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F eıik'~t' Ms·~ b;~;;d~· adi c'T"'' ~=~~ır 
Sıhhiye Bakanı Balıkesire Ve Oradan Bugün 
Erdeğe Giderek Vaziyeti Görecektir 

Balıkesir ( Huıust ) Z 
ıarsıntıların d - elzele artık hafjflemlştlr. Duyulan haf~f 
anlaıılmıştır ~· 1;vve~kl sademelerin aksinden başka birıey olmadığı 
daha gözde~ a, ?ntı an. müteessir olanlara yapılan yardımı bir defa -
etmiştir. Sıhbigeç;m~k üzere Balıkesir Valisi tekrar Erdeğe hareket ............................................................ .. 

)'or. Buradan ~d ~ an~ Bay Refjk'in do Balıkea:re ırelmeıi bekleni· 
S 

11 
ege gıdecektir. 

a anb pek ziyade hafiflemi• oldu"'u . . d l d 
y 5 ıçttı a a ar an halkın ay• 

( Devanu 15 İnci yüzde ) 

ah ı aşacak Mı? 
Kasablar C . . . emıyetıne 

iş Öyle 
Bakarsanız 

Gibidir 

Ş Et f iotınırc ılllımeılnl temin etm•k lôzrn 
ubattan ftib resimle . 

1 
. aren mezbaha katibi bay Ömer Koç bu it üzerinde 

kuruı rı~ 0 kılo tlzerlne dokuz dOn kenc:Hsile görüten bir muhar• 
lcarar ~ a~ak .alınması yolundaki ririmize ıunları ıöylemiştir: 
celebier 0 ayıs~yle, ka1ablar ve " - Reımin kilo üzerinden 
6konorn· ~emıye~I el birliğile ve 9 kurut olarak alınması ka· 
•trniıler~· akanlıgma müracaat rarı ml\stahılli •• daha ~iyade 
idare b ır. Her iki cemiyetin balkı zarara uğratacakbr. Biz, 
bu İfi ey~tlcri dlin toplanarak kilo uıulOnden ziyade resmin 

K Y~nıden görOımUşlerdir. fazlalığına itiraz ediyoruz. ÇünkO 
~ aıa lar cemiyetinin ~mumi ( Devamı 15 ncl yüzde ) 

Kötü Bir Söz Ve Kötü Bir Cevab 
karı ~ılca~amam (Husuıi) - Kazamızın Pazar nahiyesine bağlı 0 Yu-

l 
ara\rıran,, köyUndo evli bir kadın yllzUnden bir cinayet vak'aıı 

0 muıtur B kö d · · 1 k d M i 
1 

d • u Y e Bay Talıirin eşı Emıreye ayn öy en uslu 
:: °a 8 

1
bir del.kanlı musallat olmuı. Bundan dolayı Tabir ile Mnslu· 

b :~.an c ,..ılmıı. Geçen gün Tahir ve kardeti ile Muılu ve diğer 
kazı e ıkanlılar köyün ortalık odasında otururlarken aralarında ıöz 
avgası açılruıı ve Mu 1 T h' 

u _ B . • u, a ıre: 
d . en senın eşini mutlak elinden alacağım, o benim olacaktır." 
Mem1ıı. Bu ağır sözden ;iradesini kaybeden .Tabir tabanca1ını çekerek 

M
usfunun göğsün-e . karıı iki el ateı etmiı, çıkan kurşunların ikisi de 
uı unun kaıı..· · · 

• • ,.1111.deprek öldür_mUttllr. Katil Tahir yakalanmııtar. 

.· 
t • 

tr 1 

it. • .. ...... ' 

Yeni Tefrikamız 
Bugün Başlad• 

Esmer 
Son Posta okuqucularına '·Es
mer Gül,, ii takdim •tmekl• 
611 gılın •n bügük flB 1111 lıege
canlı tarihi romanını okutmak 
/ır•alını kazondırmıı olugor. 

Hemen 14 üncU 
Sayfamızı 

lngllterenln Yeni Bir Hava 
Rekoru TefebbUaU 

Loadra, 16 ( A.A.) - Sinaapur 
U11Q babrtııine mabıuı d4'rt büyük 
deniz tayyare1l bu .abab Pemroke 
rıhtımından kalkmııtır. Napoll, Bura 
Karati yo!u ilo tayyareler Sinaapur'a 
gideceklerdir. Martın 2 sinde orada 
olacaklardır. 

Uzak ıarktaki bUyOk lnalliz lima
nına aid deniz tayyareleri 8000 millik 
olan bu Jolculutu illi defa Japmak-
tadırlar. · · 

