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A~~~il\!;yd&n 'Almanya mecburYaskerlik ~üSulijnü 
okuyor! 

Siyasal alanda hidiselu hiç 
41unnuyor. Dün, hele Y wıaniatan 
lle.nııklığı Balkanların bantmı 
bozmadan bitti diye ıevinirken bu 
IGn birden bire Almanyanın mec
Luı; aakerliğin yeniden ilini hak -
kında bir kanun çıkardığını öğre
lliyoruz. 

Almanyanm mecburi aıkerliıği 
1eniden ilan etmesi demek kendi 
lkaran ile V eraay muahedesini boz 
inak demektir. Geçen yıl1ar içinde 
Versay muahedesinin ökonomik 
't'e mali tarafları aşağı yukarı kal
dınlmıt gibiydi. Fakat bunun için 
!İmdiye kadar Almanya hep in -
ailtere, Fransa ve ltalya gibi Ver· 
&ay muahedeıine imza koymuş o -
lan devletlerin muvafakatini al -
llııf b. 
... Bu defa ise artrk bu devletlerin 
llluvafakatlerine hiç lüzum gömıü
Jor. Doğrudan doğruya Versay 
ınuahedesinin tatbik edilmiyeceği 
ilin olunuyor! Hem de bu ilana 
a&keri resmi geçit!er ve hava kuv
~etlerinin teıhiri ıuretile bir nevi 
"6.mayiı rengi veriliyor! 

Dikkate değer olan bir nokta 
tudur: Almanyanın bu karan İn • 
ıilterede çıkarılan (Beyaz kitap) 
Ilı akisleri arasında ortaya çıkmıt
br. lngilterenin ailah1armı artbr· 
ınak İçin bütçesine fazla tahsisat 
koYID&k mecburiyetini izah eden 
bu kitap Hitleri fena halde kızdır
llUfh. Hatta Co11 Saymon'un Ser .. 
\in ıeyahatini bir iki bafta geri 
\n.a.bıuı bundan ileri gelmiftİ. 
limdi yeniden lngiliz Bakanının 
lerline gitmeıi bekleniyordu.Tam 
-. 11rada Hitler mecburi aıker1ik 
'-ılü hakkındaki kanunu ilin et· 
lbelde lngilizlerin (Beyaz kitabı) 
..._ ka111 açık bir kartılık vermiş 
Dlu7or ! Ve umumi harpten aon-

ASIM Uı 
( uevamı 4 Uneüde) 

....... 

Milli takım 
seçiminde 

latanbul - Ankarayı 
4-2 yendi 

Den mm takım ıeçimi için ı •. , 
'-bul Ye Ankara namzetleri bir 
~ yapmıılardır. 

l.tanbul neticeyi 4 - 2 kaz~ 
-.ı,tır. 

Galatasaray ve Fenerli nam· 
~lerin yorgunluk dolayııi1e işti· 
~ etmedikleri )ıtanbUl tii,kmıı, 
Oldukça ayıf sahaya ~ıf ilk 
~ Ankaranın 1 - O galebeti· 
... bitmi,tir. 

kabul etti Yunan diva~ 
Versay muahedesini tamamile leri bugün b 
boz~n bu ~areket Almanyada ·General Papul~s ni~ha"e 
sevmç, lng•ltere ve Fransada edilecekler· b • d J 

heyecan uyandırdı m aş.n lull 

e 

r::::a'nın 1 
hazerde 

yanm 
milyonluk 

bir 
ordusu 
oıacakl 

_ .. ..__.._ ....... n•••____.._. 

Mtthim hddiseler 
doğması muhtemel 
Berlin, 16 (A.A) -Alman A

janıı bildiriyor: 
B. Hitler, nekahat devresini ge

çirmek üzere bulunduğu Bavyera
dan Cuma günü Berline avdet et-

miıtir. 

- ...... __ ...... .__._ .... -.... _ .... .__. 

BugUnkU sayımız 

20 
SAYFADIR 

I~ sayfalarımızda: 
San'al hareketleri 

3 ncü sayfada 

• 
ltalya - Yugoslavya 
anlaruı 

5 nci sayfada 

• 1 
Sanım cuus 

7 nci tayfada 

• 

1 

Mecbur1 askerlik 
Evinde kabul ettiği nazırlar -

dan bir çoklan ile uluılararaaı va· 
ziyeti tetkik ettikten ıonra bugün 

öğleden ıonra kabineyi içtimaa 
davet etmittir. Kabine, bb- kanun 
çıkannıt bir deAlman mileltine bi 

taben son derecede haizi ehemmi
yetli biı- beyanname fle!retmittir. 

Bu kanun, mecburi askerlik hiz
metinin yeniden lesiıine dairdir. 
Almanyanm hazerl orduıu 12 ko
lordudan yani 36 fırkadan tefek
kül edecektir. 

Beyanname iae J\lmanyanm 
Vilıon tarafından iieri ıürülen 

methur 14 maddeıine inanmak su
retiyle bugüne kadar çektiği 11km
tılan anlattıktan ıonra f(>yle de· 
vam etmektedir: 

Alman hüklımeti, geçenlerde 
lngiliz batbakanının gayet bariz 

Roma, 16 (A.A) - B. Veni • 
zeloıun, yakında F ranaaya gitmek 
üzere Radoıtan müf arakat ede • 
ceji haber verilmektedir. 

Atina, 16 (A.A) -. Atkerf mah 
keme, ihtilal hareketine ait tahki-

kat ve iatintaklanna devam etmek 
tedir. Yapılan tahkikat, Pliıtiraı' 
m 1933 Martında yapınıt olduğu 

neticesiz harekete kadar uzayıp 
giden fesat tertibatının ne suretle 
bazırlanmıı olduğunu meydana 
çıkarmıttrr. 

