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r e 1 
Bir Kadının Garib iddiası 

-............ ----.... -······························ 
Öz TUrkçeı 

Kış Geldi 
.Yoksulları 
Düşünelim 
Karakıt yaklaııyor. Handiyıe, 

••pımızı çalıb; 
- Bea buradayım.. ltt• ••ldim 1 

cUyece.k. 
Sotutun, biliriz ki takası yoktur. 

Kimi dayanık•ız, destekılz bulur•a 
Yurur yere.. Kıta kartı Hğ'lam giyim 
kuıam, tok karın, pekletmit gövde 

hter. 
Y az1a, zenıine, aUtllrde, her •t•ı 

altı bir çatıdır, her ptoarbatı bir 
aıfınakhr. 

Aıacak kıt gelince, n• ataf batında 
baranılır, ne de pınar dibinde •. 

Ocaklar harıl harıl yanmalı, 
ıotuktaa kanı çeldlmie damarlara 
ödediti, aradığı ııcaklık verilmelidir. 

Yurdumuzun 6yle veri•ılz:, öyle 
rokıul barklan vardır ki, buralarda, 
ateı yanmaz. 

- Na11l yaııyorıunuz? diye ıorulH, 
ıu kartılık a' ınır: 

- Biz mi? Kül k8mör geçiaiyoruL 
Kül.. Yalı> n de§'ll, çönkO çoktan 

Janıp kül olmutlardır. Amma, kamllr 
ıöıü, burada yakıtık almaz. Çünkü, 
lıtömürU yalnız deye aırtına Jilklen• 
ıniş çuvallarin içinde ararnrler. ea,.. 
lelerine yardım gerek olduğunu blliriı. 
Arnaıra yQreğimi.zin cııladıgı gUnler 
de vardır. 

Sıcacık otlamızda, clııarde JafaD 
karlara baliarak: 

- Tann yok•ullartn rardımcııı 
olsun 1 deriz. 

Ortada Eseri Olmıyan Bir 
Cinayetten Bahsediyor 

Bey oğlunda Aynahçetmede 
Çilekçi sokağında oturan Dome
nika adlı ihtiyar bir adam Cumar· 
teıi. günü akıam• evinin kapıaı 
içinde öln olarak bulunmuıtur. 
Aynizamanda da cesedin gözünde 
derin bir yara tcıabit edllmittir. 
HAdiseye el koyan müddeiumumi 
muavinlerinden Bay Ekrem bu 
lhtiyann cesedini morga kaldırt

mıf, bir taraftan da tahkikatına 
devam etmlıtir. MUddelumumtliğin 
topladığı malt\mata ıöre bu adam 
(10) sene •vvel YUkıekkaldırımda 
kitabcılık yapıyormuı. ihtiyarla· 
yınca kitablarmı ıatmıı ve evine 
çokilmif. 

Hergün ıaat Hklzde evinden 
çıkar ve dokuzda dönermlı. Mu· 
hitinde çok zengin Ye fakat baıiı 
bir adam olarak tanınmıttır. EY 
de kendiılnln malıdır. 

HAdise gUnO ihtiyarın komıu· 
larından Madam Eleniçe Mllddei· 
umumiliğe mllracaat ederek itin 
bir cinayet eseri olduğunu. katilin 
evde saklaumıı olmasını Ye evin 
taraçasından kendi evlerine ıo
çerek kaçmaıı ihtimali bulundu· 
ğunu ıöylemf.t ve kendi evinin 
taraça kapısına ıllrmelediği gibi 
ayrıca iplerle de bağlayarak 

birtakım muhafaza tedbirleri 
almıf. Mllddeiumumilik te Domi· 
nikanın taraça kapııını arkasından 
kapatmıştır. 

Madam Eleniçe ertHİ gU· 
nll tekrar Müddeiumumiliğe 
Te polise müracaat ederek 
bir ılln •vYel kapattığı ve ip
lerle bağladıtı kendi evinin ta· 
r .ı.ça k a pııını.ı ~ece açlldıtını 

( Devııtnaı 15 inci ylh:d• ) 

Ü11io•r•it•cle dini 6lr dikli ı irl1tJ• •oyl•m•l•r di•IHi•or 

Şehid Kubilay için 

Dün Şehriıiıizde De 
Parlak Merasim Yapıldı 

Üniversite 
Defa 

Gençliği, irticaı Bir 
Lanetledi 
Menemende namıoa diki~en 

MenkU taşı açılırken şehit Kubilay 
için dUn, ıehrlmlıde de lkl me· 
raslm yapdmışbr. Bunlardan biri 
Üniver1itede, diğeri Halkevin· 
de yapılmııbr. Üniversitede saat 
( 13) de konferanı salonunda, 
Halkevinde do ıaat 15 de topla· 
nılmı~tır. 

Sorsak ki bu yeter mi 1 Varlıta 
7erinde olanlarımız, kendi ft?rele• 
rlndekl yoksu~Jım arayıp b•llalar, 
kıtın atzında bir iki çuYal kömürle 
1rönOllerlnl alsalar, neleri ek•lllrdi ? 
Yaz ortasında, yoksullara kömOr 
clatıtacatını adayan belediyenin hani, 
nerede kaldı o adağı ? Bu kıt afıın• 
ela darlık çekenlerin ocaklarını tld 
parça odunla caolandırabUen canlara 
De mutlu L. - « .ff 

Karaataçta Bay fb1an Kemale ald olup yıkılan bir 
duvarın altında kalarak tıilin ( 160 ) koyunun hazin 
hlJrAyHI fudurı 

Bu zat (SOO) koyun ••tlrtmif, bunların bir kıımı kHll• 

mit- Geri kalan ( 450 ) koyun •otuktan muhafaza için 
harapça bir odun depoıuna koamuı, yatmurun teılrile 
bu üepo 1ıkılmıtbr. ( 161 ) koyua ölmGf, ( 76 ) taneai 
yaralnnmııtır • 

Bundan baıka, ~dün mekteb
lerde de talebeye lnkılAp hakkın• 
da konferanılar verilmlı, Mene• 
men hAdiaeıl çocuklara anlatıla· 
rak inkılAb gençliğinin irtica 
karıısında daima ezici bir kuvvet 
olduğu ve olmaıı liıımgeldiğl 
ifade edllmlıtlr. 

Üniversitedeki toplanhya be· 
men bütün profeı6rler, Rektör. 

( Denmt 16 iaol Jllıdı ) 

Bir Ayının Yaptıkları 
~~--~~--~~--~~ 

( Bir Köylüyü Öldürdü, ikisini De 
Ağırca Yaraladı 

Muı, (Huıuıt) ...:.. VilAyet mer• 
kezine (7 • 8) ıaat meaafede bu· 
lunan °Kızılmeacid,, köyünde bir 
ayının kızmaaı JlbDnd~n çok 
acıklı bir hidiae oldu. Eld• etti· 
tim ta&nlb yazıyorum: 

Geçen gece Hat " 19 ., da 
ıayet iri bir ayı 0 Kııılmetcld ., 
köyUne gelerek koyunların bulun• 
duğu bir ağıla hlcum ediyor. 
HayYanlann ıağa ıola kaç•aıın· 
dan v• hasıl olan gllrUltllden bir 
tehlike olduğunu &Jl}ay~n köylO 
O~maJJ oğlu Zllb~ylr; derhal dııan 
fırhyıor ve koyu karanlıkta bu 
dev gibi ayı ile karıılaııyor. Bu 
vaziyet karftSında ı•ııran ve bir 
ıeye karar veremlyen zavallı 
Zübeyir; kendiainl ayının kolları 
araaında buluyor. Bir hamlede 
ZUbeylri altına alan ve ezmeye 
baılayan koca ayı ile gece karan• 
lığmda kuvvetlt bir boğuıma bat· 
hyor. Biçare Zübeyir tek baıı4a 

Jlaı t1• cifl•ı ında agı çoktur, r••im, 
aocı bir ol:aram11zu vordalu 
agılarla 6er•her 6Öst•rlgor 

bir ıey yapamıyacağını anlayınca 
derhal feryada liaılıyor Ye lmdad 
istiyor. ZUbeyirin se1ini ilk önce 
köylln bekçisi olan kardeıl Meh· 
med duyuyor, koşarak geliyor. 
Ağabeyisinin bu feci vaılyetinl 
gören Mehmed; hemen ayının 

( Devamı 15 inci yOzde ) 

1 
Sayfa 

-
Habeşistanda 

1 ler Karı§ı or 
Uluıdar ıı ruı vaziyetin dllıelıceğl 

beklenirken Afrfkadan gelen haberler 
vaziyeti karııık göıteriyor. Geçenki 
mtteademıden aonra İtalyanların Ha· 
bıı topraklarında Uırledikleri bildiri• 
liyor. Bu bldi11nin mühim bir ihtilAf 
doğuracalı muhakkaktır. Gerek buntı 
bildiren ve gerek İtalyan .kaynakJan
nıD aklini idd1a eden haberleri f •t•it· 
dadır: 

Pariı, 26 (A.A..) - Matın gazete
eine göre İtalyan kıt'aları Habeı top-
raklarında ilerlemektedir. Habışiıtanın 
bu hueuıta Uluılar araııı derneği ge
nel katibliğine verdiği nota bugün 
bütün hükumetlere yollanmıştır. 

ltalyanlar1n Tekzibi 
Parla, 26 (A.A.) - İtalya e19lliğl 

!taly&n ıute.atının He.bet toprafında 
harekatı hakkındaki haberlerin tama• 
men a11lsız olduğunu bildirmektedir. 