ldare itleri telefonu: 20203 Fiab S kurut 
• 

afıfle· • 
ır 

Türk-YunanDostluğunuKıskananlar 

Bir Bulgar Diplomatı 
Garib Bir Yazı Yazdı 

~~~~~~~~~~~ c 

Bunda, Türk - Elen Münasebetlerinin 
· Gevşediğini Söylüyor 

Türk • Yunan doıtluğu geçen 1 r 
giin dini kıyafet meselesi mlinase- p . s·ıh 
4et:le bir tecrllbe atlattı. roıa 1 assa 

Yunsnlı doıtlarımızdan baıı· D • • 
ları, yersiz bazı tonkidlerde bu· ıyor • 
luodular ve iki uluıun da doıtu "lıiD aııl tuhafı, Türk • Elen 
olmıyanları sevindirdiler. ((Mir» müauebetleri hakkıoda ıöaterilen 

bu kanaatlerin, Türk dıo iıleri 
iıimll Bulgar gazetesinin neıriyatı bakanı'nın, Türk • EJen anlııma· 
buna delildir. «Mir» bu doıtluğu ıının 1ağlamlıiı .,. genişlili tez&· 
gevıodi, diye tavaif ediyor. Hal· hürlerini müzakere etmek üzere 
buki ona cevabı bizzat Atinalı Atinaya geldiği bir ıırada ıöylen• 
Proia gazeteai veriyor ve C.lyor ki: miı olmnııdır.,. 

Bir Bulgar diplomatı, Bulga· --------------
riıtanın sabık Varşova elçisi B. kaybettiğini ve bu sebebden do-
Borb Vasof bir Sofya gazetesin· layı TUrk ·Elen anlaşmaaının na· 
de Türk • Elen mUnascbetlerin· zarıdikkate alınmıya değmez bir 
den bahıederkeu yerinde olmıyan şekil aldığını yazıyor. Eğer B. 
bir memnuniyetle hiçbir zaman Vasofun diplomat!ığını bu makale 
sağlam olmıyan bu mUnaaebetle· ile ölçmek lAzımgelıe idi her hal· 
rin bütllo samimiyet ve der:nliğini (Duamı 15 inci Jllıd• ) 

ÖZ TÜRKCE 
"S"nen toprak· r-'" ~ Bu, blr yandan 

larm n kime geçe· s y Almanlan ıevin• 
ce~ini ortaya koy- arre arası dirdi. Ôteki yan• 

mak için UIU1!ar K d dan da Franıızlan 
aruı derneğİnİD apan } i'Qcendlrmedl. Şu• 
ııözQ altında ya pı· .._.. _____________ nun için ki, yapılaD 

lao genel danıımada A maolnr yıkıcı danıımanın verdıti son; Alman ve 
bir çoklulda fistfin gel:liler. Fransız u:usları uaaında ıürüb giden 

B ı üstünlük "Sarre,, i yeniden Al· gcrı(n!iği ortadan kaldıracak gibi 
manyaya ·n Almanları Sarre'a kAvuı· görünüyor. 8u iki uluıun blribirlerlle 
turdu. iyi geçinmeıi, yer yQ:ıiinün der!ik 

Bir Ullrenin hangi bayrak altında düzenliğini ko'aylaıtıracak. acunu bir 
Jlfllmuı gerekli ol "uğunu anlamak barut fıçııı o'makiaıı kurtaracaktır. 
için böyle danııma ara bat vurulma11, "Sarre,, Avrupanın aabeQ'lnde açıl· 
ac .klı birıey o'aı da, dan·omanın ıo· mıf bir yara idi. Bıı yıuanın kanırreıa 
aun:Ja o Olkenin yine eski bayrağı olmadan kapanmaıı, bugün barıtıkl it 
altına dönmeai, hakkın yer:nı lıulmaıı sevenlerin yüzlerini güldOrH yeridir. 
brkımmd:ın çok yerinde birteydir. _.,. 

ı 

- latanbulda bir çocuk tiyatrosu kurulacakmııl .. 
- Çocuk bahçel~rinde oynayan sakallı bebekler içio mi? .. 
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SON POSTA 
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CHalkı Se~~I D A B i L i HABERLER 
Halkın Hükumet 
Teşebbüslerine S O 
Güveni 

r • 
ır 

,., 
ıgın 

E rgani Istiktazınrlan sonra Sı
va11 • Er~urum Deıniyolu için 
açı ıı ıki uııll!OD lır lık biriucı 
h•ıın tahviller t mamen h r· 
caumıştır, m rul t im non 
karş ı balkın lıu biiyıik aluke. ı 
~ük retmiye dt>ğer. Hu münase
betle clüo, fıkı rlerini eorduğu• 
muz kimseler bakın bize neler 
ı;öyled ı ler: 

Bay ZiyR L çın ( Sirkeci MelPk 
kıraathane i)-D hill lalikrular hüku
mef e halkın knrtıl : klı olarak biri bir· 
lerine gııvenmderinin tam bir ölç ü ıO· 
dar. HükQmet Ergani bakır yolu 
için bir istikuı yaptı tnhvi' ler aı 
a manda t mamcn a tald ı. Sıv~ı -
Erzurum d emiryolu için iki milyon 
liralık birinci k ısım t .. hvilleri de ta-
m a men ı tılm ·tbr. Bundan anlıyo:-uz 
ki halk n hllkuınete itimadı çok 
kuvvetlid ir. H lk bu suretle hukfım•te 
itima Jını bild irirken yu rdunun imarına 
kart ı duyduğu derin alakayı da dOn
yaya hayk ır .yor. 

Bay Mu-rad Atik r ( S irkeci Köp
rUlü Han 29 ) - DemiryoHar her 
yerde memleketin kan damarları dır. 
Fakat yalnız kan d aman değil aynı 
z amanda can damarıdır. Yurdumu:a: 
çok ~eniıtir. .lfo cennet yurddan 
hakkile iıt;fado e :!chilmek için her 
köfe&İnln demir ağlarla birib 'r lnc= br A'· 
lanmuı llzımd ır. General fımet bG
kGmetlnin vaktile demiryol ıiyasetine 
itiraz edenler o'muıtu. Fakat gö:G· 
len fe7 zh neticeler bu muarızları 

bile ilıam etti. Ş'mdi demiryo'u ıi7•• 
Ht'mızi bef enmiyen 'H alkıılomıyan 
kimıe yoktur. Yurdda her fazla bir 
refah için -tılmıt bir temel taııdar. 
H alk ta bunu tamamen mtldrikdir. 
Onun için En.urum - Sını tahvilleri 
lıtanbulda temamen aatılmıthr. 

Demiryoluna verilen para bota 
ritmiyecektir. Bir in eVYe'l H Aydar
p • tadan bindi timiz vagonla Erzuru
aıuınuıu selamlamak i ıtiyoruz. Sabır

ıııhkla bunu bekliyoruz. Bu vedle He 
General İımet lnlinüniln d emiryolu 
ıiyaHtini bir daha alkıtlarıı. 

lf. 
Day 1 mail Hakin ( Beykoz Yalı 

köy 186 ) - Umumi harb senelerinde 
bazı gençler fİmendifercilite henı 

ettiler. Benim de otlum Ana~olu hat
tında bir &ltajyer o'arak bulundu. 
O Ttıkit hatlı: r. mız t mamen E'ayri 
Türk unsurlar.o elinde bulunuyordu. 
Türkler timeadif .,ciUk yapamazlar 
diyorlardı. 

Guya ıimondlfercilik l'ökb~ ··
bille gayri Tilrkler için inmiıtir. 
İzmir ve lstanbulda timeudifer mek
te ble.rl açıldı. Geneler yetiıti. lnkıllb
daa ıonra bütün yollar bi:ıe geçli. 
Şimdi 'iürkler pek güzel ı 'mendiferci 

oldular. Hat'arım ·zda h·çbir Rum ve 
Ermeni yoktu ı . Tilrkler yalnız itletme 
itinde muvaffa k o'madılnr, inşaatı 
da kendileri y· pıyorler. Y t:ni yolları
mızdaki biHun tünell t:ri köprüleri 
Türk mübendis~eri yapt ıla r. Şimdi de 
S:vas :lan Erzurumn yol uzatnc· fız. 
Millet kendi zeldiı na Ye ıayine gG· 
ven "yor. Bunu da ç ıkarılan istikraz 
bıhTillerini kap • tırcns :na almakla 
lsbat etti. Yakında Türk lokomotifleri, 
düdükleri!e Erıurumun güzel ot• 
manJarını ıelamlıyaeaktır. 

• g a 1 
. Orhangazili Ktızım ve Süleyman adla iki erkek 

l!e Emine adlı bir kadın evvelki gün yumurta 
sepetleri altında sakladıkları 6 kilo esrar ile Yalova 
yapurundan Köprüye çıkarlarken yakalanmışlardır. 

gal yakar.ak ıımmakta iken kazaen muhtelif yerle
rinden yanmıştır. HUaeyin tedavi için Beyoğ:u bas• 
tanesine kaldınlmıitır. 

* Tatyos ve Hamparsum adlı iki esrar kaçak· 
çısmm Üzerlerinde de iki kilo esrar bu"unmuıtur. 

-tc Galatada vatman lsmai!in idaresindeki tram· 
vayın aol tarafına asılan Musa adlı bir çocuk akt l 
taraftan gelen bir tramvaya çarpılarak yaralanmııtır. 

* Evvelki gün Karagümrllkte yakalanan HayaU 
adlı birinde 107 kilo ve Kliçlikpazarda lsmail ve 
T ed iktc 43 kilo kaçak sigara bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

Salih ve Mustafa adlı, iki sabıkalı, Defterdar
lıkdaki evlenme daireal hademelerinden Hllseyinin 
ceketini çalarak savuşurlarken yakalanmıılardır. 

lf. Gedikpaşada Alinin dükkanmda çalışan Said, 

Bunlardan ba~ka son 24 ıaat içinde de şu hAdl-
dnkka!ldan 10 kilo şeker çaldığından yakalanmıştır. 

lf Fenerde oturan Niyazı adlı bir çocuk bir 
seler kaydedilmiştir: 

Trabızondan üç gUn evvel gelen Hüseyin adlı 
biri evvelki giln Fındıklıda bir kayığın içinde man-

oyun yüzünden çıkan kavga neticesinde Şevket 
adlı bir çocuğu taıla batından ağır surette 
yaralamıştır. 

Düzenlik İş~eri iki Tecavüzün j 
Beyko?. G ünden Güne Suçluları 
Güzelleşib Bezeniyor Yakalandı 
Son zamanlarda Bey koz ka· 

zas·nda bUyUk bir umran faaliyeti Balatta Karabaı mahallesinde 
göze çarpmaktadır. Eu ıene oturan sebzeci Dlmo ayni mahal· 
Boğazın Anadolu sayfiyelerine lede duran (7) yaşında Anakız 
çıkacaklar, Üıküdardan Beykoza adlı bir çocuğa tecavüz ettiği ve 
kadar muntazam ve e'ektrik.erle belsoğuk uğu ı adığa iddias'. le 
aydın!atılmış çok güzel bir yol yakı:ıla11arak Bün müddeiumumi· 
göreceklerdir. Beykoz kaymakam· liğe veri: miştir. Müddeiumumilik 
lığı şimdi bütün faa liyetini kendi çocuğu muayene \re hasta!ığı tes• 
mıntakasının yol ve temizlik itle· bit ettirmittir. Tahkikat devam 
rine hasretmiştir. Şu günlerde edıyor. 
AoadoJubisanndan Göksuya ka· 'f Raminin Cuma mahallesinde 
dar yepyeni bir parke yol yapıl· oturan 21 yaşlarında hacı oğlu 
mışbr. Elektrik Paşabahçesine İhsan da komşusu e!ektrik fab-
kadar gelmiı •e iki gUn evvel de rikası işciler:nden bay Hakkının 
inşaatı ha; h ilerleyen ıite ye cam 11 yaşındaki oğlu Hilmiye teca· 
fabrikasına yet:ştirilmiştir. Şubatın vliz ettiği iddiasile yakalanmış, 
on be4inci günü de Beykozun ad:iyeye· verilmi,.tlr. 

eıektrıkıerı yanacaktır. üskudar· Trenden inerken 
dan gelen ıose geçen ıene Paşa-
bahçesi s ırtlarına kadar uıatıl· Ölüverdi 
mıştı i kbaharda bu yel Eeykoza 
yet.ttiri:ecektir. Beykozda kayma- Dün Adapaıanndan gelen 
kamlık binasının önündeki Çak- tren yolcularından Adapazarh 
makdede meıarlığı tamamen Remziye adlı bir kadın, trenden 
kalC!ırılarak toprağile altı metre ineceği sırada ansızın düşerek 
kadar denız doldurulacak ve ölmüıtür. Yapı!an muayene ne.i-
me2arlığm yerine yeni bir park cesinde Remziyenin mübteli ol-
yapılacaktır. Yağmurlu günlerde duğu rahim hastalığından ö!düğil 
Beykoz sırtlarından akan sel anlaşılmıştır. 
sulan caddeyi daimt bir ç mur r altepeda Bir Cinayet 
deryası haline getiri} ordu. B:rkıç gün evvel Maltepe çar-

Kaymakam Bay Ihsan son gün- şı ::ında b:r cinayet olmuş, çarşı 
lerde caddeyi sabah, akşam hı- meyhanesinde garson!uk eden 
Jumbalarla yıkatmıya başlamışhr. Ahmed isminde biri, 18 yaşll!rın· 
Bu sel sularını daha yukarılarda d Hayreddin isminde birisini 
bir sed halinde toplayarak geniş b .çnkla ağır surette yaralnmışltr. 
borularla denize döktürmek için Cinayete aebeb, lü· um&uz l:ir 
yeni bir proje hazı rlatmişhr. Bu kavgadır. Kavga esnasında araya 
proje tatbik edJince Eeykoz g·ren:erden bahçıvan Mustafa da 
çamurdan kurtulacaktır. B~ykozun ha' ifçt> yaralanmıştır. Ahmed ve 

iki ş · bbeli arkadaşı ynkalanmış· 
Yalı kö; Undan Çayıra ~iden yol lardır. 
bozuk bir şose idi: Bu sayfiyenin I 
en güzel yeri yazın tozdan, kışın Sar:u :llılık Elmiş 
çamurdan kurtulamıyor. Kayma- Arab Mebrned adlı biri ken-
kamlık buras.na da parke döşet• dini bi:mi} ecek derecede sarhoş 
miyc karar vermiştir. Bay Ihsan bir halde Beyoilunda ötekine 
yakında bu işe başlanacağını da beriki:ıe sarkıntılık ederken ya• 
söylemektedir. kalanmıştır. 

Asırırlarken •. .,.. 

iki Güvercin Hırsızı 
Yakayı Ele Verdi 

Beşiktaşta bir hırsı1lık vakası 
olmuş, iki çocuk bir kadının gü· 
vercinlerini çalarken yakalanmış· 
lardır. Hadise şöyle geçmiştir : 

Beşiktaşda Muradiye mahal· 
lesinde Bayan Hayriye adlı gü· 
vercin meraklısı b~r kadın var
dır ve en cins güverciolerl bes
lemektedir. Fakat son zamanlarda 
Bayan Ha} r;yenin gllvercinlerl 
birerbirer esrarengiz ıurette kay• 
bolmaya başlamıştır. 

Kaybolan gtivercinlerin sayısı beıi 
bu?u .ca Bayan Hayriye son derece 
kcderlenmit ~e gece gündüz sıtı
vercin' erini ~ uva!anna kapatarak 
be!demiye başlamı§hr. Nihayet 
evveli gün bayan Hayriye pen
cerenin önünde oturarak bahçe
deki güverc.n kafeslerini seyret-
mekde iken iki çocuğun bahçeye 
girerek güvercin~erin bulunduğu 
yere doğru gitmekde olduğunu 
görmüş ve pencereyi açarak 

feryad etmeğe başlamıştır. 

Bu feryad liı:erine yetiıenJer, 
Fethi ve Hasan ismini la§ıyan 
bu iki çocuğu yakalıyarak po!i.e 
teslim e:mişlcrdir. Çocuklar 
bayan Hayriyenin beı küverci• 
ı.lni çalarak ıathklannı itiraf 
etmişlerdir. 

Yağ Tenekelerini Çarmış 
Asmaaltında Çavuşpa~a ha· 

nl'.lda teneke fabrika11 ıabibi bay 
Becerano kapısının önüne yağ 
tenekeleri koymuş, Hayri oğlu 
Ahmed isminde birisi bunları çal· 
mışt r. Ahmed dün adliye)o ve
rilmiştir. 

Para Vermeyince 
Salih adlı biri Galatada Ke

meraltında oturan eski dostu 
Eleniyi kendisinin iste ci lği parayı 
vermediği içio fena halde döv· 
müştnr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

- P.a aır B. AmerH\a'da 
tren yoldan çıkmıı .• 

.. . Lokomotif berbor dOkka· \ Hasan B. - Tabii bir ıey ı 
nına girmiş. ailzim. 

... ÇUnkil makinist erkektir. 

Giniin 

Buğday İşi 
Tahkikatı 

Ziraat bankasında buğdııy ıuliP 
mali tahkilu.t ın ı yapan kom.syon dıif 
ç alııma!arına devam etm'ş ve b ... 
ifadeler lm ışt r. Şube müdürü b•1 
Ahsene iş ten el çektirilmesi kat fi 
dün, banka umum mU 'ürüğün• ff 
Zı:raat b kan'ığın:ı bildiri'm .ş lir. 

istikraz Tahvilleri 
Tamamen Satlldı 

1 Ankara, 16 ( A. A. ) - Yüzd• 
gelirli S :vaa - E•xurum demiryo u 19" 
iıtikrazının bu defa ibrac o lun n ıııi 
milyon lira!1k ilk tertibi, iş tirak içi' 
t•yin edilmit olan altı gün içi11~ 
tamamen e:ıhlmak suretile dün akf_,. 
muT~ffakıyetle netice:enm:ıtir. 

Hava Ve Deniz MUsteşarıod 
DUnkU Tedkiklerl 

Ôkonomi Bakanlığı D niz ve hafi 
mGıtetarı Bay SadulLh Güney, KabO" 
t · j umum müdürü Bay Ayet Altu~ 
birlikte dlln hnuılar ve fah.k ı.ı 
müdürlüğOnde meuul o'muıtJr. B~ 
rada, ldıırenin yıllık bi:ançosu tedk~ 
e dilmittir. d 

o~niz yolları ve npurcu!uk tirke 
arasındaki bat bö'.ümü ko :ıu,malar !' 
bugilıa başlanacaktır. Bugfinkü gö. aır 
melerde an!aıma temin edi emeı•" 
meıele müsteşarın reiıliğinde bir kO" 
miıyonıı havale edilecektir. 

Bay S 1dullah Güney, oehrlmiıd' 
tedk.klerde bu"unmağa baılaauıtıft 
Bu arada, tufiyeııi yap•lmakta ol 
Seyr!aef .ı in id reıine aid beı:: blt 
bi!lnçolarını tanzim eden heyet'e d 
ıörGımOı ve izahat alm·ıtır. E•1' 
idarenin t asfiye faaliyeti tıımaınil" 
bitmittir. Şubatta, tadiye komisyoo 
lltndilecektir. 

Avrupedan ÇaArllan HukLI 
Profesörleri 

Hukuk Fakültesi ordinP 
profesörlerinden Şnrtz, Nömark, • 
Röpke, sömestr tatilınde, konferu ~e 
mek Clzere Avrupaya da\'et edil ... 1 

lerdir. Profesör Röpke Viyı:nada 
iki konferans, Nömerk ln·çred 
ŞYarb Maeari•taııda lılr konferaP 
nreceklerdir. Tıb Fakültesi mua 
timlerinden mühim bir kısmı d 
ıömestr tat.lini geçirmek fizere A 
rupaya gitmitlerdir. 

Sar için Meras1m 
S ar ın Almanyaya geçmesi do! 

yiıile ıehrimiı.C::eki Alman müe• 
ıelerin de ve mekteblerinde A'ıo~ 
kulübünde meraaım yap lm·ı ve 
müesseseler yanm ,Un tatil <ı1dih .. 
tr. 

Tevkif Edlldl 
Geçen KÜn Yeıildirekde 01111i 

adında bir bakkalı a b yerind 
yaralayan ıabıkab bastoncu Nıı 
dör dllocil mGıtantik tarafından t• 
kif edil miıtir. 

Belediye Sular 
Müdürlüğü 

Belediye Fen müdürD bay Yu,J 
Ziyanın belediye su· ar idareai mudll;; 
liığüne tayini emri geım ·ı~ir. ~ ... 
Yuıuf Z ya Terkoı idaresinde İf • 
başlamı4tır. Belediye l:o ·u fabr·~·; 
idaresi de ıular müdürlüğüne bağ. 8" 

mııtır. Sular idaresi tnlimatnamc•ııı 1, 

yaıal .. a deA<tiklito ıör•, müdil' t 
bundıı.n sonra, Sular mediıl idat' 
tayin ve adedebilecektir. 

B. Digor Ki;=] 

ı -Kadın o!ıaydı lokomotifi 

moda aıağaıaaına aok. rJı. 



He ... gu_n 
-----ı 

, Yazı Çok Oldala icin 

Bugün Konamadı 

Resimli Makale a Kötii/üL- Karşısında a r 
Sözün Kısası 

Öldiikten Sonra 

Dirilen Ada11ı 

1 Amerikada·si~ ·H~
pishanede İsyan! 

-
Y nlışhlda, öldü diye rahat yerine 

götiirilliirken birdenbire dirilen adam .. 
lar.n hikayesi arada sırada duyulur,. 
Bir de vııktile lst::ınbulda Belediye 
seçimlerine lttihad ve Terakki çemİ• 
yeti damları hiikim iken,. bazı ftıml• 
l rde ö:nlerin seçimde rey vermek 
için diriltildiklerini duyardık. 

.. ..... 

itralyozl ahpuslar, 
Müdürü De Alarak 

K çmış!ar 
~en Kenten(A rikada) ı 7 -

t!.apıa ~edeld mahpuslardan bir 
1lll ıayan etmiflv. hapisane 

nın~ ile idare heyetinden dört 
ldşıyı kaldır.arak otoaıobillerle 
bçmı,Iardır. 

HapWıane gardiyanları, poU. 
tay r lcr takibe çıkmıı-

1 rdır. 
Hapi hane MUdtirU on hızla 

gitmekte olan otomobilden, hay
dutlardan l<urtulmak için atla· 
nıış, fakat kafa taıı kı 1 
aziy~U tehlikelidir. n mııhr, 

mit Bf a_z onra, polislerle ellerinde 
bir ra yoz olan haydudlar arasında 

çarpışma olmuıtur. 
Sen Kenten, 17 (A.A.)- Ka· 
~ hbualardıan biri öldürnim , 

~- oguk yaralanmı1ı ıerl kalanlar 
ua ya alanmıştır. 

yansı derin uykunuzda iken evinize hırsız girebilir. 
-aha bir ydud bulanına oğn1abilir!İııiz. Bu yüsden 

korku heyecaııina kapılıb kendinizi pencereden dışan 
fırl tmanız, h eyden önce budalalıktır. Bekleyiniz.. O 
haydud vey hımz yanınıza kadar gelsin. Elbet· Bizin de 

ona göster ceğiniz cılız Y ya kuvvetlı t.m kıırşılıguuz 
olabilir. Siı " Hainler korkak olur. ,. vecize ini bilmiyor· 
muıunud Fenalıklardan korkub çekiniııiı:. Fakat kötüleı'i 
korkutmanın ve kötülükleri yok etmenin de ictimai bir vazife 
olduğunu unutmayımz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bir İng.liz Harb Ge
misi Limanımızda 

Bu S~bah Geldi, Top 

Atımı e Selamlandı • B • z k ç k f 
Geçenlerde Boğazdan enı ır orlu 1 tı 

~.::~~·t~~ı~:kri~!i:~ • 
•ekizdo allörU bu ıabah saat • d AJ - v A dl 
Kruvnz5r ı:ı::ııza. gelmiştir. a şın e manya ersay n aş-
atarak selim r ~rerken top 

• ~:\1t:u~i:i:
1

~!:m~~U:· masının Hükümsu .. zlu .. gv Ünu·· 9rtaya Attı 
ralr. latan bul avn_ı~ı;ıı l~aya çıka: 

• tir ausın uyar t C 1 (H ) S C · l R · l d ekl · 40 k d . • Vali ö • ıed e et· enevre, 1 uauıi - arın emıyet nin Sar komisyonu eıs ceret e ec en, a ar 
ııyareti fad g d en Olll'a bu Alınanyaya geçmesi işini tedkik Baron Aloizi'nin başkanlığında Yahudi ailenin şimdidtn Sardan 
ll11ı•nnnı2da 

8
ild e ecektir. Gemi d cek olan Milletle Cemiyeti toplanan Franıız ve Alman mU· aynldıklıırı haber veriliyor. 

Bugün ve yan glln kalacaktır K • 
16 n •aat 13 • omeyl din toplanacaktı. Fakat tehasuaları tarafından tedkik Londra, 16 Mançestcr 

• a kadar ist ,30 dan tly ret cdebilecekelyedn_ler ıemiyl Franaanm bir isteği Ozerloe çıkan edilmiştir. Guardiyan gazetesi, Sarda Al· 
Bulg r Kı er ır. zorluktan &tiril bu toplanb tehir Cenevre, 17 ( Huıusl )-Veri· manya aleyhine rey vermiş olan· 

Sofya 
1
';11( Ge ~ Gezdi edilmiftir. len yeni 1 bir habere göre Al· Iann, Uluslar Kurumu tarafından 

Eor:a ya~ında P A.A.) - Kıra) Me ele ıuchır: Frama, Versay manya Sar'm askerlikten tecridini müdafaası lizımgeldiğini yazıyor. 
halde dUn k rens Siril olduğu aadlaıması mucilDince Sarın asker- esas itibarile kabul etmiJ, fakat Forbah, 17(Franıada)-Sar'dan 
deki lngiliz 8 ~ın ~~ndon iamm- likten tecridini, a keri mahiyeti askeri mahiyetteki teaiaatın tahribi buraya 100 kadar muhacir gelmiotir 
etmelc Uzer y vazorlbıll ziyaret haiz ofan bazı demiryollarile it- Uteğini kabul etmemlıtir. Uluslar Bugün 2000 kişi daha bekle-
~tir Bab · arnaya bereket et· taayonların, bir kısım köprll ve Kurumu tarafından ba huıusta niyor. Fransa • Sar gtlmrllk an· 
Z14tei ayn{'Y• tkaaı General kanallann tahrib edilmesini iste- Almanyaya bir mlaıma teklifi laımaaı da artık bozulmuıtur. 
lltaaifilr. ma dla Vunaya mektedir. yapılJlllfbr. ( Sar hakkındaki ilk haberleri 

Bu sefer gazeteleriD yazdı ı dirilen 
ö ü büabntün b2tka tllrlO: Erz.urwnl\I 
bir Bay memleketindeki nüfus kütD
ğOnde on beı ytldanberi ölD göıterl

liyormuı. Halbuki kendiai lıtanbulda 
• "' l ve canlı oldutundan beylik pap,.
larının birinde iti çıkmıı, memleketten 
kiitüğün örneği gelmek lazım olıınca 
yanlıılık anlaıılmıt• Bereket versin kf, 
yım'.ıılık yalnız. nOfua kiitnğüod• 
olduğundan mahkeme lcararile dOzel
mif. 

Böyle bir ynnlışhğın bir aralık 
Amcrik da da yapıldığım gaı.etelerdo 
olmmuftuk. Fakat oradn yanlıılı"ı 
yapan nüfus kütük değil, büyük bıt 
gazete olduğundan yanlıılığın düzel
tilmesi pek çatallaşmıt• 

Çünkü l;üyük \'C saygt değer bir 
gazete yalnış haber veremiy ceA"inden 
öldüğft bnzılmıı olan ndam aat ve 
canlı olarak 2'nzeteye müracaat edib 
de haberin düzetilmesini isteyince 
gaz.denin sahibi dıırılmıf, kendi Y r
c:!iği haberi düzeltmesi gaı.eteainin 
namusuna mugayir düşeceAini anlat
mış, bir yandan da gaz.etenin yerdiği 
yaln·t haber, adamın itlerini bo:z:du
ğundan, en sonunda ayni gazetede o 
adıımın ölmemiş olduğu değil, yeni· 
