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Eski T vkif Edildi • 
ır azır 

Doktor Paveliç Susuyor ı Profesör Pikar'ın Bir Teıebbüsü 

ltalyan Zabıtası Da, Bu Adamın Adre
~ini Vermiyor, intikamdan Korkuluyor] 

Amerikada ( 16 ) Bin 
Metreye Yükseldi 

Detroit, 24 (A. 
A.) - Stratoıfer 
tecrübeleri için, 
hazırlanan Bel· 
çikala Pikar Ye 
zevceal, 40 bin 
kitinin önOnde 
havalanmıılardır. 
Balon hızla yllk· 
aelmlı, takriben 
16 bin metreye 
kadar çıkmııtır. 

İnerken Balon 
Kaza Geçirdi 
Zarfı Yırtıldı 

-~-----

Kırcıluı ölü .. ı o• ı•11l kıralı• llôıu aırasııed• B.tgr•t rn•ııfaıeı 

Marıllya ıuikasti mttnasıbetile or-
.,..; tılan malumat ve iddiaların ma· -ya a . 1 • 
hiyeti glin geçtikçe elıemmıyet enıyor 

.k}eııiyor. Bu cümleden olarak 
vı nazı , "k . 1 Cllinkü nüıbamızda, bu ıuı astin evve • 
"den mahlm olduğuna dair· yı&pılan bazı 

·yatı ileri ıürmtlı, Hırvat ıazet•· 
aeırı 
s · den iktibaıılu yapmıotık. Bugün, 
nnD ·h l b·ı im huıuıta daha aarı ıey er yaza ı 

ek mı•kide bulunuyoruz. Çünkü: 16 
~ğuıtoı 193' tarihli NHniına Hrvata
ka Drzan gazet .. i · ki doktor Ante 
Pavelioindir • ıu aatıları yazıyordu: 

Feci Ne,rlyat 
" M. Bartu, Kıral Aleksandr, 

M. Benes, M. Tltülesko uzun za
man milletlerin mukadderatı ile 
oynayabileceklerini zannetmeme· 
Udirler. Bu hususta kader onlara, 
yanıldıklarını pek çabuk öğrete
cektir. ,, 

Ayni yazının bir diğer fıkra· 
ıında ise ıu kısım sarihtir: 

" Bu illnlilk, patlayacak Ye 
6ldUrecek olan Ustaıl bombasının 
ne zaman, ne ıtın ve aaatte ir. faik 
edeceği malum dej'ildir. Fakat 

T•vkl} edll•n eski ıeazır 
-... Prl61çeflİÇ 

Frcı111ızlar, 6a11dan 6&gl• h/Jkil,,ularltırı karııl•mtık lçl11 6• usulü 
tatbik •d•c•kler 

sonuncu Aleksandr, bu bombanın Oğulları ve bir kı:ıları vardır. Kızın 
infillkı ve kendfıine isabeti kor· adı Marya ıdi. Bu kız bir Çek'le 
kuıu ile ölüm dakikaları yaıayor. evlenmİf, Çekoılovakyaya gıtmiı, 
Artık herkes biliyor ki Hırvat geçinememif, ayrıimıtlardır. Mar· 
milleti, aillhlarını kapmak ve silya faciası olur olmaz, Vudra· 
etrafı kana boyamak için Antenin cek ailealnln Pariı cıvarında otu· 
(Paveliç) seıini bekliyor.,, ran oğlu, bu hldlaede ismi geçen 

Bu11atırların manaıı, bilmeyiz, sarııın kadına alt yazıları makaa· 
klfi derecede vazih· değil midir? la kealp muntazaman babaaına 

Sar191n Ka•hndan Haberler göndermlıtir. Bu yazılarda, ilAve 
Pariı, 25 {Huıuıi) - Suikasta ( Devamı 6 ıncı yQzde ) 

iştirak eden ve esrarengiz surette ............................................................. . 

ortadan kaybolan sarııın kadın 
hakkında yeni haberler veriliyor. 
Marya Vudracek ismi ile yad· 
olunan bu kadmın hüviyeti bAIA 
anlatılamıyor. Aslen Çek olan 
bu kadının Lens şehrinde mukim 
bir Çek aileli ile alikaaı olabile· 
ceği şundan dolayı tasavvur ectil-

mlıtir: 
Bu ailenin adı V udracekdlr. 

Bu~ün 

16 
Sayfadır 

ll-
Kadikı, 24 (A. 

A.)- Plkar ba· 
lonu burada hızla 
yere inmiı ve 
buyUzden balo
nun zarfı yırbl· 

mııtır. Hiç bir 
kaza olmamııtır. 
YUkıellıin 16 
bin metreye ya• 
kın olduğu anla· 
ıılmaktadır. Fen· 
nt aletler kaml
len ilamdır. 
Onun bu UÇUfll, 

kozmik ıuala· 

rm tetkiki ile Pro/••&r Pi/car 6alo11a11d• 

uğraşan ilimlere bllyllk faydalar temin etmlı olmaktadır • 

Bir Hayasızın Cezası 
Mahkeme Salonunda Dahi Utanıp 

Arlanmayı Unutmuş 
Dlln sabah Ağır Geaa malakemeal salonunda muhakeme eınıında 

ıöyle bir münaaebetslzlik olmuıtur: Halıcıoğlunda Sıvacıyuıuf ıoka· 
ğında (40) numaralı eYde eturaa Fatma H. kiracılarından bir hanı· 
mın muhakemHinl dinlemek için dua Adliyeye gelmit ve Ağır Ceza 
ıalonuna kalabalık araıına glrmiıtir. Hanım 45 yaılarında vardır. 
Arkaaında da Balatta Karabaı mahallesinde oturan ( 30) yaıın 
da lranlı Mehmet Ali o~lu kahveci AH Ef. varmıı. Hanıma 
hayasızca ve alenen tecavllzde bulunduğu hanımın feryadı üz.e• 
rlne cllrmlimeıhut halinde teıbit edildiği için Mllddeiumumilik Ali 
Efendiyi akıam Sultanabmet Sulh Birinci ceza mahkemesine ver• 
miıtlr. Hakim Reılt Bey, ıuçua, adabı umumlyeyi allkadar etme• 
ıinden Ye alenen iılenmeainden dolayı Ali Efendi hakkında tevkif 
kararı vermlttir. 

Mıntaka 
Birincilik 
Müsabakaları 

TClrkiye futbol mıntaka birincilik
leri için Buraada tertip edilın turnuva 
dQn haı1amıt ve lıtaabul ıa111piyonu 
ııfatile Betlktaf Ankara ıamplyonu 

Çankaya ile karıılatmııtır. 
Betiktaı mOeabakayı wfizel bir 

çarpıtmadan sonra ikiye _dlSrt Jı'İbl bir 
netice ile kaznnmııtır. lımlr-lıparta 
mmtakaları maçı iıc (0-10) l:ımlrin 
parlak bir ııalibiyetl ilı bltmiıtlr. 

Dii•r spor ltab•rl•rlni spor 
••Yf,;mızda bul•calcsHuz. 

lsveçte Komünizm 
latokholm, 24 (A.A.) - Bele· 

diye intihabında komllnistler mil· 
teaddit azalıklar kazanmıflardır. 
Naziler de iki azalık elde etmit
lerdir. 

Feci 
Bir 
Yangın 

Bartın, ( Huıuıl ) - Karakoç 
köyü civarındaki tarlalardan bi· 
rinde hazin bir f acıa olmuş, tar· 
ladaki mahsulü bekliyen bir za• 
valb, kulübesinde uyurken tutu• 
şarak yanmış ve ölmilştllr. Vak'a 
şöyle olmuıtur: 

Çaycumanın Sarıkadı köyün· 
den olan Dede oğlu M•hmet 
Bartmııı Karakoç köyünde Arif 
oğlu İzzetin mısır tarlasında iki 
metre yüksekliğindaki çardakta 
nöbet beklerken ve uyurken yan· 
mııtır. Fakat yangının nasıl çık· 
tığı belli değildir. 

Köylüler, ancak erteal sabah 
tarlaya geldikleri zamu yanmıı 
ceaedi bulmuılardır. 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi) 

Ölçülerin 
Değişmesi Ve 
Bir Komisyon 

Ölçüler değiıti. Şimdi, bir komiı· 
yon, bu değiımeoin · fiatlar üze
rinde bir tesir yapıp yapmadığını 
koutrol edecekmiı. Bu haberin 
efkarıumumiyede bıraktığı akiı 

ıudur: 
Necmi Bey ( füninönü Haaırcılar 

142) - BuzGn bir komiayon toplanı

yormuı. ÔlçOler dejİftirildikten sonra 
esnaf okka fiatlarını kiloya uydurdu
lar mı u1durmadılar mı, bu ytıztlen 

ihfkAr oldu mu olmadı mı. lıte 
yeni komiayonun iti bu olacakmıı. 

Biaim bazı tuhaf itlerimb nrdır. 
Bunun tuhaflıtını ~ildij'imb halde 
yine itleri&. Ôlçtller 'kanunu tatbik 
edileli haylı uman oldu. Gauteler 
bir bir batırdılar. Eaoaf kiloya okka 
arıana, metre parası alıyorlar. Kasap
lar etin okkaaını (SO)ye aatarken kilo
aunu elliye aatmıya bqladılar diye 
gOnlerce yazdılar, çizdiler. V niyet 
hAll öyledir. Fakd aradan uman 
l'eçtiti için bu ihtiklr tabii bir hal 
aldı. Kanun tat~ ik edilirken herke• 
okka fiatlarını bilditl için rnukayHe• 
ler yapılabilirdi. Fakat buftln buna 
imkan kalmadı. Eaaaen Hrbeat piya
aada lhtikir olmadıfını da kabul ettik
lerine ıare bu toplantının manaaı ne 
olacak acaba? 

* Şakir Bey ( Şehzadebqı İmaret 
ıokağı) - Yeni 6lçller kabul edflditi 
ır.aman Hnaf aeve aeve kiloyu kabul 
etti. Derhal okkalan kilolar ile detit
tirdiler. Fakat fiatlar deflttlrilmedi. 
lık samanlarda bundan do'ayı halk 
feryatlar kopardı. Fakat dinlenmedL 
Atı alan Üakldarı l'eçtiktea ve esnaf 
ylkGnl tuttuktan aoara timdi kuyudan 
l'elen hafif bir IH sibl yeni bir 
komiayoaun ıHI duyulmaya b2t!adı. 
Bu komiayon lSlçtUerin det'ımesi 

ylalnden lhtiklr var mı, yok mu 
bunu tetkik edecekmit- Ne diyelim 
ltilmem ki.. 

"" Seyfettin Bey ( Sultanahmet Meh-
metpaşa yokuşu ) - Şimdi 812 dir
hemi okka fiahna alıyoruz. Ôlçller 
detlttirilditi saman bu ihtiklr 
s6ıtlmhe Ye ke1emiıe çuvaldıır. 
aibi batıyordu. Fakat aradan aylar 
reçti. lbtiklr vaziyeti de tabii bir hal 
oldu. lıuaGn ölçllerln detitmHi 
ytlzGndt-n ihtiklnn o!up o!madıtJaı 

tetkik etmek bilmem mlmkOn mü. 
Ben bunun yapılacat na im nmıyorum. 
Bu 1aatte toplanmıt olan komlayon 
d.ııha ıivri akıllı çıkar da ıu benim 
~'!ıal telakki ettitim ıeyl hakikat 
y .. paraa düzOnelerle muhtekirin ada• 
let annnde boyun bakttlklerlni 
rörGrtlı. 

Hava Ve Yağmur 
Sıfır dereceihararet ve deniz 

1eYiyeıine indirilmit barometre, 
don nbah yedi de (762,5), (14) 
de (763) , hararet dereceai (7) de 
(15,5), (14) te (15,5) kaydetmit
tir. Azami hararetin (16), aaj'art
aiDin de ( 13,5 ) olduju te_ bit 
edilmiıtir. 

Rnzglr yıldızla gfindoğuıu 
araaında deaifik eımittir. Saat 
(16) ya kadar yatan yağmurun 
yllkaekliği (4,5) milimetre idi. 

SON POSTA 

ABİLi , , 

Katil Ana 
Dün idama Mahhiim Oldu, Cezası 

24 Sene Hapse indirildi 
Bet ~y evvel Kadıköy vapurunda bir dnayet Ayte hanımın idammı iatedi. Hakimler heyeti iki 

işlendi. Inebolulu Ayte adlı bir anne yavrusunu va• aaatlik bir mtızakereden ıonra salona çıktı ve zabıt 
puruo kıç tarafınden denize atarak öldUrdU. Bu kAtlbi, kararı okudu. Mahkeme, mOddelumumlnin 
cinayeti İflttrken de klmae görmedi. Yalmz yolcular- talebi veçhlle Ano hanımın ceza kanununun (450)-
dan Müfit bey isminde bir zat bu hanımın vapurun inci maddeainln 1, 4 ve 6 ncı fıkralanna temkan 
kıçına çocuğu ile gittiğini ve avdette yalnız dödll- idamına karar vermittir. y almz Ayte hanım ıuçu 
ğünU görerek bu çarıaflı kadım poliıe yakalattı. 
Ayşe hamm evvelA IUÇunu lnkAr etti. Nihayet Ku- İflediği saman 18 yaımı bitirip yirmi birini bitirme-
ruçefmede seviıtiği Mehmetle evlenmek için bu su• diği için ölnm karan 24 ıene hapıe çenilmiştlr. 
çu itlediğini itiraf etti ve on gfin ıonra da çocuğun Ayte hanım mllddeiumuminin idam kararını duydu• 
Heybeli adada çıkaa cesedini kendisine g68tererek ju zaman rengi, sarı balmumuna d6nmtııtn. Mab-
teıhis ettirdiler. Ağır ceza mabkemeıd dlln bu cina· kemenin 24 aene kararı rengini blru açmıtbr. Ha-
yetin muhakemesini bitirdi. Evveli mnddeiumuml nım metanetini muhafaza ederek jandarmalann 
Kqif Bey cinayetin bötlln aafhalarmı teşrih ederek 6n6nde tevkifaneyi boyladı. 

Maçka Neresidir? 
Bir Ehlihibre Bu Yeri 

Tayin Edecek? 
Belediye ile tramvay ıirketl 

ara11nda, Maçka tramvay tevak
kuf mahalli yllzUnden bir ibtilif 
çıkmışbr. Belediye, Maçka tram• 
vayının, Maçkada topçu mektebi 
annne kadar getirilmesini, çünkcı 
aııl Maçkanm orası olduğunu, 
eaasen Maçka mezarhğmm da 
kıılanın karşıımdaki kabriatan 
olduğunu ileri sürmektedir. 

Tramvay şirketi iıe Maçkaom, 
ılmdiki Maçka istuyonunun bu
lunduğu yer olduğunda ıarar et• 
mektedlr. Asıl Maçluuııa aerul 
olduğunu tayin etmek Dzere bir 
ehlivukuf tayini takırrOr etmiıtlr. 
Yakında bir heyet teıekknJ ede
cek Maçkanın nemi olduğunu 
tayin edecek ve Maçka iıta1yonu 
orada yapılacaktır. 

Sog 
Adları 
Memurların Sicillerlne De 

Geçirilecektir 
Son defa kabul edilen ıoy 

adı kanunu mOnaaebetfi. İktııat 
Vekileti allkadarlara bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde, ıoy 

adlannan ıicillere geçirilmeai icap 
ettiği blldir:lmektedir. Bunun için, 
btıtnn memur ve mOıtahdemler 
seçecekleri ıoy adlarını ıicil nu
maralarile birlikte mensup olduk· 
lan mlldlirl6kJere bildirecekler
dir. Hazırlanacak liıteler kayit
lerine geçirilecek ve lktısat Ve
kil etine de bildirilecektir. Diğer 
rami dairelerde de ayni tekilde 
ıoy adlarınm tesbitine baılana• 
caktır. 

Kümeste Bir 
Tecavüz 
Tecavüzü Yapan Tevkif 

Edildi 
Balatta oturan Hikmet Efendi 

laıinde birisi komtularıada oa 
iç yatında Ayte lıminde bir km 
tavuk yoldurmak babaauile ahıra 
aokmuı ve kendiaine tecavlz et• 
mittir. Müddeiumumilik bu teca· 
vflzU teabit ettiği için Hikmet 
Efendi hakkında dGn tevkif ka
rarı almııtır. 

icranın MDhrUnU Bozmuf 
Pangaltıda, kiraladığı bostanın 

kiraaını vermiyen Bedroa, boıtan 
ahibl Y aal Ef. tarafmdaa koy
durulan icra mühftrlerini bozduğu 
için yakalanmıştır. 

Silah Taşıyanlar 
Evvelki alqam yapılan arama 

neticesinde Erenk6yde Refi ve 
Muıtaf a adlı iki adamın llzerle
rlnde birer kama ve Göztepede 
Nabi adlı birinde de bir tabanca 
bulunartk yakalanmıılardır. 

29 T eşrinievvelde 
11 inci Yıldönümü Nasıl 

Kutlulanacak? 
29 Teırioievvel için Cumhuriyet 

Halk Fırkaıı proğramı dün buılmıt 
ve alakadar dairelere gönderilmittir. 
Pazartesi giloü ıut 9,SO tan 10,16 e 
kadar Vilayette Vali Bey tebrikleri 
kabul edt.ct>ktir. Saat 10,SO ta Vali 
Bey lıtanbul Kumandanı ile birlikte 
Cumhuriyet MeydtLD ına gidecek orada 
mevki almıı bulunan uker •e mek
teplileri tefti9 edecektir. Vali Bey 
teftişten sonra bir nutuk aöyliyecektir. 
Bundan aoora ge~it reami yapılacak
tır. Gece her tarafın aydınlanmaıı, 
kararlar cümleaindendir. 

Afyon Ticareti 
Bizden -fyon Almıyan
lardan Eeza Almıyacağız 

Avrupadalri Afyon fabrikalan 
karteli ile yapılan temasların 

mftapet neticeler vermeyip dolayı
alle bazı kararlar ahnması lllzumlu 
görlllmDttOr. Bu arada~Afyon inhl
aarından bam afyon almayan fab
rikalar mamulAtının memleketimize 
ithal edilmesi yasak edilecektir. 

Buna mukabil ihtiyaç görtllen 
mtlıtahzarat, bizden ham afyon 
alan fabrikalardan getirtilecektir. 
Ankarada teaw edilecek afyon 
fabrikaaı itlemeie baıladıktan 
aonra bu ihtiyaç kıamea dabildea 
temin edilecektir. • 

Mantar Gibi Türeyen G1zli Evler 
Ahlak zabıta11 tarafından ıon 

bir hafta zarfında ıehrin muhtelif 
aemtlerinde 6 sıJzli randevu evi 
kapatılmııbr. 

Suciık Ve 
Pastırmalar 
Bunlar Daimi Bir Kontrol 

Altında Tutulacak 
Şehrimizde yapılan bazı ıucuk 

ye paıbrmaların kaçak etlerden 
yapıldıiı •• bunlann ıayrlııhbt 
olduğu anlaıalmıttır. Belediye, 
bundan ıonra, sucuk ve paıtırma 
imalitbanelerinin bir liateıini ya• 
pacak, bu Kibl müeueHler daimi 
bir kotrol altında bulundurula
caktır. 

Tutulan MDtec1vizler 
Rumelikavatanda nrhoşlukla 

ötekine berlkine tecavOz eden 
Seyfi adlı bir balıkçı ve Hamal· 
batında bir kıraathane garıonunu 
döven üç kiti tutulmutlardır. 

Birinci tetrin 25 

( Günün Tarihi 
0 

J 
Bulgaristanda Bloa 
keAlacağı Olanlara 

Ankara, 24 (A.A.) - Bula-arlatan• 
da bloke a\acatı olan ve fimdiyela:a
dar matlubatlarını a lamamıt bulunan• 
lar için kartılık olarak mangal kömOrl 
ithaline mllaaade edilmiıtir. 
Allkadarların Gllmrtlk ve lnh·aarlaı 

nkiletlerine müraca~tları lazımdır. 
Zereda Gezi Heykell 

Zara, 24 (A. A.) - Gazi Hz. nia 
parka dikilecek olan he1kellerinin te• 
mel atma meruimi buıGn yap lmııtır. 

Kaatamonu Beledlye Rel•llll 
Kastamonu, 24 (A. A.) - Kasta• 

•onu Belediye reialitine dokuz aeae
dlr relıJik yapan Hilmi Bey tekr .. 
aeçilmi9tlr. 

* Cumhurlyetla on birinci Jll-
dlSnlmll mllneaebetile Cumhuriyet 
meydanına dikllecek abidenin temel 
atma ve İnebolu n Araç yollan 
lır.eriadeJd ilci köprGnOn de açıl .. 
meraaimi yapılacaktır. 

Karahanın ltımatnamesl 
Ankara, 24 (A.A.) - Sovyet Ra .. 

yaaın yeni Ankara blylk elçiai M. 
Karahan din s•lmlı •• lataayonda 
blr~ok aevat tarafından kartılönmı~ 
Karahan Reiaicumhur Hz. ne itimafit 
namesini vermittir. Meraaimde Ank .. 
raya dönen Hariciye Vekili TeY'fill 
Rlftl Bey de hazır bulunuyordu. 

Ad•n•d• Etnolr•fJ• MUzeer 
Adana, 24 (A.A.) - Şehrimiz ml

•Hlne bir Etnografya kısmı ilhe e& 
lecektir. MGıede yOz aeae evveline 
alt içtimai kianler, atçıhk allh .. 
aalre r6aterilecektir. 

Tütün Mahsulü 
inhisar idaresi Mübayaay• 

Hazırlanıyor 
labiaar idareai Ege mmtak81i 

b•ı ekaperi Haydar Beyle mlllbae 
icat okaperleri lnbiurlar Uma• 
Mlldtlrlt1tftn8n daYett tlsıealm 1.. 
mirden ıehrimiıe gelmişler •• 
burada temaslarda bulunduktaa 
M>nra dönmUılerdir. 

Umum MildilrUlk, ekaperlere 
tltthı plyuaaım eheDllDiyetle takip 
etmelerini tebliğ etmiıtlr. Ea• 
mıntakası ttttlin piyaaaıı yakında 

açılacaktır. Verilen malumata 
ıGre, inhisar ldareıl bunne b• 
bavaliden mllhim miktarda tilttla 
alacaktır. 

Cumhuriyet 
Bayramı Ve 
Umran Faaliyeti 

Mutia, 24 (A. A.) - Yeai yap .... 
bir çok bina ve k6pr6lerin açıl .. 
Ye temel atma meraaimi C4mburlyet 
bayramında yapılacakbr.Bunların içine 
de nafianın 60 bin liralık Dal•• 
k3pr611 de Yardır. Bu k3prl, pldl 
itibarile dllnyanm tıçtlnctl köprlaldlı. 
102 metre uzunlujundadır. 

51 kay odası, 12 mektep, 9 hamalllJ 
7 dGkkin, 13 çeıme, 1! klSy meydat 
aı, 11 klSprl, 11 k6ye içecek ıu akıt• 
.... , 4 kCSyll alıauae evi.in te•el 
atma merasimi bu dlmledendir. 

/ on Posta 'nın Re•imli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 1 

- Konservatuvar müdürlüğü 

lair talimatname laazırla7ormut-• 
... Bu talimatnameye ıöre 

bundan aonra Konıervatuvar me
zunlarından itaıka biç kimıe.. 1 

Ötede beride çalıı derai 1 Haaan B. - Bu it• hayret 1 ... Her telden aaz çalanlar yalıt 
i ki · ettim, azı-:m u-'-1- nız Konıervatuvar aezunlan verem yece ermı... IAJ wu IDlcbr ? .. 



25 Birinci teşrin 

H erg .. 
-·----

Mandericatımızın çoklu
jundan dercecl.ilememiı· 
(İr. 

il------- --- --
Balkan Konferansı 
Bulgarlar 3 Aza İle Kon· 
feransa fıtirak Edecekler 

Sofyadan yaıı'ıyor: Bu Hne 
latanbulda aktedilecek olan ve 
Bulgarların if tirak •tmemesi yU
ı.llnden Yugoılavyanın tahtbile 
tehir edilen Balkan konferansı 
30 Teıriniıanido Iatanbulda top
lanacaktır. 