Gizli teşkflat•n 
hususiyetleri 

Bu hazırlıklar, "Cümburiyetin 
mildaf aaıı,, iami veril mit olan bir 

heyet tarafından yapıl.yordu ve 
bu heyetin makıadı halkın intiha
bı ile iktidar me.-kiine plmit o • 
lan Çaldaria hükUmetini devir -
mek idi. 

Bu teıkili.tmAtina ve Pirede 750 
tubeıi vardı, bunlar, Venizeloı ile 
Venizeliıt f ırkaaının vermit oldu • 
ğu paralarla bir çok aza ve taraf
tar kaydediyordu. 

' ~nde ufak birer süngü bulu -
nan bastonlar tevzi ediyordu. 

Gerek kara ve gerek deniz kuv
vetleri zabit ve efradı arasında 
propaganda devam ediyordu. 

Bu fetat letkilibmn parolası 
fU idi: 'Cümhuriyet tehlikededir.,. 

Vadedilen 
mükafatlar 

Hazırlıklar oldukça ilerledip 
zaman Venizeloı Atinadan ayrıldı 
ve kıyamın patlak vermeıine inti
zaren Ciride gitti. Bu eanada ken
disi daimr ıurette General Papou
lu ve mütekait amiral Demeati
koı ve sair kimselerle muhabere 
de bulunuyordu. 

(Devamı 4 UnçUde) 1 

lnsul tamamen 
kurtuluyor 

Şikap, 17 (A.A.) - Miıtran 
mtiddei umumisi, lmull kardeşler 
aleyhindeki bütün diier ithamlar
dan sarfınazar edilecejini bildiı-
mİftİr. 

Habeş - ltalya 
Hani aoJa~mışlardı? Heyetin reiıi, Venizeloıun tah

ıl doıtu olan General Papouloı'· 
dır ki, timdi mevkuf bulunan et. 
haı araundadır. 

Mealna, 16 (A.A.) - Colom·ba 
ismindeki vapur, 700 asker amele
yi hamil olduğu halde ıarki Afri

hilhaua kaya hareket etmittir. Bu teıkilat, azalanna, 

- - -----

1 

ikinci dene lıtanbul 4 gol at:::,.:e ( 1) gol yiyerek 4 ~ 2 ııe- 1 
• kazanmııtır. 1 

Niçin içki dütmanıymı? 
8 nci aayfada 

• 
y edibuçuk liraya bir seyahat 

9 ncu aayfada 

bir surette ifade etmiş olduğu mü
lahazalara iatinat etmektedir. 

Hitler, karşı tarafın 
sözlerinden 

istifade ediyor l>On lıtanbut takıiiiiiida en iyi 
~RaıimdL 

(Deva.mı 4 Uneltde) 
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0Junuz 
Çünkü O, 
Hepimizin 
Şefkat Ocağıdır 

w n 11 •r•'"wauıııı"ıff•'l•*"Mllllll 

Sinema 

Hikiye 

• 
10 ncu sayfada 

11 nci ıayf ada 

• 
Dünya ihtiyarladı! 

12 nci ıayfada 

• 
Bir mıanyatizınacınm bul· 

dutu define 
13 ncü sayfada 

_..._ .. __... ................................ .-... 

Bu mülı\hazalar şunlardır: 
Kendisinin müdafaası kaygusuna 

mijteallik ihtiyat tedbirlerini almağa 

ft.made oJmıyan bir mi1Jet, bu dünya
da hiç bir kuvvete sahip olamaz ve 
manevi ve maddi hiç bir satvete ma
lik bulunamaz. 

Şimdiki Alman hüktlmeti, tek bir 
adt ve mane\1 kuvvet elde etmek isti-

yor ki o da Almanyada ve bu tarik ile 
A vrupada sulh temin etmek kuvveti
dir. 

(D600ttU 2 ncide) 

- Şu Ahmedi kıskanıyorum 
-Neden? · 
- Çünkü Hilaliahmerin 

olarak yetiftirdi. Şimdi onun 

' 

doiruau.. 

açtılı mektepte kızını haıtal:akıcı 
saye.inde rahat rahat geçiniyor. 
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Almanya mecburi 
usulünü kabul 

askerlik 
etti 

(Baş tarafı ] ncide) ı - Bundan bayJe AJmanyanrn atınmıyacağı muhtemeldir. · Ak,am üzeri, Spor sarayında l 
5U1 h SÖZ Ün Ü de haysiyet ve ftnnlyetlnin muhafazası B. Laval'ın B. Flanden'i ziyareti akdolunan büyük bir toplanb es· 

işinin yeniden Alman milletinin ken- esnasında kendisi ile bu huıua nasında, B. Göbbels, Hitlerin he ·' 
unut m 1yor1 a rl di hakiki kuV\'etlerine tevdi edilmiş hakkında görüş.müt ve ilk intibaı- yannamesini ve yeni asker sıyasa-

hük~ ti lh ..ı... )lduğu kanaatini Alman milletine 
Alman ume ' su uavası b"ld" · ld • ........ olunmak nın metnı"nı· okumu• ve co•kun te-::?rmek ve bu hususu diğer devletle- nı ı ırmıı o ugu ZGUAA :r :r 

hizmet etmek için daima ,.e bil! tası d zahürata sebebiyet vermİ§tir. 
la mesaisini taz'if etmiştir. i'l kulaklarna eriştirmek için- ta ır. 