den doğduğu ya:zılmı, da bu ıureıl• 
sulh yapılmış. 

Her halde, velev yaloış olarak bir 
adamm ölduğü haberi çıkınca, o ndam 
için en hayırlı11 gerçekten ölmfif 
olmakt r. Böyle yalnıf bir haber 
benim de başıma geldiği için ölmfil} 
olduğu sauılan adamın duygusunu ben 
pek iyi bilirim. BöflO yal~ı~ habe~hı 
uzu• ömre deiAlet edecefinı ıöylerıer 
amma, bir milddel olsun insııoı yaşa· 
dığına pişman eder. 

Benim başıma gelen yalnıt haber 
büyük sııvaı içerisinde idi. Adı benim 
adımıı, yaşı benim y şımo uygu?, 
benim bulunduğum yere yakın hır 
yerde bulunan bir arkadaş aavaşdn 
şehid olmuştu. Aradan bir. mOddet 
geçtikten sonra ben lzi~le lstanbuln 
geldiğim nkit babcrın yaolıtlığ& 
anktıldı amma burada benı tanıyan 
ef, dost bana i!~ rastladıkları zaman, 
cadı görmilf gibı, başlarını çcyirerek 
benden kaçıyorlardı. Hatti pek aev
diğim bir doıtum, galiba yanlıt hnb r 
Qz~rino beni pek çok çekiftirmiı 
olacak ki, ondan ıonra beniml~ bi~ 
daha konuımadı. Bercıkct veraın lu 
yanlı~ haber n• bir gaz.eleye, ne do 
nüfuı kütUğOne geçmemiı oldupndnn 
baıka bir tnrlü knrıoıklıta ıcbeh 
olmamı,tı • Bir 111Uallı•m Almaaya iae son umumi reyde Cenevre, 17 (Husuıi) - Sar 1 inci aayfada bulacalunm:ı.) 

.f Y.l i kazanılan üksek ekseriyetten meselesi hakkında en ıon karar• Habet ı,ı De Var 
1'> l• sonra Versay encilaşmasmın as• verecek olan Milletler Cemiyeti Cenevre, 16 (A. A.)- Habe· Bir de gerçekten CSldQğU • halde~ ro ıse Verildıe lreri maddelerinin artık htlkmll Konaeyinin bugün öğleden sonra tiatanın Paris Elçiııl, Uluslar yalandan diriltilen adamın hikAyuı 
' d toplanması ihtimal dahilindedir~ K h k nrdır bunun ııe kadar karıtıklığa So tayini d y . . olamıyacağı i dlasındadır. urumuna Ü umetinin bir nota- sebeb' olduğunu bilmeseniz. de kolay· 
ta11n ed·ı eV f ozgad lıse11ne Diğer taraftan Sarın Alman- Yahudiler Kaçtyor lilDI vererek, ltalya - Haheı ihti· ca tahmin dersiniz. 
• · i 1 en e a liıeal Tlirkçe y ya teslim tarihinin tesbiti de Varşova, 16 - Sardaki Ya· lafının hemen tedkikinf istediğin· Adam sağ iken kendisinden aonra 
lıtiid rmJ:l. C~et din Maarif iihim bir meseledir. Her iki İf, hudilerin, Nazilerin tenkil hare· den konsey bu toplarıhımda bu bafka bir kocaya varmnyai:fını 
Ab·di ·· iir Bakanı Bay diln ltalya messill ve M:lletler kelinden korktukları için muha· meGeleyi de tedkik edecekt·ır. bin yemin Ue al>ylemlt olan .an~ı 
ll ı n Ozmenl ziyaret etmiş bu daha önceden srözüne keıtırmıı 
.ı_~Cll'etl emaa.nda gadre u~- Adl V J•kı·ncı· M olduğu delikanlı il• . evlenmif ~lur, 
j'ptıdan bahaeylemi•tir B Hava Vaziyeti iye ı ,angını l Üntehib dnkkinına başkaaı ırelıp y•rleımııtir. 
~idi "k -.. • ay Bıraktıjı miras varisleri araıında 
le ğ.n. ıı ayetinin tedkik edl· Karadenizden Yine S [ l Seçim, Yurdun Her çoktan payıaııımııtır. Çocukları ~ile· 
C ce ını aöyleiniı ise de Ba UÇ U arı rine geçen parayı sevk ve safa lçın~• 
nı~v:et ~ini!lenmi~, bağırıb çağı?. Fırhna Haberi Geliyor lımit 16 ( Huıu.t) _ Adli)'e Tarafında Başlamı§lır yemiılei ••• Hnlba dirilen adanı dir

1
l· 

:ı.._?~ 'nKdaültür Bakanlığı bUyUkleri lttanbulda hayalar kaç gün· b b im kt 1 A k 17 (H I diğine pitman olur ve bıraklıfı rahat 
~ haka U d b l dür lodoa aidlyordu. Fakat dlin yangınına se e 0 a an ıuç u n ara, usu si) - kinci yerine acele geri gider. . . . 
bn•I re er e u unm1ya a:- b b h pabuççu Ethe~ kapıcı Ahmed müntchib seçimine yurdun birçok Bu sefer mahkemenin dmltmıt 

.....,allllftır Bunun iiz · h eli po,•raa revirdi ve u sa a ta ıeye ı· . · erıne i ·. " w K d odabaı'" Mehmed, adliye levazım ' d b oldum• Erzurumlu hemıerlnln itinde po ısın müd h 1 i 1 kar ıerpintiıi oldu. aradeniı e -v· yerıer.n e aşlanmıihr. Gelen ha- ... 
g6rlilınU a a es ne tlzum kt v h kin d mllmeyyizi Bay Tevfik hakkında \z.mlt b l böyle karııkbk çıkmıı olub ohCnadıd· 
teali.Dl •dilmve ~ti.ray. Cevdet zabıtaya yeniden fırtına ÇJ ıgı a n a er ere göre, köylere varıncaya fını pzeteler yazmıyorlar. ml 

~ ~ haber alınıyor. ağır ceza mahkeme inden verilen kadar kadınlar seçime geniş mlk· edelim ki memlekette 00 kar.. ne 
Küçük Haberler A~k~~·: _v5~~~~d~aatte karar temyiz mahkemesi tarafın· yasta iflirak ediyorlar. de paylatılmıı mirası y

1
okturld. E 

....u _, dan taadik edilmiştir. ·- ~· · · · · .-. . Fakat bana 6yle g~ iyor • rzu• 
rullah E., Baıık UOU1m MadOrD Nu· orta. ıimal •• doğu Anadolu ile Bu karara göre papuçç.u Ed- }İZ ınahkemesi levazı·~ ~-U~~~izı- rumda ölüb burada diriJdifio• o da 
reırnen ~adkı'!ı_ fatı"fa •decefi haberi Karadeniz kıyılar,ında ha.-alar ~ k Ah d le n Bay Tevfik hakkında evvelemı·rd... bir ,-üa pifman olacaktır. Ç&nkti 

§ T be D• •dilmlftiL kapalı, diğer yerlerde yağtfh nem, apucu me ' vaum m • " Erzurumda hiçbir dikili atacı balun· 
iıtek ol:uİo~ !6 - AYftlpadaa faxla seçmiftir. Kara'da hararet ııfınn meyyfzi Bay Tevfik Uçer sene hap- mensub olduğu idare heyetinden mua da, bu seni vermiy• ••ebur 
·~- • ~ fiadılc rıau.ri yllk- altanda 27, Adana Ye Dörtyolda ıe koaulacaklardu. Odabaıı Meli- karar alınmasına lüzum göster- olduj'u yol verfili borcu vardL M••· 
~..!.~97etbeh~k6meti, Marmara iae ı:fnm U.tlliıde 20 derecedir. med beraet etml~tir. Fakat Tem- mi,tir. lekettekl nufua kaydında ili diJ• 
fok naı.iaf f amıe _ uı. Wllriimetimize göaterilinr..e verwidea de allinmitti: 

ÇOc:. li: •.••W'lerlıti bildirmiştir. Vnkıa lstaabulda aal oldup ıçia 
merlcOi Eınr&~me Karumu genel /S T E R /N A N J S TE R Jr N A N M burada yol vergi.ini i:endlılndea 
cuta yard':° on ~ rftade. 1639 ço· A / tübbeaiz. almıtJardır. Amma fimdl 
d ııoo liıil nı etrnış. Süt Damluında diri oldutu memleketinde de •• ı .. 

Si 
1 0 

.. t datJtıhaıftır. cıok eyi i..- müjde veriyorlar: olmuyormu . Çiinku se~ yahlar t tanbtıl<I ıılınca oradaki yol Ycrgial ta. b.ildan 
hine ~ Bay p;,._. aley· bir b _,_ lıiç para _. t t -. 
dava1ınn dıllan TürldlA• )uıkuet tanbula çok :l'"l h m·leceimıiş , lt"'llknt ınunnıyorlaı·ın~.,, ya onbeı senelik yol nrK.11 op a 
•uçlu nvuk~ 8 ~ncij Cezada bakılmıf, QUIJll.UU•r. makamih.n öğrend vi bir habf'rİ yazarak o halde wöyl bir hiilcüm çıkarmak ıniimlı:un olama 'l yahud da burada nrilmif olan nrgt-

1 U davama m.Üretteb 1 dı"yor ı..:. Çok 8*"'\ J 1 -· f z mı. lerı"n makbu•larıDI istiyecek f 
llf\t iddia._cia :ı...ul .. -muw•··-. l Ju• '"-J 'a ı g "C'"'rıne 117. ge sin, fnkat birkaç ktırtıf .. ı..~ l 

• - _,uu ırnlen ae,yy nlnrm şehre lıiı.: :fayd Sl öıraksmhır. Onbet senedeaberJ nri lf 
0 

aa 
16ay~aıer~gaza batlı Çift"ftlan 1 vergilerm makbuzlarını &raJ1P ti•~ 
çılıım •.,,._ lee.t bir ude J••ıını j S T E R J NA N J S T E R j JV A N M A / mak ae kadar pç İf t la.aac dlfllcli•· 
len lf, eı Y•tın!la R'edlye a~lı bir tine pifmaa clmelııı: iç& iMi ~-~ 

}'&llar.:.tk Glnıltt\ir. ----------------,-~--------------------------J t•t:t•eı m~ ? 



Memlek~t fr4anzarası 

i 

lzmit 
Köylerinde 
Son Po~ta 

lzmit, (Hu usi) - Bahçecik 
nahiyesi lımlt kasabasının karıı· 
amda hava v ıuyu ile tanınmıı 
çok eski bir nahiyedir. lı:mit 
körfezinin ::ı on iskelesi bulunan 
Seymene yarını saat meaafededir. 
Bir iOSe il • iskeleye bağlanan 
Bahçecik, e kiden çok llerlemit 
bağlık, Bahçecik 3000 haneye 
yakın bir n biye iken istildll 
harbinde yanmış, yıkılmıı ancak 
180 hane lnuıtır. Buraya yer
lettlrilen Dr me, Sarışaba11, Ba• 
tum \le Trabzon muhacirleri yan 
yıkrlmıı bu n blyeyl imara çalıt
makta ve b ilar ve bahçeler 
yapmaktadırl r. Hava Ye ıuları 
okadar güz ldir ki; burada on 
bet gün kaim k bir haata için 
kafidir. Marmar denizi ciYannda 
adalardan o l'a havası en iyi 
olan yer B bçcciktir. K6y6n 1400 
nilfuı 18 dUkkRn dört kahve Ye 
bet 11nıflı9 bir mektebi vardır. 
KöyDn bUtnn evl~rl Uç, dört katlı 
Te ıehir t rtibindo yapılmııtır. 
Ormanları k udi nahiyesini idare 1 

edecek kad r vardır. Bahçecik: 
man:ıara ve itibarile de çok , ... 
rindfr. lzmlt körfezinin her saman 
yeıll duran d ilan, ıakin denizi· 
ni bir ~ab2lı sfbi ıeyredea bu 
nahiyenin gOııden a-üne ilerleyen 
imlr işleri bllhsua ıurada, bura• 
da yapılan y ol beyaz boyala 
evleri manz raaım bir kat daha 
ıDıelleıtirm kt dlr. Buraya yer
leıtirilen muh clrler, ekeeriyetle 
tlltnn eker aiıctlerinl temin 
ederler. 

lımitin dlğ• köylerinde oldu· 
ju a-ibi bur da da çok nefis tU• 
tun yetiıir. & çeciklfler, KOltUr 
Bakımmdar d ~oden gDne iler• 
Jemektedirl r. 

Bu nably y bağla 12 k6yde 
en aıafı Uç smıflı mekteb Yardır. 

Ve köylUJeır ötedenberi kUltUre 
ehemmiyet vı1rerek okumanın en 

en mühim lhtiyac olduğunu aala· 
mıılardır. 8 yUk barbten evYel 

iki ipek fabrlkuı, bir Amerikan 
kolleji bulun n Bahçeciğln ken· 

dine göre UDl{İD bir tarihi Yardır. 
Bet dakik meaaf ede ve tam 

köyUn UstUud koca çınarın dibin
den çıkan k rpuz patlatan ıuyu, 

yazın en sıcak günlerinde bir buz 
kaynağıdır. Bu ıuyun içine karpuz 

atılınca be d klka sonr~ soğuk
tan patlamakt dır. Araziıl a-enfı 
we oldukçm d ekime elveriılidir. 

Nabiye ınüdilrn Bay Vali 
Hkerde olduğundan İhsanlye 
nahiye mUdiirll Bay Necmeddin 
kendiılne v•k let etmektedir, 

. Köy ihtiyar uecliai köy kanununa 
göre köyün bUtün tılerini en kısa 
yoldan yUrftym·ek yaparlar. Bil
haasa muhtuı Bay Haaan, çok 
çıhıkan v<ı ulayıılı bir ıenctlr. 

............................................................... 
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Diyarıbekir Hapishanesi Mükemmel 
Ceza Müesseselerimizden Birisidir 
Diyarıb ek lr, 

(Husuai)- Dlya• 
rıbekir hapiıha· 
nesinde 885mah
buı Ye mahk6m 
vardır. Hapiıha· 
ne adliye dafre
ıinln hemen kar• 
tııı11dadır. Bunun 
için meYkuflann 
adliyeye getlrilib 
götUrUlmHI n de 
ıtlçlük çekllme
m•ktedlr. Hapı ... 
hanenin dahi 11 
takıimab munta
ıamdır. Mahbuı· 
Jarın yıkanmaıı 
için hapiıhane -· 
içinde bUyllk bir -
hamam Yardır. 
Tali derecedeki 

{ 1 

haıtaların tedavisi için hapishane 
dahilinde 10 yataklı bir baatane 
de vardır. Her giren mabldim 

Ye mevkufa ıarl hastalık zuhuru· 
na mani olmak için aıı tatbik 
edilmektedir. Haplıhane hastanesi 
hükfımet doktoru bay Fahir tara· 
fından idare olunmakta, bu haa
tane aayHlndtı mahbusların harfe· 
deki hastanelere sevkine hemen 

hemen IUzum haııl olmamaktadır. 
Pek ajır hasta olub da Numune 

Memlekette 
Seçim Faaliyeti 

İzmir, 16( A.A) - ikinci Hçl· 
cilerio 1eçimi fıleri devam etmek• 
tedir. Kadınlar ıürtı ile a-elerek 
rey ıandıkları önünde ıöylevler 
ıöyllyerek Türk •alanında kadın 
erkek farkını kaldıran ye her 
ikisini bir tanıtan Atatilrke bea· 

ledlklerl yUkHk SBYi" Ye HYgi· 
lerinl anlatmaktadırlar. Seçim 
itlerinin coıkun Ye alikalı olmaıı 
muhitimizde bUyUk bir memnuni· 
yet uyandırmııhr. işçi ve memur 
yurddaıların reylırlnl kullanabil· 
melerl için rey ıandıkları aabalı 
aaat ıekfzden ak,am saat altıya 
kadar açık tutulmaktadır. 

KUtahyada 
KUtahya, 16 (A.A.) - Yapı· 

lan ikinci ıeçicller yoklamasında 
Cumurlyet Halk Fırkaaında kır· 
kı kadın olmak Uzere 212 kiti 
ikinci aeçici namıed ıcçilmlştlr. 

Edlrnede 
Edirne, 16 (A. A.) - SaylaY 

ıeçımı için yapılmakta olan 
. haıırlıklar bitmek üzeredir. Edirne 

ve kazalarında ikinci seçicilerin 
yoklamaları cuma a-ünü bitecek 
ve namzedler bildirilecektir. 

Diyarıbtkiı hapiıhan11l 
baıtanHine nakli icab eden mah· 
buslar da hastanede jandarma 
muhafazası altında yatırılmaktadır. 
Hapiıhane ııhhat memuru B. Emin 

bütün mahkiımleri hergUn göz· 
den geçirerek en küçilk ııhhl 
vak'aya dakika ıeçlrmeden mut· 
tali olmakta •• ha1tahğın Uerle
meaine meydan vermeme>ktedJr. 
Mahbuılar haftada iki defa aile
leri ve ziyaretçileri ile ıörUıtft.. 
rlllmektedfr. Ilimlar rUnU rUnü· 

ne taklb edJlmek 
te, ceza mlldde· 
tini bitiren malı-

kômua bir dakika 
bile fazla malı-

bU1iyetine meydan 
YerllmemektedJr. 
Hapiıhane mll
dlrO Bay Hamdi, 
kAtlb Bay EyBb 
bu lılerde bDytık 
bir titizlik ,a .. 

termektedlrlerMUd 
delumumi Bay 
Hakkı Ôztekln 
mahpuılann Ad

U7eedki iılerlnl 
atnn ıtıntıne ne

ticelendirilmesi için 
herkeae emir 
Yermiıtir. Hapia-
haneyi aık ıık 

kontrol etmektedir. Mahbuılara 
Yerilen ekmekler laergt1n hiç t•ı· 
madan hllkümet doktoru tarafından 
muayene edilmekte, u plıkln 
olan ekmekler hiç itiraz kabul 

edilmeden mUteahhidlne iade olun• 
maktadır. Hulba Dlyanbeldr 
hapishaneai mabbualar için matlub 
ıeraitl bais ceza mlHHselerindea 

biridir. idarecilerinin fazla itina· 
ıı da ayrı bir huaaılyet teşkil 
etmektedir. 

Tarsusun Kurtuluı Bayramı 

Taraue, (Huıuıt) - Kurtuluı bayramı buyuk tezaburatla kutlulan• 
mışhr. Bayram ,Untl bllttın atlılar milli elbiselerini giyerek ıebrln 
dııına çıkmıılar, mllll mücadele senelerinde çalııan çeteleri temıil 
ederek tıbkı o zamanki aibi şehre girmiılerdfr. Moralim saat onda 
baılamıı, bUtiln esnafların da tımıiU tablolarla iıtirak ettikleri bilyilk 
bir geçit reami yapılmıştır. Ayni rlln belediyenin yaptırdığı ıinemamn 
açılma11 da yapılmııtır ve ogün halka ıinemada cumhuriyetin onuncu 
yıldönümüne aid film de bedava ıösterilmiıtir. 

lzmirde Polis Memurlarına 
Konferanslar 

. 
Gemlikte Zeytin Mahsulü 

Tarihi Fıkra 

''R . . asın,, ın 

Eserleri 
Racine 'in eserleri toptan diJl4 

mlıe çevriliyor. 235 yıl ev'/• 
ISlen bu bllyUk Fransız şairloı. 
aflabcı, yahud a-nldUrtıcU eserli' 
rlnl bugün dilimize çevirmekl .. 
•• kazanc umuluyor?.. Doğru,. 
ya, ben bunu anlayamadım. /U' 
dromaqae, bir Britannlcuı, ~ 
Mithlrldate, bir Eather, yahu41 ~ 
~laideun buılln bize ne verirf, 
Raclne'den Y• Corneille'd., 
ilham alınarak yaıılmıt. l>aıılnııfı 
aalaaelerde temıil dahi ediJnılf 
olan Etberleri, T eıerlerl, T anklata 
ele alan yokken bize adlarmd" 
1aptıldan lılere kadar herıeyletl 
J•bancı bulunan lphigenlci'leri., 
Athallelerln verecetl zevk n• 
olabilir? 

Ô1le ıanıyorum ki Racin4'.1 
TUrkçeye çevirenler, edebiy .. 
alanındaki kuraklığa acıyarak bO 
fıi yapiyorlar ve edebi ıuıuzhığ' 
Racine pıaarını bize akıtar;.k 
ıidermek iıtiyorlar. Öyle il• 
kendilerin• ıu mühim noki&Yt 
hatırlatmak lıterim: Şark tarlhiııl 
menu yapan bütün frenk yarr 
cıları . gibi Raclne'ia de bizi.
•emleketfmize temas eclen yazı• 
lannda ıayısız yanbpar vardır· 
Meseli onun ( Bajazet) adla fac"' 
uındald batlangıc, baıtan bııf' 
ıaçmadır. Beyazıda, Bajazet de" 
mek bir tfye lıl oJıa da Ahmedl 
Akomat yumak ,uınnçtnr. Sonr• 
onun tu•ir etmek isteditl hi~ 
Hler araıında Ahmed adlı vezit 
roktur. Tarihi vakıalar da orad• 
kanıtınlmıı, alt Oıt etlllmltt~· 
Söa sıeUml. Raaln Beyaıadın öJn
mllDn ikinci Iran seferinden sont• 
ıöaterlyor. Halbuki bu vak'a, 
ReYan fethini mllteaklb cer.ey~• 
etmiıtlr. Bu aeb4'ble onun Ö6r
dlncl Murada aöylettij'l : 

J• lalıH aous meı lolı BabY'' 
lome 111enl• 

Sözl manaıızdır. Hele mevc:tld 
olmıyen ıadrazam Ahmedin ağ#' 
Da Raalo tarafından konulan : 

Viens, ıuls .. moi, l• ıultan ~) 
•• celleu dolt 1e rendre 

Mıaraı bUıbUtl\n glilOncttır. 

Eser dilimize çevrHirken bütilq 
hu yanlıılar, not halinde a-öateril" 
meli •• dtheltilhıelidir. Bu za~"' 
mete katlamlma!la yapılacf4k 
tercüme, Hlndiatandakt Türk i~ 
parator!arının bayatmı lngilizc"" 
den dilimize geçirenlerin ekb_.ı 
ahbar, Hurremi Horum yazara1' 
yaptıkları komik. bilılçlik takUd 
edilmlı olur !. • 

M. T. 
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Dinarda 
Dinar, 16 (A. A.) - Kaza 

ve köylerde yapılan mUntehibl 
Hni intihabatında C. H. F. nam· 
zedleri ittifakla intibah edilmlı· 
lerdir. 

lımlr, (Huıuıl) - lzmirdeki 
polis memurlarına, mesleki bilgi· 
lerinl arttırmak için haftanın 
muayyen iki gUaünde konferanslar 
verilmektedir. Dün emniyet birin· 
el kııım reis Bay Yaıar Albaraz 
tarafından bir konferanı veril· 
mittir. Müddeiumumi baımuavlnl 
Bay Ali Riıa da polis komiaer· 
lerine ceza kanunu tatbikat. hak
kında bir konferanı vermlttir. 

Gemlik, (Hususi) - Bu yıl 
zeytin mahıulU az fakat geçen 
yılların mahsulüne göre daha öz
ın ve daha iri taneli olmuştur. 

Mahsultıo güze!liğini azlığını t49lafi 
ettirmektedir. 

Hasta olan dutlata sabun ime.• 
llne mahıua zeytinysğı sUrillmUı

tUr. Bu ilac çok teairli olmuı ve 
dutluklar hastalıktan kurtulmuitur. 

l BUTUN ULKE.YI 

Trabzonda 
Trabıon, 15 (A. A.) - ikinci 

seçicilerin seçimi vilayetin her 
köyünde bitmiı ve otuzu kadın 
olmak llıere fırka namzetleri 
ıeçilmiıtir. 

Bitlis Komiserliği 
Bitliı (Huıusi) - MUddeiumu• 

mt Bay Dervit Ali Garzana tayin 
edilmi,tir. Açık bulunan komiser· 
liğimize Muıdan BaY. Hasan tayin 
edilmiı, a:elmlt, nzi~eaine baıla
mııtar. 

lzmirde Kesilen Hayvanlar 
lımlr, 16 ( A. A.) --: Ald ol· 

duju dairenin hazırladığı bir 
istatiıtlğe göre 1934 yılı içinde 
ıehrimiıde her cinaten karııık 
olmak tizere, 78.937 hayvan ke
ıilmiştir . 

Ayvahkta Çocuklara Yardım 
Ayvalık. 16 (A . . A.) - Çocuk 

Esirgeme Kurumunun lerlib elliği 
baloda 220 lira safi hasılat top· 

Slmavda Debbağhk 
Simav (Hususi) - Debbağlık 

Slmavda çok eski bir aan'att:r. 
Fakat ıon zamanlarda bu iş bir 
iki ldtiye inhiaar etmiş oldu
ğundan bu aan'at biraz gcri!e
miıtir. O:.man Naci ve Mehmed 
T olon adlı iki gene yeni bir de
bagat fabrika sı kurmıya ve bu 
aanati iktidarları niıbctinde yük· 
ıeltmiye teşebbtiı etmiılerdir . 

...... 1 'ıl. 1 '. lf'l!'l l ..... -- . ... . • ... ~ '. "'. 1., 

la ınuşlır. Fakir çocuklara }ap.· 
Jacak yardımın şekil ve mikd~rı 

tetkik ediJmt!kteclir. 

HE RC.UN 
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( Sigaset Alemi ) ! 

Londra 
Görüşmelerinden 
Beklenilenler 

Sar kömGr havzasının mukadderah 
artık anlatıldı. Söylenenlere inanmak 
lbunrelirae • ki inanmamak içia 
aebeb yoktur • barııa engel olaa 
ıınQb" b" ım ır meaele daha ortadan 
kalkmıt oldu. Hu mDnuebetle Af., 
~a?ya Ba9bakanı Bay Hitlerin ıöylt-
4ıtı ıBylcv, umumi teklile boı görQJ .. 

G. Fakat be.zı Alman ınıeteleri bu 
~fıylne Frnasıı. batbakanı Bay Flan .. 

en tarafından yapılan mukabeleyi 
pek l!i bulmuyorlar. Bay Hitler 
ı6ylcıvındt', Fransa ile A'm n ' 

d • nya ara• 
ltn a ar .ık hiç bir toprak ihtilafı 
kalmad·trnı kaydediyor, sırcı, Alman
Janın bnkuk beraberliğini temine 
Reld '""inl Lild" i b 
b. ·a ır yor, u arada b arıta 
ıırnet • ı · ı ' b' . . ıç n u us ar araa n aki çalııma 

dırlıt~nin ehemmiyetine İfaret ediyor-

Fu. ay Fltnden iıe Al .1 
ransa aruındaki lı"tQ manya •:• 

ulusla k u n meıele!er .n 
halled~leb~r~:~. bakı.mandan görütülüb 
Yani a•ne lf ret etmekte ir. 

Fransa, Sar ıneıeleıi bittikt 
ıonra art k Alnınn " en 
Dluna dl> • • y-.nıo Ulualar Kuru .. 

nmesmı ve bir iıte""i 
orada ö r. - ı . a varaa g ruşu meaınin m .. • 'b 
ca~ını sö l un . aı o'a· 
d·ı le • y uyor. Almanya iae büt-

ı e lerınl eıoa itibari ' ' un 
dıt:nda lıll'I "b b 1 e u.ua kurun.u 
lu.ıruıaa d'" e . ı aıardıktan aonra 
llci g"' n oncbllecetini ıezdiriyor. Bu 
tildiror B~ ehemmiyetsiz birtey de-
B • gGnlerde Fran11z Batb k 

ay Flanden •1 a anı 
laval'ın 7apaca~~ Dıı Bakan Bay 
lerlnln. lu f k' :rı londra :ıiyaret
Yuınuıat111aı~r b~kl ütün.n~Q bir hay i 
Juınutaklık e~ebılır. Böyle bir 
olunan feyler ·~~eıındedir ki ümid 
cektir. Akai takdi;dana . çıkarılabile
tObbeli hava siliht• k•ıkı geçinıaiz'ik 
edib •idecek d ı . onuıma devam 

•ınektır. _ SUreyYa 

k.'übada 
Yeni Tedbirler 

Labavana, 16 ( A A. 
Oç ay için Teıki!At E ) - Pfaknmet 
tını kaldırna·ı v ~ ıaıJye temina .. 
•inde her tGrlQ• anuı eıııae devre .. 
Blü •abotaJ• 

m veyıı hud mu" bb •uçlularınuı 
lnahQm d. e ed bap· 

e ı meaine k 1
• ceıaaına 

Hind • lngilfz Ti arar Yermif tir. 
B caret Ani oınbay, 16 ( A A. •tması 

ile lngt· • ) - Hi d" b tere araıınd k" n ııtıın 
edeai Hind t . l a ı tkaret mua .. 

faatlerinl balta~ı~ ui tarafından, rnen
bir mubn)eft:t • a ığı iddiaaile müdhit 
~ e u~rarnıttır. 

HARİCİ 
Londrada 
Hazırlanan 