Konferansın Bulgar Heyeti 
Murahhasası bu lçtimaa iştirake 
karar vermittir. Fakat heyeti mu· 
rahhasa içtimaa ancak 3 aza llo 
iştirak edecek ve geçen celselerde 
ınDzakere edilip haUedllemiyen 
meselelerin kat'i surette hallini ve 
artık Balkan konferansının bir 
daha içtima etmemesini lstiyecek• 
tir. 

lran Şehinıahı Fahrettin 
Paşayı Kabul Etti 

Babol 24 - Iran - Efgan hu
dut hakemi olan TUrk Askeri 
Reisi Fahrettin Paşa Iran Şehin
ıahı Hz. tarafından kabul edil
miştir. Heyet Şehintab Hz. nlo 
mlıafiridirler. 

Efgan Kırahnın DoAum 
YıldönümU 

Ankara, 24 ( A.A ) - Efgan 
Kıralı Hz. nin doğumlarmın yıl
dönUmll mUnaaebetile ReiiscUm-
hur H:ı. ile Zahir Han arasında 
tebrik ve teşekkUr telarafları 
taatl olunmuştur. 

Yumurta ihracı 
Bir Ay Sonra Yeni Şe

kilde Yapılacak 
Yumurtacılığımızm inkişafını 

temin için Türk ofisi tarafmdan 
hazırlanan .. yumurta ihraç nizam-
nomeıl " gelecek ayın 22 sinden 
itibaren tatbik sahasına girecektir. 

Nizamname tatbik dildiğinden 
1 ibaren her ihraç limanında hu
ımst komisyonlar teşkil edilecek, 
ıevkedilecek yumurtalar her nok
tadan sıkı bir kontrola tabi tutu
lacaktır. 

ihraç yerleri Trabz.on, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsun, lnebolu, 
Bartın, ı~mir, Merıin, Antalya 
llmanlarile Uzunköprü istasyonu 
olarak tespit edilmiıtir. Bunların 
haricinde hiçbir limandan yumurta 
ihracata yapılmıyacaktır. 

Türk • Bulgar Hudut 
Protokolu 

TUrk - Bulgar hudut protoko
Junu hazırlamakta olan heyet 
mesaisine devam etmektedir. Bir 
haftaya kadar her iki heyet 
Sofyaya gidcc k ve protokol 
orada imza edilecektir. 

Soy Adı Kanunu 
Ankarn, 24 - Yeni seneba

pndan itibaren tatbika bavlıına
cak olan Soy adı kanununun tat• 
bikini kolaylaştıracak nizamname 
de soy adı almıyanlar hakkında 
tatbik edilecek para cezalan 
hakkında da hükllnıler Yardır. 

istatistik Mütehassısı 

SON POSTA 

R simli Makale Ah .. O Kadınlar 

Şu karıkoca, blrıhtrle•ile çok iyi kafa dengi ı dilcr. 
Hayatları aaadet Içlııdc :eçiyordu. Fakat günün birıade 
kocanın işleri dc.ı.u'du, kauncı aıa'dı 1'C blr gtiıı geldi -\ 
ki adamcağız ••lı:ı• bir kilo ekmek b le getıremedı. f 

_._.. Bu vaziyette ıırkuı:ulakl •ant•· C../ 
~._.~~ ..... -~-- euı:ıu aatıp lıocaeınıt fellket erteğı 

olmaeı llıtım,.lea k•dın ne yı-.ph ~ 
blliyor muauı:ıuz ? Seaeloıc:e evi .::;/" 

ve karısı için çal19an bu fedaklr 
L'T erkeğl bırakıp kaçtı. 

Ev kadınının hakikf nıaauı, 
yuvaya aahJp ve eadık o1uıaktır. 

~ ÇünkG )'UY&JI dışl kuş ya• 
.._..,......,......._. par. derleı. Erk•lı.ten yalıus 

nadet ieleye• ve fellkete 
katlıınmııaıaı bl emlyea ka· 

dınlar içi• hwı
ran dalma mu· 
kadderdlr. 

• SON TELGRAF HABERLE 
• 
iki Yeni Muahede Y apı1dı 

Meclis Bugün Romanya Ve Yugoslavya İle Aktedilen 
İki Mühim Muahedeyi Müzakere Edecek 

Ankara, 24 - BDyük Millet 
Meclisinin ilk toplantısı fevkalade 
günlere mahaua bir manzara ar
zetmekte idi. Samiine ve eefirlere 
mahsus localar hıncahınç dolu idi. 

lçtimaa KAzım Paşa Hazret· 
lerl riyaset etmiş ve celseyi açar
ken so ı gt:Jılerde siyasi vaziyet 
ve harici ılyaset ehemmiyet 
kesbettiğinden dolayı hükumetle 
beraber ç.ahımak imkAnını ver
mek için Meclisin içtimaa davet 
olunduğunu söylemiştir. 

Bundan ıonra kllrsllye Tevfik 
Rn~ttı Bey gelmiı, Kıral Alek .. 
aandr ile M. Bartunun maruz 
kaldıkları suikast ile defin mera
simi hakkında izahat vererek 
demiştir ki : 

-Belgratta diğer müttefiklerimiz 
ile birleşilerek vaziyet mtitalea 

·edildi. Tnm oir mutabakat içinde 
kanaatlerimizi, görüşlerimizi ha
disenin bliyllk ehtmmiyetl ile 
mütenasip bir itidal ve ciddlyetf e 
alenen ifadeye şitaban olduk. 

Elemzede olan dost memle
ketlerin kederlerine tamamile 
iıtirak ettiğimizi bildirdik. Balkan 
Misakının gitfkçe artan bir kud
retle sarsılmaz bir kuvvet oldu
ğunu ~österdik. 

Taahhntlerimiıo candan sada· 
katimizi bu münasebetle bir defa 
daha teyit ve ilAn ettik. 

Hariciye Vekili beyin devam 
eden ve çok alkışlanan izahatını 
müteakip lkl büyük ölünUn hatı
ralannı taziz için at1kfıt edilmiş 
ve tekrar müzakereye geçildiği 

zaman Cemil bey ••Tekirdağ,, ile 
arkadaşları Yoguslavya ve Fran a 
mecliaine Millet Meclisinin teea
aDrJerinin bildirilmesine dair tak
rirleri okunmu,, kabul edilmiı, 
celse nihayet bulmuştur. 

Hariciye EncUmanl de 
Toplandı 

Meclls heyeti umumiyesinden 
sonra Hariciye Encümeni de top
lanmtş, Hariciye V ckilinin ahiren 
iki devletle Balkan Misakının tat
bikine dair imzalanan protokola 

······································-··············· ....... 
4 Irak Tayyaresi 

Cumhuriyet Bayramı 
için Geldi 

Adana, 24 - Cnmhurlyet bay
ramının onbirincl yıldönUmU şen
liklerinde bulunmak üzere 4 tay
yareden mürekkep bir Irak filosu 
dün saat 13,45 te şehrimize in· 
miıtir. Filo binbaıı Mehmet Ali 
Beyin kumandasındadır. 

29, 30, 32, 33 numaralı tay .. 
yarelcrden mfirekkeptir. Bu filo 
dün sabah ıaat sekizde Bağdat• 
tan hareket etmiı ir. Bağ dnt .. 
Adana mesafesfol 5,45 saatte al
mışlardır. Hava müsait olursa 
Konya yolile hareket edeceklerdi. 

• Ankara, 24 - Irak filosu bu-
gün saat 12,30 da Ank raya mu• 
•asalat etmiştir. Fılo ile gelen
ler şunlardır: B:nbqı Mehmet 
Ali, yUzbaşı Ekr m MUftak, mü
liiıim Nasıf ve Aziz Beyler ve 
Uç makinist. 

ait verdiği izahatı dinlemiş ve bu 
izahatı ittifakla tas\ ip etmiştir. 

Bu iki protokol Türkiye - Yu
goslavya ve Türkiye - Romanya 
arasındadır. Muhteviyatı kafi 
surette malum değildir. Maamafih 
tarafeyni yekdiğerine çok sıla 
rabıtalarla bağlamakta olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Bu iki protokol meclisin yarın 
(bugün) galip bir ihtimalle hafi 
olarak yapacağı içtimada konu
şulacak, hilkiimetin bu hususta 
yereceğl izahat ta dinlenilecektir. 

Protokolun tasdiki hakkındaki 
layiha hafi celseyi müteakıp ya· 
pılacak aleni celsede reye kona· 
cakhr. Musaddak nliıhalar Hari
ciye Nazırlarmın Ankarayı ziya• 
retlerinde teati olunacaktır. 

Tees Ur Te gr fları 
Hariciye Vekili Tevfik RUştU 

Be:y in Meclisteki izahatı derin bir 
alaka ve takdir uyandırmışhr. 
Vaki olan teklif llı:erine Meclis 
Reisi Alp Kazım Paşa tarafmdan 
Yugoslavya ve Fransa Ayan ve 
Meb'usan Meclislerine ayrı ayn 
telgrafı r çekerek Meclisin teea
silrlerini bildirmiştir. 

Fırka Grupund 
Aukar 24: (A. A.) - Cumhuriyet 

llalk Fırkası Grupu İdare Heyeti 
Hei liğinden: 

Mecli in tatilinden avdeti münase
befyl Fırka Grupu içtimcı. etmiı ve 
takip edilecek ilk işlnr hakkında Ba§· 
vekil Pıı~o, k sa bir müznkere açmıştır. 
Hariciye Vekili Beyin Büyük Millet 
Mecfüinde beyanatta bulunmnst mü
nasip görülmüştür. 

• •• •• 
"\ 

oz ı a ı 

•• 
Oteki Bolular 

Ne Olacak? 

*"' Son Postanın aalı gllnkD sayısın-
da, Gelibo'u ve Bolayir mektubunu 
elbette aiz de, b•nim okuduğum gibi. 
ehemmiyetle okumu14unuzdur, Türk 
tarihinin heyecanlı bir parçasının geç
titi giln ve bllyUk adamımmn ölDııüniı 
aaklayan o diyar blıılm için adeta 
mukaddea topraklardır. Onun içla 
Geliboluya ve Bolayire dair her ne 
vakit bir yazı göraek, yahut bir t•7 
İf~bek hemen dikkat· keaiiiriz. 

Bu mektupta ynıldıfına sıöre, 
Gelibolu kelimesinin aslı Gcll-bol 
imiş. Orhanın oğlu Sllleyman Pqa 
Anadoludan geçerek oraları aldığı 
v kit, bir aralık Anadoludan yardımcı 
asker ialemif, bunların geldiklerini 
beklemek için glbcOler koymuf. GlS:ı
cUler ask rin geldiğini görllnce 
h men: 

- Gelil.. Geli!.. diye bağırmıılar. 
Vakıa, bizim zamanımızda da, me• 

ael Ş rk vil!yetleri ahalisind n olan 
h mı rilerlmiı:den b xıları bizlmı ge• 
liyor, dediğlmlz yerde geU... derler. 
Orhanoğlu aakerl rinln de timdild 
f r fli hemterilerimu gibi lto uştuk· 
ları ı abul etmekte hiçbir mahzur 
1oktur. 

Sonra, gözcO askerlere, gelen yar
dtmcı arın ne kadar oldukları aorul
muf, gözcüler bu sorguya da: 

- Bol! .. Hol! •• Yani çok diye ce· 
vap vermiıler. 

işte bundan dolaya Orhanın oğlu 
almak istediği kalenin adını Gelibolu 
koymuıl 

• Gelibolulular kendi memleketle-
rinin adı için bu idgamı bulmuılar 
ve öylece kabul etmltler ise, Gali .. 
bolulu olmıyan bizler için diyecek 
hiçbir aöz yoktur • 

Fakat Türkiycde bolu ile biten 
daha birkaç tehir vardır. Gelibolunun 
boluau boldan geliyor lae ~teki bolu• 
lar iç\n ııyni teyl söylemek lazımdır. 
O halde, meıell Kast mbolu 
kutaneal bol, Safranbolu da Safranı 
bol mu demektir? Kastamboluda kea
tane, Safranboluda safran çıkıp çık
madığını bilmiyorum amma. timdi 
çıkmasa bile, eski xanıa.nlarda bol 
olduğunu iddia ed nle.rin EÖıiloO 
kimli çfiriltemez. 

Vaktile çocukluğumuzda bize oltut-
tukları (Ollrrü-Yekta) şerhi fstanbul 
aslının fıılfim bol demek oldutunu 
yazardı. Ozamanlarda bu iddianın 
do~ru olamıyacuğı ispat edllemiy ce• 
ğinden bu da kabul edil bilir. 

Bunların hepsi iyi. fakat bir de 
yalnız. Bolu §ehrl vardır. Bolu bol 
demekse, Bolu IJ hrinin neıl boldur ki 
oraya bu adı vermitler. Bir xamanlar 
oradan bol bol aıçı çıkardı. Belki 
aşçı bol tehrl denmek istenilmittir de 
qçı kelimesi zaman geçtikçe unutul
mu11tur? •• 

"" Bizim bildiğimize gl>re • Gelibolulu 
hemşerilerimiz. duymasınlar amma • 
Bolu sadece tehir demektir. Bir riva
}>ete göre bu ltelime esiri ve yeni 
rumcadakl, yine tehir demek olan 
poliı kelimesinin aynidir. 

Belki Gelibo ulular k ndi memle
ketlerinin adı Rumcadan gelirae hoş
larına gitmiyeccA"inl dQşOnerek, Dfirrü
yekb terbi sahibinin lstanbul için la
lAmbol, dediği gibi onlar da Gelibo
lunun aslını Geli· boldan getirmltlerdlr. 

Fakat Bolunun Rumcada polla ke
llıneaile nyni manada olduğunu kabul 

tmekte millt onurumuza dokunacak 
bir şey yoktur. ÇOnkO poliı kelimesi 
zaten eski Tilrkçede yine şehir demek 
olan Balık kelimeıinden gelir. Halia 
Tilrk hakanı olan Kubilay şimdi Pe
kin denilen o koca wehrl kurduğumuz 
vakit ona oimdikl dilimizde Hanlar 
şehri demek olan Han bıılığ adını 
vermittl. Eslci Yunanlılar halta Türk
çeden aldıkları bulkelimeyi ıöylemeği 
beceremediklerinden onu polis şekline 
çevirroişlerdir. Nitekim timdi de Bü
yOltadada Yörük Afi mevkiinin ad nı 
da becuemedilderinden oraya Yorıo
lu demektedirler. 

Ankara, 24 - 1935 de yapıl
ması mukarrer olan umumi nUfus 
ıaayımı için Avrupadan muvakka
ten bir istatistik mlitehaısııı ge-
tlrilmeıi dUşünlllmektedir. r 
Kaçakçılığa Karşı Tedbirler 

GUmrUk muhafaza umum ku
mandanlığının aldığı yeni bir ka-

iSTER /NAN lSTER i NANMA! 

Şu halde Gelibolu için de - yine 
o mektupta görüldtıj' tızere - Gali

't Balığ - Gali-Poli • G libolu edgamını 
göstermek acaba daha basit olmaz mı? 

rara göre badema bilumum 
emller, motörler, yelkenli ve 

yelkensiz kayıklar gümrük mu
hafaza memurlaı·ı tarafından hare

ketlerinden evvel muayene edilecek, 
mevcut eşya gUmrUk kağıtlarile 
nrşılaştırılacaktır. Muhafaza teş· 

kiliitı bu suretle liman teıkilAb 
olmıyan yerlerde liman toıkilah 
•ızifealnl de g6recektir. 

Muharrir Felek yazıyor: 1 ruta namı ıılt oda yaptırılmıt bir evdir. Bu e•İ ,·ak
tıKı;ları oturdutum Beyolunda bir aok kta bir mey· feden hayır aahibl eblbette böyle meyh.,ne olsun vo 

hane var ki; polia ceralm dosyasında en başta g len vatan çocuklarını z.ehirleyccek bir batakhane ynpılaın 
aabıta vak'alarının daimi aehneadir. Adam Ö qfir· diye vakıf etmemittir... Bununla beraber o camilo 
mekten, eroin ocakl ğına ve cemiy•tin çıbanları olan 
bir l!IDrü erkek •e hadının masumlara ahilik ufunetleri 
atıladığı çirkef liboratuvarhğına kndor her şey y p -
lan bir yerdir. İtte bu bina o civarda bulunan bir 
camiin imamı otunun diye vlkıfı tarafından meı-

imamı lıurnyı bu işleri ynpıınla:-n göğsiJnü gere gero 
kirııya verir. Kimıe de çıkıp: 

"- Yahu! Bunu vakfeden aana oturmak için vokf
etti, aen bunu bstııkhnne yaptırdın! Böyle tey oJamazf 
diye engel olmaı.1.. ,. 

iSTER iNAN /STER 1NANMAI 

Bir su· a t Şayası 
Bükreş, 24 ( A. A. ) - Bel

grattan dönen Ronıanya kralını 
hdm ·1 trenin Arad'tan geçişinde 
birçok Bulgar ve Macar tethiıçi· 
terinin tevkif edildiğine dair çı· 
kan haberler doğru değildir. Yal
nız Çeko5'lovakya, Macaristan ve 
Avusturyadan koğulmuş olan 
Snuer isminde bir hokkabaz, bir
kaç seraeri ile hududu aeçerkea 
yakalanmııtır. 



mirdt1 
yanı dikkat 

ir Muhakeme 
ı..:r, (Huaut) - Aı)jye Ceza 

..,llkemelliade rlyet edilmekte 
bir dayama ..Ukeme &•bıt
t.Uit edilea .. fbalan, 80D 

ı.t1er içi-. izim ihracat tlc-
lanadan lta11:anma dahilde" 

"'-" dltlrmek için 
klan ..... l»ltBa aPdatil• 

..,,.: atmlf uJl)ahliir. Dan..a 
lliilllll1intl ....... ... ihracatçı • 

t.llkirtllr. 
Da•• edenler Karkapçh Kl-

Hocazade Alamet Ye Ştrif 
laalefleri11clen SaWaattin liey• 
• Da•a ecWen lnair P08tau 

teaidir. 
&mirin en taaınmıı llar•cat 
carJan olan bu zevat, lzmir 
... ıaıetemııde 0 Vur abalıya" 

" Kapek bal klan ,, bq ıkh ya
...... kendileriae aeırea la•bret 

tljlni •• bu ylzclea piyanda 
bankalu aezdlndeki itibarla

haleldar oldupau iddia 
Mlnll laer biri ba aaça iflİJ•• 

te4ea beter ltla lin tazmi• 
latemelctedirler. 

&mir Psuı pzetUI dlrt llara
tlccan tarafıladaa ilılla p•J

dlftlnnek içfo ıizli bir içti•• 
dapı Ye ba içtima aettceaia-

.-,. .... a dlftlribaeli t•kar-
ettljinl Deri IOrerek 11mO.~ab
klpek balıklan••• yutuım .. 
pu yaziaakta; ancak tlc
ıa iaüaleriai ilp etmemek-

ldL 
Mahkeme, pseteaia 1ucbta 

tlccar., bycl adea ldmlerla 
hahı edildijlni ulamak iti• 

SelAnilr. Doyp- Oryent Bank 
lrlerile Ticaret Oduı •• 

reialeriai, hmirin bilii
lallm ihracat tllccarlan

laun .. balanm tabit • ath 
emiye lllzum ılrdll. 
Sayıa kırkı balan ba zevatm 

deleri neticeliade ortaya çıkan 
ce ıudur: 
hmir pc19tuı ıazetuiacle 

ihracat tllccaraaa kut:eclilea 
reaam çaktıjl rl• ba •ne en 

ldm aliwe .. bp 1apa11 
IHi SO!eymuovlç bayla •ata-
nct. Sabri 5aleymanovlç, iz• 

Tallt Hoca zade Alamet, 
Riu haleflerindea Salllı Ye 
façh Klam beylerin iftira-

bir riz1i içtima akteclilmtfti. 
•bcdarlle ihracat tlccar

a llepll ba lçtimam 1apllcla
laaberclar olclaldan içia 

P•tua ıuet .... • Jazto 
....... biledi: .. dlet tlcca
...... olduldaruu ani•••·· 
Halbuki lnair Poıta• pzete

aepiyat .ndttrl •• uldbi 
HalU bey, ıazeteDde ça

rmma fallleri da•acalar ol-
19dıem, ba cl6rt tlccar hakkan

W• turild aantile mal6mat
el .. dı;uu, ancak lzmir Poa
da lntlpr eden 1azadaa 24 
eYMI Audolu Ajaaun111 AR

.,. .. .a.p putelen ..... 
it bir laaberdea cllrt tlcca-
~ ettiklerini &;rendlfial ........ 

1t 
la •alaakemenln rllyetl ....

hakim beJ, ıahit 11fatlle 
...... ld• "bcılanaclaa K.

Naflz be1e fil mali IOl'BIUfbd: 
- 1.12 --d· 30-35 kuru
..... •a.ı • bra .. cll-

t I ..... ..,_ ....... 1. 
- 951 ........ Hoca zade 

...,.. ..._ aen fiatla ...,.... ... 
... •ı••liDepçea .................. c1.;u. ....................... 

Mide ···- --- lllncat .... .,. .... ~ 
lcla , ......... . 

............ v ............ tleri. 
.. 1a1c... 1alllltaruaald 

................. r.Malaak .. ....................... .... . ..... 

MEMLEKET • 
HABERLERi 

Demir Ve Kimya Sanayii 
--~~~~~~~~-

Za f ram bolu H lkı Fabrik ç lacağı 
Haberin· Sevinçle K rşıladı 

Za'ruhola , ak •••••..,. 
(Hamal) - Zaf. ........ ., ••• 
nnlaelnlalar r.Ua- .........._ 
....... ... • 1 a1r iPii ... 
IU& bir MviaÇ taabala fİtilp te 
içi n d • el 1 r l er • aylarca bet •• 
Memleket --- Hfll Tahtakale 
Jileprk• laf- lrala..Jerlade clo-
ranltolura ela bir lqbktaa IOlll'a 
laiuı ayni... bet para kuan-
olma11 llalla cok •• eliad .. 
Hrinclir • i f tir• kini, aftCD .. ldai 
Demir •• kimya harcaJlp Wraz 
.... yUnia kurul- t1a borçlanaa •• 
maaa için Zaf. ba laalcle ka,ı .. 
ranltohacla S J• Zaframboluaa ._, mauarua •• •illin demir ......_ malik dallarl riae c11a..ı. pek 
intihap edilmittir: Kara bl'ı, I "* " kalabalak .. Wrlerlle ara- çoldar. Demir n küaya .... ,u
ZoaıuJdak, Devnlr. Dem " -.Janlar. Memlekette btlJlk ... ala Zafrulıolada t..ı.ı •aifetl .. 
kimya aaaa1il bu iç yerden bl· uyUe beraber ""lk .... ,ı de rlal dıtancla aramak wulyetlade 
riade kurulacaktır. Za&ubola lakiıafa hqladafl, lanacalık, fek.,. olu Ye •ektaa 1 ı biae ftnll 
nlfua çok mlteklllf bir kaza cWk, WYacalak •• laire albl bil- 1 

•erkuiclir. Arazili ile ziraat• el- baua Zafraabollalana iftipl etti- halla ba sarunttea kurtar-. ola
••rlfli detildir. Bu cilaetle Zaf. li .... ,. de .. ım..ıett111 lcla aktar. itte bu •llalaua Uetlir ld 
ranbolu ha.la lteclenberl mai .. t- Zafranhollular arblc enelce ça- lualk cok ...... .tamir " 
lerini kl1 " kualtalanam ..,._ lıfbklan w ••ifefl .... i kuudlf&ı. .._,. -a,a.e alt faltrlkama 
cinde, l.taabul, fa.ır, Aclue, lan ba .. ldrlerde de İf balama- bir u •n•l .......... beki .. 
Koay•, Ankara n .. 1re ailal bl- •Ja. bianetice IUİfetl .... tada- •ektatlirlor. 

EIA izde 
Belediye Seçimi Çok 

Hararetli O~uyor 
Ehiz, ( Haaaal ) - luimis 

WediJe 
miall ılrllmealf 
coıkunluk fçeriıfnde cereya• et
mektedir. 

Ellziz tehir mecllUe Jirm1 
dlrt aza 1eçilmeai lkımcla. Bab
dar ela 1edek aza olmak llere 
kırk .. ım kifiJik bir ...... t .. 
teli hazarlaacla, ba u.te, banda 
Halle Farka11 t .. ldllb olaadail 
için dotrudaa dotruya binat 
Vali T edik Sam Bey tarafaaclaa 
tertip edilerek illa edildi. 