L .J 

Yasak Dinlemiyenler 
~~~~---~~~~-

Yabancı Mektebler, Hala Bize Yabancı 
Dersler Okutuyorlar 

~ 

"' Viık'anı11 c•r•'ll•" e ttij i N•r elarıık biüliril•11 Notr ıl•n ılö S.11~11 m•kte6l 

Maarif müdür:Uğüne yapılan be iki mllfettiı göndermiı ve 
bir ihbarda Pangaltıdaki Fransız t ahkikat yaptırmıştır. Müfettişler· 

Notr dam do Slyon mektebinde Fran· den birisi mektebin (9) uncu sınıfı· 
ıız tarihi okutulduğu ve talebenin nın açık mavi ıubeıine girmiı ve 
bu tarihten imtihana tabi tutul· talebeye Fizik, Kimya ve Gra .. 
duğu iddia edilmlıtlr. Bunun mer okuyup okumadıklarını sor• 
Uzerine Maarif müdUrlUiU mekte- ( Devamı 15 nci yilzde ) 
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(Halkın Sesi)/ 

Gıda Maddele
rinde Hilekô.rlık 
Ve Halk 

DAHİLİ BABERLEB , I[ Giiniin Tarilıi ] 

Yedi Gün 
Kumbara Y arııı 
Kazananlar Kimlerdir? vTaşJıyanlarınMuhakemesi 

Belediyenin yeme, içme madde· 
lerioi her teftiıi, bunlardan pek 
'°ğwıun hileli olduldarim söe
teriyor " halk, artık bo hlle
klrlıktaa el'amaa diyor. Dün 
bu mevza etrafında bazı okur
lanmızL& konuıduk. Balwııs 
bize içlerini nasal dökttllen 

Bay İsmail ( Hırka11erif 87 ) -
( He·ya ) kelimul arappdır. S.
nua türkçeai tatlıdır. Fakat fi•dild 
tahın belval n tath defil, tadı bonk• 
tur. Geçen a-1• bir laeJya yedim. 
lçiade teker lezzeti •• tada 7okta. 
Haf.f lılr l'likoz bulat ta Yarda. Bu 
nuaenla unla mı, taJafla ma, çlkeale 
mi, ae ile yapıldıj aı bir tirli aalıya-
111 acım. Peynw, laeJya, ekmek fakirle
rin aaıl rıdaındır. l.taabalda •berl-
7etl teıkil eden fakirler bu t~ madde 
ile rıdalarıoı temin ederler. Belediye
m &ia beln .,.. peynirleri ada•akıla 
bır koatroldan l'•f rmesi l•znadır. 
U11m auyu ile butday 7ıkaanıktaa 
ıonra talaı'a helva yapd•a• ltt•n 
bile detild r. Allah fakir 6kuaam 
7ardamcıaı olftL 

Bay Hakin ( Divanyohı Dinbirdirtk 
!G ) - Z mane he1valar.nın tadı kal
ma ı. Ben ~yle zannediyorum ki bazı 
hilekarlar helvayı 8klz:lere yedirilen 
kepek ile yapyorlar. Bu; latanbul
lu arın 11bhatini •içe aayaa Ye oaLan 
aldl:a ,.rhae koy.. uhteUrlara 
a~amakılh bir der• nrilmelidir. Bele
diyemiz art k faaliyete l'eçmell H 

ıu tebri ( Mattllfat beldHi ) olmaktaa 
kurtarmahdlJ'. l.tanbulda tifo bw torla 
ekıik olmu1or. Buj'da1lar lltım IUJU 
ile yıkaadıktan .. ara elbette ba pı. 
•••talıktaa kurtulamayıa. 

* Bay Rahmi ( Şehzadebqı Eminnu-
reddin mahalleıi 17) - l.taobulda 
hemen Jaerıey Ye biDaaua yatlar 
karıtıkbr. Temiz 7af bulana •ıko'ıun. 
Hele yayık J•i't bulanıa alnını karıı· 
lanm. Şu •al sılsteriyor ki, tehirde 
mlclhit bir WJek'1Jık lalkl• alrl1or. 
Beledjyeaia bu ite bir bal prell.P 
bulma11aı fıtiyoru:a. 

Belediye Büdçesi 
lçiıler Bakanı Bu Meıele 

ile Meşgul Oldu 
Şehrimizde bulunan iç itler 

bıkanı bay Şnkrll Kaya, dlln 
6tleden ıonra Belediyeyi Ye Cum
huriyet Hcdk ~ırkaımı ziyaret 
etmiıtir. Bay Şnknı Kaya Bele-
diyede bir mDddet bay Mabiddinle 
konQfbıktan soor., daimi encOmen 
taplanb•na iftirak etmiftir. Daimi 
encllmende 1"935 bndçul konu• 
ıulurkeu bay Şlllull Kaya da bu 
hususta baza ı6zler ılylemiftir. 
Ôjrendiğimize göre, lıtanbul, 
ıebir b&dçeai ba atınkl llatl1açlara 
kAff relmemektedir. Bndcede ye
niden bazı esaslı tedkikler 7apı
lac1tk we tehire faydab bir .. kilde 
bndce detiflirilecektir. 

Yeni AIHl•n Y•pu• 
Va ........ firketiaimı uba.W.,. 

Bulprya .. ,_.. ...... Rom..,._ 
daa n....... selecek " t..ıı. 
edileeektir. Şirket, ... .....,. "Ga-
neym,, a .. ~. 

Üç Erkek ile 
Sorguya 

Dört Kadın 
Çekildiler 

Dün 

Dla Saltuahmed lldnd ..U. ceza mabkeme
llncle bir eY laflama dayuma bqlandı. DaYaalar, 

Kacfırrada Uman cadde8inde ( 15) numaralı evde 
oturan Ayuofya kttttlblıanui memuru Bay Suad'la 
refikam 1Aliha'cLr. Suçlular da aJnı mahallede (16) 
numarah eYde obıran kunduracı En•er, Nabi, 
hamal lbraldm, Bayan Nigar, Ayıe, Kadri ye ve 

1 
Zeyneb'dlr. Davacınm iddiaıına gare, ıuçlulann 
hepli birden ellerinde bllytık laflar olduğu bide 
bir gece da•acamn evine bticum etmlfler •• açık 
pencerelerden içeriye kaya parçalan yağdırmıtlar
dır. Suçlulann hepsi de bu iddiayı reddettiler ve 
aYUkatlan da ba daYanın bir bafka mahkeDJede 
bakılmakta olduğunu ileri atlrdft. Muhakeme, ıahid
Jerin çağ-ırılmaıı için baıka güne barakıldı. 

Rıhtım işleri 
Yeni idare Ay Baıından 

itibaren Çalııacak 
Rıhtım firketlni11 hllkilmete 

dem ...... betile antrepolann 
glmrlk tarafmdan t...Ullml iti 
bitirilmek heredir. Şirketin buab 
Ye maamelituu gizden geçirmek 
11zere teıkil edilen tufiye heyeti 
ayın birinden itibaren çalıımıya 
bqhyacakbr. RıhbmJar idaresinin 
umum müdllrlOğllne tayin edilen 
vali muavim Bay AH Rıza da 
aybapnda 7eni yazifaiae geçe
cektir. 

Ancak mefsuh Liman firketJ. 
ala Taziyeti heniz tamamen belH 
olmamqtar. Maliye bakanbğ-ınca 
hu.arlanan lliun İflerioha lduaine 
ald talimatname, DeYlet tür•aın• 
da çılanııtır. Ba talimatnamenin 
bugOaJerde bildirilm... belde
nibaekteclir. 

SIJieacliila• pe, Umaa ltlerl 
idal'ffinin tfmdilık Maliye Bakan
lıjuıa batla ayn bir idare bilinde 
kalma• muhtemeldir. Bu takdirde, 
bir aatrepo mBdlrllğl ihdaa edi
lecek, nhtım, aatrepo •• liman 
itleri ayn ayn idare oluuc:aktır. 
Fakat, antrepo Ye U.... idarele
rinin nhbm itleri ama• mlldllr
IOpe ba;Iaa ... da lmnetle 
muhtemeldir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Halil adlı biri tltftn l'f!mrl
ğnnde Mibalin dükklnından por
takal dolu ıandıklan çalarken 
tutuJmuıtur. * Necmi adh biri Karaağaçta 
hel••cı ROstemia dlikklmndan 
8 kilo kavurma ile balda•• tep
ı·lini "alarak ıavuıurken tutul
muftur. 

-4' Apuatol Ye Kirinoa adb 
iki kafadar bir hafta evvel Kum· 
kapıda Madam V artohinln evin
den çaldıkları lld mantoyu 1&· 
tuba tatulmUflur. 

&olncller 
11.tt.. •a.., .. ••e ..a.. ( n, 

.. kapkpıfl -~ .. .... 
ke..-ı.e ..... •kidacl •hti ... , 
•ehls .. u••• ..... ••etidir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler 
fllJllardm 

Hamdi ( Şıbzadebaıı ), Mebmed 
Fuad (Hafızpaıa), Hamdi (Şehreminı), 
Halk (Balat), Hikmet (Eyüb), Yorgi 
(Un.kapanı), Teofidoı (Yedikule), Ce
mil (lseyazıd), Efref Netet (Sirkeci), 
Agob Minaıyao (Bahçekapı), ~arım 
( Yenikapı), lstefan Terziyao (Bakır
köy, Ltanbul eaddes ), Sotıryadiı 
(Kadıköy, e-lri iskele cadde i), Üçler 
(Kadıköy, Y eldeğinneni), Omer Ke
nan (Üıküılar çarıı boyu), Şinasi 
Riza (Büyükade), Garib (l'abim, 
Kumbaracı), Limoncuyan ff akaim, 
Mia ıokak), Asrıittihad (Galata Okçu
maıa cadde11t, Kurtul119 (Kurtalud, 
.Merk:n (Kuımpqa), Halk (Hasköy). 

. 

Doktor Cemal Tunca 
Atattlrk, Baıbakan lamet ln&

alla O. Tlrk adlan tlzerlnde ko
DUfUrken, Antalya 1aylaY1 Ye 

Cumlıuri1et Halk F ırkuı latanbul 
idare heyeti reisi doktur baJ 

Cemale Twaca aoy adam ••naiftir· 
r.ıs1rda TOrk Sigarası 

Tlitln inhisar idareli Mıarde 
&ir ciaara fabrikua açmaya karar 
Yerm • ftL Oraya g6nderilen mld&r 
Kahirede mDuid bir bina balmuı 

Y• buradan da makineler latemir 
tir. lnbia.ır idareli İcab eden ma-
kineleri Mıaıra g3ndermiftir. Ya

landa mwr piyaaaaına Tllrk ttı· 

ttbıleri •• ciguaları çıkacaklar. 

r 
S.dakal Fıbr 

l.taabul llüftiilütladea ı 
Ea~yl Eyi _ Soa _ 

Butday l;i 11 10 
Arpa 20 11 O 
0:111m 104 71 65 
Hurme 312 260 O 

Hava kunetlmtsin ylklelme H 
.,tma11 için her tllrll 1ardımın yap J. 
.... ,..n bor~ armuam en ileri plea. 
leriaden oldufun u Dl1anet it' eri 
nlalitiadea Yeril .. fet••Ja p ... 
dak~i fıbr Ye seklt ile mllkellef 
olanlana T•11are cemiyetlae 7ardam· 
da bulaamalan a..,aa olaau. 

Haşlandı 
Bir Çocuk Kaynar Su he 

Dolu Kazana Düıtü 
Dün Betiktaıta acıklı bir hl

dlse olmUf, bir çocuk bir kaza. 
nın içine dllferek yualaallllfbr. 

HAdiae ıudur : 
Beıiktaıta Dibek aokağaıı

da oturan Bayan Emiae adh bir 
kadın. evvelki atın 6Jmlıtllr. 
Dun öğle lizerl bu kadının cena
zesinin yıkanmua için evin 6n0n
de büyllk bir kazan içinde au ıaılt· 
ırahyormuş, bu kazanın etraf uaa 
birçok çocuk toplaomıt- itte bu 
çocuklardan 6 yq)annıda B&kir 
oğlu Blllend adL bir çocuk aya
ğı kayarak kazanın Jçlne dilf· 
mO.,. muhtelif 1erleriadea lıafla
narak yaDJD1fbr. 

Niçin Kapıyor? 
Son zamanlarda elektrik telle

rinin 11k mk koptuğu hakkında 
baza tiklyetler olmaktadır. Bele
diye ba .._. •l•kadar firkett. 
nazan dikkatini celbetmiıtir. Bun
dan aonra, elektrik telleri, daha 
ağ-lam tekDcle bailaaacakbr. 

Denize OUştll 
Sirkeci nbbmmda lnıhman 

Buna •arpara te:aiz memaru Bay 
Kbun, ••plll'IUI KfiYertainde do
lqmakta iken denize dltmlll ile 
de kartanhmttır. 

Bisiklet 
imtihanı 

Bisiklete binenlerin ehliyet 
lmtihanlan bir Klnunuuoiden 
itibaren baılamaktadır. Seyrtısefer 
merkezinde bunun için bir lmti· 
ban komİ9Joau toplanlDJfbr. im
tihana girmek için ea az on Y8flm 
bitirmit olmak f&rlbr. Muyaffak 
olamıyanlara ehliyetname verll
mlyecektir. 

Lokantalarda Temizlik 
Bazı lokantalarda el yıkama 

ıulın ile içme ıuyunun ayııı mu .. 
luklardan akıtbnldığa giSze görlln
mlftib'. Belediye lokantalarda 
içilecek aalann tamamen ayn 
kablarda ft ayn mualaldardaa 
iıtimalinl b1makamhldan bilcllr-

IDİftir• 

Beılnci tutum .,.. yerli malı re• 
l'lnü dolay11ile ulu1al akonoml " 
tatu• karu•a tarafındaa tertib ..._ 
baakalardald kumbara l:ıet-ılbaa ft 

kambere alma Jarı11nda Tlrldye airaat 
banka1ında ka•bara11 olup ta muhte-
wu .. 1edi pa içinde baaka7a rab• 
raalar arHında: 

Kaıımpaıa Hacı Hüırev maball•I 
talata k6prü aokak No. 3S Ba1 lbrahim, 
Kachkay topçu a1ayı 4S inci b8!1lll 
kumandanı Bay Hilmi Ye Tablm 
Şehid muhtar Bey caddeaiDde Zamaa 
apartıman No. 10 bay Tr yandaftlldla 
Ye yenideıa kumbare alanlar ara11ada 
da Hekim oğlu Ali paıa ÇBYUf hama-
mı No. 32 bay Kemal Ye Zepek 
Timur ban maballHi Pıri Mehmed P. 
Sokak No. 14 bay Fuad ve M hmad
paıa Abit Efeıadl han Ferbatzadel.,. 
dea de Ali AYnİ kazanmıılardır. 

Kurum bu yarit arda kannaalan 
kuru•un yaptardıtı At ıtllrk bnatü de 
kartılamaktadırı Yar ıta kazanaalaı 
kuru•uıa bu pek dderll bed·yedal .&ila.. cok lunaç duyuyorlar ld 
mllWat Ye bu lcHnç cidden yeri .. 
d•dir. 

Oıume Sebeb Olan Şoförlla 
Muhakeme•I 

Dla Afıreeza mahkemeaiade, oa 
bir ay enel Şiıbanede. Mada• Re..,. 
lia ilimine ~e llebmed kızı Ayteala 
bir bacatıaaa kes lmeaiae .,.. diter 
Ay .. nia yaralum11ına 1ebeb olmals
taa ıuçlu toför Remz nin mubakeme
aine denm edildi. Mt.iddelumuml, 
ıoH5rtln dikkataizlıtl ve frenlerinia 
bozuldutu yllzlln ·en Ceza kaaununaa 
(466) inci maddeai mac.bince cezalaa
dırılma1ını iıtedL Muhak•me bulfila 
kararaaı tellaim edecekfr • 

ber•et Ettiler 
Kaıtalaıta oturan Beyan Nealbe, 

tlny im kaı'deıleri Ba1an Meliha " 
Ane tarafından 7SO lira1ın111 çahn• 
cbtıaı iddia oderek dna açmıfb. 

~ •allkemea ..... -~ 
aorıuya çekmiı, ıuçu aabit görm .. 
difi için baraet kararı nrmittir. 

Y•tm•nl•ran Ehllyetlerl 
TramnJ Yatmanlarının da, Beledi

ye tarafıadan ehliyet lmtQa.anına tabi 
tutulma11 kararlaıtırılmııtır. Seyrl
aefer merkezinde teıekkGl edea blı 
komiıyon vatmaaları lmtıbaa etmete 
bqlaauftır. 

Ticaret Odasında 
Seçim Yapıldı 

1iearet Odaet meclm aall aubla 
••Pi dla Odade Japıl•ııtır. 60 
biriacl mlnteh:p toplanarak slall 
reyle mec:ta ualar1aı ayırmıı!ardır. 

Y apalu taaif aonuada, baJ Nemll 
zade Midhat, Furtoa sade Murad. 
Hl-,i• Sabri, Huaa Vafi, Relik 
Sabri, Bedri Nedim, S:dd O .. .,, Ha
PD Rıu, Saad Kara Oımaa, Ahme• 
Bican, Hilmi NaiH, Habib zade Ziya, 
Şenfedclln, Muıtafa sade Oı ... 
Nul, Abdl'kerim, Ah.len, Yu1Uf Ziya, 
Said, Kara Mutafa ude Ahmed, lnet, 
Oıman Nuri, Midbad Recai, Halil 
Sezai, Fuad Fazlı, Haaan Sadi, FeJ• 
sullah, Sadeddin, S:ıdık sade Rıza, 

Ziya, Refii Cellhn kazandıklan aale
tılmıtt r. Yeni mec!ia asalan arumcfa 
pek fada bir detitı°k.lk o'mamıfbr. 
Y •I Oda ••clial, ilk toplaat.ım lalıt 
müsdeld a,.. laaftaaıacla J•paeaktar. 
bk içtim31 fataal:ıal Yalı.i aç~caJctır. 

j:~Sı~o:n:..:R~o::st~a:.':n:m~R:::e::sı::·m::l::i.:.Hı:.:i=k=a~y.::es=i:....::~------R-a_z_a_r_O_l_aH._a_sa_n_B_._D_i~y-o_r_Kı_i ·~· = 

• 

au od• dUnUn k•dın1111n ocl••ıcl1r .. 
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•• 
Uç Şeririn 
Akıbeti 
Bunlar Para için Achu-tı 
Öio;:rmüş. erdi, Haklarında 

Ölüm Cezası Verilcii 
Bilecik, 26 (A. A.) - SilAhlı 

ve maıkeli Uç kiıl bir gece Yeni· 
ıehirin kozdere köyünden Şerif 
oğlu ihtiyar Halimin evini, ev 
sahibleri uykuda iken basarak 
Halime ve karısı Ayşeye işkence 
yapıp küp içerisin.de yere g5mUlU 
paralannı almışlar, bu rulicııdelede 
teşhis ed ıldiklerinl anlıyarak Ha• 
ilmi ağzından çifte kurşunu ve 
mliteaddit yerlerinden kama ile 
öldlirmüş·er, karısı Ayşenin de 
ayaklar 'tçak saplayıp ve ba· 
ıındaki • yörtlisll ile boğarak 
öldü~dUoe kani olduktan sonra 
ıavuşmuşlardır. Halbuki Ayte öl· 
meyip bayılmış ve katiller yaka· 
lanmıştı. Bunlarm muhakemesi 
Bilecik Ağırceza mahkemesinde 
göril!erek nıhayet bulmuş ve tüy• 
ler llrpertici cinayeti yapan Yeni· 
ıehirln Cihadiye köyUnden Hns~ 
yin oğlu Mustafa, Hasan oğlu 
Halim ve Mehmed oğlu Hnseylnin 
suçları belli olduğundan UçU de 
öll\m cezasına çarptırılmışlardır. 

Hangi ilayetler
den Fazla Saylav 
Çıkacak? 

Ankara, 26 ( A. A. ) - Elde 
edilen neticelere göre Afyon 
vilAyeU eskisinden 1 faıduıle 

Ankara 4, Antalya 1, Aydın l, 
BaJıkeslr 2, Burduz 1, Bursa 
2, Çanakkale 1, Çankarı 1, Ço· 
rum 1, Çoruh 2, Denizli 2, Diya· 
rıbeklr 3, Erzincan 1, Erzurum 2, 
Eskişehir 1, G. Anteb 3, Giresun 
2, Gomtişhane 2, İçel 3, lzmlr 2, 
Kastamonu 2, Kayseri 3, Kırşehir 1, 
Kocaeli ı, Konya 4, Kütahya 3 
Malatya 3, Manisa 2, Maraş 1, 
Mardin 4, ordu 2, Seyhan 4 Sam· 
aun 2, Siirt 2, Sinop 1, Sivas 3, 
Tekirdağı 1, Tokat 2, Trabzon 2, 
Urfa 3, Van 1, Yozgat 1 Zongul
dak 2, Muğla 1, Muş 1 Niğde 3 
fazlaslle saylav çıkaracaklardır. 
Buna nazaran bu seçimde saylav 
sayısı 78 artmııtır. 

Kuruitay Başkanı 
lstanbulda 

Ankara, 26 (A. A.) - Kurul· 
tay Başkanı General Kazım 

Özalp ıehrimizden Istanbula sıit· 
miştlr. 

Holanda 
flühumetimize, Elçisi 

Vasıtasile Tefekkür Etti 
Ankara, 26 (A.A.) - Londra· 

Melburn hava yarışlarına iıtirak 
•tmit olan Holandı.. tayyaresine 
aıemJeketimizdo iken hükumetimiz 
tarafmdan gösterilen yardımdan 
ve kolaylıklardan dolayı Holanda 
ıefareti hlikumetioin teıekkUrlerini 
bildirmiştir. 

Tireboluda Zelzele 
Tirtbolu ( Huıuıl) - Burada 

Pazarteai akt amı üç saniye sUren 

bir Zelezele oldu. Zayiat yoktur. 

Fakir Çocuklara Y;yecek 
Erzincan, 26 (A. A.) - Halk 

evi mektehlerde okuyan yoksul 
Çocuklardan elJiaine derı senesi 
•onuna kadar yiyecek nrecetir. 

SON POSTA 
:c:s::::::::;z 

Resimli Maka_-e il Çocukları Da Düşünelinı ! 

'i ı.ı f geliyor, Li. haç iÜıı sonr.ı yeni bir yıla adını 
atacağ z. Yeni yıla girerken çocukl; rınızı düşün ~ ünüz mü? 

çok ' 1 ı ı ı: da olsa, Himayei Etfal Cem'yetine ne 
verecek• niz? 

Onları ıevindirecek ıcyler yapt ınız mı? Mekteblerdekl 
fakir ta'ebeler içi ı m•ler düşünUyouunu:z? Kazancı 11 ızdao • 

Eğer ken l \ ocukl rın z ve yurd çocukları için bir 
hediye haznhm dııuııı v z' fenizi y pın am şs nız demektir. 

,. ~ 

SON TELGRAF HABERLERİ 

e eme e in ıi"b Şehid. u i iyı 
enkü Taşı On Bin Kişinin Önünde 
Heyecanlı Tezahürat le Açıldı 

A'llz Kubilay için fstnnbulda yapı· 
lan ihtifal tafsilAhnı birinci ıayfamlZ• 
da okudunuz. Menemendeki abidenin 
aç1lıt tafsilitını da bu s<ltunlarda 
takibedecekıiniz: 

Izmir 26 (Hususi) - Mene· 
mendeki Kubilay abidesini açmak 
üzere gelen Fırka Genel Katibi 
Receb Peker burada bUyük te
zahüratla karıılandı. 

Saat 13,55 te kalkan hususi 
trenle Menemene gidildi. Bu 
trende birçok teıekklHler, genç
ler birçok insan vardı. Aynı za· 
manda Manisadan da bir tren 
hareket etrm) bulunuyordu. 

Tam saat 14 de herkes Kubl· 
lay abide.sinin etrafmda toplan• 
mışlardı. Açılışa l:stiklal marşı ile 
başlandı. 

Marştan r;onra Receb Peker 
çok alkışlanan söylevini söyledi 
ve menkU taşını açtı. Bundan 
sonra bir zabit ile muallimler 
tarafından söylevler söylendi. 

Havanın pek çok yağmurlu 
olmasına rağmen merasimde 10 
binden fazla insan bulunuyordu. 
Menemen kuruluşundanberi ilk 
heyecanh gilnünü yaşıyordu. 

Menemen 26 (Hususi) - Bay 
Receb Peker Yıldıztopede Kubi· 
lay abides: açtıktan sonra Me· 
nemende Fırka, Belediye, HUI O.· 
met d~ireleriol gezmi,, lzmire dön· 
müş, şerefine 40 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

Me•.emendekl merasim ıesli 
filme alınmı~tır. fukılah eehiti 
Kub:lAym menkü taşına yliıclen 
fazla çelenk konmu~tur. 

Bay Receb Peker· n Nutku 
Abideyi açan Bay Receb 

nutkuna föyle ba~lamıştır : 
" - Öz arkadaşlarım, bizim 

yaşayııımız için dünyalar değer 
kıymet olan ve başkalarııun gözü 
ile de tistUn değerler ifade eden 

l layın ve onun iki yüce arkadaıı 
bekci Hasan ve Şevkinin isimlerini 

Uydurma 
Bir Haber 

Asker T ahıid Ettiğimiz 
Haberi Yalandır 

Ankara, 26 ( A. A. ) - Ankara 
cl•arındakl bir alayın deneme sefer
berliği dolayısile Anadolu ajnnsı 
tarafından gazetelere Yerilen hava
dialn bir ecnebJ ajansı tarafın
dan bise atf n yanlıt bir tarzda 
Defredlldlğl buraya gelen Avrupa 
geı:etelerinden anlaıılmıgtır. O ba
berimi'lde 12 ada ka,.şıs1nda asker 
tahvid edildiğl teklinde hiçbir fıkra 
mevcud olmadığı gibi esasen bu 
yoldaki knvndis de hiçbir hakikate 
iıtinad etmiyen rnusannl\ bir lddla 
oldukundıın keyfiyetin tavzihine lil
'7.um görnlmüttiir. 

Sivas .. ErzurUm 
Tahvilleri 

Ankara, 26 - Sıvas-Erzurum 
tahvilleri ayın onunda satışa çıka
rılacak ve beş gün sataş devam 
edecektir. çıkarılacak tahviller 2 
milyon liralıkbr. 

6UTUN ULKE.YI 
HERGrU 

1 DOLASAMAZSINIZ 
ı F.AKATS 
1 

~nP9sta 
.. .. • . DAKI ~IR İl.Ô.N 

BuTuN ülKEYt HER c;UN DOLA$1R 

aaygılarla anmak için burada top• 
lanmıı bulunuyoruz. İrtica, kör ta• 
assub, TUrk inkıJAbını yok etmek 
icin ta baştan beri büUlıı vaııtalarını 
kullandı ve her çarpııta ihkılAbın 
yakıcı ve yaı atıcı gllneıl altında 
eridi, geriledi. Onlann son dö· 
kilntOlerJ ve artıkları sayabfleco· 
ğimiz afyonla Ye eararla sar· 
hoı edilmlı birkaç serseri yar• 
dun Akdenize açılan Ege parça• 
aındat bu topraklar ilzerlndc Ku· 
biJAyı boğazlamak cinayetini iş
lediler. Kubilaya kastetmek onun 
batır ıahsında bUtUn uludarlığı· 
mıza kıymet demekti. 

Hali şurada burada lnkılnb 
llerltimelerinl boş görmemekte 
zarar tasavvur etmeyen ve yeni 
TUrkiyenin inkıliibsız yaşayabile· 
ceğini sanan b yinsizlere rast· 
geliriz. Onlar Kısa akıllarınca 

ulusumuzun eski dllşklln iç hayah 
sUrerek yaıaynbileceğlne inanırlar 

ve bunu söylerler. Bu yalan ve 
yanhş dtlştince yalnıı kendi!erinde 
kalsa zararı belki az olur. 

Fakat buna başkalarım inan
dırmak vaziyetine geçince bu 
fena fikirler söz hallne gclinu 
teşebbils bir cinayet olur. ,, 

Bay Receb çok alkışlanan nut
kununu şöyle bitirdi : 

« - KubilAy için sızı duyan· 
larm ıu anda bUtUn acılarile çar· 
pan yüreğimle ve batırılığını uzun 
ytiz yıllar yaşatacak olan 
eseri bizim neılimizin ve ya• 
kın çocuklarımızla ve uzak 
torunlarımızm ibret aöz.ler~nl açı
yorum.,, 

Y ozgad, Amaı~ a, Çankırı, 
Erıincan, Bjlecik, Diyarıbekir, 

Türl< inkllabının korunması yolundıa 
baımı vermit olan koca yiğit Kubi-

Zonguldak, Ankara, Dea·za, Ada
pazarından aldığımız telgraflarda 
da inlalllb şehidi Ku'Jilay için 

----, lht:fal yapıldığı bild.r.lmektedir. 

/STER /NAN [STER iNANMA! 
Birkaç giln evvel bazı değirmenlerde but 1 ylarm pis 

•ularla yıkandığını işittik. Şimdi de bir kuım lok· n
telarda içme auyi e el yıkama sularının aynı muıluktan 
ak.tııdığ nı C:uyııyoruz. 

Si1tlere ıu kar şt rıldığı o kaC:ar çok yrz l p ıöy:endi 

ki, arbk bllnıiyen kalmadı; f.stanbu'da hiluiz y ğ 
bulmanın .ıor!uğu İH bilinen hakikat erdendır. 

l!Otün hunlara karşı bu telıirde h nsta olmadan 
yr 11anabileceğine b:z lnnnmıyoruz. Sen de ey okuyucu: 

1ST'E R iNAN /STER iNANMAI 

Sayfa 3 
™--

Sözün Kısası 

Otomobil Kornası 

Ne Söylüyor? 

** Vaktlle b"r gazetede okumuıtum: 

Gene bir İngiliz bayanı gene bir 
Frımsız bayına varır. Kendiıi gibi 
gene arknda,·arı, ••lenmuini kut
lularken: 

- Peki, derler, ıiz fransızca 

mJyorsunuz, bari kocanız · 
söyliyebiliyor mu? Gene evli .. . 

- Hayır, der, kocam da ingiıızce 
hiçbir söz bilmiyor. 

- O halde aranızda nasıl konuıu
yorıunuz? .. diye sorarlar. 

İngiliz bayanı hiç gfllmedem 
- Bunu anhyamayacak ne var? 

der, kocamla ben aramızda aık 

dilinde konufuyoruzı.: 
Du hikAyeyl okuduğumdan beri, 

haylice yıllar geçtiği halde ve o 