Görüşmeler 

1 

Londra, 16 (A.A.) - Franııı bat 
bakanı bay Flanden ile dıtarı itleri 
bakanı bay Lanl ayan 31 nde buraya 
geleceklerdir. İngiliz Ye Fran11z dnlet 
adamları araıındald röriltmeleria 
mevzuu çok renit olacak, baılıca 
all&hsızlanma iti ele alınacakhr. Bu 
g<irütmc, lngilterenin 8teki Avrupa 
hükumetlerile yapacatı görGımelere 
batlang;ç olacaktır. 

lf 
Londra, 16 (A.A.) - R8yter ajan

aından: Londradn yakında cereyan 
edecek Fransız-lngiliz mükllemelerin
den makand, avrupanın vaziyeti 
(lzcrlne fikir teati etmektir. 

Bu mGlt&lemeler iatitarl mahiyette 
olacak, fakat hiç kimaeye kartı iki 
taraflı bir hareket teıebbOaQ olmıya· 
eaktır. 

* 
Londra, 16 (A.A.) - lngiltere hO-

kOmeti Almanyanın ai!Ablan bırakma 

konferansına ve U!ualar dernetine 
danmeslnl latemektedir. 

• Pariı, 16 ( A.A. ) - Bugilne ka-
dar birçok uluılar arası mese
leleri i:e uQ'ratmıı olan B. Lnal, 
ıilihlcrı bır<ıkma itinde Fransanın 

vaziyetini henüz tubit edememiıtir 

ve kabine arkadat'an ile anktmadan, 
ıilahları bırakma itini derin bir tekilde 
tedkik etmeal için maddi imkan 
Lulamamıttır. 

Fransız 
sinde 

AdHye
Islahat 

Pariı, 16 (A. A.) - Ad iye bakanı 
bet kanun liyihaaı ile bet emirname 
rrojeıinde teklif edilen tedbirleri 
bildiriyor: 

1 - Adlt ve ılyall kunetlerl 
ayırmak aureti!e hakimlerin latiklAIJnl 
temin etmek. 

2 - Cinay~ ~avalarının görDlme• 
alni çal:uklaıtırmnk. 

8 - A'ikadar bakanlıkların adli 
hareketlerini tanzim etmek. 

lık temenni, Adliye bakanına kartı 
ha kim!erln istiklallerini lir umumi 
müfettitlik yapmak auretile temin 
edilecektir. 

Sevmediğine 
~ehl A 

T~~ka Aşık 
-:-----.. .... -.... 17 I l / 935 
Harun Şinaıi d ... k,._ __ ,_ __ ıı.c ______ ~-ıiıimli~-• 

Rtılllyordu : e eıik kesik Harun Şinasi, bir koltuğun 
- c· d kenarına llitmiıti: 
Be h 

1 
den mllkemme 1... - Naaılsımz? Bursa aeyaha• 

lUnı t y an, baıını öne eğmiı ali- tinizi bizden sakladınız. 
a Yordu; nazik bir sesle. B 
- Y ı · eyhan, geldiği zamanki ceaa• 

C~ği 8 nız, affınızı rica ede- ret ve kuvvetini kaybetmek üzere 
tuın rn, çok kalmıyacağım .•• Vapu- idi, ıeıi tutukla•ıyorou. var. y 

Dedı. .,.. - Pek ani oldu da arkadaı· 
Harun Şl I b lara haber vermeğe vakit bula· 

•ad G . nas ' oıulmuştu• ce- madım. 
. alıb b ' 

_ ' emen cevab verdi : Cevad Galib, bu bab11n uıa-
Aman n ı d llasıt mUa "b ası emre erseniz, maaını istemiyordur 

T 811 görUrseniı 1 - Mademki muhterem baya· 
~r~ı~ itiraz etti: nın vakıtları darmıı, bir çay 

lralk a • oturmadan gltmeğe almazlar mı? 
ma... Bey han gülümıiyerek tqekkOr 

rordBeu.·Yhan, yalvarar ~bl bakı- etti. 
Cevad Galib bir teırifatçı 

- Evdekilerin haberi yok... tavn takanmıştı: 
.._ Çok de~ ·ı - O halde, lütfen kartı salona 

laat kad gHı' ıekerlm... Bir geçmek zahmetini lbthar huyu• 
b ar... aydl b"l d" ,, 

lr buçuk iki 1 eme .n, rurlar mı? 
llıab ' saat... Bunda bir 

zur yok. Beyhan, Tütklna baktL Bu 

Cevad Ga!ib, içinden: bakışında: 
- Türkin v - Sen• ne dersin? 

man çıkt ' umdugumdan ya· Suali vardı. 
Hilkat gel;~~k :eyhandan evvel, TilrkAn, buna, cevab olarak 
Hilkatın B h' eybe korkuyorudm. mantosunu çıkarmıya başlamıştı. 
lb ey anı urada görmesi 

• ette muvafık... Türkan i 1 - Şu mantolarımızı, şapkala• 
idare ctm:ş... ' y rımızı bir çıkaralım ... 

Diyordu. Beyhan, dayanamadı ıordu: 

GB A 

Sar da Vaziyet 
Almanyaya Geçmek Meselesi Anlaşıl· 

dıktan Sonra İşler Ne Şekilde ? 

Y eyiAm gllnünden eneUd Almanların Sarda yaptıklan muazzam miting 
Sarbrnk, 16 ( A.A ) _ Soıyalist mU~iat.leria toplantılarını yuak 

•• koınünlat gazeteleri dGndea ltiba- etmıttır. 
ren netriyatı tatil etmit!erd"r. P . 16 ( A.t) _ Eko da Parl 

L~ndra,. 16. - Bntnn lngili:ı gaze.. gaze::~~· Sar'da Naziler tarafından 
telerı Sar ıtlnın kolaylıkla halli Oze- Fran1ıı.ların tehdld edilditlni oa bet 
rine memnuniyetlerini gösteriyorlar f r< nı ızın e•lerinden koYuldupnu 

ve hepsi de bu aayede Avrupa ba~ tının yazıyor. 
kuvvetlenditini yazıyorlar.Deyli Telgraf, Macarlstanın ou,onu,u . 
acaba Hitler bu zaferi naeıl kullana- Budapeıte, 16 ( A.A.) - Baı~ekıl 
calt? d iyor Bay Gömböf, Macar telgraf &Janıı 

B r 0

15 B A s muhabirine af&fıdakl beyanatta bu-
er ın, - Qtün 'manya ar lunmuıtur: 

da kaıanılan yüksek zaferden dolayı u _ W.acaristan, Sar plebistinln 
milli bir ıevinc hf'yecanı içinded:r. neticesini eamimi bir kıvançla ae'lm· 
Alman gaıeteleri çılıanca heyecrınb lar. Bu aevinç çok bGyüktür. ÇClnkG 
makalelerle doludur. Macaristan bu neticeyi adaletin ve bir * millefn necib teaanGd hialerinin zaferi 

SarbrOk, 16 (Hnaa Ajanaından)
Rey nrilmeainden sonra Snr'da LüyUk 
ehemmiyeti haiz olmayıın bazı hldi
aeler olmuf, Alman cebbeal menaub
ları sosyal • demokrat fırka merke· 
zini kuız.tmıtlar içeriye girmeye teteb
büıı etmiılcr, çarpıfm"lar n önilne 
geçmek maksadi!e hükumet buras ·nı 

k8 patmıtt ır. Hitlerci:er de birçok ev
lere girmiı'er, lazı yerlerde zabta 
memurları, yer'erini üniformalı Nazi
lere terle etmişlerdir. HükOmet ko-

- Karşı salonda, kalabalık 

var mı? 
Cevad Galib, başını geri 

itmişti: 
- Hayır, bizbizeyiz: bizden 

ba§ka kimse yok ... 
Fakat bu yalnızlık ta gene kıZI. 

UrkütUr diye korktu: 
- Ya hancılar, bizi rahatsız 

etmesin, diye, kiraladık ... Garson· 
lar hizmet ediyor, o kadar. 

Beyhan, mantosunu çıkarırken 
Cevad Galib, yardım ediyordu: 

- Umumi ıalonlarm kalaba
lığı, gürültüsU, insanı pek rahatsız 
ediyor. Ne konutulduğu da anlaııl· 
mı yor. 

- Hakkınız var. 
Arka, bUyük ıalona geçtikleri 

zaman, Beyhanın gözleri kama.
mıfb. Duvarlardaki aynalara vuran 
elektrik qıkları, karşılıklı akislerle 
odanın dört köşesinde titreıiyor

lardı. 
Üzeri çiçeklerle donanmış 

maaa, Beyhanın gözlerine ııcak 
görllndü. Gene kız burada emni· 
yetsiz bir hava duymamıştı. 

Masaya doğru ilerlerken içinde 
ani bir şüphe uyanmıştı, bütUn 
vUcudü ' ürperdi. Çaya davet et· 
mişlerdi. Fakat masanın üzerinde 
küçüklU büyUklU boy boy kadeh· 
ler, surahiler; çatal, bıçak, tabak 
yığını, bir çay ziyafeti hazırhğına 
benzemiyordu. Daima tetikte 
duran Cevad Galib, Beyhanın en 
kUçük hareketini bile 1rözden ka-

telikkt etmekted 'r. Diter taraftan Sar 
meae!uinin halll, milletlerin ıaruri 
ol n uılr ımalarına mani olan englleri 
ortadan kaldırmaktadır. 

Frannnın bu meselede glSıtermit 
oldutu itidal müstakbel aiyaaat man• 
:ıumesinin tekamGlO bahainde bütün 
Avrupa için hayırlı bir ilimettlr .,, 
200 bin klşlllk bir fener alayı 

Sarbrük, 16 ( A. A. ) - Sarın Al· 
manyaya geçmeai nz~rine yapılan bir 
fener alayı anlatılamıyacak kadar fevk 
•• heyec n lç'.nde geçmittir. 

Sı.tat 18 de nihnyeti gelmiyen bir 

çırmıyordu. Onun bakışlarındaki 
anl Urkekliğl derhal farketmişti. 
Garsonu çağırdı: 

- Çay hazır değil mi ? 
Vasil, Cevad Galibin biraz 

sert söyleyişinden, mesleğine has 
uyanıklıkla vaıiyeti kavramııtı, 
eğilerek cevab verdi: 

- Emredersiniz. 
Cevad GaUb, Vasilin açıkgöz

lUğUne emin olduğu için falso 
yapmayacağım bili}ordu, gönlft 
rahattı. Eeyhanı, hasır koltuklara 
doğru götürdü: 

- Şöyle rahat oturmaz mııınız? 
Beyhanın içi ferahlamııtı, 

Cevad Ga:tbo, Adeta minnettar, 
gülUyordu: 

- Merıi. 

Has:r koltuğa oturdu, etrafına 
bakmaia bıoladı: 

- Burası, ne iyi, ne 1e11iz 
yeri 

Harun Şinaal, uzaktan cevab 
verdi: 

- Değil mi? Sokağın gUrülttı
leri duyulmaz. Burada oturunca 
insan, konuımanın zevkini tadıyor. 
Bilhassa yabancı mtltecessia 
g~zlerin, kulakların bulunma}ışı 
iyı ... 

Beyhan, nezaketen gUlümsU-
yordu: • 

- Çok doğru. 
Cevad Galibe dönmUıtU: 
- Bu sofra, başka misafirler 

için mi hazırlanmış ? 
Bu, aoruıa, yerinde ve idareli 

Gönül işleri J 
Çocukluk, 
Genelik Arkadaş
larında ''Vefa,, 

"Samıun,, dan " Gül Ender ., 
lmıa1ile bir mektub aldım. 

GUl Ender 20 yaşında ciddi 
bir gene kızdır, ıcrgtlzeştlerden 
hazetmez, tlmdlye kadar hiç ma· 
cera geçirmemiıtir, bundan sonra dı 
doğru yolda yllrllmeye azimkirdır. 

Kendisini tebrik ederim, yalnız 
GUl Ender Uzllntn içindedir: 

••Bir gene kız arkadaıım Yardı. 
Hiç görmediği bir adamla nip,. 
landı, •vlendi, baş''a bir memle
kete gitti ve gittikten sonra da 
bir mektub bile gôndermedi, bu 
ne vefasız1ıktır teyzeciğim ? ,, 

Görllyorum ki "Glll Ender,, in 
umumi hayat kaideıindeu henOs 
haberi yokturı En aaj'1am doıt· 
luklar muhakkak çocuklukta 
başlayan, genclikte lnkiıaf eden
lerdir. F itkat bu, iki tarafın 
muhitini değlştirmemeat hattl 
hayata abldıklan zaman ayni 
sahada, ayni mllaavatta kalmalan 
lle mUmkilndllr. iki dostu yıllarca 
biribirindeıı ayırınız, bu uzun 
yıllar içinde muntazaman mek
tuplaımalarını temin edi ı z buna 
rağmen karıılaıtıklan zam ,, yek· 
diğerine yabancı kala '· · a,.11n 
görUraUnüz. Mektubların . eş 
karşılaımıya tahammül edemez, 
erir. 

Gul Ender Benden : 
" Tanııılmıyan bir erkeği 

ıevmenin mUmklln olub olamıya· 
cağım,, soruyor. 

Uzun müddet nişanlı durmanın, 
tanıımıya geniı vakıt bırakmanıu 
aleyhindeyim, buna rağmen "kısa, 
çok kısa ,, bir zamana lnhlıar 
etmek ıartl!e lOzumuna da 
kaniim. Atalarımızın ° qk 
sonradan gelir,, dediklerini ve 
ekıeriyatle doğru gördllklerinl de 
hatırlarım. 

TEYZE ·--
alay, tehir aokaklarıadaD eezmlye 
bat am:ıtır. Alaya lttirak edenlerin 
tertib edenler tarafından evvelden 
tamin edilen 200 bin adedini f azlasUe 
ıeçtiğinl söylemek mnbaletalı olmı• 
yacaktı r. 

bir cevab vermek lAzımdı; Cevad 
Galib, uzun bir tereddnd geçire
cek olursa, gene kızın tekrar 

1nbheleneceğini anlayordu: 
_ Hayır, metrdotclin işgOza,. 

lığı .•• Kendisini, marlfetlnl göster• 
mek istemiş... B•t çaylarJnda, 
apertif alınır. Şayed lstey.en 
olursa, diye, evvelden ıllıleyıp, 
püsleyip hazırlamış!. 

Bir sır açıyormuş gibi Beyha· 
nın kulağına oğilmiıtiı 

_ Bunlar, bahtlı koparmak 
iç!n kurulmuş tuzaklardır. 

Be; han, göz bebekleri pırpır 

yanarak bakıyordu: 
- Siz de bu tuzııklara, pek 

dUterainiz 1 
Cevad Galib, utanmıı gibi 

ellerini uğuıturuyordu: 
- Mahcub ediyorsunuz. 
Türkan, onlara yaklaımııtı: 
- G ·zil aizll neler fıııldaşı-

yoraunuz? 
Beyhan, kırık lank gDlllyordu: 
- Bay Cevad, bana kur ya· 

pıyor... • 
CeYad Galib, hemen iki elinan 

bat parmağını yeleğinin koltuk 
kenarlarma ıokmuş, göğsllnll 
kabartmııtı: 

- Evet... Bayan Beyhan, bu-
gUn benim fllrtüm. . 

Türkan, tehdid eder gıbl par· 
mağını sallayordu : 

- Behiceye ıöyliyece~im! 
Cevad Galib, sahte bır kayıt

sıılıkla dudak büküyordu: 
- Kimseden korkum yok, 

söyleyiniz. 



-+-----~' Dünga Hadiseleri f 

Para ihtiyacı 
Dugmzgan ,.. 
Bir Memleket 

Bir hayli zaman evvel Mıaımı 

J sveç bu nok- isken deriye şeh· 
t d k rinde Onast si 
a a~ ço isminde bir lsveç-
meı attur li va1dı. Bu adam 

hnkumeti namına lskenderiyede 
konsolosluk vazifesini görllyordu. 
M. Anastasi 1skendcriyede öldil ve 
(40) bin İsveç kuronuna bAllğ 
&ervctinl Stokhoım- ıehrbin be· 
tediyesine bıraktı. Stokholm bele
diyesi, bu pnrayı ne gibi Mr işte 
kullanabileceğini dil§ündU. Mt:,, • 
•lh bir yer bulamadL Tuttu, akla 
elverişli bir fikir ge!ir limildile 
Stokbolm bankalarırdan b rino 
yatırdı. O gün, bu gUn ~·ani bay 
Q nastnsinla ö:nm tarihi Qlan 
8 UJ820 kuronuna baliğ olınµştıır. 
Ş:mdi bu para ile gen(j kızl=tra 
mahsuı bir enatitü kurulması dü· 
tllnOlmekte, bu husuıta Stokholm 
belediyesine bRzı tekJifler do 
yapılmakta iıe bo tehir beledi· 
yeai bunların hiç birini kıabul 
etmemektedir. .../ 

Epey zaman var ki ortaAme
rikanıo incisi addedilen 

Sakin bir Küba kargagalık· 
memlek•t : lar içinde yuvar• 

}anıyor. Yalııız 
Küba/ 1934 aenesi için 

ıizo verebileceğimiz fU blanço bir 
hayli manalıdır. 3 değiştirilmiş 
Cumhur reiai, 1 O kabine buhranı 
33 hUkfımet tadili, 2 komünist lh· 
tillli teıebbüıü, 9 aikerl lht:Itil 
teıebbUsU, bir poliı ibtilili teşeb
büıU, bir muhalefetin ihtllil teşeb.
bUsO, bir eskJ zabitlerin ihtilali, 
bir denizciler ihtilali, iki umumi 
grev ve on tane kııml grev, bir 
senede 2000 patlamıt bomba, 
ıiyaıi kastler yüzünden 30 kiJi· 
oin katli, 200 kitinin yaralanması, 
zabıta De müsademelerde 85 ölU, 
400 yaralı, bir hllkiimet reisine 
ıuikast, 3 defa ordu kumandanı· 
nn suikast, yedi defa Amerika 
sef.tine suikaat; blltiln bunlar 
mUstesna; Kübada ıUkiinet hü· 
kum sürüyor. Y eterkl bu slikü· 
net içinde oturabilmek için inHn· 
da yün-k bulUDsun. 

* 
Standard Oil ,, kumpanyası• 

mn son istatialiklerine göro 

Standard bu tirketin kon• 
trolu altında bulu
nan müeueselcr 
1934 ıeneal için 

Oil'in 
kazancı 

168 milyon dolar kazaoc dağıt· 
mışlardır. Bu miktar, bir evvelki 
seneye niıbetle yüıde 39, 1 faz
ladır. 

--, ' OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON!M ŞiRK El 1 

. TESlS TARlHI r 1868 

S •rmnyesi: 10.000,000 İngiliz liraeı 

Türkiyenin başlıca ıehirlerile 

P rie, Mareilya, Nis,Londra ve 

M noester'de. Mı ır, Kıbnı, Irak, 
Iran, :Fjlistin ve Yunanietau'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Surıyo Ye Yunanietan'da Filyallerı 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 

1 I' ---
Lindberg eselesinin iç yüzü 

'merika Tiyatrocuları Şahidlerin En 
için Ortaya Altın 

" Mühimlerini Sahneye Çıkarmak J 
Döküyorlar .... .... 

Maznunun için Fena Bir Gün 

Londraya telıiz ile nakledilen birkaç reılm ı Muhakeme safhalan .• 
Flemington, (lklndkAnun) -

Şehirde yeni bir "borsa,, açıldı. 
Bu borsanın nıuayyen bir yeri 
yokt r, evde, gazinoda, l<ahvode, 
Jsö5cbaıınğa, hattA mahk menin 
koridorunda, ve belki bin )erde 
birden kurylur. 
~ Hauptman mahkum mu ola· 

cak, beraet mi edecek? Jıtediğlniz 
para mukabilinde bahse girişebl· 
lirsiniz. Neticede kazanırsanız, ka· 
zancınızı tabıH edememekten 
korkınayınaı, akdi tescil de ettire· 
bilirsiniz. 

- Hauptmann beraat ml ede
cek, mahkum mu olacak? 

Juri ile idare edilen muhake
melerde bu belli olamaz, fakat 
dikkat ettim, bugün bahao airi
ıenlerin ekseriyeti: 

- Yüzde yetmiı mahkQmiyete 
hükmediyordu. 

• Şehir bir taraftan "Borsa,, 
meydar. ına dönmekle beraber , 
öte taraf lan (Hollyvood) u da a114 
dırmaya baıladı. DiyebiJJrlm ki 
Amerikanın tiyatro ve sinema 
trupu teıkil eden no kadar tanın· 
mış Embreıaryoıu varsa hepai de 
buraya toplanmışlardır. Maksad:arı 
davada baıhca rol almıı olanları 
ücretle tutarak, tehir ıehir dolat· 
tırmak, sahnede voya fiJimdo 
halka a-östermolıtir. 

Bu aahada teşhiri en fazla 
istenilen muha~kak ki doktor 
Kondomdur. ;ğer iıittiğim doğru 
ise kend:sioe (25,000) dolar teklif 
edilmiştir. Fakat o (50,000) dolar 
istemektedir. Pek inanmadım 
amma, doktor bu parayı alabilir
ae, kend:aini (Lindberg) den bot 
yere koparılan « fidyeinecatı » 
geri almıt farzedecek ve bu 
parayı aynen ona veıecaktir. 

Dec!im ya, inanmıyorum, hele 
doktor gibJ yar.m komediyen 
görülen bir adamdan hiç bekle
miyorum. Fakat herıey mfimkün· 
dür, olur mu olur. 

Embrcsaryoların ikinci derece 
hUcumuna maruz kalan mürebbiye 
M.ı Belty Gow dur. Ona bir 
varyete tiyatrosuna girmesi tek .. 
lif edilmiştir. 

Kabul ederse haftada (450) dolar 
llcret vcril•cektir. Fakat Mis Gow 
bu tekliflerin hepsini de reddet· 
miştir. ilk vapurla lnglJtereyo 
dönecektir. 

• Unutmadan söyliyelim, jüri 
heyeti de buna benzer b:r teklif 
ile karşılaşmıştır. Eğer hep birden 

haftada (100) dolar tıcret verile· 
cektir. 

• Slıe ilk yaıılarımqan birinde 
lngUiı adaleti · iJ~ AJDerika adaletl 
arasında bir benzeyit buluyorum, 
demiştim. Amerlkada a1ubakeme 
uıullerJ her eyalete 2öre 

az çok değişmekle bcraber,yine bu 
fikirdeyim. Bununla beraber in· 
gilizlerin temkini i!e Amerikahla .. 
rın her şeyi 11 semerelend.rmek ,, 
prensibinden olağan bu çeşid 

teşebbOs!crl arasında, ölçfilmiyecek 
derecede bir ayn:ık bulunduğunu 
da kaydetmeliyim. 

Jf. 
Şehirde bu mesele etrafında 

2ittikce artan bir merakın salgın 
halinde hüküm ıllrmesine muka
bil mahkeme salonunda bugünün 
aönlik geçtiğini •Öyliyeceğim, se
) ircileri bırakınız, bizzat jüri 
heyeti arasında bile eınememek 
için mfitemadiyen sakız çiğneyen· 
ler vardı, çünkü .,vak'a" dan zl· 
yade «fen » den bahsedi:iyordu. 
Bununla beraber dinlenen ilk 
ıahid biraz heyecan vermekten 
hali ka!madı. Bu, "maliye dairesi,, 
memurlarından (Frank Vilson) du. 
Çünkü: 

( L:ndbcrg ) ın çocuğunu ka
çıranlara verilen 50000 dolar, kar
şılığı altın olduğu için cumhur 
reisinin emrlle yakanda merfyet 
mcvkiinde çekilecek olan kagıt· 
}ardan seçl:miıti. Numaralara da 
birer birer bu memur tarafından 
zabtcdilmiıti. 

den bir ıual ıordu ~ 
Müddeiumumi - Maznunun 

ıuçlu olub olmadığı hakkında bir 
fikriniz var mıdır? 

Fakat ıahid ağzım açmıya vakit 
bulamadan avukat fırladı, böyle blr 
sualin yeri olmadığım ıöyledi, mUd· 
deiumumiyi tiddetlo protesto 
etti. Müddeiumumi do Reiıin 
mUdahalesi üzerine ıualinl geri 
almıya mecbur kaldı. 

Ivaretll banknotlardan ele ge
çenlerin sayısı ancak (14,000) di. 
Üst tarafı ne olmuıtu? 

Avukat ıahide ıordu: 
- Bu işaretli banknotlardan 

(2980) tanesin, mer'iyet mevkiin
den kalkma gUnUnUn ilk gllnil 
Devlet Bankasına sıird "ği ve 
bilibara ölen Faulkner isminde 
bir adam tarafından getirildiji 
doğru mudur? 

Frank - Bi:miyoruml 
AYukat - Faulknerin clyaz:ıaı 

Hauptmanın elyazıın ile kartılaı·· 
hrılmı~ mıdır? 

Frank - Evet, fakat yazı 
mütehassısı arada hiç bir benzeyiı 
bulamamııtır. 

Burada size, davada en ml\bim 
rollerden birini oynayack olan 
bir 11 vak'a. yı ıınlatacağım: 

Adliye:snin elinde, çocuğun ka· 
çınlrnaıındJn sonra iadesi için 
yapılan ''fidyeinecat,, mUzakere· 
leri esnasında, çocuiu kaçıranlar 
tarafından (Con) imzasile yazılmış 
birkaç mektub vardır, bundan 
başka Hauptman tarafından vaktile 
otomobil kullanma mllıaadesi 
almak üzere be'ecHyeye veriJmlı 
bir istida mevcuddur. Mektublar 
ile bu iatida yaıı mUtehaaııılarma 
gösterilmiş ve onlard•n her iki 
yazının da bir elden çıkbğı cevabı 
alınmıştır. Maznun için en tehli· 
keli nokta da buradadır. Binaen· 
aleyh herkesin dilinde: 

- Bakalım avukat bu noktayı 
nasıl izah edecek? Suali dolat
maktadır. 

* Banka memurundan sonra 
salona giren en mühim ya!I mU
tehassısı Mistr Norman oldu. Bu 
ıat tamamen aağırdır, sualler 
kendisine kulağına tuttuğu "lfit• 
tiricl,, ile sorulmaktadır. 

Norman - Maznunun istida· 
aını tetkik ettim, içinde elli yedi 
çeşid "hata,, buldum. Bu hatala· 
rm CD mUhimml ortalarında (Th) 
ve (g H) harflan bulunan ıözle
rin yanlış yaıılmaamdaCfır. Ayni 
hatalar fidyeinecat, müzakereleri 
esnasında doktor (Kondonı) a ge
len mektublarda da vardır. 

yapar toplu olarak tiya~rodan tiyatroya 
mm:ı::a ___________ ,, gezmeyi kabul ederlerae beberino 

Frank - sayıaı çok mahdud 
olduğu için bu banknotların idnl 
kolaylıkla takib edebiliyordu. Bu· 
nuo içindir ki bir kısmı maznu• 
nun garajında bulununca hiç te
reddlide dUıınedik. 

Burada müddeiumumi ııhid-

Ve yazı miltehasaı u%un boylu 
anlatmaya koyuldu, lıte bugün 
muhakeme colselia.ln aönllk geç-

Öz TUrkço: 

Git, Pulunu 
Başka Yerden 
Al! .. 

Bayramdan bir gUn ancı.~ 
Poatahanenin pul dağıtılan 1 ~ 
önünde yarım aaat bekledim. . 
oimle birlikte bekleyenler oo ~ 
var, yoktu. . _,J, 

Ancak pul dağıtan del:P"'" 
elini bir türlü çabuk tutmıye1' 
Sanki, bu işi kendisine bir ~ 
garya olarak vermişlerdi. Her.~ 
isteyene, canını istemi}e go 
gibi kaşlarım çatarak btı) 111 
yordu: 

- Sıram bekle! 
Bekledik, bekledik. Sır.ı' 

bir tllrlil gelmiyordu. J 
Derken, aslan :yapı '.ı bir { 

{asker) cik, dayanaınadı : . .Jı 
- Emıeri, görülecek if~ 

Tar. Blzi ne dimeğe hekleti>I 
elini çabuk tutuvi ..• Diyecek~ 

Delikanlı bupa büsbUtll kıı 
- Elimi çabuk tutarım.. ~ 

buk tut1ı1am. O b~nim bl:ece~ 
iş.. Beklemek isteO'ezsen, ~ 
pulunu btışka yerden al... ~ı,