Halkın mtıldm bir eberiyetl 
aamzetlerdea iatedllderi yirmi cl6rt 
zati ud azalata •• dijwlerial ele 
yedefe 1eçme1' lçia azami pJ
nt urfetmekteclbter. 

Dijer taraftan llltecle iı.W 
...... ekten clol91 mit ....... 
ola•la ela Yardır. Ezc:lmle eeld 
•eclia azuaadaa oa cl&t ldtl .. 
teclen hariç k•lmlfbr. Bulana 
1••• yelll laimler koamqtar. 

Eald aza olap ta bu kem u.t .. 
J8 koaal•ya ze•at, Halk Farkaa 
aaamt merkezine mlftenlr ola
rak •lracaat etmlfler " farka 
ayıazecli pterihaemelerlacleld ... 
beW eor•uflarclar. 

lntUaap ltlal laararetleaclirea 
n allka11 artbraa • mlldm ... 
beplerdea biri de •llltakbel be
letllye nlal •eriacle ........ 
edea ıa11alardar. 

F.ald nia Harr- Faik Be,la 
... cllrt .... zarfıacla ...... 
kette fldercllii JU•rhldar ltllta
rlle tletiftiria.-.. ..._ ...... 
••mektedlr. 

Barla• kadar c••r• edea 
ahYal • Hum• Faik •,ıa 
reillikte b....... .....,ı, •• 
Çinisi, -- ....... _ ... .... 
~ faydalı ....... ., ..... .. 
Wr eberiyet lefkil et.ekletir. 

Hurre• Faik le,m bu ...... 
ta muwaffak oa..... lçla çal.
palar da .aze çarpmaktaclar. 

.. ,. bir ...... a,e1e-... 
tlz-d,r ki bftadar w..t " 
ltu derecede cotknlak iç..W.H 
cen1aa edea aepae ifiade, Halk 
Fark.. aa1netleri llarlclnde tek 
rey alan yoktur • 

lntlhahln blrlnd ..... sok 
canh idi. Hertarafta propaı...._ 

• laatipler ............ 

Havzada Pancar İstihsali 

Ba...U. Mı ,artlnlt 
Hana (Hami) Bir .,.... ...._ Heceil tah•• 

Mrl Tarbala laer ... 20 Yapa tecllr. 
edil•ıll-

puçar ••k•dll•ekte.lir. Her ... 
...,_ tarh ... alliae ... 
paaçana .ıkten bettlz ...... ..................... 
MftaJ8ba 25 p claJaa itiyle 

Erzurum Yolunda 
Bir Kaza 

Trabzon 23 (H111111I) - Emı
n•da• ..... byaaa Wanlia
cleld a.,. ,o1c1. demlmlf, 
...... •aaYİlll Mela••t llmlf, 
lld lradm, bir erkek 1aralaamfbr • 

cll1• telldaat 7apı7erlardL Ka
clllllarm ela ....... lllr eberlyetl 
nrt.ıat bUaaa,..ı.r. T•aalf ip. 
ala bir .. fta deYa• •"ecetl tela
... HU.ektedir. 

..................... ·-·.... ,.. Mr ınP ta Yardır. Balllar .... ...,. .......... ,. ..... 
......,... lllNlıbptir ..... 

••••ata •• flrkara fllrlyetJ.ti• 
............,. •• ltiaat ........ 
retleri tetkik n.ek ..... birinci 
..... •lf•ttiı Hilm a., ......._ 
.me ,.ı.lftir. latilaabaa bani 
prçe•• içinde cereyu •ttitlm 
t.tldlderl aetlcelldde ula•ılar 
" bilha- Halle Farkuı aamzet
leriain kaıanmalan an altev.Wt 
••naalJetlerial • •mitlerdir. 

.s. 

K1,11ı. paacu ..._ ...... 
.. claldanaclu eok .fala lltlfade 
•tmlflercllr. Bum lçla pacar 
ekimi•• daha fazla ehe .... ,.t 
•--•ktedlrler. 

Cümhuriyet Bay
ramı Hazırlıkları 

Teldrclaf, 24 (A. A.) - ~ 
........ Clbala.t,et •,r
mhldan de••• et.aldı• .. Vle ••r•ti• •alltellf ............. . 
taklar yap1l•akta•· 

Enanu1, 24 (A. A.) - a.. 
..... ,. .,.... itin bamhkl.r 
bael••lflır· VllA1•t koutıacla 
1t1r ...... Halkemde bir 111Yare 

.......... dar. Mekteplerde 

....... •.teceldlr. .... .... 
.uf , .......... taklar ,.,... 

..aktaclar. 
Çeru., 24 (A. A.) - llerka 

" .... kmluda Cl•llmi,.t 
bayruma lmtlale- ......... 
................... Clrlılllrl-
ret • .,-.. Ue birçok ca••.ı.
taWar bnlaaktadar. Villyet da-
Wliatleld _ .... .Ye 1ab ....._ 
.... Çtlw ................ . 
Wlar. 
ı .. anyıan hl• luhaıirllr 

Teldrclaf, 24 (A. A.) - Şelt
rimlae Romaaya Ye Bulıarlat ... 
.... •ulaacir ıelaetl devam et
IHldHlr. Da. .... , ...... 

: 1 T uilai Fılcra 

''Kırma,, gı Da 
Kıralım Aktır I 

J. 
Eakidea he• ya&111111, hem ele 

ifadenin kırmam Yarda. Yaza iare 
..... lllllt• n•ih, ....... 
NJhaal ••ıa aealhtea nk' a çıkar-_....,, ,_. .... ...... 
..... (ltantti. ifade ......... çek 
bahaf .. ..,. •• - ~ 
....... .,d ......... o--hlan 
• ........... itlill. 
.. ..., ... .Ulljwww IJic!a ...... 
.. taalktwa .. •tarlan .... 
illa•: 

• llil•ll•• 1e4iael aam1da nrtl 
.. ,., icie iallaalar ilci tirli liHa 
kulluurlartlı: lraa Ja farW. Surl1• M 

llaaarda ,.. ..... E..eYI lalkl•darlard .. 
AIMlll•ellk deYlet dalreleriacle bu iki 
dWa kuUaaıl•Hıaı 1•uk ~ Yerla• 
Arapça11 lcoydu. Selçukiler, keneli 
elkeleriacle . Arapça11 kaldırdılar, 
.ı.ıterıeria farln •iW. rual•• ... 
kal.al ettiler. Çlakl Utiplerla '°"' 
lra,.J. 1.U. C.arls çocaklara laadM 
ltleriM• U,prea ........... ,. .. 
•War u NAii ka,.tları lapti d;Hle 
.. .. , ...... a ....... Selçuk ..... 
nadg bel tc.,halfH' flJ&Mttbl 
aamamada • IODl'alan bir lltlldl• 
dar lllAleaiae adam •enceM 
olan • •etlaur 1car.... ..,_ 
kazandı, Ac•• klti,ı.ıa f9ia• 
llcllrttL Deft .... 1a- ,.. 
..... --- tltqe ,.. .. _ 
.... lttİllal elli. ... "larma., 
...... o. ................ ,..... 
... teldWe Wr u... kallaaarak 
...ı deft..._de ka71t Jlrlttll-. 

Mtl•errih Lutftain <>tama• 
muinde •• NalıbetltteYarilate 
-- ,.., ......... , ...... t 
YarcLr. Bu ,... lçia ,... tarih 
ldtaplanaa pÇ8ll lrnelde taclur; 

'1n am ... der tUi TolnbD 

• 
dılduı Ye berkeain aalam•u 
.. •• cttlderl rabmlan " ka,.te 
lan ltlllaa- • ... • c.; 
.... k.....__ ..... 
ıan- .......,etini temin eder
i..._ şı.. • 1a tlrkc•1• imre
aı1oru., içimlsd Wr ••si ile lı Tlrk kell•eler lml
laam•ra aa•qayoraz. Fakat la• 
aalaanir, oa lira • .._ ta tam bii 
-.ı takı• utm •la••clafa lçla 
~ çoju lanaa ., •• e.,... .• d.... .. -...,. 
u1anaa11o1u...,e1r. 

Aydında 
Bataklık Kurut a FaaH

yeti Artbnl 
., .... 24 - Soma 

alca.... b tarafaaclaa 
Kadı...,. W.ldata11111 laaratuJ. 
- ltqla•lf " •••liyat 
..,U Derlemlftir. 460 bla ,a•tre 
..................... Wr ..... ,. kapb,.. ba -~ bnıtul
...... S..tldda, Gerenbn, Ka-
çak brtlar, ffaa•ll ..... .. 
Acarlmklrleri madu kmw 
bl ..... 1aca1mr. 
.. ._ •nr• preje •• pllalan 

Wt• Sobap ... ,... s111...u .. 
Hararı. Wtaldal-a • kwatalıt 
... 1f1er1ae ........ ıtrr. Sllce• 
Akcabp ..,._. Naill...._ 
a..c.ı batakl.W .. ........ ...... .... kMlar -----r. 8-
... .......... lal •Mld ClrL•• 
riyet ... ,,..... ... ,...... 
ltl,lk ••uim •• taalalrat , .. 
palacaktar. 

sarak " T1dralra alilladd 
de bia ••laacir ıelaiftir. • 
Tlrk _..cirhrt HaJraltola kljw 
lwiae yeri..........,.. Gelen aae 
laacirlerla üıkAm ft ltaalara arql 
tevsii ifi,ı. tqldl olanan 1* 
k....., .. ••• •••idam. 



2S Birind te,rin 

[Siyaset Alemi ) 
Dokuz Sene 
Sonra Çıkan 
Acı Hakikat 

Bundan dokuz ıene evvel Yunan• 
Bulgar hududunda bir hadise ohnuf, 
iki taraf muhafızları müsademeye 
tututmutlardı. İıte komiteci parmatı 
Yardı. Bu münasebetle Yunan hududu 
tıeavOze uğramııtı. Vaz.iyetin neınketi 
karııaında her iki taraf meaelenin 
tahkikini Milletler Cemiyetine bıraktı. 
O da, latanbulluların mOtareke devre
•inde tanımıı oldukları lnglliz komi
ıerl Sir Horas Rumboldun riyaseti 
altında bir tahkik heyeti gönderdi. 
Bu heyet, bir mllddet Yaıiyeti göı:deo 
ıeçirdl. Sonra bir rapor yazdı. Bu 
rapor, hakikati tahrif noktas odan bir 
ıaheaer telakki olunabilirdi. ÇilnkO, 
hudut maatakaaındaki birçok Yunuh 
papu, çocuk, kadın, erkeğin iaticvap 
olunduğunu, fakat bunların Bulıar 

komitecllerinden haberleri olmadıktan 
batka komiteciyi tarif dahi edeme• 
dlklerlnl -kaydediyor, Makedonya 
komltealne atfolunaa yahıet ye teca· 
YGıleri eflane tellkkl ediyordu. 

Aradan doku• •ene geçtikten 
ıonra Meaaaje Daten lahnli Yunan ıa
aeteai, bu hazin hldiaeyi menuubah• 
ediyor Ye Kıral Alelraandrı öldOrea 
katilin bir Makedonyalı komiteci 
olmaaındald fecaat Ozeriode durduk
tan •onra diyor ki : 

Cemiyeti Akvamın o zamanki tah
kik komiayonunun azaaı, tarifini 8t
rtnemedikleri komitecinin ne demek 
oldutunu kıralı öldDren Kalemen -
Gorgiyef sayesinde <Sğrene bileceklerini 
Ye ıulh yolunda hizmet edeyim diye 
hakikati tahrif etmenin samanla ae 
feci hldiaelere Hbep olabllecej'ialn 
bu ıuretle bir defa daha tezahür etti
tlnl kaydediyor. Ayni samanda, bu 
ıazete, bir takım kimeelerin hayalba
nealnde yer bulmuı diye o zaman 
tavsif olunan komitecilerin mevcudi• 
ret nya ademlmevcudiyeti, bu husuıta 
Bulrar Baıvekill tarafından Bulgar 
meclisinde verilen izahat n. daha l7i 
-l••al•• oldu. diyor. 

Ne burrulur? - SDreyya 

Macar Başvekili 
Varıovadan Peıteye 

Döndü 
Peıte, 24 ( A. A. ) - Batnkil M. 

Gömböt Viyana yollle Vartovadan 
d8nm0tt0r. V yanada durmamıttır. 
Romaya Japacağı 1eyahatin teahhur 
edeceti ıayiaları dolatıyor. 

aaaicl 
Musul 
Petrol/arı 
Akdeniz de 

Pariı, 24 (A. A.) - Muıul petrol• 
larının Akdealze borularla akıtma 

muameleal batlamıttır. H4di1at ara• 
aında srlSze çarpmadan geçen bu 
muazıam İfİD k&ıat rea•iai, 1935 te 
Fraaaa namına M. Heryo ve refaka· 
tindeki heyet yapacaktır. 

Me Venizelosa 
Yapılan Suikast 

Atine, 24 (A. A.) - M. Venize
loaa kartı yapıla aulkaatın muhake• 
meai 24-l 1 934 te baılıyacaktır. Soaa 
maznun Subatla kendilitinden MOd· 
deiumumilij'e teslim olmuıt•r. 

1 

Havanada Amerika Sefirine 
Suikast 

Ha.ana, 24 (A. A.) - A•erika 
aefirl M.• Kafferlye mitralyozla yapılan 
auikaat Ozerine bat kiti tnldf edil .. 
mittir. D8rt ay içinde bu, batlnoi ıul
kaattır. 

İspanya isyanı 
Son Ocaklar Da Bashrıldı 

Madrit, 25 ( A.A ) - Hnkametin 
neırettiti reımi bir teblite göre, •on 
isyan ocakları bubrılmıt ve umumi 
aaaylf temin edilmittir. HOkumet 
memleketin ııükünu için bfiyük bir 
gayret göstermektedir. Bu meyanda 
aailerin tutunabildikleri son noktalar 
da ele geçmek 6zeredir. 

Bir Kayon Faciası 
Sigburg, 24 ( A.A )- Bir kamyon 

ılddetle bir ataca çarpmıı .,.. ateı 

almıttır. içinde bulunan Uç kiti diri 
diri yanmııtır, 

Jeplin Balonu 
Fredrikıhafen, 24 (A. A.) - Jeplin 

balonu, dAn aaat lııeft'! Per•ambukotaa 
( Cenubi Amerika ) buraya 1r•lml1tlr. 

Hlndlstanda Sekiz KomU· 
nlstln Beraati 

Bombay, 24 ( A. A. ) - Grev H• 

naıında kargaoalık çıkarmakla maz
nun sekiz komilnist berset etmlttir. 

Belçlkanın Müdafaa Pllnı 
Brüksel, 24 ( A. A. ) - Harbiye 

Nazırı Cencral Devez bazı tenkitlere 
cevap olnrak Belçikanm müdafaa 
p)Anmın ana hatlarını kıımen neıret• 
mittir. 

Aşk 
Gençlel'İD İl' 
No.57 

2~- 10 • 934 
- Akıam yemeğine ılzl reı· 

men vapura davet ediyorum 
•nlıte bey dedi. Sakın reddet· 
meyin. 

Reılt: 
- Naııl olur, dedL Geceyi 

de vapurda mı geçlrecekainlz. 
- Tabii... Isteraenlz alze de 

bir kamara açtırabiliriz. Tavalye
lerimiz mllkemmel. 

Bunu ilk defa lltife zanneden 
Reılt onlara ainemadan, bir gece 
ıazlnoıundan bahaettl. Fakat 

Ayten: 
- Blltlln bunlar IOzumıuz 

ıahmetler dedi. Biz proğramımııı 
lstanbulda çizdik. Bizimkilere taı• 
dik ettirdik. Bir maddeai bile 
deiiıemeı. 

Reıit LeylAya baktu 
- Sahi mi? 
Genç kız baıını eğdi. 
- (Ayten) yahın söylemez. 
Reıit bu garip programı de-

fitllrmek için mücadele etmeye 
l1zum görmedi. ÇUnkll Leylanın 
ildrlerinde ne kadar inatçı oldu· 
unu biliyordu. 
Akıam haya kararırken Bor• 

Burhan Cahlt 

noYadan yavaf yavaı döndüler. 
Reıit onları kandırmıyacağını 

anladığı için yemeği dıtarıda y .. 
mek için iıru etmedi. 

Aytenı 

- Bu akıam lkirıiz de benim 
daYetlimainiz, dedi. 

iki arkadaı kamaralarında el
biaelerlni değiıip aalona döndüler. 
Ayten sofralarında bazı iliveler 
yaptırmak için lokanta ıefl He 
koouıtu. 

Leyli çok memnundu. 
O Reıit aibl hiıleriae kapıl· 

mıyor, belki de duyduğu zevki 
yudum yudum tatmayı daha tatlı 
buluyordu. Bu aeyahat, bu bqkalık, 
bu birleıme, bu baıbaıa yemekler 
onun ne zamandanberl madentle-
ıen, madde haline gelmiye bat· 
lıyan varlığındaki katılığı ailmiı, 
yumuıatmııtı. 

Yemek salonunda yalnıı llç 
masa vardı. 

Onlar bir lcöıede çiçeklerle 
sUslenmiş masalarında geç vakte 
kadar çene çaldılar. Sonra yukarı 
salona çıktılar. Leyli Reıidin ıı· 
rarile yoruluncıya kadar piyano 

SON POSTA 

TILIBArLAB 
-

Deniz Konferansı 
L~ .• dradaki Hazırlık Görüşmeleri Pek 

Uzun Süreceğe Benziyor 

Top adedi arsuıu mu, yoka& ıftr'at meyli mi galebe edecek? 
Londra, 23 ( A.A ) - iptidai de- kaya kartı bir lnıili• - Japon konli~ 

nİz konferaHının ilk toplaat111 bu yonu v6cuda relmemea\ COk muhte• 
aabah foırillz Ye Japoa murahhaaları meldir. Londra kablneainin prenaibi 
araıında aktedilmlttir. Toplantıdan Vatington emaallerinl muhafaza etmek 
ıonra ıaaetelere atatıdaki tebllg olacaktır fakat kabinenin yeni bir 
verllmittir: . mu:-hede~fn ihıarını kolaylaıtırmak 

Jap~ Y~ l~sriliz murahhaaları ara• için Japon metalibatıaa kartı bazı 
ıında ılk ıçbma bu ubah Baıveki- . ·ı 
1 tt kt 1 

. ·ııhl tavyızlerde bulunmaaı lmklnaız değı -
e e a o unınuı ve denı• ıı arınan . d b 

ileride tahdidi huıusunda umumi ma- dır. Londrsda, japoalann a u uı-
hlyette noktai nazar taatiıi yapılmıı· latma tetebbOaOntln mu~affak olma11 
tır. Jnpoa murahhRslarının Amerika lehinde ç. lııacaklara Omıt edllmekte• 
murahbaalarlle görOımeai tokarrur dir. Veıington muahedeıl iptal edilditl 
etmlttir. İngiliz Ye Japon murahhas- takdirde, bunu derhal teallbat yarııı 
)arı 26 Tetrinievvelde yeni bir top• takip edecektir ki bu da lnsrlltere 
lantı yapacaklardır. . bntçeaine bllyOk bir hamule tetkll 

Bu aabahkl içtimada İngıltere na• 1 . . . 
mına Baıvekll M. Makdonalt, Hari- ede~ek Y~ ngıllz harıei . ılyaaatıne 
ciye Nax rı M. Simon ve Bahriye dahıli netıceleri hHap edılemiy~celı 
N. ı;ırı, Japonya namına da jnpon kader çok olacak bir muyaffakıyet• 
sefiri ile Amiral y, momotıı hazır bu- sizlik sebebi olaaaktır. BurOn Japon• 
lunmuılardır. Her ilıi tarafın resmi larla Amerikalılar araamda ilk top1antı 
müme111UleriH birçok fen mOıuir- olacak ve Cuma a-ünil de lna-illz-Japoa 
letl refakat ed:yorlardı. glSriltmeleri tekrar batlıyncaktır. ln-

İlk g6nden alıaan intlbaa l(Öre ıılliz - Amerikan görtlımelerl gelecek 
deniz milzakeratı usua Ye rorucu hafta baıındaa evYel baılamıyauktır. 
olaeaktrr. . Bu auretle, Yasiyetla tamamen teapitl 

Tamamen b~•rl mahıyetta olaa 1 in ....nnıer aeçecek demektir. 
aebepler dolayıaıle, kabine, Bahriye ç •- • 
Nesaretinin •elAhlyettar adamları -lf 
Milli MOdafaa ihtiyacatının kruva- Londra, 24 (A. A.) - Amerlk• ile 
s8r adedini derhal çoQ'altmayı iatib:nm Japonya aruındaki ıör0tme1er lSili 
ettiğini bildirdlkler bir aıradaAmerikan Gzerl bitmlttlr. 
tezlerini resmen taavipte tereddQt et- Japon teklifleri bugUn tel.rafla 
mektedlr. Buna bia. en lngi11z - Japon ReisicOmhura bildirilmlttlr. 
mukareneti davası taraftarlarını mu- * 
hafaza etmektedir. Bununla beraber, 
iki temayülden birinin diğerine galebe 
çalmnmall ve ne Japonyaya karıı 
bir İngiliz - Amerikan, ne de Amerl· 

s:::ı 

çaldı. Gemiye dönen kaptanlar 1 
da bu güzel musiki Alemine ka· 
rııtılar. Sonra gramofonu hazır
layıp bir zaman da dansettller. 

Reıit karaya dönmiye mec
burdu. Sabah erken onları ge!ip 
bulacağını ıöyledl. Ve gece yarı· 
aından sonra geminin bir sandalı 
onu rıhtıma çıkardı. iki genç kız 
bayata kanmış bir zevkle uyu
dular. 

Ertesi sabah daha saat dokuz
da Reıit elinde birçok paketlerle 
vapura geldiği zaman onlar 
henllz uyanmıılar kahvalb edi
yorlardı. 

Delikanlı kendlıl için lzmlre 
kadar gleo Leyli için daha bir· 
çok ıeyler hazırlamak lıtlyordu. 
Fakat vakit o kadar dardı ki 
onlara ancak birkaç aepet lımlr 
mahıul11 yetlıt;rebildi. Yalnız ilk 
açılan bir mağazadan Mısır iti 
bir altın bilezik bulabildi. Bu 
onu Leyliya lzmir se~yahatı 
hatırası olacaktı. 

Gelmeye baılayan yolcular 
ara1mda rahatça konuşabilmek 
için kllçUk sigara salonuna gir
diler. 

Ayten, gidiıin ıelit gibi neı'ell 
olmayacağını iki 1evgllinin ayrı· 
lırken epey 11tırap çekeceklerini 
keıfettlğl için bu defa onları 
yalnız bırakmıyor, havai babi11ler• 
den tutturarak onları avutuyordu. 

Reıit k11a, ıert bir aaker ka• 

Londra, 24 (A. A.) - Amerika ile 
Japonya araaında deniz m01.akerele
rlne bu aabah 10,30 da Klariç otelinde 
batlanmıttır. 

rarı ile burala kadar gelen Ley
lAyı lzmirden salavermemeyi birkaç 
defa dUşllndU. Hatta bunun biraz 
da ıevkli, heyecanlı bir hadlao 
olacağını tahmin etti. Fakat Ley· 
lanın sükunet ve mukavemet tel· 
kin eden vefa ve sevgi dolu 
bakııları altında bir ikinci defa 
fikrini ortaya atmaya ceaaret 
edemedi. 

Vapurdan aon defa ayrılan 

Reılt oldu. 
Delikanlı Oniformaaına yakı,

tıramadığı göz yaılarını ıöater· 
memek için bir çok defalar yut· 
kundu. lıtemeye istemeye birçok 
siıara içti. Nihayet iıkele ahnır· 
ken son ılperlnl kaybeden, ıon 

kurşununu atan ıon llmldlnl 
kaybeden bir aıker gibi ıerl 
çekildi. 

Ve onun yanık, kemikli yllzll 
vapur uzaklaııncıya kadar bronz 
bir heykel gibi lımirln yeıil kör
fezinde dim dik 16rllndl1. 

* Ayten arkada11nı dUrtttl: 
- Haydi bakalım knçnk ha· 

nım. Artık blrıey görilnmlyor. 
Gözleri hlli hmirin yUkaek 

tepelerine dikillp kalan Leyli ir
kildi. 

Ruzglr açıklarda tiddetlen
mlştl. iki kızın aaçlan bnklnm 
bUldUm yüzlerinde dönüp dolaıı· 
yor, eteklerini havalandıriyordu. 