nkitten beri, aşk dilinde konuımak 
naınl olabileceğini haylice dütündfi· 
ğüm halde, bunu bulamamıttım. En 
sonunda bulduğumu Hanıyorunı. 

'#-
Bugün erkenden bir sokakta dal· 

gın dalgıa giderken, aokağın ötek\ 
yanında duran bir ııra olomn .. 
biribirl arkasından. "gagln Di. 
öttilrmeleri beni dalgınlığımdan u; 
dırdı. Ne oluyor? Diye etrafıma ba
kındım. Gördüm ki: 

Arkasında gBzl~ri kamaıtıracak 
kırmızı renkte bir manto, baıt açık, 
boyıılı sarı saçlara kı•nlmıı ve dağıl· 
mıf, elinde parlak deriden büyük bir 
çanta, kırmızı yilzHl, kırmıı:a dudaklı 
güzel bir Bayan, otomobiller a Loeh 
ıilrllaerek gidiyor. Gllzel Bayan her 
otomobilin yanana gelince, şoför kor• 
naaını "gag!,, Diye ötUlrUyor ... 

Bizim 1rencliğimizde, aadece çar
ıaflı olanların detU, şapka giyen 
Bayanların bile sokakta cıçık bq 
gezmeleri biç te iyi bir alimet aayıl
maıdı. Hatti, hiç unutmam, bir gün 
Pariste bir okulalalar lokanta
sında yemek yerken arkadaılar
dan biri batı fapkasız bir ba-
yanla lokantaya geJmiıti. Lo
kantanın patronu hemen para çekme
cesinin batıodan kalkarak yeni ııelen 
çiftin önüne dikildi ; 

- Gtremeuiaiz !.. Diye dayattı. 

Arkadııt bu lokantaya batı açık bir 
kadının giremiyeceğini anlayınca, ka-
dını en yakında bir fnpkacı dilkk&
nına götürerek bir fapka aldıktan 
sonra lokantaya girebilmişti. 

Şimdi, bizim ihtiyarlığamıı:da, 

bayanların sokakta saçları açık ve 
dağınık gezmeleri mutlnka fena alA
met sayılamaz.. Bi:ıim gencliğimlıı .. 
denberi acun çok değiıti. Şimdi 

erkek olsun, kadın olsun birçok kişi
ler için lnt, yaz açık baş gezmek 
moda oldu. Onun için bugün erken· 
den, otomobillere sfirünerek yllrlldQ. 
ğünli gördGğüm, gene bayanın açık 
baı olmasını da mutlaka fena bir ali.
met 11ayamıyacnğım. 

Öyle amma, sokağın b ri yaolo
dald kaldırım boş dururken, bayamn 
otomobillere sürünerek rürümeai, hele 
her otomobil kornesini öttürdükçe, 
sokaktan geç n başkaları einirlendik· 
leri halde, onun ist.fini bozmamasını 
da iyi bir alamet sayamıyorum. 

Otomobil ıoförleri hergün türlü 
türlü kimseler tatıdıldarından, her 
kesin yürliyüşüne göre ne kişi oldu~ 
tunu elbette benden iyi anlarlar. 
Onların gene bayanı görünce, korna· 
!arını öttürmeleri de onun erkenden 
keudiıine bir yoldaı aramaj'a çık.mı~ 
bir atk perisi olduğunu anladıklarını 

göıteriyordu. 

Sözün kıaa11, beniaı anlı71lbildigim 
doğru ise, ney öttlltü vak:t ayrılık· 
lıırdan tlkiyet ettiği gibi, otomobil 
kornıtsı da "gag!,. diye öttötü 1aman 
r.tk dilinde bir ıey demek istiyor. 
Ya, bay toförün ~önlU aık periıinin 
gönlüyle hir o1duı}unu, yabud aşk pe· 
rıini otorııobililc bedava gatüreml· 
yeceğini nılatmıya çlışıyor .. 

Bay toförlerin aşk perilerin• kartı 
c'uygularını, ellerinin altındaki korna 
ile b.ldırme!erine elbette su çıkara• 
maz. Ancak İstanbulda herkesin gli· 
rOltüye ltarşı mücadele açt ğı bu za· 
manda, (işlek) Lir sokakla '' gürilltU 
ile mücadel~,.y• karşı müca 'ele L ç:ı.r 

1 

g bl, büti1n geçenleri rabntsız etmek 
v r t birli terbiyesine uygun 0

1 ur mu? 
Eskıden, terbiyeden ıöz açılmcıı, 

. urası latanbul, bundan ötui yoKtur, 
derlt:rai. 
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Memleket Manzarası 

iz mit 
Köylerinde 
Son Posta 

1 

lzmit, (Hususi) - faıkl çuha 
fabrikasmın yambaıında ve Paylar 
ovası eteğinde lzmite bir buçuk 
saat mesafede kullar köyU, :r:iraat 
noktHmdan lzmitln en verimli 
köyUdUr. Köyün içinden geçen 
Kilez deresi bu köye bağlı bütftn 
tarlaları yaıın en kurak zaman· 

. Jannda aulamiya kafidir. Köylln 
içilecek ıuları ortadır. 

Köy halkı Kırım, Batum ve 
Rumeli muhacirleridlr. Bu köJ 
cıvarmdaki çiftliklerde güzel pirinç 
ve mısırlar yetişir. Halkı çok ça
lışkandır. Haftada bir kurulan 
pazara bu köyün bahçe! : rinden 
en iyi ve en ucuz sebze gelir. 

Köyün kendini idare edebile· 
cek ormanı yoktur. Köyün hemen 
içinde bulunan dört beı diğer· 
men bu kö) Un civannda bulunan 
köylnlerin yaz, kıı unlarını 
öğüdUr. 

Kurak senelerde bu diğ~rmen· 
lere Kandiro kazasından un öğüt· 
meye gelirler. Kayün çahşkan 
muhtarı Bay Veyse), gerek ziraat 
ltlerinde, gerek köyün ihtiyacı 
olan diğer itlerde köy kanununa 
göre ihtiyar heyetile bir:ikte ver· 
dlğl kararlar köy halkım mem· 
nun etmektedir. Gerek pancar, 
gerek pirinç mahsulünden bu 
köyo bu ıene 20 bin liradan fazla 
para girınittir. köylünUn bu ıe· 
neye kadar birlkmit vergi ve 
1alr borçları ödenmiştir. Köyün 
yollara güzeldir. ----

Bartın da 
Bir Kadının Bacağı Ezildi 

Bartın, (Huiuıl) - Boğazda 
acıklı bir kaza olmuş. Betiktaıta 
oturan Huriye isminde bir ka· 
dıncağız, vapurla Bartma hareket 
etmiştir. Vapur, gece Bartın bo· 
ğazına gelmiş, demirlemiştir. Fa· 
kat merdivenler deniz tarafma 
indirildiği için, kara tarafına 
yanaıan motöre, yolcular halat
lardan ııyırılarak inmeye mecbur 
olmuılardır. Huriye de iplere 
tutunarak inerken ıol bacağı mo
törle vapurun araıında kalarak 
eıilmiıtir. Kadıncağız, tedavi 
edilmek üzere tekrar Istanbula 
dönmUıtür. 

Bir Molör Battı 
Bartın, (Hususi) - Koca HU· 

aeyinln motörU, ceviz kUtüğil yUkU 
Ue lstanbula giderken Kefken 
civarında batıoıı, mürettebat kur· 
tarılmıştır. 

Bir Motör Oturdu 
Bartın, ( Huıuai ) - Limanı• 

mızda mensub Yıldız motörO, 
yiiklü olduğu halde, Kozlu önle· 
rinde döküntüye çarparak ıu 
almıya başladığından kuma bin· 
dirmlıtir. Baoka zayiat yoktur. 

lzmit Ticaret Odasmdan 
Bir lsllfa 

lzmlt (Hususi) - Yakında 
intihabı yenilenecek olan Ticaret 
odası meclisi azalarından Bay 
Sadettin iıtif a etmiştir. istifanın 

ıebebleri etrafında VilAyet ma• 
kamı tarafından tahkikata baş
lanalmııtır. 

Dörtyolda Muallimsiz Mekteb 
Dörtyol ( Hususi )- l 60 evli 

Üzeylrli köyUnUn mllkemmel bir 
mektebi vardır. Bu mektebde 
62 lalebo okumaktadır. Fakat 
köyün muallimi yoktur köyIUler 
bir mual:im gönderilmesini rica 
etmektedirler. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 

900 Evli lnönü Bayındırlık 
ileridedir işlerinde Çok 

lnönU, {Hususi) 
- Kurtuluş &a· 

vaşmda büylik 
ün kazanan in· 
önll B o z il y n k 
kazaaına bağlı 

ve Bozüyüğe 16 
kilometre uzak· 
lıkta bir nahiy• 
merkezidir. Ka· 
s~ba büyüklil 
kiiçükJü birçok 

inlerin ö.1Undedir. 
Kasabada 900 

cvd8 3260 kiıi 
barınmaktadır. 

Kasabada6-7 
yıldanberi pancar 
ekimi başlamıtbr. lnöoUnde 
pancar ga} et iyi yetişmekte ve 
bu yüzden kasabaya her ıene 
yüz binlerce lira girmektedir. 
Kasaba istasyona 3 kilometrelik 
bir yolla bağhdır. Nahiyede ba· 
ymdırlik lı:eri yolundadır. Bütün 
köyler telefonla biribirlorine bağ· 

Malatganın 
istekleri 

Malatya, (Hususi) - Burası 
meyva istihsali ile meşhurdur. 
Böyle olmasına rağmen burada 
mcyva çok bahahdır, biJhasea 
dükincılar pazar satışlarının iki, 
Uç miıli fiatla ıatış yapmakta· 
dırlar. Pazarda bir kilo elma 
4-5 kuruşa, manav dUkkAnında 
ise 15 - 20 kuruştur. 

lf- Malatyanın eksiklerinden 
biri de meydandır. Malatyada 
bir tek meydan vardır. Buraaı da 
Samanpazarı, Odunpazan Buğ· 
daypazn, Sebzepazarı ve Hayvan 
pazarı olarak kullanılmakta.dır. 
Bu yüzden meydan daimi surette 
pislik içindedir. Bunun için Ma· 
latyada bu pazarlara mahsuı bir 
>•r teminine ihtlyac vardır. 

f(.alatyada Kaysı Gecesi 
Malatya, (Hususi) - Burada 

her yıl yapılan kayısı gecesi bu 
sene de Halk evinde yapılmıı, 
kutlulamaya ittirak edenlere Ma· 
latyada istihsal edilen mahsuller· 
den ikramlarda bulunulmuş, bu 
mlloaaebetle konferanslar veril· 
miıtir. . 

Uzunköprü de 
Bu Sene Fazla !Ekim 

Yapıldı 
Uzunköprll (Husuıl) - Ömer• 

bey nahiyesinde Avcubaıı Bay 
Ethemin ve Ziraat fen memuru 
Niyazi Acaranın reisliği altında 
bir ıUrek avı yapılmış, 17 yaban 
domuzu öldürlllmüıtilr. 

Bu yıl havalar iyi gittiği için 
kazada geçen yıla nisbetle daha 
çok ekim yapılmııtar. 

Bitlis Ve Doktorlar 
Bitlis (Huausl) - Bitllıte nUfus 

kesafetine göre bir doktor azlığı 
göze çarpmaktadır. Reımt Yazifeal 
olan 3 doktorla bir sıhhiye me· 
murundan baıka doktor yoktur. 
Memleket haatahaneainin de ope-
ratörlüğü mllnhaldlr. Bitlis Şark 
vilayetlerinin tranıit merkezi Yui
yetlnde olduğu için burada dok• 
tora tlddetle ihtiyaç vardır. Hu• 
susi doktorların da iyi para kaza• 
aacakları muhakkaktır. 

İnönü abidesi önünde bir göıteriş 
lanmış, her k6yde bir mekteb 
yapılması itine ehemmiyet veril· 
mlştir. 

Kaaa banın ortasından geçen 
ana yolu kaldmmlanmıı, bUtlln 
evler kireçle badanalanmıf, çarıı· 
aında berber, kunduracı, demirci, 
sobacı, manifaturacı ve saire ıf· 

bl blltUn dük· 
kanlar bir araya 
toplanmı=itır. İnö• 
nü su işinde çok 
talihlidir. Murat· 
lı auyu kasabaoıo 
ıhtlyacına kar
tıladıktan sonra 
Kütahya ve Bi· 
Jeclkte blle para 
lle sablmakta· 
dır. Kasaba önün· 
den geçen Sarı 
suyun yaı: tığı 
bataklıklar sıtma 
mücadele tcş· 
kilAtı tarafından 
kurutulmakta dır. 
Nahiyenin beş 
sınıflı ilkmekte· 

binde 250 yavru okumaktadır. ilk 
yazda da yeni bir mekteb yapı· 
lacağı umu1maktadır. Burada oku· 
ma iıteği çok ileridedir. Şimdiye 
kadar iki kurum halinde çalışan 
geneler birleımişlerdlr. Nahiyenin 
biri özek, diğeri Oldubah köyle
rinde iki kooperatifi vardır. 

Y ozgadda Hususi Muhasebe 
Demirhanesi 

Yozgad demirhaneıinin marangoz kıemı 
Yozgad, ( Husuıi ) - Huauıi muhaaebe tarafından 12 yıl önce 

kurulan Y ozgad demirhenesl yedi aydan bert çok ehemmiyetli bir 
ça:ışma yapmıya başlamıştır. Vilayet dahilindeki kağnı arabalarının 
dört tekerlekli v• demir dingilli arabalarla değlıtirilmeal huıuaunda 
bu demirhanenin bUyilk hizmetleri olmaktadır. Gerek vHAyete ait, 
gerek hususi eıhasa ait marangoz işleri de çoğalmıt bulunmaktadır. 

Demirhanede su boruları, kömUr ıobaları, bUUlo dökme itleri, 
makine tamiratı, pulluk ve saire de yapılmaktadır. Demirhanede 50 
amele çalıımaktadır. Demirhane mUdUrll Bay Fahrinin iyi idaresi 
ıayesinde beklenildiğind~n daha çok latifade temin etmektedir. 

Kubilay İhtifali 
Edirne Ve Aydınlılar Da 

lhtif al Yaptılar 
Edirne, 26 (A.A.) - Edirne 

Halkevinde inkılib ıehldi KubilAy 

için büyük bir ihtifal yapılmıı ve 
birçok hatibler inkılAb mevıuunda 
ıöylevler ve konferanslar ver
mlılerdlr. 

Aydın, 28 (A.A.) - Mene· 
mende yapılan Kubiliy Abldıesi· 
nin açılma meraılmlnde bulun• 
mak üzere Halk Fırkası ve Hal· 
kevlnden birer heyet Menemene 
gitmiılerdlr. 

Bakkal DUkkAmna Giren Kurt 
Bolu ( Huıuıi ) - Şehrimize 

evvelki gftn dağdan bir kurt 

lnmlıtir. Köyltl tarafından kova• 
!anarak yaralanan bu kurt ıehre 
inince bakkal Bay Zekinin dllk· 
kAnına girmiı, fakat bir zarar 
vermesin• meydan verilmeden 
arkasından yetişen köylüler tara• 
fından balta ile 61dllrlllmıtür. 

Karamanda 
Ata Türkün Bir Heykeli 

Y apbrılıyor 
Karaman (Hususi) - Beledi· 

yemiz kasabanın imarı için çok 
çalıımaktadır. Üç aydanberi lnıa 
edilmekte olan hal bu ay bitecek 
ve yılbaımda açılma resmi yepı· 
lacaktır. Şehrin ortaaında park 
yeniden tanzim edilmektedir. 
Buraya AtattırkUn bir heykeli 
konulackbr. 

Belediyenin teais ettiği fidanlık 
6nUmUzdekl ıeneden itibaren 
halka (dediği kadar aşılı fidan 
tevziiot baılayacaktır. * Halkevl temail kolu tara• 
fandan Gazi ilkmektebinde fakir 
çocuklar menfaatine bir mUsamere 
verilmlı, btıyUk rağbet görmüştür. 

Çanakkalede Su işi 
Çanakkale ( Huıuıi) - Bele· 

diye ıehri su sıkanbsından kur• 
tarmaya karar vermiş, eski ve 
dar au borularını değittirmeyl 
miinaslp bulmuştur. Faaliyete 
baılanmııtır. 

Birinci kamın 27 

' 
Tarihi Fıkra 

Eşeklerin 
Değeri 

Bizim çocuk, tarih dersind 
hayli ilerledi. Şimdi Romalıl 
okuyor. Yalmz onun geçmiş gii 
lerde olup biten işlere değil, t 
rihin masal tarafına gönül ver 
ği de gözllmden kaçmıyor. D 
gece karşıma geçti, kitabını hı 
hızlı karaıtırdı. 

- Baba, dedi, Poppee'yl 
nar mısın? 

- Şöyle böyle! 
- Bu kadın Romalılar Ulk 

ılnde bUyUk gezintilere çıkdık 
arabasının ardında beş yüz eıe 
ta11ırmıı. 

Bu ne eşek sevgisi? 
Bizim çocuk, Neronun ka 

olan Poppen:n eşek slltii ile h 
sabah yıkandığını ya dinley 
unutmuş, yahud duymamış. Yaln 
İmperatoriçenin her seyahatte bi 
ilkte bulundurduğu eşek siirUeU 

mim koymuş. 
Ben, Popp~ye yoldathk ed 

eşeklerin ne yUzden bu gezint 
lere katııtığını anlattıktan ıon 

fU fıkrayı da söyledim: 
- Eıkiden eşek stitiinUn d 

riyl yumuıak tuttuğuna inandı 
ları gibi o sUtUn verem hastalığ 
na iyi geldiğine de inanırlardı. 

Osmanhlar devrinde büyü 
kavuklu hocalardan biri de b 
inanla ciğerindeki yaralan eıe 

ıtıttı içerek iyi etme 
kurar, yavrulu bir eşek alıb ı 
tünli içmeye koyulur. Hoc 
tutum &ever adammıı. Eşeğ 
yediği arpauın, samanın karşıhğı 
eksiksiz çıkarmak için soka v 

çıktıkça ona binmeyi de unu 
mazm•t· Bir gUn, yine ken 
eıeğinin Usttinde, sıpa da ark 
larında olduğu halde Divany 
lundan geçerken arkadaşlarınd 
birlle karıılaşır ve konuşmıy 

bulaıır: 
- İyisin değil mi?.. Yüıti 

renk gelmiı. 
- Hayır, iyi değilim. Ciğeri 

yine bozuk. 
- Yok Canım. Kuruntu 

bırak. Turp gibisin iıte. 
clğln kalmamış. 

Eıek atltU içen hoca, bu sö 
den huylanır, yanıbaıında dura 
aıpayı göıtererek arkadaıına 
kartllığı verir : 

- Bununla ılltkardeı ola 
adamın iylllğinden ne çıkar 
kardet?. Beni bana mı anlat 
caksın?.. M. T. 

Kadınlarımız 
Her Yerde Halk Fırkasın 

Aza Oluyorlar 
Edirne, 26 (A.A.) - Şehi 

deki fırka ocak kongreleri ha 
lamııtır. Her akşam bir semti 
koogreıl toplanıyor. Kadınla 
fırkaya aıa yazmak için kadınla 
dan mUrekkeb propaganda heye 
çahıma!ıma devam etmekte v 
birçok kadınlarımız fırka ocakl 
rma bao vurarak aıa yazılma 

tadarlar. 
Isparta, 26 (A.A.) - C. H. 

vilayet kongresini aktetmiı v 
idare heyetini seçmiıtir. Bu yıl 
idare heyetine bir de kadın ü~ 
ıeçilmittlr. Fırkaya kadınları 
yazılmaları günden güne artma 
tadır. 

Gebze fırka Heyeti 
Gebze (Husuıi) - C. H. 

Gebze nahiye kongresi bitml 
idare heyeti Baıkanhğına Ba 
Süleyman, azal.klara Bay Sel 
hdtin, Bay Mehmet, Bay Adna 
Bay Mehıned Emin seçilm:ş : erdl 
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( Siga•et Alemi ) 

Akdeniz 
Anlaşması 
Meselesi 

HARİCİ 

Vaşington Andlaı-/ Noel Münasebetile Siyasi 
ması Tarihe Karıştı N ki S .. J • 

''W Memoryal,, adıadakl FraHız 
ıa:ıetesi, aeçende clıı itler bakanı 
Bay Tevfik ROıdil Araam Pariıte 
FraHU cht itleri bakaıu Bay Lnal 
ile yaptıtı politika l'lJrlımeıini alJz 
J'eliıl yapan bir aakale Jaınn11tar. 
Bunda deaillyor ki ı 

Amerikadaki Japon Elçiıi UtU ar OY CDIYOf 
Notasını Hazırladı 

*Türkiye Avrupa dlxeninin a-D•· 
lendirilmeıinde srittikçe faal bir rol 
•ynamaktadır, ki bu da Türkiyeyi 
tabii olarak bize yakıolatmaktadır. 
KGçük ltillfın mutlu bir mOtemmiml 
elan Balkan anlaıma11 Tlrkiyenia 
fayretli teıebbGalerl ıayealnde mey
dana çıkmıthr. Tilrltiye takib ettij'I 
harekat hattının nekadar dlrOlt ol• 
duğu hakkında açık deliller g3ıter• 

ınekte l'eçikmemiıtir. Bunun delili da 
Kıral Alek1andr'ın lSldürülmaainden
beri Yugoalu·ya ile tamamen mtit•· 
baaid oluıudur. 

Bundan maada lran ve Efraniıtan 
•asıtasile A.yadaki tHlr Ye nGfuzunu 
kuYvetlendiren ye lnkltaf attlren 
Tflrkiye - uzun yıllardanberl Sovyat• 
leri n müttefiki bulunmaktadar. Buna 
ıaanran Türkiyenin Fransa ile yakın• 
latmaaı ayni samaada halilaaaırda 
Sovyetlere kartı takibettltimiz alya· 
ıan1n arkadaılığıdır. ,, 

Fransız gaıeteaJ, bir TGrkiye • 
Fr.:naa ittifakı için timdflik bir lllıum 
lalaaedilmemit oldutunu, fakat lkl 
lnemleket araaanda çok iyi bfr doat· 
luk havaaı eamiye baıladıtıaı, bir 
lttlf ak yapmak ıuretile ltalyayı fÜp
heye dUıürmeoia aamanı olmadıjını 
yazarak, Akdeniz miaakı meaelemlnl 
alSıgelitl ediyor Ye diyor ki: 

"Velhaaıl, TOrkiyc ile 111Gıtakbel 
mnnaaebetlerlmiz, bir Akdeniz anlat• 
nıaaı vilcude getirilmeaine matuf 
olmak üzere aamlmlyet çerçevealo• 
mDnhanr kalecakta&. Bu Akdeniz 
misakı ayni ı:ama_. İtalyayı allka
dar etmektedir ve ortaya çıkmaaına 
matuf olan çahıma dikkate deter bir 

. dtrecede ilerlemit bulunmaktadar." 

lf. 
Bu yazı, Akdeniz aalaımaaı hak

kındaki fikirlerin toplu bir hulluaı• 
dır. Vaziyeti, o zniyeden ıGrmek 
fcab eder. Jf. 

ispanyada SUkOnet 
Madrid, 26 (A.A.) - Dıtltleri Ba· 

kanı memleketin her kötaalnde tam 
bir aükOn mevcud oldufunu ıöylemiıtlr. 

lçiıleri milıteıarı Bay Benıonun 
lıtlf r.11 kabul edllmiıtir. 

Vaıington 26 ( A.A. ) - iyi •a10· 
mat alan mahafile ılSre, Japoa elçial 
aaito, Japonyanın Vatlnrton aadlat
maııatlan yazıreçtitlae dair olan Ja· 
pon reami aotasıaı cumartHI rllnl 
Dıt lıleri Bakamı Bay Hul'e vere
recektir. 

s. o. s. 
Kar Fırtanaıına Tutulan 
Bir Vapur İmdad lıtedi 

Anvera, 26 ( A. A. ) - Halifakı 
açıklarında buluna• E•il Franki 
lımindekl vapur bir kar fırtınaaında 
dOmenini kaybederek S. O. S. tehlike 
itaretl vermeye batlamaaa Uz.erine 
Hanrl jupar Belçika Yapuru yetlıerak 
Emil vapurunu yedete almıtbr. 

Dlln buradaa kalkan iki ıı•ml de 
bu aabab vak'a yerlade bulunacak. 
lardır. 

Afgan Asileri 
lran T opraA'ında Ne Ka

dar Zarar Vermiıler? 
Tahran, 26 (A. A.) - Afsran aal· 

lerhıln Zurlbada taarruzları lır.eriae 
olan Litanl yerinde tedklk etmek n 
ölenlerle beraber sarar ıiyaaın bl' 
billnçoaunu yapmak &zere ytikHlc 
zevattan mOteıekkll •ubtelit bir 
koıniıyon teıkil edllmiıt ir. 

Garib Şey! 
Geçen Yıl Kaybolan iki 

Tayyareci Sağmıı 
Perpinyan, 26 ( A.A. ) - 1935 de 

J'etil burunda tayyareci Gate ile Bre· 
kenin kaybo'malarından öUlrü çıkan 
baz:a ıayialara balultraa tayyareciler 
aağdırlar ve fnkaf ecnebi bir devletin 
emrile kendilerini gizlemektedirler, 
Buna mukabil mıntaka yerlileri tay· 
yarecilerin adaya indikten ıonra 
öloürClldGkltrinl iddia ediyorlar. 

Oba bu huauata tahkikat yapma• 
l~ln arattırma ta11yarHl bir yolcu ile 
birlikte Franaız GlnHİn• dojru yola 
çıkmııtır. 

Saatte 514 Kilometre 
latrH 26 (A.A.) - Tayyarael DeJ. 

mo, kapalı devre i:ıerinde uatt• 
502,465 kilometre ile yeni bir atlrat 
rekoru ılde etmittir. Tayyarenin 
kontrol aletleri henüz alçillmemlttlr. 
Tııyyare aGrati, dönmelerinden birin
de, aaate •uati 514,280 kilometreyi 
f:ıulmuıtur. 

Sevmediğine 
Edebi " 

T;~ka A•ık 
i?7 I 12 I 9~l4 'T 

- Bayan Beyhan, kendinizi 
yormayınız, Buglln mUdUr m•· 
Eun... Öyle sıkı bir lıimlz yokl 

Demiıti, Beyhan, ona da cevab 
vermedi, yine baıını çarpıtark 
yorgun yorgun gUldU. 

Öğle tatilinde ıaıırmııta. 
Sabahleyin kavalb etmemlt ol· 
nıasına rağmen hiç açlık duymu· 
yordu. Lakin kahlemde de bir saat 
oturmak iatemedi. Nereye gld .. 
cektl? Sokağa çıktı ve dökkln 
camekinlarına bakarak yUrllmfye 
ba9ladı. 

Bir camekin 6nllade durmuf, 
ıörmiyen gözlerle bakarken ko· 
luna dokunulduğunuj hlı1Htti; bir· 
den UrktO. 

TUrkin, biraz korku, biraz da 
ıritemle arkadaşına bakıyordu ı 

- Ne bu dalgınlık yine? 
Beyhan, Türklnı unutmuıtu. 

Onunla göz göze gelince içi bur· 
kuluverdl. Türkin, herhalde dün· 
kü plij tesadUfUnU ve motör ge· 
:zlntislnl duymuştu. Bakıılarmdan 
bunu anlamamak pek gUç de· 
iildi. 

TUrkAn, ce\oab bekliyen bir 
tavırla duruyordu. Fakat Beyha· 
nın, kafası zembereği kırık bir 
&aat gibi duruvermi9, işlemi· 
)'ordu. 

Türkln, beklemekten yorul· 
muştu: 

- Şirkette, aenin çıkmanı 
bekledim • Koridorda, benim 
önümden ıeçtin, fakat beni gör-
medin. Bak, görmemezliie ıeldln, 
demiyorum. 

Beyhan, birden kendini top· 
Jadı : 

- A, dell I Niye görmemH· 
Jiğe geleceğim ? 

TUrkin bllglç bllılç batını 
eallayordu : 

- Eh, ~ da olabilirdi. Ne 
lae... Beni ıörmedin, geçtin. 
ÇünkU aenin daJıın hallerini bl· 
liyorum artık... Şirketten çıktın 
Ben de arkan sıra yDrDmiye bet· 
ladım . Evve!a, lo1<anhya gf:'e· 
cea'ini sanıyordum. Lakin büı;b:l· 
tijp akal fıt;kamete yUrOdUilln~ 

görünce, içime tllpbeler geldi! 
Beyhan, aorguy" çekileceğini 

btliyordu. Fakat böyle kaldmm 
UstUnde durub konutmanın mah· 
zurlarıodan ve ıekilsizliğioden 
korktu· 

- Sen, lokantaya gltmiyecek 
misin? 

- Peki. aen? 
- Benim, hiç iştahım yokl 

Haydi sen yemeğini yerken ko-
nu,uruz. Burada, gelen geçen 
bize bakıyor ... 

Kıra) Corc, Tehlikeden, Bay Bcnes 
Korkusundan Bahsettiler Harb 

Londra, 2' ( A. A. ) - Kıral Be
t\nci Corc, Noel yortuıu 111Gnaaebetlle 
,adyorla ln,-iliz ve imparatorluk te
baaaına hitaben verdlti a8yln1 ıu 
auret!e bit;rmi,tir: 

''- Eter ıe a im Uuk Hlndlıtana 
u1atıraa, bu aeain Hindiıtan mllletine 
olan d•imi ıcvglmi ye onun da bil· 
yilk ailemizin birlifl içinde kendlaioe 
dlite" mevkii anlıımaaını Ye tamamen 
takdir •tmeainl ııörmek arzumu ora• 
