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Buttün Türk WkHlnde lrtleaın, 
aziz RubllAyın kanlle boğulduğu, 
ebediyen yok olduğu bOyllk gtl-
nUn yıl dônümtıdnr. 

Kubiliy; hep ileri giden, geri· 
)e bir daha soluk almamak tızere 
iıen inlalibcı Tllrk gençliğinin 

HmbolO. idealidir. 
Hepimiıı: iyi bilmellyl• ki Me· 

llemencle, irtica ve yobazlık yıla· 
ama ~ lnkıllbcıbtın ylkaek 
ceaa...tiae ruh ve can Yeren 
ıenc Kobilly TUrk çocuklarının 
gönlllledoc:le en mUıteana yerin 
aahibidir. O, TUrk lnklllbınan 
sersılmaz temellerinden biridir. 
Bunu böyle bilmeliyiz Ye ıu ha· 
kikaU de en derin inancımızla 
kavr&mahyız ki TOrkellnde irtica 
)'ılanı artık baıkaldırmıyacaktır. 
ÇOnkft aziz Kubiliyan kanı onu 
ebediyea boğdu, yok etti. 

Jf 
Cttmhuriyet Halk Fırka11 ge· 

nel yazganı Bay Receb Peker, 
}'anında aaylav Ha1an Reıfd, Na
§İd Hakkı ve Bay Galib Bahtiyarla 
Bayan İffet Halim olduğu halde 
dün sabah saat 1 fde Karadeniz 
vapurile hmlre hareket etmiŞ'" 

( Devamı 11 nol yUzde ) -=-------
tafürkün 
nkaraga 

lk Gelişi 
Ankara, 25 (A.A.) - 17 flk kl• 

nuD aktamı 1aat 21 dt Ankara 
Halkmade AtaUlrkOn ADkaraya ayak 
baatıtı ,.nnün 15 inci yıldönilmünO 

kutlolamak için bir muılkıel f.stıval 
anıldanmıtbr. 

Bu l'•cede Denlıli 1a7lnı Ba7 
Necib Ali bir söylev ı<Syltyerek 
featiyalı açacaktır. 

Ondan ıonra Bay MOnir Hayrinin 
yazdıtı Ba1 Necib Kbını ile Bay 
A. Adaaaın •uziklerini yaptatı 

"ba13ader,, ile ''taıbebek,, sahneye 
koDacaktır. 

Yua ftlerl .. ıefoH 20203 

Türk Kadınlığı için 
Profesör Malş Diyor Ki: "O, Artık 

Yüksek Bir Varlık olmuştur.,, 

l 

Bag M•lı 
Geçen yıllar içinde burada Ünl

\'eraite blihatmı yapan ve bu teşki· 
litın eaaalarmı baurlayan lıviçrell 

terbiye mUtebaaaııı profeaör Malı 
timdi memleketi .:>lan Iıvlçrede 
Bern ıehrindedlr. Bay Malı, Türk 
kadınının ılyaıi haklarını kazan· 
ma11 üzerine, Bern ıehrlnde 
"kadınların seçme haklarını mü
dafaa cemiyeti,, adındaki kurumun 
aalonunda yüzlerce dinleyici önün
de çok alika uyandıran bir kon· 
feranı vermiıtir. 

Bu konferanıda TUrkiyede 
kadının yakan mazideki durumu 
tedkik edilmit ve o vakitler ka· 
dının yüzU ~nmııkı kapalı olduğu 
halde ıokağa çıkabildiği, kadının 
kocasile beraber bir arabaya 
binmesi caiz olmadığı, ancak ayrı 

1 Devamı 11 İDcl yDzde ) 
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rını Kutl o ruz 

TUrk lnkllAbı bir kUldUr. 
Kara irtica, lnkılAbın yUk
eek eaerlerl •ltında her za
man ezllmlye mahkOmdur. 

BUTUN ULKE.YI 
HER~UN 

~· 

DOLASAMAZSI Nl Z 
FAKAT: 

· 1 Öz Türkçe: 

Zekat Ve 
Fitrenin 
Temeli •. 

Din tOrelerl, blai 1ılda iki ıea 
yardıma çatırır. Bu yardım, bayram
larda zeklt n fitre nrerek yokıul· 
lara karıı olan borcu 3dtmek içindir. 

Kendi kendinize dDıGaebilirainlı ı 
- Bunca yıldır yoksullara gelitl 

güzel, daj'ıtılan fitre ... zekitlann 
paruı ne oldu? K:mln itine yaradı? 
Bunlarla hanai warlak ortaya ~eldi ? 
Şimdiye kadar, yokıuUar. , dGtkGaltre 
Yerllen para, bir araya ~elae, birkaç 
yüz mllyonhık bir yıtın olu•du n bu 
yıtınla yurdun yararlıfı için klmbilir 
ne itler i'ÖrOlürdO? 

Zeklt v• fitre, laaanlarıa blriblrin• 
yardım etmHI temeli lzerine kurul
muıtur. 

Bu yardım, kitiHl (tabat) olmayıp 
ta, biltan bir yurdun, tepeden laebi
lecek korkunc kart:ıllarda.n korunma
sına 7anyan bir yardım oluna, ldJtü
rltm Bayan Aytenin, yatalak ~bmedln 
ancak iki Oç ~nlGk l'eçlnmelerlne 
ıorlukla yetiıen yardıma mı benHr ? 
Kaldi ki, zcklt Yt fitre pualarıadan 
yalnız Uçak kurumu ( Tayyare cemi
yeti ) detil, bnttın yurd çocuklarının 

kara srnnlerinde yardımına kotan 
Kmlay (Hillliabmer) ile çocuklarımızı 
ıokaklardan toplayıp çatııı altında 
bllrı11dıran Çocuk koruma derneti de 
(Hlmayei Etfal) payını alacaktır. 

Verilecek üç bet kuruıla, hem 
yurdu koruyacak, hem çocukları 

barındıracak, hem Kı:ı.ılay srlbl tanrı· 
1al ( ilaht ) bir yardımcıya yardım 
edecekalniz. Zekit n fitrenlzi her 
hansıi bir yokıula vermekle, onun, 
aiı:ln için Tanrıdan iyilikler dlleyece
A'f ni dOıflnDyoraunu:ı detil mi? Peki 
amma, bir veya birkaç kitinin, Tan· 
rıya sizin için yalYarma1uıdan ne 
çıkar? 

YGzlerce kimHsiı çocotun, bin
lerce yarala ve dOtkünUn -varaın sizin 
kim oldutunuıu bilmesinler- yQrekten 
Tanrıya yapacakları yakarıı (dua) 
ıiıi bulmaz mı ıaaıraınıı? 

Zek&t vt fltrelerinlzl Uçak kuru· 
muna (Tayyare cemiyeti••) yatırınııı:. 

Jt.ıf-

Hav yapmıyan, Uta tutan, çok 
dayanan en iyi deaenll 

ilk TUrk Kum••• 

YÜN i Ş dir. 
S•tıı tlepos•: Yeni Postahane 
ceddesl Tayrare Pljangosu 
ker41sında Zeki Rlza maıazası 
~-- 'f elefon : 20485 __ _, 

Karışık Bir Dava 
Olduğu iddia Edilen Sahte 

Seııedle 

Bir 
Neler Y apılmıı? 

Dön ikinci ti
caret mahkeme· 
ılnde bir ıahte 
aened yapma ve 
mahkemeyi Ye 
alacaklıyı iğfal 

da vaaana baılan· · 
miıhr. Da•acı 

Taıhanda, " 4 ,, 
numarada ko-

misyoncu Bay 
Pozanttır. Dava 

edilenler de ko-
miıyoncu Bay Pa.. Bay Cemil 

pasyanla Bay Alfr ~ d Matkovlç ve 
Bay Cemildir. Da' lcının aruka· 
tının mahkemede .rditl izahata 

/ 

~ 

Bay Poıani Bay Papazyao 

ıöre hAdlse 16yle olmuıtur. 
Bay Pozantın Bay Papasyan· 

' Dnamı 11 inei J6ıde ) 

• 
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Kendilsrine 

Baksınlar 
..._ Falih R•fkı Atay -

Yeni Türkiye, Ya.km· Doğu'da 
}'epyenl bir düzen demektir. Bu 
topraklar, ancak bizim gUnlerl
hıizde, barıı ve durluk yüzll gör· 
lbUttür. Bulanık su avcıları, Ak• 
deniıin bu kıyılarına, ancak bizim 
günlerimizde uğramaz oldular. 

Şimdiye kadar lç ve dıt gll· 
\'enliğlmiz hiçbir sarsıntı geçirme• 
iniştir. 1935 yılına yeni rejimi, 
her bakımdan, daha aağlamış 
olarak giriyoruz. Geleceğini, duru 
te aydın gören pek sayıh ülke· 
lırde:ıb:. 

Ancak birtakım politika ve 
hona oyuncularmm, başka ttırlil 
bir Türkiye görmek kuruntu• 
•undan kurtulamamıt olduklarını 
da aon gelen Avrupa gazetele-
rinden anlıyoruz. Bu gazete-
lere bakaraanıı, Ttırkiyenin 
içeri ve dışarı iılerl bugün ya• 
tm kanımak llzeredirl : lamet 
lnönti kabinesi çekilecektir. 
Ordumuz smır boylarına yığıl· 
lnaktadır. .. 

DördllncU Kurultay, lıımet lno· 
llll kabineaine saraılmaz inancmı 
ıunarak dağılıyor. AtatUrk'le o· 
llun siyasası:ıa ulus bağlıbğının 
be kadar derin olduğunu, beşin· 
ti Kuroltaym llk toplantısında gö· 
receğiz. Biz bllylik baıımızla o• 
nun devrim arkadaşının arkasın· 
da, bntUn amaclarımııa ulaıınca· 
)'a kadar, 11ıra bozmaksızın, yll• 
tU.yüp gideceğiz. 

Anadolu Ajansı seferberlik 
denenmeıl üzerine çıkan duyum· 
larmda doğrusu ne olduğunu bil· 
dirmittir. Ne sınır, ne de ılnirle• 
rimizde hiç.bir bozukluk olmadığını 
öğrenmek, bizi sevenler kadar 
ıevmeyenlerin do itine yarar.Açık 
ve özden olan barıt ııyasamızın 

başlıca güvenci, ordumuzdur: 
onun, bu &ıyasamızı her yanından 
koruyab[ecek bir gücte olduğunu 
bllmekliğimiıdir. 

Yakın - doğu'nun Türk parça· 
amda, kargaşalık dütkilnlerlni eğ· 
lendirecek hiçbir değişiklik olmı· 
yacaktır. Bizim bir dileğimiz var· 
ea, Avrupa Ulkelerinden birçoğu· 
nun iç ve dış siyasalarına bizim 
kadar düzen vererek, bütUn gö· 
nlillerden yanna güvenı.zlik acı· 
smı gidermelerldir. Savaı sonun• 
danberl, kara bulutlar,. hah ille· 
rindeld yıldızsız gecenın bağrm· 
dan kopub geliyor: Durub durur· 
ken, UstUmüze kötülük yoranlar, 
Avrupayı lçine gömülmüş olduğu 
karanlıktan sıyırmıya . uğraıaalar 
daha iyi olur. - Ulusdan • 

... f)ovyet Rusyada 
Asılanlar . 

Moskovadan bildirildiğine gö· 
re Kirofun öldOrUlme1l tahkikab 
devam etmektedir. Şimdiye 
kadar tevkif edilen 153 kltiden 
103 kişinin muhakemesl bitmiı 
hep11i de kurıuna dizllmiılerdir. 

iki Casua 
Moskov", 25 - Kabarovık· 

tan bildirildiğine göre, Rus ara· 
ılai içinde Mançurili iki casuı 
yakalanmıştır. 

Bunlar Ruı arazialnin Ye Rua 
ordusunun vaziyetini caauslamak 
vazifeaini aldıklarını itiraf etmiı
lerdir. 

Bir Zelzele 
Muf. (Hususi) - Bu ayın 1 O, 

11 inci gecesi sabaha karşı şeb· 
rhnizde şarktan garba doğru bir 
kaç saniye süren şiddetli bir 
zelzele olmuş ve halk yatakların· 
dan sokağa fırlamıştır. - lf-

lnı nlar nrdır, ı k kıyafetlerinin altında, kof kafalı, 
1&hte vicdanlı bir vUcıud taıı rlar. Kartı kar12ıya geldiğiniz 
saman ylh:OnüH gülen bunlardır. Fakat arkanııtdan en 

aj'ır yalanları fırlatmaktan çekinmezler. Bunlar kimsenin 
doıtu olamaz. BlltGn dütünceleri batkalarını kiitülemek 

ve lununla menfaat temin etmektir. Ş.k bir kadına 
fabitelik damgaamı vuran onlardır, namuıile kaxanmıt 
bir adamı hınız diye tanıtan yine onlardır. Yalan •e 

iftira onların ajularında birer yılan gibi yuva 
bulmuıtur. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

İtalyan Askerinin Habeşis
tanda ilerlediği Bildiriliyor 

Londra, 26 (A.A.) - Ha· 
beılstandan gelen reımt bi teb

liğe göre, Italyaolar Radir
den Habet ıarHisinde bulunan 
adaya bir otomobil yolu 
yapmaktadırlar. Afdulu da işgal 
etmiwlerdir. 

1 

Habeı makamatı yeni hAdlse· ı 
lere sebebiyet vermemek için 
emir almıılardır. 

ve ilk elçiıinl Kabfreye gönder• 
mlıtir. Geçende Somali hududun• 
da patlak veren kanlı bldise 
Uıerine Habeş elçisi Kahirede 
çıkan El • Belağ gazetesinin bir 
muharririne ıunları söylemiıtir: 

Italyan tayyareleri Gurloguli· 
de Habe, kıtaatının üzerinde 
dolaımaktadırlar. 

Patrikhane 
Selaniğe Mi Gidiyor? 
Ja Bulgari gazetesinin yazdığına 1 

göre, Istanbul kilise muhafili 
patrikhanenin Selaniğe naklini 
münasip görmekte imiş. Yunan 
hükumeti bu fikre ~ıahalif olmak· 
la beraber Sen sinod boyle blr 
karar verdiği takdirde Patrik· 
hanenin Selanlk veya Aynaroıda 
yerleşmesi için her ttlrltl lc~lay· 
lığı göstereceğioı de ilave edıyor. 
150 Bin Romanyalı Türk 

Ana Vatana Geliyor 
Önllmtlzdeld yıl içinde 150 

bin Romanyalı Türkün ana vatana 
gellb yerleşecekleri haber veriliyor. 

Selinikteki Açlık Grev· 

Diğer taraftan bir ltalyan 
tebliği, Habeı topraklarında ltal· 
yan kıtaatı bulunduğunu tekzib 
etmektedir. 

Bir İhtar! 
11

- Herhangi bir devletin 
Habeıistan hakkında bHledlği 
emel hiçbir zaman tahakkuk 
edemez.,, 

