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Amerika Artık Meydan O 
Gel De Bu Pirinci Ayıkla! 

ltalya Ve 
Ayrı 

Habeş 
Telden 

Her Biri Ayrı 
Çalıyorlar 

Cennre 30 -
Habet • ltal1an 
datilü lıakkuıcla 
Habet hariciye 
bakanı ,.Herouy,. 
lamalJe Ulualar 
kurumoaa yeni 
bir nota verilmif
tir. V aaiyetl ha
ber Yerip Ulullar 
kurumunun ml-
dah•leainl henb 
lttemly• bu no
tada ıu eullar 
Yardan 

1taı, .. 1ar Ha
b.. topraklana• 
da Uerllyorlan Heh,ı.r ... ı.iet ,,,,,,.ial •rıi ı • ...r. "•'•• •• 
Gerlo,Obi .. Ado Hk•N ....... s.ı •• , ......... ,,. ullı f•r•/••'•• 
aoktalanna doğ- .u&d•rul.. •itidir 
ru Urdardan itibaren araba Jola )'aklanncla llerlememiflvdlr. Buna 
rapmaktadırlar. Bunun haricinde dair Hahf •otuında meycud 
Afdubu if ıal etmitlerdir. maltmat tekzip olunur. 

ırlo ü 1 t · habe Yi!fw 

teca.UZ huırlanclığl anlatıhyor. 
Bu hlcliaeler vaziyeti Yahimlqtiıw 
dikleri için evvelki proteıtolan
mızı tılaarbyoruz.,, 

Diler taraftan ltalyaa men
balan ıa mukabeleyi yapmak
tadarlan 

ltalyan aıkerlerl Habeı top-· 

dadır •• senelerdenberl ltalyan 
if pll altındadır. GerlogUbinin 
evYel •• ıonra bombardımanı 
yalandır. Buı lnıanlarm ltalyu 
mıntakaıı yakınlannda toplaa
dıldan haberi &zerine tayyaraleıw 
le kefif yapılmııbr. Okadar. Ha-

(DHamı 10 aaeu Jl•de) 

Yeni Liman idaresi 
Y ..ı liman •• nhbm umum mldllrlqtl t .. ldllb, yanndan 

itibaren çalıtmıya bq)ıyacakbr. Umum mlldOr, Bay A~ Rlza Çevik, 
dla Uman idarealne gelerek bazırhk çahımalarına bqlamııbr. 

Din ubah Ankara' dan ıehrlmize gclea maliye mlll•f81'1 Bay 
Faik, yeni teıklllt iflerile meşıul olmuıtur. Bu arada, liman 
klaruiade mtlılefArlD reiılijl albncla iki toplaab yapılmlfbr. Bu 
toplublan. umum mtldlir Bay Ali Km Çevik, ma..kkat lcl.n 
..,_. nili Ba, Fikri, nlıtam flrketl baıkltibl Bar 7Jlml ba-
IUllmaflardar. ( De••• 10 uweu 1lscle ) 

Maliye Bakanltfı, ıehrimlzde
ld hu•al mekteblerden buılan 
hakkında kanuni takibat yapmı· 
ra bqlalDlf ye •aziyetten knltlr 
Bakanlıjım da haberdar etmittlr. 

Şehrimizdeki bir kl8lm huıual 
mekteblerin birikmlı birkaç ıe

nelik ••rıl borcu olduğu anlAfll
•ıtbr. Bam mekteblerin de, mu
alllmlerio maqlarınclan keıtlklerl 
kaıan~ vualr vergileri Maliye 
Bakanhiuaa yatırmaclıklan, dm
metlerlne seçirclllderl ulaıılmı .. 
br. Maliye Bakanhfı, lıtanbulda, 
••rıl borcu birkaç bin lira11 
--------.......,~·11"9 .. .....,...,,.~ 

YEDIGON 
Yeni ıme için YEDlGON renk· 

li tablolarla 8iillil 32 ıayfalık fevka
lide biı nfllha çıkardı. İçinde en 
tamnmıf imsalanıı eıı 1eome yazılan 
•ar. 16 kunq& mal olan ltu ıa71 

184• ıo -... l&tıldıfı ivm bpı-

•'••Jrtedlr. 

Kiiltir ••i•111•1.s 
bulan bir iki huıual mektebe 
haciz koydurmıya karar vermlftir. 

Son Posta: Klltlr Bakanlıtımı
zın bilhasaa bu noktalara dikkatini 
çekmek nzifemizpir. Bu nnl kGltür 
mlleuuel•rinin her ttull klçlilcllk
lerla daima latlade olaalarıaı p 
......... _ .. klwis. 

r lepony• içte" it• 
Rahaı.aa 

Tokyo, S - Jandarma tarafın. 
dan bir, iki hafla enel bir ıuikud 
tertibatl ketfedilmiıtir. Bu huauıta 
btıyük biı ketumiyet muhafasa edil
mektedir. Çilnkil iıte birtakım ıen9 
sabitler alikadardır. H&dile, ordu 
ioinde fikir ihtilifı oldufun11 mey
dana çıbrmııtır. 

Irak Dış İşleri 
Bakanı. 

a .. ,,,..ı N,,,.ı 
Ankara, ao - Irak Dlfan 

itler Bakam General Nuri, baata 
Bqbakaa lamet lnlnllnlba katkl .. 
rinde iti• yem•ilnl huaull surette 
1•mlf, akpm lzerl Çanka1a 
k&ıkUnde Atatlrk tarafından 
kabul eclilmlftir. ----

lstanbulda Kıı 
Enelll ... '-IJıyu br, din 

.... -..•alula denm ...... a• 
cakhk dereceli (1) • bdu llGr 
.aottllr. Yaldızdan ... n rlzılr, 
henüz ıiddetinl kaybetmemlftlr. 
ICaradeaizde, bildik bir fırtma 
hliktlm ıllrmektedir. Dlla bu Jll•· 
den Vapurculuk ıirketillİD Tan 
yapuru, Karadeniz poıtuına kal-
kamalDlfbr. Saferde olaa ıemile
ria limanlara aıjuıdıldarıaa dair 
haberler ıelmektecUr. Maam.m., 
Rautlaa••• ver.Uji mallmata 

1are, hayama blru yama .. ma11 

ihtimali vardır. Kana devam ed .. 
cetl tahmİll edilmektedir. 

( Memleketia umual kıt YulJetl 
lkiacl H,tamısda •3.terilmlftlr.) 

,.. 

Bayram Namazı 
z. • .u t o,. 
Es .. t 1 11 

l.taııbul Milfttillğthıdın ı 1111915 
Çarpmba giinl akıamı (Pırıembe 
gıce1i) mtıbarek Ramazanın )'irml 
yediııoi ııceıl olmakJa Kadir geoeıd 
ve alimoı Puar ıttnl de &1ram 
old.P illa olunur. 

·. 

Atatürk Köprüsü 

Projeyi Bayındırlık 
Bakanlığı Tasdik Etti 

Bir An Evvel inşaata Başlanması 
lçin Çabuk Elden Gidilecek 

Ualr•11-• lrlprldala l•I lı•ll, ılaıll Mr tua/ı .....,,.,., 
Aa1'ara, 30 ( Huıull ) - Bay bir daha g&ıden ıeçinnif bua 

Piji tarafmdaa yapılan ve Bayın- hafif değişiklikler yapmlf ve 
clırhk (Nafia) bakanhğanca bazı taıdik ebnİftir. Proje ayın ylnnl 
tadiller yapılarak tekrar g&nd.. yediainde lıtanbula ıanderilmiıtir. 
rilmui istenen Atattlrk k6prftatl Bakanlık ihalenin b;r an evYel yapal-
projeıi kat't ıekllni alarak tekrar maaını ve mllmkfın oldut" kadar 
bayındırhk bakanhfına verilmiıtir. ıDr'atle lqaata baılanılma11nı f .. 

Bayındırlık bakanlığı projeyi tanbul Valiliğine bildirmlıtlr.-lf-

Baş İle Gövde Ayrılamaz 
E.kl c•taa baılıca •1ıncı belliliti, 

her iti gizil tutmaktı. Paditah!ar, it 
Ye dıt. 11yaaaJ1 ipler:ni keadi ellerin· 
de tuttukları nzir adındaki kuklala
... a ıardlrürlerdL 

Bu kuklalar, efendilerini• bu111ra-
tundaa dıpra çıkmamak lıl• atızla
rıaa kllld 'f'Urur, dıfuı IOluk bile 11&e 
dırmularda. 

Ne 1apıhrH bepai elalbadaa, sizli 
kapaklı 7apıh r dı. D8aea dolaplar sizli 
kapakb dinerdi. K01koca Mııll' llkeıl 
elden slder, l'uetelere tek dlal J•D 
yazdırdmaz, ıavaı a~ıbr, (ulaı), bunu 
ancak ordular blrlblrlle çarpıımata 

batladıtı wGn ltr•eblllrdL 
TGrlder, bayi• bSyle kendi &• 

JUrdlannıa iç •e dıt lfleriae yabaaOI 
bırakıldılar. ........ -...,. ,.......1ı.,.. 
817! .. iy_..., at*, apaflk Wr.,.... 
_.. ...... it ft ..... 7apbklana.., 
birer blrw "111Ut!lln ... laa.e ..... 
llyor. 

Her rerde slıll tutulu ıl itleri 

l bir 7aaa baralnlırıa, uhııtan Akland• 
•ıı bir tek ıı l'Bıterlleme.. Şunlar 
yapıldı, bunlar yapıldı. Daha fUDlar 
yapılacak, l;unlar yapılacak. Gellrimla 
ıudur, ıiderimis fU kadardır. Ş11 •er
ıllerl alacatas, ~bud ta •ersllerl 
kaldaraeatı.. Ş. darhjımıa •ardır, 
buaa karp fSyl• bir ı••ifleme 1olu 
acacatı:s. 

sazın kı1Uı, nereye sldlJOl'UZ, 
timdi lıanrt durakta1ıs, ıo•a erdirmek 
için ae kadu 1oluma• kaldı. lnanlan 
hep biliyoruz. 

lıte Cumburlutun •• rGçltl ra• 
budur. Gizli kapakla it yok. 

Çüaktt, tepeden tarnata ulu.U 
Hrlıfımıza filYeamİf İL Bat ile (IYde 
birlblrinl bu kadar iJI aalar, blrlblrlne 
blyle kay ... ıra, ıaa.7rulak (llut:alak) 
yaDnaa ...,.,.._, O.aaalı1• .... . 
·•-................. tlY ...... .. 
a,...ı.ı-tuch. Yol Tlrldyeüa ••1-
la• " ılfll •a• tla, \a .• ,.. ... 
ortadu bldmlıtındaa ltUrldfir. .... 

- Her pce pç Yakıt e•• .~t....._ korkmu,or •uaa? Ya .. , ...... ı 
- ...... pir, ........... ,...,. ~ ......... ·-· ltı. 



2 Sı yfa 

' 
Aşağı Tren 
Tarifeleri 
Ve Halk 

Devlet demiryoHannın halk n 
ti.ıccar eşyası içın eş ğı tımfcl"r 
y poıukta olduğu halıerı y Lyılmca 
büyük bır memnuniyet uy odır
mı,tır. Bakıuız bu nıünasebeUe 
bazı okurlnnmız neler diyorlar: 

Dny C mal Sougurtekin ( A m alb 
25 ) - D vlet dem;ryolları yeni •e
neden itibaren 8§ ğı ucretli tarife'er 
y· p yormuş. Bununla hem lüyük 
4ehırl r eki h yat ucuı.lrtılacak, hem 
de iizilm, incir, portakal tüttln, 
yumt•rto gibi ihrac~t maddelerim'z 
&ahıllerc ve pazarlar.ı caha ucuz bir 
nakil ücreti'e iad.rilecekti:r. Bundan 
ayni z manda da halkımız yurdun 
her tar fını gPzmek Te gö. mek 
imldinmı bulacakt r. Bu tenzi:itı 
İst.:ınbuldnki kara ve den z nnki ,.a ıta
lıırı da y p rl rsa eminim ki ffmcl"
kinden dalı ı ço c para kazaııırlar. Ve 
ı~hr~mizo gelecek ıeyyahlarıu adedi 
dcı artar. 

* Bay Hilınü (Anadoluhiaan Cami· 
ıokak 7) - Devlet Demiryolları ge• 
çeo yaz tenzi atlı bir tar.fe yaptı. 

Derhal Yarilat nın arttıA-ını g <>rdO. 
Ş.mdi bu tenzi lb daha ıümulliı bir 
fekilde talb ka karar Yermittir .,. 
yılbıt ndan itibaren de bunu tatb k 
edecoıdir. Bana Bay Ferid ad.ı bir 
M urlı geçen gün anlatmışb. Geçen 
yaz Mı•ırdan lstanbula gazeteciler 
gelecelrmit- Deni:ıyollrnnil mfiracaat 
ederek ten.r.ilit iıt::miıler. Fakat bu 
ten:ıilit yapılamzdığı için gueteciler 
Yunanistana gitmit'er. Yine o zatın 
anhıttığıoa göre bu yaz Boğaziçinde 
bir o•ele dört M•••rh rıi'e g--lmiı. Bir 
ay içinde yalAtz oteJo 4500 lira yatak 
paraaı vermiıler. 

Halbuki ı~hrimiııe gelen eenebi •a
purlanodan çıkan meseli beı yilz 
•eyy ıh ya'n·z müzelerimize ancak 
(500) lira kadar bir para b:rak1yorlar-
DJ 'f· Ş::h"rde l:atka mrıraf yapmaz• 
larmıı. Eğer yaz mevıiminde kar.a Te 
deniz m.kil Ya11talarımız ae1yahlar 
için züzdcı elli ai•beUnde teoz1llt 7a
p rlarsa bi hasn Suriye ve M ıırd n 
daha çok ıeyyah gelir Ye tehrimize 
para l ırakırlarmıı. Ben bu fikri mu· 
vafık buluyorum. 

Akbaba On Oç ve,ında 
Matbuat hayab lçlnde uzun 

ıenelerdenberf sevimli bir yu 
ediRen .. Akbaba,, 13 tincU y1lına 
bastı. Kend:sine daha çok uzun 
yıUar yaşamak dileriz. 

r 
Sadakai Fıbr 

l.tanbul MufH1l6Aiınden: 
En eyi Eyl Son 

Buğ:fay 13 11 ıo 

Arpa 20 16 o 
Üzüm lOi 78 65 
Hurma ~12 260 o 

L 

rı r k 
- e 

SON POSTA 

arısının 
• 

V Dl 

u 
~özüne itaat 
o u Tuttu 

EvvelkJ akıam Beyoğlu barlarından birinde bir 
hadi_,e olmuş, kıskanç bir kadın çaplan kocasını 
sevg:lisi ite beraber eğlenınelcte iken ctirmlimeıhud 
halinde yakaladığı gibi kolundan tutub dııarı çıkar
mıı ve ikös kös evine götürmüştür: 

Bol bahı"ı vermek &uretile takipçlyJ yazifeaine de
vam ettirmi . 

Nihayet evvelki. akşam çapkın koca yine mllhim 
bir iş bahane ederek evinden ıavuşmuştur. Karı· 
aının vaziyetini tasavvur edersiniz. Hiddetinden 
küplere binen hadım } a'sinden kıvranırken kapı 
çalınır. Bir de n~ baks n: Kocasının takıpçisi. 

Hadise şöyle olmuıtur: 
Beyoğlunda otur n vakti hali yerinde ve çoluk 

çocuk sah~bi fakat uçarı amma çok kılıbık bir 
adam bir mUddet evvel bar kadın} rından biri ile 
tanışmış ve sık sık bu kadınla buluşarak vakit 
geçirmiye başlamıştır. Bunun için de i~ bahanesi li 
i.eri slirüyormuş. Bu adamın son günlerde i~leri in 
ckadar fazlalaşması ştlphe uyand rmış; karısı tan.• 
dığı bir adam vasıtasile kocasını takib ettirm~yo 
b ~Jamııtır. 

Kndmı aörilr görmez haber verir: 
- Aman bayan! Çabuk olunuz, elinizle yaka· 

Jayınız. 

Kıskanç kadın derha1 mantosunu kaptığı gibi 
sokağa fırlamış, ta!<lb edildiğinden habersizce 
içib dansederek eğlenen çapkm koca kar.al· 

Takipçi kısa bir zamanda çapkın adamın yeni 
ıevgilisinin ismini, oturduğu Ye çalıştığı }erleri tes

. bit etmit ve g4dib kıskanç kadına haber verm"ştir. 
Bunun ftzerine kadın bir cUrmümeşhud teabit etmek 
karannı vermiı ve tedbirlerini de ona göre almış. 

nın bar · kapısındnn içer) girdiğini görünce ne 
yapacağını şaşırmış, maamafih kendini do çabuk 
toplamış, yansndaki kadını uzaklaştırmış ve karısını 
da zoraki bir güler yüzle karşılamıştır. Kadının 
ilk İ§İ ise kocasının koluna girmek •• onu barda11 
çıkarmak olmuştur, geri.:.inin ne olduğunu bilen 
yoktu!".. 

Zehirlenme 
iki Kişi Havagazından 

Ölüyorlardı 
Evvelki glln Kalyoncuda hava 

ga:z:inden iki a-enç zehirlenmiş ve 
limitı.ıiz bir baldo hastaneye kal· 
dırılmışlardır. Bunlar 78 numarala 
mahallebici dükkanında çall§an 
Mark o ile lspaı adır. 

Bunlar her aabah erken kal
kıp dükkam temizledikleri haldo 
o sabah saat dokuza geld;ği 
halde dükkan açdmamışbr. Bu 
vaziyetten tübhelenen komtuları 
eczacı kalfası Niko ile :eap cı 
polise haber nrmişler, dliskanm 
kapıları açılmıf, Niko ile lspafeyi 
baygın bir halde yerde yatar bul· 
mı.ılnrdır. iki genç ümidsi:z: bir 
halde Beyoğlu haatancsine .kaJ. 
dınlmıtlardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
haYa gazi boraıunun patlama.aile 
çıkan gazlardan %ebirlendikleri 
anla§ılmıştır. 