Alman hlkQmeti, uzun mtlddetaen 2- Fakat ayni zamanda Alman Siyasi mahafilde heyecan çok Propaganda nazı-
beri komıulanna ademi tecavüz mi- nilletfni Avrupada ukerf bir hege- derin olmuttur. rl n 1 n par 1 ak 
saklan akdi için tekliflerde bulun- ' monya vücuda getirmek is\emekle it- Mareıal Peten'in yakın mesai 
muştur. ham ede~ bütün iddialara, Alman I arkada lanndan biri: "Almanya- CÜ m 1e1 eri 

Alman hlikftnietl, Ş&rk komıusu tedbirlerınln şumulftnft tayin etmek ·' • · · · B. Göbbels demi§tir ki: 
suretiyle red ve cerh eylemek için- Al nın, N~an vey.9:.. BİT. ıncıteırı~d. e

0
, 

ile bir ltilAf vücuda getirmeğe b - k ı - l.ıı d - "Bu suretle büyük savatın ölü-f k man hükftmeti; milletin şerefini ve mec urı as er ıgr ı ~n e ecegını 
çalışmış ve bana yapmağa muvaf 8 

1 b l duk d · · M 1 p leri tazim görmü§, ıağ olanlar da olmuştur. Kendisiyle bu itilafı akdet- menfaatlerini muhafaza etmek mee-
1 

i iyor , emıttır. areta ~ 
h · bcriyetinde bulunduğundan yalnız ten'ı·n geç ... nlerde Fransız efkin milletin istikbalini müemmen mlş olduğu devletin bunun e emmı- ıı:: 

yetini idrak eylemesi sayesinde ki Al- milli toprafin tamamiyetim mühafa- umumiyeıini ikaz etmek istemesi, görmekle müsterih olmuılardır .. ,, 
manya bana kuvvetle ümit eder. - za etmek için değil, ayni zamanda sebepsiz değildi.,, • Müthit bir galeyan içerisinde 
Alman hükOmeti iktidar mevkiin~ Almanyanın beynelmilel sulhun za. 1 11" f · j e ha halk, m "ili maJ'fl teganni etmiştir. 

b 1 ]d .&.. mini olan devletlerden biri olduğunu n g 1 z s e 1 r n ' -
gelmiş olduğu zaman u muş o U5u Bugün dönen rivayetlere naza-

hi li h .. ... ... _den f 1 k tanıttınnat için zarurt oıan askeri b er ·ı H ,. t 1 er 
ze r avanın mueı.nn: sa 0 ara ran, "kahraman gününü,, kutlu-
kalacatı merkezindedir. kuvvetlerin miktar ve şumulünü ta· b I . 
Almanlar Fransız- yin ve tesblt etmek arzusundadır. zzat vermış lamak veiilesile B. Hitlerin huzu-

Hazerde ordu Londra, 16 (A.A) - lngiltere- runda yapılacak bir geçid resmi 
lara teminat meVCUdU de reımt mahafilde Alman hükt- esnasında, yeni Rayhisver ve ha-

veriyOrl metinin mecburi ukerlik hizme- eınasmda, yeni Rayhifver ve ha-
Almanya, şu kanaattedir ki bu iti- 500,000 Olacak tini lesa etmek karan IOD derece Jiye gösterilecektir. 

llf, Ud millet arasında devamlı bir Londra, 17 (A.A) - Röyte.r ciddiyetle kuıdanmqtD'. Fakat A merlka ne 
dostluğa' ve Anlaşmaya müncer ola- Ajansından: Reuter ajamının diploması mu- ? 
caktır. B. Yon Neurath'm, Beı1indeki babirine pre, yeni vaziyetin ka- dUşönüyor 

Alman HükOmetiı Sarre meselesi· Jngiltere e~isi Sir Erik Filips'e bine tarafmdan tetkikinden eYYel Va§inglon, 17 (A.A) -
liln kat'i surette hallinden sonra Fran 

verdiği malfunata göre Almanya bu karar hakkında mütalea be-n Hariciye nezaretinin salahitlat saya şu teminatı vermiştir ki bundan .1-

bayle Fransadan bir ga.,8 arazi me- ordusunun, mecburi hizmet eaaaı edilmek istenilmektedir. ağızlan fevkalade ihtiytkar dav-
talibatında balunmıyacak.tır. Alman üzerine, mevcudu 500,000 ki.tiye Almanyamn vermit oldulu ka- ranmakla beraber, Amerika re9· 
hük6meti, ha hareketiyle tarihte pek balii olacaktır. rann cidiyeti, hariciye nezaretine mi mahafili umumiyetle, Alman 
nadir olan bir şekilde iki memleket Sir John Simon ile B. Eden'in Berlindeki İngiliz sefiri tarafın • hükumetinin kararını, iki devlet 
arasındaki asırdide bir cidalin tasfi- Berlin ziyare~erine gelinee, Lon - dan telefonla bitdirilmiıtir. Bu ha- arasında münakid 1921 tarihli 
yesl için çok mllspet bir unsur vermiş dra di ..... omaıi mahafilinde ikı" '-- beri l .-:ı· f. · b0 B H" B ı· h d • k b" oluyor. Bu hareket, esaslı ve çok mü- ,... aa- nsuız se ınne ızzat • ıt· er ın mua e eaıne ar§ı ır le-
him bir siyasi taahhüt olarak telakki naat belirmektedir. Bazıları, lngi- ler vermiıtir • cavüz telakki etmekte gibidir, bu 
edilmek gerektir. liz kabinesinin, yeni bir aiyaaal ha- B. Hitler, vennit oldula kara- muahede mucibince Amerika, 

Sovyetl erle zırlıia meydan verebilmek için, bu n bildirmek üzere lnıiliz sefirini Versay muahedesinin beıinci ma
ıeyahati kısa bir müddetle tecil et- davet etmiıtir. Görüpne eanum • ddesi ahkamının tatbikini iddia 

mukayese meyi tercih eyliyeceti fikrinde- da hariciye bakanı B. Neurath da edebilmektedir. 
Maamafih, Alman hfikOmeti çok dirler. Ancak, ekseriyetin dütün- ham bulunmu .. lD'. 1 Q 