Lıeyll batını çevirdi: 

Sayfa S 

Gönül işleri 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

1. A Beye; 
Bir kıza mektup yazdınız, ce• 

vap aldınız, kendisini size mUte• 
mayii buldunuz, fakat vaziyeti bir
den değiıti, mektuplarınıza cevap 
vermez oldu, sordunuz, ıizi baıka 
kızlarla alikadar bulduğu için 
gücendiğini s5yledi. Bununla 
beraber hiısedlyorsnnuz ki, kar 
ıılaıtığmız zaman gözleri yine 
ılzdedir. 

Fakat ah yavrum blltUn bun• 
ları böylece sıralayup tahlil ettik
ten 11onra hAdlselerden en tabii 
manalarını neden çıkarmıyorau• 
nuz? Her muaıakanın bir sonu 
olmak llzımdır ve kız bu mllte• 
madi mektuplaımamn nihayet 
bulmadığını görerek ye'se dUı· 
mOıtUr, aizi birde böyle imtihana 
çekmek iatemittir, yokaa kalbi 
yine ılzdedir. ilk karıılaıtığmız 
zaman evlenmeyi teklif ediniz, 
bakınız yllıll nekadar çabuk 
değiıecektlr. 

>f. 
Silivrida ( H. ) Hanıma ı 
Evli bir erkek bir genç kıza, 

zevcesini bırakıp kendiıinl almak 
istediğini ılSylerae ya samimidir, 
hakikaten ıöylediğinl yapmak 
arzuıundadır, yahut ta yalancı va• 
itlerle kar1111mdaklnl oyalayıp eğ· 
lenmek arzusuna kapılmııtır, her 
iki takdirde de kendisinde bir 
aile erkeği olmak kablllyetl yok
tur. Kendi kendinizi aldatmayınaz, 
sizden ~vvel baıka kadını tanı· 
mı~, yuva kurmuş, birlikte yaıa• 
mıı, daha kimbllir nice ıergllzeıt· 
ler geçlrmlı, fazla arbk bir er
keği aevemeuiniz. Kalbinizdeki 
bu blasi ı5ktıp atınııl 

H.Aı.~MTEYZE ----
Arnavutluk 

Mekteplerinde 
Niçin Rumca Okutu} .... 

muyormuı? 
Tiran 24 (A.A) - Aronutluktakl 

Yunan akalllyetlerinln Arnavut mek
teplerinde ve yalnız ArnaYutça oku
mnları emrine kartı tlddetli yazılar 
yaıan Yunan gazetelerine, burada 
çıkan Beaa ırazetHI cevap Yermekte 
ve milli tuurun takviyeai için tek 
tedriı •İatemioa iatlyaç olduğunu 
ı8ylemektedir. 

- Salona girelim. 
Dönliıte vapur biraz kalaba· 

hktı. Fakat yol arkadaıları ara· 
ıında tanııacak kimıe bulamadı· 
lar. Gelirken tesadnf ettikleri 
Mı11ır yolcuları lzmlre çıkmıılar, 
oradan bir baıka posta ile (Kıb
rıı) a geçecekler, daha sonra la· 
kenderyeye gideceklerdi. 

Hava gittikçe bozuyordu. 
ikinci kaptan onlara Yapurun 

kiltUphanesinl teslim etti: 
- İatediğiniz kitabı alın, oku• 

yun, gOzel romanlu da Yar. 
Ayten neı'eliydi. 
Bu aeyahat onun ne zaman• 

danberi banka ile evi arasında 
dümdüz hayatına hareket 'Ye zevk 
katmııtı. Kendini okadar hafifi ... 
miı, canlanmıt ıörlyordu ki 
en ehemmiyet.iz ıey bile onu 
1Uldllrmiye yetiyordu. 

Leyli da gelirken onun gibiydi. 
lkiıl de tıpkı mektepte olduk• 

ları gibi vara yota kahkaha 
atıyorlardı. 

Fvkat dönüt onun neı'eslnl 
kurutmuı gibiydi. 

Reşldln hali onu çok dUtlin• 
dllrmUftU. Bu bir ıünlllk buluıma 
ona Reıidin hiç değitmediğiol 
anlatmııb. 

Delikanlı mukaddea bir karara 
iman ettiğini her halile belll 
ediyordu. 

Onun bu sebata Leylinın timlt• 
!erini kuvvetlendirlmifti. 

(Arka• nr, 
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e ktep Çiçek/~;tÜ•Ü evs m o Si 

1 Y d Ed b·ı· · - ? Nasıl Yavr za ası ar ım e ı ırsınız. 
Bilyiik i sanlar gi i çocuklar Sulamalı ? 

da muvaffak olmak i tiyacında· Saksı ve çiçek evi gllıel •t· 
dırlar. Nasıl bllyük aflamlar mu- yadan bi:e daha çok ıllsler. Et· 
vaff.ıkiyetsizl;J.cl rini ör ı(·re yanız fena iae saksılnrla b~~u 
kmh. l r ve hakikaten becerik iz bir dereceye kadar kapatahılır· 
o?urlarııa, çgc k ta, yni şekil e, ıiniz. GUzelso 
muv ffak olm dığını mütema i- yine saksılarla 
yen duyarsa bir aş vılık hissi ve çiçekle gll-
duy 1tğa, hcrkesinkin en yüksek zeJliğini daha 
görll!leğe baş ar. Kork k ve becc· çok meydana 

rlkwiz lur. Sınıfta herkesi ken· 1 termelidir. Daima çocuklara çıkarabilirsiniz. 
dinden d h akıllı, daha malfı· hepsinin ayrı ayrı şeyleri ayni Merdiven baş· 
matlı, ha z i olduğuna zafıip uvaffakiyet ve emniyetle yaptık· larmda, köşe· 
olur. Ddiği şeyleri bile söylemek· Iısnnı telkin etmemel.d:r. lerde, büfenin 
ten sıkılır. -- - •• · • ' ' • ' · .. ' ' ' · ·- kllçilk masa· 

Çocuğa her şeyi yapıyor, her ugun nm üstündeki ıalcsıların eve yer-
eyde muvnffak oluyor gibi tel· nişir s m f diği gil:ıelliği pek az ıey verir. 

ki ıler de ynpml'lmalıdır. Zir bu r~ Yalmz saksıların bakılması 
}Uzumu da;ı fazla taltif ve takdir SUtlU Yumurta biraz gliçttır. Bir defa bunların 
çocuğu ma~rur yapar. K ndini Lazım olan şeyler: Altı yu- rutubete fazla ihtiyacı vardır. 
her hususta herkesin fevkinde murta bir miktar domates suyu, Sulamanın en eyi yolu da ıudur: 
bulur ve çal şmcğa lüzum görm z. on ikl çorba knıığı rendelenmiş BUtuo saksıların bir liğenin ve 

pc}nir, altı dilim salam, nltı di1im 
y &lnız h.!r çocuğun, hattA en kızartılmış ekmek, bir çorba ka· yahut teknenin içine koyunuz ve 

geri bir çocuğun bile, en iyi ya• şığı un, yarım çay ka ığı tuz, bir tekneyi snk&ıların yarısına çıkısı• 
pabildiği bir şey vardır. Hesaba fincan ıüt. caya kadar su ile doldurunuz. 
aklı rmlyorsa, iyi tahrir yazıyordur Tarifi, un, tuz ve silt yumu· Bir mliddet b~yle bıraktıktan 
veyahut ta yazısı gtlzeldir. Iite ıak bir hamur teşkil etmek llzere sonra çıkarıp kurulayınız ve tek• 
ana ve bnb ya dill)en vazif çocu· karııtırılacnk. Bu mahlut kaynı• rar yerlerine koyunuı. Bundan 
ğun bu en fazla istidadı olan şeyi yncak hal gelinciye kadar ka· ba ka haftada bir defa da 
keşf tmek ve onda muvaff k oldu· rıştır karıwtıra pişiril cek. Diğer yaprakların yıkanmasına ihtiyaç 
ğuna veyahut çalışırsa olabilecc• taraftan domateı suyu ısıtıl cak vardır. Balkonunuz veya bahçe-
ğine dair çocuğa t lkinlerde bu- ve yumurt hır bunun içine kırı· niz yoksa bahçe kovamıı kul· 
lunmak, bu mesele Uı:erine hoca• lacalc, peynirin yarısı da üzerine E baıtn 

lanamazsınız. saıen u n ının nazandiklcatinl celbetmek.. serpilip, yumurtanın beyazları p:· saksdarı indirmek te gllç olur. 
Ç " d k. d." k ~·nciye kadar bırakılacak. Kızar• 

ocugu ne ev e 1 ıger r- k k dıı· 1 . 1 u <-- Onun kolayı da ıudur: Ço· 
rnıı c mc ım erırı o zeı;ıne dc~lerHe "e ne da arkndaılarile salamlar yerleştirilecek, yumurta· jiumuzun evinde kolonya sıkmak 

hiçbir zaman mukayes tm melf, lar birer birer domnteı suyunun için lAstik tulumbalı şişeler var-
öteki.erla muvı.ffakiyetini onun içinden çıkarılıp dilimi rin üzeri- dır. işte bunlar, etrafı ıılannından 
~'??~~~~ .k2e~i??~n d??n ~ ~tll? ~~~ ne konulocnk, domates suyu iyice çiçeklerin yapraklarım yıkamak 

d i D y pılnn hnmurun içine knnştm· k ıı ı b"ll ambayı Ken in z e lacak ""' dt!rhal ateşten indirile- mnkıadile pekilA u anı a 1 r. 
Y apabi İr Slniz rek yumurtnlarm ve ekmeklerin 

istediğiniz ekilde haur m sa 
lAmbası bulmak çolt defa gllç 
oluyor. Fakat bu reıimd gör· 
dUğUnUT. lambayı k ndfniz do 
y pnbilirsl:ıiz. Abnjur p rg8men• 
dend·r. Bfrk ç ctre tol hp 
bu abajurun teklinde bUk mi ye• 
c k kimse tasavvur edemiyorum. 
Bu telin lizerine de p rşömen 
kaplayıaca abajur m ydan çıkar. 
G riye l bıı ı kalır. Lnmb yı dn 
beğendiğ:n z bir v zodnn veyahut 
Kütahyn çinif:inden yapabilirsiniz 
v ab1juru yine telle bu lambanın 
"zı n te bit edebiJirsiniz. 

Eleb.--trikçi} e kalan iş bu l "m· 
baya kordon takm ktan v c re
Yan vermekten ibnret olur. 

üzerin dökülecek, en O tüne de 
kalan peynir serpilip ıofr ya çı· 
karılacak. Salamin yerine rzu 
edildiği takdirde sucuk v ya pas• 
tırma kuUnnıl bilir. Burad ki mik· 
tar altı kişi sayı üzerinedir. Daha 
az veyahut daha k lebnhk bir 
aofrn için yumurta adedine göre 
diğerleri de te bit edil bilir. 

K llml Ut tethsı 
Evde çok defa ılltü kaynat• 

mıya unuturuz. Ertesi gün ıUtün 
bozulduğunu, k sildiğini görürüz. 
Pek çokları bu keıilmiı ıUtU 
belki de atarlar. Halbuki bundan 
gnycl nefi ve hafif bir tatlı olur. 
Hem de kuru olacağı için mek· 
tebe giden çocuğunuzun yanına 
v r bilirs:niz. Tarifi şöyledir: ÖI
çU yarım kilo ıUt üzerinedir. Eğer 
silt fazla su almıısa evvela suyun 
bir kısmı sUzUlecek, sonra içine 
bir çorba kaşığı irmik v tatlı· 
lnnıncay kadar da ~eker ilave 
edilecek. Tencerenin içinde ya· 
v ~ J'ttvaş pişirilecek. Eğer hava• · 
g z.ınd" pişiriyorıamz teıin U • 
tUnde yedi sekiz dakika kal1a 
kafidh·. indirilince ıotumıya hıra· 
kıl Cük. Yumurtayı pişirmeyecek 
kadar soğuyunca içine iki yumur• 
to kırılıp eyice karıştırılacak, bir 
tepsinin içine dökUlecek. Kalınlığı 
yarım p rm ktnn fazla olmamalı
dır. Sonra bunu hnvagazı fırınınız 
varaa orada, yoka havagazı ıs· 
karasında evveli Ustu kızarıncaya 
kadar pişirir iniz. Sonra do at ı 
ltındnn çekm k üzere ocağın 

Ü:P:erlne koyarıınn:. Kömür kuU .. 
nıyorsanız o zaman daha kolay. 

K vun Reçeli 

Bir kilo k vun için bir ldlo 
k r al rnk, akşamd n t ne 

r in içine y rl ştiriniz. Sebah 
şurubun içinden kavunl n alar k 
ıurubu kaynatmaz ve kavunların 

.. Odanın havaıının d rutub tll 
olmnsma ihtiyaç vardır. Bunun 
için de ıobanın veyahut ta kalo· 
rifcrin UstUne açık ğızlı bir kapla 
su koyunuz. Bunun ııınmHilo 
çıkacak buhar çiçekl r için çok 
faydalıdır. 

-···y~~i 
... ,,,..,.., ___ ·~ 

Şapkalar 

Burada gördUğUnilz şapkalar 
en yeni modadır. Modelleri tarlht 
ınpkalardan alınmı~hr. Fakat çok 
rağbet görmektedir. 

...... • • • •mMrı• • 1 ........ • 1 • ··~........-.---

UıtUne dökünüz. O gtln •• ak· 
ı m öylece bırakınız. Ertesi sa• 
bah yine kavunları çıkarıp şurubu 
bir d ha k ynatmız ve k vunlann 
Ustüne dökünüz. Soğuduktan 
ıonra kavanozlara boıalbnız. 
Gayet aefia olur. 

Ev, Sokak Ve 
burada gördüğünüz modeller her 

kesin kafasında yer;eşen "ıade \'e 
zarif,, modellerin tam kendisidir. 
Güzellik ve aade:iği bu kadar 
f ye birleştiren modellere az tesa· 
dllf edilir. Bunlardan aağdan bi· 

rincisi bilhassa benekli, yünlü ku· 
maştan yapılırsa çok güzel bir eY 

ve hatta pratik bir sokak elbi· 

I 

ıesi olur. Bol ve genit yaka ön· j ~~dl~ 
"den b'r kıliple 

büzülmüt ve be· ___. 
den şua gibi ya• 
pılan makine dl· 
kitlerile ıUslen• 

mittir. Et k de 
hafif filoştur. Bu 

biçime en çok 

yakıfaD renkler 

lacivert ve ka\ı. 
ve rengidir. 

Sağdan ikinci 
elbiae yarım bir 
gece elbisuidir. 

Siya aate den· 

dfr. Yakaıı dant ldlr. Da tel si· 
yab renktedir. Fakat to~· 
penbe jorjetin UatUne ıeçı· 
rilmiştir. Hem yakanın e.trafı 
ve hem de kOllann bilezıkle· 

Ynz güzelli· 
ğinln eıa ı, gUzel, 

düzgUn ve yumu· 
şak bir cilttir. 
YUzUnUze istedi· 
ğiniz tuva· 
leli yapın, 

arkanıza en~.~~W~~'t\ 
güzel elbi· 
ıeleri ilyin, 

fakat cil· 

ri pllelidir. Bu elbise 
yalnız siyah renkten 
yapılabilir. 

ÜçüncU elbise, 
._tek ceket tesirini 
veren bir elbisedir. 

yakanın arkaaı yani en& ' cepler 
(iıteairae kollar da) kafeı şeklinde 
makine kırmalarile sllılenrniıtir. 
Ş raht, kahve rengi veya lacivert• 
t n yapılabilir. Bilhassa bu g~· 
y t. tık ve zarif bir sokak elhı· 
s sıdir. . h 

Soldan birinci model bıl assa 
jarse kumaştan gayet gU~el 0!u~. 
Yakıw mod Jd göründüğü gıbı, 
kapalı ' olacağı .. gl~i, ist~nildiğl 
takdirde açılabıhrdı. Yanı yaka 
hem kapalı ve hem de açık 
olarak iki şekilde giyilebilir. Jabo 
ve kollardaki fırfırlar elbl eye 
zıt bir renkdendir ve itlenmiş· 
tir Bu da sokak elbiseli olabil 
ceğı gibi bilhnsıa gayet ınrif bir 
ev elbisesi olur. 

rl 
valeti ve manikU

---~-~~!ti>.ıı:-~~ rünüzden bir gün 
--_ . ...____...___ . evvel olamazsa 

bile hiç olmazsa 
~f~~~~)I eş altı ıant evvel 

u h zır olmalıdır. 
t( 
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1 Perşembenin Oellşl I 
1 - 1 

Yalan 
Hanımefendi yüzüme bakıp ta: 
- Ben yalan söylemem! 
Dediğiniz zaman ne kadar 

çok giildüğümü hatırlarsınız değil 
mi? Bu yüzden sizinle aramaz 
açıldı; bana darıldınız; o gUnden· 
beri bir daha yüzüme bakmadınız. 

Hanımefendi yanınıza gelmek 
dizinizin dibinde diz çöküp af 
dilemek istiyorum. Kendimi mil· 
daf aa edecek elimde delil:erim 
var. Bunları birer birer söyliye
ceğim bana hak verecek ve affe
decekıiniz. 

Size diyeceğim kl gülmemin 
aebebi çok açıktır. Siz lial du
daklarınızı aralayıp güler yüzle 
bana: 

- Ben yalan ı6ylememl 

Dediğiniz vakit belki ıiz yalan 
söylemiyordunuz; fakat o ıırada 
ben sizi battan ayağa kadar tet
kik ediyordum. Sizde gördilğUm 
her görllnUı bana yalan söylüyor

Jardı. Bir tUrlU aklım almadı, bil· 
tun bu yalan ı5yleyenler arasında 
ağzınızdan çıkan bir iki kelimenin 
doğru olacağını zannedemodim. 

Yalancıları birer birer 1ayma· 
mı mı istiyorsunuz?, peki hanamo
fendiciğim sayayım. Bakın evveli 
aaçlarınızdan baılıyorum. Renkleri 
aaman renginde aapaan Ye kavır-

cıkf itte bir yalan çUnkll hakikatte 
saçlarınız ıarı değil aiyah, kıvırcık 
değil düzdUr. Boya ile aararblmıı, 
maıa ile kıvırtılmıt bu ıeldi almıf, 
bakan gözleri aldabyor. ikinci 

yalancı kaılarınız, kaı yok; bir 
boya çizgisi kaı gibi göaterllmlı. 
Ü çllncU yalancı kirpikleriniz; ha• 
kiki kirpik değil; takma! Göz 
boyamak, aldatmak, kandırmak 

için takılmıf.. Yanaklarınızın 

pembeliği de tenin pembeliit 
değil; kokucu dtıkklnlarında 
satılan pembelikten bir parça 
aürülmekle elde edilmlı. Yine bir 
yalancı meydana çıkıyor Ye aonra 

dudaklarınızın llal rengi ruj 
dedl'deri kakao yağile kırmız 
boyasının biribirine kanımaıından 
elde edilmiı yalandan, uydurma 
bir boya. 

Biitlin bu dekoru tamamlayan 
sözleriniz doğru olur amma, lnaan 
bu kadar yalan araımda bir tek 
doğru'lun bulunabileceğine lna• 
namıyor kil 

Mizahçı -·--· . . ..... ________ ...,__ 

Benimle evlenmeseydin ba
şını taştan taşa vuracaktm 1 

- Evlendim amma yine ayni 
ıeyi yapıyorum 1 

Bir Sır 
Erkek karısına 

çıkııtı: 
- Sana bir 

ıır tevdi etmiı
tim; herkeıe &Öy· 
lem "şai 1 .. 

- Ne bi!eyim 
kocacığım; bu 
bir sırdır, demiş
tin amma; kim· 
ıeye söyleme 
diye tembih et· 
memiştin kil 

iyilik 
-Ahmet Beyin 

bUyUk iyiliğini 
gördüm. 

-Sana ne iyi· 
lik yapb? 

---------- içmiyorum 
Sigara içen 

ıigarayı bırak
mııa sordu: 

- Sigaradan 
nasıl vazgeçe-
bildin? 

- Çok kolay 
kaynanamın res· 
mini tabakamm 
içine koydum. 
Resmi görmemek 
için tabakayı aç
mıyor, böylelik
le de sigara iç
miyorum! 

Razıyım 

t- ••• Sizler 1 
-T 

Son 
- Hizmetçi bugUn yine bir 

tabak kırdı. 

- Bir tek tabakaa ıarar yok; 
artık günde bir tabaktan fazla 
kırmıyor demektir. 

- Son tabakb, kıracak başka 
tabak bulamamııtı. 

Resim Sergisinde 
- Re11amlarm bUyUk tablO' 

lar yapmalarını kllçUk ktiçUk re-e 
ıimlor yapmalarına tercih ederimi 

- Siz ressam mısınız? Y okıa 
münekkit mi? 

- Bir hafta · 
evvel borç diye --------------------------.....J 
aldığı 15 lirayı Otomobilimi dört bin liraya. aauuım. 

- Ebediyen 
genç kalmak la· 
temez misiniz? 

- Ebediyen - Hayır, ne •, ae 6teld 
ihtiyar kalmaya çerçiveciyiml 

iade etti. BlltUn ttıferrUatile beraberse derhal parasını verip alırım r da razıyım. 

Bir Nezaket Meselesi 

- Amma kaba lnıan11n, dlSnllp te bir kere dinle} icilore , affedersiniz arkamda kahyoraunm, 
demiyoraun l 

r ' Geçemem Bu Huyd•n V•z 

Atık oldum bin kene 
San91na esmere 
Bende gönill kalmadı 
Gönlümü Yer• vere. 

Hem aldandım, aldattım 
Her çiçekten snk tattım 
Se•diğim her güzele 
Kendimi bqka ıattım. 

Kimi beni ıandı kaz 
Kimi dedi 0 yaramas " 
Bu gönül iılerinde 
Olmalı fazla kurnaz .• 

Yttz bin kere "Yuruldum, 
Dalgalandım duruldum 
Bu sevda oyunundan 
Artık bıktım yoruldum .• 

Bakmayım deeem olmaz 
Güzele gözüm doymaz 
Beni linç et.eler de 
Geçemem bu huydan nz. 

R. Karaca 

L-------------------
Zannet

mem 
Kadın söyledi: 
- Mutfaktan 

fena bir koku 
geliyor, havagazı 
musluğunu açık 
bırakmış olaca• 
ğım. 

Erkek izah etti. 

Yine bir tek bıldırcın gc• 
tlrmeden geldin ? 

- Ne yapayım karıcığım, bU· 
tUn dnkkAnları dolaftım, benden 
evvel .başka aycılar hepsini top
lamıılar 1 

Şecaat Arzederken 

r 
Adım Çıkmıt Yaramaz 

Bakanam her güzele 
Hani ıavaptır diye 
Beni ciğere bakan 
:Benzetmeyin kediye •• 

Allahın bir kuluyum, 
Melek gibi uıluyum 
Çapkın filan değilim 
Bir parçacık ıuluyum. 

Yalansa hep gtııeller 
Bana· ceza verıinler 
Cioi iıkarpinlerle 
Ba,ımda gezinsinler. 

Küçücük ellerile, 
Çiçek demetlerile 
Üetüme hücum edip 
Beni ıerainler yere. 

Bee vakit kıleam namaz 
lfor9eyden geçsem de vaz 
Zavallı Karacanın 

Adı çılı::mıt yaramaz. 

Rahmi Karaca 

Sesi Nasll? 
iki evli ara

ıında: 
- Karınla na

aılıın? 
Belli olmu

yor. Canı sıkıl· 

dağı zamanlar 
aabahtan akıama 
kadar ağlıy'>r. 

- HergUn canı 
ııkılmıyor yal -Zannetmem 

karıcığım, eve 
aeldlğim zaman 
ayak ka pi arı mı 
mutfakta çıkarıp 
bırakmııtıml Bu illa kullanmadaa evvel, Benim batım da böyle idi. 

- Canı sıkıl· 
'Gladığı zamanlar 
daha fenal Sa
bahtan alqama 
kadar ıarkı 16y· 
lByor. 

Az 
Bir kır lokantaaında etin ta• 

bağını bir liraya veriyorlardı; 
milf teri ıordu: 

- Burada et az da mı onua 
için bahalı? 

- Hayır et as değil amma 
mllıterl az! 