ya v,ötürmeaini iatorlm. 

Noel f enlitl en ı:iyade bir alla 
••raaiınidir n bHI dinliyea bapint
aia Kırata ne derecey• kadar batlı 
Ye biribirinlıle u bOylk bir aite 
dGolncaaile nekadar ltir~etmlt oldu· 
tuauzu anlamaaıJJ laterim. En candan 
dileth• "'u düıflae• n i.tekleria 
ku"Yntlenaaat •• daha ziyade J•pıl· 
maaıdır. Acua eadiıe içindedir. Milı· 
kltıerimlze hu aile ruhu ile kartı ko· 
yarsak muzaffer olaeatımııdaa 
eminim.,, 

b•y Benesin nutku 
Prat, 26 (A.A.) - Hariciye Bakanı 

Ba1 Benea, Praııer Praa•• ııazataain· 
de yaadıtı bir makalede, 1934 aene
ıladeki baılıca hldiaeniıa A'f'rupadaki 
ıulh ku"Yvetlerlnin tekrardan toplaa
maaı oldutunu allylemekt• ve Avru
pa polltikaaıaın yakın teklmllilnDu 
bQylk bir nikblnlikle kartılanabile
ceti kanaatini iahar etmektedir. 

Bay BenH, bu politikanın 
ılyaıaal ve ökonomlk bir iyiliğe 
doğru gidebileceğini ıöyliyerek 
diyor ki : 

"Batıda Franaaya ve doğuda 
Sovyet Ruıyaya dayanmakta olan 
küçük, Balkan ve Baltık anlatma• 
ları daha tlmdiden bir berkiıtir· 
me amili olmuılardır. 

TetekkUl etmtkte olan bu 
blok, her hangi bir kimseye karşı 
dllfmanLk be.ıemekten uzakhr. 
Kendi aiyaaa ve usullerine Polonya 
ve Almaayayı da iltihak ettirmek 
ve orta Avrupada ltalya ile bir 
teşriki meHI esaıını da aramak
tadır. 

Henüz tehlikeden uzak oldu· 
ğumuz iddia edilmezıe de 1934 ıe· 
nesinin ıon ayları içinde Avrupada 
aulh kuvvetlerinin eaash bir su· 
rette teıekkülO temayUlatlı, ufuktan 

TUrkAn, arkadaşına kak ver· 
m;fti. Tece11UaünU bu kadar çiğ· 
ce ortaya dökUvermiı olmasından 
Lt mdı. Yanakları pembeleıti: 

- Evet ... Evet ••• Hakkın var ..• 
Ve lokantada yavaı Hıle, 

Beyhandan özllr diledi: 
- Pardon ıekerlm... Seni 

hklb ettiğim için kızma ... 
Beyhan, omuzlarını kaldırmııtu 
- Hayır, neye kızayım? 
Türkan, yemek beyenmekte 

o gün mütkUlpesend davranma-
mııtı. Hareketini mazur göıtere· 
cek bahaneler, kulplar arayarak 
keke!iyordu: 

- Kızsan da baklıım. .. Ben 
de olaam kız~rdım... Fakat doğ
ruıuııu ıöylıyeylm, dalgınlığın 
beni korkuttu... ilk 1Uphem kay· 
bolmuıtu. Sen, dura dura, mak· 
aatsız, niyetsiz yllrUyordun .•. 
Hasbi mııın? Neyin var? Bu 88• 

bah çok mu çalııdın? 
Beyhan, yine yorgun yorgun 

1UlmUştn: 
- Haata değilim .•• Liklo beni 

hasta ediyorlar. ' 
Türkan, bir ip ucu yakala· 

mıftı, bırakm•k istemedi: 
- Behfcenln azizliğinden mi 

bahıetmek istiyorsun? 
Beyhan, kendini evvelden ha· 

zırlamıf olduğu için hiç ıatırma
mııtı: 

- Duydun, değil mi? 
TUrkin, ukadaıtnı kırmaktan. 

gücendirmekten korkuyor; Likin 
bUtUn tafsilatile öğrenemediği 
gezintiyi onun ağzından dinlemek 
için de çaldmyordu: 

.. . ın tehlikede olduguou ıoylıycn 
lagiltcre kırah beoiııoi Coro 

doğar gibi g6zllken harb tehlike· 
ıinin hiasolunur derecede azaldı~ 

ğını gösterir, buna rağmen hidl· 
ıelori iayet dikkatle takib etmek 
gerektir. ., 

Yine Bomba 
Patladı 

Santiyago (KUbada), 26 (A.A.) 
Noel eğlencesi unasında bir 

evde bomba patlamış ve alta kiti 
ağır surette yaralanmıştır. 

- Kıımen duydum. Fakat 
aana da bir parçacık gUcendim. 

- Neden'? 
- Harun Şinasi) l aana tak-

dim ettiğim gün, beni, adeti 
haşlamı§tın. 1-Jalbuki, Behicenin 
halın için motorlara binip saat
lerce dolaş yorııın ... 

Beyhan, dcğrulmuştu: 
- Anlatırım... Sen, evvelA 

&öyle, kimden duydun? 
Türkan, gözlerini kapadı: 
- Bu da, Bana ::ıid bir sır ... 
Beyhan, ısrar ediyordu: 
- Harun Şinasi mi? Behice mi? 
Türk in, batını ge. ıye itmiıta: 

- lkhi de değiıl 
·- O halde kim? Çok r:ca 

ederim, ıöy e. 
- Hilkat... 
Beyhan, ııçramııtı: 

Ne münasebet? 
- Sen, motörden çıkarken 

o da Kadıköydcn vapura bini· 
yormuş! 

Be) hanın bütün YllcudUnU bir 
attş kaplamıştı. Hilkatin görmes;i, 
öğre:-ımesi demek, bütiln tirk_tin 
öğrenmesi demekti. 

Arkadaşının canının sıkıldığını 
gören TUrkanı.1 da içi üzü müıtll: 

- Ben, evve·a inanmadım 
amma, Behicenin de motörde ol· 
duğunu aöy edi. Sonra Eehiceyi 
gördüm, tasdik etti. Öğle tatfiin
de, beni görllr, anlatırsın! diye 
bekledim. 

Manalı manalı dudak bükü
yordu: 

- Bilmem; dostluğumuzdan 
öyle tahmin etmştim de ... 

Sayfa 5 

( Gönül işleri J 
Okugucularıma 
Cevablarım 

Kumbaracı Yoku~unda Hay Hay
riye : 

Konuıup sevişmeyi Belediye 
daireıioe gittiğiniz gUne bırakı· 
nıı:. Yapacağınız ıey kızm aile• 
alne gidip derdinizi anlatmaktan 
ibarettir. Yatınızın otuzu geçtiğine 
nazaran aokakta sevdiğiniz kızm 
gelip geçiıinl beklemenin niha· 
yet mekte"b çocuğu iti olduğunu 
elbette bfllrslnfı. · 

* Şatkıa lmzasile bana ozun 
bir bir mektub sıönderen genç 
kız, okuduğunu söylediği hayali 
romanların tesiri altında, haki· 
katen perlıan bir vaziyete düt· 
mllıtür. Burada, bahsettiği 
gendn kendiainl cidden se• 
vf p aevmedii"inf tahli1e giriş· 
mlyeceğlm, ılSyllyeceğim tek 
t•Y bir genç kızm bilmeıl icab 
eden en ibtldal kaideyi unuttu· 
ğudur. Yanum blllr mlain ki aık 
bir gölgeye benzer kaçtın mı 
arkandan gelir' nıerlne koştun 
mu kaçar. Bir gene kızın baılıca 
kuvveti ise evleneceği ıamana 

kadar muamma halinde kalma
ıındadır, halbuki aen bu gençle, 
evlenme kelimesini teleffilz bile 
etmeden bir yıl mlltemadl yen ko· 
nuımutıun, onun için Yllcudundan 
gayri bilinmedik birtey bırakma• 
mıtııo, o halde niçin aana aadık 
kalmaaını iıtiyoraun? Ne hakla? 

Bırak, arkandan geJıin, gel· 
mezae hatanı anla Ye unut, 
bundan aonra da ağzında «der· 
hal» evlenmek aö.ıile yaklaşma
yan erkeğe sırtını çevir, iıte 
eana ıöyliyeuğim budur. 

TEYZE 

Llndbergln Çocuğu 
Nevyork, 26 (A.A.) - Bay Llnd

bergin çocuğunun m<lrebbiyeai Bayan 
Behi çocuğu kaçırmaktan ıuçlu Havpt 
manın muhakemealnde ıahidllk etmek 
O:ı:era buraya gelmiıtir. 

lran • Irak lhtlllfı 
Tahran, 26 (A.A.) - Dııitleri Ba

kanı Kbiml Han ile İran Heyeti, 
Irak müracaatının müzak~reainde 
memleketlerini temıil etmek üzere 
Cenevreye hareket etmiılerdir. 

Beyhan, garaondan ıu iıte· 
mitti; dudaklarını ıslatır gibi bir 
yudum aldı, bardaA"ı bıraktı: 

- Evvelden tertib edilmi9, 
hazırlanmıt olsaydı, belki bir 
tarafı aksardı. Fakat bu öyle 
bir tesadüftü ki kaçınmıyacak 
bir vaziyete dilttllm. Evet, 
plajda ıskalar edildi. Motörlerle 
gezıldf, gUIUndU, eğlenildi. Fakat 
ben, hiç eğlenmedim, eilerıeme
d im .. Bu geıintl, bu eğlenti, beni, 
adeta baata etti. Üzerimde bir 
kınkhğım var ki ..• 

Gene kız, bunları içten söy• 
lUyordu. TUrkin, taaccUbnnU giz
lemeden bakıyordu: 

- Neden, Beyhan? İltifatın 
fazlaaı da inıaoı rahatsız eder. 

- Ha)ır... içine dUıdüğüm 
muhit, beni eğlendiremedi, ısına· 
mo.dım. 

- Peki amma, neden? 
- Bilmiyorum .• 
Türkln da kollarını açmıştı: 
- Ben de anlamıyorum ... 
Gc ne kı.ı, adcla iayan ede· 

cektı. O, anlamıyor; bu istiğnaya, 
bu omuz ıilkite, burun kıvrııa 

aklı armiyordu. 
Onun halinden, bakışlarından 

neler dUşilndllğUnU Ye neler de· 
mek İ:ıtediğinl anlaya.. Beyhan, 
içini çekmiıti: 

- Ben de anlamıyorum. 
Beyhanın zihnine, Hilkatin 

görmUı olmaaı! zehirli bir çiYI 
gibi saplanmıştı. O glln değilse 
yarın, öblirgUn, ıirkette imalı ök· 
ıürükler, manalı bakıılar, kinayeU 
lif abşlar baıhyacaktı. 

(Arkaıı var ) 



6 Sayfa 

Dünga Hadiseleri _,,,,_ ________ ,_, ____________ ...,_ 
' 

Yerde Yatmaktan 
Korkan Adam 

Bizans imparatorlarından Koa-

~
.ünkü gılan· tatinin kız nın yı· 

lanlardan çok 
an korlcugor korktuğu rivayet 

edilir. Onun bu efaanevi korku· 
suna misal olarak öldükten ıonra 
tabutunun Ayaofya kapasına aaal
dığını, buna rağmen bir yılanın 
tabutu delerek içeri girdiği ve 
korkak pren&esi soktuğu göste• 
rilir. Bu tabut hala Ayasofyada 
asılıdır delik de görtililr. Fakat 
yılanın duvara tırmanma kudreti 
yoktur ve hele tabut delmek 
onun için değildir. Bbncnnleyb 
bu, bir ma111aldır. Maomafıh Ame
rikada yaıayan bir adamın yı· 
lanlardan, bu Bb;anılı prenses 
kadar ve belki de o:ıdan 

daha fazla korktuğu haber 
veriıiyor. Bu adam Arkaozaa 
vilayetinin Horasi kasabasında ya· 
ıamaktadır. Adı, Fred B!:'ovn'dur. 
Bu adamı tanıyanlar, onun, ken· 
d:ıini bildi bileli yer yatağında 
yatmadığına tahadet etmekte
dirler. Fred Brovn tlmdiye ka· 
dar ytıkaek bir ağaç kütOğü
nün Üitüno konduru muş de
mirden bir kulübe içinde vo 
bir karyolada yathğını anla· 
tıyorlar. Bu karyolanın merdi· 
veni yoktur. Fred Brovn gerek 
ağaca, gerek karyolaya, hep tır· 
mnnarak çıkmıştır. Son zamanda 
fazla ihtiyarladığı için bu yUksek 
istirahat mahallini terketmlş, bir 
kulübe yapmıştır. Bu kulübe de, 
yerden altı metre yüksektir. Et· 
rafı cam bir duvarla çevrilidir. 
Yılandan korkan Amerikalıya 
göre tayet kulübesine bir yılan ge
lecek oluraa cam duverda kendi· 
n· görecek ve kcrlrnp kaçacaktır. 
Şimdi de, korkusunu bu yolda 
avutmıya uğraşıyor. 

>#-

I• spanyada son ihtilalden ıonra 
babae mahküm edilenlerin 

/spangada ıayısı o derece 
çogalmııtır ki, bun
ları mevcud ha
pishanelerde ba
rmdırmanın lmk4· 

"üse1'an ka
rargahları 

tesis ediligor 

nı kalmamıf, yeniden "toplama 
yerlerinteaislne zaruret baaıl olmut 
tur. Toplama yerleri timdiki halde 
lapanya dah;J nde tesis edümiş· 
lerdlr. Fakat yakında mevkuf· 
lardan en tehlikeli olanlann glSn· 
derilmeleri için Afrika ile lspan• 
yol müstemlekelerinde de yerler 
aç11acaktır. 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 

Güzel bir muhtı~a 

• 
Tanınmış kalemlerın ııı 
Seçme yazllar 

• 
Kültür, sıhhat, ev, iırm, spor, 
aan'at bahisleri, faydalı bilgiler 
n ara<lıfınız herşey ..• 

--

1935 
MATBUAT ALMANA Öl 
1 Her kitabcıdtı buluıuır. 1 

SON POSTA 

Mançini Metre$ini Öldürdü Mü Öldürmedi Mi? 

Maznun Kendi Kendisi çin Kitaba 
El Basarak Şahadet Ediyor! 

Müekkilinin Suçsuz Olduğunu Değil, Suçsuz Olması İhtimall Bulundugunu 
labata Çalışan Bir Avukatın Mahareti 

Reis ile Maznun Arasında Bir Sual. Bir Cevab ! 

Avukat Miıter Rirkett'in mahkemede 
alınmıt bir re1mi 

Lewı (Birinci klnun) - Bugünkfl 
eeJse t"mdiye kadar gardllklerim zin 
ea i'aribl, hem de en hey canlıu 
o'du. Söz slJ'aaı Mnddeiumumicle idi, 
kıaaca: 

Maznunun suçlu oldukunu gÖ•· 
termek için dinlenme.erine lüzum 
8'Ördüfü bOtün ıahidlerio dinlenilmit 
olduklarını ıöyJedi. 

Şimdi ıaz nöbeti Mançlni'nln 
avukatı Birkett'te idi. 

Fakat unutmadan ıöyleyim: lngiliz 
mahkemelerınde maznuna v11kalet 
eden rıvukatın müdafaaaını yapması, 
bir muhakemenin aon aafhaaını 
tetkil etmez. 

Binaenaleyh ııvukat bir taraftan 
maınunun ıuçıuıı: alduğunu, dRha 
doj'rusu " auçauıı: olmu na ihtimali 
bu!undutunu ,, ı ıpata ~ıılrftı. ite 
t ı raftan da bizzat maznunun kendi 
davuında ıahit olarak dinlenmesfni 
istedi. Ve bu ııayede de maznuna 
ıöa ıöyleme fırsata verllmit oldu. 
Tabii kendi avukah tarafından iıtic• 
vah ediliyordu. Ve auallere cevab 
verirken, iki ay müddetle bir cese
din yanıbaoında yatıb kalkmakla ge
çen hayatının acı ııafhalarıaı anlatı. 
yordu, halinde, taYraada hiçbir heye• 
can .,. korku yoktu, kendi kendiıine 
tamam bir ıurette hakimdi. 

Fakat l•teraeniz, bu genel müta 
Juları bırakayım da, ıiıe tafellatı 
anlatayım. 

Yerinde Verllmlş Bir Karar 
Celae açılınca mllddeiumumi ayata 

kalkarak reise bltab etti: 
- Maylord, muhakemenin bu saf

hu1nda müddeiumumilik makamı 
artık ıöylenilecek hiç bir aözO kal~ 
ma~ıtı dütDncuinde bulunuyor! Dedi. 

lna-iliz muhakeme uıu!ünde bu 
dmle, mGddeiumumiliğin dinletmek 
iıtediti ıabltlerin bittitinl ve sıra un 
mCldafaaya geldiğini g~sterir. 

Avukatın Prokası 

Avukat Norman Birkett bu celsede 
aÖ2: ıöylerken daha evvel anlattığım 
o ince uzua ellerile inaana hayret veren 
jHtler yapacak, araaıra sat elile pro
kuını tutub çıkaracak, ıonra ıert 
bir hareketle tekrc r hatıaın üzerine 
oturtacaktır. Birkett - Temmuzun 
15 inci aaat (11) 1 (45) geçedenberi 
yani bir bavulun içine Violet Keyi~ 
ceaedi bulundutu dakikadan ltibaren 
lıu mHele hakkında birçok Janlrt 
fey1er ılSyleDdl ve y<? ıı:ıldı .. ,, 

Avukat bu bathnırıçtu sonra 
mGddeiumumiye hitab etti: 

- Maamaflh Ubum glSrdüfü ıahlt
leri çat.rırken, aorguya çekerken ma• 
kamınız gayet dtirüst har•ket etmittir, 
dedi, ıonra jurl heyetine döndü: 

- Siıe gelince efendiler, maznunu 
mahkum edebilmek için ıuçlu oldu• 
tuna her türlü tilphenin flıtilnde 
kanaat getirmeniz lizımdırl dedi • 

Kan Lekeleri 
Avukatın jiiri. heyetine, maznunun 

"ıuçı.uz o:abilmui ihtimali bulundu
tunu,, göalermek için arzettiti de
liller iki k11.mdır. Birinci kıaım 

maznunun üzerindekj clbiHlerde gö
rillen kıın lekeleridir. 

Avukat: - Bu lekeler hakikaten 
kan lekeleridir Ye cesedi ihtiva eden 
bavuldan aıvatmıttır, ccaedden de
fi'! Çllnkü maznunun lekeli elbiısele· 

ri Vıolet Key'in ölümllnden çok son
ra ahamıtbr. Bunu ai:ıe lıbat 
edecetim. ,, 

AYukahn delilerinin ikinci kıımı· 
ıta gelince, bunlar •imdiye kadar 
dinlenilen fabidlcriu ifadeleridir. Ve 
&ıvukat bu ifadeler araaında maznuna 
atfeD ''bir kadıaı ciöYmektenH çe
kiç!• kafasına vurmanm müreccah 
olduğu,, teklin"deki oObbe uyandıra
cak cllm!eleri çocukça bulmaktadır. 

Avukat - Maznuna atfen bu 
cGmleltsri •öy'iyeo kadın tabldler ha
yatta yaptıkları meslek itibarile po• 
liaten korkarlar, tesir altında kalıınt• 
lardır. Poliste İfittikleri cümleleri 
burada tekrar etmiılerdir. Bu kadın· 
lara acıdım. 

Morfin Meaele.ı 
AYukat bunt!an sonra Violet 

Key'io nasıl 4'ld0ğijnll lsbat etmenin 
kendine dllımediğine ıöyledL 

Avukat - mutad Ozere morfin 
kulJand tı sabit o'mu9ttır. CHedinde 
ıarau :ı miktıırda al nabilecek dere• 
ceden fazla morfin bulunduğu görül-

~tiir. Belki ö!OmO bu il!ç intaç 

d Doriı Hayır cemi) eti milmessiliuin 
uezıtreti altında mahkemeye geliyor 

etmiıtir, bilmiyoram, ıiıe sadece bir 
ihtimal olarak "tekin,, ediyorum. 

Avukat - Violet Key nine bir 
çok erkek kabul ediyordu. Bunlardan 
birile kavıra etmediji, kavga ederken 
merdivenlerden dOtoıedlji malüm 
detildir. 

Tekrar ediyorum, bu sahada ia
bat etmek mtldafaaya dfttmez, Miid
deiumumilitin nzifesidir. Diter ta
raftan bu cinayetin Hikl nedir, o da 
bel i detildirf 

Avukat müddeiumuminin bu nok
tayı aalamadıtı noktaıına ita-
ret etti ve ıonra Mançini'nJ 
10 mayıı perıembe 111DD aktamı 
evine döndüğü zaman ( Vıolet Key ) i ........................................................... _. 

TAKViM== 
Ola PERŞEMBE Kasım 
Jl 27 1 ncl KANUN 834 50 - -Arabi Rumt 
20 Rama:ı:an U5J 14 1 el Klnun 1311 --

Vaklt Esa-:-ıt Vaut! 
Va•tt LHI 1 Vml 

Glln•t 2 38 7 24 Aq.ıDa 12 - 16 46 

Öi·• 7 28 12 14 Yataı 1 19 18 2S 

llLlad! g 41 lt 34 lmaak ı.:ı 51 ,') J7 

Violetht Kıy 
ali buldutunda tlbhe olmadığını 
ıöyledi ı 

Avukat - ilk kork11 geçince M:ın• 
çini kendiılnio bir sabıkalı olduğunu 
dütilnmilş. Katil aıfatile lsticvab edil
mekten endite •tmlt, ceaed1 bir 
dolaba koymutt aonra bir bavula 
yerleştirmiştir.,, 

Mançini'yi lttiham eden deliller 
arasında, l>'.ilnuOn k :ı karde,ine, 
ıeyı:ı hatinl tehir etmesi için ö .ünün 
lmıas:Ie çektiği bir telgraf vardı. 

Avukat bu telgrafı töyle izah etti : 
Mançini metresinin ç"ntasında Violet 
Key'e kız kardeşinden gelen b ' r 
mektub bulmut, bu mektubdan onun 
kardetini görmek Dzere gelecetini 
öğrenmiı, cesedi aaklamıya karar 
verince, kıza sr•lmemeal içia ba 
telgrafı çekmittir. 

(1) Numarall Bavul 
Mançini'nin 11öylediğf yalanlara 

gelince, avukat kabul ediyor ki, 
bunlar beaapsızdır. Zabıta Mançinl'nin 
evinde bir cHed bulundufuııu bfJme• 
den, aadece Londra iataayonunda 
baYıtl içinde bulunan cesed münaae
betile ffadeıinl aJdıfı uman yalan 
aöylemittir Fakat bugiln sabit o!
muıtur ki 1 numaralı esraronaiz ceaed 
meselesinde Mançini'olo alikaaı 

1oktur: 

Avukut - Jflri Efendillr, beni 
dinlemekte röıterditiniz ıab1rdan 

dolayı teıekkilr ederim. Milsaade 
edeneni:ı aize timdi bizzat Mançiniyi, 
ıonra ı nnuioi, kan lekeli elbiHlerin 
cinayetten ıoara ıatın alıod ğıoı 

aöyleyecek olan birkaç tahldi din
leteceğim. 

Mançinl'nln Kendi Kendine 
Şehadeti 

Milbatlr Mançiniyi çağırdı. Mançinl 
locasından kalktı, aıağıya indi. Şa
hidlere mahıu• mevkie geldi. Uzatılan 
İncili aldı, daha atır bir •esle tama• 
men hakikati ıöyleyeceğine yemin 
elti. Bundan aonra da sol eli 
ile cebini karıotırdı. Bir fey 
çıkardı, kapalı avucunun içinde aım· 
sıkı tuttu: 

Reis - Avucunuzda 
nedir? 

Mançininin avucu açıldu 

tuttutunuz 

Ma:ınuo - Küçük bir dua kitabı 
Maylordl 

Reiı - katolik mlıiniz:1 
Maznun - idim, timdi delilim 

Maylordl 
Ve dua kitabıaı tekrar cebine 

koydu. ve avukatı tarafından iıtlcvdb 
edllmiye ba9landı. Mançini yavaf 
yavaı heyecana kapılmadan, ıoj'uk 

kanhlıkla aöylüyordu, verditi cnap
lardan anladık kh 

Vio~et Key maznundan 16 yaı 

büyüktü, fahitelik ediyordu, eline 
geçen paradan, parasız kaldığı zaman 
Aııkına da hiHe ayırıyordu. 

Mançini - Bir akıam geç vakıt 
eve geldi~im uman onu yatakta 
buldum, elini tuttum, buz gibiydi, 
ölmüttil. 

AYukat - Bu, buluı ıizio &zeri-
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Kari Mektabları 

Araç Beledige&i 
ihtiyaçları 
Karşılıyor 

Bundan bir ay evvel gazete
mizin memleket sayf aıında mem
leket sütununda Araç kaıaaı 
hakkında bir yazı çıkmııtı. Bu 
ya~ıyı okuyan Araçh okurlarımız
dan yazıcı M. Münilr imzab bir 
mektub aldık. Bay M. Mnnır bize 
ıu malümatı vermektedir: 

«Araç Kastomonuya 50 kilo
metrellk muntazam bir soıe ile 
bağlı 150 evli plAn üzerine ya• 
pdmıı bir kasabadır. Kazamn150 
parça klSyü ve kırk bcı bin 
nUfuıu Yardır kasaba ve mlllha
kah çorak bir mıntaka değildir. 

Araç, etrafı kıraç, paran vana 
aaç, paran yok ise durma kaç, 
zözfl yersizdir. 

Aracın belediye' bUtçeai dört 
bfn liradır. BUtcenin darlığına 
rağmen belediye tarafından blr 
çok ıeyler vücuda gelirilmif ve 
hatta bundan llç dört ay e•vel 
1 lanılarak ıu ile ftleyecek 
u•-Ktrik için tftrbin ve saire alpa· 
rit eclilmittir. Araçta kilo ile 
pilav satıldığı doğru değildir. 

Pilav satmak Araçda adet olma· 
mıştır. Araçda koyun etinin ki
losu on ilç kuruştur. Araçta ye· 
mekli oteller de vardır. Belediye 
en mUhin olan i.faiyenin fennt 
vesait teşkilatını ve yangm havu• 
zunu yapmak için çalışıyor. Bun• 
ları yapdıktan sonra diğer ibti· 
yaçlarla meşgul o!unacnktır.» ............................................................. 
nizde ne tHir yaptı? 

Mançini - bilmiyorum, urboştum. 
Avukat - Neden hemen , poliıe 

haber Termediniıı:? 

Bu defa maznun reiae dilndQ. 
- Maylord, timdi ıöyliyeceğim şey 

ıi:ıe hoı ırörilnmiyecektir. fakat haki
kattir, benim gibi bir ımbıka'ı böyle 
bir mHele için polise mllracaat ett' 
mi dOıUıt bir surette kartılaomaz, 
billkiı hırpalanır, eminim ki gltsey· 
dim, ıayle•eydim, "bu k dınla birlikte 
yatıyordunuz, muhakkak ıi:ı 81dOr .. 
miltıüniladilr,, diyecek1erdi. 

Mançinl bundan ıonra ceaedi ev• 
yelt bir yGke koydutunu, ıonra 

bnula rerl•ttirdiğini anlatb. Çok 
tabii bir itlen bahıediliyormuı ıribl 
ıöylllyordu. Sonra küçük Doria ile 
konutmasıua geçti. 

Maoçini - Kız bana •• ne kadar 
eameniniı, adet& plajdan gelmit bir 
adam gibi,, dedi, Hrigthendco geldi-
ğimi aöyledim, kız baykırd , •• A, bir 
bavulun içinde bir kadın cesedi bul-
dukların ıehrin iıtaayonundan Hyle 
mi ?,. dedi. 

Mançini timdi jüri heyrtioe balo
yordu, anlatmak latiyordu ki, burada 
adı i'eçeo bavul, iahayooda bulunan 
ve kendiaile alikaaı olmıyan (1) No.h 
bnuldur. 

Mançini - Violet Key'in ö"ümlln
den mea'ul değilim, ona hayatında 
fiıke bil• Turmamıt b"r ııdamım. 
dütllnGnüz bir defa, its"z kaldığım 
zamanlardı beni, vücudünll ıı.tarak 
besleyen bir kadındı. 

Mukabil lsticvab 
Sorgu ıorma aıras ı ayukaltan 

•Müddeiumumiye gt"çmiftl ve bu 
maznun için en korkulacak bir safha 

idi. 
Milddeiumumi- Metrcıiniz almilttü, 

bu Taziyette katillerin kim o ;ma nrı 
icap edeceti hakkında pol •İ en ziya• 
de tenvir edecek mevkide ai:z bulu• 
nuyordunuz, neden teoebl.ilıe geçme• 
dınlz? Yoksa polise itimad nız mı 

yoktu. 
Mançini - Zerre kadar itimadım 

yoktıı. 
MUddelmumi O halde korkuyor• 

duynuz? 
Mançini - Cesedin sonun a bu· 

lunacağını biliyordum, ve l u · şten 
kurtulmak için yeln z Ali hıma güve· 
niyorum, bu dakikada gövendiğim de 
yine odur: 

Muhakemeye yarıa devam edile• 

cektir. 
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Gece Eğlenceleri Yılbaşı için Güzel Bir 
Suvare 
E bisesi 

Ev Kadınının 
Bileceği 
ıŞeyler Misafirlerinizi Nasıl Eğlendirebi irsiniz? 

o deli 

Bu a neki gece ve balo elbi· 
•esi geçen senekilerden pek te 
farklı değildir. Resimlerini koy· 