Eroincilerin Muhakemesi 
Geçenlerde yakalanan Ero~n 

kaçakçılığı ıebekeainden 21Eroin• 
cinin muhakemesine dilo 8 inci 
ihtisas mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dünkü celsede. Emni· 
)'tt mlldllrlüğü kaçakçı'.ık börosu 

/Viemleketin 
Kış Vaziyeti 

ı 
Ziraat bakanlığı meteoroloji 

enstitli6ünden alınan malumata göre 
son ~4 saat urfmda bfitü,1 yurd· 
da, hava sükuneti düne nazaran 
iki derece etra.mda bir düşüklük 
göstermiıt:r. 

Karadeniz ve Alcdenlz kıyıla· 
rile hmir Ye Manisadan mada 
:yerlerinde gece sühunet derece-
leri sıfırın altındadır. En dü.tfik• 
mühunet Ediroedo nakıı 2, lstan
bul, Yalova, lzmit ve Bursada 
ııakıa 1 dir. Orta Anadoluda Sı-
vasta nak.s 7, ozgad a na 
6, Bolu, Eskişehir, Kııatamonu, 
Kntahya ve Kayseride nakıs 4, 
Af} on, Çorum, nakıs 3, Ankara, 
Kon}a, Se}~elirde 2 santigr<:ıtbr. 

Kastamonu, Kütahya, Sıvas, 
Yozgc:zd, Erzurum ve Karsta kıı 
günü o!mUJlur. Yani buralarda 
günün devamı müddetince termo 
metre sıfırın ü&tüne çıkmam şt.r. 

Burada en dfif{lk sühu:ıet 
Karsta nakıs 9 ve en yliksek sı• 
caldik da Ar.talya, Adana ve Dört
yolda zait 14 uııtigratt.r. 

Kazalar 
Dün Üç Kişi Yaralandı 

Alber·n ldaraıindeki 590 nu
marala hususi otomobil Bes oğ
lunda T en:i IJUfiye çarparak 
yaralamışbr. 

>f 
Vefada, yangın yerinde bir 

karpit limba.sıw yakmaya çalıtan 
Kemal adlı kUçilk elinden yara
lanmışhr. 

~ 

Düo Karadcnize hareket et
mek \:zere olan Tari •apuruna 
binen gö.z:c.rfodea haata Mustafa 

kazaen den ·ze dilşmlq, fakat 
ku tarJlmıthr. 

• Vatman Şevkinin fdar~slndeld 
tramvay arabası Taksimde Tü
tün inhisarı eksperlerinden Bay 
İsmaile çarpmış, bafındBD hafif 
surette yaralamııtu. 

Ateş Başlar gıcı 
Abanozda Giil'izann umumt 

evinden, Fenerde Bayan Des;l· 
nanın, Mahmutpqada M.kailin 
kt.:ndura imalathanesinden, Anka
ra c.addesinde Zarafet matbaa
a.ndan ateş çıkmq, sirayet etti· 
rilmeden aöndürülmOttUr. 

ıefi Bay Ma:ı:bar ve daha birkaç 
Hava kuvvetimizin yük•elme ıahid djnlenmişUr. 

Ye artmnu l~in her türlll yardımın Duruşma, Bazı cihetlerin so-

Doğu Anadoluıu ile Karadeniz 
ve Akdeniz luy1larında lstarıbul 
çevresinde ve orta Anadolunun 
Bo!u, Konya, Sıvas çevrelerinde 
yağıf olmuı~ur. Yağlı Karadeniz 
ve Akdeniz kıyılarında yağmur 
ve d,ğer yer!erde kar şeklindedir. 
Giresunda 22, Ga:ı:laotepde 23, Ki· 
liste 19, Siverektei>, Diyarıbekirde 

E ir DUl<kAn l<avgası 
Bir dükkan meaelesinden kav· 

ga ede.ı Uzunç.arııda Earuh ve 
Manol çekiçle Koçoyu ba~ından 
yaTafamışbr. 

yapılmHı yurd l:or~'arJm•zın en ruflurulmaıı içİA gelecek haftaya 
ileri l'•tenlerınden olc!ua-unden kalmııhr. 
Diyanet iı1ui Reiılifiaden nrHeıa "d T b 
ret•ara gön udakai fıhr . .,. %ekat Romanyaya Gı ecel< al-e emiz 
ile mGkellef olanların T yyare f ej ziatl Hseıi talebesinden bir 
Cemiyetine yardımda buluomalan grup S5me•tr tatili esnasında 
beyan olunur. I Romanyaya bir seyahat tertip 

1 - edeceklerdir. 

8 milimetreyağmur suyuö:çülmüştür. 
Karın to,prak 6zerinc!eki kalın

lığı Bolu, Çorum, Erzincan da 1, 
Sıvaı ve Malatyada 8, Erzuramda 
12, Karsta 14, Sarı Kamııta 29 
•ant:metredir. 

Hırsııhklar 
V f sil adlı biri SiltJicede, 

mezbahaya aid soğuk hava depo
sundan ec ç~larken yakalanmıttır. 

Birinci kanun 31 

a- .. Tarihi' 

Soyadı 
Nizamnamesi 

6 ncı, 7 nci, 8 inci, 21 inct 
Maddelerin Son Şekli 
Dn!et ~fır 11nd değişık ik'ere 

ufrıyao aoyadı niz mname projesi 
kati :voklınl aldıktan &onra Resmi 
gazetede neşrinde bazı yanlışlıklar 
olmuıtur. Resmi gueto bu hususta 
bir tavzih neıretmektedir. Bu tavzihe 
göre neşrolunan 6 ncı maddenin son 
f .krHı kalc'mlmakta, 7 nci, s kizinci, 
21 inci maddeler da şu ıekli c.lmnk· 
tadır: 

Madde 7 - Yab:>ncı ırk ve millet 
l•im' eri soyadı olnr.ak ku:lan:lnmaz. 

fMnddenin eski şek)i · Mnd e 7 -
•oyadlarına (Yan, Of, Ef, V ç. iç, f. 
Diı, Puloı, Al i, Za e, M hduıııu Ve! 
led Te Bin) gibi başka milliyet anla
tan ve beıka dillrrdcn a1ın~n ekler •e 
kelimeler takıl11mnz. T. kı m:ş olanlar 
kullanılemnz. Bu eklerin yerino (oğ~u) 
konulur.] 

Mad e 8 - Bir cş·rete ve knbileye m.-, anlatan soyadları kulfanılmaı. ve 
yeniden takılamnL 

[Madenin eski fekli: M,,.ddo 8 -
(Aranud oQ'lu, Kürd ofu) gibi umu. 
mi ıurette bn§ka milliyet göteren 
(Çerkes Huan oğ!u, Bo§nak lbrahlm 
oğlu) gibi baıka milliyete ilio'k anla• 
tan (Zoti, Grandi) gibi laşln di'ler
den alınmıı olan soyadları kul'nnıla
mnz ve yeniden t· kı'nmcz.} 

Madde 21 - Evliliği:ı feshini veya 
boşanma hallerinde ço. uk ıınMsıoın 
yanında bile olsa &oyad nı aeçme bak 
Te vıııı:ifui babanındır. 

Son Posta: Dün, bu değitiklik· 
ten kınca bahaetmişt k. Umumi all· 
kasından dolayı bahse bugOa tekrar 
c!öndük. 

Bir Ölüm 
1 ehdidi Davası 

Gaıetemiıı: BDhiblerinden b-y HallJ 
Lütfiyi ö üınle tebdid ederek para 
çe ~ i t n ve z a E nfı a 
yakalanan Şevketin muhakemesine 
evnlki ırün başlrnm·ıtır. Maznun 
bir cinayet if'ediğ'ni ve 12 seneye 
mahkOm o!dutunu, Cümhuriyetin 10nc 
yıl bayramında, m· lıkfııniyetinio yedi 
buçuk seneaini bitirerek ç•kmıt 
oldu tunu •Öyf emitlir. Şevket, ifade•İn• 
de bay Halil Lütfioin c.v'ne öldiirmek 
kHdile değil, para lıtemek için 
ırittiğini anlatnrıtır. D.ğer tarafdan 
ayni gece kendid:e ber. ber o'an ye 

ıahid olarak dinlenen simidci Abdul. 
lah da dcmitt:r ki: 

- Şevketle ÇemberJitaıta ayni 
handa yatıp kalkıyorduk. Beraber 
•imidci:ik yapmağa baılamıfdık. Bi.r 
ıreccı bana geldi: "'Hay i, seninle 
Ş ıt:de bir eve gideceğiz. 011 on bet 
Un liralık lıir vurgun var,, dedL 
Ben kabul etmedim. Fakat ısrarnn 
g-örilnce raıı:ı olur göründüm. Ş:ıll 
Karakolunu nr.lyetten haberdar ettim 
Ondan •onra•ı ma"um::'.ur.,, 

ŞeYket, Abdullabın ıahadetinl 
reddetmif, b-y Halil LO!fj de, maz
aunun daha bapiıanede ikeo kend:.J.. 
ni tebdid ettiğ:ni beyan etm!t~lr. 

Bası tahidlerin çaA'Jrılm •ı için dart 
bttka bir giloe bıra~ı)mıı:ır . 

.__S_o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· Hı_ik_ag_es_i_: ________ P._~!.~ __ O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_z_Y_o_r_K4_i_:--11 

- VmrfiaıüZ{iu bir yıl daha atla
dık llaeao Beyl yıla Mıkaeyi •urub.. 

1 

... Yann gece nal ( 2' t ı. • • . Y cmi yıla .kapıuuı.ı ı&çaouiız ... Dı" yeiını kı ~ e ıı ~ ıl (19J4) gitıi 
kuru ıürultwıi olwuı.ıu .. 

Ilu.snn Bt y - Amıın yalın kc§ki 
bu yıl da kuru gürültü ile gc:çııd i:tJ
kee kuru gürültüye pabuç bırakrnaml
•ıoı öğrenmişti 1. 
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Gönderdiğimiz 

Talebeler •• 

•---------------~ A. E. 

lnkılab Hareketle
rimjz Ve Rusya 

Moakova 30 (A.A.) - Soıya
U.t öko.,omi baaım evi, yakında 
u yeni Türk yenin gidiıi ., namı al
tında, Atatürk'lln 1927 yı?ında 
cumhuriyet Halk fırka11 kongre
ıinde ıöylediği nutkun tıç\incll 
clldinl neşredecektir. 

Bu cild, TUrkiyenin kurtuluı 
aavaırnm 1920 yıla batından 1921 
nisan ayma kadar oJan kısmını 
ihtiva etmektedir. 

Kitabın dördüncü cildi de 
mıtbRaya verilmiıt:r. 

ı Mo•kova 30 (A.A.) - So.
)'•t Rusya Müzlkıel acunu, bu
ıtın Türkiyede yapılmakta olan 
muıiki inkıJabanı büyük bir dik
kat ve alaka ile takib etmektedir. 

1 Radiogazeta bu lnktiAba tab· 
ılı ettiği bir makaleainde di· 
yor ki: 

1 " Türkiyedeld muaikl lokılibı 
laareketi, b·r taraftan ls)lm kül
tOrll ile beraber Türk Ulur.una 
kabul ettir.len dini hazin melodi· 

1 lere kartı bir a kıll)lmel •e diier 
taraftan pac!işahJar rejiminin di
ğer an'arıf!leri yanında anupalı 
ıeyyablar için kuıJanıJan adi ek• 
sotlzme ve sözde Ttırk ıark mu
ıikialne b;r vedadır. 

1Yeni Lfıgat 
W"asıl Olacak? 
~ Ankara, 30 (Huıust) - Ulua 
ldarehanesındeı toplanan ve yeni 
Türk lugatinl hazırlı yan komi&} on 
ça1 11masına de .. am etmektedir. 
Atatnrkiln Istanbulu teırifl rinde 
beraberlerinde gid•c•k olan ko-
mlsyo:ı il. eleri buradak! çalııma· 
larında tesb' t ettıklerl ni~elere 
ıöre yeni lugaU yapac.ald.rdır. 
t Buglin öz TUrkç~de l<ufümı:an 
mUteadd.t karşılık!u yt1rlue tek 
kelime bulunmaıı \• b'lllamlmua 
fHI ittihaz edılmiftlı~. Sonuna 
,ar, az, ay, mak, ek, ak, ur. luk, 
lak, ap, ezi, aza, bik, bık, ba, 
er, ar, bıı, at, et, •ı, a, gibi 
ekleri her kelimenin mllştakları 
te cümlelere göre kullanıı ıekilJerl 
IDulunmaktad r. Fransızca karıı1k
lar esaa tlltularak Osmanlıclf -
turkçe mukab.llerl bulunmak .. 
tadır. 

Edat) r, ekler tamamiJe tayin 
edildikten sonra kelimeleri taırif 
etmek kolay!aşacaktır. Mürekkeb 
ja:mler fazla olmıyacak Ye tek 
~elimeden lisanın zenginleşmeal 
İçin kak:ere ve edatlara mUhim 
hlr yer ayrılacaktır. - "" 

• (Her, hep, kel:me, harf, ıey, 
1aat, vakit, Jif) kelimelerlain ko
misyonca Türkçe olduklartna ka
aaat ıetiriJmiıtir. 

400 1,on Şeker .• 
Dııarıdan f çeri Kaç1rılmıı 

Gümrük mubaf aza teıkilAb, 
aon defa yapılan 1 milyon liralık 
ıeker kaçakçılığından baıka ye
atden 400 tcınluk yeni bir ıek•r 
kaçakçılığı iz.l Uzerinde yürümek
tedir. Şimdiye kadar yapılan tah
kikat müapet neticeler vermiı, 

• 
lusaıılar va dır: hiç yasak dıuleınezler. Bunlar kendileri· 

ne huy edindikleri ıerkeıtlik n ıöz dinlememezlikle cemi• 
yetin düzenini bozarlar, bıtbeli11 olurlar. Fakat ıünün 
birind~ cemiyetin aka\llamPli bu gibi nizama uymadan 

periıan eder. Cemiyetin hirlığini bozmak, kotLiliıklerin en 
büyüğüdür. Fikir hürriy t1 bile nihayet kımunun hududuna 
kadar gidebilir. Nizama uymak, hem ferd, hem de cemiyet 
için en gerekli lıarekett r. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yunan Ahvali Düzelemedi 
Kabinede istenilen Değişiklik Yapı

lamadı, Vaziyet Mübhemdir 
Atlna, 30 (Huıuıi) - epey 

zamandanberl mübhem bulunan 
Yunan iç ahvali hAla aydınlanmıı 
değildir. Bir mUddet evvel baı 
g österen kabine buhranı da de
••m ediyor. Bu prt)ar. Bathalraa 
Bay Çaldariain gOç bir vaziyette 
bulunduğuna fUpbe bırakmaz. Buna 
i:iveten f ırkaaı içinde bazı anla· 
ıamamaılıkların da :zuhurunu kay· 
dederaem, vaziyetltı ne haJde o)· 
duğunu biraz daha &nlatmıı 1&yı• 
labılirim. Ç~ldariı fırkannın nU· 
fuı:u iiy• (a:ıa)lerl arasındaki bu 
anlaşamamazhkhr ki kabinenin 
u.ı .yetınl güçleştiriyor. 

LİrRat bakanı Bay T •otokbin 
istifan bunun bir neticesidir. Bu 
ıı. ~. Bay Çaldarisi evinde ziyaret 
etmlf, istif asımı vermiş, bunun 
kat'ı olduğunu beyan e-tmiş, ıonra 
bakıulığa giderek ileri gelen 
memurlarla vedalaımııtır. 

Bu hal, Çaldar:sle General· 
Kondilia arasındn eaa.slı bir gö
rüşmeyi icab ettirmiı, bu mUnase-

Türk - lngiliz Ticaret 
Müzakeresi 

Ankara 30 - lngHtere hllkt\
meti yeni ticaret muahedeıl mll
zakerelerine baılanmak üzere mu• 
rahhaılarım tayin etmiı ve iıim· 
lerini hükumete bildirmiştir. Mu
rahhaslar Ankarada bulunmak· 
tadarlar. 

fzmir Telefon Şirketi 
Ankara, 30 - iz mir Telefon 

Şirketi Buca Ye Burnuvada iki 
tali merkez tesisini, hükümet 
dairelerfode tenzilitb tarife 
tatbikini kabul etmlf, fakat 
abone!erdea fazla •lınan parala· 
rın bUkfimetin .muyafakatile ahn• 
dığını ileri ıllrmllıtnr. iade etmek 
iıtememektedir. 

betle vaziyet 2özden geçirllmiıtir. çalıımakta Ye Çaldarisl de lider-
Baıtan başa yeniden teıkil ve likten uzaklaştırmak UlkU ( gaye) 
tadili dUşlinülen kabinenin bu ta- ıünU gUdmektedir. 
dili de kalmıftır. ÇllnkU Bay Me- Bütün bunların net:cesi ıu 
taksas kabineye girmek isteme• olmuştur ki Çaldarls hükumeti, 
dAj-ial Baıbalia- •çdcca •öyle- ev' elce kendisinde meYcud geoit 
mittir. otoriteyi kaybetmiıtir. Bu haki· 

Iılerfo yoluna girmeıl için kati, hükumetin fikirlerini neş-
Metakiat YunR.nhtands dlktatörlllk reden Katimerini gazeteıi 
ilanına taraftudır. Habuld gerek de neırettiği bir bendde itiraf 
Bay Çaldarl:ı, gerek kabirıe Uye etmekle, bugfinkO Çaldarlı hü· 
(aza ) ler:nders Sil ( har biye ) kiimetin parlementer bir bUkü· 
Bakam Kondllfı1 ve d!!trıh: itleri met olmaktan ziyade Jıleri lda· 
Bakam Amirıt! Har.ik;,·yı:koa bıc reye memur bir (vaziyet) bükfi· 
fikre moarızdarlar. meti olduğunu yazarak muhalif· 

Veninloı fırkıısı, bö}le b!r leri tchcHd etmekt.edir. l.şte bUtlin 
teşebbüse filen harekece gıeçerek bu ahval kabinede haaıl olan 
mani olmıya çahşacağn.,ı daha boılukların doldurulması ile iktifa 
timdiden b.ldirmittir. istifa eden zaruretini doğurmuı Ye Ziraat 
Ziraat Nazırı Bay Tecdokiıle Bakanlığına ayandan Dekazoı, 
Baıbakan ve ahaH fırkası iideri Milli Ökonomi bakanlığına, ha· 
Bay Çaldaria'in aratı ıon derece kenhk vekaletinde bulunan Bay 
açılmıştır. Teotokia, timd! abr.li Stefanopulo gctirilmitlcrdir. Bun· 
f ırkasmdan pek memnun olmayan dan sonraki inkişafları iae timdi· 
.aylavları ( mebus ) etrafına top- den tııbmin etmek mümkUn 
lıyarak fırkada ikilik yapmıya değ;J~f r. - A. v. -----·---- -- -
Bir Köy Kavgası 

lnegöl ( Huıusi) - Kazamııa 
bığlı Hamdabad köyD ile Bozö
yük kazasına bağb Gllde köyU ı 
arasında mera yftzllnden bir kav• 
ga çıkmıı, bu kavga neticesinde 
20 kiti yaralanmıfr bir kiti 
ölmDıtür. 