müteessir oımakıa beraber diğer dev· ır· H it ere n mayi ş 
!etlerin aylardan beri mütemadiyen cesine göre, Sir Con Simon, bir Almanyanm vermit olduğu ka. Berlin, 17 (A.A.) - Havas 
artan teslihatta bulunmakta oldukla- defa tecil edi1en ziyaretin behema- rar, Versay muabedenameıinin muhabirinden: 
rmı tebytn etmek mecburiyetinde bu- hal bu sefer vukuuna karar vere - red Ye inkin demektir. 
ıunmaktadır. Arman hUkGmetf. Sov· cektir. Batvekilet daireı:nin önüne Con Siman telaşla biriken binlerce ahali, Fürer'e 
yet Rusyadan sulh zamam 101 fırka- lngiliz nazrr1anmn Berlin ıeya-
1 k b. d 1 960 · k. Londraya döndü ıeslenmi•ler ve kendisine ıe-k-
1 ır or u yan ,000 ışilik bir batlerniin tecili, Lord Effn'in Moe :r :r 

kuvvet teşkil etmesini Venay muahe- kova ve Vartova seyahatlerine de B. Hitlerin beyanab haberi dün kür etmitlerdir. 
denamesinin tanzimi esnasında der- tesir edecektir. hafta tatitini sayfiyede ıeçirmek "Bize bir ordu verd"ğinden, si· 
hiş edilmesine imkan mevcut olmıya- niyetinde bulunan Sir Con Say _ lah verdiğinden dolayı, varol, çık 
~k bir hAdise olarak telakki eder. Ukin eeu metele, V enay mu- d · lk l ' h b"ld" ı· t' M pencerene e senı a ı~ ıyahm ·, ,, 

Terki tesl.ıhat aıhedeaindeki ukeri ahkimm fee- mene emen ı ırm fır. uma· ,. 
h ileyb, bunun ilzerine hemen plim· diye bağırışan halkın arzusunu 

fikrinin terki i keyfiyetinin 3 Şubat tarihli . . k B H. 1 franaız _ lngi1iz beyamwmeai~ m deti!tinn~ ve Londraya dön- yerme getırere . ıt er pence-
~lman hllkftmett, diğer devletler de derpiı edildiğidir. Filhakika bu mefe karar vermiftir. reye çrkmıı ve yanında B. Rudolf 

tarafından ittihaz edflml§ olan bu ka· beyannamede, Fransız ve lnıiliz Chequen'de buhman B. Mak - Hess ve Göbbels olduğu halde gö-
bU tedbirleri Versayda ilin edilmiş donald da bmmi bir memurile Ber rünmüttür. 
olan terki tealihat fikrinin tamamen hükUmetlerinin, "Veraay muahe -
terekdnmış oıduğunun yenı bir deım desinin beıinci maddesi yerine imdeki lngiliz sefirinin telefonla Roma, Parls ve 
uyar. birtakımemniyetandlaımalannm Taki olan iı'an brtdirilmigtir. Londra baş başa 
Fransız ordusun- ikamesini arzu eyledikleri,, açık- A1manyaDJD karan, kabinenin Paris, 17 (A.A.) - Havas a· 
dakl askerlik müd- ça tasrih edilmekte idi. diler ualanna da bildirilmittir. janımdan: 
detlnln uzatılması Fransada ne gibi Kabine toplanacak Pariı, Londra 7-1 tarihli ro-

kl 1 ld ? Kabine azasından bazılarından 3 2 tarihi" L """.ı 1 
Alman hükQmetİ, herhanai JliikQ. a S er 0 U illa ve - 1 onura UZ at· 

mürekkep olan tali komitenin p.,. malan mucibince mü da velei ef-
•eti muahaza etmeyi dil§finmn, ta- Pariı, 16 (A.A) - Resmi Fran- zarteıi günü toplanması ihtimal 
bt Fransa par limen tosunun Od ae- sız mahafili, Almaa hükGmetinin kira batlamıtlardır. Bu üç devlet 

l.k ~--- dahilinCledir. Diplomasi mahafilde daki" bd t h" b" 

1 

ne ı askeri hizmeti kaba) ~ ... -- sa- askeri itlerde lel'beatİ hareketini arasın va e ıç ır zaman 
retiyle uzan hizmetli ordular yerine iatirdada ftl mecbarf askerlik biz Almanyanın bu hareketinin Sir tezelzüle uğrama.nuı olduğundan, 
kısa hizmetli ordular lkaırie etmem metini t..U. anl ıarette karar ver- Con Saymon ve B. Eden~n Berlini bu mükilemelerin neticeı · nı sü-
nretindekl ideal esu1ann bft ıu- ziyaretleri üzerlerinde ne gibi bir kUnla beklemek icap eder. 
rette terkedll-•· old_.._ miitaJAasm- mesi eot8 bnhfılrl• kartilan-...., ..... teıir hlaıl edeceği hararetle mü - lngiltere kabinesi, son toplan-
ö bulanv. mııtır. 

Ba h L--. ,_._ _., __ ı Je naka- edilmekte ve bu ziyaret tı.mda, Fransa ile kararla§tırılan 
Şuram kayda pyanchr ki bu ideal &....-, sa.tıe&er ftlııaMJ r-

eBUlar, Almanyadaa kendi ordusun- gelmittir. plinında bir değitiklik yapılıp ya• bölünmez tekliflerin aynen muha-
daa ~lileainl taleb etmek fçlıı fi. Beri inden ıefecek hatterler top- ptedıl~uyacağı suale f&YaD gö~mek fazasına karar vermiıtir. 
tbam edftmlt delillerdi. }anmadan enet Fnma bildbne- ır. Moskovada uya-

Almanya, emnlye- tinin atacap .uiyet hakkında Nazırların BerUn ziyaretlerinin nan tesir 
tini dOşOnOyormuş timdiden mütal• ve iatlnatta da tecil olunmuı çok muhtemeldir. Moekova, t7 (A.A.) -Havas 

Alman Hlkhleti, bu-.eraft ala. b.aanmak meVtillinz o•. Almanyamn karan ansızın patlı· muhabirnden: 
da Almanyanm emniyetini tellllii ı~ Roma ve Londra beJ••Mme- yan bir bomba tesiri yapmıftır. Almanyanın karan burada de-

hattı hareket itfhaz edeceğini ve 
Sir John Simon'un seyahatini gaY 
ri muayyen bir tarihe talik edip 
etmiyeceğin. meral< etmekle be
raber, Sovyetler emn.:yet mesele
leri müvacebelındeki vaziyetio 
deği~tirmek niyetinde olmayıp, 

Londrada hasıl olacak al<aülime
le !ntizar edilmektedir. 