Habe9istan hükfımetl geçen• 
lerde Mısırda bir elçilik kurmuı 
~~~~~----_:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ata ürk Soyadı 
Nizamnamede Yeniden 

Şu gUnlerde şehrimizi şe- Deg"' işiklik yapılacağı 
reflendlrecekler, Fırka 

BUrosuda Geliyor Söyleniyor 
............ Ankara 25 - Soyadı nizam· 

Ankara, 25 - Atatürk g•kı11da namesinde yniden deği~iklikler 
lstanbrılıı ı•r•fl .. direcektiı. Fırka yapılacağı ıöylenmektedlr. Tarihte 
büro•a il• Türk Lıigati11.l hazırla- , tin almış olanlarla kanunen veril· 
ya,. heyette ili' rniiddet Istarıbulda mit olan unvanların aynı soydan ol• 
çalı1acaktır. mıyanlar tarafından kullandmaaı 

L J yaaak olacek, yabancı uk ve 

ık F b 
millet isimlerinin ıoyadı olma11 

Ba an ut ol maddeaide değiştirilecektir. yapı· 
• lacak tadilat şekle aittir. E1asta 

Şampıyonası tadilAt yapılmıyacaktır. 
' T k Cümhur Riyaseti Hususi 

Yugoııavya a ımı Bul· K l M"·d·· ı··.., ·· . 
3

_
4 

y a em u ur ugu 
ga rıstanı • en dl Cümhur Riyaseti Hususi Kalem 
Allna, 25 ( A. A. ) - Balkan Müdürlüğüne Hariciye Vekaleti 

kupasının ikinci mtlsltbakası Yu· birinci daire memurlarından Bay 

Ne Mutlu 

Bizim Bayanlarımıza! 
...... 

TOrk Bayanlarına aayla'= 1eçmek 
ve seçilmek hakkının verilmemi üzerine 
Franıı ı ı Bayanları kıskanmışlar deni
lemez, çilnkü Bayanlar arasında kıa
kançlık ancak bir erkek i•e karıtbğı 
vakit o ur. Sonra da, Franıız Jlayan
larınm dd isi:eaikleri aynı hakkı ve· 
recck olanlar, Türk Bayanlarına o 
hakkı Yermiı o'anlar cletildir. Onun 
için Frana z Bayanluının bu itteki 
cuygul< rını yazan gazeteler buna kıs· 
kançlık demiyorlar d .. , gıpte diyorlar. 

F .. kat, aıpte sözünün ne demek 
olduğunu tarama derıisinde ararsanız, 
gıptenin kartılığı olarak derginin gÖ•· 
terdiğl Öı.türkçe sözler ara1ında ve 
dördüncü oumaraaında yine kııkançhk, 
k11kanmak sözlerini buluraunuz. De· 
mek oluyor ki, gıpte büabtilün kla
kançlık demek olmua bile, herhalde 
kııkançlık duyguıundan pek te uzak 
olmaH ırerektir. 

Hangi ülkede olursa olıun, Bayan· 
ların aaylav seçmeye Ye ıeçilmeye 
hakları olup olmadıtıoa ıröre acunun 
lıleri detitebilaceğini, ben kendi he· 
sabıma pek unmiyoraam da bizim 
bayanl~rımtınn saylav olabileeeklerinl 
düıündllkçe koltuklarım kabarıyor. 

Çilnkil, berkea bilir ki Türkiye 
bayanları bOtOn acun içinde en kibar, 
en zarif, en gOzel ıöz ııöylemeıinl 
bilir bayanJardandır. Şimdiye kadar 
bayanlarımız bilgi kurultaylarında, 
okulalarda, konferanalarda baylarla 
birlikte bu unabildikleri halde on· 
ların saylay olamamaları doğ-
ruıu bir eksiklikti. Bir Olkünün 
bayanlan öyle kibar, zarif ve 
ıüzle ı<hı söyler olunca onları bay
lardan ayrı tutmak lçin hiç blr Hbeb 
olamaz. 

Fransız bayanları da lStedenberi ki· 
bar, zarif, güzel a6z ıByler olmakla 
tanınmıılardır. Fransaya gidipte ora
nın bayanlarını görmüt olanlarda, 
8tedenberi hepimizin İfittiği bu lııa· 
rakterln yanht olmadıtını taıtik eder
ederler, Onun için F ranııı bayanları• 
nın da bizim bayanlarımız gibi aay· 
laY seçmek ve ıeçilmek hakkmı al
malarını bizde dlltJri.1. 

* Fakat bu na yapalım ki, Franaıı 
bayanlarının saylav seçmek ve seçil
mek hakkını Franııanın ihtiyar Sena
to azaııı b.r türlü istemiyorlar. Bili· 
yorsunuz ki, daha yakınlarda Fransız 
aayla.- kurultayı kadınlara bu hakkı 
verdlğt halde, kanun Hnatoda kabul 
edilmemif kalmı,tı. 

Fransaom ihtiyar senato azaeının 
kadınları kurultaylara almamak için 
göstHdikleri bin bir Ulrlti sebebden 
hiç biriıi doğru değildir, Onlarin bu 
ite razı olamadıkl•rımn sebebini 
kendileri 11öylemiye ceaaret ede
mezler, bu sebeb saylav ıeçmealne 
dair kitablarda yazılıdır. 

cileri Teslim Oldular 
Selanik, 25 (A. A.) - 13 bi .. 

rincl kA.nundanberi tlltiin lmalAt· 
hanelerine çekilerek kapıları ka· 

nanlı Asprogerakasın idaresi al· Süreyya tayin ediimlştir. 
tında Yugoslavya • Bulgaristan Trenlerde BayramUcuzluğu 
milli takımları arasında icra edi- A k 25 B u 

Bu da, Bayanlar kurultaylara ka
rı12ınca, sıyaaa itlerine atk karıtacağı 
korkusudur: Acun itlerini yalnız 
kadınlık ve erkeklik bakımından 
gören bazı eski kafalılar aanırlar ki, 
kadınlarla erkekler kurultaylarda bir 
arada bu'.ununca erkeklerden ba• 
zıları, kadınlardan bazılarını HVe• 
cekler, sevgi hatırı için kendilerinin 
ııyaaal fikirlerin~en nzgeçeceklerdir 
ve bundan dolayı fırkaların muvaze
nesi boıulacaktır. 

Bu dllşUnüt belki doğrudur. Her 

1eyden üstün o_lan atk belki ııyasa 
kurultaylarında da Usttin gelir. 

pamıf olan 400 kadın ve erkek 
iıçi bu sabah teslim olmuşlardır. 
Yaralı veya ölll yoktur. Elebatı· 
ları tevkif edilmiıtir. 

Efganistandan Getirilen 
Mallar 

Ankara, 25 - Yeni Zellnda, 
Kep, Bülüclıtan, Efganistao, 
Bingazl ve Trablusgarbdan gele
cek mallar bedellerinin TUrk 
parası olarak Devlet Bankaeına 
bloke edilme1i ve bu paraların 
o memleketlere Türk malı ibrac 
edilmek auretile ıeri a!ınması 
lcab edenlere bildirilmiştir. 

' /STER 

y n ara, - ayram m • 
lerek 4 • 3 ugoslavlarm gale· nasebetile gidiş ve geliı trenle· 
btı1lle bitti. . d 'd n d 25 t 'l.l.t 

B
.. · h ft d i A 2 rm e yenı en y z e enzı a 
mncı 8 aym 8 vaz yet .,.. yapılması dUşUnlllmektedlr • 

ldl. Oyunun ıonuna doğru Yu- E k .. .. d e· 
goılavya kalecisi Çuliç yaralan- ren oyun e ır 
mıt ve yerine diler kaleci geç· Cinayet 
miıtir. Erenköyündo Fırın sokağında 

Takımlar oyunun 10 uncu da· oturan 20 yaşında Ilgazlı Abdul· 
kikaıında Kıral Alekıaodrın ha· Jah ile Hüseynin bir kadın 
tırasını tebcil için bir dakikalık yüzünden aralan açılmış, Abdul• 
bir ıükfıt yaptılar. lah bıçakla Hüseyni yaralayarak 

Gelecek turnuva haziran son· öldtirmiiştUr. 
larmda So~yada yapılacaktır. f ç işler Bakanı 

Atın ah Talebe Dün şehrimize gelmiş olan 
Şehrimize gelmlı olan Atina iç lılcr Bakanı Bay Şükrü Kaya 

Üniversitesi talebelerinden ( 24 ) birkaç lgUn ıehrimizde kalacak, 
kitilik kafa• dUn Romanyaya dişleri 1 tedavi ettirdikten sonra 
gitmişlerdir. Ankaraya dönecektir. 

lSTER [ NANMA! 
Buradakl ecnebi milessese1erden biri bir kapıcı 

arıyor, kııpıcı deyip te geçmey:n·z, ke~diı'.ne tamam 
(:300) Ura aylık verilecek. Fakat bu üç yuz lırayı her ay 
cebine 8 tmak için 0 kap.canın iyi bilmeai lbımg•len 

1 - Franıızca, 2 - lngil"zce, 3 - Almanca ve orta 
tahıilini bitirmit olmak. 

Bu kadar marifeti üç rüz liraya kiralamak, uc~z 
sayılamaz. Fakat asıl mesele bu marifetliyi 
bulmaktadır. 

aey ler ıunlardırı 

iSTE. I r Afi f s ~ l 

Fakat, 11enato ar.asının en çoğ'u 
ihtiyarlar olduğuna g6re, afk dü12Un
cesinin orada yeri olmasa gerektir. 
O halde Senato ar.uının Fran11z 
baycmlarına saylav seçmek ve seçil
mek hakkını yermemeleri ancak 
ıaylavları k11kanmalarından ileri g~· 
liyor demektir. 

Vakıa ihtiyarlıkta atk, en çok 
defa, bir kıskançlıktan ibarettir. 

Bir Kaza 
160 Keyun Duvar Altında 

Kalarak Öldü 
Karaağaçta tüccardan bay lbaa 

Kemale ait yüz altmıf koyun 
muhafaza için konulduklar1 
deponun yıktlan duvarı altınde 
kalmıf, bcpisi de ölmtiştllr. 

"D,, Gurubu Serg~ai 
Yarın sad tam 14,5 ta SaraJ 

•İnemuı yanında " Grlataerrııylı· 
lar kulübünde ,, açılacak olan D. gu· 
rubu resim sergiıinde Bay Peyami 
S3fa "yoni resim,, hakkında bir kOQ• .. 
ferans verecektir. 

110.11 gurubu gerek konferan~a 
gerek resim sergisin• blltün lise v• 
o:tamekleb talebelerile, Üniversite 
gençliğini ıureti mahıusada da ve 
etmektedir. Sergi ve konferane paı 

---·-----------------------------_; rasızdu. '-----------------
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1iga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga (Huausi) - Çan Pa:ıar· 
köy nahiye1ine bağh ve fügaya 
7 ıaatltk bir uzaklıkta bulunan 
"SamadeH,, köyll çok eski ve 50 
ha elik derli toplu bir köydür. 

Olduğu yer biraz çukurumıu 
geldiği için kar§ıdan pek göriln· 
mez. Bu köyün manzarası o kadar 
iyi olmamakla beraber ha•ası •e 
suları çok a-üzeldir. 

Köyün içinde boıa akan 8 
tane çeşmesi vardır. Bunların au· 
ları çok tathd r. Köyün sokakları 
kaldırım döıelidir. Bu köyün orta• 
yerinden bir ufak dere akar. Bu 
derenin kenarında berkesin bir 
parça aebze bahçesi vardır. 

Çok verimli olan tarlalarında 
her tlirlll tanecikler olur Ye bire 
ondan on beıe kadar mahsul 
•erir. 

Herkesin birer parça baiı da 
vardır. Bol bol nznm yedikleri 
gibi kıt için pekmez ve reçel de 
kaynatırlar. 

Bu köylln ormam çok yakın 
ve cenub tarafı bUynk bir çamlık 
olduğu için hergün çam kokusu 
koklayan ahalisinin çehreleri 
kanlıdır. Sağlam bir ha•aya malik 
olan bu köyde ıeksenlik ihtiyarlar 
bile çok dinç Ye adeta delikanlı 
gibidir. 

Taribt mezar taılanndan an
latıldığına glSre bu ktSy kurulalı 
iki aarı geçmiıtir. Ormanlarında 
hertürlft av hayvanları bulunur, 
Liklo biraz uzağa gitmedikçe 
a-eyik aYı yapılamaz. 

Bu köyQn tlltünll iyidir. Baıka 
köylerin tlltnnlerl ( 25 ) eder .. 
bunlar kiloıunu mutlaka kırka, 
elliye satarlar. Köy aandıklaft 
zenfindlr. Daha geçende yıkılmış 
olan camilerini 3000 lira sarfile 
yediden yaptırmışlardır. 

Mektebleri yoktur. Fakat 
gelecek sene de bir mekteb Ye 
minare de yaptırmaya dnıünmek· 
tedirler. Çocukları ıimdilik oku
yamıyor. Ukln gezginci bir oku
tandan bUyUkler yeni yazıyı öğ· 

renmlılerdir. Muhtarları Bay Ab
dullah, iki ıenelik muhtarlığı za• 
nanında camii yaptırırken blryandan 
da köyUn mezarlık evlerini, ihtiyar 
heyeti Ye misafir o.dadalarmı ve 
yanındaki çqmeyl yaptırmııtır. 
Diğerlerine 6roek olacak kadar 
it bilirlik g5ıtereo bu muhtar, 
fimdide köyden ana caddeye gi· 
den yolu yapbrmaktadar. 

Halıcılıkta pek mahir olan 
bu köylbl kadınlan yazın harman 
Ye orak lflerinde erkeklerine 
yardım ederler. 

Gnzel gıda aldıklan için ya•· 
ruları giirbthdnr. 

Hala dokumak Ye diz çorabı 
6rmealoi bilmeyin kadın •e ku: 
yoktur. Her evde halı tezgAbı 
Yardır. Son zamanlarda boyalan 
ıslah edilen balılar adeta çıçek 
demeti gibi ailılü ve parlak çı· 
karılmakta ve bu yllzden de 
ellerine hayli para geçmektedir. 

Armudu Ye elması da bol 
olan bu köyde güıel kavun ve 
karpuz d•hi yetiıiyor. Erkekleri· 
nln elbiaelerj tamamen medeni 
ve lehceleri dUzgündUr. KlSyde 
kendi itlerine yetecek kadar 
arabacı, kalaycı, marangoz, pe-
rUkAr, bakkal demirci usta ve 
eanafı bulunur. 

Arabacı usta'arı, çok ınzel 
yaylı arabalar yısparlar. Bu ara• 
baların tahta o an yerlerini de 
marangoılar yapup }jergama ta· 
rafından gelen mllşterilere satar1ar. 

Bu köylln ev ri taıtan yapıl· 
mıt. üstlerı kiremittir ve foğu 
bir katlıdır 

) 

Müreftedeki Sondaj Tesisa
tından istifade Edilemez Mi? 

MUrefte ( Hu· 
ıuıi) - Bundan 
bir kaç mene eY· 
vel Türklt Ame
rikan Petrolyum 
ıirketinln bura• 
daki petrollan 
çıkarmak l ç 1 n 
binlerce lira mas
raf ederek bUyUk 
teaiaat Yllcude 
getirdiğini ve 
aonra tirket ile 
hUkümet arasın· 
da çıkan bir lh· 
tillf yllzllndea 
tirketin f aaliye
tini tatil etmek 
ıuretile bntnn te
aiıatı yüz llıtll 
bırakdıiJ müteaddid defalu 
y azılmııtı. 

Bu tesiıabn burada unutuldu· 
ğunu ve petrol çıkarmak fikrin
den Yaz geçildiğini giSrtlyoruz. 

Petrolun dllnya siyasetinde 
oynadığı mUhim rol artık anlaııl
mıı ve petrolun sanayi ft:ıerlnde
kl faydaları da gOn gibi aıikAr bir 
hakikat haline gelmiıUr. Bu fay
dalı 1&naylfn diğer sanayle verilen 
ehemmiyet derecesinde ileriledl
ğini Ye hllkiimetin Mardin petrol
lanm işletmek için faaliyete girif
tiğinl memnwaiyetle görüyoruz. 

Senelerce yapılan jeolojlk ta-

Malatya 
Halkevi Çalışıyor 

Malatya (Huıuıt) - Halkevl 
kıt için zengin bir program ha· 

zırlamıfhr. EY 
Baıkanı Bay 
Oaman Hilmi 
erin ekaikle
rinin tamam-
lanmHma Ye
k n tnphanenin 
zengln:eşmesi· 
ne çalışmak· 
tadır. Muıiki 
kolu Baıkana 

Malatya Halkni Bay Sami Halk· 
muıik.i kolu baekanı evinden genç· 

Bay Sami lerin daimi ıu• 
rette lıtifadelerlnl temin için bll· 
tlln çalıımalanm eve haıretmiş 
bulunmaktadır. Muaild ıubeai de 
kq geceleri için konserler hazır
lamaktadır. Hulba Malatya Hal
kevl Malatyanın ıoyaal sahadaki 
ihtiyaçlarını kartılayacak hazır• 
lıklar yapılmaktadır. 

lğdırda Sıhhi Tedbirler 
Iğdır ( Huıuıt) - Kaymakam 

Nedim ıebrin 11hhat ltlerile ya• 
kından alikadar olmıya baılamq· 
br. Eczanenin blitlln nokıanlan 
ikmal edilerek mllkemmel bir 
hAle konulmuı, qçı, berber, ha• 
mam, ban, otel gibi berkeain 
yemeıine, içmeıine, oturub yat· 
masına mahauı yerler çok sıkı 
•e sıhhi kontrola tabi tutulmuıtur. 

Emet Gençleri Tavşanhya 
Gidiyorlar 

Emet ( Hususi ) - Emet 
gençler birliği muılki kolu Çfe 
Ertllrk spor kulftbll gençleri Tav· 
şa ılıya gi1 miye ve oradaki genç• 
lerle bir tanıtma yapmıya karar 
vermiıler dir. 

Mlireftedeki ıondıAj tesisatı 
harrlyat Ye tedkikat bu haYallde 
petrolun mevcud olduğunu fennen 
aablt kılmııtır. Nitekim Amerika
lılann uzun tedkikat netfceafnde 
bu havalide petrol işletmek gaye• 
sile bu tesiaab Yücuda i'etirmit· 
lerdir. 

Petrolün meYcudlyeti llzerinde 
lararla durulan ve blltOn mllhen