Katil Güde köyUnl\n korucuıu 
Kara Mehmeddir. Tevkif edllmiı· 
tir. Ôldllrülen de Hamdabad kn
yünden 30 yaıında Emir Ali 
oğlu Alidir. 

Bu köy kavga1ının tahklkına 
Adliye el koymuıtur. - lf. 

BugUn Su Az Akt.cak 
Kiğ.thanede, Terkoı ana bat· 

tanda yapılacak bazı tamirat 
dolayıa·le, bugün tehre az ıu ve
rilecektir. 

Tabiiyetimize Giren 
Ve Çjkanlar 

Ankara 30 - Resmen izin 
almadan yabancı memleketlerin 
tabiiyetine geçen 265 kişi tibiiye
timı7.den çıkarılmı!J, 27 46 kişi de 
yeniden t!biiyefoniıe i!tlınmııtır. 

20 Kiıiyi Kuduz ls!rdı 
Eskl4ehir 30 - Burada bir 

ya' rıı köp•k t•rafmdan ı11rıl"n 
20 kişi tedavi i\·İn latanbula 
ıöuderilır.itlerdir. 

Köp~k öldükten ıonra kudm 
olduğu aol.ıtf1tmııtır. ~le diye ıerseri ı 

köpeklerle mUcr.dele etmektedir. 

Balkan Kupası Maçlan 
Atina, 30 - Balkan kupaaı 

maçlarına devam edilmlı, Ro
manya Bulgariıtanı ı-3 yenmiştir. 

bazı kimaeler yakalanmııtır. Tah· ,------------------·------·-------------------

kikata bir engel teıkll etmemesi /STER /NAN ı·sTER [NANMA.1 
için yakalananların, fÜphe üzerin· 
tle olanlr.rnı iıimlerl bildi~ilme· 
111ekted:r. Bu yeni şeker kaÇakçı· 
lığında memleket dahiline Glim· 
rllkten re imı·z olarak kaçırılan 

tekerlerin 250 tonımun bir iki 
ıüne kadar muıadere edilmesi 
•• kaçakçılar n meydana çıkarıJ. 
muı beklenmektedir. 

Muharrir Sadri Etem yazıyor ı 
"'Bir Alman ya zıc191 biz' m son mGzik detiıme 

işlerini kalemine dolamıf zav ... llının içi yan yor. 

N<>den Tıjrkler g:?y gay m61.itinden ayrılıyorlar ? 
'<afuına a-eri bir uluı d6tlncHi yıtmıı olan yazıcı 

I r•ll iNAN 

''çare .aıımın,, ardda kahıından atlamakh oluyor. Bize 
,acıyor. "Çaresaz,, ı betendirmek için neler demiyor.,, 

Bırak deain. Musiki inkılibımız•, ,ark muılkiı"ne 

en çok bati• olan M11ırlılar ve Suryeliler bile alkııla

dıktan ıonra, kervan yürür, der ıeçeria. 

iN M 

" (Soma) lı fabrikatör (Ahmed 
Cevdet) in kızı Meliha Cevdet 
lıtanbulda Amerikan Kollejini 
bitirdikten sonra Amerikaya gl· 
derek W ellesley mllesaeseainin 
bioJoji kısmında tahai'.e başlamış· 
tı. Bu genç kızımız bu sene Üni• 
versiteden tahadetnaıne alacak, 
sonra da doktore verecektir . ., 

Bu haberi, yurdun dııına yol
ladığımız gene talebelerin yaban· 
cı Ulke!erde bizim için canlı birer 
propaganda kaynağı teıkll ettik· 
!erini an'atmak maksadile yazan 
bir meslekdaıdan aldım, ve yine 
yabancı ülkelerde ıahıen tenıdı· 
ğım veya iıimlerinin geçtiğini 

itittiğim baıka vatandafların ıi
malarını hatırladım. ... 

Yirmi yıl önce, bir gtln (Pa· 
rlı ) te haıtalanmııtım. Henüz 
alııamadığım yabancı bir ıehirde 
hangi doktora müracaat etmek 
liıımgeleceğinl de bilmiyordum. 
Fakat Pari•i benden iyi tanıyan 
bir dost baş ucuma bir Türk 
doktoru getlrdl Bu Yeıile ile öğ· 
rendim ki Paride blr Ttırk dok
torumuz Yardır. Ve yabancıların 
F ranıada doktorluk yapmalarına 
yaaak eden kanundan evvel dip
loma aldığı için orada yerlet· 
mittir, t6hret kazanmııtır. Birçok 
müıterl edinmiıtir. 

* Bir glln Londrada, ha,p itleri 
hakkında tetkikata çıkan bir he· 
yetimizin ziyareti münaıebctile 

işi. tim. lngilterenin belli ba~lı 
fabrikalarından birinde makine 
mühendisi olarak çalııan bir va• 
tandaıımız mevcuddur. 

* Üç yıl evvel baakı makineleri 
hakkında tedkikat yapmak llzere 
(Berlin) e gitmiıtim. Orada da 
gördUm ki, Almanya gibi fennin 
ve aan'atin en üıt noktaıına çık
mış memleketin en mühim elek· 
trik motörleri f abrikaa.nda baş· 
mUhendisin muavinliğini yapan 
bir Türk vatandaşıdır. 

Her Türke ıevinc veren, gurur 
veren bu vakalar bundan ibaret 
değildir. 

Dab~ dun otomobil mektebi mD
dGrO F ikri Tevfik bey ile konuıur· 

ken, atrendim ki, Amerikada otomo
bil m6hendiıli~i mektebinden diploma 
almıf, ve orada hayatını bol bol ka· 
ı.anacak derecede (Öze çarpmıı bat
k n bir ntandaıımıı da vardır. 

Muhakkak vatan haricine gönder· 
dlğimiz talebelerin muvaffak olanları 
ılltiklerl yerlerde TOrklGk hHatana 
c anl ı bırer propagandıt kaynaj"ıdırlar. 

F. kat bunların arasından en ileri 
gelenleri ıittiklerl yerlerde, hayatla· 
rın ı k unm ya imk&n bulurlar .. 
neden yerlr tirler? 

Geçen gün, A'manyada tahsilini 
bitirmlt ve memlekete d6ndiıktea 
sonu da çok iyi tanınmıı bir k P.d n 
doktorumuzu aramaıtım. 

- Burada yapamadı, Almanyaya 
gitti, orac1a yerleftİ, eeYabını ald ım. 

VOcuduna gerçekten mühtaç 
oldutumuz bir •a.hınd~ t. barİÇt t! •f 
buldutu z maa neden yerletir? Bu 
sGtunlarda t blil etmekten acizim. 
f kat hayati bir meseledir, yapabile• 
c~ ıd r taraf ndan arafdmlması l&zım· 
• ~ ıı rım. 

Maliye: Mütehassısları 
Ankara, 30 - Maliye nakid 

itleri varidat umum mlldürlllk· 
)erinde çalıımak Uzere Pol ve 
jlU adında iki maliye miltehaası81 
2etirilmektedir. 

Bay Adacının ÖIUmU 
Lahi, 30 ( A. A. ) - Amıter

dam' da ölen divanı adalet reisi 
Adacinin cesedi dün Labiye sıeti
rilmiftir. Her taraftan taziye 
telgrafları geliyor. Gazeteler bu 
asil çehre hakkmda uzun maka· 
leler yazıyorlar. 
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Xaıamaada muhacir Bay Bifat'u 
Gazel kolmlile, doyulmu ta

dile heıkelİD 1e•diji ~ cok 
fdmaeaia _....,., glalllade tater. 
Fakat oPD yetlftlrmiye kalkıpa
lar pek az olclup sibi •11 bir 
kazanç bynajı ıayanlar da azdır. 
Halbald çilek iade ık we ııntll 
do1*U Mi bitin defll ltelld o 
dealu da kana doyuracu bir 
~· bitiaidir. Yalan çata defin 
tek ç"Jeif ofmıyan Karad~nlz 
Eret·ısı bu slztlme çok attzeJ bir 
lraektir. Ba ite abla.la Ereğlililer 
.......... hem g&teriai. s3nll-
lerliıl hem ile lataabala g&ıdermek 
aaretile brlııiılanm cfoyarmıya 11111-

Yaffak olmotlarclır. 
Çilek 1ftttinaenla ea btl)ılk 

ta•a •a pderDecek ola yere 
ndelenmed• · aliadnebilmektir. 
Yolcahaia clayalilBı olmlJU çil .. 
~ ba ~Jbjl bula••ıyaa 7enle 
JetfttirmOJ• ..... .,.... 
emektir. 

Çilek •erin rlzglrlı fakat 
dak ghetli yerleri R9(81". Sojuk 
o'aamak prtile ırmaldea e.secek 
rkglrlar çilek tarJalannın hoşlan-
4ıp lıtelderdenA-.. U.anla be
faber kökleri pek derinlere afd•· 
mediil için fiddetB 10ğuklaldan 
orkar. Onaa için ~ Jetlftirilecek 
JUİ fazla doa yapac4 fazla Jo. 
raj.I bıtacak yerlerden nçm.em• 
.. lidir. Ba noktalar dltlalllcliJt. 
ten 10ara bir kezde toprat. 
gizden pçlrmek &erektir. Çok 
aemli ballk ,. ...... Ja4, ~ 
lak yerler çilefe gelmez. 

Oaa .. •Ydiii ~ -
......... alta .ı... , .. ···
b~ ..... - blbllyaa .. 
itan Eml topnktlt. Topratı 
kurak .. ,...ele çiJeii ...... 
... 4lla kolayı oı..üdar. Ahi 
takdir ele ..., ..... afaalr kaldığı 
tlbi tadca .. - ... .,. ... ...... 

Skin muı w,ı. c11tt 
1aatlDI dDıUnerekten aeçilea JU
cle ilk 7a~cak it toprajı de
rince drllp baullamalr. eonra p 
Jet iyi ~ ko~ ,abrelile 
sübrelem•ktir. • ............ 
Jaarda ,.ı.1ı tarla halile ilk 
habata tleii• ~- Dlr 
baJaar geliaC!e tarlamn tizi do. 
.Oll bir ~·Padan pçirili.i. on .. 
an IOllra bir baçak l'ilelrit pai.
lill*I• tafataıar. Mllalritr ..... 
l..n ~ ppa ile fOI Gl•rak, aplq-. 
lier on metredd bir tahtalar .,. 
karilama o· arak ela ballar lil lea
ltaada ha ta1ataclaD ibOr tahta1a 

eri ....... ıeçilelüia. 
[ Sou pleoe'k 7Ulila J 

Çi/11}1 
~-Kara Bwlileria ....... 
~ ai1ala ldller ,..,.. 

• taneleri illlr".-ıı lautalıp bur&cla 
ıazaeaia& an. ljreafnİilil. .. . 
a:.,..,~ 

Gelltl ,ani bir ,.,.1r ... ,._ 
_.. kanetl 11 na11I anlayabile
..-ızi aynca ™acafım. Fakat 
bir tlantlmde 12 ikinci T4ria 934 
•ilali ıuetedeld )'azıyı okaaay
._ ı,ı olartlu. - ç 

MEMLEKET HABERLER/ 
Vanda 

Villyet merkezini kaza Ye 
k&ylere bağlayan yollar ise ancak 
hayvmla Plit plife nlllatir. Ke,-
18 malmulüan plıire getirip sata 
bilmek lçia gllnlerce yollarda kal
maktadar. . 

lranclaa memlekete getirilen 
su yağaiaıa tueblıi alta maya 
verilmektedir ki •- lrilo .. 
bakkala elliye. mlfteılye ._ alt· 
IDlf bet mu. mal almaktadtı. 
lstan&uldan getirilea ,.ımr1 Va .. 
.... ,.. ..... idil 

• 
mekteclirler. Yanda bap buf• 
dayın ldloaa allı, yedi kuruşa 
•bhakta ebaek lairiaciil GD 

Hayat 

• 
yellere baflanaeak oluna a... 
tlcuet -ha• rnlt'ftı eık ..._. 
hah -.... ı' • mrkw ,.. 

Tabit olanaa ara... kayıt• 
lan ,.,.w.Jdm .,.. Uhiplerine 
•netleri verileceldit. Herba .... 
libl oldain ....... bD,lk bir 
...... w - ...... .... 
kGJMf• ,. .. - .... . 

Jlca Qımlnm1et erkiaa caaclaa 
miznrll • ......... ı • ...... 

Adapazarmda . Bir Şirket 
Sabanca Liı• IWi&rkmı Adapaurı ffiiHmel 

Caclclesl De Geniı!iyecek 

AAIAll•• ....... ....... 
Ada.--. C JJı ımıl) - S.. • ........... il .ı.m 

bacama iman •• url '* .... ......,_ tarai;iiJ• _. eleeı• 
_ ...... _ lçbt ....... firkete - ı*tsaı...... ...., .. elclr. 
••aal muhuehe lclual ele 25 bla taWWe ha cllkkAaJ .. ur'• 
lira •••:r• U. odak ofmHtamr. ile lıaelelfıire. ~ ......... 
Bu paramn t•darild içia 24 cltlk- po&., malij6 ctatnhllalD ........ 
leh. bir fana. Wr -- 1ıii .... deki .......... ....., ........ 
mam ve daha barı analar lllblaja cek " hlkamet cacWed ••ti• 
çılmrhmp. ta.celdli. 

Zo1guldakta Çaclk Sa11isi 

Torilıt Fıltra t 

- Yana ~ dojadu ba 
,. ... bir yel eıeceiı. IUlan cor 
tmacak, dağlan Jlrlt~ _. 
manian devirecek. Oun ininde 
•• •• a1akta kahr, ne ..... 
$hadiden ajıgeeak 1er ara,.. 

Ba ujur1m alık, tiat• 
.. hlr laallrma aLldqtınr. Erkek 

gi eceğini ıqırır, ıöz y an 
......... dHaldarda lailtiler ,.. 
lqlrl BIJlellm .-.. bir ... 
seçer, ........... Şim• .... 
... ... sllde. ... • 
khıtwte, .. kopm, .. ..,.,. .,. ,. lıieldl,..... Enwi. .. 
.. llltl ~ aRllt olacajlm 
ıa,lem...,_ Otı.,e kadar .,...._ 
•ayılamn 1aJ111 LeBrtiz. J! .. de 
life olar, IHr - ela ~
.... habr ld ne yel Yar, • 

Pli@t. ~- kllçlk .. 
titre J»ilo yo11. ltte e ~ 
.-• Wd miDarer• Çiki,., 
eliae Janar bir mum ahit pır.ı.,t 
fıral 1ml dolM!Jor w &.b ... 
tanron 

- ED•...W. ,.ıı, -.iaaretle 
_ .......,_tyor. BW.eWı 
•W. ......... 1111 7ıka~ 

Falcıhk ler ptCla ıUlQdO. 
P.ariılil•ia bu çağda fala, faleıJa 
cleiw ftJIDel.t il8 aaldı o!ay.t.. 

&T 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK~TI 
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( Siga•et Alemi] R A R i c i ] [ Gönül lşlerı 
Yabancı Kandan 
Bir Kadınla 
Evlendim 

Makedonya 
Komitesi 
Hortlatılıyormuş 

Son gOnlerln haberleri arasında 
bı. tnneai var ki komtumu:ı Bulga
ratanın .:yasal telakkilerini göstermek 
itibarile ciddt n dikkate değer. Sabah 
gazetelerine göre goçenlerd~ pntı.rdılı, 
i'Orüllülü bir ıekilde fcııhcdılen, ıda~e 
heyeti takibe uğrayan, bu . heyetm 
baıı lvnn Mih i!ofu Bulgnrıstandan 
firar ettirecek k dar hakkında oiddet 
gösterilen Makedonya ibtiltH komitesi, 
meğer fcah dilmem·ş. Zıım n!n i.c~bl~
rına uymak için sinmlf veya sındırılmıı. 
Şimdi, bu komite, tekrar faaliyete 
feçecekmiş. · 

Eğer bu haber doğru ise, uluslar 
arası münasel-ctle?'e Bulgcristan·n 
verdiği kıymetin derechi, bu suretle 
moydaon çıkm ş oluyor. Bu hadise, 
bizi, yine doğru'uğu~u şart. koş~r~k 
kaydediyorum; M nılyn cınayetın n 
itlend ti zamana fikirlerimizi ırca 
ettirmelidir. Arknya baktığım z zamnn 
16rdüğümfi:ı manr:arn fil .oluyor: 

Bulgaristan bır k~.bınc buhranı 
g~çiriyor, iktidar rncvkıınde Lulun !1 
hOkumct heyeti, ayni heyete d hıl 
olub az zaman evvel iatifa eden bir 
nazır tarafından bir hbkO.met darbe
ılle it ba,·ndan atılıyor. 

Veni hükQmet derhal Makedonya 
komitesini fesbetti~ini ilin ediyor. 
Baıındakileri lcanuni taklbııta maruz 
bırakıyor. Bunun reiıi olan f~an. mi
hailof kar:ailo aleldcele Turkıyeye 
kaçıyor. O TOrkiyo ki, yine bu adnman 
emir ve tes ri'e yOrlerce tebııa11 en 
wahfiyane tekillerde aldürülmilttl\r. 
Derken Man:lya facian Yukua geliyor. 
lvan Mihailofun toförlliğünG yapan 
n Mnk•donya komitesinin en kanlı 
unsurlarından biri o'.an bir komiteci, 
Yugoslavya kıralım, bu arada da 
Frnnaıı:z Hariciye Bakanını öldürüyor. 