Cenevre ne 
düşünüyor? 

Cenevre, 17 (A.A.) - Havai 
muhabirinden: 

Almanyanm IOD bireketi, U
luslararası efki.n mnumiye üzerin 
de çok derin bir tetir yapmıftit• 

Zannolunduğuna göre, Alman hü
kfunetinin bu tanı hareketi be" 
saplrdır. Zira, bu suretle Abn~ 
kend" ıini müzakere için dabL a.
zrrlrklı addetmektedir. 

"Namizac,, olmaK 
sırası_ .. 

Cenevre, 17 (A.A.) -Almaıı
yanın kararı Cenevrede büyük bit 
hayretle karıılanmqtD'. Buradlt 
vaziyetin vahim ıurette halel~ 
olduğu ve yakında, Avrupa uzlar 
ması ihtima ·~ _rini her samankill" 
den fazla uzaklaftıracak bir b1I' 
ıumet ve ifraz f ırtınaaı kopacal 
kanaati vardw. 

Sir John Simon'un ziyareti r 
rif esinde vuıkubulan bu kararı' 
"akit,, e karıı fena bir mukabel' 
le§kil ettiğ"ni söylüyorlar ve b_., 
mahafil, timdi de Sir John SiıoO' 

nun "'namizaç,, olmak 11raıı oluf 
ollnadığını aorutluruyorlar .. 

Her şeye rağmen, vaziyeti all• 
feci telakki etmek temayülü yt» .. 
tur. Bazı mahafil, fırtına geçı"lr 
ten sonra, vaziyetin içyüzünü d>' 
ha iyi kavramak kabil olacağoıı 

ve likin ani bir akaülamelin de het 
halde teessüfe ıayan avakıp dtf 
ğuracağıını söylemektedirler. 

Avusturyahlann 
fikri 

Viyana, 17 (A.A.) - H•"" 
muhabirinden: 

Nöyes Viner Teguı.t gazete' 
ıi, bir takım hakları, çiğneyen ~ 
manyanm alır mea'aliJwthıi kaf 
dederek: "Bu hidiıe, Veraay JllJI' 
ahedeaindenberi Anupada ~ 
badiıelerin en mühimidir,, diyol'• 

Bu gazetenin Berl"a ...Ubirİı 
meslekten yet~me ordunua ~· 

muhafaza edilecejini biWiriy.ı• 
Bu suretle iki ordu bulunacak fi 
Alman ordusu Avrupanın ea ,.J)' 
bim kuvvetlerinden blri ol~ 
br. 

Alman gazeteıerl 
ne diyor? 

Volkiıer Beobahter gazetetlO' 
de B. Afred Roıenberg'de di~ 

'ti' ki: "Kopma11 muhtemel olllll ı 
r:az fırtınasından zerre kadar el' 
dişeye dütmiyen 68 milyon hts~ 
Almanyanm vetair ulusların, •" 
ha h · zmet alanında ailib ...uo'' 
vatmı temin için Hitlerin iıb:ıt 
ettiği sara:lmaz iradeye ittir,) 

zaruri olan tedltirlerl daha 1IZ1ln miht )eri mucibince Franaız. ltayan Beri inde sevinç rin bir hayret uyandırmı,trr. Bu 
det tehir etmek ftyabat bu tedhirterf I "'L..,k a•-~ Berlı"n, 17 (A.A) _ Hav•• '---- fk. ------------~rizll kapaklı bir surette __ A., gibi ve nıiliz nü imeucıri muahede- - &arar, e an mnwniyeyi tatmin 

-1-v-a le LLA ı--.CL-- 6-bıt• ed"l mahabirindein: d b"lm k k k . Emrazı dahiliye 

etmektedir.,, 

külfetlerden kendisini bade gönnüt- r ..... mma eY11AAD - ı. e e ı e len ço uza , yenı ve (Yerem \e göğüs) müteha!l"d' 
tür. mit olan ukert statükoyu ihlale. Yenay mubadesinin askeri ah· ağır bir hat&dD'. Muallim Doktor 

.Alman hükumeti, şimdi lngillz na- decek mahiyeteki her türlü yek ci- kimmm ilgası haberini halk tarif Mevcut kanaatlere göre, Al· ŞE 6 
zm MIStel' BaldWhi'tiı 28 teşrhifsanf bet kararlan takbih ederler ve edilmez bir heyacanla kartdamq manyanın günden güne artan id· Ki 8 ff A Bi ~ 
193' de ıııöylemiş olduğu nutukta iz. böyle bir hal vukuunda ara~annda lrr. Dün aktam ıaat 18 de gazete- dialannı" önüne, ancak Ver-o.ay Diirt a)·dır balandub AvruPll~,. 
har etmiş bulunduğu arzuya cevap · t" d b l ta bh""t ler hususi tabılar çıkarmak sure- 1 muahe:Ies=n· "ımza1amış olanla-n dönmü~tüı" Hastahu,nı Ayac;ofys -•• 
......_or. lngilfz nazırı bu nutkunda 11 ıtare e u uımıayı a u ey- • · ı 111' .. ~ ·1 b h b • 1 d" G 1 rebatan cadde i No.43 nacı Sil ey~~ 
A1manyamn niyet ve maksatlanm a- lerler. tı e u a erı vennit er ır e ip tam bir itfhadı ile geçilebilecek· _... d C·-......... u.. •• ,..,.... 