dislerce tasdik edilen Mürefte de 
buglln hazır tesisattan istifade 
gtmek ıuretlle lıletme teşebbll· 
ıünde bulunmak mUmkOn görül· 
mektedir. 

Çünkll petrol işletmek için en 
ağır teaisat burada mevcuttur. 

Uf ak tefek eksik· 
ler Yana da 
bunlar pek az 
blr m&1rafla te
min edilebilir. 
Trakyanın lmari· 
le m•şa-ul olundu 
ğu bir zamanda 
burada az bir 
masrafla taharri• 
yata girişmek çok 
istif ad eli olacak· 
br. Bu yfizden 
binlere amele ça• 
bpcak yeni bir 
iı alam açalmq 
olacakbr. 

Jeoloflann fen• 
ni tetkikatlan 

neticealnde edindikleri kanaat 
umumiyetle ıa merkezdedir; MD
reftede çok evvel devirlerde pet• 
rol hemen hemen arzın üzerinde 
bi.ı bataklık halinde imiı.. Mar
mara denizinin bulunduğu sabada 
toprak çök6ntiiall netfceainde bu 
petrol alt tabakalarda toplan• 
mıştır. 

Bu aebebten yözlerce metre 
derinliklerde tahmin edilen pet· 
rolun toprak yOzllne çıkanlabil· 

meal için çok masrafa ihtiyaç ol
duğu ilke] edilmektedir. BugOa 
dünya ytizUndeki petrol kuyula
rını bulanlar ise milyarlar kazan• 
mıılardır. · 

Hızırlık Dağı Acıbadem Ve Kestane 
Ormanı Oluyor 

Afyondan bir mansaıa •• Hazırlık dağının ıörünüıü 
Afyon, (Husuıi) - Yeni bele

diye başkanı bay H. Hatim Hızır
lık dağının ağaçlandınlma11 için 
çahımaktadar. Buraya en çok 
acıbadem ağacı difilecektir. Bu
nun için halktan kilom 5 kuruf8 
acıbadem çekirdeği almmııbr. 
Dağın bir k11mına da keatane 
dlkilmiıtir. Belediyece Kızılburun 

Sivas 
Yakında Ata Türkün Hey

keli ile Süslenecek 
Si•as (Hususi) - Belediye ta

rafından ıehrin bir haritam yap
tırılmaktadır. Harita yakında ikmal 
edilecektir. Belediye meclisi SiYasa 
Ata Tnrklln heykelinin rekılne de 
karar vermiıtir. Bu it için bir 
heyet ayrılmıı •e çalıf1Dıya b•.-

1
' lamııtır. Heykel için yakında bir 

mllsabaka açalacakbr. 

'ı Besniye Kar Yağıyor 
Besni, (Husuıi) - Buraya bir 

baftadanberi kar yağmaktadır. 

Havalar ıoaumuıtur. 

mevkiinde bir de asri mezarlık 
vücuda getirilmektedir. 

HayYan ve sebze pazarlan 
biri birinden a)'U'talmıf, hayvan 
pazan Kadınana mektebi clvanna 
nakledilmlıtir. Sebze pazan eski 
hayvan pazanaın da illveaile 
daha geniı bir ıalaa De oldufu 
yerde bırakılmqbr. 

Besni de 
Bir Domuz Bir Avcıyı 

Yaraladı 

Beınl, (Humıt) - Kazamızda 
Ye muhitinde çok domuz Yardır. 
G'eçenlerde PeYeri nahlyealnln 
Karababtfli k6yUnde bir ıDrek 
a\'I yapılmıt, birçok domuz vuruı. 
muıtur. Bu domuz avında bir de 
kaza olmUf, bir yaralı domuz 
Mamo oğlu Huıeylne hllcum et· 
mit ve Htıseylni ajır surette ya· 
ralamaıtır. Domuz diğer avcılar 
tarafından itlaf edilmittir. 

Biılnd ki- 2t. 

t Konuşma 

Litteratura 
Programında 
Değişiklik 

Nuru/ lalı Alaç 
Gazetelerde okuduğumuza 

röre liselerin litteratura (edebiyat) 
programlarında oldukça bilyllk 
bir değiıiklik yapılacakllllf ve 
bunun için bir komlayon çalıımağa 
bqlamıt- Böyle bir duyuma ( ha
ber) ne kadar sevindiğimi bilmem 
ıöylemeli mi ? 

LiHlerimizde okutulan )ittera
tura yıllardanberi çocuklarımıza 

ne dilimizi öğretiyor, ne de onlara 
yaşayışlarında yarayacak dn,n .... 
celer, bilgiler veriyordu. Onun 
öğrettiklerine göre yazılan yazılar 
beğenilmiyor, gllliinç bile bulu
nuyordu. O yal01z ve yalnız 

6lmllş bir dilin geçmit gl\zellikle
rinJ öğretiyordu. Bunların bir 
lisede yeri yok mudur? Bnabtıttin 
olmadafı ileri s6rülemez; çlinldl 
bir Uaede okuyan çocuk, uluıuoun, 
dilinin geçmiş çağlan lizerlnde de 
salıklar ( malümat) edinir. Ancak 
bu liıelerdeki litteratura 6ğre
tiğlnin ( derıinin) bir yönlldllr, 
hem de kUçllk bir yönll. Onun 
6s yükllmll ( va:ıif esi ), bir ulusun 
çocuklarına konuşmada ve yazıda 
kullanılan dilin en an ( temiz ) 
kalıplarım öğretmek, bundan 
bqka da onlara düşünme yolla· 
nnı göaterlr. 

Bu öğretimin programı ılmdlye 
kadar niçin değiıtirilmemitti ? 
Bunu gerekli bulmuyorlar mıydı? 
O kulak"" mız""an ara bca Ye 
farıça kal!dığa gtlndenberi, ondan 
da 6noee, bu pr""graman kökllnden 
ayaldanıb defiımesini herku 
lltlyordu. Ancak yerine ne ko
nacağı beW değildi de onun için 
ufak tefek yerlerine llitmekteD 
batka bir iş yapılamıyordu. 

Şimdi yerine konacak bir ıey 
bulunmuı mudur? Hayır; Ancak 
dil akımı (cereyanı) bu değişimi 
6nllnden kaçınılmaz bir yllküm 
ediyor. O kalkacak; yeri bot ka· 
lamaz, kendiliğinden onun yerini 
dolduracak bir litteratura bulu· 
nacaktır. 

Bence bunu aramak i' eif
mez; çllnkn o gl5zllmllzun il n
dedir; bugOn blltiln Avrupa ulus· 
laramn dütllnmeaine, bilgisine, 
duygusuna kaynak olmuı olan 
Grek ve Latin bltiğleri. Onları 
dl:imize, elden geldiği kadar 6s 
dilimize çevirip liaelerimize aok· 
mak. Bunlarla çocuklarımıza hem 
dili 6ğretir, hem de önlerine gl\zel 
lSrnekler koymuı oluruz. 

Onlar aonra yavaı yavsı ken
di dillerini, grekçeyi, litinceyl de 
okulalara aokarlar. Er geç bunun 
8'•rekll olduğuna inanacağız.. 

Ereğlideki Büyük 
Bez Fabrikası 

Ereğli: Kon yada, ( Huauai) 
Stimer Bank tarafıadan ioşaıına 
başlanılan büytık Bez fabrikaııo• 
da bugiln 450 amele çalqmakta• 
dar. Soğuklar bqladıi• zama11 
itler tadil edilecek, ilkbaharda 
ite daha hararetli bir çalııma 
ile baılanılacaktır. O zaman inşa• 
atta 1200 amele çahfbrılacaktır. 

Darıcada Elektrik 
Darıca, (Hususi) - Burada 

elektrik teaiaah yapılmasına k_rar 
verilmiıtir. Bu huıuata büt ·· n 
hazırlıklar yapılmııtır. Yakında 
t .. iaata Ye intaata bqlanacaktar. 
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HARİCİ ( Siga•et Alemi ) 
1 

T LGRAFLAB ( Gönül işleri l 
Faşizm ile ~Fransa Ve 

N ~~!:.':!. ,;1 • • • • ı.n.nd• ele!• ita l g a 
Jtirür gibi görünen Faı'zm ile Nnizm, Konucma[arı 
Almanlar.uı Avusturyayı alarak Cer· r 
Dlenliği ltalyanıo Breaner hududlarına 
kadar indirmek istemesi üzerine 
rOrilltülü bir talak yaptı. Bu talakı 
Bay Hitler ile Muııolininin ilk ve son 
IÖrO~melerf temin etti. O vakta ka
dar İtalyanın bazan muzahir, bnznn 
Dluhaı ım ııyataaın dan bir aey anla
Qlıyan Alman B:ı ı,bakanı ff ter, vazl-
)'tti açık konutmı:ı.k Ozere ltalyaya 
a-ıtrnek lllı:umunu duydu. İki uluıun 
baıbakanları, filhakika açık konuıtu
lar. Bu konuıma, tarafların kozlarım 
•eydana koydu ve o gün, bugDn 
Alman ve ltalyan siyasaları birbirine 
ııd yaziyetlw almakla kalmadılar, 
lllatbuat ıruıtasi!e de milnakaıadan 
l'eri durmuyorlar. Hafta geçmiyor kl 
Faıiımin Nazizme, Nazizmi~ d~ Fa~ 
fizme faiklyeti ye birinin dığerınden 
d-ha kıdemli olduğunu iddia eden 
)'azılar yazılmasın. MeselA Eschmann 
lıminde bir Almoa, "fatlı:min dıt 
11yaaa11,, adile bir kitap yazdı. 
Bu zat, İtalyanın Tuaa havzası polf· 
tikaaı ile Balkanlarda aüttlltli siya· 
ıaya kapalı bir surette itlras ettikten 
ıoora, Almanlıfın yakın bir atide, 
Tun ada faik bir vaziyet elde ede
oetini haber nriyor. 

Pariı. 25 ( A.~. ) - P8tl Jurnal 
gazeteıine gfüe, Batbakan Bay Flan
den ile Hariciye bakam bay Laval'ın 
Londra seyahatlerinin Fransız - İtalya 
andl oması için yapılacak Roma zi· 
yaretinden sonra olacağı anla§ılmak
tadır. Gazete diyor ki : 

''Ronıı seyahati tarihinin pek 
yakın olduğu fazla nf kbln olmaksızın 
alSylenebilir. Bunun için Londra ıeya• 
hali Roma riyaretini tehir etmiye· 
cektir.,, 

Birçok razeteler de aynı fikirdedir· 
ler. Hatt& Figaro ıra:ıetesi, Roma 
1eyahatialn yılbaıından evvel olaca• 
tını bildirmektedir. 

Noel Bayramı 
Bu Yıl Birçok Yerlerde 

Refah Ve Coşkunluk 
İçinde Geç.ti 

Parla, 25 (A.A.) - Gazeteler, No
elin eğlenceli bir Noel olduğunu ve 
biç de bir darlık Noeli ırlbi geçmedi
tlnt kaydediyorlar. 

P6ti Jurnal 1razeteai, Noelin, Baıba
kan Bay Fhındenln nrdllll ·nikbinlik 
dersinden istifadeye VHİle oldujtunu 

Ayrıca fa .. 11m n Nazlzm akldele- yazıyor. 
Amerika da riai kartılaıtuıyor. Faaizml ondo

kuzuncu aara aid, bugOnkG llerilfte 
ve BO}'salhta (medeniyet) nazaran 
rerl bit hareket olarak göateriyor. 
Eıchmanna gl>rf, Naıizm, içlne 
faıizml de alan daha genlt ve kAmil, 
modern bir harekettir. 

halyanlar bu iddiaya 16yle cnab 
veriyorlar. 

Nazizmin enen1el ( cihanş6mul ) 
... bir hareket olduğu kabul olunamaz. 

Çllnktt ırk eaasına dayanır. Binaena• 
leyh Almanlıga ye Alman topra§ma 
hH bir telakkidir. Ayni umanda 
ve Jİae bu noktadaa onyedinci Ye 

on ekizincl esırların bir tefekkfir 
mahaulildGr. Tabii, fikri v6 •af Wr 
hareket detildir. Sun'idlr. Bir taklid 
\"e tertib enrid.lr, Almanların barııta 
•• ınaıta bilhaHa kullanageldikleri 
blr tabirin muhteYasına dahli olarak 
lllDcerred ye gayrı mllcerred mana
lıuı da dahil olmak üzere tam Wr 
"•nah,. dır, 

* Faıfım Ue Nazlzmia kaıtılıkh 

•11:iyetlerl ıtmdilik budur. - Sllreyya 

Vatington, 25 ( A. A.) - COmhur 
reisi Bay Ruzvelt radyoda verditi 
ıöylevinde demlttir klı 

" - Bitirditimis yıl ı:arfında, bir 
çok feyler yapbk. Bu yıl yeni ümit
ler beslemek hakkımızdır." 

Bay Ruıvelt mi.ıhtaçlara yiyecek 
ve oyuncak dağıblmaıına yardım 

. etmlttir. 
Nevyork, 25 (A.A.) - Bu 111 Noel 

bayramı, 11kıntı denesinin ıoounu 

teaid ümidinde bulunu bütün Ame
rikada 1929 yılındanberl en ftn 
ocalağa benziyor. Oyuncak, yiyecek 
ve çikol~ta .atı11 1933 yılına bakarak 
yüzde 20 - 30 artmıotır. Binlerce tafra 
halkı Ne•yodııa gelmektedir. Belediye 
200 bin f aklr aile çocuğuna oyuncak• 
lar dağıtmıı ve her yıl yapılan yar• 
dımdan batka 800 bi11 çuYal köuıilr 
Te 614 bin kutu tt dağıtmııtır. 

ltalya Elçllerl Arasında 
Sofya., 16 ( A. A. ) - ltalyanın 

Sofya arta elçiıi bay Kora, ŞiJi bü· 
yük elçilitine n 1erine dıf8rJ iılerl 
bakanlığı basım ikinci mGdüril bay 
Sappuppe tayin edtlmittir. 

evmediğlne 
Ede hl A 

T~~ka Aşık 
26 / 12 I 9:l4 

- Kimse gelmemiş. 
Ane, Beyhanı merakla ı\lzU

Ytrdi: 
- Hamam takımınır.a unut• 

muısunuz. Sonradan aklıma 
geldl, arkanızdan koşmak istedim 
amma, yetifemiyeceğim1 anladım, 
Yaıgeçtlm. 

Hizmetçi kızın hllanUnlyeti, 
B.yhanın hoıuna gldlverdi: 

- Yolda hatmma geldi. 
Ayşenin ıoruıu hllınllniyetln· 

den değil, btıtUn blzmeçl kız va 
kadınlardaki anlamak, dinlemek, 
tecessüs llletindendl: 

- Denize giremediniz, tabii! 
Beyhan, kendisinin sorguya 

çeklldiginin farkında bile değildi: 
- Bir arkadaşıma iltmiştim, 

ondan iğreti aldım. 
Fakat bu cevab, Aytenin a9 

llıerakını doyurmamıştı: 
- Aman bugün, nekadar da 

)'anmışsınız!.. 
Beyhan da bunu· biliyordu: 
- Sahi, pek mi çok yanmışım? 
Ayşe, genç kızın derisini dik-

katle gözden geçiriyordu: 
- Hele enseniz, öyle yanmış ki 

Bntun gün, giineıte mi oturdunuz? 
Be} han, boş bulundu: 
- Motörde idimf 
Dedi, likl n bunu dediğine de 

hemen pişman oldu. 

Hizmetçi kızın hemen gözleri 
parlamıştı: 

- Kimin motörü? 
Ayşe, bunu saffet ve sam;mi-

yetle soruyordu ki Beyhan tüb
helenemiyordu: 

- Bir arkadaşımın motörll ... 
Hizmetcl kız "S':da, fazla bir· 

ıey ıormadı; eline, dedikodu için 
ikl ip ucu geçirmişti. Bakalım, 
Beyhan, anne1ile neler konuşa
cakb? Ayşe, kapıdan dinllyerek, 
epeyce ıey öğrenebilirdi. 

Beyhan, annesine görünmeden 
odasına çıktı, soyundu. El ayna
sını alarak elektriğin altına gitti, 
omuzlarını, ensesini muayene etti: 

- Sahi, fena yanmışım! De· 
rllerim yllztllUrse ne yaparım? 

BntUn gün giineşte, deniz Ua· 

tünde, gezmiş, gülmüı eğlenmişti. 
Yorgun değildi, fakat gezmesine, 
eğlenmflsine rağmen içinde ıarib 
bir bezginlik vardı. 

Balkona çıktı, teker teker 
uyanmıya baılıyan ıolgun yıldız· 
lara baktı. Kalamış koyu, bir göl 
gibi durgundu. 

Koyun F en<ır tarafındaki kıyı• 
ıında kotralar, motörler duruyor· 
du. Beyhan, mot6rlere bakarken 
omuzlarım kaldırdı. 

Kendisi de bugün, motörle 
i•zmişti. Beyba11, bunun zevkım 

lA ma yad arışı 
ler Geçır ·ıdiği öyle 
Bir Habere 

Bin ere 

Macaristan 
VeAndlaşmalar 

Budapefle, 25 (A.A.) - Eıki bat• 
bakan kont Betlen Ujsa1r gazetesine 
verditi beyanatta demiıtir ki: 

"- A:dıl..lar, (ekalliyetler) meselesi, 
andlatmaların deitlttirllmeai ioinden 
önce gelmelidir. Azlıklar durumunuD 
dbeltilme.i bu.an Macar dıı ıiyasa· 
ıının baılıca amacı olmalıdır. Bu dil· 
zeltm• uluıu varlıtımız ve orta Av· 
rupada bant lıia ~fr raranti olabil•· 
cektir.,, 

lnkAr edecek kadar zevkalz de· 
ğlldi. Fakat plôjda onlar motöre 
binerlerken etraftan hased ve 
gıpta ile açılmıı bakan gözlerin, 
hırsını ve kinini uoutamıyorci.:.ı. 
O, gözlerin, her bakışı, Beyhanın 
gözlerini, yUzUnil ve hatta deri· 
sini, kızgın bir damga 2ibi dağ· 
lamııtı. Evet, Beyhan, o baktılar• 
dan, vlkudünde bu, dağlanma 
acuıını duymuştu. 

Acaba bu, bu kadar hırsa, 
hasede, kine, gıptaya değer bir 
ıey miydi? 

Kumaalda, bir an: 
- Acaba, kendimi zorlasam, 

19ver miyim? 
Diye dilştlnmilttU. 

Fakat bnnun pek boıuna bir 
tecrübe olacağını, motörde anla· 
mıştı. Sevmek için değil, onun 
ve bilhassa Harun Şinasinin 
meclisine tahammül edebilmek 
için kendini 1orlamı9h. Lakin bu 
zorlayıf, sinirlerini bozmaktan 
batka bir ıeye yaramamlfh. Mo· 
törde gülüyor, eğleniyor görilıı
mUıtU. HattA Behice de öyle 
zannetmiı U. Halbuki Beyhan, için 
için kendini yiyor, bitiriyordu. 

Harun Şinaıiye emretmese, 