Ş mdi di!ckat etmek lii:ıım olım ~ey 
hAdiselerin biribirini takib etmesın-
deki 11ilıilc intizamı YG bunlarla 
a1ikadnr f h si rın maiyetlcridir. 
Biz telkin yapmıyoru7.o Sarih birşey 
ı6ylemlsoru:ı, Fakat aadece eghas vo 
teıkilat Üe vak'alan karo1laştırıyoruz. 

Bundan çıkarılacak neticeyi daha 
y kından alakadar kimse n devlet-

r• ıra r e.ıı deme İlı İ 'm z 
judur ı 

M 1 ui1ya faciasının henO:ı hesabı 
görillmemiştir. Cenevrcde son Yerilen 
karann yurüyebilmul için bir takım 
taahbildlerin yerine ıretirllmu11Azımdır •. 
Bu taabhiidlerden bir taneal de Bulgaria
tanın YugoalftYyaya kartı Makedonya 
komite•! hakkında vermit o!duA"u 
ısözdllr. Verilen ıö:z hu kadar çabuk 
mu unutulur ? Maamafih unutulan 
,öz1erl bat.rlatacak lmkADlar daima 
mevcuddur. - Süreyya 

Deniz Silahları 
Konuşmaları 
Durdu 

V"t"ngton, 80 (A.A.) - DQıı lJ§'le 
vakti Japon aefiri, Dıtımitleri Bakan• 
lığına· sriderek Vntington muahedena
moainln feshine nid notnyı vermiftir. 
Ayan meclisi Bahriye encümeni reiıl 
Bay (Vinson) Vavington muabedes;n·n 
f ı:ahedilmlş olmasından dolayı teeuilf
lerinl bildirm·ı ve Amerikanın em
niyeti ve mildafn~s1 için 5-5-3 niabe· 
tinin muhafaza edilmesinin zaruri 
o!duğunu söyle~iftir. 

Heyetler DönUyor 
Londra, 30 (A.A.) - Amrika Da. 

niz heyeti murabbasaaı saat (20,!:0) da 
Londradıuı hnreket etmiştir. Bax Mat
~u::?cira ile Kato ve Amiral Yamamoto 
da ista yonda hazır bulunmuşlı:rdır, 

Southamptona giden hu trenle 
Jnponyanın fevkal&de elçiai Bay Yo• 
oida da Amerikayn gitmektedir. 

lnglllzlerln 6öyledlklerl 
Londrn, 30 ( A. A.) - Vatlnsrton 

andla;muının hozulmn11 (berine iyi 
malUmat alan İngiliz mahafilinin inti
h•u, sistemin yıkılmadığı Ye fakat bir 
faslın klpan· ığı merkezindedir. Bu 
int ha nikbinlikten ne kadar uz ksa 
botb:nlikten de o kadu uzaktır. 

Amerika Hariciyesi Diyor 
Vet"ngton, SO (A.A.) - Bay Hull, 

Vııtingtoo nndlaımns n.n Japonya ta· 
rafmdan bozulmasına eaef ederek 
ezcOmlo demittir ki: 

" - Her ulu., ulusal emniyeti 
huauaunda, diğer ulualarla bir teviye 
olmrığı elbette ister Ye biz de ba 
noktain11zara, kuvYetle mO:ıaheret 
ederiz. Bununlaberaber yapılan tecril· 
beıer b:ze ö~retmiştir ki, ırerek aulh 
,artları ve gerek silahları bırakma 
teC:.lbirleri, bOtün uluslar n, det"tik 
olan ihtiyaçları h ric:nde, ailAh mOsa
vatına malik o'malarını lcabettirmeL 

V t"ngton ıındlatmnsmın amacla
rına dair olarak da Bay Hull demit
tir kir 

" - Amerikanın dıt ely?salarının 
temeli, daima ai ahları bırakma ve it 
b rliği hu•ulo getirme yolu İle ıulhun 
temini gayesi olmuştur. Amerikan 
u1uım, bütün diğer uluslara karşı 
candan Lir do• uk l.:ıayp•u • bu 
gayeye nefsini h .. arctmeğe hazır ol-
duğundan, ciğer uluslnrı da ayni gay
retleri göatermeğe ciddiyetle dnvet 
ederim.,, 

Diler Devletlere Tebligat 
koma, 30 (A.A.) - Japon bOylUc 

elçisi, japonyanın Vaıington andlat-
ma.ından ıvazıeçliğinl hükGmete bil
dirmlf ili. 

* Londr•, 30 (A.A.> - Japon elçUıl, 

sevmediline 
Edebi A 
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izin aldığın gtın, 
beni görürsün, diye 
gelmediğini görUnce 
kırıldım. 

giderken 
bekledim; 
de biraz 

Fakat ertesi gün, &ana, hak 
verdim... " Bir semti meçhnle •.• 
firar! ,, Çok çabuk, ağızdan ağıza 
yayılıverdL 

Ne rivayetler, ne ıayıalar, ne 
dedikodular! Eğer işin iç yllzünft 
bilmesem, hepsine ayrı ayrı ina
nacağım... Okadar ustaca ve us-
talıklı tezvirler ki insanın inan• 
mamHı. kapılmaması kabil değil •• 

Sen, Hılkatten korkuyordun .•• 
Kalem Amiri Şevket Yahyaya, 
biç ehemmiyet vermiyordun. Me· 
ter, o, ne ba~ı ezilecek içi feaad 
mllı.evirlerdenmiıl. Senin, tecavlizU 
mercile izin almandan tuttura
rak mlidUr Sinan Tahsinle mü· 
dilrli umumi ve senin hakkında, 
daha doğrusu UçUnüziln de aley· 
hinde, ne imalar, ne kinayeler 

savurnıiyorl 
Pertev Nejadın da ondan geri 

kaldığı yok.. Onun, soğuk, yavan 
kinayeleri, aklı sıra nükteleri hele 
hlç ~ekilmiyor ••• 

En ziyade Hilkata f&şıyorum. 
Onda, kasdi, iltizami bir sUküt var. 
Bütün söylenenleri, dudaklarını 
bükerek dinliyor. Seni ı:evdiğin· 
den, koruduğundan değil, bütün 

zehirini dökebilmek için tam bir 
f us at ko:luyor. 

Ne bekliyor? Ne dUşllnftyor? 
Kolladığı fırsat, tasarladığı tuzak, 
kurduğu pusu, ne? Bilmiyorum! 

Oradaki hayatından memnun 
olduğunu yazıyorsun. Buna rağ
men, sana s8ylüyorum, bu, izni 
almakla, hiç iyi etmedin. Dedi
kodu arayan aç ağızlara, kendini 
bir lokma gibi atıverdin. 

Mektublarının yaz.dıt ıeklinden, 
senin kararsız ye zihnen perişan 
olduğun anlaıılayor. 

Yeni aııkını tebrik ederim. 
Keşki Harun Şinaıiye de bu ka· 
dar acımıı o!ıaydın... Senin irin 
aldığ.nı duyar duymaz, çocuk, 
kalbinden vurulmuşa döndO. 

Gitt' ğinin erteal glinll idi, öğle 
tatilinde Harun Şinaaıiyi, ıirketin 
kapısında gördüm. Beni bek· 
liyormuş! 

- Sahi mi? Gittiler mi? 
Dedi, sesi, elleri titriyordu. 
Benim söz söylememe vakit 

bırakmıyordu: 
- Şirketi büsblltnn mu ter

kettiler? Artık bir daha gelme
yecekler mi? T ebdilhava için ml 
izin almışlar? Hasta mıydılar? 
Tebdilhnva için nereye gidecekler? 

Bu auallerin hangi birine ce· 
vab vereceğimi faşırmıştım: 

TELGRAFLAR 

1 Amerikan Donanması •• 
Önümüzdeki 

Manevraya 
Yaz Büyük Bir 
Hazırlanıyor 

Amekikanın meıhur Samgota 

San Pedro 30 - (Kaliforniya • 
Amer"ka) Japonyanın Vaıington mu· 
ahedea:ni feshetttiği bir a.rada Blrle
tik Amerika hükumetinin donanma 
batkumandanı Amiral Reeyı tarara• 
fından timdiye kadar miali görülme
miş büyök ükte Amerikan conanma
sının yapacağı manevralarm p ·ıınla
rındnn bahso!unmnkta:!ır. Amiral Reevse 
göre bu man vra ar gelecek yaz 
mevsimin"e, lüyük Okyanoı>un tnr
kıoda v bet milyon mıl murabbaı bir 
sııba üzerin e icra edilecektir. Bu 

V şingtoo andlafmAsının feshini dün 

re B kani ma bil r• 
mittir. 

Amerikanın Şlklyetl 

Vaşington, SO (A. A) - Vaıington 
and aımasımn çoktanberi beklenilmek· 
te olan bozu1ma1ını sotuk kanlılıkla 

karıılayan Amerika efkarıumumiyeai 
bunun netayicinden japony2yı mesut 
tutmakta Y8 bu memleketi •ilahların 
tahdidi ar • ada meaud neHceler ve
ren ilk eseri hiçe indirdi~inden çekit
tirmektedir. 

- Vallahı, ben de bir ıey 
bilmiyorum; hatta bana bile gö
rUnmeden gitti! 

Diyor, yemin ediyordum; o, 
inanmıyor, inanmak istemiyord_: 

- Nasıl olur, Türkan ? .. 
Siz, muhakkak brirsiniz .• Hakikati 
bana, söyleyin. Sizin bilmemenize 
imkan yok 1 

Y ah· arıyor, yalvarıyordu. 
Acıdım, Beyhan, çocuğun b~

line, cidden acıdım! seven, seni 
hürmetle ve içten bir sevgi ile 
sevmel,ten başka bir kabahatı 
olmıyao bir gence, bu kadar 
eza, cefa edilmez ; günahtır, ya• 

zıktırl 
Nasıl teskin edeceğimi bi e-

miyordum. Eğer, sana, densizli
ğin için kızmadım, desem,, yalan! 

Bana, ııcak kükürt buharında 
terleyen beygirlerden. kalantor 
köyln ihtiyar aş:klardnn bahse-
diyorsun. Sen, gittin; bizim ba§ı• 
mızı burada derde aoktun 1 bizim, 
diyorum; çUnkU, yalnız hen, de· 
ğıUm. Behice de benim gibi, 
ayni halde ... 

Zavallı Harun Şlnnıi, bir bana, 
bir Behiceye koşuyor: 

- Beyhandan haber var 
mı ? Mektub aldınız mı ? Ne
reye gitmişler? Neler yazıyorlar? 
Ne zaman geleceklermiş? 

ta77are gemfli Ye taret topları 
manenaları yapacak olan Amerikan 
filoau 4imdf ye kadar g-8rDlmUı filo
ların en bOyiltO olacak •e 177 deniz
OatD harb ıı-emiıile 477 hava ,,.ntaaı 
dart ta71•re gemisi Ye Macon adb 
ba!ondan tcrekküb edecektir. Bu do· 
nanmanın zabit, nefer kadro•u 55 
bin kitidir. Bu donanma üçe taksim 

edilmiı bulunacak ve bunların merkez
leri Afcu11yea adaları, Midvay ad aı 

( timall Alaska) Honolnlü olacakttr. 
H ırelcet ıüç May atadır. 

akoda Şi rldetli 
Çarpışmalar 

Santiago -Ş 'i- 30 (A.A.) - Lapaz 
hnkümetl tarafından neırolun n bir 
teblife göre, büyük Şako mıntaka· 

a·nda 4imdiye kacar vaki olan muha
rebelerin en tiddetlisia baılamııhr. 

Bo iYyahlar, 30 bin Paraguaylının 
umumi hücuma geçmelcrile, Villa
montca civarında zorlu muharebelu 
olmuıtur. Paraguaylıların ileri hare• 
keti durdurulmuı•ur. 

Ben ona cevab vermekten 
helak oldum. Geçen gUn Behice 
de geldi, bana. derd yandı: 

- Bu qıga ne yapacağız? 
Beyhan, savuştu gitti ; çl!e
yi bir çekiyoruz! Dikiş kaldı çıl

dıracağım. Çocuğun haline acı· 
masnm tersHyeceğim 1 

Fakat bu, bukadar~a kalsa iyi, 
Beyhan! Harun Ş:naı·, Behiceyo 
daha iyi açı!ıyor. Behlceye : 

- Artık, ben, bu şirkette 

durmıyacağım, istifa edeceğimi 

demiş. 
Ben, bundan korktum. 

kikada gözümün önüne 
geldi. işte onun özlediği, 

dığı fıreat .. 

O da
Hilkat 
kolla-

lfona meydan vermemek lazım, 
Beyhan.. Behice, Harunu, fik· 
rinden vaı geçirmiş, ben de hayli 
uğraştım. Lakin bu, uzun zaman 
devam edemez. Bir aylık mezu· 
niyetin yetmiyormuş ; bizi burada 
Uznm lizüm lizduğlin yetişmi· 
yormuı gibi, daha mı izin 
iatiyorsuıı ?. 

Biz senin arkadaıınız amma, 
aşığın değiliz ; bize DO diye ZU• 

lüm ediyorsun? Hiç olmazsa biz· 
lere acıt 

Bazım acırken güleceğim de 
tutuyor. ÇUnkU senden bahsederken 
bütün teessürüne, heyecanına rağ
men, hürmetle anmağı unutmg. 
yor. 

Bak, azkaldı, yazmağl unutu• 
yo~dum. Kim çıkardı, bilmiyon m? 
Sen'n kimıeye haber vermeden 
evlendiğin, balayını geçirmek 
için izin aldığın da ağızdan ağıza 
dolaşıyor ... 

Harun Şinasi, bu riva) eti 
duydu ve derhal inandı. Gün
let"dir şirkete uğradığı yok. Bir 

- Gelecekler mi? dönecek
ler mi? 

Allaha :tllkllr yabancı ırktan 
bir erkekle evlenmek istiyen veya 
evlenen -.Jrk kadını yokhır. Fa· 
kat arasıra yabancı arktan bir 
lozla evlenmek istiyen veya ev· 
!enen gençlerimizi işitirim. Bunla· 
rm arasından bana müracaat 
ederek fikir soranlar da oldu, pren· 
slp itibarile aleyhinde olduğumu 

s5ylerim. Dlln bu bahiı hakkında 
aldığım bir mektup kanaatlerimi 
pekleştirdi. Bakınız bir okuyucum 
ne diyor? 

•ureyze; 

J 

Bundan üp eene evvel bir yabanoi 
kızl tanışbm. lu bir zaman sonra 
bir araya gelerek birlikte ynşamıya 

bnş1ndık. Du vaziyetten muğber olan 
k zın aileıi on beo glin ıonra kızlarım 
her nasılsa iğfal ederek knçırdılnr. Du 
kadın tam manasile bir ev kadımrlır. 
Gozü dııarda ve e.ğlen~de d gildir. 
Hayat arkadaşımda aradığım bütün 
mczi) etleri vardır. Fakat buna rağmen 
kendisinin başka dinden oluou beni 
pek çok düoündürfiyordu. Kaçırdıklcı.· 
ı:ından hem memnun ve hem de müt&o 
easir olmuıtum. On gtln sonra kız ken .. 
dıliğ'inden bana geldi Ve tekrar beraber 
yaşamaya b&§ladık. İki sene sonro. 
ağabeyimin ısran Gzerine gayri ihtiyari 
bu kızlıı nikahlandım. Bu suretle de 
kızın e.ilesile aramız.da olan iğbirar 
kalmadı. 

Şimdi Oç •enedir ki ber ber yafı 

yoruz. Fakat kanımdan o1mıya.n bir 
ka ınla evlenmek istemiyorum. Bu 
gün bu kan ayrılığı dol yııı·ıe nra• 
mıZ'.la geçimaidik başgöıtermektedir. 
lıerile bir çocukta olacak olursa o 
z man vaziyetim bOabütQn tahnm• 
mülfersa olacak. Lenfavf yaradılıtta 
bir gene olduğum için bu hal böyle 
ıJ ani ettikçe günden güne nyıfla· 
makla berat=: bir . daha kalkamıya

cak üzere yatağa yatmaktan korb.ı.~o
rum. Bu müddet zarfında kendisine 
idam olması için mfiteaddid defalar 
larnr ve rica ettimae de (herkes 
kendi dininde duraun. Bundan ne 
çıkar) diye mukabelede bulundu. 

Babamdan ayn yaşamakta isem de 
kadının İ·lam olması için ısrar etmek
liğimi ıöylemektedir. Bu kadııı ha

( Denmı 10 uncu yüzde ) 

çılgınlık 
yoruz •.• 

yapmasından korku-

* "Behice,, den "Beyhan,, a ı 

Adresini TilrkAndan aldım. Ne 
giderken bana uğramadığın için 
ne de bana bir tek satır mektub 
yazmadığın lçln, gllcenmi} orum. 

Benim başım derde girdi, 
Beyhan 1 Harun Şinasi çılgını ile 
daha fazla uğraşamıyacağım. 
Senden, kliçl\k bir ric0 m var. 
Bana yazacağın mektubda Harun 
Şiııastye de, kuru bir selim 
yazıver. 

Zannedersem bu, yapılmıya
cak bl\yUk bir fedakarlık aeğildir. 
Ben, aeni, büyük bir tehlikeden 
kurtardım; ne <>lur, aen de beni 
bir işkenceden kurtarıver J 

Seni, nasıi bir tehlikeden kur
t rdığımı da anlatayım. Harun 
Şınasi, senin izin aldığını duyunca, 
bitli, eridi, mahvoldu. 

Nasıl teselli edeceğimi iaıır
mıştım. O, muttasıl sayıklar gibi 
tekrar ediyordu : 

- Ben de izin alırım .•. Ve
mezlcrse istifa ederim. Beyhan, 
nerede ise, aranın, bulurum t 

Çılgın aşık, l apar mı yapar! 
Neden korkacak, çekinecek ki? 
parası var, engel tanı mı ( 

Senin arkandan Harun Şinasi
nin de izin alması, yahud istifa 
edib ş"rketten çekilmesi, biraz 
tuhaf k çacaktı... Buna, m4nİ 
olu caya kadar, akla karap seç
tim. 