baykırdı. 

Ben do bu ua, ıöıe karııt~ 
- Böyle haykırac ğımz ye 

pul dağıtsanız ıimdiye kadar ıj 
niz biterdil 

Bunu duyunca, yan yan balıl 
rak, benim pulumu en sonr•1' 
bırakb. Sanki : 

- Burada buyuran benidl~ 
Kimse bana karışam z.. de.O' 
istiyordu. , 

Para verip pul almıya gele~ 
lere böyle atıp tutan bu kOçO 
aylıkcı; yarm yllksek bir )etf 
geçerse kendi ine l1i dilşenler t 

yapar!.. Diye dlişUnmemek ellı' 
den gelmedi. 

Büyüklerinden, güler yUı ~~ 
leie, tatlı dil işitmeğe alır 

halk, küçüklerden de bcnu lali~~· 
Posta telgraf bat çe\İrgenh»· 

ıorarıa, bu pul dağıtıcı genci' 
adını da bildiririz. 

* * ,ti! ···' .................................................... J 
mesini mucib olan nokta bu fc 
lıabattır. 

iki MUhlm Şahid , 
Flemington, ( İkincikinu~ ) ; 

Rivayete göre gerek Müddenı~ 
mt, gere~ avukat gayet ~U el' 
birer ıahıd bulmuşlardır. Muddot' 
umuminin bulduğu şahid C o' 
isminde bir makinisttir, çocuğ r' 
kaçırılmasından bir ay sobit 
( Hauptman ) ın yetil renkli , 
otomobili ıiyaha çe~irttiğini ,&~ 
liyecektir, evv~lce di~lcı nen eh~fll ~ 
yetaiz bir ıahıt hidııeden bırk tJ 
ıaat evvel ( Hauptman ) ı ~e d' 
renkli bir otomobilin iç:nde <J.:i: o 
berg) in evl civarında gördüg;,. 
söylemit olduğu için bu lf• de6 
eğer verilirt>e, maznunu mah' e lr 
cek mahiyette telakki tdaoıe 
tedir. f'' 

Müddeiumuminin bulduğu jıl 
hid ise bir boyacıdır, hadisen 

11 
vukuu sıralarında (Hauptmat1) ~' 
kend · ıilo birlikte b_ir k~h~e bıl 
olduğunu söyleyeceklır. Eger ır 
ifade de verilir .. c, bilikiı 01a•\ı 
nu kurtarmakta amil olacak gı 
görülmektedir. 

&on Haberler /.' 
Flemington, 15 (A.A.) - fd' 

leksandr ismin.de ~!r kadın, d~"' 
yeinecatm verılecegı sırada dell 
tor ( Kondom ) u taratsud e f>'f 
şıhııın (Hauptman) olduğu~U ~I' 
lemiştir. Bu oııhidin ifac.eıı e "'11 
ıında (P. auptman) kızarmış, "" 
hakemeyi dinlemekte olan 10" 

al de ıapsarı keıilmiıtir. 
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Elbise Ve Dantel !Kadın Ve 
tMutfak} 
t Ne Yemek Yapsam? 
Patatesi • Cev1zll Tarator 

Lhı olan yler: Patates, 
ceviz.. ·ırmw bilber, sarmısak. 
lıı , z yti yağ. Evvel patnte9' 
er afak uf k silib ha1l cak. 
Yumu ayınca ateş .:: indirilecek. 
Suyu süznlecek, bir tar.aftan da 
.zeytinyağ lozdm1.,cak bu kaynıımıt 
ve üzUlmlit 'P8tatesler onun içine 
ahlacak birkaç defa çevri'ecek. 
ve sonra attşten inclir11ib sllzgeçli 
ir kepce iile patatesler ynğın 

içinden alınacak. 
Diğ r t raf t n ceviz iy · d<;. 

vlllecck. içine .bir.az kırmızı bnber, 
biraz snrmısak biraz da sir'ke -k~ 
nub iyice karııtınlacak ve pata· 
lesin ıuyile sul ndırılacak. Pata· ı 
tesler bir tabağın içine yerleıtiri
lecek. Üzerine hu ce.v!zler salça 
Ue yayılacak. 

Bu tarator .aoj'uk ıbavalarda 
~ayet hoıa .giaer. Mere t'larak 
en mutena •ofralar.a bile çıkanla
bilir. 

ıaz Sa1çah ffavuÇ 
Uzım olan eyler: Hawç, un 

. ant, yaj', tuz. Jlavuçlann batlan 

R-ealmlerde ıörd•r
çolc pratik •• kola rmh lbtı"'er, en son modadır ve uikilmclcrl 

y ır. K6ıede zarif dantel 6rn klerJ görllyorawauz. 

1 •kesilip nam kazandıktan ve iyice 
yıkandıktan onra hntlanacak ve 1 

•uyunu çekip fUmu.şaymcnya ka• 
dar kaynatılacak. Diğer taraftan 
içerisine biraz ıadcyağın içerisinde 
iki ka.oık un kavrulacak. 

asıl o anmalı? 
Boyalı Görünmek, 

ızları Çok 
Gene 

Çirkinleştirir 

Un aararmıya, pembe pembe 
pembe olmıya başlayınca içerisine 
karııtıra karıştıra yarım kilo ant 
lllve edilecek. (SütU koyarken 
unun topaç topaç kalmamasına 
dikkat etmeli ve bunun f çin do 

c k12lann n 
"A>a.Jıarı liizı çnJc .aalan. 

mgelen P.Ylerdan biri 
r. tir il ;.e fazla boy.alı .gB· 
cildin .. . . u ' Yafta araaılan t•Y 

' 

l guzellıji ve tazeli .. uı:_ n. 
ya a '-hu k glUll". ~ 
Y.a nda bi~uk apatnıak, ona kırk 

adının renatnı ver
nc kızı 

çıkarır, Bu l'••c kızlıktan 
~ sene eıueıa fazla 
1 odası yoktur. Eu ~k mak"' 

fey 'YÜZli tabii ~ster
Genc knlar ise buna 

~'-lılen fazla Tlayet •tmelidir-
bira lmz alç,am "1valetierl için 
bir z P~dra ile ve c\luda1rlarıaa 

az ru1 al\rebllirla• 
~ -· 
it' Kirpikler ve .katlar da hua1ı1ıl 
ınaya h 

Yağlıca . mu taçtırlar. Bunların 
ltl&aı a:•r kremle Jyice iarçalan• 

zımdır. Fırçalandıktan 
~.-.. gerek kaılu Te er.ebe 

Panna.kla düz~Ullmüldir. 
lcrı ... ._-.aın Bkınilan l>lttıo Yfiz• 
tn~eı lz bile lmnıunua 
pudra sllrm liilnh. iQünkl 
~ l'aaın.za pelc 5alapaazt 

yet ıtz krem ' llanmalı 
-.ıaıı1ı11 • · l,Ç.Uı de ·D"'All bırak· 

Jı 'Oadaa .aonra •hm•· 

yUz.tlnUH allrmeyiniz. Pwlrallan 
1J&}48t z miktarda kollannıza ve 
enMDIH de sürllııllz. Bu ısur.etle 
hazırlanınca en 6zendljio1Z balo-

. yı, ~lsafete korkuau~ca v.- çekin· 
maden gidebllirainiz.. 

mUtemadi1en kanıtırmalıdır) ve 
koyulaoıncıya kadar piıirilecek, 
tuz konob .atqten indirilecek. 
Havuçlar bir tabağın içine boşa). 
tılacak üzerine do bu bey.az aal
ça dökülecek To ııcak ııcak y .. 
.aecek. Hem rayet hafif ve hem 
de gayet mugaddi olur. 

Beyaz Jtalçah Makar11a 
.Liıım olan şeyler: .-Sir 'fincan 

ufaklanmlf makama, bir iqlıık 
yağ, bir kaşık n,. bir fincan ü\t, 
1/2 fincan rendelenmiş kaşer, 
bir çay kaıığı tuz, 1/8 çay kaıığl 
kar• biber Ye kırmazı biber. Ev• 
yeJl makarna tuzlu ıuda, kaynar 
ıuda haşlanıb yumuıayıncaya ka· 
dar piıirilecek. Sonra sUzl1lüb, 
soğuk ıu .ıı. çalkalanacak. Diğer 

· taraTtan yağın Jçerislnde an kav
rulup ıUt UAv. edilecek, koyula• 
ıınca piıirialb ...aa1'-a hazırlanacak. 
Makarnalar yajlanmıı topıiye bo
ıalblacak. Ozerine aa1~a y~pıla• 
cıic, .ıen iistDne kafcr peynln, we 
biberler- serpilip \fırına konulacak, 
llııtn marmca çıkarılıp aEak •ı· 
cak yenecek. Miktar tabii nispet 
labillnde iıtenildiği kadar fazla· 
latbnlır. 

Y:übe1c Şapka Mı, Yokaa .............. :;;-
11
.;·

8
--.. i:~e .... r-·ı:· .. ·-····-

Dümdüz Bere Mi? 4 · qı 
Her ikisi de htr y•e ıiyiJe

blllr. Fakat acaba siz hanıiainl 
tercih .awainlz ? Ejer 1hlnUz 
uzun ise .elbette ıini lepeliyL 
Bn şapkanın kenarlan y1lzilea 
u~aıkbr.. .Mat bir llll ltvun hiza· 
sına kadar iner. T.ülü kaldırmca 
bunu berMllalUk hir taPka' olarak 
ta giyebilirsiniz. 

Bere biçıimi ıapkamn kenar-
larmda Ub'aga11 v.•dır. A nl 
astra.gan mantonla kol lkapak· 
lamı& da konmuıtur. 

·Bu ~~ı ıaplaalac hilbuıa 
yuvarlak yl\zlll ve 'ltiizd a-iWlülere 
çok yaraJlr. K1şuı en hfıyfık etlencesi. 

1 
Top antı Elbiseleri 

Bu elbi ~form pıi en b~ iik 
moda evlerind n birinb model· 
leridir. Hepsinin evi reııgin çiçek 

veyahut e1mas t kllCll Bfl rla 
11llslenm' tir. 

Üzerlerine bele kadar veya· 
hud da daha uzunca bir caket 

y'1pınca en açık e .en zengin bir 
suvare elbise ini bir çay elbise· 
sine çevirmelc mümkündür. Bu· 
radaki elblıelerin e kiai böyledir. 
Bu modeli r en mü§külpeıendlerl 

bile memnun ad c k kadar iU.zel 
ve yenidir. 

Yemek Odaları 
Böyle Güzel Bir Sofrada Yemek 

Yimek İstemez Misiniz ? 

Masanın hazırlanııının, ısrtn· 1 
leriu, pe~etelerin, çiçeklerin takım• 
!arın yemeklerin ıeklllerinln i .. 
tiha üzerinde gayet bUyOk tesiri 
vudır. Yemekler ne. kadar Jez· 
zetll ..oluraa .olsun eğer tabata iyi 
ve sUslD bir şekilde ~konacağı 
yerde karma <ikarııık hoıaltılmııaa 

Oku9ucumrı 
Cevab 

Bıly (N. Nuri)ye: 

Babasının hakla vardır. 14 
yaımda bir kız evleııemez, hem 
kanun manidir, hem de tıb. Mu .. 
teaaa vaziyetlerde hWmden :mü
saade almak mUmkUn ise CI , ara• 
nı:r.dakl münasebette, Alla1ıa .ştt
kUr, bu aceleye lü:r.um sföıtere· 
cek bir 'ey :gtiremfyoru111, bek· 
leyini~ kaybetmualniz. 

..Ya.ğ;;~~y~·;···{;;·t;;;lı"";ii'~"t·~;i~· .. ;~ .. 
bUyUk mqgalui ı artık yDn itleri 
oldL BöyltliJde herkea laıhk el· 
biseleYhd hemen hemen evden 
tedar"k odebllijor. Resmimizde 
:gllzel bir ajur örneği Yardır. "Bu 
tirnek her iki blme de eyi gidu. 

veyahut sofra iyi hazırlanmamıı, 
&rtüler kirli, masanın O.Stil kar.ma 
kanşık ise en bOyUk bir iıtaha 
bile derhal aönar. 

Resimdeki m•• itina ile :ha-
zırlanmııtır. Örtll ortaları .alvrl 
gelen ayn ayrı dört parçadandır. 
Arada kalan botluklar da tek tek 
konmuı ç.lçeklerl• allalenmiftlr. 

Boncuklar VePul
ar Yine Moda 

Oluyor 
Bu ıene Parlı terzilerinin dik• 

dikleri yeni model elbiselerde, 

harbd•n evvel olduju gibi bon
cuk ve pullal'a çok yer verilmlr 
tir. Bir kıiıın t•rziler buna mu
halif olmakla beraber an meıhur 
terziler boncuk ve pulların tekrar 
modası olmasını tercih ediyorlar. 
Bir .moda gazetesi, gelecek yı1 
kadın elbise ve tt\valeUerind• 
.iy"lı pul ile çelik boncuklarırı 
tamamen moda olacnğını )'a&ıyor-



- llütün yolu kap;anıı~:ım 
b~n nereden geçeyim? 

- Alttan geçi 

.. 1~----F_ı_k_ra_l_ar ____ ~I-
Sesim 

Benim &esim okadar çok
tur ki, bir ıarkı aöyleaom, ıark~yı 
bitirdikten sonra. seaim , onb,•t 
dakika ortadan k~ybolmaı •• ~ ·~ . 

- Bu birfey değil, ben daha 
ıarkıya başlamadan on beı dakika 
evvel sesim etrJfa yayılır f 

Ben 'ı 

iki ıengln konuşuyorlardı : 
- Ben lstanbula ayaj-ımıa 

çarıiile geldim f 
- Ya ben, yalınayak ıcldim 

ya 1 
-??????? 
- lstanbulda dotdum 1 

Zarar Yok 
Baba oğluna darıldı : 
- Kediyi bırakıana, hayYa• 

nın cam yaaıyor. 
- Zarar yok baba, bnaakla· 

rını keatim, brmalayamu ? 

-·- ~ 
Poliı hafiyeıl katilin parmak 

izini arıyor. 

Nasihat e., yaııodaki kıs çocufu kas 
çobanlığı yapıyordu; a•neıi aa· 
•lhat verdi: 

- Kızım, dedi, kaz.lan iyi 
mubaf aza et ki. Glla ıellr ev
lenirsen kocanı da naııl mu haf ua 
edecetini 6ğrenmit oluraunl 

Dört Böbrek 
Mllşteri kaaaba girdi: 
- · Dün aldıiım dört blbre

jin ikisi kokmuıtu. 
- Naııl olur efendim, htpılnl 

ayni koyundan çıkardık. ..,,--

... 

------.~ .--
' ... ru.uca 11.ye konuıınu 

yorsunuz? 

- Bizi tanııtıran olmada ki 
tan ş hm. 

Almışım 

Diıçi diı çe· 
kerken hastayı 

bar bar bağırttı, 

diı çekildi, diıçl 

müşterinin yüzü

ne baktı ı 

- Siz d• ezi
yet çektiniı ben 

de .. Neticede epi 

İf görmUı olduk. 

Bir dit yerine · 

bUtUn çene ke-

Yeniyim 
Bay zili çaldı, 

;Jjak koıtu: bay 
ıtwindi; 

-Aferinaana 

Jıte hep böyle 
olmalııın, ben 
ıili çalar çalmaı 

koşub gelmeliıinl 

Karımızda oturan kf>ıl_ 
lar :yine açık pencerenin &ftf,J 
soyunuyorlar mı? --.-1 

Fıkralar 

mijlnid almıııml - Kar:cıiım aenl uyandırır amak için ayaklanman ucuna bile 

- Affedeni· 
n lz, daha yeni· 

yim .• Birkaç glln 

aeçıin, buna 
benzer kuıurlar 
yapmam 1 

Öyle ise 
b ::ı • inJan yllrlldiiml 

-==------------===---=----=---------=====--====---.. =-==;o--=F=---=-==---=*'"""=-=======-=-=--=-o;ı==, 
Şoför ben lıtaıyena ... ~ 

fideceğim. Eıyalarım var ~ 
kla ~· ay(.I para alacak ..... , 
· · - Ha>:ar e9ya için para 

r 
J . 

DElalLMlş 
' 

Saçı ıiyah dediler, 
Yalan, ıiyab d•ğil wil}; 
Bakmak günah derufe, 
Baktım günah değıliı;tf~ı 

Yüzü beyaı dediler, 
Gördüm beyaz değıl.Gli · 
Yapacak naz dtdil~r 
Yaptığı naz tlefihni· l 

Tun çok hoı d•d~lııı;r .• 
Amma çok hoı değilıu[e; 
Şimdi aarhoş dediler, 
lçme~ hl'hoı d•gilmiet 

Ne de çapkın clediJ,ı;; 

Sordum çapkın do~lmiu 
Cana yıkın dedilet; 
Cana yakın def ilmigl 

hçı 1 _____________________ _) 

Kabahat 
Hizmetçiye da• 

rıldılar: 

- N• Yakit 

1el11k, ıe•I bet 

otururkea 16rl• 

1orum. 

- Ka1'allat 

benim detfl, ayak 

ıHlerinizl duya• 

mıyorum 1 

Olma~ 
1 

Çocuk, çocukla koeu ilyordu: 
- Çay bardağı• her ko-

yuaca aai elinle mi • brının 
yokta aol elinle mi? 

- Sat Elimle! 
- Olmaz! 
- Sol e!imle 1 ııhra· 

catım? 
- Hayır katıkl ıtıra· 

cakıınl 

y, le '"onllti 
TeJ,.' .... -. cald : · 
- Ali Ve. kard l•• ata· 

saıı ~. ? 
- Evet! 
- Affede11lnlı; 

konUfuyorum, yokaa 
mi? .• 

Alet Böc:ea 
- Gece balık 

oltanın ucuna ne takm 
- Ateı böcej'i; k~!."~nlıkta ko

lay görünür. 

MANiLER _,. 

Öyle f1e yalaıı •11•.. I 
Z.vk ararken derd bulılu• 
Aık yoluuda yoruldum; ıötlr bea .)'ayan gelirimi 

mam. 

Güzel bana ıöz attı Saadet 
Ben ı\izele wruldum., - Bay Mebmedln karı11 ııJ 
Gönlüm kırık cam ılb~ ancak 'bet ay oldu, ılmcll ytİ 
Giiztllili tam gibi; deD evleDlyor. 
Yiyecek korkuyorum - Tabii birıey; Hadet u,I 
Beni l>ir Yamyam ıibL ebed devam edemez ki! 

Bın kaçtım konlıdı, lf t 
Atladım 0 zıpladı; Erkek aııktı. Kız da 1ev;.Jıytf 
Aşk oku acayipmiş, 
Hemen yaydan fırladı. du; nlıanlandılar; kızın a 

müstakbel damadını ıördll: _._ 
Bilmem ki ne demeli. - Slıln yakında kalavaldelP" 
Çürük itin temeli; olacağım değil mt? 
Deli divane olur E k k d 

- lıt~ bunu biç dllflo_.,. 

- Şapkamı L 
Kim aenrae ıüzelU 1 • ıaıır ı: 

Mizahtı mlıtlm. 
şuraya atayım! _____________ .. _ ___: __ __:_ ______ _ 

. 
Sakak ortasında görüf en tezadlar 

- Ya yukardakl 

- Onlnr yüksek 
onun için ytikıeğe 

Biz erjıemiyoruz! 

kitaplar .• 

eser!ermlt 

koymuıJar; 

öldüremem 
Omuzunda bir 

• . 1 

tahtakunııu va• ~l /· .· , : · ... ~~·J:1'•l. 
ı r . ,, ı • ' ' lf'--'-·. ·~ • 

kalada: : -~~·~·~;~;~\~~ 

O · . - Sıvı• . •lf&nla•m~ 
- ldlr1t••I )'er• t ıelmek içi• . alye . yan ~ 
Dediler: ı.lliedt1'? J 

t-~--------------~----
- Ôlclare•e•I 

- Neden? 

- Damarlma-

cla kendi kaaım 

varl 

Fakralar 0 1 ' 
Sorgu 

~ocuk babaaına aordu: 
- Büyük balıklar kDçllk ba· 

Jıkları ;yerlermiı öyle mi baba? 
- Öyle çocuğum! 
- Bizim ılmdi yediğimiz ba· 

bkları da yerler mi? 
- Yerler çocuğum! 
- Amma bunlar kutu içinde. 

BUyUk balıklar kutuları da aça• 
biliyorlar mı? 

Desenize 
Y aılı bir adam ıöyledi: 
- Ben dUny aya geldi tim ıa· 

man daha ıımdlfer icad edilm .. 
mitti= 

Şimendifer memuru içini çekti: 
- Şimendifu memurları o 

ıaman hep iıı:ıdUer desenize! 

Canh Mı 
Bay uşağına emretti: 
- Yarım koyun al gol t 
Uıak dtitiindü: 
- Koyttn kesilmiı mi olacak? 

Yoksa canla mı? 

. Aldım . 
, Kltabcı dal11a i.uhar~ire 1"' 
İardı·: ·: - · 

. ..:.... Oıtad, iiltad •••elld ıf! 
t•İİaıİyeni~l · · bl~lm 4Ukk .. dl 
unataıuıtunuı alanl 
• - T eıekkOr ederim biliyefll-" 
amma ben dUn ıemıiyıml bil 
loiantada bulu b aldım. 

Grip 
Ntıktecinln blrhıe ıordulan 

- Grip nedir? 
CeYap •erdi: 
- Bir nevi kıt ıporudu(. 

-----------~----~_____,., 

,ı ıı,. 

-~ 
~ er 

- Komıu amca babarı> JO 

diveni geri istiyor r be" 
- Söyle bahana! O d• it' 

nim gibi yapıb baıkasındaP 
reti bir merdiven alıın 1 . 

• 



Elbise ve Şapkalaı -

1 • ! 

lferıea Nlkx•. 

Ynl lir ••ltlı· 

İsveçli Yıldız Neler Yapmış? 
Greta GarbO'iiun Ma
ceraları If şa Ediliyor 

DOnya yDzUndeki ıinema aeyl;~··-b;1'1;'d;-i,oy g6ıterir, onlara 
illerinin hep birden yıllardan beri yeni dikilmlı elblHler ppkalar 
16nUllerini aarmıı olan laveçll teıhir ederdi. O uman laYeçte 
Jal~ı Greta Garbonua ılnemaya çıkan bir moda ıazeteıiain bir 
lntiıab etmeden evvelki macera• auıba• da ele 2eçirilmiıtir. Bun· 
lan da ifıa edilmektedir. Garbo, da Greta Garbonun ıapka ve 

· LYeç' den Hollvucla doğru aynldıjı elbiH t .. blr eden birçok reaimleri 
laaaaa hentıı on ıekizbae J•Dİ l»ar vardır. Geac bir kaz lçla bu 
lllıf l•11c bir kızclı, l»uıta otur.uau yuife kolay detil, blllkiı yorucu 
lfmıı, aradan seçen bu kadar leli. Kazancı da çok azdı. Fakat 
ıa111an lçlade ylderce filim çe.U- Greta Garbo aan'atklr Jarabl-
•lt, aıllyoalar lıa1&11Dllf, llÖD•.. mıfh. GOnUn birinde bir ıiaema 
r•c•k bir ı&hret l••la etmlftlr. rejlı&rn ondaki ıan'at kabilly~tinl 

Garboaun rejie&rlerindea Ri- keıfetti •• . yllkHk bir lcretle 
.. rd Boleslavıld; laveçll yıldızın, kendlılni Amerikaya röttırda, o 
8lnema hayatına atılmadan enelkl 1nn, bugGn Garbo ılnema yıldı· 
L_ tt __ n. ••dır •• t6bretlnl kaybetmeıiae .. ya na aid bam m•ralda .-ıua• ... 
lan t ihtimal verilmiyor. eoa allnlerde ortaya a mı.-
.. • llnadl &jreolyoruz ld Greta 
Garbo ıineaıa hayatına atıl· 
•adan evvel Lweçte btlytık 
l»lr ••iazada mankenlik yapıyor• 
•a. BuatınkO tölaretU yıldız, o 
... anlar ekmek paraıı kazanmak 
ilin laer&'lin zengin kadanbınn 

Fakat ıon gelen haberlere 
göre, Garbo arbk ılnema baya
tından bıkmıştır. Mahrem konu.
tuğu bir arkadaşına derd yana
rak ıunlara üylemiıtlr: 

•• - Sinema yıldızlafı artık 

-----"l'.'!" __ ....... ,-..,..,-·--~9'Clın 

Gönül · 
istiyor Ki 
EYet.. Glall latl7erki: 
·ı.taabulda, Aakara •• lz•lr

de birer ltlylk · maema atlclyoıu 
olıua. lçleriDde 1lzl•rc• tDrk tlaema 
yıldw çabflp utra11ıalar, hiç oJ.. 
maua tlmdillk iç ayda birer fi
lim çemlaia. TDrk aan'atklrlan• 
DID bilsl ve emeklerlle yapdacak 
olan ı,8 Tnrk aan'at .. erleri, 
yurd lslndekl bllt8o ıinemalarda 
Ttırk Hylrciler tarafından alkı.
lanııa. Tllrk lakılAbının blttıa 
aafhalannı 161teren tllkll filim· 
)eri çevrilaln, icabında ta• 
riht menulardao ilham abn-
ua. Ttlrk mubarrlrlerinln romaa 
)an beyaz perdeye ıeçirll· 
ıln ve blttbı bu fllimler dlayanın 
laer tarafın ıladerllaln, bu ıu· 
retle T&rktln •Dcude ıetirdili 
aan'at eHrleri 1abaacı memleket• 
lerde de alkıı toplaııa. 

laancım ıudur ki yurdumuzda 
bliyDk flllmler çeYlrecek kabili
jett• artlıt var. Fakat henOz 
modern teknik tekimllltlne uygua 
bir tek ıtlldyodan mahrumuz. 
Yani at · • .,, meyda11 yok. Niçin? 
Paraaıdık mı? Hayır. Hepıl Yar, 
fakat henOz bu büyUk itin mtıt .. 
ıebblıleri yok . 

.......... ·-················-······ ... ·····-··· ... -~;kllmer. oldu. Y ıllardanberl bu 
meslekte yorulub yıprandım. Biraz 
da yuvama çekilmek, ev kadını 
olmak iıtlyorum. Stüdyoda geçen 
bayat inaanm ruhunu kararbyor . ., 

T evekkell Amerika ya "Garabet· 
ler Ye tuhaflıklar diyarı., dem .. 
miıler. Oraya, yani Holiftda 
aunyanan dört bir yanından g1c1 .. 
ıineına yıldazlan da ı•rib bu7lar 
ediamltlerdir. Bütün yıldıdana, 
yeni bir filme batlamadan evyeJ, 
uğur olaun diye yapbkları buı 
hareketler vardır. M•aell kadaa 
yıldızlardan Joan Parker, her aa
bah ıttldyoya girerken kapulaa 
eneli ıol ayaiını atar. Bu yıldı• 
yeni bir filme ba1la7acağı ... 
1abahle7eD SOk erkea kaJku, 
eneli killaey• ıidtb dua ..... , 
kapıda• çıkarken papuaa .... 
6per •• oradan ıtlldyoya ka._ 
laep yayan slder. 

Norma· Şerer'ln de sok prtlt 
lauyları yardır. Salı ıtınleri e9ble 
kimıeyl kabul etmez, 7umaı Y• 
ıtttdyoya ıitmeı. Yeni bir fflae 
baılıyacağı ıamaa bir tin •••el 
aidlb kiliaed• gtlııah çıkarır. 

Marlen Ditrlh'ln dı hayli tulıaf
hkları Yardır. Bu Almu yıldau 
perıemb• ıtınlerl hiç otomoblle 
bbamez, 0 ,na hiçbir erkekle 
konutmaz, o ıtıa ağledea ıoara da 
dııan çıkmaz, ••inde kapanıl» 
oturur. M•rlea yeni ldr filme 
batladıiı zaman ilk çevrilen par.ç&JI 

S • r <j 

iptal ettirir ve bu sahneyi tekrar 
çeYirlr. Filmin en ıon parçHından 
bir metre kadarının bir kopyesiol 
alarak yakar. 
~ Pariı'te parlıyan ve bugUD 

Amerikada bulunan meıbur yıldız•, 
ludaa Aonabella ile çalqtığı 
alnema kumpanyası araıında 
bir lhtil&f çıkmıf, bu yüzden 
pzel yıWız atldyod" filim çeYl
rirken itini yanda bırakmıı çık•b 
tltmiıtir. 

Gizel yıldız ayaı zamanda 
••hkemey• de mllracaat ederek 
b•panyadaa ylklD bir tazminat 
late•ittlr. 

lf- HolivuduD aarııın yıldır.ı 
Cla HarloY 1•nl bir filim çevire
cektir. " S.Ydanın katmerleıtir
"111 bir ıDnah ,, iıminl taııyacak 
olan bu yeni filim için ıarııın yıl· 
c1ız tlmdiden kırk aekiz kat elbi· 
ıe ıımarlamııtır. Kumpanya he
aabına yapılan bu elbiselerle Cin 
HarloY 1enl filimde 48 kere kı 
Jafet delittirmiı olacaktır· 

~ Eıkl )'ıldır.lardao Ulyan 
Giı ilı kardetl Doroti çok para· 
ıız kalmıılar, bir camb~z ku~· 

nyaıında az bir yevm~ye ile 1 
r.bul etmek mecburlyetıle kar-
ıılaımıılardır. 
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Altıncı ~alkan Olimpi- M~!::r•1-e.p11 .. , J Kız Çocuklarına Da Sıkı 
yadı Ankara da Yapılacak :::1:'fı:~ ~~:eE idmanlar ap ılıyor 

t tı-1: •tmediğimiz bu 1elerki bıahıol Balku olimpiyadııu ,.mm .tim mm:ui..ı 
Bu seneki Balkan olimpiyadı- J 

nın Ankarada Japılao y.ai 8lad- ·'-""•31<,,...•cS·:.-" 

da 01ma11 içlu Federuyon n 