nl • 1 '-- k tir" • apa~umanın a .... nu_,,., ..-- ""' pur etme9hıl istiyordu. Almaaya bu- Pariıte Roma ve Londra ile te- ıeçe er, ıevınç erini yüıue ıet· Çarşamba, Perşembe öğleden soll)•r 

~~~~-~JU-YaRD'.O~D~~~~~------------........ ..=ıı===--·~·-=u=m=e~d~..-.ı...a.=~b=w~karar==-=-L~le!...!İ~zh~a~r~ed~i~o~rlar~d~L~~~~~.L.~.tıı~CL....lD&.Ll:tcrıemın.JtUUııL...biJ:.L..ka.bu.JL...aamakt.a.dh:~ele:fmı..:...J:Z!ı!~...J 
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~~~.t~~ f Günün Haberleri 1 

Konservatuvar orkestra"' Takas Mensucat Komisyoncular 
sının son konseri suiistimali sanayiimiz kanunu 

Tahkikat bir mUddel İ Çin • • Değlşllrllmcsf kararı 
daha devam edecek Pamuk lsllhsalAlımı- komisyoncuları 

Yazan: R. N. M. 

Perıemf>e rilnü Şehir tiyatro: r 
ıunu ağzına kadar dolduran haIK 
kitlesi orada geçirdı" ği bir kaç •· ı 
atin sevinçli heyecanını kolayca 
u.nutamıyacaktrr. 

hit, ve mücadelesini unubnak İm· 
!J. • Geçen ıene meydana çıkardan kanı var mıdır? Garp muaiAiaıoin zın çoğaltılmasına sevindirdi 

takas ıuiiıtimali tahkikatında baTürlıe ülkesinde ıon aeneler ka· 
•• cihetlerin yeniden arqlırıfma • :ıandıiı mevkii b'raz da onun yo- aına hükumet le.rafından lüzum 

rulmak bilmiyen gayretine med· 

çalışılacak Gümrük ve lnhiaarlar balıanlrfı 

latanbul, lstanbul olalı bir kon
ler<. ~ bu kadar kalabalık görül· 
ftlemiı, Garp muaikiıi biç l>r za· 
ınan bu kadar ki1iyi ko9lunna.11uı· 
lır. 

gösterildiği yaaılmıfta.. Müfellit 
yunuz. Ali Kemal bu huıustaki arqlır • Busünkü TUrk Konse"atuan 

D Ce J malua batl&mıflır. ile orkestraaının uaılan ma 
k k Söylen dil ine göre l>u araştırma· R--it ve onun derin Ye yü •e 

-s lar ıümrüje ait ba2ı doıyalar •e 
muaiki kabUiyetini anlıyara.lc onun defterler üzerinde yapılmakta • 

935 yılı, Türk pamuklu menıu • 
qtl ıanayii içiıı, yeni bir devrin 

başlangıcc olacaktır. Hükumetin 
bet yılldc proğram• dahil olarak 
kurduğu üç büyük pamuklu lcom • 
binası bu yıl içinde itlemeje bat • 
lamıt olo.caktır. Ternınua baırnda 
açılma merasimi yapılacak olan 

Kayıeri pamuklu kombina•rnda.n 
sonra ııraıiyle Konya Ereğliai ve 

bugünkü lcomiıyoncular kanunu • 
nun değİftirilmeıine kafi olarak 
karar ••rmit bulunmaktadır. Bu " 
nun için t•hrimizde bası tetkikler 
yapan gümrülcler müsletarı Adil 
Okuldat lıtanbul ve lzmir lcomiı • 
yoncuJarından bir heyeti kabul e • 
derek kendilerinin mütalealarını 
din!emit ve dütünce!erini batkan
lıfa yazı ile de bildirmelerini İl • 

ln meıhur ınuırki liıtadlarm· 
d•n Cortot, Thibaul bile tehr.mi· 
le ıreldiii vakit kartllarrnda bu 
bdar çolc dinleyici aflarına le· 
tadüf elmemiılerdi. 

la beraber aıüteva:ıiane teve ıeve dır. Bu aramada bazı kimselerin 
çalıfOlayı kabul eden bir kaç Türk de malumatına müracaat edilme • 
••n'atkarı kurdular. Bu Türk ıan· 
- ıi muhtemel g6rü1mektedir. 
atki.rları Türk elelrinde asırların Bu tahkibt netice1inden sonra 
hazlrl .. d,aı güzellikleri, musiki k Ok 

" neticeyi tekrar Cürnrü n ono-
üatadlarının ölmez eserlerini itil• mi bakanlıklarına bildirilecektir . 

Nazili puıuklu kombinaları açıla
caktır. 

tem ittir. 1 

Bakan!ıiın bu kararı LütOn k~ 
misyoncu!ara ıon derece .evindir• 
mittir. Bu kanun 19 Haziran 
927 tarihinde çıkan 1093 numara• 
lı kanundur. Kanun bugünkü 
icaplara göre tadil edilecektir. 

Pertembe günü ayni zamanda 
bir imtihan günü oldlu. iki Türk 
~ocuıu Türklerd.e de muıiki üata • 
dı o!arak yeti9ebileceğini i-.ıat 
tllllor. Şehir tiyatroıwıu doldu • 
ran ha!Jı da orada bulunutlan 
Ue, Türklerin Garp muıik.ıinden 
1.nlachtını. onu sevebilecelini, 
aevdiiini röıterdi. 

Ve Garp muai-kia.~, musiki ıan• .. 
ati, güzel aan'atler, dev gibi adan.
iv attı •• ~ 

Senelerden beri yavaı J&Y&f 

J..aanmağa çalıttıklara mevkii bir 
hamlede genifleterek kuvvetlen .. 
dirditer. 

Pertembe riinü d·nlediğimiz 
lconaer bazı i1htiyıçları tatmin etti. 
Bir ço" da ihtiyaçlara yol açtı. Bu 
lconserin muvaffakiyeti Türklerin, 