( Arkaaı ur } 



Yukarıdan ıo]dan: Brigit Helm, 
.Klodet Kolber, Lilyan Har
vey, ortada ıoldanı Yeni 
Fraaıız yıldızı ~elm~·Töud, 
·~~ğ~cta: Jozef Dey, vı Rey. 
mon A!len. 

Bu resimlerde ıinema yıl· 1 
dızlımnın muhtelif ve çok 
cazib aaç tuvaletlerini görü· 
yorımnuz. Bilhasaa ortada 
ıol<laki yeni yıldızın 1&9 tu• 
vak tini gösteriyor. 

Stüdyo Haberleri 
Artık Tembellikten VazKomik Lui, 

geçmiye Karar V erdiğini Söylüyor 
Bizim fikrimize glSre Şarlo, 

cihan kahkahalar kıralıdır. Komik 
~ul ondan sonra gelir. Lui bu 
menim için çok az filim çevlr
mlttir. Diğer yıldızlara niıbetle 
çok zengin olduğu için geçen yaz 
bUtUn mevsimi gezib eğlenme ile 
geçirmiıtir. Lui, kendiıile görüşen 
gazetecilere demittir ki: 

.. - Arbk tembellikten vaz• 
geçmeye karar verdim. Koca yaz 
mevıimlnde bol bol gezib eğlen~ 
dim. Şimdi boı Yakitleriml hep 
çalıımakla, yeni yeni senaryolar 
hazırlamakla geçiriyQrum. K~ 
miklikte iokılab yapmak lüzumuna 
kanaat getirdiğlm için hazırla· 
dığım •~naryolar, sinema alemin
de büyük yenilıklere ve lnkılab· 
lara vesfle o!ncaktır . ., 

Jıl.. iyi ses '. i yıldızlardan Ketti 
GalyanJ ve He 'en Morgan bir 
arada " Mari - Ga!ant ,, isminde 
bir f lim çe\'irmlşlerd r. 

Jf Yeni ve glızel se.>li ) ıldızlar-

dan Glta Alpar yakında " Savoy 
otelinde bir balo ,, adında bir 
filimde baı rolU oynayacaktır. 

Jf Fransız yıldızlanodan koos• 
tanı, Lio Noro, ve Polin Karton 
yeni bir filim çevirmişlerdir. "Kil· 
çllk Jak,, adım taııyan bu filim 
için Franıız gazeteleri iyi ıeyler 
yazıyorlar. 

)f Holivudun en ktlçUk yıl· 
dııı Şirley Temp!enin yeni çevir· 
miş olduğu .. Şirley tayyareci ,, 
filmi Paris sinemalarında göste· 
rilmiye batlanmıştır. Jüdit Allen, 
Jan Darvel, Dorc;ti Kr:sU ve 
Ceymı Dun gibi me~hur yıldızla· 
rmda rol aldıkları bu filim vasat 
derecede bir rağbetle karııla,n· 
ım,tır. 

Jf u Her zaman yirmi yaşın

da ,, ismi e bir lngiliı stüdyosun· 
da yeni bh· filim yapı: mışhr. Pa
ris s·nernal uında ı bazıları on 
gündenberi bu filmi göstt;riyorlar. 

lf Yeni fi im~eı den o!an 

Okuyucuların 
Sorgularına 
Kısa C evablaı 

İzmirde Bay A. A. ya; 
Filimlerin tamamen renkli ya• 

pılabilmesi için giriıllen teıeb
büsler ve yapılan maaraflar pek 
çoktır. Fakat henllz pratik bir 
netice alınmıı değildir. Bu hu
ıuıta lngiltere ye Franaadaki 
çalıtmalar oldukca llmlt verici 
bir tekilde llerlemektededir. 
Yapılan tecrübeler HYindirlcidir. 

* Musllim B. Kemal Zengine; 
Fenni ve ilmi f.Iimler dUn• 

yanın her tarafında çevriliyor. 
Amerika, Almanya ve Sovyet 
Rusya bu husuata çok llerl git• 
mişlerdlr. Son yapılan lıtatistik-
Iere göre fenni ve ilmi filimJerln 
ıeyircileri de yıldan yıla artmak· \ 
tadı". Hazırladığınız terbiyevi ae· 1 

naryoları Maarif Bakanlığına gön• ı 

deriniz. Öyle sanıyoruz ki ıize 
kolaylık gösterilecektir. ............................................................... 
" Dede ,, ile Jozefin Bakerin en 
son eseri olan " Zuzu " on bet 
gündenberi Paris ıinemalarında 
gösterilmekte ve çok be,2nilmek· 
ted.r. 

s:rnci kanun 31 

L. Harvey Amerika Ga
zetecilerinden Şikayetçi 

·Sarışın Yıldız 

Stüdyosunda 
İngilteredeki Elstre 

Bir Film Çevirecek 
lngilterede doğan, Almanyada 

yetişen, .bu sebeble lngilizce ve 
Almancayı kendisine çifte ana 
dili yapmış olan gUzel, ince ve 
uzun boylu, aarışm bir yıldız var
dır. Siz bunu çok iyi tanırsınız, 

birçok filimlerinl gördünüz ve al· 
kıfladınız. Bu ıantın kahkahacı 
yıldızın iıml Lilyan Harveydir. 

Eu gllzel yıldız iki yıl önceye 
kadar, Almanyadaki ıtüdyolarda 
birçok ıes'l filim çevirdi, hepsin
de muvaffak oldu, bu muvaffaki
yet üzerine Amerikanın kumpan· 
yalan kendisine müracaat ettiler, 
onu Hollvuda aşırmak için zen· 
gin teklifler yaptılar. Avrupadan 
ayrılmayı bir türlü kabul edemi· 
yen Lilyan, bu parlak teklifler 
karşısında nihayet muvafakat etti 
ve Holivuda gitti. Yine bu sil· 
tunlarda o zaman yazmııbk kl: 
Lilyan Harvey Avrupadan Am~ 
rikaya giderken gözlerinden yaş· 
lar dökülmüştür. 

Holivutta ancak ikl aene ka· 
dar kalabilen bu güzel kız: ni• 
hayet fasla sabr demedi ve ge
çenlerde Avrupaya döndU. Şimdi 
lngilteredekJ Eiatre ıtüdyosunda 
çalıtacaktır • 

Ulyan Harvey Holivudu hiç 
te\ımemlş, hele oradaki kız ve 

erkek yıldızlarla geçinememl9tlr. 
Diyor ki: 

"- Amerikaya bir tilrlft 111" 

namadım. Kend:mı hep yabanca 
hissttim. Öyle günler olurdu ki 

kederimden ağlardım. Bir gün ol• 
sun camm aıkıntıslZ geçmedi.,. 

Lilyan Harvey Amerika ga
zetecilerinden de çok tikAyot 
ediyor ve ıunları söylüyor: 

0
- Bana orada bir ev ver

diler. Bahçesi gönUl coşturan çok 
gllzel çiçeklerle dolu idi. Fakat 
fU Amerika gazetecileri yok mu? 
Bana bir gUo olsun rahat yllztı 
göstermediler. Herglla birkaç 
gazeteciyi kabul etmok, onların 
garip ve saçmasapan suallerine 
ceYab vermek mechuriyetindey• 
dim. Söylediklerimi aynen yazsa• 
lardı belki canım sıkılmazdı. Fa• 
kat öyle yapmıyorlar, benim 
ağzımdan birçok ıeylor uyduru• 
yorlardı. 11 

Almanya havasında yetişen bu 
lngiliz kızı artık lngilterede çal; 
şacak, Elstre stüdyosunda illi 
olarak '• valı daveti ,, iaimlf bir 
filim çevirecektir. Şimdjden se• 
naryo•unu ezberlemeye baıla• 

mışhr. 

Sinemanın •n küçük 11ılaızı Şirl•g r.,,.,,ı.'nin 11•nı 6lr r .. mı 
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YIL BABA YIL BABA 
1- 2-

Yıl Baba ba yıl erken 
Gelip çattı kapıya, 
Biz karları beklerken 
Karsız geldi kapıya! 

Acab kapı açsak mı, 
Torbauna baksak mı, 
Oguncak arasak mı, 
"Yıl baba gel, kapıya!,, 

Vedad )eşim 

Aman dıırun çocuklar, 
Bizi gözler •oluklar, 
Sırtında r1ar gocuklar, 
Geldi baba kaP,ıga! •• 

Açın pt1nce,.6lerl, 
Girecek geceleri, 
Bırakacak neleri, 
Yıl baba g11l kapıga/ •• 

Vedad Ye9lm 

L.~------------------------5 açlar Daha iki 
Cing~z kar• 

deş:crinden biri· 

ni aldı, leblebi

ciye gitti. Dö· 

nerlerken feci 

bir ıey oldu. Bir 

otomobil geldi, 

kardeıine çarptı, 

karşı kaldırıma 

fırlattı. Herkes 

bağrışıyordu. A· 
damlardan biri 

Cingöze çıkıttl: 

- Gördün 

mil?.. Kardeşine 

otomobil çarptı. 

Niçin dikkat et• 

medin!. 

YIL BABA 
Yıl Baba ağır alır 
Geldi glrdi odama, 
Göz gumuk, kulak sağır, 
~egtan digor: "Gel bağır!,, 

* Sırtından indi torba, 
Açtı küçük ağzını, 
bebek, tüfenk, araba, 
Gözüm daldı Araba! •• 

* "Yıl Baba glntt öglt1, 
Aman git, hemen şögltt/.,, 
Koştum oyuncaklara 
"Bunlar mı, brı n• bögl•? •• ,. 

Sun• Yeşim 

Cingözün ba· 
bası Adanaya 
gitti. Tam iki 
aene gelmedi. iki 
ıene ıonra eve 
gelince. Cingöz 
hayretle babası· 
na baktı. Uzun 
mliddet düıftn· 
düğUnll ıöyllye

medi. Çnnkn ba· 
basının saçları 

tamamen dökül· 
mtif, batı dam 
dazlak, kalmııh. 
Afacan nihayet 
bir giln babasınm 
parıl parll yanan 
çıplak kafasına 

bakarak ıordu: 

Cingöz omuz· 

larını kaldırdı: 

- Baba haydi 
ben 9 yaşında· 
yım, kısa kısa 

saçlarım veri. 
Acaba sen dün• - Ne oluraun Yıl baba, ba· 

- Ziyanı yok . i l na oyuncak yerine bol bol fon· 
Afacan - (Hırsızı göstere· yaya yenı m ge • danlar, şekerlemeler, yemişler 

rek] ilişme baba, bir soralım, dedi. Evde daha dini. Saçlarm getir de, bir çırpıda yiyp bltire-
belki Yal babadır, bana oyuncak iki kardeşim var! sonradan mı çı· yiml. Oyuncak getirirsen yarısını 
getirecek olan Yal baba 1.. kacakJ. kardeşime verirler. • ... 
~ ............................................................................................................................................................. . 

' 

cl~ 

1 Yılbaşı Hikiyeleri ../= 1 Yılbaşı Masaı. _,:0
••• Alem, 

Seninkiler. Benimkiler 4-_ Birer Yıl, Birer Yas d.. .. 
O gece Afa- ;'-=- Uzun yıllar· : Ur U 

canlar da Cin· .., - danberl obamı· 
gözlere gelmiş· zın kapısını biri 
lerdi. Babaları, çaıar. 

anneleri bir oda· ~~~} - Kim o? Oi-
da oturmuşlar, ~ ye sesleniriz. Ka· 
konuşuyorlar dı. ·· .-·ı lın, çatlak bir 
Cin gözle Af a· ses karşılık verir: 
can da, Cingözün küçlik yatak [erini öldUrUr · - Benim!.. Yeni yıl geldl. 
odasına çekilmişlerdi. lklsi de bir - Benim toplarım da seninki- aşağı ininiz!.. 

leri öldürür. y · ll B 
kanapeye oturdular. Cingöz de· _ Benim tanklarım senin enı yı · lltün obamız, ço-

dl. kı'.· k · ~ luğu dan çocuğuna kadar hepi• 
as erlerini çıgner. · ~ ı k 

- Yıl baba bu gece bana bir y b . ü ül . i mız aşagı ara oşuşuruz. Kanadı - a enım s ng erım unutu· h zla açarız. Kardan sakalı be-
ıtırU oyuncak getirecek!.. yor musun? O siingülerle senin yazlaşmış, yüzü parlamıı, koca 

Afacan atıldı: askerlerinin bütün bağıriiaklar.m (, ~' külahiı, iri yan, cam gözltı bir 

B d ! d111arı dökerler. L b k d"k'l' - ana a. ,. ua a arşımıza ı ı ır: 

- Amma bana getireceği o- - Nah sana, naaJ dövermiş. - Yeni yıl geldi, haydi be· 
Benim askerlerimin elleri armud · l t d'kl · 

Yuncaklarm içinde askerler var!. nım s e ı erımi verin! 
taplamıyor ki.. Ben:m askerleim H · · ki b k _ Benimkilerde de epımız ona mera a a arız. 

Yar. de senin ıünglllli askerlerine el . dl? Kim:miz sakalına, kı'mı'mı·z ar'-a· 
T 1 d 1 b b 1 1 Yıl baba sana ne getir • K 

- op ar a var·· om a arı atar ar. sındaki torbasına, kimimiz de elin· 
- Benimde var. - Atamazlar ki.. Benim as- - Bana bir şey getirmedi deki iri kalın sobaya göz dikeriz. 
- Bombalar,tayyareler devarl kerlerim, senin askerlerinin bomba amma, annemin terzisi babama Sonra biz de ona merakla sorarız. 
- Benimkilerde de var. atmaya kelkışhklarmı görür gör- ı l l ti d'? - Eizden ne almaya geldin? 
- Amma benimkiler içinde mez mitralyöz ateıi açar. Bütün borçlarm istes n ge r 1 • Ne istiyorsun? 

askerlerini öldürürler. ... ... .-........ ..-.Mı ....... to9lfl·.-........ ._. . .... amnıı, .... _..____. ........ _ T b 
ıllngüler,tilfekler, tanklar da var. _ Benim aakerlerim seninki· or asını yavaı yavaş indirir, 

- Yuf, benim yok mu zanne- 1 i ld kapı eşiğine koyar, sonra d~rin 
er Ö ürtlr. AFACAN bir " ohhh! ,. çeker. "Oh!,, çek· 

diyorsun? - Benlmki!er!. dikce ağzından taze, taze ııcak 
ikisi de kızışmıılardı Cingöz: - Hayır benimkileri. BUtUn Afacan Arkada,. buharlar fışkınr. Dizinin birini 
- Benim askerlerim ıenin Ve Cingözle Afacan gırtlak larına iyi Ylllar Diler. kapı pervazına koyarak, yllzllmll· 

b d k 
gırtlağa, yumruk yumruğa kavga· .J 

askerlerini mağlu e er, açmr. ya baıladılar. ze alayla bakar: 
- Edemez, kaçıramaz. Benim Vedad Yeşim Ne istediğimi bilmiyorsu· 

tayyarelerim senin bütün asker· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••MU•••••••• .. 
r 

Dilenci 
Kapı vuruluyordu. Afacan 

koştu. Bir dilenci .. 

- Allah verıin !. 
- Küçük Bey, ben her ıa· 

men gelişimde bana para veri

yordun. 

- Yahu, sen becerikıizsln. 

Dün sinemada bir dilenci gör

düm, keman çalıyordu. Sen de 

bir ıey çalmayı öğrensene 1. 

Bebe'nin Gülüne Hikayeleri 

Bebe yılba9ında otomobille n babaaı Ye aoııeeJle bir O:JUDCUÇJ dUkklııına fitti. K•pıda Yıl baba 07ımc:ak daptııordu. Buıı" 
ıöre• Bebe do eallD J'ilti J•Pb. Ana .. ıaıa babHıaın aldıta bltla oy•uealdan d•i•tm.ıya b .. lada. 

J 

nuz. ha'?. Amma tuhaf!. Ne çabulı 
unuttunuz?. Ayni şeyi sizden ge· 
çen yıl da istemiştim. 

Ömrünüzden birer yıl verin, 
birer yaı verin, götüreceğim. 

Siz hepiniz şaşarsınız. Bu ne 
demek?. Bu yılbaba ne latiyor? .. 

Ve en bUytiğünil'Z sorar: 
- Bizden niçin birer yıl, bir.!r 

yaı latiyorsun?. Neden alıyonun'?. 
Ne yapacaksın?. Yılbaba torbaıını 
açar va gtılerek anlatır. 

- Çünktt 11iz her sene biraz 
daha ihtlyarlıyorsuouz. BüylldUkçe 
yaşamanızdan birer yıl, birer yaı 
kaybediyor1unuz. Tann hepic~iz 
için belli bir yaıama çağı kurmuş• 
tur. Meseli 75 yıl yaşayacak 
olanınızdan ben her yıl blr yaı 
ahnm ve böylece bir giln alacak 
yaıı kalmadı mı, o adam yok olur. 
Haydi, verin birer yılda gideyim!. 
Çllnkü 365 glln bütün acunu do
lqacağım, btitün insanlardan birer 
yıl toplayıb gideceğim!. 

Saan Ye,lm 
··················-·········-.••••ü.iiıı-••·············· ...... .. 
r 

Yll Baba 
Kapı çalındı. 

Afacan koıtu : Bir mağa- -

nın ihtiyar hademesi gelmitti. 

Kollarında snrn sürü paketler 

vardı. 

Afacan adamın beyaz ıal<a• 

lına, kolundaki paketlere baktı, 

baktı, sonra içeriye annesine 

-Anne l. Kot laak, Yıl baba 

geldi 1 •• 
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Yazan : Sermed Muhtar Alus 

Vehbi At Cambazlarını Çok Beğenmişti 
-~··-· ....... ~ •• 1 ... ... ....._ 

inci gibi dişleri meydanda, 
kollarını aça aça, gnyet neş'ell 
reveranslar yapa yapa etrafı 
ıeliimladı. 