alikadarlarııı gayr.t ettijinl La· 
ber alayonıı. 

Geçen gft11 Anandan plu 
bfr telgraha Ankara stadının al· 
tancı Balkan olimpiyadına kadar 
yeUıtirileceği ve tribBnlerin on 'bet 
bin kltl alabileceği iaildiriliyorda. ı 

Dördüncüye kadar Atinada 
kuaunuz denebilecek .. kDde ter 
tip edilen Ballwa olimpiyadmn 
albDCISlm Clzerimize almakla ~ok 
iyi bir it yapmaı olduk. Fakat ba 
işte tertib cihetinden ylz•••Lla 
akile çıkmamız Ye kOIDflllaıumza 
kal'fl beynelmilel bir ..,.. • 1 21 

babam baldri!e bazırlamıya ... 
cllmk yettijial 16.t.....U. U.. 
zımd.r. 

Aabrada ppdAcak altmca 
Ballcu olimplyadımn orpaizMyoa 
tara& bdu müabab tarafı da 
mllfklldftr. Federuy• ._ 
ıef• iki iti• birdea ...... ,. 
mecJ..rdur. Bir pndu atlet
lerla iJi huarlanmalanat t.U 
•t.IJe çalıpc&k olu fecleraypa, 
dfi- tarafta t.tlb M,etiaia 
rutlayacajı ,epıkJeri IWlet.mek 
YuiJ'etiade balaaacakbr. 

a.Jkan atletlerhain ı6derlmls 
önlllde yanflar )'•pmaa atletizm 
prop11anda• iç.la pek faldeU 
olacelrttr. 

Atletizm w .... , •• naa WJ. 
h... dikkate aı.c.;a te:r. latu
baldllll •• aair mtablardu 
Be&. oyaalaw ~ ... 
ynh re mlmkla olabilclitl kadar 
kolarlmk h-h-U olınalachr. Ba 
hı 111 ı• helal içim A.karadald 
ot.O.le nleptak te.bit eclileeelr 
tuffcl..t laer tanla tlajıtmaJr. 

ti••*'• lııiletledade azami t ... 
zillt J•pbrarak U.. ehaek, Wr-
kac lnnlilı ......... olimpl,ad .,_.. 
talan kalchrbtak IMıfiDCi Balba 
oU•piyaduu. ..... te,ebblal .. 
riatlem:Ur. 

Memleketimizde tılacak iMi 
ıeferki olimpiyaclda birkaç blria
cilik alabllinek atleti;mi• 1111 
almaana yard't.m •bait elana. 
Tarihini ev-.e&ma eyice u.....ıa,. 
tınb atletlere bia alarak bir~ 
hafta evvel bir kamp JÇIDa.lda 
ıampiyonlarıml'ıın d.,ec:elerlei .,.. 
braııf ohu-uz. 

Betinci . Balkaa o.yualaırtaıa 

ta yla ...... y- ... amm9 

Aba ••ıadsM lıir tM l*n ,,a, •• ..... 
...ı.ketimiıde ,,.p11.c+ .. ._ 
rinl •rinde brtaıaa.t-a ... 
,enlerdea .. _.cleld •.fi-• 
çalııma proirammi ._.. n 
hemen laar.kete ~ılı 1Ha 
•lhlm tepbblst• ,.ı ...... 
akile Pbnt Oluruz. 

Avrupa Fudbtl lteadnde 
Görllen Şeyler 

AYrupa apor lleaim ppa 
Ufla içinde elaemmi1etU fkdljl 
UdüeJerdea l»iri de IDstlt.• K. 
pa aa~laranıD aeticeleri .a. .. tar. 

Ba kupa maç.lamada ıalibiye .. 
lerl beklenen talnmlanla• ebe. 
rlal mail6b olmufba'. lldad kim• 
re menıub talomlardaa blrçop 
birinci k6me talômlanaa ,....ı,. 
lerdir. Eauh utic:elerl llJlece 
hullN ediyoruz: 

{ieçt_n Haeola k..,. pliW 
Maach .. ter clty tak••ı Tott.bam 
kullbi tarafı•claa 1-0 utice Ue 
kupa maçlarmclu ~. 

lasiltereıüa • lcuTwetli kullb
leriacleD acldohma• A.toe WW. 
he BradMN city re J. l •stlt\lt 
okıuttu. 

lumda c.a.ta111tnya ....... 
ç:Jayorlar. 

IBa aeaekl Ult -a.Clan filr--. 
kwa•mın BqjktapJ.n _. ... 
ohalyacak ,.kilde ~ p.a 
belli Glayor. Arka •bJa SBç 
opaların tuadif ·~ La .yı.... 
da abl 1r talla Betikı., 
tala.um epl Uft1mf ~. 
Takı1111 ,_ıdm &r. 
yı1t ... .....Clald h•wlhil 
b.1m+ plıpn 11.eya ~ 
•• ptiıa :ra'ldb'lerlle U Ye 
Pw•a1r aecbur.!Jetinde ~lar. 

Geça ılmftald :oyaııda •&:aft.. 
ğl la Be,iktq talonnam hı... 
cW. muavin hatb • ıhlcum !luö
tım. •ola rlaenDz clheltihnJ, ile
tllıllr.. • -.ulyette Ga'Jmuan1 
gilıı1 .... .,.., .. lbir b1na 
öa'he IÇ!kaca1ı ~ IBetDmiblar 
ıa'Jilırbteti teJPh ip. pik ~ 
stıkece'Jaer6. 

rr.Dii .w.mı. an ıitbmnlm ~ kü.oilk ~ rü Jm CDGQ8IDl 

lı> :tahta merdi..mlen tmnenıMWJ 
Btr ;zamaıllar -;Ok ıınakbul 1 

olu n •onradu laY'eS ...an 
jjimnutllderln çılrmwıe lhnkilan 
Alman ilWilll .idmanı.na bir z 

~ tekillwl ottv• ,sık 
-~tır. 

aln'kl lBefUdalm .. ~ 
ramlr weya AJI ))'9ilma'.fınabm 
hamr\yacü elemanı i91i1 ds :ş.ef
ttr. HUcumlann intizamını temin 
eden NAzım eıkl halini bulama
dığı ve ıtiaklnnm daima iki 'O,YIJll

cu ile lcarıılandığını d~ 
bu fikri ıöylüyoruz. Hucum .hat• 
tında yalnız bir kiti ılo..ca ko ... 
trol edllirae o hUc.a lwttmw 
ıayı çıkarm gUçl şfr. &a en 
bu ıllçlllk ylzllndendir ld, '.JU 
ıon haftalar Beşlkt.. teJnmı 
ıayı yapmak için fazla yorulUfOI'. 
iki takımm umumi Taziyeti ltib.
rlle yarınki oyunda kazanma 
talilnln mllaaYI olduğunu fark 
ediyoruz. 

iFıama beden terblyui mü -
tehm•larmdan Hebettin "tabii 
•istem,, ıiamile ortaya :attığı tar.ıa 
pek y,akm olan bu yeni uaulnn 
Ylicuila .fe'fkalide bir lnnakhk 
:er(Ujl ;yapılan tecr:llb91erJe .:aıila

••bc lu,. ... ak. ... ....)imim 
birçok yerlerind •Jlcudun tena .. 
'.Sllbn .._ ~ijerlerin dıhatuu 
temin için çıplak denebi
lecek .bir :halde ,... açak .. 
ftda JWPbrılan ; merdiftnlere 
ııtlrmanma, katma n trapezlerde 
JUID.-k hnektitlahı hberler 
yapmakla J.r usulden daha çabuk 

Adanaıla Spor Hareketleri 

Konya Geneler 
Birliğ. nin Ziyareti :Sıkı .id.malllaldan ıoııta bftpu ietiinde 

eflenceli bir .iltirahat 
,.e aaı.. «ontrolu kolay blr...aice 

, Wllle ~ldjği gklilmliflbr. 
"Koyauğumuz resimlerdeki kız 

,paığunun yqı r ou dördü ııqma
Bllflır. Bu• ~mm b.tıa&.cek 
lf"keek ....,diveulere tırmanarak 

lmaan 'Jll1ft!iı -ve henüz.çok llmrpe 
ftk:ac11ldl\ iftaqm 1111ma. ~liti'ı 
;Mlllyor. 

1neç ~- 'itltiin ftlJ)'ll..JB 
PJllD lav~ fiile Üiılnı kon
tro1a mlbhc, .ilaca llY~ jiana-
~m yal hlhil ~....._tıerı. 

Konya Genct.r Bitliji ,.,. .t.ctaaa !;poı ~· -çWa e...ıt :aıı.a. kompoz• -eaften iilmaa'lada .1el-

Adua, (Husml) - $dirimin N,lar .......... ltclm• ,.dwa ..,_•_=_8_•.-~~--· • -·-·-·-
~ ~ yapmalı az.. ..... ilk atanı• K.'.Oll,P .PbP• ıbklijl dura yurdu talllmmila ıW& lhir 
Konya Geaçis Birliii ilk·~ Ula caıa ci,.W.clabililMlew:I_.... c1ejiıJik'Jlk J•pmıftı.t-hr.ftıl ıhl-«•• 
Ad•.,... ..,..,.afs J..a wa- bıjuaclan g>ualtı W'.clL S-. da gaHbi,.ıti .ıaaı bç _ _.. 
.berlk <tılde etti. r_ - .... ı _u._ --·..ı.. ,__ içı· _,.... L....aa ~ .. -ı'l-..1.. 

Jkloci maç 'Tor031iperia 7ap.ı.- Coln'~ •--~ •---.- k-- 0 ~ ......,. ~.....,._ ~ 
akta; 'Konya ı~ter birlijlôlrp IUll ilk aellnu 7.lpb.. Qwm .pek Fakat Jarıiki ıtıanai ta P ~-
evvel maç 7aptddanın "~ 7orgua IUi ~~ycrdll; billlam• ıc-,a mıy.ortlu. O,UDU9 wm .dakikıilnma 
olda1danm Deri drclller. Maf. ,... ımçJerl pek g1lRl eymymiarda. deir:u 'Yı.sttaa "F.lll'lik aaiapk 
pt.ad.. 'Oçnnct maç Cuma ghtl Adua Yardu •htalDIJOr Ye hu Etlıemaen aldıjı pa• ·flzeJ Hr 
srkel btr ltıavada pmwu kuna11u11 yüzden birçok faaatlan kaçır1y.or- K..m;'; =n =r=:: 
bir ulıada yapdclı n 2-1. Ada•a du. Konya gençler birliği OJ un talmrA f &pb. :OJ- '2. .Ma .. 
idman yurdunan ıajibi,.tle ortalm_. tfi.iel bir akı.. •cliç- Liman Vardmısn ga)ibi,.tile MUL 
bitti. lerinia lwfaU,le Adau YUJ'd.. 

lktnct Ma.r!m 1"af8Hlb nan .a:..aauua takarak h.arabezliöi • ,. .... • ea.. ..._it ak -=t=L ..... • • 
Cama gtlnfi tehftı stadyomu,.. temin eU.1«. Bundan •onr:a · iDii- •- ~ 

da Adana idmaa qfdu n. ,..,,ı- kabil •kınlarla &,irinci de:rH 1~1 devam lt4iilc1i &:,t.n ~ 'Tr 
m. 2 ... 1 Y.-dM galiDi,ed~ battı ber.-berllkle Mtti. ra S..-- bqıd.ftL ~ T.-

Hi1cMt 8a1 Şevket; Ulc devre lkind de\re bqlacbiuada A- 4'H 4 w 2 tile plib Kt4A 
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Haftanın 
------ -------

Hazineyi Acaba Na~ıl 

'lf 
Bir tatil günU idL H 

et güzeldi. Orhanla Se,.~:: ~kİ 
rkadaş O ü b ' 
it k .. ı~ ll raber g~zmiy 
~.., me , l li.ıyorlnrdı. Düıüııdi.iler. 
f «.Şıncı ar. Nibnvet e l . 
~ ;ı w r-J v erme ya• 
~n ~agın tepesindeki haraJ:>l!lero 
:~m~ı.e l k;nr verdiler. Çoktan· 

E . h c onl, rı görmem:iti. 
elkı 3 eni birıey gö ·· d " Ko rur er • 
il nufa, konuta birbirlcr~n 

ll}ec lcr ora sora h l 
adar çıktıla H nr e ere 
i~l ..ı ._. r. er zamaµ gel .. 

. :t ai(ıt orada hi k" . 
" mazlnr. Istedikle . ç. . ımscyı 
ır:ar~ı. Fakat rı gıbı dola· 
und.. ot bu defa taşın r 8· 

.. uran lh'" ,..:: • ·•YPT bir adıım 
s-oraUIE:t. l< encl'' rt 
arkadaş çıktı dtt: ıne daha b1'1 
H~rncn ihtiyarı/~ pek sevind,J r. 
lal.dar. ihtiyar lonuşrn<ıya baş-
L 1 on ara bu h 
ıuen n eskiden bi ara· 

unu, içinde b" r kanastır oldu
)aşadığını fak ;rço papaz!arın 
onlcr o ıürüldü~ .. ~onra bir gün 

O h gunü iÖ)' ledi 
r arla Sevine ö l . 

in ,ıar d.kkatle • g z erini aç· 
lardı Iht' ihhyarı din!iyo~ 

. ıyar anlnb ' b 
Sevincin ki rnen lrdenbirc 

a ına bı'r d' " p k" şey gel .: 
le d ~ 1

'' Mademki burada bu 8 ar ınsan t 
ıu' 0 uruyordu bu"llar 

. ruu ncred 1 
ıusuı en • ıyordu. Tabii 

b d 
olurmuycrlardı. tfalbuki 

ura a ıuya b 
yok H enzer hiçbir ıey 
d w • er halda dağın eteğine 
~gru bir Yerde bir kuyu filan 

o.m lı." 
ihtiyar 

doğru 

-"E} i ı5yledin kızım. Bak bu 
timdiye ka ar ne benim, ne de 
başk: ımın aklına geldı? G:dıb 
ben belediyeden izin alayım da 
etrafi bir iyice arayphm belki bir 
k~yu buluruz." 

l'irkaç gUn ıonra Orhan, 
S vinc, harabelere gitti" er. Ih iynr 
da orada idi. Belediyeden izin de 
alınmıştı. ÜçU beraber aradıl r, 
tar< dılar, r.ihsyet Orh nın ~füüne 
kµyu ağzına benzer bir şey il ş 1. 
Hep o trııfa koş.ular. Üstündeki 
taşı, toprağı azıcık ayıklayır ca 
alt.ndtın sahiden bir ku. u ağzı 
görUndü. Artık Orban'a Sevincin 
sevincler:ni bir dütünün. Sevine· 
ten, heyecandan ikiıi de biribiı lan 
boynuna atılıyor, ihtiyarın e:foi 
öpüyorhırdı. 

Bu defa üçU birden daha 
hevesle kuyuyu kazmıya başla· 
d lar. 1 :enUz yarım metre kadar 
kazmışlardı. Gözlerine parlak 
parlak bir şeyler görünme~ e 
baş:amıştı, Biraz daha toprakları 
acınca bir ba:zi ıe bulmasınlar ını? 
lite o zaman artık fiçü do ne 
~ apacaklarmı şaşırdıl r'( Hemen 
Belediyeye haber verdi er. Be'o· 
diye haı;neyi kaldırdı. Çocuklara 
da, ihtiyara da birçok kıymetıi 
eıyalar verdiler. Ondan ıonra 
Orhanla Sevine artık memleket• 
lerinde •• haıine bulanlar ., d:yo 
meşhur olmuşlardı. 

u Haftanın Bilmeces,. 

Bir g.in Doğanla Yılmaz 
mckteb dönüşU azıcık yaramazlık 
yap~ak istediler. \kisi beraber 
ıul gordfiğünüz parmaklıktan içeri 
b~ amıya . ka~ar . verdiler. Halb~ki 

. ra~ı bır çıftçınin bahçesi ıdl. 
Çıftçı, dört og-lu ve kCSpek hep 
orad ı ' a, ot arın, ağaçların araima 

saklanmışlardı. Köpek hemen 
üzerlerine ahlmıya hazırlanıyordu. 
Bakalım bu saklananlan ot!arm, 
ağnçlnrın arasından hanginiz bulub 
biıe göstereceksiniz? Resmi her 
tarafa çevir.b bakınız. Hcpıioi 
bulana güıel aü.ıel hediyeler 
yollay acıiıı. 

K.edi Kardeşler 
1 - Bir giin kedi kıırd eler gu

mı>ye ç 1:: ı .ı~i rılı. Fakı t hıı. va da •oğıık 
mu FO~ ıktu. H ·r tarııfı kıu, \ıuz ıç n· 
<leydi. Pıı•nıığıın da içi birRz tıtrPıli. 
Çıtlıuk Yl!rih t>yıın cforkıan buılıırııı ib· 
luue yuv . rJı ıımasıu wı'~ 

2 - .Ft111u halıle canı ynnrıııştı. 

ArtrnH\ nklıııl\ da gayet giizPI bir , ey 
gelıııışti, l 1 uıen ıığabeylerıııde ıı ıı) rı· 
lıb koşa koş eve döndü. Üu kıl er de 
I>aınıığun böyle can ııcııı le ıınt yo 

Bebeğinizin 
Peçeteleri 

Siz yemek yerken peçete İ5• 
tersiniz: de bebeklerin do peçete 
kullanmaktan hoş:anacpğmı neden 
düşünmez ,:n:2? Hem onun pe
çeteleri tizinkiler gibi pahalı da 
değ.I. Biraz re;kli ve} ahud da 
beyaz kiğıd aldımz mı bitti gitti. 
Hele hani mt:a .mereler iç n e .bise 
yaptığ.n.ı o buruıuk kAğıdl.udan 
olurs:ı daha da güzel. 

Şimdi kAğıdı aiırsımz. Onu 
dört köşe, dört köıe keserı:niz. 
Bu dört köşelerden bir t. ncıini (1) 
numaralı resimde gördüğünüz gibi 
köşeden kallanın.ı. Sonrada te-
pedeki ucunu tutar ortasından 
katlar, ucunu altına doğru ço

vlrirsinix. 
Yani ( 2 ) numara~ı resimde 

glirdüğünüz ıek:i \'erininiz. Sonra 
yine (2) numaralı resimde olduğu 
gibi sol ucunu cçarsın.ı.. Ve bura· 
dan baş:ayao kağıdı yumak gibi 
•ararsınız. l\:in2en açık ucu u 
çekib çıkarırsınız. ( 3 ) numarala 
res:mde g örciüğünüz gibi olur. 
Böyi'! katlıınmı~ renk] renkli po
Çetelerle bebeğinizin masası kim
bilir ne kadar şak olur. 

Hntti misafir geldiği zaman 
annen~ze bile öğretirsiniz.. O 
da peçeteleri b&ylo kat:ar. Ve 
masa da gayet şık olur. 

r ı 
Küçük 
Okurlarımıza 
Göndereceğiniz bilmecelerin 

:r.arflarına tarih atmayı unutma
) ımz ve :r:arflan daima açık ola
rak postaya veriniz. 6u suretle 
bilmecenlzi bir kuruıla yollaya• 
bilirsiniı.. 

ko-tuğuna fa~ıb kııldılur. 
3 - Fakf•t biraı ıonra Paı.muk elin· 

de iki EÖnmliş yasdık bir de pouıpa 
ile döodiı: 

''- Cirı:ıdi bu ynıdık1an bir gtizel 
eiefrirım. Dıriııi '1rkaına, Lırjoi de önii
nıfl bııg adıııı mı artık istediğm kadar 
düşeyım, vız gelir.,, 

4 - Yaı;dıklnrı bir ıple mknııınl\ 
öııiine luığlfldı. Ağt4btıylcrioin ikıaı de 
gülmt•kten kaıılJılllr. r kııt l u bulu
Şllrıtl dıı b~yPn<hlc>r. B,,h ı e\'VPI keudi 
akıtlıı.rııın J,telrnedı ğın~1 c a kızıyo~lımiı. 

Geçenki 
Bilmecemizde 

Hedije Kazanan 
0.<url.~r·mız 

! lkincıi K aııuu tıır lı J lıilmeccnıiz· 
de bir nci ıkrnmiye ol ırkk Lir Konşol 
saetlnl lstanbul Ticaret mekte· 
binden 1028 Say lrran kozan
mış ır, T ılıhli okuyuı u ı.uıll 1,,tarıl.ıul· 
da lıuluuan diğer !<uz m ıularıu hediye· 
lerini Pıızartes ·, Pe f'mbe gürılı•ri iiğ
leden eonrn idarelı ııeıni1d n almaları 
Jiizımdır. Ta,ra okuyucu larımızın he.· 
dıyeleri posta ile gönılı rılir. 
Birer kutu oyuncak alacaklar 

1 tanbul eıkck lıs si 9 5 'f,wfık, 
O tulca ortarıı~kteb sınıf 2 den 131 
1\cuun, lstuııbul 4ii üncü mckteb 4 011· 

cii iilllıf 37 Suuıl, Uıuuköpıü J;:gik 
hlıılırııud 1.krrıektebi 6 inci aınıf ı:!;J9 
Nalıi GLinuy Hay ve Hı1yrınlar. 

Birer albUm alacaklar 
Anknrıl Çıınkaya Bıışbakan lsmct 

lnönO kö,lı:Unıle Erdnl lnöııU, Ktthataş 
erkek lıse11i 226 NeHad Ge~ık, E ki· 
v:hir 0Hcii mtktebi sınıf 2 den 2::6 
Nermio, lst.anl.ıul kız ortamektebi 229 
Bı::Jrn, Aydm Gazi ilkıncktebi 
sıoıf 3 ten l\:iımrao Birvar lstanbul 
44 üncU mekteb A 3 ten 62 Mihriban 
E•kişehlr Sukarye. ilknıektebi 4 i.inch 
Aıuıf 54 EnıinP, Konyn General t met 
İnönü melrtehi A 4 tPn 99 Doğ uı, 1s
tan'1ul 44 üııcU mekıeb B 5 ten 310 
Necıtti Kayseri k·z ortnın~kteb 102 
F'atma Hayan n Haylar, 
Birer şişe kolonya alacaklar 

İı:ıtıınlıul 4'! üııcii nu•ktcu l6t} 11 k
met, Galutasaray lıseı;indcn 4o 'und, 
lsta.ıbul ~rkek füe»i A 2 den l3!JS 
Su d Ba~lar. 

Birer boya kalemi alacaklan 
AuL:ara B 1.ıw ıut:Laelı 4 üncü sınıf 91 
Cemal, lı;tanbul erkek lise i B-ll den 
J0j3 Hefık Erkan, Zıle istiklal mt k· 
teLi l den 20 Turgud Ozturk, 

....... -.................. ( Sonu yarın ) 

T 
.................................. . 

alihli Küçük 
Okuyucumuz 

Oıtaköy'de, Ka· 
ralrnı ıokağıuda 
altı numarada 
Sü Bakanlığı 
Musteşerı ruerhum 
Gnnı oğlu 1\:ubataş 
Erlc.Pk Liııesi ikic.ıci 
11ınıf tulebeı;.iııden 

300 Iı"'.uuk bir yaxı 
ı kırın kazanmış vtt 
hudıy1ı1aıw almı~tır. 

= 

n - Aıııı.; l 'uıııuk kı rkU>1UZCli ko· 
1tınken ''güm,, dıy~ tıır dtıhıı yuvarlan• 
ımasm mıY. li'akat ~ uvtırlaıınıa ite :r.ıp· 
laması bir oldu. H çLir tarafı acıma
mıştı amrncı .. 

6 - Zıpla.)JOca lıd nd~ki ;p ağııcın 
dalma tukılmış, }-',uuuk ta dulda neılı 
kalmıştı. AğnbP) l"rı katılıyorlaıdı. 
O da Lir tımıftan lınğırıyordu: 

"- Kuzum eğaç! Bıruk beni. Beni 
elmn mı BEtudırı, Atlah ıışkınu! ,, di
yor"u. 

Koca Burunun 
Çocukları 

F!/ilıj~~~' 
~~J~ 

Eirgi:n bayan koca burun Uç 
çocuğunu aldı tiyatrolardan bi
rine götürdü. Çocuklar yolda ıe
viocten clUyorlardı. Bayan koca 
burun Q .ları tram\•ayın altına git·} 
mekten gUç kl:rtarda. Üçü birden 
a t:a} ıp, ıı plıyordu. Nihayet gişe· 
nin önüne geldiler. Bayan koca 
burun gişeye ydda§h.. çocu~lnra 
bilet kesiyor muaunuz? .. Dedı. 

Gişedeki koca yüz kalan se· 
sile bağırdı: " Beşten aşağı olur
aa kesmeyiz,. bayan koca burun 
da bundan kendisine pay çıkardı. 
.. neyıe benim yalnız: üç çocu

ğum var ,, dedi. 
Klğıdın OştUnden Atlamak 
Arkadaşloırmız.la toplanınca 

onlara sorun: 
.. Şimdi ben yere bir ki~d 

parçpsı koyacaiım, bunun ~z:~ru,. 
den banginiı atlı:, ab:leceksınıı?,, 

Arkadaş!armız gillecckler "san
ki 0 da bir sey mi; ben atlarım ,, 
diyerek hepsi başınıza toplana• 
caklar. O vakitsiz " Amma atlar• 
ke~ iki eli ıiz:e ihi ayak bileğinizi 
tutacaksınız ,, deyince " ben atla• 
rım •• diyenlerin hepiıi ~eri çeki· 
leceklerdir. Çünkü bu pek de 
kolay bir ıey değ"ldir. inanmaz• 
samı bir uğrafm da bakın. 

çorab Yalamak 
Bu elimle) i arkadaşlarınıza 

çabucak tekrar!amalarını aöyleyio 
.. bu çorabı yamalamalı mı, yama· 
lamamah mı?,. Onlar çabuk çabuk 
söylemeye uğraş rken çorabı_ ya~a· 
lamlı mı yerine yalamah dedıklerınl 
dU\ ecaksınız: o ınmaıı siz hemen 

•1 . . · " A A Hiç rorab ses enırs.nız. · .,. ". 
yalan.r mı?,, Tabii o arkadaş a~m~J 
da Iarklnda olmadan IÖ) ledk.erı 
bu ıöz için sizinle berber ~Uf. 
mekten katılacak ar. 
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Vehbi Naraları Bastıkça Basıyordu .. 
Perverle Mahmure: 
- işte ılmdi olan oldu •• Kan• 

buru buldu; yakaladı; merdivenin 
Ustbaşından aıağıya attı! Diye 
dövünürlerken ikisi de yanyana 
bayılıverdiler. 

Bolses, merdiven altındaki odun
luk lrnpısından kafasını çıkarmıf, 
rengi kül, eli ayAğı zangır zangır 
kaçacak tarafı hosaplayor, yerde 
aer.li olan Perverle Mahmure, 
inler gibi salavat getiriyorlardı. 

Tahsin de Uç buçuk alıyordu. 
Yukarıda, gemi azıya alıb ku• 

durmuştan beter hale gelen Vehbi, 
avazı basarken aizı okadar kala• 
bnlıklaşıyordu ki... En uçarılann 
di!ioden bi!o çıkmamıı, sırf kendi 
mahsulil bin bir klifürll savurur
ken, cemi sıygası kullanıyordu. 
Katırlar, kaJ:eşler, deyyuslar! Diyo 
ııırtiağıoı paralayordu. 

ister misin, sabahleyin ayıldık· 
tan sonra dUşllnüb taşınsın; sağı 

solu tartsın... Marizimo kayarlar
ken yanımda, gfı}'a bizden Uç 
hergele vardı. Tahsin, Kadri, Ta· 
naş denilen üç eııoğlu... Kaput 
tepemden aşağı geçer geçmez 
ltoğlu itlerin üçU de ortadan yok 
oldu .. Mutlaka bu heriflerin bu itte 
painıağı vardı zehabına düşsün • . 

Zirzob, zıvanasız bir mahluka 
gliven olur m'1? Böyle bir f .kire 
de kapıl.r mı kapılır ••• Son meram 
anlatıncıya kadar yapacağını da 
1apar. Böylelerinin medhlne do 
karar olmaz, zemmine de •• 

Bolıea, bu kuruntuları zihnin
den geç:rirken fenalaştıltca fena• 
laşıyor, o da bayılacak balo 
ııeliyordu. 

Sokak kapısı karşısında; arada 
Oç adım var yok. Durmak ah· 
makhk, daha doğruıu mecnunluk. 
Kaçmnk ise f arzıayın.. Selametin 
yolu, bir ayak evvel bu kapandan 
kurtulmak, canı kurtarmak. 

Fakat ortalık bu vaziyette 
iken, Uç hatun taş!ıklarda seril 
sebil yatarken, hırsız gibi ortadan 
E ıvışmak. Meleğin yüzüne bir 
c ıha nasıl bakabilirdi?.. Böyle 
bir günde, herşoyi yüzüstü hıra· 
kıh kaçınca bir daha dönebilir 
mi?.. Hangi ıuratJa tekrar gele
bilir? 

Tombul demez mi ki demek 
elebaşı cymuş; kabahat onda imif 
ld işkilli olduğu için baııb gllti. 
lıkilli ağız dingilder ıübheslni 
uyandırmaz mı? 

ikinci bir top daha patladı. 
'..·ine ıangır şungur camlar indL 

Arkasından, tulumbacı ağzile, 

yayık, Denizli horozunun ıui gibi 
snrekli bir nira: 

- Ayyyytl... Karada kaplen, 
deryada kaptan, var mı bana yan 
bakan?... Yaman gider Pehlivan 
Vehbi kölesi !. 

Yioe o afi ağzile eYi çınla• 
ti yordu: · 

- Paraailo değil mi be anam 
babam inı~nıın? Çerçevesine nfnr
düğümlin camekanında cam bı· 
rakmıyacağım... Yalnız. meyhane
de mi kadeh kırılır, karafaki 
parçalanır?.. Keyfim değil mi 
abyını tuz buz edeceğim! ... 

Perver, yav<ışcacık gö:ılerlnl 

araladı. Yanındakileri dilrttU: 
- Kardeşler, yarabbi şUkUr 

kurtulduk, dünyaya çıktık. Diline 
baksanıza, ağzında metelik dön· 
müyor. Hiç Uzülmeyin kanburu 
manburu yakalamamış; sarhoş ol· 
1'uş, cam kırıyor. Canı sağ olsun, 

istediği kadar kırsın... Şimdi 
aUtliman!ık olur. 

OdunlukdakJ Bolseı, kapının 
önUnde, acaba çıksam mı çıkma• 
aam mı diye tereddüddo iken 
ayak ucundan dolgun, hulkuml 
bir öhhö öhhö geldi. 

Öyle boş bulunmuıtu ki birden 
havaya sıçramıı, yine odunluğun 
içine aaklanmıştL 

Taı!ığın duvar tarafında, yero 
gömülü olan kllpUn kapağı oy
nuyordu. 

Nabi, aralıktan aıun burnunu 