Üzülmeyiniz 
Suphl Bey beş on beı trenini 

kaçırmıştı. 

- Ah, diyordu, bu treni ka• 
çırdığıma ne kadar UzUldUm. 

lstaayon memuru yanına ao
kuldu: 

- Okadar 
efendi, beı on 
Yar. Yannldne 

tlzlllmeyiniz bey 
beı treni yarın da 
blneraiaW 

c~~c,--~~ 

Sebep 
Kadın kocaaına döndDı 
- Bu yıl benim, dotum ıtl• 

nBmde doatlarımısa ziyafet ve,. 
mlyecek miyiz 1 

- Hayır, bir yaş daha lhtJ• 
yarladığını Aleme ilin etmek mi 
latiyoraun? 

iyi Edermit 
Kadın ılSyledi: 
- Kızımız artık eYlenıctk 

cata ıelcll. Bir koca bulup evleıa
dlreliml 

Erkek cevap •erdi: 
- Bırak keadJıl, ıeçlneceil 

adamı arayıp bulıunl 
Kadın dDıllndllı 
- Benim babam da 1enln gibi 

dBıUoaeymlı ne iyi edermiı. 

On Altı 
Bey Ufağına aeılendi: 
- Bugün gazete yine ge., 

geldi? •• 
- On altı sayfa da efendim. 

Çabuk çabuk okuyup ıize vere
medim! 

...._....__ ............................... . ._. ............. ...... ..... 

Biz lüzmetçilerimiz~~ ço
cuklarımızı bıç ayırt atm~f iz, bu 
yUzden mUıterib olabilirsiniz l 
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.llllHOellHH•HHH••o Mae Vesi !Gülmez Kahkahacı Malek 

lre11 Dam, Mir1111m Hopkln• ve erkek gıldızlard•• Joel llalc Kr•• 
bir arad" 6aşbGşa 

Sovyet Rusyada Sinema 
Ve Yeni Filmler •• 

Çelyuskin Macerası, Dağların Kanunu, 
Fırtına Ve Başkasının Çocuğu 

Komşumuz ve dostumuz Sov
yet Ruayada sinemaya verilen 
ehemmiyet pek geniştir. Orada 
ıtüdyolarm ıayıaı, bu ehemmly~t 
derecesinde ıeneden ıeney• ço
ialıyor. Sovyet filimlerinin mU· 
blm bir kıımı Lenin inkılabının 
muhtellf safhalarını canlandırmak 
üzere çevrilmektedir. Bir kısmı 

Sovyet kadın ve erkeklerinin it 
hayatında, fabrikalarda, çocuk 
yuvalarında nasıl çalıı':ıklarmı 
göıtermektedir. Bir kısım filim
lerde bayatın diğer safhalarını 
canlandırmaktadır. Bu filimlerin 
mevzuları hep hayattan, hakikt 
haya.lan alınmı~tır. Bn arada 
terbiyevi ve öğretici fillmler çev· 
rilmeıine de btiyUk bir ehemmi· 
yet verilmektedir. Sovyet Rus
yanın hemen bütün ıehirlerinde 
halk terbiyeainde, en başta olarak 
ılnemadan lıtifade edilmektedir. 
Orada ıehveti tahrik edici, 
cemiyet hayatını 1arsıcı fllimlerin 
yeri yoktur. Bu 1ebepledir ki 
Sovyet fillmlerinde baldır bacak
tan ve çıplaklıktan eser bulu
namaz. 

So'fytıt Rusya stUdyolarında 
ıon olarak çevrilen filimlerin 
baılıcaları ıunlardır: 

1 - Çelyuskin - Bu filme 
mevzu olan maceraı hatırınııda
dır. Bir ilim heyeti geçen sene 
Sibirynnın şarkında ve çok timal· 
de cografya keşifleri yapmıya 
aitmiş, fakat b:.ıı denizlerine ge
lindiği zaman heyet bllyllk bir 
felaketle karıılaımııtı. Bu felaket 

neticeıi olarak heyet azaeı iki ay 
kadar bir buz arasında aç ve ıe· 
fil kalmııtı. Sonradan gUnlerce 
uğratılarak felaketzedeler kurta· 
nlmııtı. lıte Sovyet ıinemacıları 
bu muthit macerayı fame ah1111-
lardır. 

2 - Fırtına - Sovyet Rus
yanm en maruf kadın yıldızların· 
dan Tarassova tarafından çevri
len bu filmin mevzuu da tamamen 
hayattan alınmıştır. Avrupa ıine• 
malarında da gösterilen bu filim 
çok beyenilmiıtir. Sovyct lkıllbı
nın da bazı aafhalarını canlandır· 
maktadır. 

3 - Dakların kanunu - Bg. 
da So\tyet filimlerinin yenilerin· 
dendir. Kafkasya dağlarında ka
za eseri unutulmuı bir çocuğun 

harika denilebilecek maceralarını 
ıröstermektedir. Bu filmde dağlı· 
ların iki kanunu hakimdir. Biri, 
ölünUn lntiknmmı almaktır. Fa
kat eğer ölenin anneıl müaaade 
ederse katil çıplak vUcudunu öp
türür ki bu da ikinci kanundur. 

4 - Başkasının çocuğu - Bu 
filmin mevzuu da çok başka bir 
alem yaıatmaktadır. Seven, fakat 
çocuk iatiyen bir genç kızın ha· 
yat macerasıdır. 

Aym On Oçu 
GUzel yıldız Klodet Kolber 

daima baıma bir felaket gt· l rreğl 
endişesile yaıar, ÇUnkU " 13 ,, 
rakamının şeametine lnanmıt 
olan bu yıldız EylUIUo 13 UocU 
ıünU doğmuıtur. 

MahktJmede A Jd 
1 

Maruf yıldızlardan••bug11nno Amerika dan yrı 1 
en büyük töhretlerinden Mae V eat 

mahkemeye muracaat ederek bir 1 ·ı d S k. F·ı Ç . . s· 
yat sahibi aleyhine tazminat da- ngı tere e e ız ı m evırıp ınema 
vaıu açmıştır. Sebebi ıudur: H İ d U kJ k 
Maruf milyonerlerden birinin genç aya 10 an za aşa C8 
oğlu, ıahip olduau yata Mae Vest 
ismini koymuştur. Güzel yıldız Hiç glilmeyen, tebessüm bile bu aıık ıuratlı komik mukavcled .. 
kendi iıminin hiçbir yerde kulla- etmeyen, hatta dudaklarile hafif ki maddeye uyarak glilmüyor ve 
nılma1ına muvafakat etmediği bir glilme hissi verecek bir ha• timdiye kadar hususi hayatında 
ve kendisinden de muvafakat rekette bile bulunmıyan meşhur bil0 gülmemiıtir. Fakat bu çatak 
cevabı alınmadığı cihetle 25 •bin komik Maleki iyi tanırıınız. M~ çehresine rağmen bugüne kadar 
'olar istemektedir. kavelesinde gülmemek kaydı olan beyaz perde üzerindeki garip ve 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~haf ~ıadUflU ha~ketleri ile 

Karol Lomb•r g••I çeelrllllf "Yır,,.1..:1 •••r,, Jllralt11l• 

milyonlarca ıeyirciye kahkahalar 
attırmııtır. Iıte bu gülmez kah• 
kabacı Malek, yahut hakiki iımile 
Buıter Keton, düne kadar stlld· 
yolarında aayııız fillmler çevlrditi 
Holivuttan ayrılmıı, lngiltereye 
geçmiıtir. 

Malek bundan ıonra lngiliz stUd• 
yolarında çahıacaktır. lmzaladıiı 
yeni bir mukaveleye göre beı 
ıen• müddetle lngUtere 'de sekiz 
tane filim çevirecek, ondan sonra 
Amerikaya dönerek beyaz perde 
il• alakasını keaecektir. Malek 
lngiliz stüdyosunda ilk filmine 
aeçon hafta başlam11tır. " Davet• 
ıiz miaafir ., ismi verilen bu filim 
Uç ay ıonra tamamlanacaktır. Bu 
gtılmez kahkahacının Amerika· 
dan ayrılmasının sebebi sadece 
orada kaıancının eksilmesinden 
ibaret değlldir. Riy ayete göre, 
Malek ıevdlği bir yıld ızın ken• 
dislne yüz vermemeıl Uzerine bir 
aık buhranı geçlrmiı, o kızın bir 
daha y'1ztlnll görmemek için 
Amerlkadan kaçmaya lnzum aör
mUıttır. Herke1i güldllrmek için 
utraıan bir adamın ııtırap . çek• 
meıf de pek acı oluyor, değil mi? 
Şimdiki halde lngiltere'de Ayıl .. 
Yort ıtndyoıunda ite batlayaa 
Bu.ter Keton lçin lnglllz gazete• 
lerl « donuk ıuratlı komik » laka .. 
bını kullanıyorlar. Şaımak llııme 
dırkl, evindeki hlımetçilerl de 
dahil oldutu halde Male kin bu· 
gtlae kadar giUdUiilnU klmH 
ı&rmemlf tlr. * Grata Garbo Holivutta 
M. G. M. ıttıdyolannda yeni bir 
filim için haıirlanmaktadır. "Renkli 
P•rde,, laml verilen bu filim bir 
Çin operetinden iktibaı edilmiıtl._ 
li"Ulmdekl bale ıahnılerl için bıı 
yh dan.ısı anaaje edllmlıtir. 
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O · m iyada Gidecekmişiz Yarınki 
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1 • • ç ç h 26/10, 934 Cuma gDnO 7apılacalc 
zmırın arpı~ması ok Mu temeldir mıntaka bir·n.cillk müsabakaları: 

Y 1 - Tak11m stadında: Saba komi· 

Milletleri 936 olimpiyadına davet eden Almanya umum sporlar şefi ve olimpiyat 
meş'alesini Berlıne getirecek atletlerin takip edeoeği 3,000 kilometrelik yol 

936 da Birlinde yapılacak kurulacaktır." 
olimpiyat için Almanlar, bilhassa 
merasim kısmına, fevkalade ehem
miyet vernıektedirler. Bu aeferld 
olimpiyadın san'at vadisinde glS
rnlmemit bir dereceye yfikseltil· 
mesi huıuaunda Almanyanın en 
yUksek bestekarları tarafından 
bestelenen muhtelif eski lliihtler 
açılma merasiminin devamınca 
çalınacaktır. 

Açılma merasiminin diğer fev· 
kaHideliği de olimpiyat meı'aleıi· 
nln yakılması <Jlııcaktır. Berlinde· 
ki stadyom meı'alesioln eıki oliın
pide yakılacak mew'ale il tutuı
turulmasma karar verilmittir. Yu
nanistandakl Oilmpl §ehrinden 
Berline kadar olan 30,000 kil<>"" 
metrelik me afeyi yedi memleketten 
ıeçilecek 3,000 atlet koşturarak 
berline yetişt"recektir. Ve o alevle 
Berlin stadının olimpiyat meş' alesl 
yakılacaktır. 

Herkese görmek nasip olama· 
yan bumuazıam merasime bizim 
de atletlerimizle iştirake karar 
verdiğ miz, idman cemiyetleri itti· 
fakı merkzi reisi Aziz Beyefendi· 
nin şu beyanatından nnlatıhyor ı 
"-1936 olimpiyadına iştirak ede

ceğiz. Yakında bunun için esaslı 
hazır:ıklar yapılacak ve kamplar 

.. 
Türkiye Futbol Birinciliği 

Başladı 
Gruplarının şampiyonluklarını 

kazanan beı takımın Burıadaki 
Gazi ıahaaında ne ııra ile çarpı· 
şacakları evvelki gün çekilen 
kura ile belil olmuıtur. Kuraya 
nazaran ilk maç.lan İstanbul • 
Ankara ve lzmir • laparta takım· 
ları oynuyorlar. Bu maçlann ne
tice]erl §U satırları yazdığımız 
dakika henüz gelmamiıti. Gece 
gelecek telgrafa ekuyucalarımız 
diğer sayf alanmızda bulacaklar
dır. 

lıtanbul • Ankara maçının ga• 
libl lle de Samsun grupu ıampi· 
yonunun karşalaımaaı Cuma gtlnt1 
olacaktır. O maçta gallp gelenle 
lzmir • Isparta mnaabakasıoın ga· 
libl arasında Pazartesi günO Tilr· 
kiye şampiyonluğu için nihai mü· 
sabaka oynanacaktır. 

Kur aya bakılırsa, Istan bul 
takımının Ankarayı yenmesi ve 
lzmirln Ispartayı mağlup etmesi 
muhtemeldir. 

T ahminimlz doğru çıktığı tak· 
dirde, Türkiye ıampiyonluğu ma· 
çının Istanbul - lzmir araıında oy• 
nanması kuvvetli ibtimallerdendir. 

seri Muslih Bey. 
Galataaaray- Vefa genç takımları 

aaat 10,50 hakem Ali Rıdnn Bey. 
Gala aaaray-Vefa B. takımları nat 

11,40 hakem Halit lbrahim Bey. 
Topkapı-Hılll A. takımları aaat 

18,20 hakem Saim Turgut Bey. 
Galatasaray-Vefa A. takımları uat 

15 hakem Adnan ney. 
Ynn hakemleri ı Halit lbrahlm, 

Ekrem Beyler. 
2 - (Şeref) stadındas Saha komi• 

Hrl Necmi Be7. 
fstanbulspor. Snleymaniye genç 

takımları aaat 10.30 lılakem Halit Ga
lip Bey. 

fataabulspor - Silleymaniye B. ta
lumları aaat 11.40 hakem Halit Bey. 

Beylerbeyi - Kaaımpnfa A. takım
ları saat J3.20 hakem Emin Fuat Bey. 

l•tanbulspor - SUleymaniye A. ta
kımları u t H> hakem Suphi Bey. 

Ynn hakemleri: Sinan, Babaettln 
Beyler. 

3 - Fenerbahçe stadında: Saha 
komiseri Kemal Bey. 

Feoerbahçe • Beyko• B. takımları 
aant ll.30 hakem Ahmet Adem Bey. 

Altınordu - An!'ldolu A. takımları 
uat 13.15 hakem Mehmet Re4at Bey. 

Fenerb.,bçe • Beykoz A. takımları 
saat 15 hakem Sadi Bey • 

Ynn hakemleri! lsmail Rıfkı, Zarif 
Beyler. 

Basketbol Müsabakası 
Voleybol ve basketbol heye· 

tinden: 
26/ I 0/934 Cuma gllnll Galata• 

aaray lokalinde yapılacak voley
bol maçı: 

Galatasaray• Feneryılmaz 18, 
Tahir Bey, aaha amiri Ekrem 
Beydir. 

Yüzücülerin Kış idmanı 
lstanbul Su Sporları kulübU 

reisliğinden: 
1 - 18/I0/934 tarihinden iti· 

haren Beyoğlu Halkevi idman 
1alonunda kulUbUmüz azalanna 
mahsus olmak Uzero kıt idman-
larına baılanmıttır. idmanların 
idaresini Herr Aumann üzerine 
almı~tır. 

idman gllnU ve aaatleri her 
Perıembe saat: 15: 11 dir. 

Azamızın bu gUzel fırsattan 

istifadeleri tamim, 
2 - Bu sene voleybol ve 

basketbol mUsabakalarma gide· 
cek aznmızın 25/10/934 Perşembe 
gUnU Halkevine behemehal gel· 
meleri rica olunur. 

· nya Futbol Şampiyonları İng ~tzler 
Karşısına Çıkıyorlar 

Bu yaz dUnya ıamplyonluğuou 
kazanan Italyan MiUI takımı, diln· 
ya ıampiyonluğu mllıabakalannda 
çarpıştığı rakiplerden çok Uıtlln 
oldukları tllphesfz bulunan lngl· 
!izlerle boy ölçüşmek üzere ge
lecek ay Londraya gidiyor. 

ltaJynnlnrm arzusu ile hazır· 
lanan bu mfihim maça daha bir 
ay old ğu baldo maç biletlerinin 
hemen hepsi eatılmışhr. Sene 
ortasında lngi1iz Federasyonu ile 
Italyan F ederas:; onu arnsında te· 

--rllr ettiri.cn tarihin ltalyanlara 

İtalya milli takımının beı muhaoiminin 
krokisi ortada merkez muhaoimi 

Meozza. 
hiç te elverişli olmadığı son za• 
manlarda ltalyan gazetelerinin 
gösterdikler telaştan anlaşılmak• 

tadır. Hattl ltalyanlar tek Hçicl• 
lerl M. Pozzo'yu maçan tehiri için 
lngiltereye kadar gönderdikleri 
halde arzularını lngiliz ldareclle· 
rine dinletememiılerdir. 

Bu vaziyet karıısmda maçı 
evvelce tekarrUr ettirilen tarihte 
yapmak mecburiyetinde bulunan 
ltalyao futbol teşkilatı Millt takı· 
mın itibarını dUşUrmemek Uzere 
ltalyadaki lik maçlarının bir mlld· 
det tatiline ve bütün oyuncuların 
cemi idmanlara baılamalanna 
karnr vermiıtfr. 

arade ·z Şampiyonası 
Samsun İdman Yurdu Mıntaka 

Şampiyonu oldu 

4 ..... ' 

Karadeniz eampiyonaıında çarpışan Trabıen idman Ocağı 
Samaun, {Huıuıt) - Karade- ı ha canlı oynayan muhafııldarın 

ni~ mıntaka ıamplyonaıı Tırabz?n çok geçmeden hAkimlyetl ele aJ.. 
Gıresun takımlarının fıtirakıle dıkları görüldü. Fena oyunları ile 
S~msun Fener aahasında c~ma oyunu kendi nıııf sahalarına ka· 
a:tinU yapılmııtır. ~ura nehco- dar ıokan Ankara GtıçlUler uzun 
ııode Trabzon ve Gıreaun takım· b. tidd t t hl"k li ı 
ları arasında yapılan maçı Tırab- ~ m B e de 1 eh ~n ar yaıa-
zonlular 2-0 kazandılar. ar. u ar sa a a cereyan 

Bu suretle paıar gUnll icra eden. karışık toplulukta Ankara 
edilen final maçı Samsun ve GUcü aleyhine verllen bir 11erbest 
Tırabzon takımları arasında ya• vuruştan istifade eden Ml;!hafız 
pılmıştır. Maç 1 - 1 beraber ne- Gncn 27 inci dakikada Adilin 
ticelendlği için hakem oyunu ayağı ile ilk gollerini yapmiya 
yarım saat uzatmııtır. muvaffak oldular. 

Bunu latemeyen Trabzonlular Bu vaz.lyettea aonra encllol 
sahayı terkettiklerinden hakem toplayan Ankara gilcü Un y p-
hükmen mağlübiyetlerfne karar tığı bir iki akını Muhafız glicli 
vermiştir. gUçlUkle kurtarabildi. Oyun nis· 

Bu suretle Karadeniz mintaka beton mütevazin bir tekil almıştı. 
ıampiyonluğunu elde eden Samsun Ankara gUcü takımında yapbğı 
idman Yurdu takımı Çarşamba bir değiımede Alaatlini açığa 
günU Ankara vapuru ile Borsada Abdiyi merkeze aldıysa da bu 
yapılacak olan Türkiye Futbol tebeddül müsmir bir netice 
birinciliklerine iıtirak etmek için vermeden birinci devre 0.1 An· 
gidecektir. kara gUçll aleyhine bitti. 

Ankara Lik Maç' arı lkincl devreye ayni hızla baı· 
A k (H t) A k layan takımlar ilk beş dakikayı 

n ara uıus - n ara . k 1 · d.l B 
Gü ü d d b h ft rk mukabıl a ıolar a geçır ı er. u 

c meyd anın ad' dıı' Ha a 1 devrede Ankara gücün Un daha 
maçlarına evam e ıl ı. avanın dü ü k ı ı ubafıı: 

k 
" 

A 1 1 v zg n ve ısa pas ar a m 
ço r zgar ı o masma ragmen k l 1 1 k t d ~ go· nıu·yor 
M h f A k G. l · a es n sı ış ır ıgı ru • 

u 8 ız • n ara üç erı maçı Birinci d8vrede Anknr gücUnfuı 
sahayı spor meraklıları Ue dol· dü tu-u k k · t M h f d t ş g sı ıtı vaııye u a ı%-
urmuş u. hlar girmişti. 10 uncu dakikada * sağdan ilerleyen Aliettinden aldığı 

ikinci müsabaka Gençler Bir· gilzel bir pası Niyazi ant ve ıla bir 
liği - Demirspor birinci takımları tütle gole tahvil etti. Bu netice-
arasında yapıldı. HAmilerinden den aonra daha ziyade canlanan 
Sıvas meb'usu Rahmi Beyin ve· Ankara güçlülerin yapbğı bir 
fatı dolayısile sahaya siyah for~ akmı favullU durduran muh fızlar 
malarile çıkan Gençler birliği bir aleyhine serbest vuruı cezası 'e-
dakikalık duruıla hürmet raaime· rildi. Çok hesaplı bir at şln mu-
aini ifadan sonra, Hikmet Beyin hafız kalesi ağlarına takılan Or· 
hakemliği altında maça baıladılar. hanın çektiği bu şut Ankara gllÇ9 
Demirsporluların rakiplerine nis· lülere 15 inci dakikada ikmci 
peten çok zayıf bulunmaları do- gollerini kazandudı. 
layısile çok zevksiz devam eden Bundan sonra devam eden 
bu maçı Gençler Birliği faik bir maçta her iki takım tehlikeli 
oyunla O· 5 kazandı. akanlar yapblar. Maç baştan aşağı * heyecanla devam etti. Oyunun 

GUnUn milhim müsabakası olan ıonlarına doğru Muhnfı:ı: GücUnlln 
Ankara gUcU. Muhafız gUcU maçı yaptığı iki akını Ankara GOcll 
lzmlrli Saim Beyin hakemliği al· kaleclıi gUçlUkle kurtarabildL 
tında baıladı. Muhafız gUcü bu 35 inci dakikada hakemin saha 
sene çok kuvvetli, Ankara gücll harici ettiği Muhafıı mUdafiinin 
lıe eski malum kadrosile yalnız yokluğu dolayıtlle on kişile oy· 
kalecilerinden mahrum olarak namak mecburİl etinde kalan 
ıabada görünüyorlardı. Hakemin Muhafızlılar bütün gayretlere rağ· 
düdüğü ile çok ıeri ve 0 nisbetto men bir netice alamadan maçı 
favullu baılayan oyunun intizamla 1-2 bitirdiler. 
cereyamnı temin için hakemin ye
rinde mudahale ve ıık sık ceza· 
lar verdiği spor m~raklılarını se• 
vlndirmiye baıladı. 

lık dakikalarda mütekabil 
akınlar yapan her iki takım bil· 
tUn gayretlerine rağmen, kendi 
oyunlarını gösterememekle beraber 
Ankara GUçlUlerin daimi artan 

,, 

gevşek hareketleri karşısında da· Karadea.iz futbol ıampiyonu ldmıın Yurd\l 
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HiKAYE 
e 

A • l""'. Çayır Kuşunun 
zıp gı Yuva ı K caku ağın 

gllnkO gibi yfne uyuyor

llu. Koca kulak ta onun 

tembel iğlne kızıp duru• 

yerdu. Uyuduğunu gö· 

rlloce akboa bir muı!p· 

Uk •eldi, koca111aıı blr 

mukaYVayı refmdcı gör· 

dUğllnOı gibi hazırladı. 

Yavaı 1avaı Kocaburuoa 

7aldaftı. 

3- Gözlüklü atıne p k 

inanmadı .• ''Odada deniz 

kızı mı?. Hayırdır hııtal· 

lab baknhm daha nelcır 

uyduracacak11ııız• diyo 

aöy'ene aöy!o:ıe içeri 
ilrdL Fakat kar,ıaına çı• 

kan 9eyl iÖrlince ı•tırdı. 
"Aman Yarabbi dl1nya• 

da n::!er oluyor" diye 
terı 1üzünc döndü n 
kaçtı. 