doğumuz elbiselerde eteği pilill 
olan taftadan yapılmrıtır. ÔnUn• 

deki parça bedenle bir blçilmtşllr. 
Yakasının etrafını dolaıan pililer 
ISnde düğmelerle tutturulmuıtur. 

Bu elbisenin rengi ıiyahbr. 
Arkadan görUnen model açık 

Y•ıil kadifedendir. Bunlar gllzel 
omuzların 1ıüzel ıiial bir kat da· 
ha meydana çıkarıyor. Önü ka· .. 

pnlıdır. Yalnız göğUı ıimll bir 
motifle sUılenmiştir. 

Küçük modeldeki elbiıe de 
harikulade bir elbisedir. Beden 
aşağı kadar dOzdUr. BlıtUn süs 
eteğindeki •llalct'de, yakasında 
•e bflhasa kollarındadır. Dör· 
dUncU resimde ise bir gece man· 
toıu görUyor•unuz. PeleriD müte· 
harriktir. lıttediğinfz zaman çıka• 

rabilir•iniz. Kadifeden yapılmıftır. 
Süıll düğmelerinden ve pelerinin 
etrafındaki kürkten ibarettir. 

Bugün No Yemek Yapsam ? 

Yılbaşı Pastaları 
E:rer hed'ye ahp çocuğunuıu 

•ev:ndiremi) orsnnız, hiç olmazsa 
tu pastalardan yapıp onu mem· 
llun e din:z. 

Portakal Paatcsı 

Lazım olan ıeyler: Üç yumur· 
ta bir fincan kesme ıeker, 1 /4 
~y katığı tnrap tortu iki çay 

~•tığı rendelenmiş portakal ka· 
,,uğu, l/3 portakal suyu, 1 114 

i un, J 1/2 çay kaıığı; beyking 
taoder, 1/4 çay kaııiı tuz. 

~ Yumurtaların aarılarile beyaz· 
.. rı aynlacak, beyazları farap 

rtu,ilıe ber:ıber i;ice katılaşın• 
ya kadar iyke kabartılacak. Son• 
1arıları birer, birer ilave edilip 

bartılmakta devam edilecek, ya• 
f yavaı ıeker katılacak ve ylno 
Utemadlye:ı yumurta kabartaca• 

ile kabarhlncak. Şekerde iyice 

11 rııtıktan sonra artık kabart• 
adan portakal kabuklarını ve 

Portakal IU}U u ltlve eder•ini.ı. 
unlar iyice kı:ırıımca unu, bey· 
ıng paodui \ e tuj,u da ili ve edip 

ikiye boıaltıp ayrı ayrı kablarda 
teyahud iki kafa pasta kabında 
Ot'ta hıuaret:i fırında OıaHkiz da• 
ldka kadar p;ş.r"n. 

Bir taraftan da ıunu hazırla· 

ym.z. 1/4 fincan teker, 1 1/2 
çorba kaşığı un, 1 /4 çay kaş ğı 
tuz, 2 çay kaşiğı rendelenmiş 
portakal kabuğu, yarım f .ncan 

portakal suyu, bir yumurta sr.rısı 

iki çay kaıığı tuzsuz tereyağı, 
bir çay kaıığı limonıuyu. 

Eğer huıusi kabmıı yoksa 
büyükce bir tencereyi ıu ile 

doldurup kaynatınıı ateıteki bu 
11uyun içine daha kl\çük bir ten· 
cere koyunuz bu kUçük tencere· 

nln içine şekeri, unu, tuzu koyup 
karııtırınız. Portakal kabuğu ile 
ıuyunu da ilave ediniz. Ondiln 
sonra da yumurta ile yağı katınız. 
Suyun içindeki kabın içinde ko· 
yuhışııacaya kad~ pı.,ir.u. Ateşleu 

lspanalın Acdığı NaaJI 
Glderillr? 

Ispanaklar hazan biraz acım· 

trak olur. Bunu gidermek için 
ıspanakları yıkadıktan sonra bir 
tencerenin içine koyunuz, nattine 
çıkıncaya kadar, su doldurunuz, 
tencerenin kapağmı kapatıp kay· 
natmız, bir iki taşım aldıktan 
sonra sUzUnUz, acılık gider. 
Ba91nızdakl Kepoklerd n Nasnl 

Kurtulabmrslnlz ? 
Kepekler hele siyah snçlarm 

bUtUn gllzellis!lni, tuvaletin bUtUn 
abenıf nl bozar, bunlnrdan kur· 
tulmak için biraz zeytinyağını 
ısıtıp saçların dibine bir pamukla 
iyice aUrlinUz, 1ıonra bir ıampu

vanla yıkayınız, zeytinyağı yerine 
bademyağı da kullanabilirsiniz. 
Pantelonlar1n Arkasındaki Par· 

lakhk Nesd Çıkarıllr? 
Elbiae daha enkimeden iakenı

leye otura otura arkası parlar. 
Böylp bir e lbise}f atmnk bir pire 
lç'n b r yorgam yakmıya benzer. 
Bu ı:- r. 'l kl ğ'ı iki tarzda çıkara· 

bilir .... · ,,iz. B.r t .... ıesı tudur : Pan· 
talonu:ı parlayan yerini iayet 
•ert ve h. tti mllmklinse teldc..1 
bir fırça ile f .rçalamak, bu do· 
kumanın en nst tabakasını alacağı 
için parlakhğı da beraber alır. 
Fakat bu pek tavıiye edilecek 
bir usul değildir. Zira elbiseyi 
çabuk aşındırır. Daha iyisi par• 
lak yeri bir palatisle ovmaktır. 

Çiy bir patntes o tadan kesilecek 
ve iç tarafı parlak yere iyice 
ıürtül .. cek, ya mz biraz fazlaca 
ıllrmelidir ki parlaldık iyice 1rit• 
sin, sonra patates biraz nemiik 
bırakacağı için genitçe bir za· 
manda yapmalıdır ki elbisen:n 
kurumaıına vnkıt kalım. · 

YaAh Yakalar Nasll Temlzlenlr? 
Bilhaı a erkek e biselerinin, 

kadın paltolarır.m yakr.ları pek 
çabuk kirlenir ve yağlanır, bun· 
ları temizlemek için evveli bir 
ruhla veya benzinle ıllioiz. Kuru· 
duktan ıonra kaba kAiıdını ynğh 
yerlere ıUrllnUz, yağdan hiçbir 
iz kalmadığını görürstinllı. 

.. ,~di;;·~~-~··d;··ı:;;~~ .. ·;~·;~·~·~···dÖkÜ~·· 
karış:ırın. 

Bu da hazırlandıktan sonra 
yukarıda tarif edilen pastanın 
bir katının Ustüne bunu yapıp 
UstUne de &teki katını koyun. 
Üıtüni\ do istediğ:niz ııylerle 
ıUsleyiıı. Ga) et ncfiı bir puta 
olur. 

Yılbaşı ve diğer bayram ge· ı 
celerlnde öteye hf\riye gitmekten 
fazla evdeki toplulukla daha eyi 
eğlenilebilir. O gece yeni yıl 
gırmceye kadar mlsafirlerin:zl~ 
çeşid çeşld oyunlar oynıyabilir· 
siniz. Onlardan bir taneal şudur: 

Oyuncuların hepsinin eline 
birer parça kAğıtla, kurşun ka· 
lem verilir. Evveli herkes elin· 
deki kağıda orada mevcut olar.• 
hırdan Ye yahut ta oradakilerin 
hepsinin tanıdığı bir kadının 
ismini yazar. Kağıdın yazılı ye• 
rini kapatır. ve herkes elindeki 
kağıdı Hğındakine uzatır. Her· 
kesin kağıdı değiıince bu defa 
yine aynı tekilde bir erkek ismi 
yazılır, kapatılır ve sağdakine 
vermek Uz:ere kağıtlar yine de
ğiştirilir. Bu defa herkes elindeki 
kağıda bir yerin iımini yazar, 
kapatır, klğıtlar değiıtlrilir. Bu 
defa bir zaman yazılır, ( geçen 
sen1', dlln ak§am ilAh gib

0

) )ine 
l<iğıtlar kapablıp değiştirilir, bu 
defa kağıtları ne yapıyorlnr? 
sualine bir cevap yazılır "oku· 
yorlar, kucaklaşıyorlar.,, BundnD 
1ıonra ya herkes elindeki kağıdı 
açıp baıtan aıağı okur. Veyahut 
bütün k4ğ1tları bir kişi toplar ve 
hepı\n\ okur. Herkes biribirinden 
habersiz yazdığı için gayet gU· 
IUnç neticeler ahmr. Daha da 
gDIUnç yapmak için ilaveler de 
yapılabilir. MeselA: Ne yapıyorlar 
ıualinden sonra kim görmrı 
sualine cevab olacak o•}ler, . ............................................................ . 

Yeni Şapkalar 

.._. 

~'~ 
\' f 

.f~ 

v 
Buglln de size son moda bir· 

kaç tapka modeli takdim edi· 
yoruı 

ondan sonra herkes ne demiı 
sualine cevab olacak ıeyler. (Me· 
sc a: vah vah .. } azık gibi) yazılır. 
Ve pek çok gülünür. 

Fırça oyunu: 
Oynıyanlarm hepsi ayakta 

yan yan durmak Uıere bir daire 
yaparlar. YUılerl dairenin~ içine 
arkaları dııına bakacak. Kolları 
da arkalarında kalacak. Ôyuncu• 
!ardan birl dairenin ortasına çı· 
kar. Halkadakilerden biri eline 
bir elbise fırçası alır. Ortadnki· 
nin arknııru bir kere fırçaladık· 
tan sonra fırçayı arkadan elden 
ele verir. Arada bir ortadakinin 
arkası fırçalanarak f arça böylece 
arkadan elden ele dolaştırılır, 
ortadakinin iti fırçayı ynklllamak 
halkadakilerin işl de fırça elinde 
yakal nacak. Ortadaki nihayet 
bir mllddet sonra tabii birini 
fırça elinde iken yakalar. Bu 
defa yakalanan ortaya çıkıp ebe 
olur.· ve oyun böylece devam 
ed r. Yalnız dehşetli bir el ça· 
bukluğu lazım. 

·-························································ ... 

Son zamcı • , - il lngiltcrede 
çıkan bazı kadın muharrirlerin 
romanlannda kadınlar için fU 
ıöıler söylenmektedir. 

11 Artık kadınlar kendi kafa· 
larına diiıüncelerine başkalarının 
hlkiın olmasını çekt;ruezler.,, 

Bir diğeri fÖyle söyliyor. 
" Benim meslekim, sizin mea

lekinizden farklıdır. Blı ne yap
mamız li%1mgeldiğini kendimiz 
bilir ve yaparız. Bu huıusta baı· 
knlaı mm ihtarına ihtiyacımız 
yoktur. Yeler ki ne yapmak 
istediğimize karar verelim. Karar 
verdikten ıonra o it olmuf de
mektir. 

Bir UçUncU de şöyle diyor: 
" s:zin anneniz çok eski ka· 

falı.. Hala itaat etmekten ayrıla· 
mı yor,, 

DördOncUsü de diyor ki: 
u Ben böyle yl\zlerce sene 

evvelki kadınım gibı hayvanca 
muame!e ettiğ~n için mi se,; ece
ğim, } okaa kadınlara hlmayec!en 
hoşlamm eıki şövalye ruhunu 
taşıdığın için mi sc\ eceğim, geç-
miı t. a.. Bugünkü kadmuı bek· 
lediii bunlar deiildir. 
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Gülmeli, Güldürmeli 

- Alo, ıof ör, iezdiğimiz yetiıir artık eve 

dönelim! 

Nişanhmz methLr bir sporcu mu ? 
Hayır, methur bir terzide giyinir ! 

l Ferşembenln Gelişi 
inanıyorum Amma 

Dayan! 
Size niçin inanmıya yım? Niçin 

glizel.iğinizio kremlerle, boya• 
!arla elde edilmit yapma bir 
güzel!ik olduğunu iddia etmek 
küstahlığım göstereyim! Buna 
ıebeb var mı? Siı söylüyorsunuz 
ben de görüyorum. Pembe yüzü
nUzd e, pembelik boyası; kızıl 
dudaklarınızda, ruj yok. YiizUnü4 

zü ıı dudaklarınızın rengi tablatin 
verdiği renk .• 

Size inanıyorum bayna! kıvır· 
cık sarı aaçlarınızın bUkJUmlerinl 
elektrik teline bağlı çubukların 
sıcaklığı altı ay için bu hale 
getirmedi vo bele sarı rengini 
oksijenli au ~·apmadı. Doğduğu
nuz gün nasıl kıvrım kıvrımsa yine 
öyle, doğduğunuz gUn nasıl altın 
aarısı iıe yine öyle! 

inanıyorum Bayan; belinizin 
inceliği korsanın sıkııtırmasından 
ileri gelmiyor. Ayaklarmızın kü
çüklüğü iki numara küçük ayak
kabı giydiğinizden değil. 

Hepsine inanıyorum Bayan 1. 
Yalnız inanmadığım bir ıey 'f'ar. 
Darılmananız onu aöyleyim : 

Biraz irice bir kut kafesini 
andıran sUı 'U, sevimli odanızdaki 
kliçücUk lrnş kafesinde öten ka· 
naryarıın kanarya olduğuna inan-
mıyorum. Ben güzellik mllteha1111sı 
değilim amma, eaki bir kuıbaJ.ım. 
Kuıtan iyi anlarım. O kanarya 
değiidir. Haliı muhliı saka 
kutudur. 

Zannedersem ıiz ıaka kuşunu 
oksijenli au ile aarartmıf, kanarya 

Benden korkuyor muıunuz? 

Sizden değil, ayakkabını

zın altındaki çivilderdon korku
yorum l 

Talih 
Karııı söyle

di: 

- Bir piyan
go bileti alsana! 

Kocaıı cevab 
verdi: 

- Almam pl· 

yangoda talihim 

yok! 

- Şimdiye ka
dar bilet aldın 

mı da? 

r 
KEKEME 

Sevgil im güzd amma 
Bır pıırçacık ke keme; 
Derim ona konutme. 
Dinle fokat söyleme l 

O der, ne ne oe neden 
Su su ıu sup durayım ' 

Be be be be be be beh 
Bö böyle oturayım. 

Tutarım ellerini; 
Yulvurırım sus detim; 
Dilnıit ol ki beıı seni 
ıusacakııan severim 1 

Cevah verir sırı\ yok; 
Surımam der si) sciyleriu 

Se ıe ae ee ıeverim 1 

1'1izahçı 

l 

L 
Be be Lt! ben ıe ni çok 

__ __. 

- Ateti biraz fa~la, birkaç gUn evden çıkamaaın 1 

na! 

Çantanda ne kadar çok kitab var l 
Onlar kitab değil, oyuncak 1 

Baba, baba 1 
Ne var, ne istiyorsun ? 
Beni de kucağına al1&• 

Çabuk 
Bay Subhi 

yangm söndür

me aletleri satan 
bir dükkdna gir
di; bir tane seçti, 

dükkan sahibi: 

- Adresinizi 

verin, biz evi

~ nize göndeririz. 

Dedi: 

- Peki fakat 
~ gayet çc:buk 

1 Boş Sizler ~ 
Hediyeler 

- Karıcığım bak aana yılbqı 
hediyesi olarak blr kahve fincanı 
aldım; her sabah kahve pişirince 
ona kor bana getirirsin .• 

- Ben de ıana bir manto 
aldım; tutar&ın ben giyerim! 

Yalpahyanlar 
Bir bacadan çıkan duman, 

öbür bacadan çıkan dumana aöy• 
ledi: 

- Ne o sen benden fazla iç• 
mişıin iki tarafına yalpa vuru
yoraunl 

Malum ya 
Takvimci takvim aatıyordu; 

basia almadı: 

- Hayır, dedi. Bu sene tak• 
vim almıyacağım; geçen seneki 
daha eskimedi. 

Malum ya, bu buhranlı zaman• 
da fazla para ıarf etmek doğru 

olmaz! 

Fayda 
Şlımanlığıo, tek fayd11ı 

vardır .• 

- Nasıl bir fayda .• 
- Tramvayda, otobU.te aya• 

ğına basan olmaz! 

Ne Olur 
Sana on lira borcum varfL 

onu geri vermeyecektim .. 

-Ben borcun olduğunu unut· 
muıtum. 

yapmıısmız 1 IMSET 

- Almadım 
amma evlend;m. 
lzdivac ta bir 
nevi piyanko de• 
ğil midir. 

- Çıkartmam doktor, hem evde kaldıkça evi do ıııtır. 

gönderin evimde 
bir az e\ vel bir 
yangın oldu bu 
aleti onun için 
alıyorum. - Ne olur bunu biraı evvel 

ı6yleseydln! 

Bay, Bay ! Harsız ge.miş kasayı kırıyor. 
Tab:..ncam nerede ? 

- K11adal 

·GEVEZE 

Sevgilim güzel fakat, 
Huyundan bıktım amaı 
Çeneı.i durmaz rtthat .. 
Anlatır hiç durmadan .. 

Sabah be.şiar erkenden; 
Şöyle olmuş ha böyle, 
H ç cevab beklemeden .• 
llöy}ece olur öğle .• 

Öğle olur o dıırma:ı 
A nintar akşamacak; 
lJı r ILU durup oturmaz 
G~ce de olur aoc11k •. 

UyuRa yine bı.ı.şlar, 

Artık suaıu deyi nce 
B;r teviye ıııtyıkl14r .. 
Oündüz oeyee o göce f 

Mizahçı 

-------------.. ' 

- Sokakta herkesten para iıtemİ) e utanını) or r. u un ? 
- Eskiden istemeden alırdım. Bu yüı.deıı ıeııelerco hapiabaned• 

~·,.thm ' 
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__ Gabi Morley , Bügükler 

YabrıJ• aolJ• ,,_, Ra ••ltlın 
A••• sı • .., •ltN p, ... ,. ••"'•• 

lladl•a Osere, •ltto Al••• 
••lılua ,,,,,.,.. DltrlA 

Sinema Yıldızlarının 
Garib Ve Gülüne Huyları 
Dokunmadan Ağlıyanlar, Uykusunu Si
gorta Ettirenler Ve Paradan Korkanlar 

-------·--
Şu ırinema yıldızlannda tuhaf· 

hk mı latenialz? Hıpainde tGmen 
tllmendlr. Bakınız, blrkaçıaı ıu
raakta anlabverelim. 

Holimtaa Fok• kumpanya-
1111111 yeni anı•ı:...ettiği gDzel bir 
ııldız Yardır. l Druk Leyton 
dnr. Ba fllzel 11lclmn J6ılerlnden 
, .. eblk olmaa. Her saman, en 
afak vullelerle hlnp lllnp 
atlar. Meseli, yeni yaptırdıp 
l8brpla ayatıaa blru dar ıeı.. 
laem... ldlç&k çocuklar tlbl diz 
l8tl ,.,. çlk•r Ye ajiamya 
hatlar· Geçende atldyocla bir 
filim \eYirirkea, bir ulme iç 
defa tekrar edilmlf, buna rat
... njWrln iatediji ,tbl olma• 
mtf. Sahnenin d6rdtıncll defa 
tekrar edilmui icap etmif. Oruk 
Leyton rejiı.öriln emrine itaat 
etmlf •• bu Hfer ıDzel 
olmu• Fakat ,nzeı yıldız, 
bu yazlyetl kandl kabl'iyetaizll• 
tin• laamletmif, aktama . kadar 
dar•adan g6zyafı d6km0f. Hu• 
li•a Druk Leyton, bir teniı mll
aa baka•ında ye..ıildl;i, Y ahud 
randeyuauna aeç kaldığı zaman, 
tıbkı kurulmUf bir makine gibi 
f6zleriaded yatlar boplmıya 
bqlar. 

Yalnız ıtızelliil detll, un'at• 
klrhtı ile mqhur olaa Loretta 
Yunpn ela çok tuhafbldan Yardır. 
Bu yıldız 6ğle yemet'nden IOlll'a, 
duaya yıkalaa bir uat uyb uyar. 
• "JkuAtldt ilci eU Uı.a bDe 

olaa terketmez. Fakat geçenler
de yemekten •onra yataia girditl 
zaman bir tilrll uykuau ıelme
mif, bunun ti&erine hemen Sııor-
ta kumpanya .. •• gitmlf ve uylm
IUDU alıorta ettlrmiftir. Kumpaa• 
ya, timcll bu yddıza tedavi etti
recek, •ter buna muYaffak ola
maua ylldl bir tazminat yere
cektir. Kampanya, Lorettayı mua
yene ettlrlDİf, doktorlar uyku• 
11111u kaçmama lc:abettlrec:ek 
bir anza bulama....ıar, bunun 
l&erlaecllr ki kumpu1a direktlSrl, 
keac:lbiae itle ayım...u mUDta• 
samen uyutmayı taahhlt etmlftir. 

M. G. M. kumpanyuıaın ,.ı

dazlanaclaa lleç Evam'm da ı•· 
rib bir buyu Yardır. Paradan çok 
korkar. Ozerleriade bloı t6rlll 
mlkrob ta11yaa paralara lalç elial 
alrmeL Ne alır, ne de werlr. 
Yanındaki lauau.ı kAtlbl onun 
para çaatuı gibidir. Her yere 
oauaia ıider •• para verib alı· 
mını oaa yapbnr. Bu ıarib huy 
bakloada kendimi ıunlan ı6yliyor: 

.,_ Kendimi bildim bUelJ, 
elimi paraya ıllrdlliGm zamanlar 
çok aadJrcllr. Ancall bq altı de
fadır kl elimde para tuttum Ye 
paraya her dokunuıumda da el
lerimi bol bol Ye sabunla __yıka
dım. Para çok HYİmlidlr. Fakat 
.....ıe llor~ illlkreplar ta-
piata lcia ..... ~ ~. 

Huliaa btitlba .;nema yaldızla· 
nnın daha pek çok garib Ye ta· 
laaf huylan wardır ki aaymakla 
ttlkenmez. Bu arada erkek yıl· 
clızlardaa Klark Gabi de hikaye 
anlatmak merakhaıdır. Çok ro
man ve biklye okur, fakat her 
okuduiu roman veya hlklJ•Jİ 
arkaclqlarına anlatmak iater, yaal 
.W• anhyacapna, bu erkek Jal
das 4 lrq etmek aeraldaaa. 

Kendiaiae Aicl Hoı Bir 
latatiatik Hazırlıyormuı 

Blliyonunuz ld Fran•ıı yıldız
larmclu Gabi Morley bugOae 
kadar kaç flllm çevirdijinl, 
kaç tirli rol temall •ttltinf, ff. 
llmlerde kaç kat elbl.. giydiğini 

16aterea bir latatiıtik bazırhyot•Uf· 

Sinema için 
Ne Digorlar? 

sı.... bir etlence Yaaıt.,.. 
dır. Bir kı•m rejisörler, ılnema11 
Adece kupkuru bir eilence Ya• 
ııtua olmaktan çıkbap onu aan'atl 
Ye an'atklr!ıj'ı temail edecek bit 
dereceye - "'kıeltmek istiyorlar. 
Bu fikl... lan rejimörlere glSre, 
•İne.. yllk•ek nna'at eserleri
ni• .. emıU edllmeıl hu•u1an6 
tiyatroda• daha zepdir. Hal
buld buıOa tiyatronun kapı81a
dan bile içeriye aokulmıyacak 
derecede un 'at kabiliyetinden 
malmam olu bir takım kadmlara 
Ye erkeklere beyaz perdede 
ulihiyetle yer Yer:liyor. Bu 
7Bzden de alnema, Seyir• 
ellerin kafalarma bitab et• 
mekten ıok uzak kahyor. Balla 
b. cereyu, yani mnemayı udece 
bir etlence Yaaıtuı olmaktan 
kurtarmak cereyanı hayli llerle
mlı •e çok taraftar kazanmaftar. 

Bu yeni cereyana ele alan blİ 
laıllb: •aharrirl, politikacı, ~ 
adamı •• aalre gibi mefhur klm
Hlere mlrac:aat ederek fiklrıema 
toplamıfbr. Mqlıur bir politiı.. 
latadı olu olaa Bay Lold Corc 
alnem için diyor ki: 

.. - Sinema, hakikati ba,.a. 
yapan bir alblrbu fenerine 
benziyor. Birçok hakikatler beyas 
perdede .. idi Ye renk dejiıtirmlf 
olarak karpmua çıkıyor ... 

lnglliz Bqbakanı Bay MakdcM 
aaldm alnema baklandaki fikri dt 
ıudur: 

.. e .. .mema71 fabrika bac: .. 
laruad .. plran kaha duman taH
kalanna beaaetirim. Bir filmin ca 
bir dumu kadar 6mrtl •ardu.,. 

Meıhar lagllb: romana• Ber
aar ŞoY da flyle ı&ylllyor: 

.. - Sinema ıenç ve pel 
im tic:antbd çok andırıyor. S.ytr. 
cller de tiz kiram veren ld ...... 
lerdir. ·• 
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lzmir Maçları Beklenmi- Balka11 Fudbol Memlekeİl~··5·p···~·~-, ..... . 

N . ) V . Şampiyonası 
yen. etıce er erıyor Başliıdı Uşakta Kupa Maçları 

Bcklenmiyen bir mağlılbiyeıle kartılaıan lzmırspor takımı 
lzmlr, (Huauai) - lzmirln aon ı Hakikaten bundan aonra daha 

Uç haftalık opor billnçoıu, biltiln dllzglln oynamaya baılıyorlar. 
heaablar~ V') ta~mlnlerl altüıt Ancak, neden gizleyelim : h· 
eden netıc~l3r verdı. Altmo~dudan mlraporlu çocuklar, kalelerine 
alta gol yıyen Göztepe lzmıraporu giren iki golün menfi tesirlerine 
O • 4 mağlup ettiği gibi Altay 
t k T 

.. k Al d kapılarak hazan favullU oyna· 
a ım1 ur spora ve tınor uya . 

yenildi. Buna mukabil, Altayı maktan . kendilerini , alemıy-~rl~r. 
yenmek g~bi büyUk bir avantaj Aıabıyetin aonu iyi degıldir. 
kazanan TOrksporlular bir hafta Bir gol daha, kaıtl bir favulden 
ıonra Şarksporla berabere sonra dördUnctı bir gol daha 
kalddar. lzmlrspor kalesine giriyor. Oyun 

Bu karı~.k spor bllinçoaundan 0-4 Göztepe lehine bitiyor. 
ea zararla çıkan Altay, en faJ:la 
aYantaj kazanan Albnordudur. 
Bu suretle iki rakib ara11nda 
d6rt puvanlık bir gol farla mey• 
dana gelmiştir ki, bu fark Al· 
tınroduya iki mağlubiyet önünde 
blle famplyonluk tacıaı giydirmiye 
kafidir. 

* b:mlrapor - Göztepe karfıla· 
ııyor. Altınorduyu iki puvan fazla 
takib eden b.mirapor lçia bu 
maçın ehemmiyeti mutlaktı. Göz· 
tepeli çocuklar tamamen genç 
oyuncularla takviye edilmiı; lzmlr· 
apor tanınmıı on biri arasına yenl 
bir sol iç almış ... 

Oyun bütün hararetile ba.
byor. Göıtepe, yeni ve çok genç 
cenah yardımcı oyunculara deli· 
letile sağdan ve soldan ayni za
manda açılan iyi bir oyun llateml 
takibe çalqıyor. bmlrapor durpn 
oyunile göılere biç te llmid 
vermiyor. ilk Göztep• ıolilnll, 
ikinci bir gol daha takib ediyor. 
ilk dene O • 2 GlSztepe lehine 
bitiyor. 

lzmiraporlu gençler ilk deneye 
biraz daha aaabt batlıyorlar. S.. 
nelerce lzrr.ir fudbolllnlln başında 
gelen lzmirsporlular bu maçı bir 
izzetinef:a meselesi yapıyorlar. 

Bu Havada Yüzme Yarışları 
Parla, 26 (A. A.) - Teşek· 

kl\In normal olan kimse lcabrnda 
yılın her mevsiminde açık havada 
suya girebilir. Bu fikir 25/12 ta• 
rihinde Paris, Tubız, Nant ve Nia 
gibi :tehirlerde yllz:me propaganda· 
sı olarak tertib edilen Noel yftz

me yarıılannda hakim olmuşt·.iıll". 
Pariate Sea nehrinde 1906dan· 

beri her yıl yapılmakta olan ya
rıtlar her zaman glSrlllen kalaba· 
hia celbetmiıti. Yanşa 23 yOzgeç 
lıtirak etmlt ve Tbevenud, Gull
haumand ile Charpentleryl gaç•· 
rek yarJŞJ kazanmııtır. 

Nlade Nlı takımı Bnkrq ta· 
kımına kartı kazanmııtır. 

lzmitte Spor Hayatı Cansız 
Geçiyor 

lzmit (Huaust) - lzmit ku
ltıpleri geçen aene ve evvelki 
sene aöaterdlklerl çalıımalannı 
bu sene göaterememektedirler. 
Futbol mevsiminin tam zamanı 
olmasına rağmen kulüplerin kendi 
aralanndaki yalnız cuma günle
rine inhisar eden elaeraizlerden 
bqka bir ıey yapılamamaktadır. 
Sene batında kongreainl yapacak 
·olan İdman Yurdunun yeni çalıt-
ma kararları vereceği ıtsylenmek· 
tedir. 

Yalb&flade Dafe.ıbk kalllbl iki kafllelrk lıu
ukcalarla Uludatda bir ,Urlylf t•tlb et
•lftlr. Blsde henUs ekicilik :r-ı b•tl••ıttar. 
Oaaa lçla b11 koyduj'unıus reelmde glrllldOIU 
l''bl lusakl.arla taklak ,atacak tamp!yoalar 
yoktur. Yakında belki bizde de bir yanlıt 
hareketi llümle netlce~enea bayle tehlikeli 