Ve'1binin o anda nutku tutul· 
muştu. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, 
yanaklan allaşmış, ıankl bir 
adet put oluvermişti. 

Hiç kımıldamadan gözlerini 
bile kırpmadnn baktı baktı; 

Tahsine döndü: 
- Karagözdeki hamam oyu

nunun canlısı be! Diyebildi. Kız 
telin UstUne çıkmış, elinde Ja!Jon· 
kôrı şemsi) e, vızır vızır kayıyor, 

fml fırıl dönüı or, dizlerini koyub 
kalkıyor, arkaUstn, yanUstll yatı• 
yor, hop diyib yine kaymağa baş• 
la yordu. 

Tombul o derece meatolmuıtu 
ki gözlerini ondan ayıramı· 
yor, mütemadiyen soruyordu: 

- Dininizi severseniz söyleyin 
yahu, bu karı sahiden insan mı, 
yoksa makineli kukla mı?.. Caob 
mı yoksa elektrildl mi? 

Cambaz kız, demir direklere 
yaslanıh etrafa selamlar bezleder
ken binanın içi alkııtao, el çırp
malardan çınlayor, paradi yayga• 
radan, ıslıktan yıkılıyor, Vehbi de 
kendini kaybetmiı, avuçlarını 

1 
patlabyor, yerleri tekmeliyor, yine 
Hrılıb sarılıb Tanaşı öpüyordu. 

Tel marifetleri nihayetlenib 
qJık bir kat daha galgalaya 

~ 1··\ctan, Hasba Uç dört kene 
Yubrıdan ıoldan: Dı ~elib teıekkürler, buse• 
Kfodet Kolber Lilyaı k k 

' 'J tan sonra ocaman 
ny, ortada ıoldanı • d 
Fraoıııa yıldızı Telnıa ı. 
a~!l.ğ:Ja: Jozef Dey, vrııın at cambazhanele• 
nıon Allen. . ı malum. Her numara 

Bu resimlerde ıineıskallann, palyaçölerln 
dızlarıoın muhtelif V• 

cıızib 1aç tuvaletleri1bunlar teker meker 
yormnuz. BilhR•'r ' ' 
ıoldaJr : ,.'t,J KBKlf&, dllşe kalka ortaya 

dolmuşlar,, basmakalib tuhaflık· 
lara girişmişlerdi. 

Muzika bu aefer bir polka 
mazurka çalıyordu. Uıaklar, se• 
ylaler, yioo kapının yanlarma 
ııralandılar. 

inek yalamıı glbi başla, beyaz 
eldivenli, frak elbiseli bir sahte 
vekar, Manakyamn tiyatroıundakl 
kont, baron kılıklı herifler gibi, 
mağrur mağrur anı didar etti. 

Ne kurum, ne eda... Burnuna 
sinek konsa kış demiye meramı 
yok. 

Harasında, cins beygirlerine 
manej talimi yaptıran at merak· 
lısı bir arıldUk azametile kırbaca 
ıaklattı. 

Yebpl, iki yanına tutunmuw, 
aaodalyede-o Uç karış havada : 

- Vay dinine keıtiğimin sin• 
yorlan... Lordtao, bangerden bile 
oyunculan var !.. Diye locanın 
tahtalarını çahrdatıyor, Tanaı 
cevabı yapıştırıyordu: 

- Tamam soyledln beyimu .• 
Bu ki görüyorsun, onun yanın· 

da banker kaç para eder ? 
Değil bir tane, Zarifi, on tane, 

Hrıstald satın a!ıyor. Kredi Uyone 
bankası batsın yeniden kuruyorf. 

Bu kurumi, cambazhanenin 
direktörü idi. 

Kırbacın ikinci ıaklayışmda, 
saçlara, kuyrukları lUle lüle kıv
rılmış, boyunlarına kUçUk çıngı• 
raklar asılmış, yumuk yumuk, 
Uç mıd;lli, dörtnala ortaya çıktı. 

Direktör cenahları midillilere 
ayak tal'mleri yaptırttı. Manialar 
atlath. Köıekapmaca oynattı. 

mçı lıaretile hayvanlara şaha 

1 
kaldırarak öne arkaya yfirüttU; 
çark gibi döndDrdü. TekU çiftll 
koşturdu. 

O da sırasını aavdı. Alkı~lar 
içinde, deminki kurumunun yerin· 
de yeller eserek, geri geri ç kilip 
yılı9a yılışa eğilerek, perde ln 
arkasında kayboldu. 

Tombul ıluıdi de bııık derde 
düşmüştü: 

- Şu sinyor Panates midilJi· 
lerin ikis.ni satmaz mı ders"n? 
Parasile değil mf, iki yllz lirayı 
sayanm. Az mı? Dört yüzü da
yarım... Köftehorlan kıyak bir 
sepet faytona ko~; terbiyeleri 
ele al Çırpıcıy a Veliefendiye 
vur. O kllçük Allı kafirine, Ley· 
lek Fıtnat, Kanbur Esma kaşar
lozlarına kendini göster; kahpe· 
leri çatlat 1 .. 

Tanaf ta cevab bermutat hazırı 
- Ne r;aman sari liralar 

meydanda taikiyor, banker de, di
rektör de sustaya kalkıyor... Yok 
yalan diyorum Kadri Bey, inan 
bana, bu adamlar ekonomiye 
dzan veriyor. Bakmis ki onun 
için kar var. . Üçyilz J:ra kazan• 
mak var, değil beygir baba&ınt 
satar be yavrimu 1 

O devirdeki canbazhanelerln 
biribirinden hiç şaşmıyan numa· 
raları devam edib gidiyordu. 

( Arkuı var ) ................... .-...-.................................... . 
Teşekkür 

Kırklarelinde nzifesl batında bir 
ka:ıa neticeainde kaybeUiğimi:ı: ofrlu~ 

mu.ı ihtiy t .zabiti Vecdi Arın cen a· 
zeeini büyük bir ihtifal ve meruimle 
ltaldırarıık ıehitliğe gömDlmesi huıu• 
sundn büyi:2:nk gösteren çok değerll 
ve sayg lı kumandanlarına, ve zabit 
nefer cümle ıilih arkadaılarına, Kırk

larelinin Sayın Vlllisine, bastııne baş 
bekim ve hekimlerile bakıcıbrına, 

mülkiye ve ilmiye mensubinine mu· 
kadde1 vr.zifeainio batında ölen bir 
askerin arkasında göz yaıı dökerek 
mezarına kadar g tmek ıuretile çok 
değer:i bir alaka gösteren Kırklareli 

halkına; oğlumuzun me1!ek amiri 
olan n gösterdiği bUyllk kalbliliğl 

bizi aynca ve ııonu ıe!miyecek o'an 
Lir minnet altında bırakan Alpullu 
teker fabrikaaı umum mOdfirO rygı 

deter Bay Hayri ile bizi Lüleburgaz. 
dan kartılıyarak acı1arım zı bafiflet
meğe çal tan fabrika ve çif tlik arka• 
d-şlarınn ryrı ayrı borclu olduğumuz 
saygı Ye ııevgilerlmizi •unmnya, hiç 
bir z man uoutmıyacağımız ve ka'bl
m ·zi el:ed'yen kanatacak olan, derin 
keder0 miz engel olduğundan bu 
oükran Lorcunun bildirilmeıı'ni g nze. 
lenizin kıymetli yardımından dileriz. 

Babaııı Anası Kardeşi 
Nazmi Ar Atiye Ar Nebahat Ar 

Abl Si 

Melahat Nuri 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece uöbetQi eczaneler 
şunlardır: 

Aziz Hüseyjo (Şehzıı.debaşı), Mf'h· 
aıed Fuad (Unkapıı.01), Hamdi (Şehre
mini), Halk (Balat), IJii.aıet (Eyillı), 
Yorgi (Keresteciler), Rıdvan (Koca
nıuetnfapaşa), Cemil (Beyazıd), E~ref 
Neşet (Ankara carldeei), Beşir Kemal 
(Sırkecil, Sarım (Y enikapı), Sutırya• 
dis (Kadıköy, iılcele cadde!;), Üçler 
(Kadıköy, Yeldcğirmeni), Hılill (Bn· 
kırköy, hat boyunda), Seliruiye (Seli
nıiye), Şinasi Riza (Uüyükada), Möt
koviç ('l'tioel), Kemal Rebol (tı tıklal 
caddesı), Merkez (Gıılata, Doğruyol), 
Şark (Şişli), Merkez (Kaıııwpuııı), 
Halle (Hasköy). 

OSTA Blrfoci klnun 3 l 

Bu Çarşamba akşamı S O M ER Sinemasında 
Baı döndOrücil Val•leri; John Strau11'un nefil muaikisinl ve Viyana Bülbülü MARTHA EGGERTH'in muhrik 1esl 

filminde dinliyeceksinlz. Bu filmde meşhur komik SZOKE ZSAKALL dahi roJ almaktadır. Bütün 
İstanbul halla bu müsteana filmi takrar tekrar görmeğe koşacaktır. 

Ç•rtamba auvaresl için blletler flmdlden hnablllr. Tel. 42851 
.,__~~~~--~~~~------~------------------------------------~~~--~-======= 

Meçhul Cesed 
Bir Cinayet Mi, Yoksa 

·Kaza Kurbanı Mı? 
Evvelki glin Beykoıda Umur

yeri sahiHerinde bir cesed bulun .. 
muştur. Cesed uzun zaman 
denizde kaldığı için başı ve 
bacakları kopmuştur. Cesed dlln 
bir çuvala konarak Beykoz polis 
komiserliğine getirilmiş ve oradan 
da Üsküdar müddeiumumiılğ:ne 
gönderilmiştir. lcab ederse morga 
nakledilecektir. Cesedin heviyell 
henUz anlaıılmamıştır. iki, Uç ay 
evvel denize abldığı tahmin 
edilmekted:r. 

LL 
Lıl 

ÖLÜM 
Tüccardan Kemaliyeli Hacı 

Şakir zade Bay Hacı Mustafa ve• 
fat etmiştir. Cenazesi bu2UnkU 
Pazartesi gUnU 1Bat on birde Göz• 
tepedeki köşkllnden kaldırılarak 
Sahrayicedid aile mezarlığına def· 
nolunacaktır. Allah garikı rahmet 
etsin. 