latanbul halkının yeni d'1yguları· 
nı gösterd1. Ufukta yeni idealler 
}'arattı. 

• • • 
Hl~ unutmam: Bir kaç ıene 

wveldi. Konservatuar orkeıtrası• 
ltıa konserleri yeni ba9~amıı veya 
f>at!ayacaktı. Ne olacak. naaıl ola· 
cak diye ortalı§ı bir merak al • 
b:uştı. Cemal Reıitle etraf ın<laki 
tadık arkadatları bile haJdkf bir 
Leyecan ve tereddüt havaaı :çinde 
)af ıyorlardı. 

Hakları •ardı. Senelerden be-
li ça'ıfmış 1 ar, onlar tazyik eden 
senberi bir türlü yaramamıtlardı. 
Cecedea gündüze ıesemcmiıler· 
di. 

İlk kG1t1erler &aşladı. Turk san• 
•tk&rJarr evvela bir boşlukla kar~ 
tıla,tılar. Bir çok iın.klnsızlıtdar• 
la, biraz da bozguncularla uğrat· 
td•r. Fakat h'ç l>iı teyden yalına· 
drlar. Karıılarında.ki muhitin gil· 

tikçe ı11ndıiını , dinfıyici ••fi•" 
l'lnın gittikçe genitleit'ni, meram• 
11.rının anlaşddığını gördUler Ye 

~aretlerini arttn dılar ... 

tinneğe çalıttrlar. Türk m"Uetinin Bundan ıonra da tahkikatınihtiıas 
zaten alı9kın olduğu, zaten Mvdi· mahkemeıine intikali beklenebi • 
ği mustki aahaıını geniıletm•ie 

bilir •• 
muvaffak oldular. Bu huıu-sta lcendisiy1e görü9tU • 

Jstanbuhm Türk halkına dü· iümü:a miif ettiı Ali Kemal demit
nün yorgualuklaruu, unutturdu• tir ki ı 
lar •. Yarının mücadelelerinde ona •• -Talcaı tahlcil<ahnm on he, 

c:eıaret qıladılar. ıüne kadar tamamen biteceğini 
Bu ıalırlann yazıcıSJ, ne ~e~al zannediyorum. Tahkikatın ıeyri 

Retidin ve ne de etrafrndakı Turk h kk d . d"d b" .. l 
' a an a tım ı en ır teY aoy e • u.n"atkirlarının yakın bir doıtu• Efk" · k d 

. . . h nemeı. an umumıye ya an a 
dur. Zanne~~yın z ki onlar1 . ~r bu mühim itin aydınlanmıı ıafha· 
•ün ıören bır mıandll'. O da 11zınj I .. • kt" 0 

• J •• d. B arım ogrenete ır.,. •İ'bi, yalnız bir dın eyıcı ır. u 

satır!ar methiye değil, hi11ettiklo- Ih rD" mai la rı mızın 
rinin bir aynaaıdrr. Konıervatuar ~ • 
orkestratınrn konserlerinde bir s landa rd 1 z as y osu 
çok diğer dinleyicilerin duygula• Okonom Bak.anlığında yen~ 
ruu dütünceJerini nakleden bir 1 kuru 1an ıtandardıza.syon §ube11 
aeat'r. büyük bir f aaJiyelle çalıtmakta • 

Size konseri, rahlahfan ile an· dır . Ald ığımız ma!ümala göre Ö· 

latamıyacağım. Çünkü ben musİ• nümüzdeki Jerıe bir kısım ihraç 
ki üstadı değil, musikiyi 1even bir eıyaaı daha, harice, alandardize 

edilerek çıkarılacaktır • insanım.. h 
Şunu .öyliyeyim ki, konser, bat • Standardizasyon bürosu bu U• 

tan aşağı mükemmel bir 9ey oldu. ıusla etüdler yapmaktadır. Evvel· 
J. S. Bach'ın Klav'er, Konzert'ile ki yıldan itibaren ıtandardize e • 
başrıyan orkestra bize bu güzel dilmit olarak dünya paıarlarına 

eseri bütün inceliklerile, hele son çıko.rılıın yumurta ve fındıkları • 
kumunı, hia1ettirdikten sonra Sch\l mıı v~ a-~çen yıldan itiha.ren slan• 
man'ın .Klaıier konzert'ine geç- dardiıe edilen af yon!ımmız o.lr • 
ti. Jıte burada kıyamet koptu. Bu çıların Hl<isind~n daha f azle bir 

hem ıüzel hem pek güç parçayı ist~iyle kar~1la§'P11 ve dAha faz· 
orkestra nihayctı':a bir kudretle f• fiyat ~lmrştır, 
raldı Cemal Reşit bu büyük san' --.--1...-h.,....--t--b-U~. l-.. ~~d-h..,.l'-l~.-.. 
Y • b" me< ayam un e:: ız erını 
at eserinin en saklı noktalarını l• ' l k l l. ti 

I dolaşmıt o ma ya nız ar u er 
le ıün ıilti aydınlatınaAa muva • İçin değil, hatti bütün insanlar İ• 

Sümer Banlc bu f ahrikalann in • 

Gümrük Komisyoncu!u Birliği 
kanununun ledili üaerinde hazrr • 

ri1mesine büyüle bir ehemmiyet ve- ladığı projeyi bir kaç güne kadar 
r:Jmekledir. Geçen yıl ıncmleke- bitirecek ve Bakanlığa göndere • 

flh\ltyle ujra,ırken bir alraflan 

da bu f abrkialara lizrm gelen İp • 
ıidAi maddelerin tamamen dahil • 

den tedariki için bunların yelitti • 

lımizdc 11 milyon küsur bin kilo 
p~r,ıuk tarfedilmitti. H~!buki 

'J27 yılında mevcut sanayi mües· 
ıeıelerinin sarf elliği pamuk an· 

cak 3 milyort k:lo kadardı. Yeni 

cektir. 

M üste~ar Adil Oku!cl,,_ş Ctimrült 