at\ayıtları yapacak kadar ltu it ilerler. 

Bizi pek yakından alAkadar 
eden Balkan fudbol ıampiyonası 
Aünada baıladı. 

ilk karıılaşma Yuga.Javya 
milU takımı 1 e Yunan milli takı
mı arasında oldu. -Msç~iln ~noUd 
tahminler Yu~os!ay NiHI t:ı::.1amı 
lehinde dl. ÇncıkU Yugoılnvyayı 
temıil 'ı;in seçilmif oyuncular 
bundan on gün . evvel Pariste 
F ranaız milli takımı ile yapbklatı 
bir maçta ancak 2 - 3 yenilmiı· 
ler ve bütün Fransız gazetelt:ri· 
nin kabul ettiği veçhile Franıu:· 
Jar.ian daha yükaek bir teknife 
malik olduklannı lıbat etmiılerdL 

Böyle bir rakibe karşı bUtUn 
gayretlerlle fevkallde seri bir 
oyun çıkaran Yunan milli takımı 
birinci devrede (1 - 1) bitirdiği 
maçın ikinci devresinde bir gol 
attıktan aonra çok sıkı bir mfi. 
dafaaya çekilerek gdibiyetl k~ 
parabilmiıtir. ikinci devrede 
mağlup vaziyete dllfen Yugoslav 
takımı müdafileri de dahli 
olmak Uzere müdbiı bir taarruza 
geçmİf ve hlicumlarını oyunun 
sonuna kadar devam ettirmiıse 
de beraberliği olaun temine mu
vaffak olamamıihr. 

O oyunda galib gelen taraf
tan ziyade mağlub olan Yugos
lavların daha yllksek bir fodbol 
oynadığı ıörlllmilftllr. 

'f-

lkin ci Oyun 
Yugoslav T aktmı 
Bulgarları Yendi 

Atlna 25 ( A.A. ) - Balkan 
lmpıwnın ikinci mllıabakaaı Y u
nanla Asprogerakuın idareal al
bnda Yugoalavya - Bulga.Utan 
mllll takımlan aruanda icra edJ. 
lerek 4 - 3 Yugoalavlann ıale
besile bitti. Birinci haftayimde 
•ayiyet 4 - 2 ldl Oyunun •onuna 
doğru Y ugoalavya kalecial Çullç 
yaralanDllf ve yerine diier blecl 
geçmiştir. 

Takımlar oyunu• 10 uncu da
ldkuında Kral Alekaandr'ın laa· 
bruını tebcil için bir dakikahk 
bir anküt yapttlar. 

Gelecek turnuva haziran son
larında Sofyada y~pılacakbr. 

Almanlarla lspanyolların 
Fudbol Maçı 

Madrid, 26 (A. A.) - Nu
remberg fudbol takımile Madrid 
takımı arasında yapılan maçı 1 e 
kUfı S aayı ile Nuremberilller 
kazanmJfhr. ··----------..................................... . 

Yarınki Maçlar 
Birinoi kümenin tık deneıi geçen 

hafta yapılan Galataaaray - Beşiktaı 
maoile nihayetlendiği jçin yarın üçüncü 
ktlme müıabakalanna devam edile· 
cıJı:tir. 

Bu huıuıta mıotakanın tebliği 

aıağıdadır. 
OçUr.cU KUme l.lk Maçları 
İ•tanbul fullıol baokanlığından: 
28-19·1934 Cuma günü yapılacak 

lik yarıimalan: 
Beşiktaş alanında alan gözcüıü 

Kemal Ücer. 
Feneryılmaz • Sllmenpor aaat 11,15 

hakem Nuri Boeut. 
KaragUmrlik • Dofaıııpor ıaat 13 

bakım Sadi Karsan. 
Anadolu· Beylerbeyi aut 14,45 

bakım Ahmed Adem. 

W, ~ -'~ ı ı • ı.ı~ t 

ı-ıtte: Şehir kupumı kazanan Gençler Birliği birinci takımı, alttaı İkinci 
takımlar ıehir kupuı galibi Gençler Birliginin ikinci takımı 

Uşak (Hususi) - Alb haftadır rının kuvvetleri mUaavl olduğu 
devam eden ıehfr kupaıı maçları anlaşılmıştır. 
buglln stadyomda finale kalan Istanbul Galatasaray klübUnün 
Gençler Birliği ve Turaı:. idman B takımı kaptanlığından ahnan 
Yurdu birinci •• ikinci takımlan bir mektupta Uf8kta Gençler 
araıınd:ı yapılmııtar. Birliği ile bir maç yapmak late-

lkincl takımlar maçını Gençler diklerini yazmışlardır. Bu arzu 
Birliği kOçllklerl hiç gol yemeden Birlik idarecileri tarafından kabul 
kazanmışlardır. Ve kupayı almır edilmit ve derhal telgrafla maçın 
lardır. yirmi bir Kinunuevvelde yapılması 

Birinci takımlar maçları Uç teklif edllmiıtir. Galataaaraydan 
klnb araımda dalma berabere alınan ikinci bir telırafta yirmi 
kalmakla devam etmit yalmz bir Kinunuevvelde lik maçları 
Ergenekon Gençler Birliği maça olduğundan gelemiyeceklerl anlaşıl 
Gençler Birliğinin bir defa galib mııtır. lamirin maruf takımları ile 
gelmeslle Gençler Blrligl kupayı maç yaparak iyi neticeler alan 
kazanmııhr. Kupa maçlannda Uıak gençleri Iıtanbullu kardeı· 
altı oyun berabere kalınd1ğına lerlnln bu arzularım mliaaid bir 
nazaran her llç klilbln takımla· zamanda yapacaklardır. 

Ankara Maçları 
Ankara (Huıuıt) - Bu hafta 

birincilik maçlarına Ankara Gllcll 
sahaınnda devam edildi. llk maç 
lttüakspor-Çanknya ikinci takım
ları arasında yapılacaktı. Her 
zaman oluiu j'ibi bu hafta yine 
lttifakapor ikinci takımlarını sa· 
hada göremedık. Neticede Çan
kaya kiiçUkleri seremoni yapa
rak maçı kazandılar. 

Aya.ı kulüplerin birinci takım· 
ları arasında yapılan maç takım
lar araıındaki kuvvet farkının 
nisbetsizliğl dolayısile çok zevksiz 
•• beyecanaaz geçti.Birinci devreyi 
O • 4 bitiren Çankayalılar ittifak 
sporun yaptığı bir gole mukabil 
lki gol daha atarak maçı 1-6 fark· 
la lehlerine bitirdiler. 

ikinci oyun Muhafız GUcU • 
Albnordu birinci takımları arasın-
da cereyan elti. Oyunun ilk bet 
dakikasında Muhafızın baskın 
oyunu neticesinde iki gol yiyen 
Albnordulular oyunu mfttevaı.ın 

bir ıekla 11okmuş beler de oyunun 
llk başlangıcında aleyhlerine 
kaydettikleri golleri bOtlln gay
retlerine rağmen telifi etmeie 
muvaffak almadan oyunu O - 2 
kaybettiler. 

ltalya - Fransa Tenis Maçı 
Mllioo, 26 (A. A.) - ltal-

1aalarla Franaızlar aruında doat
ça yapılan bir teall mBÇIDI 514 
ltalya kuanmqtır. 

Bütün Atletlere Bir 
Bildirim 

Atletizm Federasyonun a ': 
Bundan önce b, ç k tı m · mlerle 
mıntaka atletizm heyetlerine •• 
atletizm ile uğratan kulüplere 
bildirdiğimiz ftzere, ldmancıların 

kulOb ve mıataka defittirmelerl 
yeniden liaana almalan ve ellerin
de bulunan li1anaları gelecek ae
ne muteber olmak için federa .. 
yona tasdik ettirmeleri yalmz 
Kanunuevvel ayında yapılır. Bazı 
mmtakalann henüz federuyona 
müracaat etmediği anlaıddığm
dan atletlerinin hakları, zayi ol
mamak için bu ifin alilcadarJara 
hatırlatılmaaı muYafık görlllml\ftftr. 

Eskifehir Maçları 
Esklıehlr, ( Huıuai ) - Cuma 

gUnll karıılaıan idman Yurdu 
ile Tayyare takımı çetin •• bey
canb bir maçı mllteakib idman 
Yurdu iki bir yenilmiftlr. Fakat 
baıtaa nihayete kadar Yurdun 
hlkimiyetl altında ıeçmittir~ 
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llc1si"1li Hika.qe: 

iki kliçUk kirpi babalarile beraber yazlık evler:nden 1 
dönllyorlardı. Yürüyerek &eldikleri için -liçüde yora un ( 
(öriinUyorlardı. 

Seyircilerden biri de aoze kanıtı ne güzel çecuklar.n 
var kirpi baba.. ' 

Bu kirpi habaaın aklına bir ı•Y getirdi. 
H~rayı b!r fiyongun, Hurayı da fSteki fiyongun 
fçıne geçırdi. Yürümeye baıladı. Etraftakiler gül
mekbn katılıyordu amma bu gidit Hara ile Hura-
11ın pek hoşuna l[itmitti. 

Herkeı de onlara bakıyordu baba kirpi: .. Hara 

ile Hara pek yoruldular amma. Ne yapayım yalnız 
iki ko:um var. Onları da nasıl tapyayım? ,, diyordu. 

Haftanın Masalı 
Ali Dayının Şapkasına Bakın'z 

bir gün Güner yeni alman 
ı.a!i:aıları yerleıLrirken arkada., 
Yılmaz ~ ••Aman Ganer bu 
fiizel çiçekleri nereden buldun,, 
tlcdi. Giiner de aulattı. "Biraz 
evvel bir adam araba ile kapıma 
önünden geçiyordu. Ondan aldık. 

- Kim bilir ll8 kadar para 
verdiniz, çünkft çok ıı:b:el çiçek· 
ler. Güner sevine aevine: 

- Hiç para •ermedik. Eıkl 
ile ıatıyordu. Birkaç eıkl ıey 
rerdik aldık. O değil amma Yıl· 
llaz bu çiçeklerden biri .fra ı .. 
tftade güzel bir böcek buldum. 
Kutuoan içinde bak sana göıte• 
reyim. Bunun ne böceği olduğu
nu merak ediyorum. Ali dayım 
böyle fey)eri pek bilr. Gidib ona 
aoralım. Biz de yana arkadaıla• 
rımıza aalalırız. 

Yılmaz da böceklere pek me
rakla idi. GUner:e beraber Ali 
clayuıın evine gittiler. Fakat Ali 
dayı telAş içinde idi. Onları pek 
g6recek gibi değildi. 

Çocuklar sordular.. Ali dayı 
neden bu kadar llzlintli içindeain. 
Ne oldu ne arıyorıun? Biz de 
•ana yardım edelim •• AH dayı yine 
hem anyor hem slSy]yordu. 

•Bulabileceğinizi pek ummam 
amma ıöyliyeyim. Dtin latanbula 
aitmiftim. Bir yerde bir toplantı 
vardı. Ben de bir kağıda birkaç 
t•Y yazdım. Şimdi o kliıdı bu• 
lamıyorum. Eğer kaybolduysa 
latanbola kadar 1orrunluğu• 
hep nafile olacak. 

Çocukların iki!I birden )'ine 
aordular. 

«Peki kAtıdı nereye koydun 
ıonra» Ali dayı durdu, glİ)llmaedi: 

- Ha bakın benim bir hu• 
Yum var. Böyle pyleri kaybol· 
nıaım diye ıapkamm altannın 
içine koy anm. Onu da oraya 
koydum. Çıkarken bir Bayana 
•elam Yerdim, dnımnı o!acak. 
işte ıapkam burada. içini ara• 
dnn taradım yok •• ,, Çocuklar da 
baktılar bir ıey bulamayınca : 

- Peki Ali dayı baıka ı•~ 
kan yok mu ? Diye aordu~ar : 

- Var amma, yeniai bu •• 
Bunu daha alh aene evvel almır 
lı:u. Bir tane de 011 aenellk Yardı. 

amma, az evvel b.r adam, esk~
Jere aaku aabyordu. Ona verdim; 
bu uludan aldım. 

Bu, çocukların aklına bir ıey 
getfrdJ ı 

- Ali dayı.. Sakın kAğıd o 
tapkada olmaıın. 

- Yok canım, nasıl olur. O 
on aenellk eski bir ıapka.. Onu 
nasıl giyerim? Y enf ıapkam bu .• 

Çocuklar, Ali dayının yeni 
dediği a:tı aenelik ıapka; a bakıb 
kıs kıı iOlllyordu. Bir taraftan da 
A i dayıya hiçbir f~Y 11öylemede11 
çıkıb e1kiclyl aramıya batladılar. 
~itişlk sokakta bulmaıınlar mı? 
Aman 11• kadar aevindiler. Hemen 
yanına gittiler. Şapkalı ıordular. 
Çiçekçi onu baıındak.i fapkaların 
en Uıtlne ıeçirmiıti. Şapkayı 
çocuklara uzattı. Ali dayının 
ıöylediii yerde kiğıdı buldular. 
S.vl:içle Ali daymm evine ko,. 
tolar. Zavalh Ali dayı artık 
lhUyarlamııtı. B:r gtın evvel eıkl 
ıapkaamı giymif, kiğıdı onun 
içine koymuı ta farkında değildi. 
Neyıe çocuklar kiğıdı getirib 
verdiler. Ali dayı da hem o bö
ceiin ne olduğunu anlattı. Hem 
de blı böcek kolleksiyonu verdi. 

- Gü;büz 8i;":Y-;.vr~- .. 
Bu kOçllk bahriyeli beı ya• 

11ndadır,kea
cll yqıtlan 
arasında en 
gürbüzUdtir. 
Aynı zaman
da TUrkiye
nln en ko
çuk hatibi 
olan bu yav• 
ru, mekteb 
milıa me re
lerinde, milli 
bayram glln• 
!erinde gll· 
zel nutuklar 
ıöyler, ıiir• 

ler okur, bir 
çok alkıı toplar. Bu kiiçllk yav· 
rü Kırklarelind• bir llkmekteb 
taleb11idlr. 

IFaydalı 
Bilgiler 

Bütlln çocuklar ıBlr yftzlnde 
allfmİHmayı &Örmeye bayı• 
lırlar. Hatta biz küçllkkea 
eğer aliimiıemamn alhadan gf.• 
çersek kızak erkek, erkekıek kız 
olursun derlerc. I amma.. Bir türlü 
de altından geçemezdik. ÇftokD. 
alaimisema dediğimiz ıey sahih· 
dan olan birşey değildir. Yani 
kalem gibi, def ter gibi elle tu
tulan bir ıey değildir. Allimi· 
ıema nedir bilir miıinlz? Havada 
ıu buharile, güneıin ışığı. Hava• 
dadaki ıu buharının lçindea gO.· 
aeı geçince güneşin beyaz ışığa 
lıtir takım renklere parçalaıur 
ftte biz de o renkler• aiiimise· 
aıa deriz. Aliimisemada kaç 
renk Yar bilir mialaia? Y edJ. 
Kırmızı, turuncu, ıan, )'•fil, mavi, 
mor, laciverd. 

Oyunlar 
Y.ihrit KPtusuna NJ~a"' 

bayram yılbaşı yaklaııyor. 
Uzullca bir tatiliaiz olacak. ().. 
gilnlerde arkadaılarınlzla ne ya· 
palım c!iyo dOşilnmeyin. lıte ıize 
eglence:l b:r oyun. Bunu kalaba
lıkla oynayabilirsiniz. Fakat lld 
kiti oynananız daha eğlenceli 
olur. Hem de maarafaız bir oyun• 
dur. işte tulum haftaaındaa be· 
nüz çıktık. Maırafü oyua biç 
ıöylemeyiz. 

Üç tane hoı kibrit kutuıunun 
yalnız kapaklannı alırsınız. On· 
ları bir mamanın OsUine resimde 
gördüilinUz ıibl koyarıuuz. Açık 
taraflarından biri 111annın fiatll• 
ne gelecek 6tekiler yukarda ka
lacak. BUlllardan bir:aia Uıtllae 
5 yazarsınız onu en yakına ko
yaraınız, birinin Oıtllae 10 yazar-
11aız onu biraz daha uzağa ko
yaraınız. ÜçilncUsUnUa üıUlne de 
20 yazaraın:z. Ş:mdl bUtlln 1f 
fU. Elinize bir on para alıp bu 
kutulardan b:rinin içine atmıya 
uğrqın. Efer 5 ye ataraaau: beı 
10 luya ataraanız on 20 iye atar
ıanu yirmi hesabı kazamra1D1z. 
Sıra ile bir defa arkadaımız bir 
defa ıiz il çer tane atar11nız kim 
en çok sayı alırsa o kazanır. Eğer 
iç atııta da lıal>et ettirirseniz bir 
def ada 35 ıayı kazamnum 

Haftanın 

Bir giln korıanbr Robensonu 
gemilerine almıı'.ar ve götürüp 
seu:z, ıssız bir adaya bıramlf" 

lardı. Robenaon orada yapyalnız 
kahoııtı. Zavallı bir ağacın dibbe 
oturmut ti.züntlilii üzüntülü uzak· 
laşan konan g~mhıine bakıkyordu. 
Fakat korsanlar Robenaonu oraya 
bırakırken tayyareyi hiç te düıtin· 
memiılerdi. Halbuki onlar gittik· 
tea b:raz •onra bir tayyare a-el:b 
Robenıonu aMı memleketine gö• 

BilmeCesi 

türdü. Ortaca ı a _ > ... re ) o.ıe uıye• 

ceksiniz değil mi? Bu meşhur 
tayyareyi görmeye can ahyorııv--

nuz. Tayyareyi ıiz bulub bize 
&öndereceksiniz amma bakınız 

naııl? Resmi gazetede keslb çıkarıru 
Sonra noktalı A çizg:si noktalı B 
çizgialne D noktalı çizg:ıi C nok· 
talı çİziİıine gelmek üzere katlayan. 
Tayyar• meydana çıkar. Bunu 
bize gönderin me gfizel glzel 
hediyeler yollayacağız. 

Geçenki Bilmecemizde ikramiye Ka
zanan Talihli Okurlarımızı Yazıyoru~ 

13 ifüinciklaun ıünlemıçll bilmıc .. 
miıde blriııoi armağaaı11111 olaD bir 
konsol saatlui lstanbul Gelen• 
bevl Ortamektebl sınıf 1-C den 
69 0.J ismet kazanmıotır. Talili 
okuyucumuzla latulıulda bulunu diğer 
kasananlanll hediyelerini Pasarteıi Pır· 
ısmbe günleri öğleden ıoara iclareha· 
nemizdeıı almaları lazımdır. T•tr• okur· 
larımızın hediyeleri poata ile. gönderilir. 

Direr albUm alacaklan Eeyoğbı 
Tıırsi Varidtı mektebi 13 Alelraandr 
Aslau, Cumhuriyeı kız Ortamekttbi 13 
Fikret, l.tanbul 1i1tıi 188 Naim Çetin, 
Bıdık11ir erkek: liseai ıınıf 3-B de• 1~9 
Ömer, İzmir Kardiçah aan Ne. 46 de 
Hacer. O. Nuri, latanbul yükııek iktıırad 
ve ticaret mektebi orta 2 de 11C6 Meh
med Celal, Aakara Sankqla piyade 
liva mülhak binbqı .Bay Süleymaa 
kızı Bahriye, Adana S Kinunuı&ni İlk
mektebi 101 Erdoğan Ömer Seyfeddin 
lJ1ıy 'fe Bayaulllr. 

Birer kutu oyuncak alacak· 
lan Ankara üebPcı iıtekiabey İlkmek• 
te~i 11nıf 3 den 22-! Orhaa, Hahcıoğlu 
lkioei mekteb dörduncü sınıfdan 4 Be
dia, Knya,.ri merkez mal müdürü Bay 

......... -....................... -............ ·-····~ 
Talihli Küçük 
Okuyucumuz 

Muıtafa kızı Ne
zihe, Büytlkada 
Bay Maıuk Ziya 
torunu Galıb Arif 
Bay n bayanlar. 

Birer t••• 
kolonya ala-
caklara 11 inci 
l li:mekteb ınuf 
3-B den 46 Or· 
haa, Ctlğaloilu 
Çatalçeıme ıokaiı 
:t\9. 18 de Halid, 

Sultanahmed Bay 
Re9id apartıması 
No. 2 rlı Melilıe, 

lıtanbul 22 inoi 

Bilmtcemizd"n hir 
yRzı takımı kuaun 
Kahatıat lisuinden 
421 lımail Safa 

u:uıkteb 7 Gültekin, Alman mektebi 
Osman Bay ve talebeaiadeo Razi 

Bay&Rlar. 

(Sonu yarın) 

l!!!WL 

Eski Yıldan Yeni Yıla Geçerken 

birkaç gün sonra bep.m.z eaki yılı crıcamı:ı.da L_ ... _ •' . n.ı >ılı 
glr.-jb " JUİ ydla beraber biz de cnıa '' iaotca kal. dı> eceğiı. 
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TOMBUL ıı·RASYEoı· ıMAKS BEAR' ,JAK DEMPSEY' ,PRIMO KARNERA' 
Bugun ve bu geceden itibaren Şehzadeba'ı ( H 1 LAL SiNEMASINDA) 

dUnya ıamplyonluğu için maç yapacaklardır. Gençler ve aporcular koıunuz ve ıöriinftzl.. 

KADINLARIN SEVDiGi 
No. 119 

Yazan : Sermed Muhtar Alus 41-----p 27· 12 93' 

Vehbi Yavaş Yavaş Kendine Geliyordu 
GOzeller i'lzelf "MIRNA LOY,. tarafıadan temall edilen harika Ye heyecan filmL 

Ayrıca: ( OKRANiA) BDyOk Rus filmi Umumi Hmilin Ruı ve Alman hududunda 
ıeçmft hakiki ve bllyUk bir ufb ... 

Perver teyze, ko
cakarıya ( yani ana• 
sına ) yanaf. Mangiz· 
leri uçlanıp çarfıya 

boylan... Şahane bir 
aofra hazırlansın! 

O alqam, kimse• 
nln yanına çıkmak 

lıtemeyen, gün gör· 
mez paditahının ıeh· 
zadeal kılıklı V ehbl, ' 

Bu akpm T O R K Sinemasında 
1 

Bir mabteıem film daha 1 Güzeller ıttzeli: ANN SOTHERN Ye aan'atklr artiat: EDMUND LOWE 
Eti bulunmaz bir aık Ye muaild filminde 

BIRAKIN Fnoşı::ViŞELiM hercümerce girince 
keyiflendi; zevk 
duydu; l kendini 
unuttu. 

Saatlerce iç· 
tiler; eğlendiler; 
felekten kim aldılar. 

88 Kadri, olaaca meha· 
retini göıtermiıti. Yapma• 
dıja taklitler, tuhaflıklar 

kalmamııtı. 
Kayıerlll, Uz, Kftrd tak• 

litlerl.. TiltilncU Acem ba· 
balann, T ahtakaledekl bak· 
lavacı Arablann, eaircileH 
cariye ıetirib ı~Hiiren Çer 
keılerln, evlHe iyi 1.u Ye· 
ren ErzlncanWarın, kayıkçı 
Lizlann, kuyumcu Ermeul· .__1111'1 
lerln, Karamanlı Rumların, 
kaıab Eğinlilerln, Babılli 
ketebelerinin, Mektebi Sul
tant mezunu alafranıaların, tatlı 
au Fren8'f zOppelerin taklidlerl ... 

Vehbi, odadakilere evveli 
bir selimlin aleykllm demlı, 
lıln b6yle bir curcunada oldutu· 
nu anlayınca; 

- Ne oluy• be? •• Geceliği 
çıkardığım bile fazla. Bu zırıob 
berlflere mi? Diyerek yer;nde 
)'erleımlftl. 

Sohbet çapkınlığa d&kOlmOıtl. 
Kadri, Nipntqıb Pata zad .. 

lerln doıtlanm 1&ymııtt. Hepal de 
bu taraflı, yani Beyotlu.. Karıı 
ıemtte, Macuncudan, Çapa çer 
muinden Şekerci ıokatından 
lı:m amlmayor. 

Kar11 taraflardan bahıaçılda 
mı, 88 Kadri yOz buruıturuyorduı 

- Bırak beh delikanlı me
Earlık kahbelerinl.. En babaçko
ları Kemeralb mallarından eknef· 
tir; zira belalılan vardır. Ha on• 
lar, ha Karacaahmettekl mezarlık 
blllbnlleril. 

Tombul, meclisteki bay buya 
uzun boylu kulak kabarttıktan 
ıonra ibret alarak Hanyanıa 
Konya olduğunu anlamıf, ıatanı 

aolunu tarttıktan ıonra kendini 
bot boıuna kemlrdliine kanaat 
ıetlrmİf, kuruntuları O:ıerinden 
epeyce atmııta. 

Amuyanın bardatı, biri ol
maua biri daha diyecek hale 
ıelmifti. 

O alqam, hakikat•• mllıteaaa 
alqamlardan biri oldu. 

Bolıu Tahaln içerdi •••• 
küpltl denileceklerden detlldl. 
ıerek terefe ıerek karıatabia 
binaen her zamanki mutadıadan 
fazla kaçırmıtb. 

- Benim gradom, tam taml" 
na 50 dirhemdir. Ne bir dirhem 
no'.caan, ne de bir dirhem fazladır. 
Kafamı kca eler lleriıine aitmeml 
Derken mükemmel kafayı yapmıı, 
dilinde metelik d6nmez hile ıel· 
mitti• 

Elinde ud, meded meded tla
tiine basıyor, şarkı fiatüne ıarkı 
tutturuyer, durmadan ötüyordu: 

""- Kir~ eiuakir mı?... Ha-

Küçük Allı tebdili kiyafet ederek 
kendini ıokai• atmııta 

rlstakinin ıarkıaı unudulur mu hiç? 
Gidelim Oökauya bir ilemilb ıyliyıllm 
Ol kadehkir gmeli ylr olarak pıyliyılim 

Bunu bitirmeden baıkaıı; Ci
vanıın meıhur ıarkı•: 
Vay nı müşkülmıı gtlzel ae•mek m•i•r 
Ylr eliod41n ben neler çektim nelerf 

Kadri, iti alaya bofarkın, 
atılıyordu: 

- 88 ciğim, Peruzun Sabadan 
kantoıunu mu ı&yleyorıun?.. Al 
1ana aabanıa elenlka11, Lltlf'ln 
prkıaı: 

Ah bu Atıklık. ne müılı:til Jr:Ar imiı 
Binfa 1&Y111e1r: ne pek tlüıvar imiı. 

T anaı, bir pandomima Yalı 
tuttururken de ıuaturuyorduı 

- O da Yar, bay Paıkal doa
tum. Söyledljin alafranıa opera 
parçaaı değil mi, bizim musikide 
mukabili nihaventtir. Al iki ıa
zllm Pukalcıtım, Arifin keıidel 
ıilkl beıte eylediii ıarkl)" 

Ruyünden at nikabı 
Doldur taraba nlbı 
Ver mıtrıba rübabı 

Bolses, bunlan yalnız d6nmUı 
kafa ile a&ylemiyordu. Gaz· 
leri kapıda, Meleli anyordu. 
Onun kenara dayanmıı d6kllk 
uçb baıını, tokmağa uzatmıt 
açık kolunu 16rerek bir kat daha 
yecde ıeliyor, ara naj'melerde 
udun ıöğtlı t.btaaını parçalarca• 
1tna mıuab YUrUyor, k6çekçelerde 
oldup ıibl oyaak nafmeler kant
bnyor, meyanlan Yar kun•tlle 
çıkıyordu. 

88 Kadri de tıpkı hokkabaz 
yardajl. Ballth Çicekçioilunun, 
Bozacıoilmuan lrneji. O da, ala 
ala heyi tutturuyor, (amma benim 
pehUYamml) diye Tanatın en1e
ıine ailleleri yapııtınyor, Paakal: 

- Vreıl tamaa1, diyodu. 
Bu kuru kafa 16rlyonun 
ma tamburaki detll, patlayazak 
Aaallnda euek ıibl adam \'ar. 
Y etmiı bire kaymenU .. 

Saat bilmem kaça bulmuıtu. 
Her halde yatııya pçell çok ol
muıtu. Tombul V ehbl, bukadar 
eileneceğini, bu dene• laot Yaldt 
ıeçareceiini hiç ummallllfb. Oka• 
dar memnundu ki tarifi nlkabil. 

(Arkaa Yar) 

Dlllerde dolatan un rlve A deux valslnln nağmelerini •e ınftesini bu filmde 6ğrenecekalnlz. 

~---------• Y erlerinfzl evvelden tutunuz. Tel. 40890 -- Bu akıamdan itibaren .__ ~111·---------------.--------.. 
ASRI 

.Sinemada 
81LYIA 81DNEY 
•e GARY GRANT •• 

CHARLES RUGGLES 
tarafından temlil edilmft 

MADAM BUTTERFL Y 
bllyllk ıahuer batlıyor. 

IJ&yeten: VILMA BANKY, 
VICTOR VARKONI, 

LUIS TRENKER tarafından 

VATANDAŞ SiLAH BAŞINA 
mlle11ir ye merakh bllytık film. 

Bu akıam: TOMBOLA 

•--• Pek yakında .---. 

HiND ESRARI 
TÜRKÇ! SÖZLO 

V ahıi hayvanların mtlcadelelİ L. 
Arılan n kaplan •~lan. 
İman kam içen yaraaalar r.. 
Dilleri keıileD sözleri Jr:öı olu 
inıanlar f.. 
OthÇ kızların kurban ıdildildıri 
mabetler! ... 

Bunl•n hep bu h•rlk•l•r 
filminde gBrecekslnlz. 

TDrk artiatlerlnln Torldyade 
raptıklan Tllrkçe ıGzlO bllyllk 

bir film: 

AYSEL 
(Bataklı Damın Kızı) 

BugUn ı Pangaltı ~ 

T A N Sinemaıında 
mewllmln bay&k 

filmi franıızca IGzll 

PRENSESiN 
ÇILGINLIKLARI 

ftat rollerde: MARIE BELL 
Albırt Prejeaa • Armaatl Beraartl 

1Jbeteo: 
DUnp h•lterlerl • Tel. 43374 

Tıpeltafl Ş.lür 

Tl1atroıuada 

Bu Akıam IO de 

HAMLET 
5 perde 

Yazanı fek• ...... 