--
ııı• 

Pek yakmda u K Sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
~~~~~~~~~llllmlle!!S::~HEm---' 

Eski Muharlbter Ve Barıt 
Varşova, 30 (A.A.) - Eski 

muharib!er federasyonundan say· 
lav Goy, Kuriyer Varşa \ski gaze· 
tesinin bir muhabirine, Fransa -
A lmanya ve Leh· stanı ihtiva eden 
bir Uçler misakını mUmkUn zan• 
nettiğ:nl söylemiş ve fakat Al· 
manyada eski muharibler tara
fından yapılan görüşmelerin Fran• 
s z hUkUmetinin malumab hari .. 
cinde cereyan etmiş olduğunu 

1 
f\ıın'ut Bıtldillftf 

~ehirTiyatrosu 
'f epebııtı Şehir 

Tfyatroıunda 

111111111111111 1 
Bu akşam 20 de 

HAMLET 

llLlll 
lllllf lll 

5 perde 
Yazı:uı: Şekspear 

Miıtercimi: 

Muhsin 

temin eylemiştir. 

Leh Hariciye Ba nı 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu aktam ınnt 20 de 

Vartova, SO (A.A.) - Pat ajan•·nm 
Stokholm muhabiri, Leh Hariciye 
BQkanı Bay Bekin yarın alqı am 

DELi DOLU 
Operet 8 perde 

Yazanı Ekrem Reşit 
Stol<hofme gelmesi beklenilmekte 
olduğunu haber veriyor. Bu ziya.ret 

......................................................... _ .. 
hususi mnhiydto olacaktır. Bu arada 
Kopenhağa da uğrıyacak vo ayın 

üçünde VarşoYaya gelerek ıekizde 
Cenevrede bulunacaktır. 

Tepeba'ı Eski Gardenbar 
Yılbatı gecesi açılıyor 

Mımlk, dan•, varl1ete, :ıengla ltolo 
Yerlerinizi haz rlayıoız 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Sa Ara 
1 

E ... as No. sı 
629 

Mevkii ve nevi IJepozıto 

Divanyolunda Tllrbe karşısında Dostluk Yurdu 2520 
..araasmdan a rılma 22 harita numaralı 280 

metro murabbaı arsa. 
Yukarda yazılı arsa 5 Kanunusani 1935 Cumarteal gUnU ıııat 

onda pazarlıkla satılacaktır. AlıcJların gösterilen gUn ve saatte 
depoz:tolarile birlikte Şubemize gelmelerL (639) 

Mukaddema Sarıyer Boııtan ıokağı 24 numaralı hanede mukim iken balen 
ikametgahı meçhul bulunan Reş t Bey ojtlu esbabı emlakten Comll Beye 

lstanbul ikinci icra Memurlulilndan ı 
Emniyet Sandığ nıt rehnetmek suretile mezkih Sandık ldarHinden 23/5/931 

tarih ye 44539 numaralı senet mucibine• iatlkraa eyleditiob yirmi bef 
liranın tesviye edilmemesi haıebile meblağı mezbur borcunuzun yOade dokuı 
faiz ve yilzde üç kumüıyon n f aiı ve kumQıyon ve maar.rif yekOnundao 
yüzde iki buçuk muamelo vergisi ve maaarifi icralye tl• maan tahıili huıuıu .. 
oun temini zımnında merhun bulunan bir altın köstek, bir altın kalem, Gç yOz 
dirhem gümüş icra ve iflis kanununun 145 lnci maddeııine tevfikan paraya çnriJ.. 
meRİ için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkilr Sandık idarHI tarafından 
talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ye berayC 
tebliğ mübatlrioe tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrına mUho.eirinin 
vermit olduğu metruhattn mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmlt 
olmaııına mebni teblg h muktaziyenin bir ay müddetle ilanen tebliA-i takar· 
rfir etmit o~makla tarihi ilandan itibaren 934)3934 doııya aumarasile 
müddeti mtayyenei mezküre ıı:arfında icranın durmuını mutazammin tifahf 
veya tahriri olarak bir itirazı knnunt sert veya borcunuzu eda eylemediğlni:ı. 
takdirde müddeti mezkürenin hitamını milteaklp berveçbi talep merhun mü .. 
cevheratınızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelib lcrııiyeoin gıyabınızda 
infaz na iptidar kılm cağı malümunuz olmak Vr> bu husustaki ödeme emrinin 
tebliği makamına kaim bulunmak (\zre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (8818) 

uykusuz bir gece takip eder. Her şey fena görünür, insan huysuzl:ınn, 
kederlenir ve hiç bir şeyden memnun olmaz. Her mu\'alt:ıkiyctin ilk şa,._ 
tarı dinlenmiş bir vücut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinirli iseniı, 

Bromural ·Knoıı. komprimeleri 
siıi kurtarır. 

Müsekkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir ıarıın yoktur, bııtücı 

dünya tanıt, 

10 ve 20 komprimeyi havi IÜp• 
lerde eczanelerde rc:çeıe ile satılır, 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 
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İTTİBAD ve TERAKKi 
Nasıl Doğdu ? .. 

• inci kıSlm No. ıss 
Her h•kln mahfuzdu?'. Nasıl Yaşadı? .. 

U~~~~~~::. 31 - 12 • 934 Nasıl Ôlda? 
~ Ziya ~a~irc===========================::ır 

T a~at ( Paşa ) Sadrazam Olmakla 
Girmişti .• Çok Müşkül . Bir Mevkie 

Diye en coıkun hayaller1e vakit 
geçiriyordu. 

Talit Pata için en bfi) Ok 
mttşklllt, iıte burada baş gös
teri} ordu. Evvelce kendi işlerinde 
ve kendi fikirlerinde hiçbir kon
trol kabul etmiyen Enver Pı:~a, 
kabine arkadaı larile bir ihtilaf 
çıkardığı zaman kendisi araya 
giriyor, ıahıııa mahsu• idare 
mcbaretile arkadaşları biribir:e
rlıo çarpışbrmıyordu. Fakat şim
di.. hükümetin rei•i sıfati!e bu 
mficade~eyo binat kend:ıi girişe-

cek .. tarihte, (Abbasiler) denin· 
de, {balif e namına icrayı hUkiı· 
met eden emirUlumeralar) ı an· 
dıran harbiye nazın ve bat ku· 
mandan Yekilini (bl\ınU idare) 
edecektL Bu da kolay b:r it 
değildi. Haltl fUDU bir hakikat 
olmak Uzere kabul etmek lcab 
eder ki, Talat Paşanın bu mev
lde gelmesi, biraz da bu mesele 
içindi. Çllnkü, bükümet riyasetine 
gelecek bir .zabn Enver Paıa ile 
ge\İnememesi, fU buhranlı ::ıa· 
manlorda iıleri bQsbfttün altOıt 

ed:verlrdi. 
Talil Paşanın udaretl ortaya 

bir auaJ doğurmuıtu: 
- Acaba, Talat Paş:ımn eh

liyet ye kudreti, deruhte ettiği 
~azifeyi ifaya kifJ. midir, değil 
midir?. 

Bu suale, bir tek kelime 
ile cevab vermek mümklln olmu
yordu. Onun için Talit Papayı 
ogiinkO lo~·metli ile tahlil etmek 
icabediyordu... Bu tabl;U yapar
ken, evYell bu zabn mane'YI 
ıahsiyetinl nazandikkate almak 
IU..geliyordu. Tal.At paıa yara
dd&t jtJbuJo d ye temiz bir 

tarafından r.yaıız b"r muhabbetle ı 
!:evilm şti. Fakat Dahi iye Nazır- . 
lığı makamı, ona pek meş'um 
gelmiıti. - .flırasında arzett ğf miz 
vnçhile - bilerek ve bilmi} erek 
yaptığı idari ve siyasi hatalar, 
bunları tenkid eden - hakiki 

ve hamiyetperver • muarızlara 
karşı \•er:len pek ağır cezalar, 
birçoklarının ka!b;ndeki mubah· 

betı haleldar etm"şli.. O zamanki 
( Talat Bey ), hiikumet işlerine 
- birçok enaf ve liyakatle 
hazırlanarak - girmediği ıçu 
bunlar acemillje de atfedilebilirdL 
Fakat onun tekrar nazırlıklara 
girdiği zaman • resmi - muhit;n
dekaere pek okadar ehemmiyet 
Yermemesi. onun bunun tavs3 e-

sile bazı • zayıf iman ve vicdanlı· 
kimse;eri türetmesi, yine ona bazı 
h. talar isnadıua sebebi}et ver
mişti. Onun içindır ki birçok 
vali'erin, yüks~k mevkilerde bulu
nan memurlarm mes'uliyetinl 
b:zzat üzer ne almak mecbur;ye· 
tini hissetm şti. ( Ark. 11 var) .............. ····-······················-················· Ui!E!!!2 W SWL SlA§ 3 S 1 
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sı 31 1 ncl KANUN 834 5 ı 

Arabt 
24 Ramazan IHS --

Vaki 

QUnet 

Ôj·• 
Ilı.indi 

Rumi 

Akt •• U - 16 48 

~ ataı ı l 18 11 28 
laıaak l.ı: SO .> 58 

--~~~--~--------, Ya nız eo bayük fi mleri 

Senenin Bırinci Tamamen Türk~e 

gô:o ermekle şöhret 
k z n n 

E ELEK 
•incm s n a bu Ç rıarnbn 

akşamınJ n itibaren 
3 mil} on lira aarfi e y. pı· 
lan Yı: • ali si emanın 

hakiki f hcseri 

ALTIN 

A Y S E L (Bataklı Damın Kızı) 
Fılrui Yapan: 

MUHSiN ERTUC'aRUL 
Yazan : HASAN CEMiL • Musiki : CEMAL REŞiT 

Orkeatza ı Konservatuvarın 40 kişilik yayh sazlar h6~eU 
Oy. iaAlar: lataabul Ş.WU.. .. ,-._..aa~.· 

BEHZAT • L GAUP • llAZIM • MAHMUT • T~ 
liOm- FERiHA • CAISE 

Pek Jdılda 1 P 

Soyadları 
Yeni den Soyadı Alan Okurlarımızın 

Adlarını Bugün De Yazıyoruz 
it Bankuı Genel (umumi) MGfet

fet ·şi Hay Sı.mi ve aileel ıoyadı 

o'arak "İtbay,, ismini alm thr. 
Fener nnhiyHinde üçlincü komiser 

bay izzet Bal soy edı alm ftı r. 

Geredede Soy.::: ıh Alanlar 
Gerede, (Hususi) - Tiftık mtıba• 

ya cıeı bay Ahmed Tumurlenk, Yeni 
cami imamı bay Yusuf Ay ok n, 
veıiz b y Muharrem Gıındib, va·z bay 
Kemnl D n tmak, im m bay Ahmed 
G ı tekin, demire r camii h tibl 
bay f._hreddin Y ld z, Te'graf muhn
bere m muru bay Mehmed Aydın, 

muallim bay Ü•man Yücel, t yyare 
cemiyeti re:a bay Sadık Demlrt '' 
dı-va vekili bay Mustafa Yaşaloğlu, 

telgraf hat çavufu ı ay Kadir, Uç r, 
ziraat bank muhasibi bay İsmail Kuf, 
ıe cerci bay emin uah Y yuz, orman 
feu mamuru bay Mustafa SJhk, ma
r ngo.z bay Salahaddin Kayalı soya
dını nim f Rr ır. 

Bartında Soyadı Alanlar 
B rt :l ( Hususi ) - Fırka kaza 

idı:re heyeti reiei bay Haean Altınok, 
bele..'iye reiei bay 1brahim Gakbapak 
mütekaid ybbatı bay Seyfeddin 
Yılmazer, fırka merkez nahiya heyeti 
reisi dava ve'dli bay Ziya Gliktan, 
mütekaid hesab memuru bay Ali ri:ıa 
Y lçınk.ıya, töccıırdan bay Lulfi Balık, 
nıüf ı.Ü b y Enis Özler, belediye bay
tarı bay Ahıne ~ Ş ng11ı, havale me
muru bay Kem 1 Altan, posta memuru 
bay S bri Uygur, muhabere memuru 
bt y Baki Taylan, posta müdGrü 
Bay Iha n (Bo:ı.lcurt), mubabare me
muru B y Nuri Ertan, belediye nbıta 
memuru bay Zeki Akdoğan, silindir 
nııık nisti bay Rif t Tunçııy, Kozcugaz 
mu ilimi bay Vehbi T. tkin, ar:r:uh lct 
bay Hüseyin Avni Pt!ker, Aliıeyh 

oğlu 1 ay Sadık Albayrak, komiıyoncu 
bay Z•lıni ltık, muallim bay Osman 
Kılıç y, orm n kontro ö•G hay Sareyya 

Toygar, Amasra bat muallimi bar 
A. Şeref Ö1kan, muallim bay s,tn 
Dotao Timur, muallim Bay Nuri 
Atala, Amasra muallimi b y Ati Okan, 
gümriık memuru bay Ahmed Hamdi 
Una 1, z.iraat bankası memuru bı.y 

Fehmi Al aç, ziraat bankaeı Te:m<'• 
darı bay fhsan Erdursun, ortamektc » 
mu ilimi bny Fahri Uzun •oy adlaru 
almıtlardır. 

Okurlarımıza Cevablanmız 

'l' phanede K. H. yn: 
"Haseki ,, kelime•ni tarama de: .. 

gisi almam•tt r. Es sen bu kelime, 
iki kel menin bir'efmesinden hu:) 
olmuıtur. ,.Hu, arapçadır ve kartılıtı 
da ınak , Belgıdır. nuna munzaan, 
mefeal mıınuına "Ek., HJrkçe krr. 
meei illve e iilmif ve "Hae bent e,. 
manae.na ''haseki,, kelimui meyd aa 
çıkmıtlır. Siz bu kelime yerine "Fki-
nak,,ı kullanabilirsiniz. i 

Peorlikte mütekait Bay Hüse. : \ 
Yeni aoyadı kanunu aıiut iei 'e• 

rinl •oyada olarak kullanmayı meae
diyor. Siz de " YlSrük " kelime.tal 
kullanamazsınız. Baıka bir IOJ•• 
arayınız. 1 

Şiıli Kağıthane caddeıi No. 84-81 
da Day Cemale: 

S:pabinin kart•lıj'ı " Atlı " dll'. ~ 
Bundan baıka sllvııri manuına plenf 
bir de At' ğ, Binici. Menek Menekli, 
Müngen kelimeleri vardır. Bizce •• 
münasibi de Müngendir. 

Büyiıkdere T$yyare istaflyoou Gilm• 
rük Muhafaza memurlarından bay 
Hasaoaı 

Tıtlı diye bir kelime yoktur. 
Bunun aslı "Tuğlu,, dur ve ailenizde 
bu ialm kullanılırken, te"Affuıudn 

detitmit Ye '' T ğlı .. kalmıt olmaaa 
lbımdır. Herhalde araşt racak o!urH
nız. cedlerinizden liriai askeri ba, 
memurdur. Tuğlunun manası Alem, 
Bend, Liva, Rauf, Sed'dir. 

Bir mllddet enel Almanyaya 
tedkikat yapmıya giden latanbuJ 
itfaiye mlldüril Bay lhaan ıehri
mize dönmUştilr. Bay lhıan Al
manyadakl tedkikah hakkında 
Belediye rlyaaetlne bir rapor Ye
recektir. 
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Kır alın Sözleri •• 
Bir Kukla GiLi Duran Başmabeyinci intizar Salo

nunda Antuvanı Görür Görmez Şaşalamııh .. 

AntuTan bu ı8zlerl ı8ylerken 
hademe, mntemadiyen onun 6n0n
de eğrilip doğruluyordu : 

- Hiç merak buyurmayınız, 
aaaletpenab... Siz lfıtfen fU intizar 
.alonunda biraz istirahat buyuru
nuz. Teşrifi ilinizi, timdi baı 
mabeyinci hazretlerine arzederim. 

Diyordu. 
Sarayın ·içi, biranda altliıt 

olmu~tu. Mühim bir aaılzadenin, 
mahrem bir vazifeden avdet etti• 
ti.. bu vazife uğrund• liymeliyme 
hlr hile ge' en kıy af eüle intizar 
ıalonunda kırabn kabul buyur
masını beklediği her tarafta duyul• 
muştu... lılerl gllçlen olmadığı 
lç:n dedikcdu sermayesi arayan 
ıaray asılzadeleri, takım takım 
intizar salonunun kapılarına top· 
lanm•ılar.. kapı arahklanndan, 
paravan arkalarmdan Antuvana 
bakıyorlar; zavallının o perif&D 
k&yafetine, canlı cenazeye benz ... 
yen haline katıla kahla gülmekten 
bayılıyorlardı. 

Yakasından ve kollarından 1abun 
köpüğü gibi lnce ve beyaz dantel• 
ler fışkıran; dar, ıiyah lpekll elbiıeıJ 
içinde bir kukla gibidimdik durma• 
ya çalııan baı mabeyinci, intizar 
aalonuna girmiş.. Antuvanı o 
halde görünce, fena halde } llzil· 
nti ektiterek: 

- A.. a.izsiniz öyle mi?. 
Demiı. . burnuna pek yabancı 

gelen AntuvanıQ kokusuna ta• 
hammlll edemfywek, bir adım 
geri çekilmişti. Antuvan, hemen 
yerinden ka;kmış; cevab Yermişti: 

- Bravo, bat mabeyinci baz• 
retleri.. beni mükemmol•o tanı• 
dınız. Evet, bendeniz.. yani Ş6-
valye Cem hazretlerinin maiye· 
tine memur, lıpanya aatlıedcıA• 
omdan •.. 

- Kendinizi uzun uzadıya 
takdime hacet yok, mlSsya ... Ne 
lıtiyorsanız, kısaca ıöyleyiniz. 

rezalet... Yazık o efendime ki, 
bunlara kurban ııtttl ... Ben, efen• 
dimi kurtarmak iatiyorum. Bunun 
için de her fedakArlığı ihtiyara 
hazır bulunuyorum. Derhal Kıra• 
la haber verecek misiniz yoksa ... 

Bütün hayatında böyle garib 
bir hAdiae karşısında kalmamıt 
olan batmabeyioci, hayretle sordu: 

- Yok1a ... 
- Y ok1a böylece bağırayım 

mı? ... 
Antuvan bunu ıöyler ılSylemez 

Ud elini beline dayadı. Avazı çık· 
tığı kadar bağırmıya başladı: 

- Ey, Fransa kralı 1.. Ey 
Haımetlü, Birinci Fransova !.. 
Senin uğrunda hayabnı fed:ı 
edenlerle eğleniyorlar.. Onları 
seninle görüıttırmek iıtemiyorlar •• 
Hakiki doıtlarınla aenin arana 
giriyorlar. 

Birdenbire, 1alonun yanındaki 
kapılardan biri açıldı. Başmabe
yinci, yerlere kadar •iifer•k faş• 
kın bir tavırla : 

- Kral ... 
Diye mırıldandı. Antuvan da, 

olduğu yerde doaakalmışh. 
Kral, yavaı yavaı ilerledi. 

Baımabeyjnclye ı 

- Çekiliniz, efendi. 

Dedi. Ve sonra Antuvana 
dönerek ilave etti : 

- Hakkınız var. Saraylara 
hiçbir zaman hakikat girmez. 

Antuvan yerlere kadar eğildi: 
- Haşmetmeab!.. Beni i!cl 

auretle affediniz. Birindai pek 
bUyUk bir terbiyesiziik ettim. 
Bağmb çnğırarak: sarayınızın 
aükfınetinl ihlal çledim.. I:tt.:ıcid, 
bu kıyafeUe karıımza çıkmıya 
mecbur oldum... Tekrar arzediyo· 
rum, beni affedlnı. ÇUnkU sev• 
gili efendimi kay bcttiğim gUnden 
beri; bir mecnun gibiyim. 

Antuvan, hıçkıra hıçkıra bir 
çocuk gibi ağlıyordu. Kıral, ora• 
daki bir aandalya fberinde otul'
muştu, ağır bir sesle sordu: 

- Efendlnizl .. yani Şövalyeyi 
mi kaybettiniz?. 

( Arka11 var ) ............................................ -............. ... 

- Cidden çok ne:ı.ikıiniz, baı 
mabeyinci hazretleri. Her halde 
pek yorgun olduğumu keofetti· 
j'iniz için beni yormak iıtemiyol'

aunuz. Şu halde ben de ıizl 
meraktan kurtarayım... Derhal ( 
Kıral hazretlerile görüt~ek lıU .. 

Toplantı, Davetler::) 

TUberkUloz Cemiyeti 
Toplanbsı yorum. 

- Kıra) bazretlerile 
mek, öyle mi? .. 

- Ev .. vet. 
- Hem df:I, derhal .• 
- Evet, derhal. 

Baımabeyinci, aol •linin par· 
maklarını, üst dudağına dayadı. 

Karıla kırıla bir kahkaha attı: 

- Ah, mösyö!.. Eğ•r ıizln 

yerinizde ispanya kırah Şar~ken 
olup ta, baımetlu Frann · kıralı 
hazretlerini ziyarete g•lmiı 0°1&y• 

dı, her halde bu kadar cUr'atle 
ldurei W.an etmezdi. Saraylarda 
mecbur] tlan bir terb;ye, bir n~ 
ıaket, bir .... 

Batmabej incinin ıözlerl, bo
ğazmda tıkı~dı kaldı. Çünkll, 
kaç güııdenberi çektiği 

maddi ve manevi ııtırab· 
da ı yan mecnun bir hale gelmit 
olan Antuvao, tavandaki avizeleri 
çınlatan bir sesle: 

- Kahrolsun, saraylarmız .. 