yUzUne haykıracaktı. Bira içmese, 
belki okadar gfileryUz göatcrebi
leceğl şUbheliydi. 

Kendini hayale kaptırmıotı : 
- Motör var, otomobil de 

alırız Dünyanın zevkini çıkarmahl 
Ya,asın hayat! 

Fakat bu, hayalde iyi, hayalde 
güzeldi t 

Kendini niçin zorlayacaktı ?. 

arda Plebisit 
aşlzgor 
Sarrebrnk, 25 (A. A.) - Sar'da 

yapılacak plebisit için aeçlm listeleri 
anıklanmııtır. Bu listelaria yapılma

ıındaki dotruluk yüzde doksandır. 

Görillea tektilk yanlı,Jıklar belgelerin 
eluiklltiaden ileri gelmektedir. Ple-

blıit komisyonu gazetelere verdiği 

bir tebliğde Hçim komitelerine 

teşekkür etmektedir. 

Zorlamakla sevilir miydi? Sonra 
bu, ne içindi ? Para.. Y vJnız, 
sadece para için .• 

Beyhan, kendi kendini aatı· 
lığa mı çıkaracaktı? Onun iyi
liğini iıteyen arkadaılan, herşey• 
den evvel kendi menf aatlerlni 
dllşUnmüyorlar mıydı? 

Türkan, açıkça söylememişti; 
lakin Behice, hakikati bütün 
çıplakhğile söylemekten çekin
mly ordu. 

Demek, dostluk da, samimiyet 
de, bir maden gibi işletllebiliyor
dul Ve bu, yüz kızartıcı bir 
hareket olmayor; tersine, r.ekilik, 
akıllılık eaD1hyor, etraftan da o, 
gözle görülüyordu! 

Dünya Pamuk MahsulU 
Nevyork, 25 (A.A.) - 1934 yılında 

acun pamuk flrGnU 92 milyon 591 
bin balya tutmuıtur. 1933 yılında bu 
Grlln 25 milyon 327 bin balya idi ki, 
2 milyon 7S6 bin balyalık bir elralk 
nr demektir. 

ne malumdu? Orada, eski ıirket* 
teki rahah bulabilecekmlydJ? 

Bu, kendisine, biraz da kaç· 
mak gibi geliyordu. Kimden, ne--
den ve niçin kaçtyordu? Kaçmak, 
zaaftan baıka bir ıey miydi? Hal· 
bukl, vaziyet icabı, kendisinin 
mevkie h&kim olması lazım ge· 
lirdi 1 

- Hayaller, beni UrkUtüyor ... 
Beni, bu kadar korkutan sevil
mek mi? Behicenin de, Tiirkanın 
da şımarıklık, dedikleri kadar 
var... Kaçtıkca kovalayacaklar, 
kaçhkça kovalayacaklar .. 

Fakat gene kız, gerilememek 
için kat'i bir karar vermek iıt~ 
dikçe, kendi kendini zorlayıb 
cabaladıkca, daha kararaıı:lığa 
dilf liyordu. . . • 

Acaba, gllnünU gUn ederek 
yaıamak bu mu idi? Böyle de olsa 
bu, yine doğuıa bağlıydı; göre· 
nekle, kulak dolgunluğu ile alışır Beyhan, o gece uyumuı mu 
ve kolay batarılır bir nesneye idi, yokaa uyamkkeo rüyalar, ka-
benzemiyordu. Buna, yalnız kafa· bu si ar mı görmUştli? Bunun 
sını değil, inaanm sinirlerini ve farkında değildi. 
içli dışlı bUtUn benUğ;ni verib, Sabah, vücudu, bir uykusuz· 
kapdırıb alıştırması lbımdı. luk kırgınlığı ile ağrıyor, ıızh· 

yordu. 
Beyhanm aklına birşey geli- O gUn, •irkette, yorgun yor-

ycrdu; tirkelten çıkıb başka bir gun çahıtı. 
müeueseye giremez midi? Muhit- Kalem amiri Bay Şevket 
değiıince, bu dedikodular; daha Yahyanın: 
doğrusu, herkesin kendi çıkarma · - Bugün, rahatsı1.1ımz gliba, 
çevirmek istediği manevralar, Bayan Beyhan? 
planlar da ıuya dUşUb erlyivere• Diye manalı soruşuna, yorgun 
cekti. yorgun glilmekle ceYab verdi. 

Beyhan, bu fikri, fena bulma· Pertev Nejadm mUtecesis göz· 
yordu. Yalnız, iki arada bir !erinden kaçmak için, mütema• 
düşünüyordu. Şirkete \'e arka· diyen itile meşgul görUndU. 
daşlamıa ahşmııtı, işinden ve Mukayyid Bay Nafiz Yusuf, 
şeflerinden memnundu. Yeni gi· bir ara: 
receği müesseseyi yadırgamıyacağı [Arkası var) 
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1 Tavukçuluk Bah[ ~ 
1 1 
Okuyucularımıza 
Cevablarım 

Aksarayda bay Mehmede: 
Sormuş olduğunuz hastalık 

kolera alaimine delalet eder. Hiç 
bir tedaviye glrişmeyiniz. · Çünkü 
ha&ta olmuşlar tedavi edilemez. 
Bu gibileri keıib kireçli bir çu• 
kura gömmek veyahut yakmaktan 
başka çare yoktur. Hasta olmıyan 
tavuklarınız için de derhal mahall1 
Baylar Müdürlüğllne müracaat 
ed.b serom yaptırınız. 

* T•Jpkapı 51 inci mektebde muallim 
Bıı.yan Adal~te: 

T avukl ~rmız mart, nisan, ma
yıs ortalarına doğru kuluçka 
olmak hevesini göstermezler ise 
bucıları karanhk ve hava coreya• 
nına maruz bulunmıyan bir ma• 
h.:ılle kapayarak midelerini boz• 
mıı acak derecede buğdayın içine 
kenevir gibi kızdırıcı yemler 
kanştırıb vermek ıuretile kuluçka 
olmalarını temin edib Yaktinde 
piliç çıkarnııt olursunuz. \ 

Kuluçka olmut tarukların 
ibilcleri aolar, göğüslerinin altın• 
daki tllylerl seyrekleıir, daima 
krok krok krok krok dlyuek 
geTer. Kimsenin yanına ıelmeafnl 
iıtemez. 

* Zonguldak kömür madeninde ma· 
ran~oz Bay Ahdullaha: 

Legorn tavukları beynelmlnel 
yumurfa kıralı olarak tanınmııtır. 
Menşei ltalyada Levorn adaaıdır. 
Etleri o derece lezzetli değildir. 
Rutubet ve cereyanı havadan pek 
ziyade meteessir olurlar. Bu ta• 
vuklar d;ğer tavuklar gibi kluçka 
olmaz ve yatmazlar. Kluçka olan
ları kesmek en doğrudur. 

""' Dadnyda çanakcı oğullarından :Bay 
küçük Ahmede; 

Köy tavuklarında en mUhim 
dikkat edeceğiniz nokta arkadaı
larından ayrılıp bir kenara çekil· 
mit meyus, kanatları düşük bir 
vaziyette gördüğünüz tavukları 
derhal kesib yemek, ölmUş olan· 
]arı da yakmak veyahud gömmek 
auretlle hastalığın önüne geçebl· 
!ininiz. KUmeslerinl hava cere· 
yanına maruz bulundurmamak, 
geceleri tavukları dışarıda değil 
kllmeslerinde yatırmak, yağmurlu 
havalarda da kat'iyen dııarıya 
çıkarmamak lizımdır. 

lf 
Kıutamonide helvacı Bay Mustafa 

Şekibe; 

Kuluçkaya koyacağınız yumur• 
taların büyük, düzgün bulunmaaı 
llzerl pürUasUz olması lazım
dır. Çatlak ve çift aarılı yumur• 
talardan civciv çıksa blle yaıamaz. 

lf 
Pendikte mütekait komiıer Ba1 

Ziyayaı 

Tavukçuluk hakkında daha 
fazla malümat almak isterseniz 
iki seneden beri yazmakta oldu
ğum tavukÇuluk hakkındaki yazı· 
larımı matbaadan tedarik etmek 
mümkün olur. Şimdilik fenni 
tavukçuluk hakkında çıkmıı bir 
kitabım yoktur. Bu husuı· 
taki kat'ı tecrübelerimden sonra 
kitab yazıb yazmıyacağırnı dUtU· 
neceğim. 

Galata Okcurnusa mahallesinde 
Bay 1-foize: 

Tavuklarımzı:ı kabuksuz yu
murtlr.malarmın aebebi yumurta 
kabuğunu imal edebilecek kireci 
kafi rnikt arda yememelerinden 
ileri gelrnelcteeir. Tavuklarınızın 
yemine dövülmfüs ist:ridye kabu
ğunu kafi miktarda karıştırmak 
lazımdır. Bulamadığınız takdirde 
mUddeti müvakkate için iyi sön· 
mtiş kireç te bu işi görebilir. Ön
lerine üç göılU bir kap içinde 
iri deniz kumu, kömür tozu ve 
ve istiridye kabuğu bulundurma
nız behemahal liizımdır. .. 

DoııtRacıda müteahhit kaıap Bay 
Ahm~t Akayaı 

Tavuklara her zaman kıyma 

SON POSTA 

Kandaracılar Panayırı ••• 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

"Şu Terlikler .• Kasım Çiçekleri Gibi 
insanın içine Can Veriyor!,, 

"Etti Mi 27 Lira.. Gel Sabah Zift•~ 
Alayım 

(Sonu gelecek hafta) 
Erenköy Bereket Tavuk Ç iftllj'l 

(1) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olan 
mOtkWlerlnlzl aorunuıı, mUtehaHı• ılae 
cevap Yerecelctlr. 

Da Git B A 
., 

e ğam •.. ,, 
27 Liranı 

Bir:nci kinun 26 

Kari Mektubları 

Ben Değilim 
Ankaradan çekilen bir telgraf• 

ta baytar Sıtkı adlı birinin aayla• 
namzedi göıterllmek ve propa• 
ıanda konferanslan vermek için 
mUracaat ettiği yazılıdır. Dostla
rım bu ıabn ben olduğumu aan• 
mıılardır. Bir de Simavlı baytar 
Sıtkı vardır, doıtlarımın tenviri 
için bu sabrların gazeteye yazıl• 
maaını rica ederim. 
İzmir: Baytar Sıtkı Şükrü Pamirtan 

( Cevebfar ' Sarıyer piyaaa caddeainde Bay 
Hulueiye: 

Sivil Tayyaree' mektebi yoktur. 
Y eıilköydeki tayyar maklolit mek• 
tebine girmek mümkündür. Fa• 
kat timdi talebe almazlar. Ağua
tosta mekteb mlldUrlllğUne mllra• 
caat etmek lAzımdır. Bu mekt .. 
be girmek için tahailinlzin de mtı• 
ıalt olmaaı lcabedo. 

* Kütahyada Bay A. Klmlle: 
Bahaettifinlz mekteb ancak 

idarede mftatahdem olanla1'ı kabul 
edilmektedir. 

* Afyonda Bay Lımalleı 
Devlet bankaıına mlracaatla 

detlıtlrebillralnlz. 
Jf 

Okuyuculanmızdan bb imıaıw 
mektub ıahibineı 

Adres, imza olmadıkca mek· 
tublara ceYap Yerilmeı. 

* Kaıımpaoadan İsmirll Bay Abmedt 
n Haydarpaeadan Kini, Çenberlit•~· 
taııtan Ali Ru~en imıaeile mektub 
gönderenlere: 

Mektublarınızın gazeteye ko-ı 
nulmaaı veyahud alakadarlara Ye
rilmesi için urih adresinizi bildir
meniz lazımdır. Adresinizi bilme• 
dlkce bir ıey yapmak mümkUn 
değildir. ............................................................... 
aıağıya Kapılçlne iniyorlar. Ça• 
murlu taılar araaına, parmaklık 
dibine yerleşenler, kahveye ne 
de dtitkün ıeyler .• Galiba esnaf .. 
lığın bütün keyfi çay kahvede •• 
Sağdaki köıede kUçUk teneke 
bir kulllbe içinde ocak kuraa 
kahveci, ikide birde elindeki 
geniı aapb tepıiılle bağırarak 
gesçlyor. 

- Yallah destur, ayağını aç, 
yol ver, geçelim, geçeliiiiml.. 

ÖnllmUzdc bir Anadollu alıcı 
ile bir eanaf konuıuyor. Gel• 
dlğlmdenberl hilA uyuıamadılar. 
Ahcı bayramlık iıkarplnler g.S. 
turmek latiyor amma, ucuz tara• 
fıodaa ..• Ôteld ayak diriyor: 

- Ucuz ucuz diyorsun amma, 
karpuz kabuju göttlrmlyecekaln a 
ef endlm, ıabahtan belli (beri) , .. 
nlnle karıılıklı atıııyoruz, haber 
ver1eydin do, bir rakı ıofra• 
kuraydık yahu!.. 

Onları dinleyen kUçUk, kam,. 
bur, zaylf ve ihtiyar bir eınaf 
atıldu 

- Yar bana eğlence medeeettf, 
- Gel uyuşalım ağam. Şu 

yllnlü terlikleri yetmlı beşerden 
vereyim. Sekiz çift bu, iskarpin• 
leri de iki yt!z onardan, o da on 
çift, etti, ne etti?. Sekiz çiftlmlı 
6 lira, on çiftimiz de yüz onardaa 
yirmi bir, yirmi yedi lira .• gel aaba1' 
ıiftahı 27 liranı alayım da gitl ,, 

Tüccar dOşündll, dlltiindU, 
dllıttndü, sonra kararını veremedi, 
yine dlltllndU. O böyle kukumav 
gibi düıttoürken, kunduracı, daya• 
namadı, patlayıverdi: 

- Ne dllşlinüyorsun yahu, 
evlenecek değilsin be ağabeyi, 
bu işin ne kaynanası, ne de katık 
dnımam var. Ver fU elini de (27) 
liranı alayı! •• - Jf 



26 B'r.:nci kanun 
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Bu Kad!n .. 
Prens ~ •. 

Bir kıralın babası .. 
İki htlkilmJ rın 

dedcai. 
Bir İmpara torun 

büyük dedesi .. 

Bir k ra fın k yın· 

biraderi •• 
Bir lor 1 il• bir 
kıraliçenin kocası 

oldu .. 

Adı 
Prensu Maria Anlonia Kohari'dir. 

-= 

NA 

Macariatan 'a (1797 - 1862) yıllarında hllkllmdarlık etınitlir. 

u rı • v n, 

7 

Babuıa doğmu1 bir çocuktur, 

Ola mazi 
denlolz, fakat yanılıraını:ı. 

Bu yıl Birinci 1'eplaln 24 Uncll rüall 
Amerikanın Vlrjlnf Eri tol t•hrlade 

l1e K 1ng Mountain Memorlal ha.taban•• 
ancak ısa •ınde doğmuıtur. Anneal çocuiu do. 

ğurduktao •n dakika aonra ölmüıtllr. 
ayaktır. 8aba11 la• nllfua defterinde yasılı 

ı Londradald ( Sen Pol ) değildir. 
klllaHi lae 561 ayak Bu çocuk timdi bir aile tarafındaa 

P en• Koharl'ııln bircik çocuğu •o al' esf,. rn so:ı fHdl idi. Kıı 
eldufu için Koharl aradalne malik ol ıımıyacıı ktı. Bu aebep.e Au•
tur;ya imparatorluk mecllal tarafıadan c na yeti erkek olarak llln 
edlldL Bu prenaea 1816 tarihinde _Prena Saki Koyorl:' Gota ile e•lenmlt 
•• kanunu aaz:annda onun karııı dej'il, koca11 olarak ta r ınnmıştır. Bu 
preı Porteldır: Kıralı (Pedro) nuıı bllyUk anne1I, Bulgar Kıralı FerdiaaDd' 
ın neneal, Bulgar kıralı (Borla) La bOyllk nenul, Beltlda Kıralı ( Leo· 
pold) un baldııı:ı, Makallmenln tey:ıeal idi. Faal kaoua naaarııada hep 
baba, d•de, amca, kayınblrader dire tanııadı. 

Uk k
' l"'I d -'I k e•lltlık a a.mııtır. 

Y H a n °• r, utru Hladl tarafından kan• 
Bildiğimiz lAhna bet metre 1llkaekllğlode 112 ayaktır. aılmııtır. ÇllakU dalma Geçen Haftaki 8llmecenla Ha' ll 

;:. b kök" d baklk1 kunetlola iki ' taH 7 alıa 10() edecek ıekllde taaı:ılııııl 
a5 aca ea:ıer, un ea kealll-r, tepealn• J 
den kopnrıhp alınar. .ı.ıı r8rllnmek later, ~ x.!. = tDO 

.,. 1-oyuna kabanr. ı ı ...................................................................................................... 

·~ •• • Şahid Gidiyor ı e er uyor • nun Uzerınde Taşınıyor! Akuitaniaadı· Franaada buyuk fabrikal~r- Franaanda ıampanya eıldıl 
nı taııyan Trana Kabahat dan biri yeni sıa• l:Slr şiı• gibi harice sahla• 

I
' - Atlantik vapuru• 'tag//art1dt1 mi tem bir tayyare madığı, iç m•D 

Beritanya rnperatorlug"" u Hava y ollart nun son eeferin- taggarecid11 Y•J?ar ve tecrübe- ıampanlJanın lekette de babalı 
de, çok basit lerınln yapılma1ını hlktfgasi görUldllğUn har-

K u mpanyaSIDl D Aklına Gelen yenilik.. fakat ~ok ~arif . r.:i? .. tanınmıı tayare-

ilk bakııta luana ıarib gelir. 
B.u, tıatllıte blnmft, o vuiyette 
uçmaya huırlanmıf, alttaki buynk, 
llsteki knçük iki tayyaredlr. 

Biraz tedklk edince ilk bakıfta 
hissedilen i•rabet eksilmeylb ar· 
tar, çUnkU hakikat te görOnUı 

gibi dlr: ÜstUste konan bu iki 

tayyare o vaziyette havalanacak
lar, binlerce kilometre yol ala· 

caklar, ıonra yekdiierindeo ayrı
larak, ayrı ayrı uçacaklardır. 
Y almz o zaman gittikleri iıtika
lllet değişecektir, zira kUçük tay· 

Yarenin, yola devam etmesine 
n:ıukabfl büyük tayyare geri dö-

necektir. Şimdi bunun böyle olu· 
tunun 1ebebini anlatalım: 

" Beraanya hava yolları kum· 
Panyaıı ,, Londra ile Avuatralya 

arasında yaptığı yolculuğun mUd· 
detini azaltma:, ı düıUnmliş. Bunun 