Mütercimi: 
Muhaln 

Eski F,..nsız tl~•trosund• 

Bu Akta• ıaat 20 ele 

l>ELi DOLU j 
Operet a perde 

Yuanı ............. 

Genç arti.atlerla en ıeYlmllll Bu alqam 

GUSTAV FROEHLICH 'ı SARAT 
B&yOk bir aık ve tee11tlr filmi ola• Sinemasında 

SAVAŞ SARKISI 
( AtK TANGOSU) 

.. heaerlnde ı&recek Ye alkı1lıyacak11n1L Kadın artlltler: 

OLGA TCHEKOWA·MARINA ANDERGAST 
FOX JURNAL' de : Diğer manzaralar araunda Pariı dikftçilltlnla 
en ıon lcadları. Yerleriaalzl enelden aldınnıı, Telefon: 418&8 

Bııtnn IST ANBUL balkının dilinde 

TARZAN ve SEVGİLiSi 
derecesinde muazzam bir film 16rmedik cllmlui dolqıyor 

BU BiR FİLM DEGIL, BiR HARiKADIR. 

1 P E K Sinemasında 
-- 8u&ln HanıJar : ıaat 1 • 2,30 • 4,30 • 6,30 sece 9 dadır. .--

1 Devlet Demiryolları lllnlan 1 
31112/934 &ftnOndea ıoma yeni Meujeri tarHeal bqbyacakbr. 

Y eal tarlfed!I 30, 35 Ye 45 kiloluk parçalar lçla de ayn lcret var• 
dar, Ücretlerde kHlrler beı kurup yuvarlablmıfbr. Fada taflillt lçba 
latuyonlara mllracaat edilmelidir. «8749• 

-tc * 
111/1935 &Dntınden bqlamak tlzere; Devlet Demlryollan ambar• 

larında, nhbm ve limanlarında çalııma uatlerl dapnda 1apalmaa 
lıtenllecek doldurma •• botaltma itleri için arbk çahfma llcretl 
olarak bir kftiden alınacak para /250/ kuruıtan •ı•ia olmamak 
ıaıttle ton baıına a11ıca /50/ kurut abnacakbr. Fula malimat lçla 
latu1onlara mllracaat eclilmell. «8750» 

1 lat•nbul Beledlyeal llAnlan 1 
latanbul Belediyelinden: 
Saat 19 da kapatılan dlkklnların yalaız Perıembe &ini aJı. 

ıamları aaat 20 ye kadar ye Cumhuriyet Bayramı ile aenebatılar.nda 
bayram Ye Hnebaıalarmdan 6ace gelen ,Oalerde bet• ,na ıaıt 
21 e kadar açık bırakılmalarına Daimi Encllmenia 171121934 "'8-
lemeçll toplanb11nda karar ••rilmlftlr, Ula olunur. (8737) 

SMANLI BANKAS 
1

,fAPA 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 ~ 

TESlS TARİHİ ı 1881 

eraıa1ıai: 10.000,000 lqilis liruı 

Ttirkiyenin l»qhoa ıehirlerilı 
Pariı, Marailya, Niı,Londra Ye 
Manç11ter'de. Mııır, kıbm, Irak, 
İran, Fililtio n Yunaniltan'da 

Şubeleri, YugoalayYa, Romanya, 
Suri11 ve Yunaniatan'da Filyalleıi 

vardır. 

Her turlu bankı muameleleri 
yapar 

ft1A~l(A 
Müalaha.r~. 
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Her hakkı mahfuzdur. 
27 - 1~ - 93·! 

Rusy ada ki Bütün Ce ey anları En 
Hararetle Takib Eden Türklerdi .. ı 

Kim bu aözll ıöylerse, bütün 
kulaklar o tarafa çevrilmekte idi. 

Fakat.. muharib kuvvetlerin 
başına geçenler, bu mukaddes 
kelimeye karşı kulaklarını tıka· 
nıaya mecbur oluyorlar; giriştik· 
lerl ıu kanh davada kazanmak 
lçin gururlarından hiçbir şeyl 
feda etmek istemiyorlardı. Euna 
mukabil, haıta (Papa) olmak 
Uzere bttaraf memleketlerin halk 
\'e matbuatı, beşeriyetin bu fe· 
liketine nihayet vermek için ça· 
lıııyorlar; sulh teıebbUslerindeo 
geri durmıyorlardı. 

Muharibler arasında (sulh) söz• 
lerlnin yüksekçe ıeılerle sö~len· 
ıniye baıladığı yer, (Rusya) ıdl... 
Berlinden gelen ıu iki telgraf 
bu (sulh) sözlerinin ne gibi esaa· 
lara fıtinad etmekte olduğunu 
gösteriyor; kalblere bir Umid ve 
tıaelll veriyordu • 

(Berlin) 23 EylUl - Ruıyada 
(Breıt Litovuak) ııhrinde birçok 
flıek depoları dinamitle berhava 
•dilmlıttr. Vak'a ihtilalcilere atfo· 
lunuyor. 

(Bırlln) 28 Eyllll - Ruıyada 
layan cereyanı gittikçe artmak· 
ladır. Köylnlerln kıyamı muhte· 
ıneldir. TeıebbUıatı layankirane 
de bulunmak töhmetile pek çok 
Yahudiler tevkif olunmuştur. 

Bu telgraflarm halk üzerindeki 
tesiri, öll\m döşeğinde yatan bir 
hastanın, bir bardak sudan ıifa 
llmld etmesine benziyordu. 

Ruayadaki cereyanları en ha-

raretle takib eden, Türklerdi. 
Çünkü muhakkak olan bir ıey 
varsa; bu cihan felAketinde en 
çok onlar ezilmlılerdi. iki ıene· 
denberl devam eden bu emsaliz 
hall~de yüz binlerce sevgilileri kay
hetmiıler.. En acı mahrumiyetler 
içinde, lnlm inim lnlemiıler .• Ver• 
dikleri ahdi bozmamak için mtl· 
levekkll ve cesur bir halde neU• 
teyl beklemiılerdl. Fakat, glinler 
geçiyor; her gUn ıiddet ve ıztırabı 
ırtan bu facıanın ıonu gelmiyordu. 

Teırlnievvel ayı ibtidalarmda, 
Rusyaın mllttefiklerinden ayrılarak 
lllUnferid bir ıulh teklifinde bulu· 
llacağına dair çıkan rivayet halka 
Pek hoı gelmit·· Artık günün 
ba9hca dedikodu sermayesini teı
ldl etmitti. Hele, Hariciye Nazırı 
Halil Beyin ( 1916 senesi Teırint
evvellnln 20 inci Pazar gUnU ) 
lıtanbuldan Viyanaya ve Berline 
bıllteveccihen haraket etmesi, za· 
Jıf tımldlere bfüıbütUn kuvvet 
•ermişti... Böyle olmakla bera
ber bundan - açıkdan açığa • 
kimse bahaedemiyor; lttihad ve 
Terekkl cemiyetinin göz bebeği 
olduğu halde ( sulhu münferid ) 
hakkında cereyan açmakla itU
ham edilerek 1332 ıenesi Ağus· 
tosunun 30 uncu Salı günü 
Kağıthanede kurşuna dizilen 
ihtiyat binbaşılarından Yakup 
Cemil Beyin ikıbetine uğramak· 
tan korkuluyordu. [ l] 

[1] (lttilıad ve Terakki mevzuu) ile 
ıneşgul olıın bazı zevat, bu mesele 
etrafıoda bir dedikodu zemini açmış· 
lar; bir bardak suda, kooa bir fırtına 
Yaratmışlardır. İç.yüzü büsbütün başka 
bir mahiyette olan bu mesele hakkın
da burada tafsilat vermek esaa me'V
ıuu muzu aekteye uğratacağı için 
hundan ictinnp ediyoruz; resmi ve 
husuııi Liitiin veııa.iki elimizde bulunan 
hu hadiseyi mUııtt\kil bir yazı halinde 
kıı.rilerimize takdim etwek istiyoruz. 
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İttihat - Terak~i c~';Ili!etinin meşhur fedaisi (Çorkes Ahıned) in idamı hakkında 
Cemal paıa ıle Ialat Bey arasında cereyırn edAn ırfre muha.bereliİ. (Uemal 

paıanın el yazısile yazılmıştır) 
[TalAt Beyin cevabı, yarmkl nüshamızdtı. dercedilecektir] 

Hllkiimet, sulha tallb olanlar- ı men muzaffer olmadıkça, su!h 
dan memnun olmıyor; bele Enver cereyanlarını açmak iıteyenlere 

Paşa bu kelimeden bahsedilmesi· karıı açık ve ıarih bir tehditti ... 
ne hiç tahammül gösteremiyordu. Fakat ne kadar gariptir ki harb 
En hararetli sulh taraftarları bile aleyhdarlarımn en birincisi, hU· 
gösteriş olıun diye (zaferi nihai) ktlmetln en yüksek makamını ı, .. 
den bahsediyor, hele kulüplerde, gal eden, Sadraz.am Said Halim 

müsamerelerde ve sair toplantı Paşa idi. Bu zat, - sırasında bü· 
yerlerinde • mAnası hen Uz m0çhul tUn taf silatile yazdığımız veçhile .. 
olan .. bu iki kelime, ahenksiz bir Karadenizde ilk top patlar pat-

şarkı nakaratı gibi tekrar lanı• lam az istifa etmişti. Fakat arka .. 

yordu. daıları, ofkarıumumiye Uzerln· 

Halil Beyin bu Viyana ve Ber• de zuhura gelecek tuirl 08 .. 

lln seyahatinden halk arasında zarıdikkate alarak bunun önü· 

çıkardan mana, harb taraftarları· ne geçmiı!erdi. Lakin 0 glin .. 

nın hiç hoşlarına gitmemişti. (Ta· den itibaren de artık bu ıat ile 

nin gazeteıind~ bir makale net· istedikleri gibi çalııamıyacaklarına 
redllmlı.. Bunda, itiiaf devletleri biiküm vermiıierdi. Buna binaen· 
tarafmnan tahakküm altına alınan dir ki Said Halim Paıa, arkadaş-
Yunanistanın ahval ve vaziyeti !arından pek çok hürmet görmekle 
bir ibret dersi olmak lizcre göa- b 

terildikten sonra, (bu harbe gi .. 
bera er, mevki:nl daima iğreti bir 

ıurette muhafaza etmişti. 
rif, nasıl zaruri oldu ise, buna Sald Hal;m Pa§a, arkndaşları 
• (zaferi nihai) ye kadar .. devam tarafından samimi bir surette de 
etmek te en tabii bir mecburi· sevilmemişti. 
yettir) denilmişti. Eu da, tama· [Arkası var] 

411 

e 

işit'. uykusuzluktan kıvranan sinirlilerin bitmez tükenmez dilekleri • , • • 
istenilen salah gelmez, her giin arlan sinirlilikten gittikçe kuvvet azalır • 
ertesi giin insan yorgun ariın, hiç bir şey yapamamak halsizliğile kalkar. 

Bromural -Knou .. 
bu felaketten kurtulmak için kullanılacak ilaçtır. Asla zararı yoktur, ı;iniP" 

leri yatıştırır ve sakin ve sfılim bir uyku davet eder. 
•o vt 20 komprimeyi havi tüp· 
lerdc eczanelerde rcçeıc ile salı lır. 

Knoll A.·O., kimyevi aıaddeler fabrikaları, Ludwhırshafen •/Rhln. 
I 

-- -
Sayfa 13 
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Soyadları 
---··--------

Yeniden Soyadı Alan 
Adlarını Bugün De 

Okurlarımızın 
Yazıyoruz 

İıtanbul tahakkuk müdürü bay 
Talat Erdi!, Deniz Yüı.ba' sı bey 
Edib · Mengô, İstanbul mıntakesı tah· 
ıil müdürü bay Ali Riza ve D:vanı 

Muhasebat temyiz raport jı bay 
Hakkı Yönnk, İstanbul mıntakası tah
ıil mildür muavini bay Şefik ,Diler, 
fıtanbul tahıil müfettifi bay Hikmet 
ve Nafıa VekAleti şirketler kalemin· 
de bay Tevfik TUrker, lstanbul tahsil 
mOf attiıl bay Ruim Oral, lstanbul 
mıntakaeı tahakkuk müdür mua vinl 
bay Nazım Te babası bay Ahmed, 
kardeflerl bay Şevket ve bay Nusrat 
Kiper, latanbul mıntakaıu tahsil mn
dürlütünden mümeyiz bay Necib 
Taptuk, Memurlardan bay Mehmed 
Ali Gilrçkaya, bay Faiz Kolyancu, 
bay Ziya Kılıç Arılan, bay Ennr 
Mui:1uer, bay Cemal Müner, bayan 
Feriha Tüziln, Evkaf muhasebe 
masraf tahakkuk memuru Filibeli bay 
Hiluyin, •ti bayan Ayte, oğ~u 
bay Enver, gelini bayan Halet, torunu 
bay Suad Yıldızlı, Sivaa lin millhakı 
binbaıı Sivaslı bay Muatafa KAzım 

GündGz, T okad. bey ıokağı bay Süley
man, otlu eczacı bay R z:a, tabıildar 
bay İbrahim, kunduracı bay Rahmi, 
kızı bayınt Refika, aileleri bayan 
Hatun kızı bayan Neriman, oğlu bay 
Doğan, bayaa Fatma lbrabim ve 
çocukları Keıim, sabık ıuvarı umum 

milfettiıi General Mehmed Ali ile 
otulları lıtanbul barosunda avukat 
bay Suad Örfi, The Eg-ypt national 
tirketi direktörü muharrir bay Vedad 
Örfi n bütan Örfi Pata ailesi Ay
doğan soyadlarını almıılardır. 

* KadıkHy dispanseri baıheklml 

doktor Rifat Cafer, kız karce9i Mu· 
rure, kardeti eczacı Ali Riza ile 
refika1a bayan Meliha Ye çocukları 

Gülen, Şen ve Güner azim ve ıebat 

manasına gelen Sıdalı soy~dı aeç
mit1erdir. 

* 
Mütekait baytar miralnyı bay M. 

Nureddin, kardeıi piyade kaymakamı 
Kemaleddin ve diter kardeıi bay 
Cemaleddin kızları, otulları ve ailesi 
efradı Sancar, Borasit madeni hekimi 
Dr. bay Ahmed Hüseyin Biyal, Bolu 
Semerkand mahalleıi Ilıca yolu cad
desi No. 1 de mQtekait bay A. Vefik, 

otlu Bolu Ziraat Bank muhasibi bay 
M. Şevki, topçu mülazimi bay Emin 
Bcıakman, Laleli Kocaragıp aokak 
No 3 de Bedirhani ailesi Çınar, 
Sıraaeni Kantarcı çıkmozı Naılf 

bey aparbmanı No. 5 de Sabar 
Aysabar, Sirkeci Beynelmilel Şark 
nakliyat ılrketi memurların d •rn baJ 
Haaan otlu Kamil Yalçın, Sirkeci 
Meymenet odabaşı bay Ali oğlu HU· 
ıeyin Yamaç, Kadıköy Zabıtai Bele
diye memuru No. 1972 bay Tevfik ve 
ailesi Mutlu, latanbul poıta T. T. 
çnlrgenllği ambarında memur h.1 
Huan Baıar, bay Ragıb Kr.ya, bay 
Hilmi Camgüır:, bay İzzet Çetin, 
Topkapı •arayı m11zeai eme.net daireıl 
t•fi bay İbrahim Solmaz, Kad1k81 
vapur ilkelui gazete bayii bay Ethem 
Kaçar, Fatih merkui ikinci komiseri 
bay Ma hir Tunçel, Gçilncil komiıH 

bay Hüsnü Özdemir, Akıehlr P. T. T. 
memurlarından bay lbr him A!yalçın, 
bay Nuri Bilgin, bay Emin Erdoğan, 

bay İsmail Çetin, bay Mehmed Ünal, 
bay Ali Tan, müvazzi bay Veli Kan, 
bay Nedim Çelik, bat Lekçiıl bay 
Hüseyin Acar, Beyotlu itfaiyesinden 
bay HU .. yln Arık, bay Muamıner 

Atay, bay Mebmed Tonguç, ba1 
Şükrü Tanyeri, Gülhane bahçui mu• 
hafa:ıa memurlarından bay Hakkı Okan 
bay Necib A1tuğ, bay Mehmed Öıkan, 
Beyazıd Tavpntafl mahilllealnde 
eaki Kaıbaryan ailesinden baya11 
Surpuhi, kızı bayaa Anna, oğlu ba7 
Oıeb Dündar soyadları almışlardır. 

Tevkif Edllen Hoca 
Serbest 81raklldı 

MüfUllüğGn müsaadeai olmadan 
eU l: be g~ydiği Te ve sarık ıararak cami
lerde mukabele okuduğu için evvdıi glin 
tevk' f edilen Bolulu 63 yııfında 

hoca Ali dün Müddeiumumiliit hıra
fından Müstantiklite verilmişti. Mürı• 
tantiklik davenın ıerbest olarak 
yapılm uına karar verdiği için Hoca 
dün öğleden sonra serbest bırakıl-

mıftır. 

Zayi: 1927 senesi 405 numara ile 
latanbul Sanayi müdüriyotindan almış 
olduğum ruheatuaıneıni kaybettığimden 
,,.e yerine ba~ka birisi çıkımlacnğından 
lıükmü olmadığı ilan olunur. (211) 

Siıkeci Kayattrlihan i-i o. 10 
Pıyetro Ceakuti 

Bulgar 1,.. 
Papazları 1 HASAN KREMİ 
Bir Bulgar Gazetesi Kıya- İhtiyarları gençleştirir 
f ti 

· · D .., · · · 1 t ve gençleri güzelleştirir. e erın egıımesını s ıyor 
Sofyada çıkan belli başlı gaze· 

telerden Mir gazetesi Bulgar 
papszlarınm elbiseleri hakkında 
yazdığı makalede diyor ki: 

" Bulgar papazları için başka 
ve daha rahat bir elbiıe lazım· 
dır. Çünkü papazların bugtlnkO 
elbiselerini temiz olarak muhafa· 
za gayet gUçttir. 

Papazların uzun &açla· 
larını gizleyen serpuşları için de 
vaziyet aynıdır. Saç ve sakalları· 
nın bir kısmını kesmekle ruhant
ler oUfuzlanndan hiçbir iey kay· 

betmezler. Kilise kanunları ne 
rahat elbise giymeyi ne de hıfzıs· 
aıhhaya riayet etmemeyi emre
der. Şunu da unutmamalıdır ki Bul
gar papazlarının ekserisi köylerde 
oturmaktadır, halbuki köylerin vazi-

yeti, ruhan:lerin g:ydikleri e!bfselerl· 
nin ve kılıklarının temiz tutulması 
için lbımge en şartlerı haiz bulun· 
mamaktadır. Diğer taraftan papaz· 
ların buglln giydikleri elbiseler 
gayet pahalıya mal olmnktadır 
ve bundan dolayı da papazlar 
sık aık yenisini yapamanıaktadır
Jar. Halbuki iyi, temiz ve rahat 
giyinn iş hl ( papas her halde çok 
mühim olan vez fesini daha 
mükemmel olarak lf a edebilir. " 

Hasan Kolonyası 
Dünyanın en 

limon çiçekleri 
yasıdır. 

nefis 
kolon-

BASAN 
asemin Li.a 

Viyolet losyon ve 
lavantaları çiçeklerin ve 
inceliğin ruhudur. 

Nesrin Kolonyası 
Haıan koio:1yası ıın 

yavrus:ıdur. Çok g .izel 
ve çok ucuzdur. 

asan Briyan ini 
Gençlerin hayat ar

kadaşı ır. Likid ve 
a~jantina nevileri bir 
şahes~rı..

1
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~ .-.n,.}BllAI ·Ve • Zambak 
BOyUk Tarihi Roman 

}.Jul crriri: A. R. No: 124 l!7- 12 • 934 

Kubbe Altında .. 

lbr him Paşa, Boyun 
Fransa, Lehistan, 

Eğen Devletleri Sayıyordu: 
Ven edik, T ranıilvanya ... 

Fake.t bu mağrur aaılzade, meta· 
netini muhafaza etti. HattA, doğ· 
rudan doğruya bu suale cevab 
verm ·yerek müstehzi bir tavurla: 

- Türklerin himayesini istir· 
ham eden bu hükümdarların kim• 
ler o!duğunu bilmiyorum. Zatifa
blma eleri bunları bize öğretmek 
Hitfu·1oa bulunur mu?. 

Diye mukbele gösterdi... ibra· 
hlm P .ıfa, eJJerinf yukarı kaldırdı. 
Parma klarmın arasında sanki bir 
ıimşek çaktı. Birinci Franauvanm 
o kı . metdar ynzUğU parmakla· 
rmda parlaya parlaya saydu 

- Fransa. biiir •• Lehistan ikili .. 
Venedik, Uççç.. Transilvanya, 
dööört... 

Ve sonra, beıını hafif hafif 
1allad1: 

- Kısa bir ıaman sonra, 
hükümdarınızın da beşintl olabi· 
leceğ .ni iddia edersem, blç yanı\
mıı olmayacağımı tahmin ediyo· 
rurn ... Efendil~rl.. TUrkler, elçiye 
zevat yoktur; derler. Onun için 
ıize fada bir fey ıöylemiyeceğim. 
yalm7, size ••• 

Söz buraya gelince, lbrahim 
paıa yanına bıraktığı mektubu 
almış, Janın ylizUne ap açık bir 
lıtihza ile baktıktan sonra, mek
tubu tekrar açmış.. Latin harfle
rile ~ azdmıı olan bu mektuba 
baka baka sözUao devama baı

lamıştı: 
- Evet, yalnız size ıunu bil· 

dirmek U.ter~m ki hükbmdarınız 
kanaat sahib. bir adammıı .. Bizden 
ıadece.. Belgrad, Şabaç, Selan· 
kamen, varadin, 1uok, Serend; 
açya, Vednek1 kropa, Bayçe, z .. 
Teçi, Nebaloka, Semlin, Onuva, 
lrek Yanzenet, Peçe, Orsuva, 
Nihaldi, Sakardona, Udbine, Si
kedin, Novograd, Zadvin ıebir ve 
kalelerini iatiyor... Doğrusu Ia
tanbulu da istemediğine hayrette 
kaldım... Efendiler!.. Bize, böyle 
bir t~klif.:e bulunan hükümdarını· 
ıln bizi layıkile tanımaôığına 
hükmediyorum. $u halde ona 
kendimizi tanıtmak icab ediyor. 
Gidiniz, bükümdarınııa ıöyleyiniz. 
Bu mektubunuo cevabını, biz 
kenaiıniz gelir .• bizzat veririz. 

Sefaret heyeti, birdenbire sar· 
ıılmış, renkleri sararmışdı. Koca 
Kubbe altını, derin bir sftkiıt kap
lamıştı... Bu slikfıt, birkç dakika 
devam etmiş, sonra Jan Hobur• 
dans1dnin sesi, titreye titnye ıu 
cevabı vermişti: 

- Fehametmaab!.. HUkilmda
rımız, dost olarak gelenlerden 
memnun olurlar.. Fakat dlltman 
sdatıle gelenleri de kabul etmek
ten çekinmezler. 

lbrahim Paşa, birdenbire ye· 
rlnden kalkmış, arbk öfkesine 
tamamen mağlôb blr tavor almıı= 

- Efendlf .. Bu sözleri ıöyler
ken, elinizde bir kılıcın nokaan 
olduğunu görüyorum. Si.zln bu 
ıözleriniı, hükümdarınızın bizden 
istediği ııeylerden daha ağırdır. 
Kimlerden ne gibi şeyler isteni· 
lebileceğinl eyice takdir ede
meyen hnkUmdarrnı:ıın, Tlirklere 
ıöoderllmesi liizımgelen sefaret 
heyetini seçmekte de isabt'l 
göstermediğini anlıyorum. Jaı 

Zabulyanın sdlrl Lehiatanh Laç
kl, siz.den daha nazik, daha me
raıim biJen bir adamdı. Anlajıh· 

yor ki, sı:ını biraz nezaket ve 
zerafet dersi görmeye lhtiyacmız 
var. 

Dedikten ionra, elini kaldır· 
mıı .• biraz geride duran çavu4-
baııya: 

- Götürün ıu efendileri .. 
lkametgahlaranda hapsedin. 

Deye bağarmıob. 

* Bu vak'amn üzerinden iki ay 
geçmiıti. Daha hala ltalyada 
bulunan rabf b Dölöyulaya ıu 
mektub geldi : 

Aziz peder 1 •• 
GUnler geçiyor., Ve bizi bir 

fellket uçurumuna doğru ılirük
IUyor. 

Biraderlm Ferdlnand'dan al· 
dığım mektub beni son derecede 
meyus etti. Benim talimatım 

mucibince İstanbula gönderdiği 
sefaret heyeti, Osmanlı btikfıme• 

ti tarafından hapsedilmiş.. Bu 
yaz, Avusturya ftzerine bir sefer 
açılması için de bUynk mikyasta 
hazırhklar görlilmekte imiş. Türk. 
lerin, Avusturya ve AJmanya 
üzerine hficumu, biıim için 
yeni bir felaket olacakbr. Kral 
LuinJn, Türk kılıçları altında can 
vermesi llzerinden henüz çok bir 
zaman geçmedi. BodJn ve Peşte 
Hraylarının havuzlarından atları· 
nı &ulayan Türk sfivarilerinhı 

bizce pek acl olan hatıraları da 
kalblerimizden silinmedi. Görü
yorum ki, kaJblerlmiz henüz bu 
elemlerin ıatırabile sıılarken, Ku
laklarımız acı acı çınhyor: bize 
yeni bir felaketin takrarrllhUnll 
hissettiriyor. 

TUrkler, bu defa harekete 
gelir ve hudutlarımızı geçerlerse, 
artık birinci Fransuvayı zaptetmek 
imkan ve ihtimali kalmıyacakbr .• 
Acaba o zaman ne olacak?. Bunu 
daha ıimdiden hissediyorum ki: 
lmperatorluğc.Jmun bütün baımet 
ve kudreti • bugün hırıstiyanlık 
alemi muvacehesinde, yarın da 
tarih karşısında • fena halde 
aarsılacaktır. 

( Arkaaı .t.ar ) 

............ Wnllltlll•llllllllMHl......_••~u••••H•u-

Vevmt, alyul, HwHdiı Ya Halk gaceteel 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme eokağı, 25 
ISTANBUL 

Gaıetemiı<le çıkan yaıa 
ve resiml~rio bütün baktım 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKlVE 1400 750 400 "° 
YUNANlsT AN 2340 1220 710 27t 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peıtiodir. Ad reı 
deği1tirmek 28 kun'.ı; tur. 

Ce/en •w•i gt1ri """ilm~s. 
Hlnlardan me11•u11yet •hnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 k11ruşluk 

pul ilavesi lüzımdır. 

P' 
Posta kutusuı 741 latanbut""""" 
Telgraf ı Sooposta 

.._ Telefon ı 20203 

• 

GRiPiN 
BütUn •Arı, eızı ve 

aancllar1 derhal keser 

Soğuk a!gınlıldarma, gripe, roma· 
tizmaya, bat ve dio ağrılarma1 
nezleye, sinir, adeli ve bel ağrılarih 
kırıklığa .karıı bilhuaa müe1sirdir. 

GRiPiN 
Kelimesine dikkat 1 

Ber taralı sızbyor, bele başı 

ağrıdan adeta çatlıyacak gibi 

~!lF"''""':;:"""'"'"'~,...._,....,,,.,,..,..,_.--.~ 

+---------1-I 1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 
~D11gı11 llctıeal H•b•rl•rl 1 

1 İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 
Dünga Emlak \re Eytam bankasma birinci derecede ve sırada ipot· 

•• olup tamamına (7 446) yedi bin dört yüz kırk altı lira kıymet tal 
Uzüm Reko/f e•İ edilmiı bulunan Fatihte Sarı Gnzelde lıııkender paşa mahallesi 

B 
V: [ A TeUAI odaları sokağında 18, 18/1 numaralı maa odalar bir 1 

U ı l Z hane açık artırmaya korımuı olup ilin tarihinden itibaren ıartnaıı 

1934 yılı dUnya Uzüm rekol
Fiatlar teii hakkında bll-

onun için tün yetittirici 
uluslardan bilge 

gükaeldl gelmiştir. Tllrkofl· 
sin istatistik servisi bu bilgeleri 
birleştirerek acun Uzljm rekoltesi· 
nl 423 bin ton bulmuştur. Bu is· 
tatlk ıudur : 
Memleketler 

KaHforniya 
ispanya 
Türkiye 
Yunanistan, Giril 
lran 
Avusturalya 
Cenubi Afrika Ko· 
rent üzümleri 
Yunanistan 
Avuıturalya . 

Birlikte 

Ton 
157.000 

6.300 
45.000 
18.000 
22.500 
39.600 

4.500 
121.500 

9.000 

423.900 
Halbuki acun kuru üzüm istib

IA.kitı vasati olarak 427 bin ton 
olduğundan bu seneki rekolte is• 
tlhlakattan daha azdır. Aradaki 
farkın geçen yıldan kalma ıtok
Jarla kapatılacağı ümit edilmek· 