2 - Bu mukavvayı 
eyice Koca burunun 
linOae 7erle9t rc!lktcn 
sonra iiçO dirden Ko· 
cakulnğın anncalnl 
çağarmıya rlttUcr. Gel 
gel.. Odada bir douts " 
kızı var. Gel bak.. :....,ıa~--:. 
Dediler. L-=----f-~~~~~ 

e Tuh f ! 
Gürültü ile Mücadele 

--
Şehirlerden birinde, ıimdi bpln 

fstanbulda olduğu gibi, sokaklarda 
~zl gürUltU etmek yasak olmuş. kttA evlerinde bile fazla ses k f ka:Jardan oeza alıyorlarmış. 

a 0 ne yapmıg biliyor musu· 
nuz? Atları lastikle nallamı,Iar, 
tramvay . yollannı ı stikten yap· 
mışl r, Şı eler arab ile t şındığı 
zaman ses çıkmasın diye onları 
l~stik. torbaların içine koymuvlar. 
Şımdı de kütUpanelerc, hastane
lere ve mekteplere yakın yolları 
Ye kaldmmları lastikten ynpm yı 
dU UnUyorlnrmı . 

Artık cTlerde de her ıcyl IAa
tikten yapacaklarmış. Kovalara 
Uistikten kulplar, tepıilere laatik 
örtUler, la tikten bulaşık liğenlerJ. 
Nasıl böyle bir şehirde oturmak 
hoşunuza gider mi? Amma .• 
Kııdığınız z m n da bağırmak, 
ğlamalc yok. 

Londr da Bir GUn 

R sim Dersi 
işte Size Çok Kolay 

Bir Usul 
Belki do arka· 

& daşınızı resim ya· 
park n görünce 
Uzenirsiniz, ılz 
n den böyle gil· 
zel çizemiyorsu
nuz diye UzUlU· 
yorsunuzdur. Ben 
size bir usul öğ· 
reteylm. Bura· 
daki resim do 
öyle yapılmı br. 
Gllzel değil mi? 
Bakm na81L bir 
kAğdıo Ozerine 
bir damla mU· 
rekkep koya• 

Aıı~~~~"' cakoımz. Sonra 
k ğdı tam mü• 
rekk pli yerin· 
den katlıyacak

ıınız. Açtatınıı 
ıaman gayet an
i 1 resimler mey• 
dana çıkar. Bu· 

. 150 Kanadalı, Londrada ynlnız 
b~r glin kalmak için 6 bin millik 
bır yola katlamyorlar. BUtUn o 
kocuman Atlas denizini geçmeye 
razı oluyorlor. 
ÖkUzler için Garip Bir Vsntilfitör 

Leyla hiç yeldeğirm ni gör· 
merulşti. Amcası bir srün onu 

radakl resmin yalnız yUzU, bir de 
suyu gösteren çlıgller sonradan 
yapılmışhr. Öteki! rin hepsi ken· 
dl k ndine olmuıtur. Onun için 
artık fena re11lm yapıyorum aliye 
hiç üz film yf n. küçük bir se· 

yahate çıkardı. 
Köyün birin· 
tten geçerler• 
ken Leyla yel
değ' rmenlerinl 
gördü. Etra
fınd dn ökiiı· 
ler otluyordu: 

- Amnn ya· 
rabbi ne zen· 
giıı köy.. ö
kllz:lere bile 
vantilatör lmıılar.. dedi. Amcası 
da gülmekten katıldı. 

Bundan bir de oyun çıkarabi
llrainiz. Ark dnıınıxla beraber 
böyle resimler yapar. Ve hangi· 

Dizin daha gllzel tekiller çıkardığını 
görmek için birde yarıı yaparaınız. 

r -, 
Dikkati .. 

J Birinci teerin tarihli bilmecemilde 
birinci ikramiyemiz bir mektep oan· 
tasını knznn&ll lstanbul 49 uncu nk
mektep 4 Uncu sınıftan 17 Memnune 
Hanım, şimdiyo kadar hediyesini al· 
mamıetır. Okuyucumuzun nihayet bir 
haftaya kadar matbaamıza milraoaııt 
etmesi ve hediyesini istemesi ldsımdır. 
Aksi takdirde hakkı zayi olacaktır. 

rit 

ReaminJ gBrdliğünllz otobU det bir ç6l drltnotudur dliny nın en 
h~yük etobilstidllr. Şamla Bağdat arasında işler. 18 saatte 350 millik 
hır yol alır. Makinesi 180 beygir kuvvetindedir. Otuz bir yolcu alır. 
Bu yolcuların yiyecekleri içecekleri de burada verilir. 

Bir ilk hah r günll gOıel bir 
çayır kuıu köydeki buğday tar
ı larmdnn birinde ufacık bir l uva 
yapıyor. Beş tane do yumurta 
yumurthyor. Gel zaman gitzaman 
yumurtalar ayrılıyor, içlerinden 
beı tane küçük, sevimli çayır 
ku u çıkıyor. Yuvaları buğday 
tarlasında olduğu için ann kuş 
yavrularını iyice doyuruyordu. 
Onlar da çabucak bilyUyorlardı. 
Hatta nrtık uçmıya bile hazırla
nıyorlardı. Fakat buğdaylar d 
1anki bu kUçücUk şeylerle y rıı 
ediyormuş gibi çabuk bllyUyordu. 

Bir zaman sonra tarlanın 
sahibi olan çiftçi oğullarile bera· 
her tarlaya geldi. Buğdayların 
kesilme zamanı gelip gelmediğine 
bakacaktı. Buğdayları görür gör· 
meı: " oh.. mUkemmel, mllkem· 
mel.. hemen biçilmeli. Dostlarımı· 
ıa, konuya, kom uya hııber yol· 
hynlım. Gelsin! r, yarın bizo 
buğdayları biçmlye yardım elsin· 
ler,, dedi. Ve oğullarile beraber 
tekrar köye döndn. 

Zavallı kUçUk kuşların ödn 
pati mıştı. 0 Aman anne bizi he· 
rnen başk yere götür, hak, ya· 

rın gelip buğdayları biçecekler. 
Sonra halimiz ne olur., diye an• 
nelerine yalvanyorlardı. Fakat 
ana bir çayır kuvu oralarda de
illdi.. T laşsıı: tela z "Hiç kork· 
mayın. Dostları, tanıdıkları yar• 
dım etmiye gelmiyecek, buğday• 
ları da biçemiyecekler, biz do 
olduğumuz yerde kalacağız., dedL 

Ertesi lft bah çiftçi ile oğulları 
yln tarlaya g idiler. Beklediler, 
beklediler. Ne gelen vardı ne de 
giden.. 11 Galiba ahbaplarımız 
gelmey cek. Bugtın gidelim de 
akraba! rımıza söyleyelim yarın 
onların yardımile buğd ylan ort • 
dan kaldırırız11 dediler, gittiler. 

Fakat yavru kuşlonn yine kor· 
kudan yürekleri titredi. " Anne 
gördün mD? lıte yarın geliyorlar, 
hepimiz öldük demektir. Kuzum 
anneciğim biıl başka yere gotnr .. 
anneleri hiç aldırmadı. " Merak 
etmeyin. Akrabaları gelmeyecek, 
onlar da buğdayı biçemlyecek• 
ler ,, dedi. 

Çiftçi yine oğullarilo beraber 
daha g~n doğmadan tarlaya 
geldi. Yine saatlarca gözleri 
yold kaldı. Fakat kimseler gel· 
medf. Ana kuş ta yavaş yavaş 
yavrularına fısıldayordu: 

«GördilnUz mU? Ben ize 
kimse gelmiyecek demedim mi? 

ce 
------

Sa ambaç yunu Oynya 

Yalnız siz mi saklambaç oynarsınız!.. Kuşlar da oynar. M l'd nda 
gördUğUnllz kuşlar, saklan n arkadaşlarını arıyor! r, fakat bul::ımt4 

yorlar, bakalım ıfz bulabilecek misiniz?. 
Geçen hafta bazı arkndoılarınız çok güzel hediyeler aldılar, bu 

hafta da siz almağa uğrnıınız ve bilmecenizi halledip hemen biz 
yollayınız .• 

11 Birinoiteorin tarihli bilmecemizi 
doA"ru halledenler arnmıdn birinci 
ikramiyemiz olan bir futbol topu u 
lstanbul 12 inci llkmektep Sinci 
sınıftan 279 aci Efendi kazan· 
mıotır. Okuyuctınıuzun hediyesini biz· 
ant idareh nemizden nlmawı lAzımdır. 

Birer kutu oyuncak lacak• 
lar: Karagümrük 27 inci llkmektep 
70 Mualla Selahattin, Beyoğlu 16 inci 
mektep sınıf 5 ten 690 Cemil, İnegöl 
Gazipaşa İlkroektcbi 3 ilncü sınıf 46 
Rifat, Adana Y enihan oteli müsteciri 
Salih Bey oğlu Ali Sruih Bey Yo 

Hanımlar. 

Birer kur un k lem lac k· 
1 r: Knbata lisesi b67 M. Rahmi, 
J{uzguncuk 45 inci İlkmekt p Abidin, 
Kadıköy Acıbndem caddesi No. 28 de 
Ertugrul Hiza, Kadıköy kız ortnmeklep 
450 Şerife Meliha, Topkapı llkmektep 
63 Ncvza~Bcy ve Hanımlar. 

Birer olbUm olacakl r: Eliiziz 
ziraat müdürü kızı Tiwugan, Erenköy 
kız lisesi 671 Müfide, Eıkiş hir hava. 

mektebi tayy reci yüzbaııı E rof Bey 
oğlu Cengiz, İstanbul kız li esi 904 
Rabia, Be ik ş 2J üncU mektep 878 
8ullıi Hayri, Beyoğlu 13 üncü ucktep 
186 Hurfil Kemal, Eıklşehir liso B 1 
den 164 Co.ferrrayyar, Ankara HalkevJ 
miidürü Rizıı Bey kızı Ozel Hanım 
ve Beyler. 

Birer işe olony 
1 r: Eronköy kız lise i ıoıf 8 den 
633 Be~hıın Agah, Kadıköy 41 inoi 
mektep 26 Suzan, İstanbul erkek 
lisesi F 1 den 1398 Ra.şit Ömer, İstan• 
bul kız lisesi 132G Handan, 1stanbul 
45 inci İlkmektep 3 üncü ınıf H. Meı
nır Bey ve Hanımlar. 

Birer bUyUk sulu bo a 1 -
cakl r: Konya Ism tpaşa mektebi 
627 h.emol, Beyoğlu 10 uncu lJkmek
tep talebeilindcn Abdünnur, Vefa lise
sinden 425 Behzo.t Hemzi, Adapazan 
Fntmahanıın mektebi sınıf 2 den 76 
1 met, 1 tanbul 28 inci llkme ·tep 196 
Onıor Faruk Bey vo llı:uıımlıır. 

( Arka ı var) 

işte yine yerimizde kaldık." Artık r 
vakit öğleye yaklaşıyordu. Çiftçi 

kim enin gelmediğini görünce 
bngUn de gidelim. Akrabal rı· 
mız da gelmedi. Yarın artık biz 
kendimiz. biçeriz., dedL 

Onlnr uzaklaşınca nnakuş 
işte çocuklar şimdi artık sahiden 

gidiyoruz çünkü yarın getlp buğ· 
daylnrı biçecekler, haydi ben sizi 
başka bir yere götlireylm. 

Ertesi gtın çiftçi ile oğulları 
tarlaya geldikleri z. m n buğday· 

lann araaınd y lnız bir boı yuva 
1 buldular. 

o u 
Htıkkınız.ın za:, i olmasıuı iste

miyorsanız, göndere eğiniz b lmece· 
nin zarfına, o bilmecenin tarilııni at· 
mayı unutmayınız. Zarfın bir kenarı· 
ıııı. meselii '' 25 10 934 bilmece ı ,, İ§a
retini kol mak kııfıdir. 

Bilmecelerimızde ~azanan oku
yucularımızdau lstunbuldn bulunanlar 
hediyelerini :,; nlnız pazartesi v • per
şeınbo günleri ö~lcden sonra m \tban· 
nnzdan bizz t nlmıtlan l ı ıwdır. 
Tuşradakilerin hcdi:, clcıi po ta ile 
gönderılir. 
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Yazanı Sermet Muhtar 25 - 10 - 9S4 buluıacaklar; çünkü: 

Tom u ; Hi miyi EJense Etm"şti .. 
Dllnya bokı ıamplyonun 

MAKS BiR 
Eski dUnya ıamplyonu 

PRiMO KAHNERA 
- Bize boyundurk ha pehll· 

vanl.. Anan gUzel mi senin, öyle 
iae al sana!.. 

- Vay Tosun herif, kazkana· 
dına girişiyor. Enayiyi bul da 
kolu kapl .. 

- Bak, bak, bak; meramı 

kurtkapanı! ••. 
- Vay anasını göğiia çapra· 

ıından kurtuldu!... 
- Korkma eli sok, pantalonu 

yırlarsan yırt. Direk yapmak is· 
tiyorsun amma yere kazığı vura• 
mazsın hemşerlm!.. 

- Şimdi de künde haf... Be· 
rıim ellerim armut mu devılriyor? 

Erkekler arasında, IRÇlı sakallı 
a~abe.balar, kalem katibi beyler 
ve efendiler, mektepli gençler, es• 
naftan kişiler, çarpık omuzdaılar, 
sa :ıcılar, dilenciler, kimi yerlere 
çömelmiı, kimi UatUstte abanmıf, 
kimi kahveci 1andalyelerine çık· 
mıo, bu çetin gilreşi ıeyrediyor, 

ber ağız lwliyordu: 
- Ma11allah delikanlı pek ya

man ıeyl.. MülahhamülvUcut ol
maaına rağmen aşırı derece kavi· 
ylllblln}'e, çok çevik ve çalak; ayni 
zamanda hakkile melihlilvecih te ... 

- Tarafkirliğe lllıum yok 
mirim, genç bihakkin glireşlyor. 
Evza ve harekatında, tutuşlarında, 
&ıyrılıılarında hoı bir kıvraklık var. 

- Ulan sahiden acar oğlan· 
mıt be. Lapacı glbl duruyor 
amma domuzuna sıkı, domuzuna 
zorlu... Baksana Ayı gibi meret• 
duman attırıyor. 

- Boru mu, herifçioğlu Topa• 
ne reisinin mi, Tersane kumanda· 
rının mı, oğlu imlf... ltoğlu it, 
yeyip içip şişmiı, aygır gibi de 
kuvvetlenmif. Bizim gibi nanay 
değil... 

Kadınlar arasında da bfr alay 
çene: 

- Demin de demeyor muydum 
çocuklar?.. Vallahi o, Sultan 
Azizin kUçUk ıehzadesl... Pederi 
cennetmekan da böyle glireıirmiı; 
baıpehlivanlarını bile yenormiı ... 

- Yavruuum, Allah seni 
anaclğına, babacığına bağışlasın; 

aana gelecek kem g8z dllıman· 
!arına gelsin ... Ayol billahi günah, 
bir yerinde mavi boncuğu da yok. 
Ne analar var yarabbimi .. 

- Kardeı, gücünü kuvvetini 
bir tarafa bırak; o, sırık hamal
larmda da var. Şaıtığım cihet 
kadın gibi bir vücuda malik 
olması.. Görmüyor muıun ayol, 
boynu, g6ğaU, kolları teleme 
peynirleri gibi .. 

- Abla, kuzum doğru ı8yle 

bizim Necati Bey mi beyaz, bu 
bey mi? 

- Çarıamba tekkesi ıeyhlnin 
otlunu mu diyorsun?.. Ayol sen 
aklını mı oynattın? O ıoğuk neva 
otlan bunun yanında eandal 
olablllr mi? 

- Oh oh, boşa kaçb, yine 
kurtuldu!.. 

bile almayor, kadınlar: (Aman 
adak adayın çocuklar, delikanlı 
şu boz ayıyı haklasmf) Diye çar· - Silrllkle, sllrilkle, kavra ... 

E artık tamam, pehlivan boyunu 
kaptırdı. 

pıntılar çeciriyor, çocuklar: (Paşa· 
nm oğlu Kurtdereliyl yendi be! ) 
Diye yaygarayı basıyordu. 

Tombul, Hilminin gayet kuv• 
vetli bir çelmesinden lcendinl kur· 
tarıp göğüı çaprazına giriteceği 

saniye bir tehlike daha atlatmıı, 
k3zknnadı oyununa düşerken sil· 
kinip havaya aıçramıı, sıkı bir 
boyundurukla hasmını altına al· 
mıştı. 

Vehbi bey, hasminin ıırtına 
yilklenmlf, ezip dururken •arada 
herhalde bir parola geçmit ola· 
caktı ki· pehlivan Hilmi, bir bal· 
ya denillr gibi, birden arka Ustu 
yıkıldı. 

Seyirciler heyecandan nefes (Arkası var) 
~~' ~~~~!;!!!!!i!l!!ll!i!!ôliill!liWı-.-.ıı;~~~~ 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık Emlak 

Eaaı No. Mevkii ve Nev'i Teminat 
Lira 

20 

643 

142 
143 
162 

452 

Teovlklye mahallesinde Kiğıthane ıokeğında 
eski 100 yeni 144, 146 No. Ju konak (halen 
Şişli Terakki Llseıi) 
BUyllkadada Nizam caddeainde Seferoğlu 
köşklerinden müfrez köşk ve bahçe (köık, diğer 
bina, hamam, odunluk, kömUrlllk mahalli, sel°'" 
leri havidir. Sahası 23595 metre murabbaıdır) 
Anadoluhlsarında Kilçllkıu Volisl 
Büyükadada Meyandroı Volisl 
Niıantaıında eski Teıvikiye yeni Harbiye 
aokağında eski J 3 yeni 135 No. lı mi mUıte· 
milat eski ekmek f abrikHı (halen ipek filimdir) 
Kamerhatun mahaJlesinde Topçular sokağında 

15,200 

3,000 
3,000 
4,000 

4,000 

20 No. lı kirgir konak 3 230 
Yukarda yazılı emlak ıatılmak üzere müzayedeye konulmu~tur. 
1 - 20 eaa~ No. h. Teşvikiyed~ki konağın bedeli ilki peıin 

olmak tlzere sekız taksıtte ödenecek, diğerlerinin bedelleri peıin 
verUecektir. 

2 - MUzayede ( kapah zarf ) uaulUledir. 

3 - ihale 12/111934 tarihinde Pazartesi gUnU idare Meclfsl· 
mlzce yapılacaktır. 

4 - Talipler bir Ura mukabilinde alacaklan ıartnameyl 
teklif mektuplarile birlikte ve orada yazılı tekllde o gUn saat on 
bire kadar Şubemize vereceklerdir. 

· 5 - Bu bapta daha fazla tafıilAt almak isteyenler Şubemize 
mUracaat edebilirler. (552) 

İstanbul Ziraat Bankasından : 
Şubemizde çnlışbrılmak Uzere Galatasaray Ticaret kısmından 

ve Ticaret Lisesinden ve YUksek lktısat ve Ticaret mektebile Lise 
mezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek Uz:ere bilmüsabaka 
altı memur ahnacaktır. İmtihan 4 Teşrinisani 934 Pazar gUnU yapıla .. 
cağmdan isteklilerin diğer şeraitle tevdi edecekleri evrak ve vesaik 
hakkında malümat almak üzere Bankamıza müracaatları. "6954,, 
--------------------------

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Kumaşı Tıp talebe yurdundan verilmek Uzere talebe için dik· 
tlrflecek 380 • 400 adet Palto olbaptakl ıartnamesile ve 6 ikinci 
teırin 934 Salı iUnU aaat 14 te aleni mUnRkaaa auretile ihalesi 
yapılacaktır. isteklilerin müracaatları. ' 06823 

" 

1 lstanbul Beledlyesl il Anları ] 
Beşiktaş Hasfırın caddeai 9 No. dUkkin açık arttırma ile 

kiraya verilecektir. Talip olanlar ıeraltl anlamak Uıere hergUn, 
mllzayedeye girmek için de 3 lira 36 kuruş teminat makbuz ile 
28/10/934 Pazar gUnU aaat 14 kadar Beılktaı Kaymakamlığı Ye 
B. Ş. Encllm~nlne mUracaatlan. "6~,, 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçblle 1 O bin reılmli afif, 120 bin el plAnı tab 

ettlrlleceiinden taliplerin T eırinlevvelin 27 inci Cumal'teal gUnU 
ıaat 15 te Piyango MndUrlUğUne mftracaatlar1. "7000,, 

Eski dünya ıampiyonlarından JAK DEMPSEY'in hakemliği altında 
çarpıtacaklar ve güzeller gUıeli MIRNA LOY ile beraber 

SEVDiCi 
Fran•ızca •Öı.lil büyük Metro • GoJdwyn • Mayer filmini temall edeceklerdir. 

Bu maçı 100,000 kiti seyretmittir. 
2 saat heyecan - Mnthiş ve Muazzam film. 

Filme ilaveten: Marsllya'da ıuikasta uğrıyan Yugoslavya kralı 
A L E K S A N D R Hazretleri M. B A R T O U'oun vefah, 

~IB-• Marallya ve Paris'to yapılan bilümum merasim. 

Hallhaıır SABA. Y ve SUMER ılnemal~rında 
TÜRKÇE iZAHATLI FOKS JURNAL' de ı 

Feci Marsilya Hadisesi-Yugoslavya Krah ALEKSANDR'm 
cenaze merasimi ile DUBROVNiK kruvazörüne nakli 
Mösyö BARTOU ve Mösyö Poincare'nin cenaze alayları 

Genç krahn Belgrat'a muvasalatı. 
BUtUn Avrupanın en yüksek ıahılyetlerl ve yarım milyon halkın 
ittir ak ettiği Belgratta yapılan cenaze meraıiminin bOtOn teferruatı. 

Şimdiye kadar Yapılan harp filmlerlnin en mUthifl 

DÜŞMAN ELiNDE ESiR 
Heyecandan heyecana dUtilren bu muazzam film ılnemacılık 

aleminin bir harlkaaıdır. 

.--~ Bu akşam S A R A Y Sinemasında 4m_.._ 
Komikler kralı 

GEORGES MiLYON 
En son ve en fazla eğlenceli temıili olan 

Z E N C 1 L E R K R A L 1 1 ncl B U BU L 
filminde g8rilnecektir. Neıe, kahkaha, fikir, 100 komik buluıu. 

llô.veı FOX JURNAL maııazm meyanındaı Feci Marıilya hidiaeai, YugoalaVJa 
krali ALEKSANDR Hz. lerinin cenaze merasimi vesaire. veee.ire ..• 

MARTHA EGGERTH 

BiTMEMIS SENFONi 
Musiklll ıaheserlnde pek 

mUkemmeldir. 
Kontes Esterhazl rolUnde 

f evkalAdedir. 

Rejisörü WiLL y FORST 

31 
Teşrinievvel Çarşamba akıamı 

Gala müsameresi olarak 

SUMER 
(Eski Artistik) sinemasında 

Yerlerin evelden aldırılmaıı 
mercudur. 

Yalnız gala mtlsamereal için 
fiyatlar 100, 75, 60 ve 40 

kuruı. 

lf JEAN MURAT 
SPtNELLY 

CHAKATUNI 
( Pierre Benolt ) nın şaheseri 

LÜBNAN MELiKESi 
filminin 8 büyük mümeHilidir. 