için çok sür'atli küçük tayyare· 
lere ihtiyaç olduğunu görmUı, 

fak at öte taraftan kUçUk tayya• 
relerin sık sık denize inib benzin 
almadan bu uzun seyahati yapa
tn yacakları hakikati karşısında 
kalmış, o zaman yolcuyu ve eı· 
Yayı ktiçUk tayyareye doldurmıya, 
kUçük tayyareyi buyuk tayyare· 

nln Dıerlne koyub uıak meaafo
lere kadar götUrdUkten sonra 

yalnız bırakmıya karar Yermlıtir. 
Büyük tayyarenin ıUr'atl azdır, 

fakat gidebileceği me1afe uzun• 
dur, kilçGk tayyarede iae vaziyet 
tamamen aksinedir, şimdi tecrübe 
yapılmaktadır. lnsanlann biraz 

daha atir'at kaıanmak için yapa· 
bilecekleri 9eylere, anlaşılıyor ki 1 

budud yoktur. 

Allahını Başın1n 

Üstünde Gezdiren 
Adam! 

Hesmini gör• 

düğiinüz bu zat 

çok dindar bir 

• Brahmendir, Hin

dietanda yetiıen 

bir çeşid ota 

tapar, onu .A.l• 

lah olarak tanır, 

ve o ka~ar mıı· 

tekittir ki btt 

otu bir aakıı 
içinde daima ba• 

şı üıtünd• ıe•· 
dirir. 

ve temız gıyin- eılerdon birıııne bırakır. Fakat 
mif, uzun boylu, tayyaHcl UçUncU uçuıunda, tay· 
siyah ıaçlı bir yarenin idare cihazları iflemediği 
ge.?ç kız. Yol~u- için paraıtıt ile yere atılır hiçbir 
lugun daha ılk ' ·· 

1 
· d h arızaya çarpmadan bir tarlaya 

gun erın e er• 
kesin göıtine kon r, tayyare lae yere düşerek 
çarpmııtır. parçalanır, ıimdi tayyare fahri· 

Bu genç kız, kaıı tayyarecinin bir rakibden 
k~ m ara sın da o para alarak, kud ile tayyareyi 
hıo çı~mıyor, o- parçalattığı ve fena reklAm yap-
rada yıyor ora• tığ d" u · d d 1 
d 

. . ' d ı uş nce&ın e lr. ı m hko-
a ıçıp, ora a k . 

yatıyordu. Kapı~ mey ıed cektır. 
ıının önünde de 
daimi ıurette 

nöbet bekliyen 
bir adnm "Tardı. 

Yolcular bu 
kııın kim oldu· 
ğunu anlamak 

* Ma111achusett eyaletinin Orl an 
Hiç agku ıehrinde Small 

adını tafıyan bir 
adam, uykunun 
yarı hayab 6ldUr

ugumıgan 

adam 

mek olduğu kanaatlle uyku uyu· 
mamıya karar vermiıtlr. Bu adam 

canamadığı için fiatları yan ya• 
rıya indirilmiştir. Bugün iyi 
marka bir tiıe ıampanyanın 
fiatı bizim paramızla ytls 
kırk kuruıtur. Ayol ıampanya 

blılm memleketimizde 1000 ku• . 
ruıa, lngilterede 400 kuruı 
verilmektedir. Bu Franiada 140 
kuruıa sahlan oampanyanın ma• 
Uyet fiab 90 kuruştur. İçindeki 
tııUm suyundan dolayı bağcının 

llne geçen mlkdar Is 11 ku• 
ruvtur. .................. __... ................................... " 
beı 11 ne evYel evinden yatak 
odasını kaldırtmııbr. O zaman• 

danberl 24 ıaıitte bir saat kane .. 
penin Uzerine uzanarak dinlen .. 
mekte ve bu dinlentiıinl yeter 
bulmaktadır. 

için yolcu listesine bakmıılar, oradı 
bir isim görememiıler, vapur idare1in6 
aormutlar, oradan da cevap aJamamıı 
!ardır. Bu genç kız npur N e"Tyorl 
limanına nrmadan nnl huıust aurett J 
gelen bir lstimpot tarahndan alınmıı, 
karaya oıkarılmış, oradan da ıiyab 
renkli bir otomobile bindirilerek belir
ıiz bir ıemt• götüriilmüotOr. 

Şarab Emanetçileri Ara
'nnda Sür' at Müsabakası ••• 

Genç kızın hüviyeti ancak bir 
hafta sonra anlaşılabilmiıtir. Bu, Mis 
Betty Gone adında İıkoçyalı bir genç 
kızdır. Evvelce ''Lindberg,, tn kaçırı-
lan çocuğunun mürebbiyesi idi. Hadi· 
seden sonra İngiltereye döndü. Şimdi 
"J~indberg,, in çocuğunu kaçiranlar ile 
ıAkası bulunduğu tahmin edilerek 

;,on altına alınan bu adamın muhake-
mesi münaı!b~tile Amer~kaya oağırıl
!..;l.l§br. Şabıdlık eılecektır. Fakat ilk 
,i"dc-:ın..ıw, ço~~~u. ~açıranları görme
dı~iuı 1:1oyledıgı ıoın echaddi tek 
ltcliııaeden ibaret kalacaktır. Bu tek 
k~limeyi aöyleme1i için yapılan maıraf 
(6000) Türk liraaıdır. 

Amerika zah_ıtaaı bu kıztn haydud
lar tarafından hır taarruza uğramaaın
de.n korktuğu için kendiaini muhafaza 
altına almı9tır. Hayatından meıul 
olmayı kabul etmiştir. 

Bir Kedi Mirasa Ko d n u •• 
Midlekıte Misis Cemil • Vilson 

adını taııyan bir kadın öldllkten 
sonra vaaiyetnamesi açıldığı zaman 
çok sevdiği kedisine kaydıhayat 
ıartlle ayda ( 100 ) Türk lirası 
irad bıraktığı görUlmUıtUr. 

Bu parayı bir hayır cemiyeti 
alacak ve mukabilinde kediyi 
ılmdiye kadar alıştığı ıekilde 
bealeyecektir. Kedi için bir dadı 
tutulacaktır. 

iki hafta evvel Parlıte gazete m\lvezzlleri araaında, iki kolları 
dolu olduğu halde bir çabukluk ve bir dayanıklık yarışı yapılmııt .. 
bunu kahve iarsonlarının elde dolu tepsi ile yaptıkları yarıt takip 
etti. Arkadan da ı.ra, Uç tekerlekli bisiklet ile depolardan evlere 
ıarap taşıyan emanetçilere geldi. Bu mUsabnkada birinciliil kazanana 
24 şlfe ,ampanya hediye edilmiı fakat Lu genç bu 24 şişe şampan• 
yayı o gece birkaç arkadaşı ile tamamladıiı için ertesi gün işinin 
başına gelmemi9th·. Maanıafih müeıtseseai bu ienci iıinli saymışbr. 
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TOMBUL MiRASYEDi 
No. 118 26· 12 • 934 

Yazan: Sermed Muhtar Alua 1 , 

Tahsinin Bir Sözü Meleği fncitmiıti •• 
Şu aşağıdaki oturan iki herif yok 
mu, bir hafta buraya gellin glt
Iİn, ve hepimiı:f eğlendirsin; deli· 
kanlı bir daha Allı kelimesini 
•fzına abraa, hatta al rengi 
g6rtıp te baı çevirirse, bana kır· 
mıuyı göstermeyin, midem dönU• 
yor deye tükürmezse, uzağa git· 
me, bana yapacağın mUcaxatın 
kestfrmeei kolay!.. 

Melek bamm, s.vinc içinde, 
( ekeik olma Tahsfnclğim!.. Al· 
lah gencliğinl bağıılasın usta• 
cığımf) deye allzUm aüzUm sllzft
lftrken (bana yapacağın mücaıa· 
bn kestirmeai kolay! ) aözllnU 

ifltlr ltitmez birden gözleri 
parJamış, 80D derece meraka 
dütınüftll. 

Acaba Tahsin Beyin de
mek istediği ne idi? Ona ve
rebileceği ceza ne olabilir· 
dl? 

Y alvanyordur 
- Allah •tkma T alulnci· 

j'fm s6y le. " Manalı manalı 
bakarak. ,, Elbette b.ir aevdi• 
ğiniz vardır. Onun batı için 
aaklamayuı, blllihi meraktan 
çatlıyaca&un. •. 
Benim gibi Aciz bir zavallmm ıl· 
ze yapacağı mlcazat nedir? •. 
Kuzum elinizi fU kalbimin Bstlbae 
koyun; bakınız yUreğim naSll çar
pıyor. YalYarınm aöyleyin!. .• 

Bay Talı.in fazla llzınedi. 
- Elmasım dedi, beni mah

vetmek, bana dünyayı Eından 
etmek, beni Vehbicikten bin kat 
beter hale getirmek ..• 

Boynunu bükerek, haline acı• 
nacak bir hal \'ererek baktı; sesi· 
nl yaYaılatarak, tuluat tiyatrola· 
nndakf, Aşıkhk roll yapan bi~ 
akt&r edaılle tamamladı: 

- Evet, Bana hayab haram 
etmek, beni çıldqtmak senin elin
de Meleğim... Seni fltemiyoram, 
evhae pime der•, olur, blterl 

Melek. ba •Gztl lfidince ylH 
feaalaklar ıeçlrm.eye bqlamq, 
Taluinin ellnJ yakalayıp ,ıne kaJ.. 
blaia Diline yap11brmıf, 

- Erkek değil QIİ8inb, Wrl
nlsde merhamet dentlen şeyden 
neıne 1oktur. qhm fllcllntlz ... 
fa•zhk; yalnız vefasızhk olsa 
yureğim yanmaz, Ustelik fe&athk.. 
Biz :ı:anDalan kahretmek! diyerek 
ııkı teminatlarda bulunmuştu. 

Vehbiyi, gelenlerin yanına 
çakmaya pek zorluk1a razı ettiler. 
O, evveli danyayı dlnlemiyorduı 

- Kimaeyl istemiyorum; kim.
ıeaia yldall ıörecek dejilim. 
Moruk muanndan çıka da kar
tıma dikiJ.e ır&faDnb orta11na 
tekmeyi buab pldiii yere ı&n
derecejlm,.. Mabad it f6rmebe 
IObkta oadaa çok f8J ,H. 
Hwple ..,_.. Toplaaaecleld 
tramvay alurlanaa tlclwim, lllm
nı aeyrederlm. 

O t• ter teplai7or, ld....
ye meram anlatam.ayorda. Arr 
nni bir tarafta, Perverle 
Malmaare Ham•lar bir taraftaa, 
yalnnp yabnyorlardıı 

- Ayol, tann miıaflrl lcoY. 
madan beter edilir mi?.. 81 r defa 
yanlarına utra; yarım atız sefa 
ıeldiz deyip yine çık! 

Nihayet Melek Hanım, Bolıesl 
ıofaya çağırttı. lıl anlattı. 

Tahıln, içeridekilere ne geçti 
lae ıeçmiıti. iki lfÖZ arasında, 
kilerde koca bir rakı blnliiinl de 
l\hnıı, inlerine koymutı 

Küçük Atlı, uıul
cacık sıvışmış kürk· 

çü dükkanının 
yolunu tutmuştu .• 

- Bu aiftablık... 77 tlirlll me
zHile akşama kafayı çekeceiizl 
demiıtl. 

Beı dakika sonra, Vehbinfn 
oda kap111 l>nllnde bir curcina: 

- Cif caf caf cif caf, cif caf 
caf cif cafl. Yar bana bir eğlence •• 

lstaıo Kadri Bey, simdi yeni 
blT pandomima oynayazak. 

- lnan ıana lstaso &knz 
herif, Eylül ayında Berdeiacuı 
ıoğuğu çekilir ml?.. Hokkabazdan 
giritiriz; olmazsa meddahlığa da. 
keriz. Sen varım ya, abdal da 
hazar ... Şık beye de ıen çık Tah· 
ıinciğiml. •• 

- 88 tepelerim hal.. Ulan 
bınfm nerem ıık beye benziyor? 

Bol seı udu getlrlmlf, tabi· 
me ılrftmitti. Hepsi eofada, do
Det çocuğu avuaduruyonnq s\b~ 
biribirin piyorlardı. 

TU.U., udu parça)arcauu 
çiftetelli ç.ahyor, Kadri ( yaliala 
yallahf > diyerek göbek atıyor, 
Tanaı ortada fani fınt d&aerek 
polka oynaynr, hanımlar da ka
tıla katıla kap aralıklarından 
HyrediyorlardL 

Vehbi, odaamın kapıımı aç
madan içeriden haykırdı: 

- Var ol be Tahaindjim!.. 
EYia tenliğisin.. Sca olmasan bu 
kenef•• muarhğa doaer ... Şimdi 
yanmıı.a geliyorum. Alhnın ela, 
Macuncunun da, Arab Abdullah 
darztbaln de göz kandiline. .. 

(Arkuı var) ---. ... ----

·-~ _....,.,. 
.., ...... #ti .,.,.. .... 
(ı ııtı.J .... .. 

1- ..,__ .... &lr ...,,_ 
.,. , ... /WI ,,.,.,.,..,.,,, 

nyfa nyflı .. ~ •yh. ~ Soa 
1 2 S "' 5 yerler sayfa· 

400 2so 200 100 eo ao Kış. JC~. Krş. Krş. Krt. Kit. ı 
J-:B;r JOnfimde ... .,, 

(8) lıellrne fHll'tlır. 

4- ine• " lcelın pazıltır 
hıtııeolrları ,.,.. ,,,. 
Mltllrnle Mfl.16'. 
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BUtUa dUnp matbuatln1tı nriltteflkan " IŞTR HAKiKi BiR ŞAHESER 1 " cledlll 

senenin en nefis en hissi ve en güzel ftlml 

o p EN ve ASKLARI 
t Bu akşam : Btlyttk sinema müsameresi olarak 

·MELEK SiNEMASINDA 
Biletlerinizi bu sabah saat 10 dan itibaren aldırınız. Telefon : 40868 

~ .. Bugun matinelerde son defa olarak : Ç A R D AŞ F O R S T i N t
yarın akşam T O R K Sinemasında 

Bir muhte,em aık Ye musiki ıaheaerl : 

BIRAKIN FrMşö~ViŞELiM 
Emulslz bir akt6r olduğunu bir kere daha iabat eden ı E D M U N D L O W E 

İlk filminde en yiiksek ı5hretJ kazanan : Giinller glzeli ANN SOTHERN 
Holliwud'an Uç btlyük yddızı: MIRIAM JORDAN • BETTY FURNESS • TALA BIRELL 
tarafından temsil edilen bir müstetıııa operet. A vrupacia -dillerde Golıaşua ( UN REYE A OEUX ) prkısınt 

bu filmde duyacak -.. öğrenea.binn. 

Te.-.. ş.Mr 
Tlyatroıunda 

Bu Akşam 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazanı Şekap .. r 
Mfltercimi: 
Muhel11 

_ .. ,_.._,. _ . • ıa.ıutl '"9 1 1 ol IS __ "°" ......... - ıo ... ..n--

Eski Fransız tlratrosunda 
ıBa Akta• 1aat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Re,11 

Enelce Beyoğlunda Y enişehirde 
Hüaeyinağa mahallesınde Röatebe'k 
10ka.ğıuda 58 No. lu evde oturmakta 
ika bugln ner.de bulundu~ hiliM• 

meye& hacı Bakir ve Celile: 
lstenbul lklllcl 1cra memur

. lutundanı 
Settinn 25-10-9'1 tarihti Hne't ile 

Ül!lllletinisde alacağı olduğlıau iddia 
eyl.diği ahı biıı lirantn haclı .,alil. 
aJmmaa içia clairemize ~lenk takip 
w istekte MlulllDlllı berine 1Mı ,._ 
rede '8bJil Jnha-lr isen tlnfımn 
g&aderilea öde.. emıine miibqm 
tuafmdaa ..a.. yazıya 9f'I sabata ile 
ele yapıJaa taımkata 1IUUaD ngia 
otardutaauı yeria belJi amachğı aıda
plmUla teWiğata bir •Y hakkı ;tiraz 
tayini nntile illnell iorum. Jnırar 
verilmiıtir. tlAn gününden itibaren 
~klir uı içi!lde n 934-8111 dMYS 
numantıile boTCUB tamam """ bir 
kmn111& kaıp m 'ftJa .,._ ie bınmi 
bir itinı.2da 0.lwamadığuı..z -..ya i>Gr
owuı.ıu 00..ediğmi& takGird.e mezkllr 
u'un bitmui aıwada .icap ede11 kaaual 
muameJe yapdaoağı ..Jumwmı oleaak 
•• ödeme emrinin &arafuu.za tebliğl 
yerine geçmek üzere keyfiyet .ilinen 
teblii olunur. · (62~) 

BeyoA1u dBrdUncU Sulh Hu· 
kuk Mahkemes'ndeaa 7/10/934 de 
i len uki Lb:nbul Baro rei-al avukat 
Lütfi Fü:rip ait olarak Kadıköyüade 
Caferata mabelleaiade uld P.apue,tlu 
7ellİ Dumlupıaar aokafmda (l~ No h 
•'"'- lnal .... Ev etY•• açık arttırma 
h 30 Biriaei tc:anua 19SC .Pas. ı..ı 
nat 9,SO et. Hblaeakbr. Ahcıı 8h1tla-
1"111 n isteldileria ,..kanda )'a11lı 1rln 
Te ıaatte ıfSsterihın evde bulunmaları 
bildirilir. (6n7) 

-------
Zayi - Liman ldare.tnden alm11 

oldutum ıt/1791 ateıçl clzdanımı 
ka:vbettim. Yeniıiai alaeaj.ımdan 

hllkmll yoktw. 
Mu•tafa oti41Hakka ('238) 

== TAKViM== 
... ÇAR~M&A ıc.... 

11 26 1 DCI KAftuM a4 '49 - -Arabi tlumt 
11 Ramazan san 13 1 e1 Klnııa ısn 

Ya~~ V••• Valı.lt ı--n1 VMat 
Cila.. 2 38 7 24 Alqam U - 16 '6 
Otl• 7 21 n 14 Yabıı ı '19 ıs ıı 

1kla'dl 9 '8 1' 54 4.nk 11 Si ~ 17 

..... - Yarın akfam SARAY slnemasmda 
Genç artfıtlerip en MYİaıliıl 

GUSTAY FROEHLICH 
OLGA ÇEKOVA n MARIA ANDERGAST 

ile \milde .ceYirtikl•i 

SAVAS 
SARKISI 

(AŞK ŞATOSU) 
AP beyecaa n wefbt lftl..ıude. llivetea-: FOX JURNAL 

YerlerlillZI evelde• , • .._ ııwz. 

~--------• Y•ı ""• ua. .... -.------•llllllııl 
Şehzadebaşı 1:11 L L sinemasında 

1 • O K R A i A Bly9la..m.ı 
2- KADINLARIN SEYDl6t 

llak••••••ICa• .. -..wı'_.S ıa•• ... ! ılı ''-6-.luıl. 
Mre ttllle aı;I 1 • Jı • ••' ı C.- a., •• MI H ı llEB 

lt'ı•ll .. allacl .... -·- ... • •• 
E..lıil,._t S-1 ... nim 1 .. _ ... a .. wıa'• 11 ... b 5-1-tSI 

.... w t0!74 .... ....t: • 1 m•lae9 ütilmu .,. .... n .. .. • • 