te l.sede keyfiyet flatlara tesir et .. 
mlş ve bu yılki flatlar geçen yıl 
fiatlarında vasati olarak %30 ka
dar ylikselik olmuştur. 

193l yılından maada diğer 
son yıllardaki rekolte miktarlara 
ise daima istihlAk mıktarından 
fazla olmuı ve bu yüzden· de fiat
lar her yıl düımtııtur. 

TUrkofise glire bu aebebler do-
layisile yüksek fiatla satılmakta 
olan bu yıl rekoltesinin tamamen 
eablacağma ve gelecek yıl nkol· 
h~sine stok devredilmiyeceğine 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. .. 

Türkofiı Atina şubesinin bildir· 

d ğ nistanda soğan 
Yananistan-ı diğine göre Yana• 

~11 ~o an azhğı hissedilmek· 
ıstenı_qor tedir. Bu azlığa 

karşı koymak için Mısırdan 
500,000 okka satın ahnmak Uzere 
olduğu haber alınmıştır. 

TUrkofia Atina ıubesl derhal 
harekate geçerek memleketimiz
den Yunanistana sovan ihracı 
imkanlarmı araştırmış ve bu ara• 
da alakadar makamlarla temasa 
giriıınittir. Bu temas neticesinde 
iyi fiatla mal teklif edildiği 

takdirde memleketimb.den soğan 
almacağı cevabı verilmiıtir. 

ı••········-·················································· 
(_Toplantı, Davetler ~ 
Halkevinda Bir Konferans 

Ve Bir Konaer 
Kadınlarımıaa t;aylav seçmek ve ie

çUaıek hakkı verılmesi münasebetfle 
30 Birinci kiuun f\uar giiuii ı;ruıt 16 da 
Halkevi ealo ııuud•\ bıu~kı10 Bay Ali 
Hıza Eren tı:mıfıudanı bir Söylev ıöyle
necek ve ayrıca bir de konser verıle· 
eektir. 

herkes tarafından görülebilecek ve 30/11935 tarihine mlisı 

Çarıamba gllnü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artu 
ıuretile satı lacaktır. Artırmaya l9tirak için yllzde yedi buçuk nh 
tinde pey akçttsi veya bu mıktar Uzerinden milli bir banki 

teminat mektubu alımr. Biriken vergilerle çöp ve fener reslmlerJ 
Yakıf lcaresi mUşteriye aittir. Arbrma bedeU muhammen kıymet 
yüzde yetmiş betini bulduğu takdirde ihalesi yapılacak aksi takdi 
en ıon arhranın teahhtidU baki kalmak şartile satıı on beş 

daha uzatılarak 14/2/935 tarihine mUsadif Per~embe gUnil ; 
yer ve saatte ikinci arhrmaıı yapılarak artırma bedeli muhamı 
kıymetin yüzde yetmiı beıini bulmadığı taktirde satıf 2280 nnm; 

kanun hükümlerine tefikan geri bırakılacaktır. lcra ve iflas ks 
nunun 126 mcı maddesine tefjkan ipotekli alacaklılarla d 
alAkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husı.ı 
faiz ve masrafa dair olan iddialarım ilin tarihinden itibaren yi 
gün içinde vo evrakı müsbitelerile bildirmeleri lbımdır. ~ 
takdirde haklan tapu sldllerile sabit olmadıkca satıı bedel 
paylatmasmdan hariç kalırlar. Alakadarların ifbu kanun madı 

hllkmüne muvafık surette hareket etmeleri ve daha fazla malu 
almak lileyen1erin 934/932 numaralı dosya ile dairemize mllrac 
[arı llAn olunur. (6~ .. .. 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Emlak ve Eytam banka•ına birinci derecede ve sırada ipot 

olup temamına (4418) dört bin dört yliz on sekiz lira kıymet tal 
edilmi ş bulunan Eyüpte Topcular mahallesinde kııla sokağı 
2, 23, 25 numarala han ve dükkan açık artırmaya konmuı c 

ilAu tnrihioden itibaren ,artnamesl berkeı tarafından görlllebile 
ve 30/1 /935 tarihine mUsadif Çarşamba gUnU saat 14 den H 
kadar dairemizde açık artırma suretlle sahlacaktır. Artırm 

iıtirak için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya bu mıl 
üzerinden milli bir bank~mın teminat mektubu alınır. Biriken vergiJ 
çöp ve fener resimleri ve vakıf icareıl mUşteriye aittir. Artırma be 

muhammen kıymetinin yüzde yetmlı beşini bulduğu takldrde ihı 
yapılacak aksi takdirde en son artıranın teahhtıdii bakı kalmakşartile 

on beş gUn daha uzatılarak 14/2/935 tarihine mfisadif Perıembe' 
aynı yer ve saatle ikinci artırması yapılarak artırma bedeH nıuhamı 

kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde satıı 2280 numaralı l 
hU.kümlerine tefikan geri bırakılacaktır. icra ve iflas kanununun 126 

maddesine tevfikan lpotekll alacaklılarla diğer alakadaranın ve irt 
kakla sahiplerinin bu haklarım ve buıusile faiz ve masrafa 
olan iddialarım ilan tarihinde itibaren yirmi gün içinde VG ev 
mllsbitelerile bildirmeleri lizımdAr. Akıl takdirde haldan tapu s 
lerile sabit olmadıkça salıt bedelinin paylaşmasından hariç kahı 
Alakadaranın işbu kanun maddesi hükmüne muvafık surette 
rekat et01eleri ve daha farla malumat almak lstiyınlerln 934J 
numaralı dosya ilo dairemize müracaatları UAn olunur. (647) 

Hola ntse 

Bank- Cni N.~ 

İSTANBUL ŞUBESi 

Galat:a: KaraköY Pa•as Meydancık : Alatemcl Han 

Her türlü Banka muameleleri. Kasalar icarı. 

UMUMİ MODDRLOK: AMSTERDAM 

şube teri : Amst.erelam, Suenos Aires, Hayfa, 

ist:anbul. Rio de Janeiro, Sant:os, sao Pauıo. 
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A İPİROL NECATİ. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Ba~;~~=~ da SAL .H N CATİ ec(;9 ) 

Şehid Kubilay için 

n Şehr · mizde De 
• Pa k er asım Yapıldı 

-------r--... .,--.q--------
( Battarafı ı inci yüz .: ~ . Ondan sonra, Bay Münir MUeyyed f 

Faknlte Dekanları, muallimler sllz alarak, ıebid Kubilayın batı· 
iştirak etmi{lerdir. rasını anmıı, Türk gençliğinin 

Toplantıyı Rektör Bay Cemil tam bir örneği olan Kubilayın, 
•çmıı, sözü ıırasile yüksek tahsil yüreklerimizde daima yaııyacağmı 
Rençliği namına birer söylev frad SÖ} lemiıtır. 
f)den talebeden Lamia Şerif ve y 1 Melih Haydara bırakmıştır. apı an toplantılarda, ıehid 

ı l Kubilaym ruhu için ayakta duru· 
Gençlerin heyecanlı söz er 

bUtün toplananlar üzerinde derin !arak bir dakika sükut edilmittir. 
b:r tesir yapmıştır. YUkıek tahsil ispartada Toplanti 
gençliği, inkılabı korumak, Ata· Isparta, 26 ( A.A) - Bugün 
türkün kendilerine emanet etliği Halkevinde inkılabın kurbanı 
clinıhuriyeti müdafaa etme~ için KubilAym angısı için bir toplantı 
bir daha and ttm:şlerdlr. Ünlver· yapıldı ve atevli ıöylevler söy• \ 
11itedeki merasim saat (13,30) de lendi. Ispartalılar yobazlığa karıı 
bitmişti r. duydukları öc duguları ile cfim· 

H .. füevlnde yapılan toplanhya hurluğu korumak için yaptık!arı 
birçok münevver kimıeler iştirak andiarmın Menemen'de dikilen 
etmişlir. Belediye aza3mdnn bitik taşı önünde anılmasını hem· 
Ba"an Nakiye heyecanlı bft şehrimiz Pekerdeiı dilemişlerdir. 
hitabe okuyarak, Menemen hôcli· Okurlardan binlercesi oradan 
Besinin m&nasmı izah etmiş inkı· cilmhuriyet alanına gelerek deği· 
labcı TUrk gençliğinin daima fİmci Jiyık ulusa karşı derin bağ· 
uyanık ve kuvvli olduğu'la işaret lılık arını göstermişlerdir. Halk· 
etmiştir. Boyan Nakiyenin ~özleri evinde akşam bu bakımdan bir 
heyecanlı alkış'ara vesile olmuştur. toplantı yapılacaktır. __________ _..;__________________________ ;~..-=;===~=~======-

ir Kadı ~ı G 
Baıtarafı ~ inci yu:de ) 

'te iplerinin bıçaklandığını söy· 
lemiı yo katilin o gün kendi evin· 
den kaçtığına iddia etrdştir. 
Müddeiumumilik tekrar ibtiyarm 
evinde araıbrma yaptırmıt ve 
kimıe bulamamıı yalnız kapanan 
taraca kapısının da açılmıf ol
duğu görülmüştür. Müddeiumumi· 

lik bu kapının rüzglirdan açılmıı 
olduğu kanaatindedir. Madam 
E.eniçenin kapısındaki iplerin 
de eskiden kesilmiş olduğu 
ve Madam Eleniçe, korku· 
dan eski kesik ip!eri yeni zan• 
netf ği kanaati hasıl olmuştur. 
Bununla beraber mUddeiumumi.ik 
morgun raForunu beklemektedir. 

Bir Ayının Yaptıkları 
( Baıtarafı 1 incl yüzde ) 

llıcr:ne saldırıyor. Bu defa arada 
daha kızgın ve çetin bir savaş 
haşlıyor. 

Mu~tafa oğlu Bayram ismin· 
de bir kilylü de bu kardet1ere 
Yardıma koşuyor. Fakat ayı onu 
d:ı pençelerine geçiıiyor. Gelen 
diğer birkaç kiti ise çok kork· 
tukları için bu kanla sava9a işti• 
tak cesaretini gösteremiyorlar. 
Neticede azgın ayı; ilk defa al
tına aldığı Zübeyri öldürüyor, 
kaburga kemiklerini kırıyor, göğ
eünü parçalayıp ciğerlerini çıka
t'ıyor, ve kaba etlerini de kopa· 
rak ağzına alıyor ve bir miktar 
çiğnedikten sonra etrafına savu· 
ruyor. Ayı, Mehmod ile Bayramı 
da ı>lnm ha:inde yaraladıktan 
•onra köylünün gözü önünde kol· 
larını aallaya sallaya ve homur• 
dana homurdana uzaklıJfıyor. 
Şimdi Mebmed ile Zübeyir 

l 
ölüm döşeğindedirler. Kôyltl de 
derin bir korku içerisindedir. 
Ayıya gelince : Hala cfkeıi geç· 
mediği iç:n homurdana homur· 
dana köy civarında dolaı· 

maktadır. - 'lf 

Yasak Dinlemiyenler . 
( Safta.rafı 1 inci J üzde ) 

muş ve sonra duvardaki harita
lara baktıktan sonra da: 

- Galiba tarjh, coğrafya da 
okuyorsunuz. Kimin coğrafyasını 

okuyorsunuz? Demiştir. Talebeden 
birid Fransız tarihi okuduklarını 

fakat hocalar bunu mektebin 
clışında okutarak ımıfta imtihan 

ettiklerini ıö}'lemiştir. Diğer tale
beler de okutulan Fransız tarihini 
gözlerden çıkararak müfettişe 
verm:şlerdir. 

Şimdi iş, Maarif ldares:nin 
yapacağına kalıyor, demektir. 

iki Tren Çarpıştı Birçok 
e1• 

Kimseler Oldü 
--------------------Ontaryo (Amerikada) 26 (A. A.)

ll•nıilton'a 1akın Dundaı'da wkubu
laQ bir tlmendifer kazuı yüzilnden 
birçok ölO H yarab vardır diye 
lcorku'uyor. 

Kan bir yolcu trenile Noel yor· 
tutarı nıOn-aebetile ailelerinin yanma. 
2itmekte o!an birçok kimseleri taş·· 
l'an başka bir tren araaıııda vuku
l: ulmuıtur. Yo!cu treni ötekine arkıı
d, n bindirmİf, ıo:ı iki vagonu orta
larından bölmüfUir. 

Şimdiye kadar, ankaz altından 
lS CSlü, 30 da yaralı çıkarılmıttır. 

Ankaz. albndan daha yaralı Te 
ö1ü çıkııc~ğı zannedilmektedir. Kez.a

nan i9aret yanlışlığından ileri ıreldij"i 

anlat Jmaktacfır. 

Petrol Kaçakçdığı 
Çankaya vapurile petrol kaç:ıkcılı

ğı y pıldığı iddlasile Nenft Sanayi 
tirketi deyhine açılan davaya diin 
a t•k'.zinci ihtis ı mahkemesinde de
vam e .:lilm"ı, 9abidler d!n'enmİftir. 

Duruıma bazı cibetleria aoru9turul~ 

m .. sı için ba9ka bir güne bırakıl~ıtt r. 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köşeleri aıağıda ya .. 

rıh manalara ge:en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçlrmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
miı olursunuz ! 

12345678 

Soldan saAa 1 
1 - Kizib 
2 - Çoğun zıddı 
3 - Cm yet 
4 - Öğütülmilı butdaJ 
5 - Ç yret 
6 - Umi.:J etrnek 
7 - ft1 uetmek 
8 - içinde hamur yuğurulan kah 

- larfh:ım edııtı 
Yukarıdan aşaQu 
1 - Muhterik 
2 - Çoğun z:ddı • ekil H 

3 - Ya, ı n z:ddı 
4 - Dünya - çehre 
5 - Masaetme 
6 - İtitmek 
7 - Zer'eden 
8 - l!Ave • yay Ue ablan fey • 

ıonuna bir ( çi·) ilhe edilince 
ıüd Yeren bir hayvan 

-•11'1 ~ ........... _ ..... -·-···--·· ........... ·-·-.. ·-·-

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

11erkezi: llerlın 

Türkigedeki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: İst. Tutün Gümrüğü 

<fc Her türlü banka işi « 

Çekierin acaris
tana Bir Teklifi 

Roma Misakına Bir Şartla 
Çekoslovakya Da Girermiı 

Viyana, 26 (A. A.) - Çekos· 
lovakya'mn Macarıstan elç;si Miloe 
Jobr, Prager T ageblat gazetesine 
verdiği beyanatta, Macaristana 
hitaben itilafperver ıöz:er ıöy· 
!emiştir. 

Elçi diyor ki: 

.. - Azlıklar meselesi, gö
rUndllğU kadar karışık bir i9 de· 
ğildir. Bu iıin anlaşamamazlıklara 

sebeb olması, iki memleket ara· 
sında mevcud gergin mllnasebet• 

lerden Heri gelmektedir. Sükünet 
elde edileceği muhakkak olursa 
bunun sınır mıntakalarına da 
yayılacağı ve Çekoslovakyadakl 

Macar aı:lıkları tarafından mem
nuniyetle karşılanacağı şübbesiz· 

dir. Şurası kayde değer ki, iki 
millet arasında hiçbir sevimsizlik 
mevcud değildir. iki memleket 
ticaret ve sanayii arasındaki 

münasebetler dostcadır, ve iki 
millet karıılıklı biribirini sev• 
mekte ve •ıe tekrar başlamağı 

istemektedirler. Belki yeni yıl, 

iki memleketi alakadar eden 
meselelerin konuşulup halledil· 
mesi için yeşil masa etrafında 
birlikte oturma imkanlarını vere· 
cektir. 

Almanya • Lehistan anlaşma• 
smdan niçin örnek almayalım. 

Bu iki memleket, kendileri için 
hayati olan meselelerin halline 
lazım olan havayı hazırlıyabilmek 
arzusile aralarında daha az ehem· 
miyetJi olmıyan erazi meselelerini 
birkaç yıl için geriye bırakımı· 
lardır. Çekoslovakya, ökonomik 
anlaıma, siyasal şartlara bağlı 

bulundurulmamak şartiyle ve di· 
ğer bazı ıartlarla Roma misakına 
iıtirake hazırdır. 

rans1z 
Cümhur ReisLo 
20 Bin İşsiz Çocuğun ~ 

Hediye Dağıttı 

Par'.11, :L6 (A.A.) - Dün Parl• 
elvan işsizlerinin 20,000 çocuğuna 
Cümhur Reisi Bay Löbrön ile 
Başbakan Bay Flandenin önünde 
oyuncak dağıtılr..ıışbr. 

Çocuklar Gran Paleni. ı bllyllk 
salonunda sirk, tiyatro, sinema 
gibi eğlencelerden istifade etmif• 
ler ve radyoda çocukca aözlerle 
sevinçlerini bildirmişlerdir. 

_... 1 • ·- 1 • 1 ••• ' ' •• l • ' . ... . 1 • ' 1 • 1 • -

1935 CUmhuriyet Almanağı -
Cümhurıyet nıüesseııtl~ri lurufıodan 
neşredilmiştir. Bu Almanak senelik bir 
gazete, ki"tçük bir uıısıklopedidır. Heı 
tılde bulunması lazım bir eaerJir. Muh· 
teviyatı itibarile her hangi bir Avrupa 
almanağı ile mukaye~e edıleoılir. Fiatı 
1 liradır. H er kitabcıda bulunur. 

Fazal Ahmed - Bu isim altın
da 272 stıyfalık bir eaer çıkımlmıştıı. 

Bu eserde Fazıl Alımedin senelerce 
ağızdan ağıza gezen hicivleri hezelleri 
ile yeni yaz<iığı ııiirleri vardır. Akşam 

kitabhanesi ta.ra.f ındnn neşredilmiştir. 
Fiatı 80 kuru~tur. Tavsiye ederiz. 

YedigHn - Du haftalık mecmu· 
anın 9-1 üucü ııayısı da birçok yeni 
ve canlı mevzulara temas eden do1gu.n 
münderecat ile çıkmı~tır. U!uda.ğdaki 
kayak eğlencelerini anlatan hoş biı 
yazı Yardır. 

Sinema Ylldızları - En meı· 
hor 300 yıldızın güzel reııim1erini, ha
yatlarını ve husuııi adreslerini havi biı 
eeerdir. Akşam ki abhane1i tarafıIDlaı 
çıkarılmıştır. 296 sayfadır fiatı bir 
liradır. Tıtvaiye ederiz. ' 

Matbuat Balosu 
(Basım Kurumu ı 

Baaım Kurumunun baloıu bu 
sene 31 lkinciklnunda Makıim 
salonlarında Yerilecektir. Matbuat 
balosunun ne derece milkemmel 
olduğunu ıılSylemiye lüzum yoktur. 
Birçok kimseler yalnız bu baloyu 
beklemektedirler. Hazırlıklara bat· 
lanm14tır. Balo yalnı& cemiyet azaeile 
davetlilerine mahsuııtur. 

===========================-=========================-= 
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ARANi~ÖR 
26. 12. 1934 Etıyük sefarethane veya otellerde mükemmel terbiye görmüt 

ÇEKLER 

Lond•a 623,JO 
Nev · 1ork 0,7945 
Pulı ı~,o.ı 
MI l ıo 11,"lR 
Brükıel ~,339J 
Athıa ~3,1)8 
Cenevre ~ .4S 
Sofya 66,6 i.S 
Anuıterdam 111728 

Prag 
Viya 1a 
MadrU 

Va:,oya 
Pette 
ilükroı 

Beli: at 
Moe"oYa 

. 18,9717 
4_ı755 

!ı,7932 

J,9747 
4,'..!05 
4,176) 

7~,'10 

35,0138 
1093,00 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira Lira 

Romontl 11,00 
193J l•tlfcru1 97,_ 
lıu cra&ı D.ıhllf 9.ı,2s 
Dilyunu Mu. 00.
lia~ at terUp ı 47,-

ırı vücutlu Ye yakışıkJı 35 ile 45 yaşı arasında bir kapıcı aranıyor. 
Fransızcayı iyi konuşup yazması ayrıca Almanca ve lngilizce 
bilmesi ve asgari orta tahsili olması lazımdır. Türkler tercih 
edilecektir. Taliplerin resimlerile birlikte latanbul poata kutusu 

1 

176 .. SEFARET" rumuzuna yazmaları rica olunur. 

~----------~------~ ıı.~ 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

reuı 
Korsaıar 
1stiyenlere ölç ii 

tarifesi gönderıliı 

.................... 1, 
Denizyol ları 

'.ŞLE!MRSl 
Aeent lerl ı K:ıra.ı.3J K3 •rll"utı 
Tel. 42561 - Sirke o' M\lhilrdırude 

Haa TeL 22740 ...mil!!..., Gmı .... 
lı Banlf.(Nama) 10,

,, 1Hlmtlıııı 10,
,, (Mlle11 • l ~5,-

0ıma lı ı.. .. p <• 231j0 
6ella ' ,. 5,
Şt kati Hay iye 16,
hdl .ı 0.11 
A11a1.1ol ff erv. ~8, 15 

" .. u '7,- 1 
Reji 2,2 25.ı 
Tramnı 00- , 

EminönU 
İzmir sokı-ığı 
Tel. 20219 

Karadeniz Yolu 
CUMHURlYET vapuru 27 

B'rioci Kanun PERŞEMBE gfi· 
nü saat 20 de Hopa'ya ka· 
dar. "8710,, 

~---------------' • ,. tiJ • 28,

An•<'• 11 •• UJV. 45,6S 
Şark U. i. 00,-
lı • Tr ımY •Y 30,JO 
Ü•kUdar IJ 11,-
1 a. koı 18,7S 

R•htım 

Üıkildar •• 
H,50 

101!,
Tar .oe COOO 
MııırKr.Fo.1886 12'>,-

• • • llılJJ 9ô,-
• • " hlJ ı 92,!W 

ll.Lektrlll -,-

MESKUKAT [*) 
Kurıış 

Tilrk altını 1>40 

lnır. • J039 
jr, • 839 
Kıu • 1080 
ıı..ccldlro 42,00 
ba--ık. ot lOs. O. ı ~40 

Aal n betlblrl ..• aıta:ı 

\ l..limll ... ı •> "' J 
(A:ı..s) 

47.lJ 
4tı5J 

Kuruş 
----..;.. 

(Hamil) 491)1) 
(Ra,at) 5250 
(Vahll) 470J 
İnce betlblrllk a'.b.ı 

(CümhUJ'lye ı) '75J 
(Ham:t) armalı ~50J 
(R t•t) • SJOJ 
lVahlt) • 520J 

l•) Borsa harici 

ZAHARYA 
Oreopulo~ 

TaklitçilerdP·· 
' salunımz ... 

C İ C İ DUDAKLIK 
Dünyanın en aabit 

dudak boya11, 

FARUKl'nin CiCI 
allığıdır. Hiç bir te• 
masla ıllinme:ı. Yı• 
kan.sa bil~ ;ıkmaz. 
24 ıaat dudakta kalır. 
Tecrübesi kolaydır. 

Deposu ı Sultanbamamındo 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 
~--iP- mağauıaıdır. • 

Beyo§lu dördUncU sulh hu· 
kuk mahkemesinden: Pangaltıda 
OJç. k sıı k.ğındı.ı. ( 161) No. lı eYde otur• 
mıdd11 ikeu 29·10·V34 de ölen Herman 
kızı Fnrnçeek& diğer adı Fani Kınıbç 
io terekeıı na mKlıkemece el konmuı· 
tur, alatfl klı ve vereceklilerin ilin gil· 
uüoden itıbaren bir ay ve miraııcılann 
iiç ay İ(;inrie Beyoğlu dördiiocii sulh 
Jı .. krrk mıtlıktımeaine baş vurmaları ilin 
olunur. (6276) 

,. Dr. ibrahim Zati 4' 
Cağa"oğ u: Mıhm ıdıyıı caJlııJİ 

Çatalç~ıme sokağı No 5 
Hergün öğ ed.'!n ~on :a has .a a·ı 11 

kabul eder. 
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Kahve meraklıları tercihen 

KURUKAHVECi 

Kahvesini içiyorlar. Çünkü : 

Halisiyeti, aksini isbat edene 1000 
lira verilmek suretile teminatlıdır. 

in ytlksek ofaı llabveıerdea l!ızar edlldljladen · nefaseti ylksektir. 

Her arzuya göre AÇIK, ORTA ve KOYU 
~ .......... 

Perakende 12 O · Kuruştur. 

Satıt yeri yalnız : 

btabDI, Tabmls sokak, sablbl oldata Burakabvecı banı altında .. , 
' 

T AKS·'. IM'DE 
CUMHU RIYET 
MEYDA NINDA 

-

~ISATiE 'nin 
·Elektrik Sergisini 

ziyaret ediniz . 
Bu sergide elektrik ALETLERİNİN EN SON ve 
SEÇİLMiŞ ÇEŞiTLERi İLE ZARİF AVİZELER 
ve faydalı BAYRAMLIK HEDİYELİKLER 
bulacaksınız. 

= 

TURHAL E R A Ri 
1 2 nc1 Kanun 1935 den itibaren 

BAŞLIY· R 
FIATLAR ı 

SATIŞA 
Fabrikada Teslim 

KÜP ŞEKERİ 4 Q • 

• 

KRİSTAL ŞEKERİ . 3 7 kuruştur. 
t:n aşağı 1000 kilo sipariş kabul edilir. 

' ADRES: TURHAL ŞEKER FABRİKASI T. A. Ş. TURHAL Telgraf adresi: Fabrika Turhal 

DOKTOR OBF ANiDiS 
Zllhrevi ve cild baatalıkları mOtehaHı•ı. Tokatlıyan Oteli kartısında Suterazi 

ıokatı No. 5 Nil Apartıman1 2 ocıl kata nakletm: ıttr. Telef. 43734 

Son Posta Matbaaaı 

Sabibi: Ali E <rem 

Neııiyat Müdürilı Tabir 

Zafiyeti umumiye, fştihaaızhk ve kuvvetaiıllla balatanda bilvülr 
faide ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

K ALT 
HULASASI 

1 kullanınız.. Her eczanede satıhr. , ________ .... ____________________ ., 
·TAYYARE YILBAŞI PİYANGOSU 

1934 . 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLARı 

1 - Çatalcada Ortak (19) Köylü 

2 - lzmirde ,, ( 10) ,, 
a - Dörtyolda Süreyya Ye ziya 

4 - Sam•unda fotoğrafçı Ali 
Muzaffer. 

lS - Alanya.da Avukat Adil 
6 - Betiktalta bahçıvan İ!mail 
7 - Sirkecide arabacılar cemiyeti 
8 - Küçük Ayasofyada Şbvke' 
9 - .Beyoğ'lunda Katina Metagalval!I 

10 - Mitrani Param ilnh. 

1935 
YILBAŞINDA ACABA KiMLER 
ZENGiN OLACAK ? •••••••••• • 

Muht1rah H Ay A T 
haritah TAKVİMİ 

Bu eşsiz ve emsalsiz muhtıralı takvimin sahteleri çLkmıştır. Hayat takYimi iımllt 
M11 arif kütüphanesi imzasına dikkat etmelidir. Fiatı 26 bez ciltlisi 85 kuruştur. 

ADEM 11• BAVA ro~:DI ÇIBTI 
H •rkesin zevk ile okuyacağı bu güzel eser Maarif ktttüphaneıinde 6 kurııetuı. 

BANKA KOMEtlÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeai Liret 700,000,000 
lhtiyat akoesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare : M i L A N O 
İtalyanın ba~lıca şehirlerinde 

§UBELER 
lngiltece, lsviı,:re, Avusturya, 1'.1aca
ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Oemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör •e Kolumbıyada 
· Afilyasyonlar 
iSTAN8UL ŞUBE MERKEZi 

• Galata. Voyvoda caddeııi Karaköy 
Palas ( Telef. 2641 121314/r> ) 

Elblselerlnlzl muhafaza edlnls 

" Ter,, güzelliğin dUfmamdır. 

~hlr dahilin deki acenteler= •• Q I"'\ Q N Q 
İstanbulda: Alıılt>ınciyan h~mında SÜ D - t< - · · 

Telef. 2821. Beyoğlunda : Istikliil 

1 
il 

caddeıi T••lef.1046.Kıımpiyo dairf'8İ 

~B·o-re.ad•f z•TM•eli•i•~-~1_8_. Ş•U•B•E--: p 1: A.1' e. '1 
Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSEm '- , 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeıi No. S3 

Unutmayınız ki : 

Balo mevsimi geldi 