ve köse çenesini uzattı. Gözleri 
fıldır fıldır, ıivrisioek vızıltısı gibi 
bir ıes!e seslendi: 

- Bu da geçti yahu!.. Şakiren 
alerralımnn bu badirei uzmayı da 
atlattık. Zephi kurban vecibedir. 
Bir horoz keselim ey müminin ve 
müminat!.. 

Perver)e Mahmure, iyi saatte 
olsunlarla karşılatmış gibi, des· 
tur! Diyüb tu tul ediyorlar,Melek 
hala yarı baygın, kUpdekinden 
haberi olmıyor, Tahsin d;Ji tutuk, 
ti trivor, Gülsüm kadınla besleme 
1 ~.le mutfak kapısından afal 
atd, bakıyorlardı. 

Yukardan bir aayha daha 
koptu: 

- Ruhum, hayatım, cancağı· 
zım Tahıin, hali uyanmadı mı yahu?. 
Kaldırın ıu köftehoru be, biraz 
da karşı kar9ıya çekelim( •• 

Taılıktakilerfn hepsi nefes 
almııtı. 

Melek, Perver, Mahmure o 
dakika ayaklanmıılar, kucaklaııb 
kucaklaşıb öpüşüyorlar, Tahsin 
çalmadan oynıyacakmıı gibi par
maklarmı şıkırdatıtor, zavallıcık 
Nabi, halA kilpün içinde, gıcığı 
ara verib soluk a!ırken, lugat 
paralıyordu. 

Perver:e Mahmure, Tombulu 
oyalamıya, yüzüne gülüb öfkesini 
tamamen yatııtırmıya, (Bay Tah!ıln 
giyiniyor, şimdi geliyor! ) demeye 
yukarı koştular. 

Bol sesle Melek, kamburcağı 
küpten çıkardı! ar. 

B"çare, yarıbeline kadar sır
sıklamdı. Su:ar paçalarından akar• 
ken: 

- KUpU hiç merak etmeyin 
göıilmUn elifleri, diyordu. Erkanı 
şer'iyıi veçhile, tekrar alettekrar 
şartlatırız; derununda mikdarıvafi 
de günlük ve asilbent yakarız; 
pirüpik olub gider. 

( Arkuı var) .............................................................. 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bugece nöbetci eczaneler ıunlardın 
İbrahim Halil ( Şehzadebafı ), Sa

rıaı ( Kumkupı ), Suad ( Karagüm· 
rük ), Nazım ( Topkapı ), Teofiloı 
( Samatya ), Tolidi ( Ilalat ), Hikmet 
( Eyüb ), liaaırn Huluııi ( Zeyrek ), 
Belkıs ( Kuıııkapı ), Eııad divanyolu, 
Agob Minaeyan ( Bahçı>kapı ), letefan 
'ferziyan (Bakırköy, Ietaııyon caddeıı), 
Alaed<lin Sılılıat ( Moda ), Rıfat Muh
tar ( Kadıköy, Pazaryolu ), Şinnaıi 
Hıza ( Uüyükada ), imrahor ( Üskü
dar, İmrahor ), Garib (Tııkıiro, Kum
baracı ), Limonciyan ( Ttıkıim, Miı· 
sokak ), Asri İltihad ( Galata, Okçu• 
mu a caddesi ), Kurtuluş ( Kurtuluı), 
.Merkez ( Kasımpıışa ), Halk ( Halı· 
cıoğlu ). 

- Yurtdaş 1 
HergUnkO kaı:anrındnn yarın iç11ı bir pay 
ny rırun hayatında darlık •• •ıkıntı 
çekmenin. 

Uluul lSko'loml ve artının kurumu 

Denizli Fırka 
Kongresi 

Denizli, 16 ( A. A. ) - T O'P'" 
lanan C. H. Fırkası kongresine 
azalardan gelen mUme&1iller için· 
do beı tane de kadın üyo Yardı. 
Söz alan kadın üyelerden bayan 
Süheyl&, Türk kadınına verilen 
siyasal haktan ötürü duydukları 
sevinci anlattıktan ıonra C. H. 
Fırkası önderi bUylik AtatUrk'e, 
baıbakan ismet lnönU'ne, bay 
Receb Peker'• bağlılıklanna ve 
derin muhabbetlerini bildirmittlr. 
Bu vesile ile yurdun bu bUyUk 
adamlarına tel yazılariylo 1aygı· 
larını yollamıya karar verdiler. 
Kongere itlerini bitirmiştir. 
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( Toplantı, Davetler 

TUrk Cerrahlar1nın Toplantısı 
Türk cerrah cemiyeti aylık toplan

tııını 13 lklncikAnunda yapm11, Prof. 
Bay Ahmed Kemal, opratör Bay Rifat 
Hamdi, Doçent Bay Tevfik, operatör 
Bay Şlnaai Erel, Doçent Bay Mubte• 
rem, operatör Bay Kbım İımail tara• 
fından muhtelif hastalıklar Gurinde 
konuşu muftur. ............................................................ -. 

I 

Açık Te,ekkUr 
l•tanbul basın kurumundan: 
lıtanbul Basın kurumu kütüphane

sine bütün neşriyatından birer nüıha 
hediye etmek ıuretile büyük bir yar
dımd& bulunan Kanaat kitaphanesiue 
bütün lstıınbul matbuatı namına açık 
olarak teşekkür olunur. 
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MASKELi KADIN 
'' BiTMEMİŞ SENFONi ,, yl yaratan VİLLI FORST'un 
bu ikinci zaferini herkesin ilSrmelerini Ye a-örenlerin 

tekrar görmelerini temin için 

S A B AY Sinemasında 
Birkaç glla daha a-Bsterilaıet• devam olunacakt ı r. 

MASKELi KADIN 
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.FOX JURNAL'in huıusi kopyeaiotle; Mösyö LAVAL ite MUSOLINI nin 
Roma muahedesinin imzası • Sar reyifimı ve•aire ••• 

.--.. Şahzadebaşı H İ L A L Sinemasmda ~~-.. 
Bugünden itibaren bu sonenin iki harika filmleri birden 

CLARK GABLE-CLAUDETTE COLBERT 
tarafından temsil edilen 

iKi GÖNÜL BiR OLUNCA 
KADIN AVCISI. YAŞAMAK iSTiYORUZ filmlerinin kahramanı 
ve herkesin ıevdiği JAMES GAGNEY tarafından temsil edilen 

HERŞEV KAZANANIN 

Bu akşam T Ü R K Sinemasmda 
Sevimli artist : 

F E R N A N D G R A V E Y 'in 
En gUzol filmi : 

PATRON OLSAYDIM 
Diğer OynıyanJar ı MAX DEARL Y • MIREILLE BALIN 

Mevtimin en net'eli ve en mükemmel Frantıızca komediıl, en gilzel 
oarkılar • Ernealııiz bir müzik - Gençlik ve ıaadet ııaçan bir film. 

llAveten: EKLER JURNAL DÜNYA HABERLERi 

~---l:mliE> Y erleriniıl evvelden tutunuz. Tel. 40690 ~---•1111' 

Şehzadeba,ı H i LAL ıinemaaında PEK YAKINDA 

H İ N T E S R A R 1 Türkçe sözlU 

DUn akşam 

SOMER 
Sinemasında 

HENRI BATAILLE'ın eseri ve 

GAB'Y MORLAT 
ve 

BENRI BOLLAN 
tarafından bir sureti fevkalAdede 

temsil edilen 

iSKAN DAL 
fılmıu i görruiiş olanlar, bunun cidden 

MEVSiMİN EN GÜZEL FiLMİ 
olduğunu heyan etmişlerdir. Sizin de 

gi<l.p görmflnizi tliveiye ederiı. 1 

ı ................ !.~~ .... ~~.~.~-~~ .............. .. 
"'-""' Bıltdld Tepebatı Şehir 

$thirTiyatro~a Tiyatrosunda 

llllllllllll\ll Bu akşam saat 20 de 

iNSANLIK 

llLlll KO~!~!SI 
nmnu Yazan • Balzak . ............ --............ .. 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu aktam ıaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yaıanı Ekrem Re,lt 
Beateliyen : Cemal R•ıit 

22/1/35 Salı akıamı 
Bir Kavuk Devrildi. 

Bir defa için 

As R i SiNEMA 
M4vıimin en gUıel ve en bllyQk 

filmi olan 

HAYATIM 
SANA FEDA 

ıondereco hiul şah es eri takdim 
ediyor. Oynıyanlar : 

IRENE DUNNE ve JOHN BOLE& 
Ayrıca: 

SARAY 
ENTRiKALARI 
bUyUk macera filmi. Oynıynnlar: 

BERT L YTELL ve RUTH MiLLER 
Bu akıam TOMBOLA 4-~ 

YILD iZ SiNEMASINDA 
Romanı her lisana çevrilen, 

ölmez bir eser olan 

DEMiRHANE 
MÜDÜRÜ 

GABY MORLA Y temıill 
Aık • Fada ve ihtiraı filmi 

~ •Dr. KEMAL NURi 
1 Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehaı8ıt1 1 Bevoııuı Rumen han 18 
~ Telı 40153 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
20 kilo Sulfat Dö Kinin 
50 ,, Mor Boya lıpirto tagyirl için 

Yukarıda nevi ve miktarı yazıla malzeme 19/1/935 Cnmartesi 
gUnQ saat 1111,, de pazarlıkla 1&tın alınacakbr. Taliplerin muvakkat 
teminat parasile birlikte Cibalide Levazım ,ve MUbayaat Şubesine 

"152,, m Uracaa tları. 
--~~~~~~~~~~..;_~~~~~~~~~-------~ 

Tayyare Piyango 
A1ım Satım 

Müdürlüğü 
Komisyonundan : 

Şartnamesi veçbile bastırılacak olan aylık keşide listelerile 
19 uncu tertip el, duvar plAnlarının 19/1/935 tarihinde münakasası 
yapılacağından taliplerin Komiıyoııa müracaatlara. "162,, 



İTTİRA ve i il 
Nasıl Doğdu ? .. 

Nasıl Y a,adı ? •• 
Nasıl Öldif? 

- -1 

Enver (Paşa) nın Planında Tenkide 
Şayan Bazı Noktalar Görünüyordu .. 

Buna biaaen, bu mtb:akere 
re kararı mUteakıb Tallt Pata 
bizzat Almanyaya ıitmif.. lmpera• 
tor Vilhelm ile vukubulaa mUll· 
katında, { Ceneral Falkenlıaya)ia 
bu iıe tayin edilmeaini rica etmif
di. .• Talat Patanın bu rlcaıı ka· 
bul edilmiı; bu ceneralla, altı 
alman lıücum taburu ve ıalr bir 
takım barb mal:ıemealle Iıtaabula 
hareketine karar verilml9U. 

T alit Patanın lıtanbula aYde
tini ve bu memnuiyet• ıayaa 
haberi getirmesini mUteakıb En
\ler Paıa it• glriımiıtl. Flllıtia 
cebhuini ziyaret balıant1Ue Su
yeye ıitmiı; Kafkaı pubu ku· 
mandanı lzzet Paıa, lldnei Ordu 
Kumandanı Mustafa Ke•al Paıa 
Altmcı Ordu Kumandanı Haliİ 
Paşayı (Haleb) • dayet ettikte• 
aonra kendiıi de Cemal Paıa 
ile Kudilslen avdet etmiı Bu 
r d •• a a yapılan bir laarb mecliılade 
plin~nı izah eylemiıti... Bu plla 
nıucıbloce, ikinci Ordu k 
dan M umaa· 
k ı uatafa Kemal Pa .. n'n 
.~:aat••anda bir, 7nci ordu teıkll 
k ece •• Bu ordu, Halil Paıanın 
ı umankdaıındalcl altıncı ordu ile bir-
ıetere (Y ılclı G 
t.,kil 

11 
rım rultu) nu teıldl 

ey Y•cek.. B 
kuıaandaıı d u ırubun 
hayn) a v .

1
a (C.neral Falken• 

erı ecek. V 
(Baidad) ın iıllrd d • ıonra, 
edilecekti B l .. a ına teıebbnı 

•• u P anın k 
Ye ferek tef er • 1ere eaaıı 
ıanın hoıu r~atı, Ce•al Pa-
p na gıtm · 
aıa Bağd e•ııtı. Cemaat 

ıörtıy' or· Y aldd hareketini rehlikeli 
' ı ırını G b 

dilik (Haleb) d ru. unun ılm-
dikten 

10 
e lçtıma ._ttlril· 

nra F'l' l lnıilizler b. 1 ııt n eeblıealnde 
lıtiyordu~ ır darbe indirmek 

Filhakika E 
ttti'"I ı ' nver P•ıanın izah a p inda t kid 
)(a b' en e ıayan baı· 

ır takı k 
ntlyord m Do talarda ılrll· 
"• t u... F •kat, btıtnn bu tenkld 
n ~vııytler ba,kumaııdan vekili 
'IZtrınde h. bi 
ınit . hıç l ... ı: . haııl etme-

' en nı ayet: 

d d - Kararglhı uınumt, bu (Bat· 
a. ) hareketine karar verdi. 81· 

naenaleyh, hu hareketten 1arfı• 
Daz.ar etmenin imkinı yolitur. 

Diyerek aon cevabı •ermiıtl. tle buıündc:ı itibaren de artak 
•mal paşam.ı kalbinde Enver 

P•taya kartı acı bir ukte huıule 
ıelrniıti... Cemal P•ıa, Enver pa• 
~nın bu hareketini, kendiainin 
&. ur~e ve bütün Arabiatanda k&k-
ıtırmek lıtediği nüfuz ve kucl

!!te bir darbe telilckl etmiıtl. 
oatta bu ıa • 

T .. ' nun vnünU aJmak lçlft 
alat pa b' . faya ır iki telaraf çek· •n t· T o 

4
0

1 t·· alit paıa. hu iki eski 
ti • aru.ında bir çarplfmıya mey· 

an verme- k · · L ... e ıçın •U Diır yllkOn 
11ıu'u liy t • i b . 
1 e m Iraz da kendı omuz• 
•rm1a y\iklenmlş: 

. [Baidadın iıtlrdad& için teıeı,. 
IMi.aatı ciddiyede bulunmıya, Mec-
llaı vükelaca karar .1 . 

verı mıı .. •• 
ıon Almanya ıeyahatim eanHın• 
ela bu •eferi icra etmek Uzer• 
Jeneral Falkenhayo'ın HUkfımetl 
Oamaniye hizmetine ~erilmesi. 
tarafımdan rica d'l . t' B h le _ e ı mıı ır. u •· 
it ~ore hu tqebbialln tehiri içia 
enı~ müdahalede bulunmaldaiı· 

";1• ınıkin yokh,r. Fili.tin ceptie· 
•ne taL-·a tt·~· . tJ usı e ıı.ınız kane er 
mcsdeıııin~ selfnce; bu u orClu 

kumandanlarından birile baı ku
mandan vekili araaında ıırf fenni 
Ye mHleki bir ihtilaf olmaaı iti· 
barile bu işe benim karıımaklı
iımdan bir falde görüleceğini 
:zannetmiyorum.] 

Cevabını vermiıtl ... Talit Pa· 
ıanın bu cevabı Cemal Paıayı 

Beyoğlu ltirlncl Ye lklael ilk 
mekte blerla himaye cemiyeti 
tarafından fakir talebeler• yardım 
için 3 ay içinde 400 lira varidat 
elde etmiıtir. Bu para ile haftada 
yDı kadar yokıul talebeye ııcak 
yemek Yerilecek, kitablan temin 
olunacaktır. Dlln de yetmlı tale
beye himaye cemiyeti tarafından 
elbi1e ve ayakkabı dajıtılmıı, 

Hukukculara 

tatmin etmek ıu tarafa dursun; 

bilAkis kalben glicendirmlıtl. Çlln• 
ktı Talat Paşaya müracaattan 
makoadı, onu da kendi fikrine 
iıtirak ettirmek ve Enver Paşa· 
aın kartısmda müttehid bir ceb· 
he teaia eylemekti. (Arkaaı var) 

Yardım 

1avru1ar ıevlndirUmittir. Bu yar· 
clımlar, kaaablar ılrketl relal bay 
Kara Ahmedle, relı muavini bay 
Rıdvanıa ve ihracat tllccarlanmız· 
daa Nezir Kahramanla Tapa fab· 
rikaıı klti1'i Said Canın himmet· 
leri Ye hamiyetleri ve hamiyetli 
aemtlllerin ıayretleril• yapılmak· 
tadır. RHimde Hvlndirllealerl 
ıörUyoraunuz. 

Çay Ziyafeti 

v H k k faklllteıluln bu 1ene 
RHlmlerlal 16rdllgDnlz ıencler, u u O 1 r1ite rekt6r)Uğll 

diploma alacak olan 1011 aıaaf talebeleridir.. . 0 •• 

dla akpm kendilerine bir çay ziyafeti vermııhr. 

latan bul Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Muhammea 

bedeli 
Ura 

KADIKÖYı 

OsKODAR: 

Caferaia mahalleılnln Muradiye ıo
kağında 23 No.lu ••lB 2/4 hlıe1I 
Yelli mahallede Gemici Obana•• ıo
kaiıada ••i 15 ve yeal 17 No. lu 
••in yarı paya 

OSKÜDAR ı Selimi Ali Ef. mahalleainln Aıcı ha· 
mm ıokaiında Hki 23 •• mllkerrer 
ve yeal 31 No.lu 125 metre ar1a 
berine mebni harab evla 16/32 
bisnıL 

ÇEMBERi iT AŞ: Mollaefendi aahalluinin Nuruoıma· 
niye cadd .. inde eıki 16 ve yeni 18 
No.lu evin tamamlle eaki 14 ve yeni 
16 No. lu dOkkinın yan bl11eıi 

BEYOGLU: 1 Kamerbatun mahalleainln Mangaaar 
ıokaiında ••ki SS,55 mUkerer •• 
yeni 61,63 No.lu maa dOkkAn ewln 
d6rtte bir hiueıl. 

1250 hazine 
tahvili ile 

425 . " 

11 • • 

2250 ;. • 

312 30 " 

Yakarıdaki mallar 27/ 1935 Paıu gön& aaat 14 de açak art· 

til .ablacakbr lateklilerin muhammen bedelin yhde 
tıl'J9• aure e • · · ! ! yedi buçuiu niabetincleki pey akçelerile mDraca~tlaı:ı. (~) (228) 

Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna~ Dikkat Etmelidirler 
latanbulda Ve Diler 

Şehirlerde •• 

Ünyeli Hacı Seyid oj'ulları 
ailesinin bütün efradı Dönmez, 
lıtanbul Suadiyede kutlu köşkte 
müteabhid bay Ali Namık, An· 
kara Ökonomi MUsteıarı bay 
Ahmed Faik, dit tabibi bay Ca· 
vid, Adanada avukat bay Nazif, 
latanbulda bay Mehmed Kurtoğlu, 
Karacabey iskan memurloğundan 
mUtekaid bay Asaf, oğlu Üsküdar 
gümrük memurlarından bay Ni
had, marangoz bay Sedad Orhun, 
Menin ikinci komiseri hay F evzl 
ve Ankara tüfek fabrikaıı usta· 
larından bay Bahaeddin Kocaova, 
Erzurum İf Bankaıından bay 
Ömer, Ankara elektrik ıirketln· 
den bay Ali, Gölbaıı nahiyeai 
Taıpanar klSyllnden bay Abdullah, 
bay Ömer zade, bayan Lutfiye, 

bayan Emine, bayan Kerime 
Sanal, Gemlik Yemen e1ki mu· 
baaebeciıi bay Celil, oilu Iatanbul 
Ticaret liıesinden bay Cevad, 
diğer otlu Orhangazi Aıkerlik 
Şubuinde yazıcı bay Cemli Akçil, 
Arpaçay Askerlik ŞubHi baı~an~ 
binbaşı bay Şevki, hemııreaı 
bayan Semiha, Kadıkl\y MalmU· 
dnrlUiU yaıganlarından bay Be-

EYTelce Beyotluada •narlık aoka• 
tında 6,8 No. lu mataıı:ada iken 
elyeY• Yunanl•tanda olup mezk6r 
•alaaldeki lklmetklhı billnemeyea 

Corcl P•altiy• 

lstanbul ikinci lcl'll memur
ıuıund•n: lHı oldutuauı Beyotlun
d•, Şabkula maballeaiad~ mezuhk 
ıokatJnda Hki 14,20 yenı 8,8 No. lu 
ma mataza haneyi Beyotlu Tapu 
Bıt Memurlopnun 12/ Şubat ~931 
tarllıa .. 18/317 No. auna kaytlı ıpo-
tek senedi mucibiace Nikola otlu 
Yorgl Tripodan ldGnç aldıtınıa 
(60,000) lira mukabilinde mezkir 
pyrimenkulü alacaklıya ipotek eyl•
meniı ve me:r.kür borcun yadHinin 
bitmHlne ratmeo yermemenlzden 
atara mazk6r gaynmenkullln paraya 
çeYiri)mHl dairemize gelen Alacaklı 
Nlkola otlu Yorgl Tripo vekili avu· 
kat Aalf taraf:ndan i•tenilmit Ye 

icra Ye lflia kanununun 145inci madde• 
aine teYfikaıa doldurulan idem• emri 
teblit için mübatirile tarafınıza 
•lnderilmiı ve mObatirioin • ödeme 
emrin altına nrmit oldutu meıru· 
laat ve sabıtan marlfetile yapılan
tahkikat neticesinde elyevm bulundu
tunuı J•r bilinmemlt olmuı itibarile 
bu bu11U•taki tebligatın bir ay hakkı 
itiraz tayini •uretlle illnen lcra11na 
karar nrllmlı olmakla ilin •ininden 
itibaren me:r.kir mGddet içinde ve 
934/8396 do•ya No. ile borcun tama· 
mıma Yeya bir kı•mına Ye yahut 
kartı •iz ve yazı ile icranın durması 
kakkında kanuni bir itirazda buluu
madıtınıa •• yahut me:ıdctr borcu 
latek mucibince fala Ye m••arlf Ye 
lcretl Hkllet ile birlikte nrme
ditiniz takdirde meık6r müddetin 
bitmesi anında cebri icra auretlle 
muameleyi lıanuniyeye baılanacatı 
mal6•uauz o!mak ve bu huıuıtaki 
adem• ••rlnin tarafınıaa tebllti yeri
•• ••çmek llıere keyfiyet lllnen teb-
lit olunur. (7060) 

sim, Kuleli Aakerl lisesinden bay 
Feridun Tnten soyadlarını almış· 
)ardır. 

Adapazaranda 
Adapazarı ( Huıusi ) - Ağır 

Ceza Relıi bay Suzi Dincer, Mtıd· 
deiumuml bay Nusret Tunçer, 
Muavini bay Zahid Toroğlu, 

Birinci hukuk hlkimi Bay Ali 
Kemal Guranlıoğlu, Ağır Ceza 
aı;a mfiliı.ımı bayan Ayşe Liıtfiye 
Refik Tamberk, BaıkAtib muavini 
bay Sllleyman Ôztekin, Batkitib 
bay Sabri Oan, nUfuı kitlbi bay 
Süreyya Bağan•, Ortamekteb 
mlidllrll bay Ahmed Refik Acar, 
mua\'lnl bay Memduh Ercan, 
Ortamekteb muallimlerinden bay 
lımail Hakkı Ôttık, musiki mual
limi Recai Molo, bay Osman Ta· 
biiye can, franaı:ıca bay Kemal 
Yukçel, Turan yağları acente 

kitlbi bay Te•flk Toman, Bele
diye Mecllal azaamdan bay Hiliı 
Aktan ıoyadlarım almıtlardır. 

TekaUtlUk MUddetl 
Ankara 15 (A.A.) - Matbuat 

umum müdUrlOğli takaUdlUk miid
detinin indirileceği ve tekaüdiye 
ikramiyelerinin kaldınlacağı hak
kındaki neşriyatı tekzip etmiftir. • 

Şekerli olanlara ekmek, 
francala ve niıastalı 
maddelerle ıeker ve 
ıeker mamulatı zehirdir. 
Zayıflamak ve şiıman• 
h \<tan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN EKME&i 
ve MAMULATINI 
Yemelidir. 

Huan Gluten ekmeklerini ve 
Hasan Gluten blaküllerini ve 
Haaan Gluten makarna, Hasan 
Gluten un ve ıehriyelerini ve 
Haıan diyabet tekeri ile Hasan 
Dlyabetik çlkolataaını korkma· 
dan bol bol yiyiniz. Biitila 
dllnya aan'at ye rekabetinde 
mu\•affak olmuı olan Haaan 
Gluteo mamulatı Avrupa bl.f. 
haua Romanya piyasasında 
ml\thlt rol oynamaktadır. 

Hasan deposu : 
btaaltal Ye 88JOila, 
ltlJD ll1lrlrlllJ8 YI 
ıozaaelerdı 11aıaaar. 

Unutulmaz .. HARP ,, filminin bOyllk yıldızlan 

CHARLES BOYER ve ANNABELLA 

ç 1 L G"idNratılanK AN 
Atk • İhtiraı • Kıakançlık • Muaikl we Serg&zett ŞahHerl 

Bugün ·ı p EK sinemasında 
matinelerden itibaren 

• A 'ka'da Progr•ma lllve: Paramount dünya hanuiialeri ıazete111, merı 'd 
Lindberg'in çocuğumın katli mulsakeme•i • l\ ııtil • Şahitler vesaire... Roma a 
geçen hafta MUSOLINI • LAVAL araıında imzalanan anlaşma 
merasimi - Sar Plebiıiti ve•aire ... 

Bu rece için Dumarab biletler 
0

evveJdtn alınabilir. TeL 44289 
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İkinci Müntehib Seçimi 
DiY ARIBEKiR 

MnluuTirı : A. R. ALovA Yarın Başlıyor, Namzed-
Deli Veli! .. 

Bir Kapı Kırılarak Arkasına Dayandı, Başka Bir 
Kapı Açılarak Narin Bir El Onu İçeriye Aldı .. 

•· _O_T_ErzmL_i _ı 1~:~v~•ç::a~h~~~~~~u~ aa~~:~~~~ 
DaGkapısmda, tık bltmlı gibidir. Bu ıefer latan- muallimlerinden, Canib sfgor"' 

En havadar yerde bul vilAyetinden 17 meb'ua ta memuru, Cavid Urns mlltekafıl 
Sokakta Bir Ses!. 

re, dur: 1 •. 
- Durdum, ağa. 
- Hele gel.. Elle bakalım fU 

kavuğ u .. 
- EII elim, ağam. 

- Kaç okka. 
- Oooo, maffaUah.. Ta , 

al o a. 
- At rim, sana.. Geeeç .. 
Gecenin zifiri karanlıkları 

içi de bir ıarkı sesi yliks idi ı 
Yatağanım kanlıd" 
Kabzası mercan l ıdır 
Esmer gülün gözl•ri 
<lönliimün sultanıdır. 
u şarkı seıtini, korkonc bir 

n a a da takib etti 
- H ey.. h y, hey, he.y ..• 

Y myorum, Ali h .• Yok u bana 
bir b ... Atq y kar, gül yakar .• 
halime dostlar şaşar .. Esmer gülUn 
gözleri.. il ağrıma ateş saçar. 
Y ndım, imanım.. yandım. 

' rşıdan gelen bir adam, 
yı ı:l yıkıla gelen bu sarhoıtan 
korkarak ,geri dönmek istedi. 
F kat dönemedi: 

-Sen de dur bakalım hemşeri. 
- Durdum, ağa. 
- Ban 'm d rler? ... 
- Sana mı, ağa? .• 
- Belf, bana ..• 
- Kusura bakma ağa .. Ke-

ranlıkta tanıyamadım. 

- {!J']an, bana.. Adile, eanile 
D eli) derler. 

- Maşallah.. Tebarekfillah .• 
Adınla ıanınla çok y:qa, Deli 

eli a a .... 
- Sen de geeeç ... 
Tekrar bır nara Hml daha 

y kaelifı: 
- Hey, bey, hey ... Kimin ta· 
ğuaa kışt de ik.. Kimiı:ı avra· 

cfuıa pıft. dedik.. Kendimiz, 
kllllıanl.. GönlUmüz, sultani.. Biz 
de dütfiilC Eamer ıtlliln aşk 
ateıine .. Ya,, heyyyy •. Hey, hey, 
lıcy-

Bu nı, gecenin salHn ICaran-
1 lan: içinde uzaklara kadar akıe

·yor; ıokak köpeklerinin acı acı 
ulumalan, sanki bu korkunc ıar

h:.Jş araaine uzaktan uzağa cevab 
eriyordu. 

Deli Vefi, Nuruosmaniye cami· 
· in ymundaki dar yokuştan 
rann sallana aşağı doğru iniyor .•. 

Elindeki yatağan duvar taşlnnna 

anrtdUkce kıvılcımlar fışkırıyordu. 
oku sına gelince dar ir 
okağa saplı. Bu çıkmaz sokağın 

ı ibaye - deki bir evin, kapısını 

çaldı. içe • boğuk b·r ••• 
~ldL 

- Kimooo? .. 

Deli Veli, homurdayarak cevab 
ver~ 

- A~. ana ••. 