Dün akıamdanberl 

SUMER 
( Eıki Arliııtik ) ıinemaaında 
emsalsiz bir muvaffakiyetle 

gösterilmektedir. 
Türk9e izahatlı FOKS JURNAL'de: 

Feci Marsilya hadiaeıi, Yugoılavya 
Kralı Aleksandr Hz. terinin oenaıesi 
ve Mösyö Poinoare ile Möıyö Bar-

tou'nun tedfin merasiml 
Yarın ıaat 11 de tenzil&Uı 

--.. fiyatlarla matine. 4m-r# 

Şebzadebaıı 

HiLAL Sin~em~aı-ın__,d_a_• 
Bugtınden itibaren 

Mevaimin iki bUyUk filmi birden 
Son Çjn n Japon muharebeainin 
feoayiini mumaYVer muazzam film ı 

JENERAL YEN'IN 
ZEHiRLi CAYI • 

nAveten ı Arzuyu umumi üzerine 

Yalnız bugnn ve bu gece için 
Douglaa Falrbanke oğlu tarafından 

temıil redilen 

BUYüK KATERiNA 
OELi PETRO 

-- Muhteıem tarihi film • ._ 

Bugün 

ŞIK Sinemada 
( Madam Buterfley ) filminin 

sevimli mllmesıilesi 

SiLViYA SIDNEY 
En yeni ve en çok muvaffakiyetli 

temsili 

GENNY GERHARD 
Fran•ızca sözlU 

Sultanahmet S inci sulh hu• 
kuk hlklmlillndenı 

latanbul Aklarayda Koık.a oadd .. 
ıinde Şairbaşme* ıokatında 6 numa· 
ralı nde mukim ile elynm ikametgahı 
meçhul olduğu bildirilen Süleyman 

Kadri Beyeı 

Gnreı ıon hızına aldığı için 
davul zurna bir kat daha ılddetle 
ınrnıtayn basıyor, Vehbi Beyle 
pehlivan Hilmi, altalta, UıtUıte 

tozu dumana katıyor, etraftaki 
ağızlardan da sayhaların envaı 

MODORLOGO kopuyordu: ,,.-----·TÜRK Sineması 
- Ha yiğitim, kavra belinin Muhterem mUıterllerlnd&n aldığı yüzlerce mektupta izhar edilen arzuya binaen 

Karınıı buluduğu beyan>. ile Fakihe 
Hammın aleyhinize •çmıı olduğu na• 
faka dansından dolayı naminıza gön
derilen arauhal, gösterilen adresi iki ay 
nvel terk ile bir semti meçhule gitmit 
olduğunuz ıerihi ile bill tebliğ iade 
kılınmıı ve mürldeinln talebi ile ve bir 

;:~:~an; avuçlarını kenetle, vur D A K T İ L o E v L E N İ y o R 
- Amman!. Amman tosun 

bacağını glSzet... Geril, kurtar 
kendini! .• 

- Hay körolaaı şeytani .. Şimdi 
kapaklanacak sıramıydı? •• 

filmini birkaç gUn daha göstermeğe karar vermiştir. 
MARY GLORY • JEAN MURAT ve ARMAND BERNARD 

tarafından temıil edilen bu muhteşem komedinin em1alsfı bir ıaheıer olduğunu Hyredenler taadik 
etmektedir. Siz de mutlaka görUnUı. İlAveten : ECLAİR JOURNAL) dünya havadiıl 

~-• Marailya'da ııuikaata uğrıyan ( KRAL ALEKSANDR) Hazretlerinin cenaze meraıimi. 4m-r 

ay müddetle ilanen tebliğat ioruına 
mahkemece karar verilmiş olduğundan 
muhakeme gUnü olan 27-11- 934 tıri• 
hine müsadif Salı günU saat 14 te mah· 
kememizde hazır bulunmanız lUzumts 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesine tevfikan ilô.nen 
teblii olunur. [147] 
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i&A ve TE i 
5 inci 1'ısım No. 98 

Her hakkı mahfuzdur. 
25 - ıo - 934 

Nasıl Doğdu ? .• 
Nasıl Yaşadı? .• 

Na:rul ÔldiJ.? 

Ermenilerin ihanetleri Karşısında 
Karargihıumumi T eliş içinde İdi .. 
Fakat, bu emrin latanbulda ln
r ettitf gün, Hudavendiiir vill
.ne merbut Orhanıazi kaıaaının 
ngiler) iımindeld büyük Ermeni 
'Hi tlddetle isyan etmit; silah 
•mbalarını hükumete çevirmitti. 
hareket, münferit kalaa idi, 

:ümet belki yine ıUkunetlni 
:ıafaza edecekti. Fakat ayni 
tanda, Adapazarı ve Geyvede 
ayni hAdiae zuhur etmiıtf. Çen
ır köyünden çıkan • ve içlerinde 

de kadın bulunan • kırkar 
llk iki çete, derhal yolları 
mi~tl. Adapazarı ve Geyveden 
an çetelerde, Anadolu ıimen• 
ır hattını tehdide baılamalda 
aber Karadeniz aahillerine ka· 

inerek ıuretl mahıu1ada 
ırlanmıı fenerler ve bayrak· 
a Ruı filoau ile muhaberata 
tmişti... Çok tayanı dikkattir 
yine ayni zamanda Karahiaar· 
1 geçerek Sivaaa doğru hare· 

eden bir aıker ıuaf a kafilesi 
ıehri civarında Ermeni komit~ 
ri tarafından puıuya dütllrüle
, yanlarında bulunan muhafız• 
le beraber kimllen ıehit 
lmiıtl. 
Bu hadisatın cereyan ettiği 
tlerde, hükumet her tlirltı 
vvurun fevkinde bir buhran 
~rmekte idi. Çünkü, korkulan 
ket baı sıöaf..-miı; lngiliz ve 

tnsızlar, nihayet Gelibolu yarım 
uma asker ihraç etmişlerdi. 
!lnbulda büyük bir buhran ve 
recan hüküm sUrllyor; hükumet 
ııli, vaziyetin bu vehameti 
rıısında kıvnm kıvrım kıvranı· 
•du. 
Karargahıumumi, görUlmemlı 
telaş içinde idi. Almanlar 

ter tepiniyorlar; hükumetin 
ddl, maneyi bütün kuvvetlerini 
nakkale Uıerinde tekıife ça• 
yorlardı. DUıman filolarının 
nakkaleden glrmeıl, harbin 
< meı'um bir akibete ıUrUk
mııl demekti. B6yle bayati 

vaziyet kartıımda Ermeni 
ınitecilerinln daha bili inat 

ıarar ile ihanette devam 
neleri, hükumet ricalinin aab-
1 bUahlitOn tüketmlıtl. Artık 
khyı haksıza seçmek ıu tarafa 
raun, bunu dUıUnmek bile 
ıbal haline gelmiı... Ve tehcir, 
ıuma teımll edilmiıti.. Seneler• 
n ve hatta aaırlardanberi ge• 
1 bir refah içinde yaıadıklan 
rtlarından çıkarılarak kafile ka· 
t cenuba doğru ıUrlUen Yatan· 
ıların bu feliket!erine kalbi 
layan, yine Türkler olmuıtu. 
•mıularım bu fellketten kur
·mak, aablpaiz Ermeni çocuk-
1nı himay~l•rine almak f çin 
·çok TUrkler kendi hayatlarını 
e tehlikeye koymuılardı. Hal 
Yaıiyetl dUşlinebUen ve doğ· 

ru ıöylemekten çekinmeyen 
k çok ermeniler, Türk kom
larına veda ederlerken hüngür 
natır ağlamıılar: v ., 

-. -

t cvJ r..- _ 

baı ku m an da m 
Ceneral Hamil-

ton, Fransız ve 
lngilizlerden mü-

rekkep olan ( 90 
bin kiti ) lik or• 

duıunu • ıimdlye 
kadar cihan harp 

tarihinin kaydet
mediğ'I ihtimam 

vevesaltle • ( Lim· 
ni ) ve ( lmroz ) 
adalarında hazırlamıı.. ( 331 H· 

neıl Nisanının 11 inci a-Unti ) gU· 
net gurup ederken, son emirleri• 
nl vermiye başlamııtı. Gündüz, 
karadan ve denizden gUrliyen 
toplar auımuıtu. Deniz, 1&kln bir 
bava içinde uyuyordu. Parlak bir 
mehtabın nurları, Boğazın auları• 

nı yalayarak Akdeoizin koyu IA
clvert ufuklanna doğru uzuyordu. 
Gecenin 1aat Uç buçuğuna kadar 

bu sükunet devam etmlıtl. Fakat 
o zaman, ufuktan koyu g~Jgeler 
belirmişti... Birdenbire şimıek-
ler çakmıya başlama~; ufuklar müt· 

hiş tarrakalarla Hnılmııtı. Düvmanın 
Uç hliyllk torpitosu, son sttr'atle 
aahile yaklatmıı, (Arıburnu) ndaki 

Türk siperleri lizerine kahir bir 
ateş açmıştı. Türkler, bu ölUm 
aağnağmm arkasından daha mUt
hit bir feliket kasırgaaı zuhur 

edeceğini unlamışlardı. Fak at, hiç 
telAı etmeden neticeye muntazır 
kalmıtlardı. Bu torpito)arın ara• 
aından çıkan romokörler, iıtim· 
botlar, arkalarında sürükledik· 
leri kayıklar, ıalupalarla Hhile 
doj'ru yaklaşı)orlar; Çanakkale 
Boğazının hayatını tehdide başlı
yorlardı. Mukadderata kartı hiç 
fütur getirmeden bekliyen TUrk
ler, biraz daha beklemişler; meh· 
tabın altın nurlarını beyaz kö· 
püklerle parçalıyan bu 11inıi kuv· 
vetio ateş hattına girdiğini gö· 

rUnce, bu davet.iz misafirlerini 

mUeasir bir yaylım ateıle istikbal 

et mitlerdi. 
Şimdi, topların ölUm saçan 

tarrakalarına bo~uk feryatlar ka

rıııyor, mehtabın nurlarile pırıl

dıyan köpUklU dalgaların arasın· 

da yüzlerce insan çırpınıyordu. 

Fakat.. Batan bir ıalopenin 
yerine on tanesi geliyor.. Boğu

lan bir insanın yerine on insan 
bu feci ölüme •ÜrUkleniyordu. 

Sanki, Akdenizin meçhul ufukla· 
rından gelen bir kayık1 sandal, 

motör, ialope dalgası; biribirine 

çarpa çarpa Gelibolu yarımada· 

sının bu kumsal ı nhiline çarpı· 
yor ve her çarptıkça, kumlar 

Uzerine bir yıgın insan dağıtıyor

du. 
( Arkası var ) 

.._,. . ... R:l9 .- •• ' 
.. . ... ......... 1 ... 1 :::-t 1 . .... . 1 

Teşekkür 
Sarıcaı:ad• Arif Pata merhumun 

halileai nldemlz hanımın irtihali 
millibeaeaile rerek cenazesinde lütfen 
binat bulunmuf olan muhterem ak. 
raba ye abibba ve eYlddamıza ve 
ırerekıe tahriren YC tif ah en t cziyet 
lutuflarını ~ıirıremeyen zevata ailemiz 
namına m"n ıet ve ıilkranlarımızın ce· 
ridenis yaııtaaile lbliA-ını temenni 
eyler. Ve ayrı a)rı kar~ılamamaktaki 
kuıurlarımızdan dolayı cllmluinin 
affını dileriz efendim. 

Merhumenin eYlitları 

her hanı?• bir sebeple sıııırleıı ıyı çalı$arııı):ıııl.uı lrnrıararı 

- Allah o, komitecileri kah- · 
tıin ... Bizi, ateılere yaktılar. 

Diye, barbar bağırmıılardı. 

6romural dır. 
Bu mustahz:ır-çocuklMa bıle \t:rılrııekterı çekın ı lrnı)eCek dercceı1e · ıar:ırsıı 
olup ~ınır hallcrıııı gıdeıır, r,ıhat bır U)ku getırır \t uzun zaman .ılınsa 

d.ı alışıklık \Crıııez. l3ronııır,ıl sınıl ılerııı, tehençlııleriıı \C: U}U)aııı.ı).ırı· 

tarın ıl.icıdır . • Memleket pek korkunç gUnler 
ıtıyordu 

Çanakkale taarruz orduları 
ıu \t 20 komprınt()ı h\I tuıı· 

4ffd( rcu'ltltrdr rr\rlr ılr s.mlır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikala r ı, Ludwigshafen s/Rhin 

lstanbul Mıntakası Varidat 
hakkuk Müdürlüğünden: 

Ta-

Şehzadebaşı Maliye Şubesi mıntakası dahi:inde klin olup sa
hiplerinin ikametgahı meçhul olan binaların mevki ve evsafiıe 
umumt bina tahririnde takdir edilen iradı gayri saf:leri ve vergi 
miktarları aşağıda gösterilmiıtir. Mezkur iradı gayri safilere 
yarından itibaren on bet gün zarfında (reami tatil günleri hariç) 
itiraz oluna bileceği bina vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddeıl 
delaletile Hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri mucibince ilan o'uııur. "7080,, 

Mahalcsi sokağı Kapı Cinai Varidall Nispeti Vergisi Sahibi 
N. gayrj safiyeıi 

Lira K. L. K. 
Felhibe) 2 Zemin kat 30 12 2 88 Serkiz Efendi 

taşhan odası 

" " 5 " " 
30 12 2 88 .. " 

" " 
8 " 

18 ,, " 
" 

20 12 1 92 
10 12 o 96 

" " ~o 

24 
26 
27 

" 20 12 1 92 

" " " " 
30 12 2 88 

" " " 30 12 2 88 
,. 

" 
" " 
" " 
" 

5 1 kat 

6 " 
ıo ,, " ,, 

" 
" 
" 
" 

20 12 1 92 
50 12 4 80 
50 •2 4 80 
30 · 12 2 88 

" " 14 ,, 
21 ,, 

" " 30 J2 2 88 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

25" 
28,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

30 12 2 88 
48 12 4 61 
36 12 3 46 

" " 34" " 18 12 1 73 

" " 34 " " " 18 12 1 73 
Kemalpaıa Fevziye ~8 ah; Mesken 400 12 38 40 

hane 
,, Kemalpaşa 6 ,, akar H. 140 
,, Cençti:rk J Ka. Akar H. 360 
,, Fethi bey 19/ ı Ka. Dükkan 55 

" " 3 " " 60 
SUleymaniye Mi. Sinan63 ,, ,, 40 

. ' ,, ı o 1 " " 30 
,. ,, 103 ,, ,, 3U 

" " 120 " " 60 
,, Tiryaki çarşı sı 35 ,, ,, 40 

" " 37 " " 40 
Beyazıt Çatalhan 12,, hane 218 

., ,, ıs ,, dükkan 36 

., ,, 2 ) ,, hane 240 
•• ,, 20 .. " 240 
" " 22 " ,, 60 
" " 22 " " 60 

Camcı Ali Nadir B. 3 Ka. Akar H. 360 
,, ,, 26 ., dükkin 108 
,, Ordu caddesi 38 ,, ,, 180 

" " 62 ,, " 48 
Kimyaker Derviş 10 ,, ,, H. 72 

,, ,, ! 2 ,, dükkan 24 
Balaban ağa direk- 3 ah. diikkan 144 

ler araaı 

12 23 04 
12 34 56 
12 5 28 
12 5 70 
12 3 84 
12 2 88 
12 2 88 
12 5 76 
12 4 32 
12 4 32 
12 20 93 
12 3 46 
12 23 04 
12 23 04 
12 5 16 
12 5 76 
12 34 56 
12 10 37 
12 17 28 
J2 4 21 
12 6 9J 
12 2 30 
12 13 82 

Meryem H. 
Giork ef. 
SUraik H. 
Keork ef. 
Leon ef. 
Celil ef. 
Leon ef. 
Muhtar bey 
Serkiz ef. 
Osman ef. 
Mehmet ağa 
Mehmet boy 
Leo·1 ef. 
Osman ef. 
Nurettin ef. 
Leyli Hanım 
Nahit bey 

Saime Ha. 
Hacı Hasan ef 
Suat ef. 
Ohanntı ef. 
Zehra Hanım 
Iımail ef. oğlu 
Kamil ef. 
Zeki ef. 
Ha1&n ef. 
Fethi bey 
Eevat bey 
Naklya Hanım 
Ismail Hakkı O. 
NnkiyeHanım 

Iımail HakkıB. 

Nakiye H. 
Ahmt EnverB. 
Hasan ef. 
Fehmi Bey 
Nazime H. 
Ihsan ef. 
Ihsan cf. 
Nuri ef. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilinlar1 

Tahmin olunan bedel 
Lira Kurut 
802 50 

800 00 

172 50 

687 ()() 

1184 00 

26 30 

Kadıköyllnde ZühtUpaıa mahallesinde Bafdat 
caddeainde Selami çeşmeıi karşısmda 321 metre 
terbiinde Şuhihatun Namazgah arası. 

Y edikulede Mira hor llyasbey mahallesinde 425 
metre terbiinde llyasçelebl camii arası Ye 
mevcut taşları. 

Yenikapıda Tülbentçi HU1&mettin mahallesinde 
Sepetçi ıokağmda 3411 No. lu 69 metreden 
ibaret ana. 

Y enikapıda Tülbentçi HU1amettin mahat:eıinde 
Yenikapı caddesinde 31 No. lu 229 metreden 
ibaret arsa. 
Beyoğlunda Kamerhatun mahalleıinde Keçi ve 
Eleni sokağında 11113 No. lu hanenin tamamı. 

Kadırgada Bostaniali mahallesinde Tülbentçi 
Haniçi sokağında 35 No. lu 25 metreden 
ibaret arsa. 

Yukardakl emlak ıatılmak Uzere yirmi gUn müddetle müzaye· 
deye çıkarılmıştır. ihalesi 14/11/934 Çarşamba günU aaat 15 tedlr. 
Taliplerin pey akçeieriy:e beraber mahliilat kalemine mllra• 
caatları. "6996,, -

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Kumaşı tespit edilen evsafa uygun olmak fartile müıtahdemlo 

için ( 230) ila ( 26) ) takım kıılık elbise imali kapalı zarf usulile 
münakuaya konulmuıt ur. 15 Teırinisani 931 tarihine mlisadif 
Perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu 
baptaki ıartnameyi görmek üzere Galatada Çi11ilir1htım hanındaki 
idare ye müracaatları. (7090) 
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Rahib·n Öniinde .• 
-----ımıı-------

.Diyan, Gözleri Dolu Dolu Oldu: " Şövalyenin 
Şimdilik Ôlnıesini f stemiyorum! ,, Dedi .• 

- Size karşı, hislerimi sakla
mak auretile küçüklük göstermek 
laten·em, muhterem pederim ... 
Açıkça arzedeyim ki, iki sebep 
dolay siyle ı.u c:!üello un yapılma· 
masını istirham edeceğım. Eirincl 
ıebep, ıizin bir felakete uğrama
nız ihtimalidir. Bu takdirde, hı
rıstiyr nlık alemi ve biz.. Sizden 
ebediyen mahrum kalabiliriz. ikinci 
aebebe gelince, ıövalyenin ölm'· 
ıini istemiyorum. 

R..ıhibin \ Ucudu, bir daha sar-
sıldı. Bu ıef er, deh dikkatle 
Diyanın yüzüne baktı: 

- Şu halde.. onu seviyorsun. 
Dıy e mırıldandı ... Diyan, omuz-

larını kald.rdı. Başını hafifçe 
1allndı: 

- Hayır P'derim.. bilakis, 
bu kr stah ve pervasız adamdan 
nefret ediyorum. Mühim bir mese
lede, tam gayem tahakkuk ede
ceği znman, bu adam bana bir 
engel teıkil etti. işlerimin altını 
tiıthne çevirdi. O zaman, bu 
adamdan en feci bir ıeki!de 
intikam almayı ahdettim. Şimdi, 
bu abtimi yerine getirmek için, 
bu adamın bir müddet daha 
yaıamasını istiyorum. 

Rahip, ayağa kalkmış, ellerini 
arkasına bağlıyarak gezinmeye 
başlamıştı. iri vücudiinUn gölgesi, 

duvara aksediyor; göz ucu ile 
onu takip eden Diyan'a, esatiri 
bir mahluk h"aslni veriyordu. 

- Acaba fU entirikacı pa pa· 
sın zihninden neler geçiyor?. 

Diyani.n kalbi şiddetle çarpı

yor, mühim dUşUncelerin tesiri 
altında bulunan papazın cevabını 
ıab.rsızlıkla bekliyordu! 

O sırada, rahip Löyfılanm 
fikrin de 11ralnan kelimeler de 
fundan ibaretti: 

- Kendisini saf Ye pak bir 
melek gibi gösteren şu fettan 
saray kad nının teklifi hakikaten 
doğru... Şöval} e denilen şu bar
bar herif, knçmcı defadır ki 
benim işlerime ·bir engel teşkil 
e diyor. Beni günlerce ve hatta 
aylarca muztarip eden bu adamı 

bir h mlede ö!dUrmekle ne kaza· 
nacağını?.. Onu ıstırap altında 
kıvrım kıvrım kıvrandırmak ve 
sonra, tam zamanında bir hançer 
darbesiJe kalbini parçnlamok da
ha zeı. kli olacak ... O zaman, yal
nız Şövalyeden intika m almış ol
ma khı. da kelmı;acnğım. B elki, 

dost ım Şarlkene de d ıha büyük 
bir h'zmette bu!unacnğ.m. 

Rahip, bir anda Diyanın önün
de tevakkuf dti. 1Jahi gözlerinde 
garip bir şule parlayan bu daber 
kadına doğru eğilerek: 

- Kızım!.. Müsterih o'unuz .. 
Sizi memnun etmek için, Grev 
meydanına gitmiyeceğim. 

Dedi ... D iyan yavaş yavaı ye
rinden kalktı. O garip şule ile 
parlc:..yan göz!eri, papazm mUe!i'sİr 

nazarlanndan ayrılamadı. İçinde, 
beşeriyet ihtiraslarının bUtün ateı
leri kn ılcımlanan b u nnzarlnrdn, 
hisleri olgun bir kadının kalbini 
çarçabuk büyüle~·en bir kuvvet 
vardı. Ya o, sımsıkı iyah bir 
çuha ceket ve ancak adaleli oy
luklarına kadar inebilen bol kısa 
kilot içinde teressüm eden bu 
demir gibi sağlam gUrbfiz vücut?. 
Insıanlığıo en tabii haşmet Ye 

kudretini taşıyan bu vücut, Dfya
nın dimağında hasretle uyu.şan 
bir noktayı gıcıkJadı... Şimdi 
önünde, h ıfifçe kendisine eğilmit 
olarak duran ve gözlerinin içinde 
ihtias zevkinin en dayanılmaz 
cazibesi taşan bu papazla, Bir;nci 

F ransuvamn yıpranmıt vncudUnU 
veliaht Hanrinin cılız ve narin 
endamını, Kont dö Jarnak'm 
hiçbir mana ifade etmeyen 
alelade varlığını bir anda 
mukeyeıe etti. Bfilün bunlar, ade· 
ta Diyanı tiskind:rdi. Beşeri kud
retin blitün mümtaziyet:erine ma
lik olan bu kadir ıahsiyet, ona 
btisbütiln derin bir vecdü heyd· 
can verdi.. Bu mncerapereat sa• 
ray kadınını, iliklerine kadar tit
retti. 

- fstirhamımı kabul etfğiniz
den do.ayı teşekkürler ederim, 
muhterem peder. 

Derken, kelimeler boğazında 
dliğllmle di... Gözleri kapandı. 
Ateşler içinde yanan başı, papa· 
sın pulat gibi sert ve metin gtiğ· 
süne dayandı. inler gibi bir sesleı 

- Eenl takdis ediniz. 
Diye mırıldandı. 

"" Ortalık ağarırken Diyan Dö 
Puvatyeye veda eden rahip Löyfıla, 
daha hala sükün bulmayan asa
bını yatışdırmak için yarım ba,.. 
dak konyağı bir hamlede lçmit 
ve yatağına girmişli. 

Arada n heı Uz iki saat kadar 
bir zaman geçmitti ki; yatak oda· 
sının knpısı çalınmııoc ~Jıip, ta.ili 
rüyalarla devam eden uykusundan 
uyandırılmıştı... Kapının önünde 
kısa boylu, kıp kırmızı yüzlü bir 
papaz vardı. Bu papaz, yerlere 
kadar eğilerek elindeki paketi 
korka korka LöyülAya uzatb. Ve 
dili dolaıarak: 

- Mon Sinyor hazretleri !.. 
Madlen kilisesi baş papazı duacı· 
nız tarafından takdim ediyorum. 
Mukaddes dua ve teveccühilnüz, 
daima üzerimizde olsun. 

D:ye mırıldandı. Yine yerlere 
kadnr eğilerek, yuvarlana yuvar
lana uzaklaştı. 

Löyfıla odasındaki masanın 

yanma gelere k paketi açtı. Pn
kette, ga} et ince meşin de 1 yapıl· 

mış tek bir erkek e.dive, ile iki 
kağıt vardı. Üstteki kfiğıdı aldı. 
Okumıya baıladı: 

(Monsinyor 1 
Hu sabah dua1ı i~fn kilisenin 

kapılarını açan bademe rahip, 
• takdim ettiğim - ıu eldivenle 
büyUk kağıt pnrç a s .nı kapı~ a 
mıhlı olara k bulmuş ve derhd 
bendeniz ... ietirm :şti r. Hangi 
k üstah taraf mcian yapıldığı malCım 
olmıyan bu hadiseyi • haabelva
zife - arzederken bUyUk bir hicap 
vo teessürle eziliyorum. 