Kahrolsun terbiyeleriniz, neza• 
ket!eriniz ... Herşeyiniz, bir göate
rlı \'e maskaralıktan ibaret ... İti· 
uiz, glidinüz.. lntrika, dalav•re, 

lstanbul tOl:.rl&.üloz cemiyeti ııylık 
top1antıa :nı 2 iklnci Klnun Çart:ı mba 

&"Üni1 saat ]8,30 da etibba odu•nın 

u.lonuada yapacakt ır. Bütan azanın 
toplantıda hazır bulunmalara rica 
edilmo k tedlr. 

MalUI Ve Yetlmlere Satıt 
ikramiyesi 

EmlnönG Aakerlik ıubHl Baıkan
lıtındaa: 93S yılı 1at ·ı ikramiyelerin
den hak almak iateyen tDbemizde 
yeri ol -> a savaı aakatlarile savat 
ölillerinin ana, baba, k .- ra •• çocukla
rın na yuımı 1/1/936 l'Önüne çatan 
S3lı ıOnDndea 28/2/93S Perternbe 
g6nüne kadar uzatıldıtındaa löyle 
bak uaJpleriain h~rıln ıubenıize 
ulatmalara biJdlrillr. 

Buğday Suiistimali Yokmu' 
Dllnkü gazetelerden birisi, ıeh· 

rimizde yapılan buğday satıı· 
larmda bir ıullatimal meydana 
çıkarıldığı yolunda bazı ıayialar 
çıkarıldığından bah1ediyordu. 

Dün bizim yapdıRımız tahkl· 
kata göre, bu fayia a1ll ve Clill• 

ten tamamila uzaktır. Satıılarda 
hiç bir ıekilde yo!auzluk vaziyeti 
olmamzıtar. 

..iON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

BugUnkU Bilmece 
loı dert köıelerl aıağıd~ ya· 

rıh manalara ge:en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa
yede hem vakit geçfrmiı, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğron
miı oluraunuz r 

1 2345678 

Soldan saOaı 
1 - Nutuk 
2 - Em2re - ,.,fak 
3 - Kifayet etme 
' - Beyaz - e'inden geçlrm• 
5 - Beyaz • dereJerd• yetiftn ot 
6 - YaylA atılan t•Y 
7 - Sene • ihtida 
8 - Çift olmıyan 
Yukarıdan aşa§n 
1 - S yut 
2 - Merkeı • ekil et 
8 - Kütıde 

4 - Taam 
S - Yed 
6 - Lahim • atik 
7 - Vuıl olma • bir nota 
8 - Ezilmif bir ••Y 

••••••••••••••••••••••••••••••••••1ı•••••••••••n•••••••••••••• 

Yabancı Kandan 
Bir Kadınla 
Evlendim 

( Bn,tıırafı 5 inci yilzde ) 
yatta istediğim kndındır. Fak at yabancı 
kandan olu~u beni k endisinden günden 
güne ıoğutroaktadır. Bu ııebeble hayat 
b•na zindan olmaktadır. 

.Hu vaziyt karşısında ne vapayım? 
Senden pek çok rica ederim. Beni 
Yüa'atin yetebild ıği kadar irıad et. 
Bir iki gün içinde cevabını sabırsız· 
lıkla beklerim.,, 

Bu okuyucumun hayat arka· 
daıı olarak ıeçtiği ve iilediğl 

blitiln meziyetlere mal;k bulduğu 
kadın üzerinde, dinini değ:ştirmo• 
si için ısrarda bulunmasını doğru 
görmUyorum. Dine tedkikle, tahlil 
ile kabul edilen bir akide olmak· 
tan ziyade, küçUklüktenberl işi
tile ititile, gayri9uurt benimsenen 
bir "inan,, dır, değ!ımeıt. Farze
diniz ki kadan: 

- Müslüman oldum, dedi. Bu· 
na inanılması mümkün değildir. 
Şu halde kadım filen gerçekten 
yapamıyacağı bir it için yalan 
söylemiye icbar ederek kendi· 
nizden tenfir etmektense bili 
üzerine bırakmak elbette mürec
cahtır. Bunu babanıza da anlat• 
malısınız. 

TEYZE 

İcrada Senebaşı 
Hazırlığı 

Iıtanbul İcra Hikimliğindtn; Se· 
nebatı müaaeabetile tasfiye muame. 
litı yapılacağı cihetle lıtanbul lora 
ve İflAı daireleri v• muhaHbe ile 
merci kalemleri 935 ıeneei Klnunu· 
ıaniıinln birinci, ikinci, Oçüncü, beıinol 
ve 6 ancı ve onuncu güıılerindo iı ••· 
hlblerini kabul etmiyıceklerdir. 

Bugünlerde itiraz arııhallerioin 

kabuhl n bacıiihtiyati gibi müstacel 
itler murafaa ioio giio slmıı olauların 
itlerine bakılaca.ldır. 

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

:asa _ımr-m:e 

Yeni Liman 
idaresi 

( Baıtarafı 1 inci yGade ) 

-- ::ac 

Maliye mUsteıarı, dlln kendi· 
ılle görUten bir muharririnıize 
tirket itleri etrafmda tunlan 
•6ylemittir: 

" - Umum mtıdUrlllk teıki· 
litı ay baıanda çalıımaaına baı· 
lıyacaktır. iki idare için de bir 
ayhk muvakkat bir bUdce hazır• 
lanmıtbr. Bu blldce bugüokll 
kadroyu muhafaza etmektedir. 
Esas kadro lkicc:kinun içerisin· 
.hazırlanacaktır. TeşkllAtta, lüzum· 
ıuz görülen kısımlar kaldmlacak 
veya baıka şek~ller verilecektir. 
Bu,..unla beraber umumi lşleyiı 

vaziyetinde bir · değ:ıiklik olmı· 

yacaktır.,, 
On glln kadar ıehrimizde 

kalacak olan Bay Faik, bu arada 
darbha .. eyi de ziyaret edecek, 
paraların baıımı işi l!e meşgul 
olacalchr. 

Gel De Bu Pirinci Ayıkla 1 
( Battarafa 1 inci yüade / 

bet blikfımetinin muhtemel ltal· 
yan tecavüzlerinden bahsetmesi 
yerinde değildir. Şimdi vaziyet 
ıudur: 

Hahet hükiimeti gözi>nünde 
bir tecavüz hareketi yapmıştır. 
Italyan hükümeti buna karşı tar
ziye istemektedir. 

Habeş hükumeti istenen tal'
ziyeyi yerdiği takdirde ltalyan 

hükumeti, Somah·Habeş hudud tem· 
didi işine tekrar baılamıya hazırdır. 

~ 
Son Posta: Tarafeynin iddia· 

lan yukardadır. Gelin de İIJln için
dan çıkın bakalım. 

Fransa· İtaiya 
lv? ülakatlar Ne Zarrıan? 

Londra, 30 ( A.A. ) - B:r Fran
.. z - İta'yan itil&fı akdi lçin yapıl-
makta olan müzakereler t ekillen
mektedir. Röyteı ajansının RomD.dan 
istihbarına göre Bay Musao!ini l!e 
S.y Chambron, pek yakında iti'afın 

akteGlilece~i huıuıunda nikbindirler 
•• Bay Lnarın kAnunuuni bidaye
t :nc!e Romayı ziyareti esnasında bu 
ill'Afnameyi imza edebileceti ümid 
edilmektı!dir. 

Bir lngUlz • ltalyan Teması Mı? 
Londra, 30 ( A.A. ) - Hnas 

ajar.aı Lildiriyor ı 
İngiliz resmi mabafiJI, Bay Con 

Simon ile Bay Musolinl araa:nda 
yapıhıcatı dOn sabah bir gazete ta• 
rafından bildirilen görOşmeyl ne 
tekz b ve ne de teyid etmekte ve 
yalnız lıu huıuıta henOı biç bir ka
rar verilmemit oldutunu bildirmekle 
iktifa etmektedir. 

Kirofun Katilleri 
Cezaland~rıld1lar 

Berlin, 30 (A. A.) - R<Syter mu· 
bııbirl bildiriyor: Moakovadaa gele 
haberler Leningrad Sovyeti Reiıl 
Klrofun katili Nikolayefle diğer on 
üç cilrüm ıerikinin kurıuna dizildik
lerini bildirmektedir. Maznunların 

idamını bildiren resmi ••babı mucİ• 
hi feaiekeıinde deniliyor kh 

Maınunlarua nıenıub olduklan 
gizli bir mukabil lhtil&lci arubu ya• 
bancı dnletlerin aUAbla So-vyet Ruıya 
itlerine mildaha~eal lmkln!annı arı• 
yordu. Katil Nikolayef de Leninır::d· 
ta aık aık b:r konsolosu ıi7aret edi
yordu. Bu konıoloıdan ( 5000 ) 
ruble para almııh. HGkml veren as• 
kerl mahkeme olmuı ve karar derhal 
yerine ıetirllmltllr. Bir ıayiaya ıöre 
Ziaoviyefle Kamenef ayı• yirmlainde 
ıllrCllmC1ıtlr. Bir rivayete ı<>r• de 
Cuma ealıahı Moıkonda kurıuna 

dlzilmiılerdir. Bu ikinci haber Atiaa 
yolu ile Loadradan l'elmlt ve teyld 
edilmemittir. Sürglln baberiDI teyid 
edici malOmat ta yoktur. 

ispanyada Kabine Tadlll 
Kaldı 

Madrld, 30 (A.A.) - Bay MartinH 
D•velaako Dıı lıleri Ba kaalıtını 

"reddettitindeıı kabineDiıa tadili mual• 
l•kta kalmııtır. 

Birinci kAnun 31 

Hindistan da 
itaatsizlik 

" 

Bombay, 30 (A. A.) - Ge
nel vali, sivil itaatsizliği canlan· 
dırmak bakkmda ılddetll ceza 
tatbik edileceğini Gandiye bil· 
dlrmiştfr. 

Genel Yali Londraya Gandi-
oln yakalanmaıım teklif etmfts• 
de Londta yalnız ihtarla iktifa 
edilmesi fikrinde bulunmuıtur. 
Bununla beraber, Gandi ln1anın 
fitri olarak haiz olduğu bir cchak~ 
diye ta H:f ettiği ibıatsizlik flk· 
rinden fedakarlık yapmamaktadır. 
Mecburiyet halinde Gandi yakala
nacaktır. Fakat aıhbt vaıiyetinio 
böyle bir ıademeye tahammül 
edcmiyeceği zannediliyor. 

Müstafa Addedilen Memur 
Ankara 30 - izni bittiğinden 

itinin başına gitmesi bildirllen ve 
rapor göndermiyerek sıhhi vaziyeti 
dolayısile gitmiyeceğinl bildiren 
Van v[ayeti sıhhat ve içtimai 
muaveaet mildürll Doktor Bay 
Eyüb Sabri ist:fa etmiş sayılmıttır. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 
fatanbul Acentalı~ı 
Llmaıa Han, T el•fonı 22929 

Bartın 
BARTIN 

Yolu 
•apuru 

1 K. aanl 

Çarşamba ıaat 19 da Sir

keci r btımından kalkarak ( EreQ'll, 
Zonguldak, Bartın, Amasra, Kuru
ceıile ve Cide ) ye azimet ve av
<'et edecektir. 
'~~,__ ________ # 

Cıldi şayanı hayret 
bir surette kadife gibi 
bir tatlılıkla tıraı eden 
T R U F L E X oyuk
lu tıraş bıçağını kul
lanarak tıraı makine· 
nizi a1rilegtiriniz. 

G .ı ... te !>afc .y Ka:ı:cr Co l/, ::,, A. maruu• 
lltındadır. Toptan nht mabat:ı ı S dney 

Novil ve Şüreklııı, Poata kutuau Galata U45 

Resimli AJ Basımevı 
Sayın okuyucularına 

1935 yıll armağanı olarak 

EVRENSEL AY 
Dergisini sunmaktadır. 

TUrkiyenln bu biricik bilimıel, 
Soysal aylık dergiıinl, bitik 
evinizden, ıazetecinizden ara· 
y·ınız. 

' Denizyolları 
rı L i TM B sl 

AHat,.lerl ı Kara'dl1 Ka•rl'tatı 
Tel. 42162 - lirkeelMlalrdar1 .. • 

Haa Tel. 22740 
...... 4m ..... 

iskenderiye Yolu 
IZMIR Yapuru 1 İkinci 

KAnun SALI günll saat 11 de 
lskenderiye'ye kadar. "8794,. 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 1 ikinci 

Kanun SALI gllnll 1aat 20 de 
Rize'ye kadar. "8810,. .. , 

c=Dr. NIŞANYAN::l 
tlu Tokatlıyaa Oteli yanında 

Mektep aokak No. 38 



Çar Iİ Tarken bu yarım baş ağr11UU 
ne diye çekip duruyonunuz ? 

p • 
1 

• 
1 N GR 

Her tfirltı hat n dit ağnlanna, nez~eye, romatizınya, knklıfa, 
ıinir ajnlanna. aeğak algmhğma, OfAtmeden mütevellit 

bittin ağrı, IW ve uncılara kvp birebirdir. 

' - , } l. ,~ ı : ... 
1 

"~ 

Mütenevvi ve müntehap çeşitler 
En mftkemmel cinsler 
En dun llyaUar ... 

itte; ..._ ahba w dikkate alacağulız hathca •asıOar 

EmpermeaMRn 
-Mandleberg,, 

w au geçmeyen 
"Burbeny,, 

ı• •• 
En mUkemmel 
kuma,ıarıa 

imal edllmlt 

PALTOLAR 
••• 

Haır ve iırnarlama 
aon moda 

ELBiSELER 

••• 
Kadın ve 
Çoc•ldara 
..atanevvl ve 
e1Untaha111 
ceşıtıerde 

MANTOLAR 
Y8 

MUSAMBALA 

TEDIYATTA TESHILAT 

Pudrada 
Yeni moda 

~ MEVSIMIN ZAFERi 1 
1 ' 

Şık ve h• · •~ • u .. ı.ı .ı.!Jiar tara
fıodan kullanılan yeui pudra; 
biitun gün hıı.tta yağmurlu ve 
rüzgirh lıa ada bile hiçbir par
laklık w bırakmr.ksızın tama
men mat Q.ir ten Teren pudra• 
dır. 

Pudradaki ha 80ll tekemmül, 
"krema köpüğD,. tibii edilen 
yeni bir cevhere medyundur. 
Bınaenaleyfı. Tokaloo, krema 
köp&fü uaulüniin imbyaZlDl al
mıtlır. Bunun içindir ki timdi; 
Toblorı pudram, bugüne ka-
dar iatifade edilmiyeıı birçuk 
111uhaMı1enatı takdım ediyor. 
Y enı Tokalan padıul, aefia ff 
aıuhte~.sm bir ten ftrmekle be
raber bütiill gün daima ter vw 
taze bulunduran bir ten temin 
etmekt~dir. F.n oedid ve açık 
havalard& yapılan sporlardan 
•• uzuu dana su•arelerinden 
mütevE> llid terlemeler, tenin 
peabeliğ Dİ n tazeliği ni kat' iy-
1~• boz naz. Zira Tokıilon 
pudf881, krema köpüğüaiin aır-
l'JD8 malik yegane pndradır. 

» Clldlye ve ZDhrevlye -
llaatalıklan miitebu8181 

Dr.ÇiPRUT 
BeyoğtUt Asmahmesçiı Buna Pazm 

itt .salınde Aılaa Haa Tel 43353 

Elbiselerinizi ••llafaze ediniz 

" Ter .. guzeHiğio dUsmanıdır. 

SODO-QO-NO 

••11111•1
" 

P~R:rE.V 

.-------Bayramda yabuz 41m----. 
Hililiabmer Gazetesi Çıkacakbr. 
Hil ...... r.fliJeti istanl11ıl Blrllllllal.: 

llinJarwsı HllAlla ....... aaza ....... 'fMmftle ı.... ~ için 

Un....,.. .. klı 
Balo mevsimi geldl 

bö)'iik bir faide hmia e&ıllit W ... de :&MlieJuane )'M.4i&& etalt Oılur•unuz. 
_......... lfln fil ..... mllra-t edlalz 1 Dok.ter 

"leui P.-. ~ Hıliliahtmr Sat19 liütoeta ~el. 22653 H O R HOR U N İ 
~--.Ank-•ara•cadd-•e•ı•io•d•e•11•8Dolhk•••k•oUe•l•ti•f •elr-•.•üne.· •••••"•2•00-96--~ Eminönü Valide luraathanai 1uunda. 
, -.__.Tel ı 24131 • (5408) ---

ANTALYA Nakliyalt ş· k . . G J Umumiye Jr CÜDID a ata Şubeai 
Galata'da, şarap iskelesi eucu·· ı AÇILMISTIRTefefon 

GUmrllk ham altında 3~ Na.da 40 189 

Sirkecideki merkedmkden maada Galata ve Emininlhıde Valde Han pbelorimizc:le dalal 

Say~ bafif,~yri . M E S A J E R • Suretilı eşya 
sarı, bagaJ ve - . 1 kabule başlamıştır. 

BALOYA 
Dans etmek için gidersiniz ..• 
Bu pek tabii ve pek doğrudur. Fakat. •• 

İki dans yaptıktan sonra oturmak mecba.ri
y •tinde kal ır ve artık hiç kalkmak istemes
i oiz. Çünkü, ayaklanaız, ıitıniş ızbrap 
v ·rmektedir. Naeırlannız, sizi ruhat bırak· 
madığından mütef!asir olur ve suvarenla 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bütünba ı.,. 
tır.ıplara mahal bırakmamak için RADYO 
SALTZ baoyıl8UDU yapınız. Bu ıifababa 
tuslı& yapao.ağtaız ayak baoyolan sayeeiode 
beklediğiniz tedaviyi bulacak, sancı Ye lit
kinlik zail olacakm. Bilhaaaa naeırlıınmaı 
o derece yumuşatır ki tı roak ucile hemao 
köküodeo ıöküp atabilirsiniz. 

Mukaddema Çarı ımba b ycet z mahal.eai eami lrarııın 40 n11:n.ıralı hanede 
••kim üsea ı..ı- ikametırlbı meçhul bulunan Ahmet boy oğlu 

ş.,afettia ba1• (ticaretle mefp1} 
latanbul ikinci ICN memurlutundan ı 

Emalyet Sandıtına rebadmek auretile mezklr UDdık ldarealnden 29-11·932 
tarib ve 67251 numaralı aenet mucibine• iatikraz eyledltinlz yüz Drama 
teniye e:iilmemui laaaebile meb'iiı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ft 
yGzde üç kaoıaiiyon n faiz Ye kumailyon H maaarif yekuaun 1an yüzde lld 
buçuk muamele Ytrl'iai 'Ye muarifi icra ye lle maan tabaill buauaunun te
m 'ai zımnında merhııa bulııaaa bir parl ntalı pantatif, bir çift rou küpe icra 
Ye if1aa kanununun 14;; inci maddeıine tevfikan paraya çevrilmeı için daireye mD
racaalta bulunan alacaklı mezkur aandık ldareai tarafından talep edilmni Qzer:n 
olbaptaki ma:idei kanuniye dalrealode tanzim n be,.yi teblij' mtlbaıirine tev
dlan taraf.n za rönderaon ödeme emri zahnna mGbaıirinin nrmiı oldut..ı 
meıruhath mez:<dr mahalde ikamet etmedifriniz bi!dirilmiı olma• na mebni 
teb gılı muktaziyenin bir ay mü:ldotle iliııen tebliği t .ıkarrllr etmit olmakla 
tarihi iliadaa itibaren 934. 5921 doaya aumaraılle müd:!etl muayyenoi me .. 
kdre zarf nda icranın durmasını mutazammin tifahi veya tahriri alarak blf 
it r ıa kanuni aert vey borcunuza eda eylemeditiııiz takdirde ml:ldeti .... 
kinnia hitam na mG.eakip ben~bl talep merbua mücevherat aızıa parıyr: 
çeY: ilmeai humaundald maamelib icralyenia sıya'-mısda iafazıaa iptidar kı
ba•catı maltmunm olmak ye bu h11ıa1takl 6deme emriDia tebliti maka ... 
kaim bulunmak üzere keyfiyet teb'lt kılınır. (8819) 

1 

. ......----l. ... 
L.T.PIVER~ 
~RİS 

SİMAYİ YARATAN ~AYIHAOll'l 

Revedor 
E SAN S-LOSYOH 

VE PUDQA 

ParfOmöri L. T. Pi VE R A . Ş . , İstanbul Şubesi 
$işli Ahmet B•Y sokak No. Ş6 . Telefon =43044 

lstanbul Beledlyasl ilini an 
lıtanbul B~lediyesinde:ı: 

1 
Mlnhuwran Tayyare Cemiyeti piyanko biletlerini satan dükkla

lana Birinci Kloan ayının eon haftasında aaat u~3,, • kadar açık 
buluumalarma Daimi Encümence karar verilmiştir. lian cluııur. 

•8853" 



HANNDNJJ 
ELEl<TRİK 
SAATLERi 

+-

ELERI 

ELEKTRİll ÜTIİLERİ 
VE MASA lANBAURl 

-------~ r 
TELEFUNKEN 
ı llAIJYO 

Yılbap bedi1enisi henüz intihap etmediniz ise bu ıüzel eıyalara göz gezdiriniı ve ka.-•nnızı verl :ıir. Bourla Biraderle Ye $111 
müeuesesinden alacafınız hediyeler clostlannızı ve arkadaılannızı her halde çok memnua bırakacakbr. 

• B O U R L A B 1 Fi A D E R L E R ve Ş.,. lstanbul - Ankara - lzmtr 

Bayra k Kunduralarınızı 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarlarından 
alınız. 

Begkoz Kun aları: Sailaın, gUz•I, zarif, ucuzdur. 
Begkoz Kunduraları: Rahatlir; ayaklannıza vurmaz. 
Beykoz Kunduraları: Sıhhldlr; içlerine su geçmer. 

•• 
..... : Ali Ek .... 

a.ıauda Tramvaw caddealnd• waınez 
8EYKOZ KUNDURALARI ...... bir ..... •rtlır 

Netfl1At • ..._ ı Tahır 1 
... PWs .. llalllas• 

YILBAŞI •• DA YRAM 
....... .. ftlt .. 

ı...,ı. 

EN SON ll(;DA L.AR 
P.X ELVERlşLI FiYATLAR 

DAiMi FEYIWDAT 
Çoet1k oV••cak._. • V.ll•I• Moltllvalar • ~·--

Dikkat/ o/O 5 0 T•nzilatl 
&ki Stoklar UCUZ PIY ATLARLA elden 