leawi,. .e ..... lı ılı"ls ...... Medıu ... r w ,...ı. ..... faiz " 
.,w. iç~ ......... ' 4 .. - ., ••• J 11 ••• :ıWe Uıi 
'-çak ••--•hı ...... '" m ı ili--~• - .... C 1 ı ••- ... 
alual n• •••• •atı ın •• Wır - il-.• va - .... .at., iıir 
a. .. ~ ..... -- •• , ............... len ..... ··---
nun 145 iacl macıa .. iae tedi'kaa paraya çevrUmHi lçia claire7e m1lracaatta 
bulunaD alacaklı mezku ••dık ldue.ı tarafından tale,p edilmesi Gzıerm ot
baptakl maddei kanuniye dalreslnde tanzim ve "ber.yi teblit mlbapiu t .. -
dian taraftmza 16o•erilen 6demc emri nbnna mllbafirinlıa nrmit oldatu 
mep.hatta •u1uir m.taalde in.et etmedipnz Whltnı..lt olmama 1Delta1 
teblisatı •tıktazi,.aia Wr ey IMi.w.tle ilaııen tabllfi tabrrSr .tı.if o1m.W. 
tarihi llindan itibaren 934 • 3896 dOıSya numarul!e müddeti muayyenei mez· 
kii.re zarlında icranın durmnıDı mutammmin fifa11i veya ta'hrlrl alarak bir 
itirrzı 'kanuni ıert ny borcunuza eda •Ylemedifiniz takdhde ,..d~ meı• 

~NDin hitaa?nı mll'N.kip ber"'ÇW talep .metlMın ı-miicevı..r.tınuı:m :puaya 
çewilmHi GH1UM&nd.ııki 111•....ıAh icraiyeD:in l'Yabaawla iDfazma lptW... lu
lınıcağı malumunuz olmak ve- bu busaatakl ödeme emrinin teblitl makamına 
kaim bulunmak iizere lceyfiyet teb it kılınır. (8'7'21) 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
latanbul Albna icra Memurluğuudan: 

Emlak ye Eytam banka11oa birinci derecede ipotekli olup llç 
)'•miali .wivukuf mari&th ( l698 l Dç bin alb yUz doksan •ekiz 
Ura kaymet takdir edilen KadıKÖJ' ZGbHl Paıa ma'ballelİ Camfit•rif 
Zahit B. ıokak eski J3 ,eni 1 Ne h baaenfn tama• açık--. 
maya vaz'ıedilmiı elu-p 26/i2f~4 tarihinde prtaameli dtva.a_,,. 
talik .dilerek .30/11935 t.arllaine mUaadJf Çartamba ılinü saat 14 
dea il ya kadar l&taabul •ltmcı icra dairesinde açık arttırma su· 
ntlle •hlacalr.tır. Mezkür haae Emlik 'hankaıı kanununun nnu1del 
malaw1M11111 tevfika• hirincl aritB'IDll .. en ıdyade arttuum ....._ 
"8 t.raloHr arttırma.Ya iştiı'ak i,ln ylzde yedi bupık teminat ellçeli 
...... ..-.akim Yergi belediye Yakıl karesi mlfteriye aittir. lcra 
il1lı9 hw m 1'26 ıncı maddesine t.vlikan ba'kları tapu a1ciUerlle 
u'Yt o1-ya ipotekli alacaldıtarla diğer alikadaranın ve irtifak 
laalda ..ı.ı,1..tnin bu ba1dannı 'Ve huıuaile faiz ve masrafa daJr 
.. wa..ıan. ilin hrihinden itibaren Yfrml gftn tçfnde evrakı 
•la'Wteleılle Wldlrmelerl llzımdır. A'k81 halde ıaht bedettnin pay• 
lsr--- •rıç kahrlar atikathrlann ftba tlltl~el n•ait• 
at.ki • ıh hare'ket etmeleri 'ft .taba ·fazla malümat almalı 
ls'teyenlerln 3411688 nmnll1'ah doıy.asilıl IMtMll'İJftİmİaı mör-.aat 
etmeleri ilan olunur. {84!) 
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Sabahın Alaca Aydınlığında Türk 
Alayları Taarruza Geçmişti •• 

Arhk sabah yakla11yorda. 
~cenin derin zulmetleri içinde, ı~ 
kanlı Lir makteie dönen o mi· 
c:adele sahası birden bire karış· 
ınıı; Ttirk alayları, mUthi.ş bir J lt 
hllıkabil taarruza kalkıımııh. Bu 
taarruz uzun sürmemiş; Jeneral 
Devid ağır bir hezimetle çekil· 
inek mecburiyetini hiaietmiş.. 
bir aydanberi devam eden 
Çapakçur harbi, nihayet Tü.rktln 
taferi He neticelenmişti... Bu 
tiinden itibaren bu havalideki 
harblere hitam veren bu ıon mu• 
h.arebede, her iki taraf ta bUyük 
fedakArlıklnr göstermişlerdi. Baı· 
ta ikinci kolordu ve 90 ikinci fır• 
ka kumandanları olmak tb:ere bir 
hayli ıehit veren Türk ordusu, 
bu zaferle de tefefli tarihine kıy
:aıetli bir aayfa ilAve etmlf.. )O

rulmak bilmiyen azmü iradesiJe 
'Ordunun muvaffakiyetini temin 
~den Enklnıharbiye reisi bmet 
Bey, bu son muharebenin en mft· 
bim ?amanında • kumandanı şehid 
olan - ikinci kolorduya bizzat 
kumanda etmek suretile de bu za· 
ferin bllyük kahramanla;ı safında 
llyık olduğu mevkii iıgal ey
lemiıti. .. 

1916 aenesl Tetrlnievvelinin 
20 nci Cuma gtinll akfamı (Ber
lin) den gelen hueuıl bir vagonla 
Almanya lmperatorunun birader 
zadeal Prena V aldmar latanbula 
gelmiş .• lmperator tarafıadan (za• 
ti şahane) ye hediye edilen ( seyfl 
iftihar) ı getirmişti... Yıldız Sa
ra.ı ınıo bir köıeslne çekilerek 
cereyan eden muazzam lıadiaab, 
uzaktan gelen bir davul •ed gibi 
dinleyen Beşinci Sultan Mehme
din böyle bir hediyeye layık olub 
olmadığı mevzuhah• değildir. 
ÇnnkU gönderilen bu kılıç, onun 
ıehsına ait olmayıb, Türk ordu· 

sunun gl5ıterdiğl kahramanlığa 
bir takdir nişane•idlr. 

Tam iki senedenberi Kafkas 
cebhesinin karlı dağlarından Bağ· 
dad ve Sina cebheJerinin yaaıb 
tututan çöllerine kadar ana va
tanı mUdafaa etmek.. Çanakka
leden geçmek isteyen dünyanın 
en muazıam harb -.asıtalarmı he· 
zlmetle geri çeYirmek suretile 
Türk ve cihan tarihinde ölmez 
bir ıeref bAtırası kazanan T6rk 
OJ'duau, lmperator Vilbetm'in yal
nız takdirini değil, minnet ve 
tt\kranını da celbetmiıti. Çünkft 
Ceneral Maken:ıenın Romanyada 
kumanda ettiği mftttefikler kuv• 
•etinin en fedaklr unsurunu Türk 
ordusunun bir parçası teıkil ettiği 
gibi, Selioikten ilerliyen (Saray) 
ordularımn harekatını durdurmlya 
Çalışan mOdafaa kudretinin en 
11ağlam cephesini de yine Türk 
alayları teşkil cıtmekte idi. Vo 
IOora Galiçya.. Bundan Dç asır 
evvel, Türk akıncdannın cesur 
kumandam ( Kasım Bey )io kılıcı 
altında tltireyen Orta Avrupanm 
bu kıymettar ma'mureai. bugün 
d. yine Türk kahramanlarının 
llGngüsUne arzı fhtiyac etaıi,di. 
Fedakir Türk, iki senedenberi 
dl\nyayı ka'iıb kavuran ıu kan ve 
•teş kasırgaaında yalnız kendi ana 
•atanında keııdi .varlığnll müdafaa 
~. muhafaza ile kalmamıı; (dost 

Dördüncü ordudaki gönülfü Me..tevl alayında niıan talimi 

•• müttefik ) tamdığı milletlerin dine gelm)f.. Yaz bialerce Al· 
kanlı kavplarıoa da •ih yetit- man, Fran81z., lnglllz; bu metum 
mişti. Eğer bir Kafku, bir Ça- topraklarda can vermiftL Bu facl-· 
nakkale, bir Irak. bir Sina cep- adan .uuı&tal'ib olaalar, yalnız mu-
heal o1maaaydı, biç fllpheah ki 1ıaribler değildi BütllD bqeriyet 
harbin mukadderatı .çoktan hitama ubrab içinde idL insanlığın bü--
erecek .• Ancak TUrknn durdura· tin rahmü,efkab ile istihza eder 
bildlğl o cehennemi dUıman kuv· sibi bergün bir kanh haile yara· 
~etleri, Alman ve Avusturyalıların tan harh meydanları; bitaraf 
üstüne yüklenerek daha az bir memleketlerde yaşayan lnsanlan 
zamanda onlan bir •ilindir gibi bile barbtea ltredirmitti. (Sulh) 
ezib mahvedecekti. kelimesi, hiçbir ze.man. bugün-

( Som ) ~pbesinde dört •J• lerde olduğu gibi insanlara tatlı 
danberi devam eden kanlı mlca- " perestiıe !Ayık gelmemişti. 
dele arhk tabammtlltın BOD llad-- ( Arkaaı ~ar • 

Gaziantebin 13 üncü 
Kurtuluş Yılı 

Dü.a Halkevinde kutlulanmıya ittirak .<tenler 

Caziantebin 13 llncll kurtuluı Bundan tt00ra Bay Hüseyin 
yıldönümü dün saat 16,30 da Ga:ıianteb müdafaaaının 11afhala· 
Halkevinde kutlulanmı.ştır. Mera· nnı anlatmıf, Bay Enver Anteb 
sime Iatiklil marıı ile baılanmış, b kla d d b 
bundan sonra Tıb faknlteai tale· a n a yaz ığı ir fÜrl olrumut. 
sinden Gaziantepli gençlerden Bay Fahri Caa 13 llnctl kurtulUf 
Bay Ômer bu bUyl\k günün yu- yık mftnaaebetile duyduğu beyo-
celiğinl anlatmıf, tarihteki yerini candan bahsetmiJUr. Bundan son• 
de ifade ederek, gelenlere l•k· ra merasime gelenlere Gazianteb 
kür etmit Ye bugUnü yarataniara fı•tığı dağıtılmııhr. 
aaygı için bir dakika myakta du- Merasime geç valnt ıamiml 
rulmasını teklif etmiıtir. bir tekilde' nihayet ftrilmlttir. 

TAYYARE YILBAŞI PiVANGOSU 

1934 1935 
YILBAŞIND.A ZENGiN YILBAŞlllDA ACABA KiMLER 

OLANLARı ZENGiN OLACAK ? ••••••••••• 

t - Çatalcada Ortak (19) Kti)ılö 

2 - lsmirde ,, (10) " 
8 - Dörtyolda Süreyya Ye ziya 

' - Samsunda fotoğrafçı Ali Y• 

Muzaffer. 

6 - AlanyatÜ A'Yubt Adil 
6 - Beşikt&it& bahçınn İsmail 
7 - Sirkecicie arabacılar cemiyeti 
8 - Kücük Ayaeo!ya<la Şt.vke' 
9 - Beyoğlunda Katina Metagalnıı 

10 - ,, Mitrani Paralli ilih. • 
' Devlet Demiryollan llinlan 1 

Tendlitla gidlt ·dönüt yolcu tarifesi a711i prtlarla 31/Maıt/1935 
ılliıU aonuna kadar uablııuttar. (8698) 

Soyadları 
- 1 ' • ....~ ....... -·-·-·-·---

Yeniden Soyadı Alan Okurlarımızın 
Adlarını Bugün De Yazıyoruz 
Yeni Soyadı Alanlar 

iç bastalıklc.r1 mütehassısı doktor 
Emin Şükrü (Kunt), İstanlul Em
lak bankan tabsildan Bay lı: rahim 
(Ertune), İtlanbul Emlak bankası me
murlarından Bay Haydar (Batu), Sa
bık kuleli AakerJ idad:ai muaU;mle
rinden merhum kaymakam baba Raif 
oğullar odan: Avukat Emin Raif, 
Kuleli &1keri lisesi coğrafya muaJllmi 
binbatı Halda Raif, Emniyet müd6r
Ulğu birlııci ıobe memurlarından 
Rütdü Raif, kızı lıincılık ko ekt\f 
ıirketi memurlanndan Muazzez Raif 
ve aileleri (Ayyıldız) aoy adını alnı t· 
lardır. 

* Gebzede babçlnn oğullan beledi· 
J• başkanı Bay Ahmed n kardeıleri 
Akayda Vufi, Kocaeli inhisarında 
Ata, Mehme~ Hüseyin, Atdullab 
soyadı olarak '' FJdem ,,IJ aeçmit'erdir. 

* Emniyet mOdflrlütfi ikinci tube 
birinci kısımda bay F"eni Ersan, 
Eaıniyet müciftrli.ğtl aantral memuru 
bay Naci, glmriik komiayoncu•u bay 
Ziya, Merr.ifoada2 emlik uhlbi bay 
Vahid ve MuaWa ()zerden. Emniyet 
müdü.rlütO ahlAk zabıtası komiHrle· 
rinden bay Adem Sabri Duman, 
lkinci tube komiHrlerinden bay Ziya 
Acar, Cebelibereket blkumet baytan 
bay lamail Hakkı Ye polis mllfetit\i• 
tinden mütekaid bay Nazmi Dursun, 
Emniyet mOdfirlüğG d6rd0nc0 tube 
memurlarından bayan Nenir Erkan, 
Emniyet müdllrlüğil santral memur
larından bay Mehmed Fehmi Uraz, İs
tanbul Ticaret ye sanayi odası muha
Mbe memurlarından bay ZübdG Tur· 
kan, lstanbul kapahçartı Zennecilerde 
kehribarcı bay Nuri Ucgaıı, Emniyet 
mildUrlilğQ milteferrikaaında 635 bay 
Kazım TOrkmen, Emniyet mOdClrlüğO 

mCidürliı~il ııhlak zabıtası komiser• 
lerJaden bay Münir Tüziln, •mDİ· 
yet mildOrlnğü istihbarat memuru 
bay Necmeddtn Ayyıldız, EminanG 
poliı merkezi komiserlerinden bay 
L&ml Özer, bay Muıtaf a Sor al, polia 
bay Fahri Uysal, bay Mahmud Dotaa. 
bay Safa Torun, Yenikapı odun tllc
carı bay Nuri, Emniyet mGdOrlütU 
telefon memuru bay Halid Arın, ikinci 
tube komiserleri11den bay Mehmed 
İstem, bay Osman Nuri Erez, Emni
yet müdörlüill kaçakçılık bilrosu ko
miserlerinden bay Atıf, Beyoğlu mer
kezinde komi.er bay Kemal, Beyoğlu 
Turan baranda elektrikçi bay Celil, 
amcaları mGtekaid hay Servet Dizbay. 
kumandanlık uyuıturucu madde!• 
takib bürosu mntehaesıa1 bay Sab~·, 

kardeıi bay Turgud ye bay Net'mec'
din, İstanbul Emniyet müdürlOtü sant
ral memurlarından bay Şeref Sezgin 
aoy adlarını almıılardır. ........................... ._.. ..................... ,..... .. 
Manisada Bir Cese 1 

Bulundu .. 
ManlH ( Husust ) - Asmalık 

tlmarında, T ektıliler çayı azmağı 
yakın~nda 1aıhklar aruında bir 
ceset bulunmuştur. Zabıta Ye 
adliye hAdiaeyl mllbimıeyerek 
tahkikata batlamıı sadıı hidiM· 
nin karanlık yerlerini açacak ip 
uçlan tamamlanmamııtır. 

C.aed, 30 yaşlarında tahmin 
edilen orta boylu, yakıııkh biı 
delikanlıya alddir. Bu gene öldö
rüldükten ıonra azmağın sazlık· 
ları arasına bırakılmıştır. Zabıtn 
ve adliye cesedin teşhisi için 
fotoğrafını çoğaltarak yakın 
valiliklere ve adliye teşkilitıaa 
göndermiştir. 

..... ·---.. ·-··----··-·······------·-----··· mllfetllşlik kaleminde memur bayan (. 
Nedime •e ağabeysi bay Hllaameddin Toplantı, Davetler J 
Eagia, polia memunı bay Nazmi Er- ---8--lr_K_o._n_f_e_!'_a_n_s ___ ,,_ 
dotaa, Oçlac4 ıube memurlarından 
bay Necmi Toldnay, l.t.abul Fea 
fakil~teaiaden bay Mustafa Sezer, 
Emniyet mGdGrliltü komiHrlerlndea 
bay Hayret Aalay, l.tanblll Kız Liae•I 
Tabii7at muallimi Arif n otulları 
Ömer Faruk, Abdullala Tarık, Ali 
Fuad. Hasan Natık soyadı olarak 
Esin almıılardır. 

lstaabul Ku; Uaeai Rlyaıiye mual
limlerinden Cemal n kardeti Ordu 
Maarif müdilrQ bay Kemal soyadı 

olarak Erdem almıılardLI'. 

l&tanbul, merkez telgrafhaneıl mg. 
habere memuru bay K emal, Eskitehir 
fİnıendifer marangozu bay Adil kar
detler Kıvan~ Eminöntı belediye 
polislerinde 2373 Feyzi, gOmrlik idha
llt ıümrlltü mubafaz• snemurlar1ndan 
59 bay Sıdkı, Emirdatı mekteb mual
limlerinden t:ıay Fahri, Harbiye mek
tebi birlaci tabur S inci bilik 7 nci 
kısımdı 1576 bay Hayri, kardeı· 

leri Fıadıklı polis komiseri ba7 Ekrem 
Yurdalwl Aaarı atika mheai mute
medi bay Muharrem, refikası ba· 
yan Emine ve knu bayan Sevim 
Demirbaf, Gülhane earkı pollı 
memura bay Nedim Oaer, Mer
zifon kaymakama bay lbrahim RGfdG 
Mutlu, Ziraat Bank memuru bay 
ih•an Tekeli, Maarif memura bay 
Halil Koç, Muallim bay Vehbi Cem 
At kun, Adli tıb itleri renel mGdlr
lilğG kaleminde k&tlb Kemal Sü· 
aem n lrimyahanede memur Feniye 
Cakma, emniyet müdtirlGtG ikinci 
tube komiserlerinden mfltekaid bay 
Şilkrll H kıu d8rd'1ncll ıube tetkiki 
hDvlyet memurlarından bayan Sabiha 
Bayer, emniyet mOdürliltO dördiincll 
ıube memurlanndan lamet ÜlkO, 
mllddeiumumilık birinci tetkik bDroau 
memurlanndan bayan Semahat Sön
mez, Be1otlu poli• mektebi milretl•· 
batından 102 bay Ferid Erpn, Emni· 