( Ari ası var ) 

-TAKViM-- -
G a PERŞEM E Hııır 
31 25 1 ncl TEŞRiN 934 173 - Arabi Rumi 

l~ Recep ıası 12 1 el Tctrln JUi 

Ya\ı.\t 1 Eza.,1 Vnuti Va1<1t Ru nt Vua 
11---1~ ~ - -=-

GUnet l OS 6 22 Alııt.ım 12 - 17 16 

Öil• 6 41 11 58 Yatıı ı sı 18 28 

lldndl 9 38 14 SS lıaaala 1 l 25 4 47 

E 
Pardesüler, kostümler, paltolar ve mu ambalar bulacaksınız ... Fakat 

Galata'da Karaköyde kAln m hur 

•• •• B V K EL iSE FABRiKASI 
Her turlu rel<a atin fevkinde fiyatlarla daha iyilerrni takdim edecektir. 

Mandelberg - Burberry 
kumaşlarmdan imal 

edilmiş 

•mpermeablize 

En miike mel yerli ve 
Avrupa kumaşlarmdan 
mamul g.ayet şık bi
çimlerde ıpor ve şehir 

En son moda gayet 
şık, fmaliyesl itinalı 

ve teminatlı hazır ve 
ısmarlama 

Uzun müddet dayanır 
kat'iyyen eskimez 
her renkte ve 

teminatla şık 

• 
1 r r şamb r 

ın ve Çocu r a s n ov baların 
v ve ç 

ed.i 
ta a 

a tes 
r r. 

C Toplantı, Davetler ) 

Halkevlnde Fran ızco Kur u 
Halkevindenı Evimiı merkez: bina

sındaki Franaı:ıca kursları bu ıene de 
3 lkiocitetrin 934 Cumartesi gilaü 
ıacı t ( l 7)de açılacakhr. Bu kuralar her 
Cumnrteei ve Salı günleri üç derece 
üzerine devam edecektir, ve ücretı.z.
dir. Arzu edenler her gOn idareye mü
racaatla kayıtlarını yaptırabilirler. 

ZUhrevl Haatahkler 
Cilt ve zllhrevi haatalıklar cemi

yeti, evvelki glln Etibba Odoaında 
to:>lanarak yeni ıene intihabatını 
yopmıf, reial iğ• Dr. Huluıi Behçet, 
ikinci reisliğe Abdi Melek, umumi 
katipliğe Nuri Oıman, veznedarlığa 
Abbaa Beyleri aeçmiıtir. Bu meyan
da muhtelif fenni vakalar gösteril -
rek, münak a4alar y pılmııtır. 

olivut - Holivutun 24 Teırlnl· 
evvel nuıhası çok güzel resimler 
' ' e birçok filim mevıuları ile inti9ar 
etmiştir. ............................................................... 

lstanbul Birinci iflas Me· 
murluğundanı Milflls Kabz al 
Mustafa Ç nvufun yenil m muamele· 
si için alacaklıların bu senenin ikinci 
Tetrin ayının 1 inci Perıemb• gllnD 
ı aat llde huzurunuzla yapılacak top• 
lanmada bulunmnları ve vekil olan
ların vekiletnamelerini get irmeleri 
ve mUfliıin de hazır bulunma11 ilin 
olunur. (3968) 

Hammefandifer ! 
GIBBS pudr aın1 bir 
kere tecrUbe iniz. 
B şka hiçbir pudra 

frnllanmazıınız. 

Dr. A. KUTiEL 
Kara.köy Topçular caddeıi No. 33 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Bahnseflt F'eıamenk 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Ataıemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 

lerl. Kasalar icarı 

UMUMi MODDRLDK: AMSTERDAM 
şube ı er 1 : Amsterdam. Buenos Aires, 

istanbul. Rio de .Janeiro, Santos1 Sao Pauıo. 

1 tanbul DördUncU icra Me• 
ur uğundan: Hııçik efendi k111 

Hnykohi Hanıma iki bin liraya ipotek 
ıureti)e merhun olup KadıköyOnde 

Cafer nQ'a mahallesinde Muradiye ao

kağında cuıkl 24 yeni 32 No. ile mu· 
rakkam ahıap bir bap hanenin tama· 
mınn Oç ehli vukuf tarafından iki bin 
ı:ıcki:ıı: yllz lira kıymet takdir edilmiş-

tir. Mezkur gayri menkul açık artırma 
ıurelile parayı\ çevrilmesine karar 
't'erilmit "Ye 1/11/934 tarihinde ıartna
meısi dlvanhaoemiz.de herkeain gl>re
bileceği bir yere aaılmı,tır. Artırma 

pcfİn para ile olup artırmaya ittirak 
için bedeli muhamminin yQzde yedi 
buçuğu niabetinde pey akç ıl alınır. 

Artırma 28/11/934 Tarihine m'ftaadif 
Çar4amba günQ s aat 14 <!en 16 ya 

kadar İ tanbul dördUncU icra dnire• 
sinde yapılacaktır. Bedeli muhamme
nin yüzdo yetmİf betini bulduğu tak· 
dirde knti ihale yapılır. Aksi takdir
de n ıon art ranın tnııhhOdQ bnki 
ka)malt üzere on bef glln müddetle 
temdit olunarak 13/12/934 Tarihine 
müsadlf Perıembe gilnll saat 14 den 
16 ya kadar ikinci açık artırmaıı 

yapılmak auretlle katl iha1eai yap ln
caktır. İcra iflii• kanunun 126 ncı 
maddesine tevfikan İpotek sahibi 
alacaklılarla diA'er a]Akadarların ve 
irtifak hal~kı sahiplorinin dobi gayrı 

menkul Qzerindeki haklarını ve buau
ıile fais ve masrafa dair olan iddia-

larını tarihi iliindan itibaren yirmi gOn 

içinde icra daireeine bildirmeleri akal 
takdirde haklan tapu sicillerilo 1ablt 
o madıkça satıı bedelinin paylatma
ııından hariç kalacakları ve allkadar
larların iıbu mnddei kanunlyeye ta
mamen riayet eylemeleri 't'e mlltera
kim "Yergi Ye b lediye vergisi ve 

't'llkıf icarelerinin Mllşteriye ait olaca• 
ğı d chn fazlö malUmat almak isteyen
lerin Dnirenıiı.in 93414504 No. lu 
doliyaııına müracaat eylemeleri illin 
olunur. (3973) 

1 tanbul birinci lflüs memur• 
ıuıundan: Muiie limoncu Cemil efen· 
dinin r;. 11-934 Pazartesi günü saat 
11 de memuriyetimize müraac ati lüzu· 
mu ilin olunur. (3969) 

Cıd eayanı hay• 
ret bt! ıurctte kadiff 
gibi bir tatlılıkla tıraf 

eden TRUFLEX oyuk· 
lu tıraş bıçağını kul· 
lanarnk tıraş makine

nizi asrileetiriniz. 

Gilletto Safety Ra:ı:or Co U. S. A. mamd' 
IAtandandır. Toptan Hhf mahalli: S :dn~ 
No•ll ve Şllrekt.11. Posta utuııu Galata lt:r 

nizyol ları 
1 LE 1' M E Sl 

A·cenhleri ı Karaköy K6pr0bııı 
TeL 42i62 - Slrluol MUbtlrdar:aad• 

Haa Tel. 22740 
llrzıım::'SZI~ 4----~ 

K ra e ·z Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 25 

Birinci Teşrin PERŞEMBE gll· 
nn saat 20 de Hopa'ya ka· 
dar. 117038,, 

diş macu u 
nln: D"şleri beyazlatır. 

Ssnln: Diş etlerini be ler. 

Senin: Ağz ferahlık verir. 
S ni : Dişleri temisler. 
S nlnı Fenni imal edilir. 

SA • 
1 

Dit macunu 

s 
5 
6 
6 

N 
ı 

1 
1 
1 
ı~ 

2 
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Biftorg Şirketi Alacaklılar Sıra Defteri 

lnns ld resi 
lıml 

dl' S ra Ret Pılül6haıı:at Ta ep edilen Kabul • ıOD 1 

Miktar Miktar olunan 

1 -- Bivas ve ıilre- 2695 
k 111 vekili Al
kivyades Bey 

2 - Vilyam Hayler 2710 
V. Beraet H. 

3' - Z'zkullnh Hayat 810 
B. V. Mazh r B. 

4 - Haberlay ve ıü- 1443,50 
rekı'iaı V. Mercan B. 

6 - Rauı Ben Mahir Ef. 665 

6 - Gözem Şayu, E11- 350 
kcnazi Negr:n 
Limitet Şirketi 

7 - Haçik Barutçiyan Ef. 60 
H - Jozef Negrin ve 1790:ı, 

Şki 

9 - Mehmet lbrahlm Ef. 300 
10 - Ali Mehmet Ef. 210 
11 - Vahrıım İtlemeci 25~5 

y n Ef. 

12 - M rd:roı Ef. 
13 - Recep Ef. 
14 - K&mıl Ef. 
15 - Mehmet Ef. 
16 - A:lnto Ef. 
17 - laak Ha.it Ef. 
18 - Şatara vili ve 

mahtumu 

370 
40() 

80J 
280 

1425 
600 

1000 

19 - lzrael Şataroğlu Ef. f>OO 
20 - A vram Ef. 6fı0 
21 - Mikail Çiçioğlu Ef. 700 
22 - Pirs Ef. V. Feri- 1726,30 

dun Fikri B. 
23 - Perkins Ef. V. 917,50 

Feridun Fikri B. 
24 - halli Mıına Ef. 240 
25 - Haun Ihsan Ef. 650 
26 - lui Karandira Ef. 390 
27 - leon Miırahi Ef. 395 
28 - Davit Kaldttayn Ef. 450 
29 - R. H. Yahni Şti 30411 

30 - S\moel Ef. 300 
31 - Şab:ı.t Bicarano Ef. 300 

32 - Avram oğlu Molz " 42S 
33 - İsak Ef. :?30 

84 - Nef Şirketi V. 2607,83 
Abenynlcar Ef. 

35 - An don Zerdeva ki ef. 282,50 

36 - Dimltri ,, ,, US 

37 - Avram Çiçiyaıvili., 385 

980 

2710 

810 

1443,50 

:150 . 

60 
9304 

300 
210 

2525 

870 
40D 
300 
280 

1425 
600 

1000 

500 
650 
700 

1726,30 

917,SO 

240 
6 j0 
390 
395 
450 

19501 

30 
300 

425 

230 
2607.33 

-6 1715 Fazla talep edil-

6 

' 
6 

6 

6 

diti d 

665 Senet teminat ola
rak verilip mukabili 
alınmadığından 

6 (8600) Fazla tal~p edildi
t" n den 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 2i3/1/44 İngiliz Lt

raın mundili 
6 146/14/8 İngiliz Li

rası mukabili 
6 
6 
6 
6 
6 
6 10910 Faz.la ta'ep edildi

ğinden Tevhit edilen No. 
dnhil 

6 
6 

6 

6 
6 (6359.85) 

6 
6 

lsviçre 
mukabili 

franıı 

• 

L 
K .ı lanınız. 

1\ 

Ciğerler ıçın hava ne ise 
d'şler için de RADYOLlN 
odur. Hasta ciğerler kadar 
sağlam ciğerlere de hava 
lazım olduğu gibi, bakımııı 
dişler kadar temiz ve bef.BZ 
dişlere de RADYOLIN 
lazımdır. Hava kanı, RAD
YOLIN ağzı temizler. Ha
vasız kalan en ıağlam 
vücut nasıl zehirleniue, 
RADY:OLIN ile fırçalanmı
yan temiz ve beyaı difler 
de öylece sararmağa ve 
çUrUmeğc mahkümdurlar. 

LI 

. K LE R i 

le son moda 
KADIN - ERKEK - ÇOCUK 

LA 

CISLAVED 

markasına dikkat 
ediniz! 

Öz y··rkçe 
e e e 

Koşuğ ile 
Ölçü 

Yeni yelİfCD kogutcuların (1) yaa
dılrJarını okuyorum. Bunların içinde 
çok g{lzel [yazanları olduğu gibi, çok 
güzel yaz.abilecek iken ölçil ( 2 ) bil• 
memek yOzOnden yazdıklarını okuta• 
mıyaalar da var. 

Koıuğ (3) yaz.mak için, ilk lince 
çok koıuğ okumuo olmak gerektir. 
Kulak, deyimlerin lnio :çıkıılarına 
alııık olmalıdır. Bundan baıka Hld 
ile yeni ölçn biçimlerini iyi Öğren• 
melidir. 

Dlzeklerin ( 4 ) sonlarına getirilea 
ayaklarda da. ynnlıo yapmıya hiç 
srelmcz; bütün bir koıutun gllıelliğinl 
bir tek ayak boıukluğu sriderir. 

Kotuğ yazmanın; öğrenmektea 

çok, yaratılıtın bir vergisi oldutu• 
nu aöylerler. Bunun tersini söylemi
yorum. Şu var ki yaratılıttan alına• 

nrgiyi iyi iıletip ıııldatmıyn bakma
lıdır. Bu vergiden ancak o çağda 

onulunabillr ( S ). 
Koıuğ yazmak isteyenlere derim 

ki bu iıe ilitikll ( 6 ) birkaç bitik 
okumakla elde edecekleri bilg yi hiçe 
aaymasınlar 1 

Okuyup öğrensinler. okuyup 81-
rendiklerine uydurornk yaz.sınlar.. O 
çağda gllzel yazdıklarını, güzel yaza
caklarını kendileri de anlarlar. 

ismet Hulusi 
1 - Koşuğcu - talr 
2 - Ölçü - nzin 
3 - Ko;uğ - oiir 
4 - Diz.ek - satır 
5 - Onulmak - istifade etmek 
6 - İlitikli - ait 

Öz 

4 
5 
6 

B~gUnkU Bilmece 
Bot dört köteleri a,ağıda yazılı 

manalara gelen öı Türkçe kelimelerlt 
38 - Matmazel Liya 285,35 

Kohen 

282,50 

225 

385 
2Si,3Ş 6 (796) İsviçre 

mukabili 
franıı TUrkiyenin Yerli Mallar Paznrlarında ve umum kundura doldurunuz. Bu ıayede hem vnklt 

89 - Menalıem Aben- 285,35 6 (686) isviçre fr nıı 
satan mağazalarda arayınız. ııeçirmit, hem de öz Türkçe kelime-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ leri ö~renmit ~ursunuz.I 
t 2 3 yakar Ef. 

40 - Davit Ef. 

41 - lıiya Goral Ef. 

42 - A. Leroer Ef. 

43 - Mcnaıo Kuz.en Ef. 
44 - Sı:ıbetay A•ram 

Ef. Varak Ef. 
45 - Viktor Ruao Ef. 

562,SO 
920 

6U,78 

8JO 
6190 

3151 

46 - lzak Abuizak Ef. 240 
47 - Samoel Pardo Ef. 380 
48 - Mioel Behar Ef. 140 
49 -Alber Romano,, 300 
SO - Viktor Sevi Ef. 265 

285,35 

862.SO 
9~0 

613, 78 

830 
4237 

2696 

240 
380 
140 
800 
265 

6 
6 

6 

6 

mukabilinde 

6 (1952,50) lira fazla tale
binden ret 

6 455 Lira fazla talep 

6 
6 
6 
6 
6 

edilditindtn ret 

sı, 52, 53. 5J, 55, 56, s1, 58, 
59 -- izldor Abuizak Ef. 850 
60 - Abdi Semih bey 450 
61 - lıkonto Türk Li- 3535 

Numaralı alacaklar (29) No. ile tevhit edUmittir 

m ted Şirketi 

'2 - A. Mandel Ef. 

63 - Kutelli ve Ze
roda vaki Şirketi 

64 - Semethor Ef. V. 
Ben11iyon Ef. 

65 - Hazine 

7492.30 

5320 

1057,50 

1688,89 

fl6 - Elektrik Şirketi 202,35 
67 - (~9) No. ile tnhlt edilmlıtir. 
68 - iz.ak Behar 801,50 

Yudn Ef. 
69 - Mehmet Ce- 2730 

mil B: 

350 6 
450 6 

2373 6 1162 Faıla talebinden ret 

7492,30 

5320 

1057,SO 

94,12 

202,35 

801,50 

2730 

6 (23151,95) İıvlçre franıı 
mukabili 

6 

6 422/19/6 lnıiJiz Uraıı mu
kabili 

S 1594, 77 Lira hakkında ka
naatbnht vesaiki mevcut 
olmadıtmdan reddine 

6 imtiyaz talebinin reddine 

' 
' 

lımi 

70- Y ovıınaki Pet
ridia Ef. 

71 _ lıkonto ve ti
caret Ko!lelı::
tif Şirketi 

72 - Gabııy Bira
der'er 

73 - Bivnı ve Şil
rekisı 

74 _ Savı Neftçi 
oğlu V. Yor
danaki B. 

75 _ Dav:t Kürk-
çü Ef. 

76 _ Kar.ıko Ef. 
V. Daniel Be
har Ef. 

Ta'ep ~dilen 
Miktar 

258,68 

1126 

994,SS 

224,05 

725 

Kabul edllan 
Mıktar 

258.63 

1126 

994. s 

224,05 

725 

Ret Müllhazııt 

Sıra Olunan 

6 

6 

6 

İmtiyaz: talebinin mils
tenidab kanuniyeai ol
mad.Qından reddine 

ilk •ıra Sigorta primi 
olduğundan imtiyazlıdır 

• 
(2) iki maldnayft iıtlhkr>k iddiası: latihkak lddiaaınua 

reddine 
Bilumum Makinalara lstihkcık iddiası: İstihkak iddiaaı-

nın reddine 

71 _ Faik Ruten 604.7S 604,75 ' ye Zeynclr -
bid'n bey V. 
Ri\slem Ke-
malettin B. 

Jstenbul 2 nci iflas MemurluAundan: 
fstanbulda Sultanhamamında Haçapla hanında çorapcılıkla iıtiıal eden 

y akup Bağdat Şivili ve elia Piçha:ıe Biftorg ticaret evi tirketinin borçla
rına ait tetkikat bitmit n ııra defteri yukarıda a-öıterllditi Ozere tanzim 
n daireye tevdi lulınınııtır. Alacaklılar (2) ncl toplanmasının 19/11 934 Pa
aarteal gOnil ıaat 14 de yapılmaaı kararletbrılmıttır. AlacaQı h .mamen ••ya 
kısmen knbul edilen alacaklıların mezkür toplanmada ba:ııır bulunmaları 

i{An olunur. 

Sıra 
tan bu) Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
S mtf Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak No. Hissesi His&cye göre mu: 

No. ıı 
1466 Samatya Kocamustafapaı Demirci Oıklyan Kagir hane 36 
1469 Bliyükdere Bilyilkdere Ortakuyu Bir klUbe ve arsa 43 

hammen ktymetı 
1/12 242 T. L. 

1/2,7/20 57 " 
1474 Edirnekapı Eıldallpaşa Sarıyanko Arsa Met. 132 14 
1475 ,, Hacı Mubiddib LökUmclller ,, ,. 300 165 
1478 Kuzguncuk Kuzguncuk Bostan ,, ,, 75 :.!5 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mUlklyetlerl bir hafta mllddetle temdiden aatıp ç.ıkarılm.ştır. 
26/10/934 perıembo ve 147 4 • 1475 • 1487 numarablaruı 27110/1934 Cumarteai 1&at on dörttodir. 

Tamamı 1056 " 
" 680 " 
" 150 .. 

ihaleleri 1466 • 1469 numaralıların 
(6983) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sold .. u • 

l - Taraf - kamer 
2 - Almak maıtarından iamtfall 
8 - Çarıı.. 
4 - Vahıi bir hayvan - memleket 
5 - Nuil 
6 - Halis 
Yukarıdan atağı: 
1 - Kaide, inizam 
2 - Eğlencesi 
2 - Hamamda yıkayan 
4 - Baoına bir harf daha konulea 

ana o'ur 
5 - Rabıt edatı 
6 - Yemekten emrlhaur - cemi 

edatı 

DABCOVICH vı ŞUrekASI 
Telı 44 708 • 7 • 412~0 

Anuu ve Şark limanlan arıuıoda 
muntar.am poıta. 

Anver1, Rotterdam. Ilamburg Te 

bkandinavya limanlan ioin yakınJa 
hareket edecek vapurları n dünyanın 
baılıoa limanlarında tra11Sbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hansburg vapuru T. evvel .eonuna 
doğru. 

August Leonhard vapuru 26 
Teşrini aniye dogru. 
Yakında hnreket edecek vapurlu 
Hen burg vapuru 8-6 T. saniye 
dogru. 

AuguGt Leonhard vapuru S 
K. evvele doğru. 
Faıla tafsili\a lcln Galata. Frenkyan 

han umumi acenteliitlne mUraonat 
'l'el. 44 707 8 • 41220 



• Milyonlarca ınsan 
DAi N 

Pilleri ve 

Cep fenerleri~~ 

p () ER 
P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

tliillllıiS" ÜYÜ 7 buçuk 

karaş AZE 
Cumhuriyet bayramı 

ıayııı 

28 
sahife 

Numero 1 Har Pazartesi çıkar Numero 1 

İlk sayıda dört büyük tefrika var 
Hakiki casualuk: Edebi tefrika : Deniz tefrikası: Siyasi Tefrika ı 

Umumt harpte Fransız ErkAnı Harb!yeı1 Ba,tan baoa aık Ye heyecan romanı 1622 de Akdeniz.i titreten 60 milyon Alman rehberi 

Casuslara Sevenlerin Ahı!.. T O R K H i TL E R 
Alman Erkanı Harbiye plAnla· 
rmı nasıl çaldırmıılardı ? 

Bu edebi tefrika Türk 1&n1 atının korsanları birkaç gemi ile bUtUn bütün dünyayı zaptetmek için 
en güzel eseridir. denizlere nasıl hakim olmuıtu? nasıl program yapmııta 1 

1 - Parmak izinizi tanır mısınız? 

4 JI 1, •• abaka• 2 - Güzel çocuk mUsabakaıı ? 
l V I US • 3 - Ô% Türkçe miiıabaka ? 

TUrkiyenin en tanmmıf terzisine hazırlattırılmıf olan 

MODA SAHiFESi 4 - Bunlan biliyor musunuz ? 

Kadın, Tiyatro-Sinema-Spor-Dünyanın en meşhur eserlerl-Mem e 
hikayeleri - Garibeler - Dünyada olup bf tenler. Vesaire ••• 

\l f.. \l \ YENi 
Ş \ ı ~ NEŞRiYAT 
f günlük, aylık, haftalık 

mecmualar 

SADET TiN TiCARETHANELERi 
MEKTEP KITAPLARI 
Vilayet bayii 

LEVAZIMI 
KIRTASiYE 

Şube: 

ADAPAZARI 
............ 1 ............ 

Gebzeli~-.. 

Ticarethanesinde 
fiatlarla 

Lira 
.ı,50 x 21 15 
4,75 x 19 15 

500 x 19 16 
30 x 5 32 

Amerikadan getirdiği yeni 
otomobil lbtiklerinl diğer 
markalardan % 50 tenzilltla 
satmaktadır. 
Adrea ı Galata, Karaköy, 
Hamam sokak No. 3 ve 12 
Şubesi: Buru Y ealyol No. 90 

Her aksam 

OVOTNI'• 
Necıp ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSEm 

•• 

ola • • 
Giyeceğiniz 
tuvaletin 
kumaşını 
intihap 
ettiniz mi? 

•• 
1 il 1 t' 

mağazalarında düşündüğünüz, 
hayalinizde yaşattığınız kumaşı 

bulabilirsiniz! 

İ P E K İ Ş'in saf enlerini, ta/falarını, 
orga11.dinlerini bir kerre görü11üz. 

AHMET FAHRi 
(Operatör) 

Dr. HÜSEYiN KENAN 
( Sinir Hekimi ) 

RUHi VAMIK 
( Diı Tabibi ) 

Muayenehanelerini İıtlklil cadde
ıinde Parmakkapı tramny iıtaa

yHunda imam ıokat nda Nuri Bey 

apartımanına naklet(~~~.;)ır. 

-~ Emrazı dahiliye :-.-
ve hıfzı sıhhat mütıhaesısı 

Doktor muallim 

ŞEKIP HABiP 
A vrupadan dönmUıtür. Hastalarını 
Ayasofya, Yerebatan caddesi No. 43 
Hacı Süleyman Ef. apartımamnda 
kabul ediyor. Cumarteıi, Pazartesi, 
Perjembe gilnleri öğleden sonra . 

.. -~ Telefon: 280815 ._ __ 
.. 1 • ....... • ·- .... ~-·.-, 

Son Po•t• Matb••mı 

Sahibi: Ali Ekrem 
Nevlyat MldGrCh Tahlt 