- Sen·~ Delı 
- Ben.. Benim. 

dı. 

- Scthnayım da, ne y•payım 
hey oğuf.. Bof aze ank ister.. Sırt 
ıiJecek ıster. Çoluk çocuk ba

da. Sende maoıırdan Her 
voic. f .<.Wardaytm, dersin arnma 

B tDn konfor v: hlb ,. .. 
kızın atır.mı bir kuru sovanla KDblk l>ir blnada ~kacalHır. 1 arın ikinci mlliı e binbafl, Cavide Teşvikiy,e o. ~ 
hoş etme in. Bir mavi yazma Son derece temiz seçimi yapılacaktır. C.H. Fırkası Cemal Piyanko memurlarındaoı 
bile getirmezsin, Para pul demez 

1 
namzedler:nin Jiıtesini neşre de· Cevdet Kerinı Fıka Umumi idare 

içkiye verirsin. Salma aığır ibi, Digarıbekirlıı •• giizal olell. Yam ediyoruz. Ayrıca rey ııan- hey'eti aznsı, Emin Şnkrli Dolr 
nara bnsıb sokak sokak ge%ersire Kumkapı Nahiyesi tor

1 
Eniı Oaman, Elilad Bur-' 

Hovarda rseo, hovardalığını bil.. diklanmn yerlerini de Bildiriyoruz: SB}'.lavı, Eşref B•lediye Huıaaı 
Kızı çek çevir.. Bıçağım hakkına Romatizma Hasan Şakir Mimik fırıncı it. Mildill': muavini, Ethem Akif 
deyib dost tutmak..... ağ:ıia~afçın tüccar~ Hüseyin Bahrjye zabitle- doktor mutekaid, Fahire Üoivr. 

Di !erini gıcırdata gıcırdata en tesirli rinden mUtekaid, Hüseyin Cahid sitede Doçent, Faik Sayar lf 
bunları dinleyen Deli Veli, artık ilAçtır. Aykant komiserlikten mütekaid, Bankası memurlarından, Fehdlİ 
dayanamadı. Omuzlarının bütün lzat marangoz ately.eai sahibi, 

Her ı:.... ·ı H 'd Gü E nb d" Kapıcılar cemiyeti katibi. kuvvetı'le kapıya abandı. Kapı 111mnı urşı D } . ıspan• 
eczane do ki Ferit Müderris, flkrl Orall gıctrdadı. içeriden boğuk ve pil- vardır. seri Başhe 'mf, Kemal Tulgar Tayyare piyango müdürü. Duaf 

rlizlli bir ses, büttın kuvvetile : Belediye hesap işleri müdürü, 
E • B eli J.ttk Sarp gümrük memuru, Fuat Be--Ümmeti Muhammed .. Cankur- Muhsin rgın ele ye m a şikfaı spor kulübü reisi, Haclld 

taran yok mu?. müdlldl, Meşldire Ergin, uazzes 
uı Gnney mualllm, Halil Karnmıuak 

Diy bağırdi. Tinç, Makbule Oıman ŞeYki u• mfitekaid Dr. Maarif mhhiye mÖ' 
Sokag~ın ıç' nde birdenbfr bı"r •----------• dağ, Mahir Evkaf memurla- dll ~ ' M L. fettişi, Halit Naci Dr. Tabibia velvehı başlam tı. GürUltilytl du- rmdan, uzaffer Erm , Meıı• Halim Müskirat idaresi memur 

yarak ırenc.erelere koşuşan kom- D e n i z y o 1 ı a r ı med mllrett.b, Mehmed Ali es- larmdan, Halid Sulh mahkemesi 
ADiar, hep hır' agv ızdan bagrv uıı- ki Belediye müdllrlerinden, M a.ı .. 
" ~ l Ş LE TM E S l ff il B ı Başkatibi, Hamdi Raalm euu 
yorlardı. Sokak batındaki evlerden Accmteleri ı Karaköy Köpriibaıı Muza er mua im, Mürteza e e- tliccar, Haydar lstanbul Maarif 
birinın penceresinden bir ses T L 42362 - S irkeci Mllhlirdruı.xad• diye iktisat işi ri memuru, Münllr MüdUrU, Hayri Gnzhane memur-
yUkseidi: IEıım--... ",. an Tel. 2274041 __ .. Çorum ıaylaTI, Mazhar Belediye larından, Hasan Cemil say,laY', 

- Kol geliyor... Kol.. Tr zon Yolu sular idaresi memuru, Nazmi ko- HnkmU itiraz komisyonu azasın• 
Başka bir ses buna cevab rir· misyoncu, Nigar Şevki, Nafia Ciin, dan, HiisnU Belediye inşaat au-

G~ı..CEMAL vapuru 17 M:.. L k N Yll "' 
verdi: İkinci ~nun PERŞEMBE glI· Nuri anru at tnccan, uri z- besi müdUrU, lbrahlm Fehmi 

- Tnnrımn gecesi bu belayı n saat 20 de Hopa'ya ka- başılıktan mUtekaid, Necib Esbabı HaKimiyeti Milliye Mektebi M~ 
çekeriz. Mahalle arahır.nda ehli dar. "212,, emlakten, Nihad Tütün lnŞhisar dOrO,lclil Anadolu ajansı memunh 
ırza rahat kalmadı. A.llahmı even '9 ., memurlarından, Osman evki 
kol zabitine şekva etsin.. Uludağ doktor, Osman SUreyya 

Biribirine karışan nalçalı ayak Siltnine - Be~iktaş Türkali ma· muallim, Osman Faiz Bakkallar 
s slerj, koşa ko a gelmiş; çıkmaz h lleBi, Tuzbaba caddesi 21 ~o. lı evde cemiyeti katibi, Osman Vilayet 

t "·"" h"d ·· ı r li~ 'd kt· memurlarından, Raşit Atıln-an Be-sokn t n içeri girmişti. Bu ar o uran ıu.a ı e su nıne l\e gı ece ır. ,... d 
Temiz aifedi~. Sutü gürdilr. lediye mezat işleri memurfann an, 

kapanda kısılan Deli Veli, kapı· Rllştft Ôztan Kadastro memurla· 
lardan birinin boşluğu ipae sin• nndan, SfiJeyman Sırrı Cam tile· 
mişti. Bu kapı, usullacık apldı. r Her yerde ~----.. -carı, Salih muallim mütekaidi, 

Narin bir el, Deli Velinin 1 ROLlaraÇy1i0k1z·,OÇlu.~ntku~.la.rını Şakir Mimik fırıncı, tllccar, Şev-
o uzuna uzandı. Onu çekti, içeri ket Çetin Vilayet me.murlanndan, 
ardı. y· e sessizce pa ı. l r vki Fınncı, evki ere ttıc· 
kokan bir baş, Deli Velinin ku- c n, Tevfik Tfnç Belediye manı 
lağına uzandı: Kan .Otlarimizle yapılmıt katibi, Zehra Rilştu Öztan. 

en n•fi• çikolatadır. · 
- Ard dan L. Yiğitim. D11po!la: Ta,çdar 19 latan bul KUçUkpazar Nahiyesi 
Diy fı ldadı. Birdenbire ıa· Ali Remzi mlltekai miralay, 

şırdığı için uysal bir al lan y İ F O B İ L Ali Kartal tnccar, Akif Zihni 
Deli Veliyi kolundan çekerek Dr. Ihsan Sami Ôzer Maliye memurlanndnn, Ah-
bançeye çıkardı. Tif .... .,.. paratifo lia taııklanna &utnk med Kahraman IComisyoncu, Ah-

- Şu duyardan atla da tatlı mamalr için qµdau aluwı tifo hap· med Saffet Güren emlak ıahibl, 
landır.Hiç rahataızlik -.ermeı.. Herku 

canım kurlar. '--•alabilir Kutma 65 Kr. ~-r Abdullah Ylllae.k Devlet Demir-
D2dikten ıonra, bahçe kapı· yollan memuru, Adalet Sabri 

sını kapadı. Çakım, Fahriy• Kemal Tosun, 
Z.yl: t!ekiidar nüfus daire1inde11 

Kolağa , bir taraftan Kom u- aldığım ve Osldide.r. wdcerlik uhesiııce Cevher Sadettin Punç, Hulusi 
lann ıikiyetini dinleyib, diğer terhis muamelesi kayıtlan yapılını hft:. Tuaunar Maarif Sıhhat Müfeftifi, 
taraftan da sokağın delik deşik viyet cüzdanımı ve yol parJIJll makbu· lamet KAzım Aftan, Kazım Altan 
yerlerinde Deli Veliyl arabrke.n, zunu kayb ttim. enilerini alacağımdan Hilil ye Tan ıeker fabrikası sa• 
o b ıçe duvarını 8.f ış, rka ta• hükiimL:ıri y.oktur.. U ildarda. Vagınbağ bibi, Kemal Tosun Istanhul Tü-
raftaki boş arsaya atlamışfi. Gemici oliannu akağı 0 • 3 Stilyanoı tün inhisarı Le.vazım Şefi, Meh-

Bu kadın kimdı7 .• Bu işe na• Knmperiy. med Altan HiJiil ve Tan şeker 
sıl karı mış.. Bu milfklll vaziyet• fabrikaaı sahibi, Mümtaz Emlik 
ten Deli Veli}ri için kurtarmıştı? Doktor sahibi, Nazif emlAk sahibi, Niyazi 

Deli V fi, elindeki yatağanı H O R H O R U N İ Ogan deniz binbaşılığından müte-
sallıya sallıya Mafımudpaşa yoku- Eminönü Valide kıraathane i yanında. kait, Nadiye Zaki GözgücU, 
wunu çıkarken bunI.Brı dUşüntlyor: ~-·Tel c 24131 • 6591) _ _. Osman Kıvıç tllccar., O man Öz· 

_ Acaba gördilğilm dUş mil türk KllçUkpazer nahiyesi miidUrü, 

di ksa ha al '? Zayi: Noterlilcten tasdikli mühHrU· Ömer Lfıtfi Hamalbaşı, Remzi 1 • yo y mı .... 
Diye söyleniyordu. mü kaybettim. Yeniaini alacağımdaıı Çamlıca postane memurlarından, 

Mukadder Saffet GUJen, Sabri 0
·- d mevdanma geldi~ hükmü yoktur. Adapaznn Tuzla ma- ' . ıxyan "'· 2P Çakını alimrüll memurlarından, 

• Jio ıuktan bU'• aı ayılır hnlleaiııde Bal' Ahmed ueliol Emine. • 
zaman ar • Sadeddin Tunç Belediye zat işle-
gibi olmuştu. Oradaki büyük rinde mumm, Sllleyman Saymkul 
çınann dibine oturdu. Bap, ateş· 

Hamalbap;, Suphi Gümrük mUfet• ll!r içinde yanıyordu. Başını avuç· 
larınm içine al r.ak dirselCierinl I•• INKILAB KiTAP EVi tlfliğiDdeu mütekaid, Sabiha Akif 
dizlerinin tlstUno koyd~ KendJ t==-=-:> Ankara caddesi 167 Özer, Zeki Gözgücü, Zehra Remzi 
kendine: Ç~mlica. 

- Bu giditle, benim halim BER EV BADiNi iÇiN B••lldat Kazası Merkez 
ilke olaw? Lü1:umlu bir ~ııheser 9ıkardı. Nahlıesl 

Diye ser duo.. Ba ç.tlaın aşa, AbdlUkadir Karamllrsel A~ .. 
kedfai nihayet lianKf çukura Alaturka u• Ala/ranıa kat Ahmed EYkaf memurlarından, 
yuvarhyacağmı biliyordu. Eakat, YEMEK voTATJ.I KiTABi Ali' Rıza lstanbul ııhhiye müdUrU, 
bnta.·- benliğini 1aran Esmer Ali Rıza 18 inci mekteb mUdUrU, 

u un • Cildeizi 100; 
Gn;in cazibeEinden bir tlirlO Qildlisi llö Kg. Ali Rıı.a Milll saraylar idare1I, 
kurtulmuyordu. Ali Rıza Vidin Vidin bezhanesl 

( Arkaaı var) 
R = i!iii =- = = , 7 

DOKTOR OBFANIDiS 
Züluavi va cild lıautaJıldarı mütellHı .. ı. Toli:atbJ«Sl 0 '911 karftauıda Suterazi 
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ıaltibi; Aziz Emniyet mUdiirlilğUn
de, Asaf Nuri Boıok Liman şir~ 
keti muhasiöi, BahaUin Bahrly4' 
müteialdt Baha Kamil Belediye 

· ilmsad Ş. aılirallibi, Bedia Kız 
orta ın•iteb mttdllrft, Badrf 

Sandık Y rleri 
ee,ikta, Kazası 

Sinan pqa camii avlusu Sinall 
pa~a, Teşvlkiye camii avlusu Ter 
vikiye, Muradiye, Eski muhtarlık 
8nil Vlıne znde, Orta bahçe cad
deli fabrika karşı11 Tftrkali, Aoba• 
nğa, Ambarağa camii yamuda 
hususi yer C::ihannilma yıldat ili· 
kilita ilkmekteb bil Gildlita 
Ortaköy amvay durak yeri Or 
taköy, mecidiye Hacı Mahmud. 
polis noktası karşısında bahçe. 
Kuruçeıme tramvay durak yeri 
polia noktası yanındaki meydan"' 
hk Kuruçeşme, ArnavutklSy camfi 
Arnevutköy, Bebek camit avlus11 
Bebek. 

Beykoz Kazası 

Anadoluhisarı Göksll, Kalıca 
Çubuklu, Paşabahçe lncirköy, 
Beykoz Yalıköy, Anadolukavai• 
Mil'Şab, A. Feneri Poryaz, Riya, 
Akbaba Dereseld, M. ŞeYICetpı• 
Alibahadır, Paşamandıra, Bozlia· 
no Ôğümce, Göllfi, kıfiçlı, Hila~ 
yinli Cumhuri:Y,et, Sırapınar, Po
lonez, Ömerli Koçullu, Muradlı, 
Esen celi. 

Sarıyer Kazası 

Rumelikavağı hey'etl ihtiyarf• 
ye odası Rumelikavağı, Snnyer 
camii son cemaat yerinde Sa~ 
yer, Yenimahalle, maden, Bnynk
dere çarşısında Karebetin ICalivr 
sinde Eilyükdere, Bahçek6y, KI· 
reçburnu camiinde Kireçbum11, 
Rume~ifenerinde H. ilitiyariye o
daaı Rumelifenerl, garipçe, Zr 
keriyya köyü Soğuksu ıazJnoSU 
Zekeriya, Uskumru lroyleri, T~ab
ya çarıısında kahvede Trabyll# 
Yenlllöy iakele karşııında gaziııe> 
Yeniköy, Kilyosta Muhtar hmall 
ga:z.inosu KIJyoı ve Demirci köylet! 
latinye itfaiye karıısında gaıino I~ 
tioye, Uluköyde iskele yanındaki 
mesdud gazino Uluköy, Ruınell 
ihtiyar heyeti odası Rumelihiaafl• 
Ayazağa camiinde Ayazağa, 
Kemerburgaz camiinde Kemerbur 
gaz, Petnehor, pirincci, Cebeci• 
odayeri odayeri, Kısırıuandıt•• 
Ağaçlıda kahvede Aiaçlı, Akp•' 
nar, Çiftelan, GDmilıdere ca
miinde GümUıdere, Kısırkay•· 

Sandık werked olan yeıler• 
iıaret konmuttar. 
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Son Ayrılık .. 
--·~;-

Şövaly~ ile Antuvan Biribirlerinden Ayrılmıya Karar 
Vermışler Ve Bu Kararın Tatbikine Girişmiş!erdi •• 

Ben, ıu kayığ-;-=-bi~~i'm, 
0

D~di.' 
gemiye gideyim. Bu iiliı.. Fakat; Şövalye omuzlarını kaldırarak: 
ıiz.i burada, kendi mukadderatı· - Onun, işi varmış; gitti. 
nıza lerkede} im. Amma niçin?.. Eğer kısmet olur~a tekrar görü· 
Burada.. Bu dliiman memleketin· türliz dedi; dersiniz. 
de.. sizi yap yalnız bırakmak... Cevabını verdi. 
Hiç bu mümkün olur mu ?.. Şöva:ye, bu son ılSzleri ıöy· 
Belki, beı on dak"kalık hu· lerken geçirdigi teesiilr \'e heye• 
ıusi bir lşin'.z var. Pekala.. ben candan azkalsın boğulaca:. :ı. 
ı:zi uzaktan takibedcbilirim. ' Birdenbire geri döndü; süratll 

Şövalye, gözlerini dalgın dal· ad.mlarla oradan uzaklaıtı. 
gın ~foklarda gezdirdi, ağzından >f. 
fu sözler döküln" erdi : Korkunc Bir DUello 

1 
'b - Antuvanl.. Bu dakikadan Şövalye, kimseye görünmeden 

~1 arc.n, artık ayn"ıyoruz... Ben· ( Fondi) yi terk etmiş, o gece 
k e~·bı~ şey sorma .• uzun aözlerle sabaha kadar, Cuvannanın gittiği 

al ımı büsbütün hırpalama ••. Sa- istikamette l olu takib eylemişti. 
İt~at emrediyorum. Söz nrd;o. Raıtgeldiği köylülerden tahkikat 

et. k' 'li · · d Ant yapıyor, es ı sevgı sının, yanın a 
I d ;van, l~şaladı. Gözleri hu- bir !;ıövelye olduğu baldo daha k7t ı ... 

1
·rfley ıeoylenıek istedi, fa- · ed _gittiğini öğreniyordn. 

•oz er. mkılmış d' ı . . n- :d aında kaldı E ış e~ınıo ara• ort giln evam eden yolcu· 
land V · vvel~ haf.fce ıal· luktan sonra, n.hayet ( Şeri ) 
devr~İ ~ ao~ra, bırdenb:re yere isminde bir köye gelmişti. Du 

Şacr~ gozlerl kapandı. köy, ayni ismi taşıyan bir kontun 

•anın ~a Yb~· .hemen C}'İldi. Antu· malikaneıl idi. Bütün köylU:er, 
nin 

0 
a. 1~ yokladı. Kirpikleri- Cuvanna ile yanındaki Şövalyenin 

yaş ~u:a adar gelen iki damla ( Şeri ) ,~tosuna girdiğini Şövalye 
ola~ ...n~ .. qvandın sapsan kesilmiş Ceme söylemişlerdL 

,-u.ı.une amlad • 
- Koca .ı. Şövalye Cem, hiç tereddlld 

nıiz kalbine aer~rıl.. Senin tc- etmede. , Blis tatoıuna gitti. 
feda olıtın. • Y ılcrco aaılzade Asma köprüyll ind:rterek içeri 

Diye nıırıld d girdi. Şatonun kihyaıım ,aiır-
S an ı. k 

onra ayai• k tara : 
)'lıında do) alkb. Deniz kı· 
ncrek: •ıao kayıkcılara dö· 

- fiey, arkada ı ! 
•an, biraz b f ar •· Antu· 

· astalnnd A ~ıtmedcn . 1• lın in· 
raz At:ye teg~~ıye gölUrün. Poy· 

1.. s.ıın ed· B 
se arn söyle . ın. enden de 
zelce baka yın. Arkadaşıma gü· 

ın. 

Diye bağırdı. 
Genıicil d b' _ y er en ırl ıeslendi: 

a sen Sc . 
miyecek .• •• n, gemıye gel· 

mısın ? R . ne cevab . ... eıs sorarsa 
__ 'Vcrelım ? .. 

Felaket 
Sahasında 
rılm ( Baotnrafı 1 incl yGz 'e) 
mün 881 mevzubahs deği:dir. Bu 

asebetle \e yıkılan k'"yl · 
)'eri b o erın 
b" ~e u~UaUn lbtiyacma uygun 
,

1

10

1
a ar ' .ücuda getirilecektir. Su· 

n g r~ık lık yardımını yaptı. Gö· 
erı ıle Balıkesir halin erı"k ve 

&:r~ toplamakta devam ediyor. 
0 e lstanbuJa hareket edi· 

Yorum, - R. Gökalp 
E Son Zararlar 

rnarartek. - Ge~en gece Mar
k ld ;; 8

' ~nıındr kı zelzele ile ~ 1-

b ı •oını bıldird;ğim 15 e\le bera· 
er s· d •v kıgla a sekiz, Erdekde iki 

yı ı mıştır. 

FenMarmara adası karşısındaki 
cebhr !'daıının Tekirdağa bakan 

Aeİ/ yıkılmıştır. 
le ..ı fanı llstü husule ~elen zel· 

eue A-.a JıcRDl~·..ı _ • • 
O ~U b..a "'.,TV9•UCD lie,yllllll 

ınerc1· den ~uken 
luıifa.~vıen ...... :ıve zavalbr ıo 
d• 1.-.lk~n-...r. Eu rmtytm-

b.' L ~uılcen, Ayşe iımiode 
ır an: ,... v 

8 
ki -r-CUgu da, kaçanlann 

.:~ arı altında ezilmiş ve ö:-
h °/tU.r. Fakat ı"mdi sars ntı 
h 81~ftır. Hiikumet ve l :i!aliahmer 

rn~ş:Ofd~;~ ve l iyecek dağı malda 

iplik Fabrikesı 
Yeni kuru'n k . . . . . c ıklılt fııbrık .. aının 

)'~r nı tedkik etmek Gzcre Gemliğe 
gı en S ınıt-r b k ·dn .. l N an umum ınu ur ı 
> y rul ah Es d } . . 1 • 

~ , IJl' : rn ı:ıe ııc mış 
ve Ani; r. y do"' .. f" • nınu'? ur. 

Gidiniz, efendinize ı5yle-
y:niz. Buraya miaafir gelen 
kadınla görllımek istiyorum... 
Adım, (Şövalye Cem) dir. 

Dedi. Kahya, bu garib miaafiri 
yukardan aşnğıya kadar sllzdükten 
ıonra giti. F.akat çok sürmeden 
geri geld!: 

- Bu oatoda, Şövalye Cem 
ism:ndo bil- adamı kimse tanı· 
mıyor. Buna binaen efemdim de, 
sizi kabul etmekte mazur oldu
ğunu &Ö.) liyor cevabını getirdi. 

( Arkası • nr • 

!
Et · 
Pahalılaşacak Mı? 

[ B ~Larııfı 1 inci yüıdo ] 
ödenecek reeir.ı bu vaziyete 
gf "'• maliyet fiatını aımaktadır. 

hlezbaha licretinin hiç değilse 
kilo başına beş kuruşa indirilmesi 
çok hayırlı ve l er:nde olacaktır. 
BunJn için alakadarlar nezdinde 
teşebbüslerde bulunuyoruz. isteği
mizin eyi bir ıona bağlaoncağını 
umanm.,. 

....................... .. ............ .... 
Öz TUrkç• inkdAbtnın TeknlAi 

Diltnlz:i 111nlıta kurhan etmeyintz 1 

"ÖZ TÜRKCE iLK DKUV,, 
' "il•b••• ·• .... •ızt 

lOil.uf 
YAf ILMAK iSlBliYOR? 

Öz TIMcçe m••lel••l•ll• 
MyUk yMlıflw 

Ysnnlar: 

Muzaffer Muhittin 
Hayrı M•.ıhittin Dalkılıç 

y Jnı:ı TEFEYYÜZ kit.phane•inde 
bula ilirsin 'z. 
'Fiyatı 50 Taırnya: 60 kuruıtur. 

----·- 6on Poat• Matbaa ı 

.:,ı;.luwİ: Alı E CH!a 

Neıryat MildürOı Tabir 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bllmec 
Boı dl;rt köşeleri aıağıdR ya· 

ulı manalara ge:en öz Tilrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit ge~irmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
miı olursunuz! 

2 3 4 5 8 
1 
2 
a 
4 
5 
6 ,--
8 

r.-...L.....a..-:......ıı-=--• 

Soldan saıa: 
1 - H • - h· yret edatt 
2 - G6nitl:k - mDteeHlr 
S - Müddet 
4 - Murabba • vann ııddı 
S ·- Mutabık olmak 
6 - Lahım - vukua gelen 
7 - S· ha 
8 - Yol kelime•lndea 1Drü l'it 
Yukardan aşağ.: 
1 - Kıymet - Kamer 
2 - Ôğildülmüı hububat 
S - Ümid 
4 - Saye • kırmızıya yakın ibfr 

renk 
5 - Müddet • dinlenme, İ•tlrahat 
6 - Kiz.ib 
7 - Sonuna bir N ıetlrilince 

koyun tUyü • azamet aahibl 
8 - Haz.ır 

Türk - Yunan 
Dostluğunu 
Kıskananlar 

( Battarafı 1 inci yilufe ) 
de kendisi içb iyi bir not verile
mezdi. İş:n asıl tuhaf ciheti, 
Türk • Elen münasebct:eri hak· 
kında bu kanaatlerin, TUrk 
Dış işleri Bai<anının Türk .. 
E:en anlaşmasının sağlam• 
lığı ve genişliği tezahürlerini 
müzakere etmek lizere Atinaya 
geldiği sırada söylenmiş olması· 
dır. l.iz, Bulgaristanda ekseriye• 
tin, zayıf .ığı şübhe götürmiyea 
bu diplomatın noktal nazarlarına 
iıtirak etmediğinden eminiz. 
Türk - Elen dost:uğu ve bu iki 
ulus aras:ndald it bir:iğl Bulga· 
riatan aleyhine müteveccih değ;( .. 
dir. Bundan başka gerek Türkiye 
gerek Yu:ıanistan ve gerek Bal· 
kan andlasmasına dah:J diğer iki 
memleket • Bulgaristanın da bu 
endlaşmıya girmesini mutlak Lir 
ıamimiyetle istemektedirler. Ta 
ki bu andlaşma Ba:kan yarıma· 
dası uluslarının genel menfaati 
lehine olarak tamamlanmış bu• 
Junıun. .......,..__.,..w ••1!1!'11 _ __....._, ______ _ 

l&tanbul ikinci icra memur
ıuıundan: İpotek cihetinden paraya 
çevrilmeeioe karar verilen ve Milliyet 
gasetea:nin 6-li-934 tarihli nfühaHnın 
8 inci aayfımnın :ikinci ve Son Posta 
lJHetdiııin 5-12-934 tarilili :ı.~ııı 
• inci 111yfaaında Uoincll ...Utunun8a 
~ı Olen Beyoğlunda HÜMf'İINlğaoma· 
;.baHeeinde keresteci '-dfttında e8ki 11 
'l)'eDİ :23 No. h ~vin •t11 :günü olarak 
ilan •dilen 16-1•935 pazar )CtinU Şeker 
.B.yramıoa tesaduf ıetmeel ..bnebile bi
-rinci açık arttırma Jı~-1-935 Cumartesi 
güoü •at J4 den 16 ya bdar""Ve ikinci 
açık arttırma ise 8-2-935 P.azal' :gUnü 
1aat 14 ila J6 ya kadar yapılacağı tas
hıhan ilin olunur. (7058) 
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Zıd şeyler 

GRİP İN 
bir .. raya gelemezler, 

ile baş ağrısı gibi ..• 

Bir tek kata 

G R iP i N 
Bazan 

Bat. dit, ain\r Ye 

ııdale a§'rılannı 

dindirertk ~Qnllnllz.Q 

kurtarır. 

Bazan da 

Nezle, bronıit, sırf pi 
geçirerek bunlann 
doğurncatı büyük 
haıtalıkluı önler ve 
hayalınııı kurtarır. 

GR Pı 
'tecrübe 
ediniz 

Her eclinede bulunur. Fiat.ı 7 1/2 lcu~tur. 

1 . • ...- '. ! • ~ . . . .. . . . . 

~-... f. B. ve Y. D. TÜRK ANONiM ~.--•\ 

GAZ ŞiRKETi 
Muhterem mUıterilerinden kendilerine gelen Şirket memur ve 

amelelerinden hllYiyet Yarakalarını lıtemelorini ehemmiyetle 
rica eder. 

eu kartlar 1935 senesi için mavi renktedir. 
Akıl takdirde wkubulacak yanlııhklardao dolayı ıirket hlçblr 

mes'uliyet kabul etmez • 

laL 3 Uncu hukuk dairesin· 
denı Emibe hammııı Kaııımpaşada 

Yahyakethud& mabal~eeiııde Aşıklar 
meydanında çıkmaz •okakta 11, 13 
numaralı Nebiye hanımın hanesinde 
sakin Tcvfık oğlu Hakkı aleyhine aç

mıo olduğu nafaka davsının tahkikatı 

31-1-935 Perıembe ıaat 14 de tayin 
kıhnmıo olduğundan yevm ve vakti 

metgurda mumaileyh llıı'kkının veya 
göndereceği bir vekilin mahkememizde 
hazır bulunması lüzumu ili.ı:ı olunur. 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSEffi 

DiS AGRISI 
Başka hiçb;r ağ
rıya benzemez 

DiJlcrioizio çUrUmemesinl u~lyonanız ağzınızı ıabah 
alqam RADYOLIN ile temizleyiniı. 

.Dişlerinizi be_yazlatacak, aikra.plar1 •W..,.._., fiş 
~ kokusunu inle 1tdecek, iJ ini blllllllellintik 

• llDiieuir :ii, :macunu .. 

R 
~ ...................................... , .... llEIMMllllllWE .. 111~ .. m&~?F~e~wu;:ımm~alil!lllm•~4~smııı1B .. E*C:l'lllll:lli .... ,. .. I\. 

Zafiyeti umumiye, iştabsız.lık ve kuvvet.sizlik halitında bti) lik faide ve te::ıiri görülen 1 
FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 

kullanınız. Her eczanede satıhT. 

. •'-"' 
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