:ret mOdGrHltü mGfettitlitinde odacı 
bay Sadl OnrOn, Burdur 34 Dncü alıry 
birinci tabur birinci mGlizım bay 
KAmil H emniyet mtidürlGtü dördlln-
cü ıube polis bayan Rabı• Tuna, 
Laleli apartıman1arı datre 2 de No. 
17 de bay Tevfik Gllney, Osmaneli 
jandarma kumandan Tekili bay Tahir 
Aydıo, Kaatamonu emniyet mildüril 
bar Şerif •• l.tanbul emniyet 

Tlrk fiıı:ik n bbbi ilimler cemi· 
yeti riya•etinden: Birinci Kinunan 
yirmi altısına tesadüf eden Çarf'\mba 
gftntl ıaat on yedi buçukta Fea 
Fakültesi biiyflk konferans salonunda 
Akıl Serlryatı Ordinariüaü Prof. Dr. 
Maz.bar Osman tarafından idif ve 
kısır yapma hakkında tıbbi, içtimai 
bir konferans verilecektir. HerkH 
gelebilir. ................................................... ·---···· , ' Şekerli olanlara ekmek, 1 
francala ve nişastalı ~ 
maddelerle şeker ve 
ŞE-ker mamulatı zehirdir. 
Zayıflamak ve şiıman• 
lıktan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN EKMEGi 
ve MAMULATINI 
Yemelidir. 

Haıan Gluten ekmeklerini we 
Hasan Gluten biakül!erini ve 
Haıao Gluten makarna, Haaan 
Gluten un ve tehriyelerini ve 
Hasan diyabet şekeri ile Haaaa 
Dlyabetik çikolatasını korkma· 
dan bol bol yiyiniz. Bütün 
dünya san'at ve rekabetinde 
muvaffak olmuı olan Hua.o 
Gluten mamulatı Avrupa bil
hassa Romanya piyasasında 
müthiş rol oynamaktadar. 

Hasan deposu : 
lstanbul ve Beyolla, 
blJlk bakkallJe ve 
eczanelerde bulanar. .. ,, 
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Vezirin Kurnazlığı .. 

Ferdinand, Şarlkenin Bir Tavsiyesine Riayet Etti, Üç 
Kişilik Bir Heyeti fıtanbula Gönde· di .. 

Dedikten sonra, başmı eğerek 
haç çıkarmaşb. 

lstanbula geldiği zaman kar
ıılaştığı muvaffakıyetsizllklerle 
bunalan l..Açki, tf mdi derin bir 
ıUrur içinde avdet •diyordu. lb
rahim Paşa, kendisin~ dört kat 
hil'at giydirmi91 (on bin akça) 
da hediye vermfıti. Bundan ma· 
ada da, Zapolyaya elll top ile 
elli kantar barut gönderecej'İnl 

vadetmiıti. 
Bütün bunlar, zebun dUıen• 

lere karfl Türklerin 1tlSıterdi~ 
rahmll ıefkat eaeri idi. 

'f 
Zapolyanın aeflrl LAs,kinln 

T opkapı 1arayında kazandığa mu
vaffaklyet, çarçabuk ( Viyana) 
sarayına aksetmiıtf. Taç ve tahb· 
nı elinden aldığı adamın, Türkler 
tarafından böylece mu.zaharet 
temin etmeal, Avusturya ve Ma
caristan kıralı F erdlnanda bUynk 
bir telit vermlıtl. 

F erdinand, kardeıl Şarlken• 
bir mektub yazarak göndermiı; 
bu vaziyet karııaında naaıl hare
ket etmesi lazım 1releceğine dair 
taltmat latemlştl. Şarlken bu 
mektuba kısaca fU cevabı •er
mfıti: 

[ O kadar fazla telAı etmeylnlı. 
En haliı dostumuz rahib dö Löyft· 
llnın hlmmetile Oımanlı padtıahı 
Sllleymanın en zayıf damarı eli· 
mlze g çmiftir. Bu aılz rahib 
tarafından eair edllen bir Tllrk 
prensi, ispanyaya gönderilmek 
llıeredlr. Vakıa bu prenı henüz 
gelmemiştir, fakat, hiç 1Upbeaiı 

gelecektir. Ve adam blıim ellmiıde 
bir tehdid aleti Tazifealnl ifa ede· 
cektir. Şimdi, ılz de Süleymana bir 
ıefaret heyeti gönderiniz. Fakat 
hu heyet Zapolyanın sefiri Liiçkl 
gibi zelUAne istimdad etmesin .• 
fı l!acarlstan tahtına merbut ol
ması Hizımegelen baıı yerleri 
istesin .. Ben, ruhani kuvetlerimizle 
gerek Fransayı ve gerek birinci 
Fransuvayı kuvvetli bir taz:yjk 
altında bulunduruyorum. Sen de 
Türklere karıı zayif ve zebun 
görünme.] 

F erdinad, Şarlkenin bu tav
ılyesine tamamile riayet etti. Al
manya ve Avuaturyanın en mO· 
hlm şahsiyetlerinden (Jan HobUr 
danıki), (Salantok) iJe (Sigismond 
Vlgzelberker ) den mllrekkeb 
Uç kişilik bir heyeti lıtanbula 
ıtinderdi.. Avuıturya 11arayının 

debdebe ve haımetinl göstermek 
için maiyetlerinde birçok mO
ıeyyen elbiseli hademeler ve at 
uıakları bulunan bu mağrur ve 
mutaazıım asılzedeler, hududa ge
lir gelmez lstabula haber gönder• 
mitler, Oımanh topraklarına ıeç
mek için uıulen izin iıtemişlerdl. 

Zeki lbrahim Paıa, F erdinan
dın maksadmı derhal keıfetmlı .. 
du heyeti n&11l karıılamak lcab 
ettiğine dair kararını vermittl. 

Heyetin hanıl menzillerde 
kaçar glln kalacağına dair bir 
program yapmış, bir iıinname ile 
hududa sröndermitti. Fakat bu 
program o şekilde tanzim edil
miıti ki, heyetin lıtanbul ılreceği 
gün, ( lstanbulun fethi ) gUnUnUn 
tam senei devriyes:ne tesadüf 
edecekti. 

Şarlken'in en büyük gayesi, 

Iıtanbu]u zabtetmek.. ( Şarki 
Roma imparatorluğu ) tacını giy
mekti. Kardeşinin ıiyasetine alet 
olan Ferdlnandın 1efaret heyeti, 
lstanbulun zaphna mllsadif olan 
günde tehre girerlerse halkın 
tezahüratını görecekler.. görduk .. 
lerini de hem F erdinanda ve 
hem de Şarlkene bJJdfreceklerdi. 

Heyet ağır ağır gelmiı; ni· 
heyet Bizanı surlarına tekarrUp 
etmişti. İbrahim Paıa bunları 
karıılamak için bin atlı gUnder· 
mlıtl. Gerek bu seçme atlıların 
zinet ve haımetJ.. ve gerek 
lıtanbul ıokaklarını baştan 
baıa bayraklar, fallar, halılar, 
kıymettar etyalarla bir nefaset 
meıheri haline getiren halk ıen· 
llklerl; Ferdinandın asılzadelerJne 
büyük bir hayret vermiıti. 

Çemberlitaı cıvarındald Vezir· 
hanında baı:ırlanan odalara miıa· 
flr edilen bu sefaret heyeti, iki 
gün ıonra, lbrahlm Patanın (At
meydanı) ndaki konağına · davet 
edilmişti. DoğTuca padişahm hu· 
zuruna kabul ed:lecelderlnl ıan· 
neden Hılzadeler, bu davetten 
hoılanmamakla beraber, gitmek 
mecburiyetini hissetmiılerdi. Fa· 
kat lbrahim Paıanın sarayında 
gördükleri ihtişam üzerine tered· 
dilde dUşmUşler, birlbirlerlnln 
kulağına eyilerek: 

- Mutlaka biz yanlış anla
dık .. : Her halde, padişahın tara· 
yındayız ve onun huzuruna kabul 
olunacağız. 

Demi ılerdf. 
lbrehim Paıa, sefaret heye· 

tini göz kamaıtıran meraılm ve 
tetrifnt ile huzuruna kabul etmlı 
divan tercilmanıaa: 

- Komıumuz Avusturya hU
lıiimcti tarafmdan ilk defa 1rön· 
derilen böyle bir sefaret heyetini 
huzurumuza kabul etmekle bUyUk 
bir memnuniyet hiısediyoruz. Bu 
geliıten makeatlan ne 111, beyan 
etsinler. 

Dedi. Bu suale, Jan Hobur· 
danıki, mıığrurane bir eda ile: 

- ( Pek ziyade kuvvetli) hü
kümdarı zişanımız Ferdinad Hz., 
Osmanlı hükümdarı Sultan Süley• 
man Hı. ne 1elim gönderl!ıorlar. 
Şu takdim ettiğimiz defterde 
isim~eri yazılı olan kale ve tehir
lerin, 1\ıtacariıtan ülkesine ait 
olduğunu zati şahanelerine hatır
latarak bunların iradeıtlnl iıtlyorlar 

Cevabile, elinde bulunan Fer· 
dinandın mektubunu Ibrahim pa
ıaya uzat.verdi. 

Kaıları derhal çatılan Ibrahfm 
paıa, içiçe bükülmüş olan bu 
mektubun mühürlerini kopararak 
töylece bir 1ıöz gezdirdi. Ve 
ıonra birdenbire batını kaldırarak 
gözlerini, Janın gözlerinin içine 
dikti. Öfkeli bir sesle: 

- BlHiln hırJıtlyanlık aleminin 
bilklimdarlan1 Türklerin gölgeaine 
iltica ederken .. Slz!n hllkUmdarınız 
ne ceıaretle kendisine (en ziyade 
kuvvetli hükümdar) Unvanını veri
yor. 

Bu cUr' eti, hangi kudret ve 
kuvvetten alıyor? .•• 

Dedi. Bu sual, Jan Hoburdana
kiye, acı bir tokat aibi gelmiıtı. 

'Arkuı •ar) 

SON POSTA 

Hele şUkUr ya• 
şamak zevkini 

elde etti 

Hayatı tahar.omülfena bir 
hal almııtı. Zira ızbtab veren 

ayaklarile yürüyemiyordu. RAD!O 
SALTS banyolarıw yapmağa baı· 
ladığı vakittenberi kendisini ha· 
fif ve cevval hisaediyor. Bu tuzla 
yapılım ayak banyoları .ayeaiode 
adaleler lruvvıtlenir n ağrılar 
n tişkinlikler zail olur. En dar 
ayalcJcabılarınızla hiçbir iztırab 
çekmeden iıtediğiniı vakit yürii· 
ye bilirainiı. . 

Cildi eayaru hayret 
bir surette kadife gibi 
bir tatlılıkla tıraı eden 
TR U F L E X oyuk
lu tıra~ bıçağını kul· 
lanarak tuaı makine. 
nizi auileştiriniz. 

Gllette Sııfeıy Raıı:or Co U. S. A. mamu• 
lltaadadır. Toptan aahf mahalli ı S dney 

Novll ve Şllrekl111 Poıta kutuıu Galata 1145 

, ' Denizyol ları 
1f L 1 TM B Sl 

AH•tdırl ı Karalı81 K"prll\ ıı 
Tıl. 41162 - Sirkeıl MGbtırdarHdt 

Haa T ıl. 127 40 
...... _. ~IE.ıiiEll .. 11 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 27 Birinci 

KAnun PERŞEMBE allnü Hat 
11 de Paya'sa kadar. "8703,, 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA vapuru 26 

Birinci Kinun ÇARŞAMBA 
günü ıaat 19 da Ayvalığ' a 
kadar. "8704., 

Karadeniz Yolu 
CUMHURiYET vapuru 27 

Birinci Kanun PERŞEMBE gU· 
nll aaat 20 de Hopa 'ya ka-
d "8710 ar. ,, 

~--------------~ 
Senelerin 

cilde 
yaptııı 

renahtın 
an gUzel 
tamircisi 

Birinci kAnun 26 

BİBiYB 
•• satanda •ergin L__________ Nakleden: /sm.t HııUJll -

DOGANIN OYUNCA· Gı . .. _ ......................................... _ 
Küçük Doğan bir oyuncak al

mıştı. Bu oyuncak biribirine aeç· 
mit iki halka idi. Halkımın biri 
kesikti. Görllntifte öteki halka 
birdenbire keaikten çıkıvereceğe 
benziyordu. Fakat tecrübe edilin· 
ce itin bu kadar kolay olmadığı 
anlaşılıyordu. Gerçi halkaları bi
ribirinin içinden çıkatmıya lmkln 
vardı amma, bunu yapabilmek 
için oyuncağın hilesini bilmek IA· 
zımdı. 

KOçUk Doğan oyuncağın hi· 
lesini biliyordu. Akşam yemeğin· 
den sonra oyuncağı babasına, 
annesine, teyzesine, eniıtesine 
gösterdi. Hiç biri alilkada olma· 
dılar. Onlar alakadar olmaymca 
Doğanın da canı ııkıldı. Oyuncağı 
odadaki ma1anın Uzerine bıraktı. .. 

Vakit gece yarısını geçmlttl. 
O da herke1 if bl uyumuştu, eY 
karanlıkb. 

Sokakta bir gölge yllrUdU. 
Se11lz adımlarla ileledl. Bir pen• 
cerenin altında durdu. Etrafına 
baktı, kJmıeler yokl Demir par• 
maklıklara a1ıldı. Yukarıdaki oda· 
nın pencereai açık kalmııb. BJr 
atlayııta içeri girdi. Cebinden 
fenerini çıkardı. Kısık bir ceb 
IAmba1ının ıııiJ odayı aydınlattı. 
Etrafta birkaç koltuk, bir yan• 
da bir piyano ortada bir maıa 
vardı. Ceb lAmbasınan ı§ığı bu 
masanın Uıerinde bir hırstz gözll 
gibi durdu. Üıtüıte konulmuı Ud 
bilezik aydınlandı. Adamın gözleri 
parladı ıeasi:ı adımlarla masaya 
yaklaıtı. 

Fakat bunlar bilezik değillerdi. 
Doğanın oyuncaklariydl. Adam 
eline aldı. Birlblrinden ayırmak 
latedl. Ayıramadı. 

Birdenbire merak sardı, odanın 
elektriğini yaktı. Bir sandalya 
çekti, masanın başına oturdu. 

Doğanın babası uyandı, yan 
odada ışık vardı. Arkaaına rob 
dö şambrlnl, ayaklarına terlik
lerini giydi. Parmaklarının uçla• 
rana basa basa yUrUdU. 

Yabancı bir adam masanın 
batina oturmuş, halkalarla oynu
yordu. Halkaları biribirinden ayır• 
mak istiyor, bir tllrlU ayıramı· 
yordu. Doğanın babaaı da merak 
etti. O da adamın omuzundan 
elini uzattı. 

- Böyle yapıp çıkarsak! 
- Çıkmıyor! 
- Bir de böyle yapalım! 

Doğanın annesi uyandı, ko
caaı odada değildi. Merak etti. 

- Acaba nereye gldeblllr?. 
Odadan çıktı, öbür odayı 

girdi. Kocası 7abancı bir adamla 
beraber halkaları biribJrindeD 
ayırmıya uğratıyorlardı. Yavaf 
yava~ sokuldu. Biraz bakınca, 
o da akıl öğretmiye baıladı: 

- Şöyle yapsak naaıl olur? 
- Bir de bu türlü tecrUb• 

edelim! 
Doğanın teyzesi yukan kattı 

yatıyordu. Sesler duydu; kalkb, 
aıağı indi .• Masanın başında hal
kaları biribirinden ayırmaya uğra· 
tanların arasına kabldı: 

- Bir de ben tecrübe edeyiml 
- Böyle yapıak her haldı 

çıkacak. 
Biraz ıonra odaya Doğanın 

eni9te1l girdi: 
- Ne yapıyorsunuz? 
- Durun ben ıGyliyeylm, hal-

kayı ıu tarafa çevlrıekf 
Bütün uğratmalar boıtu. Sa• 

aUerdenberl halkaları aağa dön• 
dOrüyorla, ıola çeviriyorlar. Fakat 
biribirinden ayıramıyorlardı. 

Evin içinde, uyanmadık yalmı 
Doğan kalmııb. Gtınün ilk ışık• 
ları perdeler araıından ıUzUlllrken 
o da uyandı, kalkb. Bir Hl duy• 
du. Ses duyduğu tarafa yUrlldO. 
Bir yabancı adam, babası, anneıl, 
teyzesi, enlıteal onun halka oyun· 
cağile oynuyorlardı. Do§'an ellerhıf 
çırptı ı 

- Durun ben ayırayım? 
Elile dokunur dokunmaz, haJ.. 

kaları blriblrlnde ayınverdi; blltlln 
ağızlardan bir seı çıktı ı 

- Meğer ne kolaymıf .. 
Biriblrlerlnln yllılerioe baktılan 
- Bu kim? 
- Bu kim? 
- Bu kim? 
- Bu kim? 
- Bu kim? 
Biribirlerine yabancıyı ıoru• 

yorlardı. Yabancı boynunu bUktlll 
- Ben hırsızım, dedi. Amma 

bir ıey çalmadım; çalmaya vakit 
krlmadı kil 

Doğanın bab&11 hırsazı yaka· 
tadı: 

- Bütün etraftaki komıulan 
birer birer soyan ansln değil mi? 
Nihayet yakaladım. 

Doğan anneaine döndUı 
- Doğrusunu arar1an hınısı 

yakalayan babam değil; beul111 
oyuncaklarım! 

lstanbul Beıinci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
350 lira mukablande birinci derecede ipotekli olup paray5 

eYrllmesine karar verilen ve tamamına 2132 lira kıymet 
takdir dilen Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Gaz soka
ğında etki 2 yeni 2 numaralarla murakkam bir evin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmittir. Arttırma peıindir. Arttırmaya 
l9tirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 
nlıbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim veril, tanzifat ten't'lriye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma t•rtnameal 15-1-935 tarihine 
müaadif salı illnü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
Birinci arthrmaaı 28-1-935 tarihine mtı1adif Pazarteıi günll dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde Oıtte bırakılır. 
