kumaşlar 

Tabaflye dairemizde en zengin çeıit. Hazır ve ~lçü llzerine 

GOMLEK, PiJAMA, ROBDOŞAMBR, KUANDOFO 
C 1 HAZ TAKIMLARI 

Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem miiıterilerin teıriflerini 
hasıeten rica ederiı. 

NEFASET • METANET • UCUZLUK 

ADEM iLE HAVVA 
Herkt1in zevkle okuyacağı kıymetli eaer çıktı. Maarif kütiıphaneıindı 5 Kr. 

ANTALYA N k Ş• k t• GALATA Şarap lıkeleıl ŞUBES' Ay batından itibaren MESAJER' A a llyatı 1 r e 1 nin Gtımrllk haa 1 her Ulrltı ldbalit, 1 muamelatına 
Umumiye yeni altında 33 No. da ihracat ve nakliyat baflıyacaktır. 