Akıl takdirde ıon arttlrmanan taahhUdU baki kalmak Uzere arttır
ma on bet ilin daha temdit edilerek 12·2-935 tarihine miısadif 
Salı gilntı 11at 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticeainde en çok arttıranın üatilnde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve ifJAı kanununun 126 ncı maddesine tevfikan 
hakları tapu ılclllerile sabit almıyan ipotekli alacaklarla diğer 

a~akadaranın •e irtifak hakkı ıahiplerlnln bu haklarmı ve hususile 
faiz ve masarlfe dair olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 
gtin zarfında evrakı mllıbitelerlle birlikte Dairemize blld:rmelerl 
IAzımdır. Aksi takdirde haklan tapu ılclllerile sabit olmıyanlar 
aatış bedelinin paylaşma1mdan hariç kalırlar. Daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 934/6151 numarala doıyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 1rörlip anlayacakları 
ilin olunur. (8715) 



26 Birinci kinuh 

Bugün 
Abidesi 

Kubilay 
. 

Açılıyor 

Heyet diln hareket ederken 

( Baotaraf ı 1 inci yGzde ) 

tir. Bay Receb Peker, dün de 

Yazdığımız gib~ Menemende Ku· 
biiay Abideı>inl açacakbr. Bay 

Receb Peker ve Istanbul heyeti, 

bu sabah saat 9 da lzmirde bu
lunmuı olacaklardır. Basmahane

den lialkacak husuat bir tren 

fırka genel yazganını ve diğer 
ıevah Menemene götürecektir. 

Kubilay abidednin açılma 

resmi saat 14,30 da yapılacakbr. 

Karmakarışık 
Bir Dava 

( Bııftarafı 1 inci yüzde ) 
dan .,3600,, lira alacağı var. Bu· 
nun için Bay Papasyanın Harbi· 
Yedeki evini haciz koydurmuştur. 
Bay Papasyan bu haci~den kur• 
tulmak için Bay Cemil ve Bay 
Alfred Matkoviçle anlaşmış 
ve bir senedle Bay Pozantı 
Bay Cemile borçlandırmıt 
ve bu lcnedi ikinci ticaret mah· 
kemeafne Yererek de Bay Pozant 
aleyhine bir daYa •ÇIDlf •• mah
keme Bay Pozanta bir davetiye 
göndermiştir. Davacı, mübaşirin 
yanına dUşmüı daha önce de Bay 
Pozaot rolnnO oynıyacak bir adam 
bulmuş ve Bay Pozanbn apartı· 
manının yanında bekletmişt;r. 
Mubatir buraya gelince kendisine: 

- işte Bay Pozant budur. 
demiş mübaşir o adama: 

- Bay Pozant sen misin? Di· 
Yerek aorduktan aonra müabet 
cevab ahnca: 

- Sana bir davetiye var şunu 
imzala demiıtir. Bu adam: 

- Evet benim Bay Cemile 
borcum var. Fakat kendili dava 
etmiyecekti. Davetiyemi katiyen 
inıxalamnm diyerek bağırmıya 
baılamıştır. Bunun Uzerine mü· 
haşir bir polis ve iki şahid bula· 
rak istinkaf muaa1elesi yapmıştır. 
Mahkeme bu vaziyet üzerine Bay 
Pozantın gıyabında davaya bak· 
mış ve kendisini (3600) liraya 
mahküm etmiıtir. Davacı derhal 
ilamı alarak icraya götürmilf ve 
Yine evvelki tekilde mevhum Bay 
Pozanta bir tebligat daha yaptı· 
tllrak hUkmfin kat'iyet kesbetme· 
•ini temin etmiftir. Bundan ıon· 
ra Bay Cemil Bay Papasyanla 
beraber icra dai:- eaiııe ıelmif ve 
ben Pozanttan alacağım olan 
parayı o .un namına Bay Papaz· 
Y•ndan tamamen aldım. Evdeki 
haczinj fekkediniz, demiştir. Ba 
..,ada ikinci Ticaret Mabk.e~ 
ile de mDrı.caat ederek aenedm 
-.ılım almq Ye yerine bir ıuret 

lıoJmaıtur. 
Hay Pozanbn avukah bir gfin 

Baz Papaayanın avukatına rast• 
lamıı vo Bay Papaayan borcunu 
ödediğl için evindeki bauin 
kaldınlacağım söylemiıt'r. Bay 
Poı.antın avukat. mliekkilini ha
berdar etmiş ve bu suretle de İf 
Müddeiumumiliğe aksetmiştir. 
Bay Pozantm avukatından sonra 

Maraılmde bulunmak (bere bir 
çok vilayetlerimizden, Halkevle· 
rfn~en gençlik teıkillitından he· 
yetler gitmiştir. 

* 
ltanbul Üniversitesi de bugUn 

öğleden sonra, aaat 13,30 da ku· 
bilAyın hatırasını anmak için bir 
mernrasim yapacaktır. Merasimde 
hitabeler lrad edilecek, şehid 

kubilAyın inkılab uğrunda can 
verdiği irtica hAdiseıi IAnetle 
anılacaktır. 

l Tiirk Kadınlığı 
için 

( Baıtarafı 1 inci yQzde ) 

bir arabaya binerek kocasının 
arabaaım arkadan taklb etmek 
mecburiyetinde olduğu, kadınların 
baremlerde mahpus bulunduklan, 
ıeriat Ye kur'an kDktımlerlne göre 
kadanm kocaamdan boş dllferek 
evini terketmeğe mecbur olması 
için kocanın birbir arkasına üç 
defa " seni boşadım ,. demesinin 
kcüi geldiği hikaye olunmuş ve 
bu~llokO vaziyet• geçilerek ıun
lar ıöylenmiıtir: 

" - Bugün heqey bnmbaıka· 
dır. Kemal Atatürk büyük Ye 
mUdbi, bir enerji sarfederek mem· 
leketin çehresini büsbütün değiş· 
dirmiştir. Artık bugün Türk ka· 
dım ile Garb Avrupası kadını 
arasında büyük bir fark kalma· 
mışbr. Çok karı alma yasak edil-
mİitir. Çarşaf ~e peçeler kay· 
bolmuştur. Fabrikalarda onbinler• 
ce Türk kadın amelesi ç.ahııyor. 

Katib, lisan bilen, Stenodakt log
raf ve saire olarak Türk l<adm· 
lan idare işlerinde çlllışıyorlar. 
Ticaret evlerinde Türk kadınına 
teaadüf ediliyor. Kezalik T~rk 
kadınları muhtelif meslek lılerın· 
de de çalıtm ktadırlar. lstan· 
bulda zabıtai alılakiyede 13 
kadın memur çalııdığı gibi 1 
avukat 5 doktor vardır. Bunlar
dan başka gazeteci, laboratuvar
larda asistan, doçent olan kadıu· 
lar da var dır. BtitU.0 fakültelerde 
de yüzlerce kız tal•he yetişiyor. 
Hatta bir Törk kadını kimya 
profesörüdür. B\ztle o.kloğ1..1 gibi 
iıci ku.Jar, kadıa apor kul~b!eri 
olduğu gibi Pariaia en yew şey· 
leri gcrülen HD derece zarif 
moda atelye!eri da •ardD".,, 

Profesör Malt ..ıenni, bazı· 
runon bizzat • .41_. lstanbu!a 
giderek bnrad.a tlJlenuleri ma
hallinde görmeleri hakkındaki ıa· 
mimi anu ve te•eaailerile b:tir
m.flir . 

_... ......... -
Bay Cemil ve Bay Papaayaoıu 
ve A '.fredin avukatları aöz aldı
lar. Jddianm tlejra olmadığım 
ıö· lediler. Bu••• lseriae daYa· 
cı~ın ., ukatı teltlipt yapan 
mfiha~irle iatİı!kAf ıabhnı lmz~
hyan polisin Poza•tl• yftıf eştirr.-
diklerini ve ke•IÜ!erinin teblipt 
yaptıklara adamı• bu Poeant o!
madığını söylediklerini ileri sBrdü. 
Mahkeme de bunlann ıabid s.fa. 
tile celbine karar Yerdi. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

1 

! 
Soldan saaa 1 
1 - Tercüman 
2 - Yed - keçi yavruıu 

1 S - Taharri etmek 
4 - Emmare - bir nota 
6 - Bir nota - kasmak maadarın· 

dan emrihazır 
6 - Ço~n zıdda 
1 - Tazyik altında bırnktırtma 
8 - Beyaz 
Yukar.dan a941u 
1 - Un y pan fabrik• 
2 - Memleket- alfabenin ıon harfi 
5 - Etrafı au ile çeu.ım·ı kara 
4 - Maviye benıeytn renk - ezil-

miı t•Y 
6 - S:ıh 
6 - Yılbaılarında donattıkları 

akaç • içine ıeker ltoaulaa 
mahfaza 

7 - S iyrh 
8 - Katetmek 

Sayfa 11 

ASİPİN K 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. ismine dikkat buyurulması 

Mukaddema Balat Kesmekaya mahallesi Canbaz •okakı 5 numarala hanede 
mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Mustafa efendi 

oğlu Sefer efendiye (Çaycı) 

lstanbul ikinci icra Memurluğuudan ı 
Emn;yet S:uıdığ nıa rehnetmek suretile mezkur S ndık idaresinden 20/3/933 

tarih Ye 60606 numnr lı senet mucibince istikraz eyledlğ nlı on sekiz 
liran n tesviye edilmemesi haae bile meblağı mezbur borcunuzun yQıde dokuı 
f ·z ve yQzde üç kumüsyon ve faiz ve kumfü.yon ve maurif yekunundan 
yilzde iki buçuk muamele Yerglıi ve mnHrifi icrniye llo maan tahsili hususu· 
nun temini z mnınd merhun bu1unnn bir pırlantalı horda yüznk, bir pırlanta 

ağraf icra Ye iflas kanununun 145 inci maddes'no tevfikan paraya çevrilmesi 
için daireye müracaatta bulunan alacak'ı mezkur Sandık idareal tarafından 
talep edilmeııi ü:ı:erine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve 
berayi tebliğ mübatirine tndian tarafınıza gönderilen ö:!emc emri zahrın.Jl 
.ermit olduklJ meıruhatta mezkQr mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmlo 
o maaına mebni teblgatı muktaziyenin bir ay milddetle ilanen tebliği takar· 
rfir etmiı o1makla tarihi ilandan itibaren 934 6ô32 dosya numarasile 
mOddetl mtayyeni mezklire zarfında icranın durmasını mutazammin fifaht 
vey tahriri ol rak bir ltirazl kanuni •ert veya borcunu:ı:u edn eylemediğioiı 

takdirde müddet) me:ı:küreoin hltamıoı miltcaklp berveçhi talep merhun mil• 
ccvheratınız.ın paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı icrniyen·n gıyabınızda 
lnfaz•na lptidar kılınacatı malümunuz olmak Yt' bu husustaki <Sdeme emrinin 
tebliği makamına kaim bulunmak üzre keyfıyet ilanen tebliğ kılınır. (8725) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Yaprak tntün iaıalithanelcrimizde mevcut nümunelerinin ayni 

olmak üzere bet adet Çırganaoın pazarlığı 5/1/935 Cumarteıl gUnO 
&aat on beşte yapılacağından taliplerin % 7,5 muvakkat teminat 
paralarile birlikte Cibalide Levazım ve mUbayaat Şube&ine mlira• 
caatlarL (8731) 

Galata İthalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden : 

Marka No. Kilo 
N S 1 /34 2079 Kendir halat ve ip 

11/J2/934 den itibaren açık arttırma uıulile satılıktır. isteklilerin 
111/935 Salı gtinU aaat 16 ya kadar Satış Komiıyonuna gel• 
mel eri. (8520) 

'~Q l.!Q k;y~ 
~s, 

·DARA 
'BiRiKTiREN 
RA~T .. ~Dt;R 



SON POSTA 

1.1.E.Tt ' 

UR HAL EKE A 1 
1 2 °c1 Ki\nun 1985 den itibaren 

FIATLAR ı 
SATIŞA BA LI 
rabrlkada Teslim 

KÜP ŞEKERİ 
KRİSTAL ŞEKERİ kuruştur. 

En aşağı 1000 kilo sipariş kabul edilir. 
ADRES= TURHAL ŞEKER FABRiKASI T. A. Ş. TURHAL Telgraf adre1f ı Fabriktı Turhal 

_ Galata ithalat Gümrüğü Çevirgen
liğinden: 

36 Kilo Sade Yağ 
22/ 12/934 den itibaren bu yağlar açık arttırma uıulile tabla• 

caktır. lateklilerln 6/11935 Pazar aunu aaat 16 ya kadar Satıı Ko
miıyonuna müracaatları. (8611) 

HAKiKi KAŞll 

latanbul D8rdUncU icra Me· 
murluQundan: Çeagelköyaade ku· 
leli cıaddeaiade klia olup Tevfik 
Cnaainl tahtı tuarrufunda bulunan 
n Selim Kbimt ipotek edlleD 
fabrikalar ga7rı meakulltından ve• 
ıetalia fabrika11 biaalan ile milıkirat 
fabrlkHı ocak ve kaıan malaallinfa 
lıtDndekl daire dairemizce kiraya 
çıkarılmııhr talip olanların 988/266 
doıya numar&1lle dairemize milraoa
atları ilin olunur. ( 210) 

BAŞ ve Dit ağrıları GRiP • NEZLE için iımlnı dikkat ediniz. 

~ . . , 

, aa:am-.._ ... .._._.._ ... aım1 ........... _.1_ 

Tenvlratınız için en bl!"lnci nevi Uimba kullanınız. 

IAmbasını kullanmakla hem ıtıktan kazanır, hem de 
cereyandan vanl oaradan tasarruf eder•lnlz. 

PHIL PS LAMBALAR 
Türkiye umumi mümeaslllltt : 

ve PHIUPS Radyoların toptan ve perakende aatıı yeri: 

~a Helios Müessesatı, Galata, istanbul ~~ 

~l~------------1· VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul Acentalı~ı 
Liman Han, T elefonı SISl9Slll 

Mersin Yolu 
INÖNO vapuru 80 

K. evvel 

Pazar Hat 10 da Sirkeci rıh-

tımından kalkarak ( Çanakkale, 

İzmir, Ku9ada11, KUllQk, Bodrum, 
Radoı, Mumarlı, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Ka9, Finike, Antalya 
ve Menine azimet ve avdette ayni 
iakelelerle Alanya, Çanakkale ve 
Gelibolu ) ya uQnyarak ndet 
edecektir. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

fGalerl 1&at 20 de Tophane rıhtı· 
mıadan bir npur kalkar. Gldlt n 
dönGıte autat lıkelelere utrar. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pasar, Salı, Çarıamba, 

,aalerl bl.r npur Hat 9 da, Top
hane rıhtımından kalkar. 

DABCOVICH YI şureklsı 
l'elı 44708. '1 • 41220 

A. Ynt.pa n fJuk limanlan araıında 
muıtuam poıta. 

Annn, Rotttrdam, Hamburı ve 
IıkandlnaTJ• limanlan loin yakında 
llaıtktt edeoek vapurları n dllnyaııı.n 
baıhoa limanlarında tıanıpor demen 

Takında geleoek npurlaı 
Auıu•t Leonhard npurn 
limanımızda 
Norburg np. 30 K. enele dofru 
Yakında hareket edeoek npurlar 
Auguat Leonherd npurıı 
limanımızda. 
Norburg vapuru 10 K. Hniye 
doğru. 
l'aıla tdalllt ioln Galata, Fıenkyan 

han umumt aoıntelljloe müraoaat 
Tel. '4707/8 • 41190 

~-----~ (5291) ---·-······-····-·····-······ .. ············-· ...... ._.... 
Son Po•ta Matbaa•• 

lablbi: Ali Ekre• 
Netriyat Mlldürlı Tabir 

1 
1 

Çillerinizi 
Sihramiz güzellik 

balmumu ile 

''Cır Aıeptioe,, tabir edilen 
bu balmumu; kaba n çirkin 
cildin derununa aüf ııs ederek 
o derece yumuıatır ki ıabahle
yin yüzünUıü yıkadıtmızda 
lekeli ve Hrl harlct tabakaıını 
parça parça dütUrtır. Yeni YG 
taze cildinizin beya:a n bir be· 
benin cildi gibi yumutıdığııu 
görerek memnun ve hayran ka• 
hraınız. Çiller, çirkin ıiyah ben
ler ve cıldin lmm11ılıldar1 ta• 
mamen zail olur. 40 yatlarında 
bir kadın kolayca 50 yaıla
nnda görünebilir. Yeni •• 
ıilıramiı bir giizellik balmumu 
olan "Oir A.septloe,, ıabunun 
hiçbir vakit temideyemıdiğl 
oildin ıiyah meıamattnı temiı
ltr n bu ıuretle ıiyah ben
ltrden ' n münbe1it meıamat
tan kurtularak temiıı n tase 
bir cilt meydana oıku. Aktam 
ları y11.tmazdan evvel "Cir 
Aıeptlne., kullanınıı n ıiz de 
kadmların buna ( Sihr&mia bal
mumu) demelerine hak vere· 
oıkaioiı. Hemen bugit.nden iı• 

timale baılayınız. 

EOr. NIŞANYAN::l 
tlu Tokatlıyaa Oteli yanında 

Mekt6p ıokak No. 35 

Cingözün Esrarı 
Cinai ve meraklı romanlar içinde en 
dehıetliıldlr. Forma forma çıkıyor. 
Blrjncl forması çıkb. Bedandır. 
Kitapcılarda arayıaız ye okuyunuı. 

~------~ (6236) 

Or. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehassısı 

BeyoGluı Rumeli han 18 
Tel ı 40153 