komisyoncularından alınacttk nak• 
di kefalet meselesi iç in komisyon. 
cu 1

1lrt ıarsmıyacak bir ,eklin ter
cih edileceğini vadetmiştir. Komis 

fabrikaların kurulmasiyle mevcut yoncu!ar b:rli~i komisyoncular 
sanayi müoueıclerimlzin pamuk k ı 1 

için efaleti müteıe ıi e uıul~ni.itı 
ihtiyacı yılda 14 milyon kiloya çı· konulmasına taraflard ır. 
kacaktır. Temmu:ı başlangıcında 
faaliyete geçecek olan Kayser· 

pamuklu kumpanyaarnın 1 ,600.000 

kilo pamu~a ihtiyacı vardır . Hal· 

buki ş :mdiye kadar geçen yıllarda 
pamulc rekoltemizin en çok olJu
ğu 930 yılında bile pa.muk rekol
temiz 185 bin balyeyi aeçm~miş

tir. Bu da 935 yılında bitecek olan 
pamuklu kumpanyalarımrzla ev· 
velce itliyen pamuk mensucat 

fabrikalarım ·za anc:k ydi .ect:lc 

bir miktar olacaktır. Hal·buki her 
yıl bu rekolteyi elde etmek, tab'i 

mümkün değildir . Dunun için pa· 
muk ziraatinin çok genişlemesi 
lazı.nı olduğunu gören hükumet, 

büyük pamuk Hnayii g'bi geniş 
pamuk zlraatini kurmak için de, 

büyük bir gayret tar/etmekte;· 

-o-

Mod~rn liah \'el<'r 
iç ı,teri Bakanlaığ ının vilayete 

bildirdiği şekilde l stanbulçla ilk 
de( a mCJdern bir kahve kurmak 
üzere tehrimizin tanınmış bazr 
kahve sahipleri bir araya gelmek 
için anlaımağa çalışmaktlldırlar • 
Ticaret odası da bu teşebbüse mü• 
zaheret edecel~tir. 

--<>-

ÔlçU ve al·arlar 
talln1atnamcsi 

fak old"" r·· k , ~ı çin bulunmaz bir n 'met, bir kuv-
Ve bu parça ur san at "e.. . ,......,.....,..,,....,.,........,._... ________ _ 

. , k" veuw. 
minde yeni bır ıan al arın mev~ O R r·1- S h '" t~ K1 • ... t 

dir. 

Aldıaanııı malumata göre yeni 
ölçü ve dyarlar kaııunu talim~tna• 

ınea : n de şimdiye kadıı.rk i tatb ikat· 
ıan ıı.lına.n l\elicelere göre bazı ta .. 
di lat yapılacaktır. Bun4n için bü
tün mıntaka baş müfetti~leri nok • ' 
tai n~~Arlarını ökonQmİ bmn • 
lığma. bihlirmiolerdir. 

. mer e IK c uoe tn ası· 
cudiyef ni haber verdı. , _ •· · b .. ' k b. k d ti f 

d • b• er Konsey ını uyu ır u re e 
Türk muşiki hayatın a yenı ır ld O h' tt' .' . 1 Ll O .... .._ _______ ... _,_..;..ı 

. l lc d .. ça 1, nu ıse '''"ı •na •· • Kumar varlık, bulunma~. b.~r v~r ı . . o~· nun karışık yollarında cesaretle, 

d~. Türkeli en ~u~uk pıyanııtının tereddüuüz dolath. Ort~köydo olurfln Ahmet. Be • 

kım oldujunu b J L Ömer Refik kendini assl Cho· şikht.fla Ihlamur cadde,inde tal> 

• • • pin'i çalarken ıöıterdi . Chopin' • la üzerinde kumar oynarken yaka. 

2 

Polis h'lberl eri -o-

Ticaret Odasında 
tekaüt sandığı 

Ticaret Odasında bir tekaüt 

Ve nihayet ıcnelerden beri ıO• 
..._ mücadelolerinin mcyvaarnı 
topladılar; çektikler'.nin biraz da 
iatikammı aldılar. 

Bundan d6rt ıene en-el Cala· in 11Ballad., farından Jki tanesini, kalanmıştır. Bundan başka Ali ia
Jatasaray'ın bir gece talebe lop• Berıöz 'ti ne kadar i1i hiı.oderek, minde bir adam da Oı taköyde De. 

1a,nt111nd• Omer Refi.k'i dinle- anlayarak çaldı. reboyunda ıorlA çocuklArı kumara 
miştim.. O zamana kadar Ukin Cbopin'ni!t en me~hur alıttırırken yakalanmıtlır. 

ıandığJ kurulması için urun müd • 
dettenberi yapılan tetkikler la • 

maınlanmıttır. Oda, bu tekilde 
tekaüt ıcndıkları o1an Avrupadaki 

bütün Ticaret odalarının sandık 
nizamnaınelerina tetkik ,derek bir 
proje hazırlamıştır. Samıunda 

bulunan Oda birinci rciai Mithat 
Nemli şehrimize gelince riyaıet 

divanı ıandılt nizamnameıin.i lel .. 

kik edecektir. 

Perıembe günil ıalonu eanan 
•ll<ıtfarı İfiderek, ıenelerdenberi 
ııe kadar muhtaç olduklara, ne ka• 
da, isledikleri, muYaff akiyetia 
'-rhoıluğunu tattılar. 

Tabii ıöroyor. hiasediyortu • 
l'luz: Son aeneler, Türk ellerinin 
heınen her ıahuında olduju cibi, 
••n'at &!eminde de adeta bir fıt • 
lcı~ll var: Türkleri evlerini tezyin 
Rtlnün yorııun 'uk!arım aan"atla 

'-utmak .İfliyakı •ar. 
• • • 

1'ürkiyede ele muaikiden 1'a"te
.ferken Cemal Re.tidin derhal halı· 
'- ıetirmemek kab·ı rnidir? Se· 
"e!erden uğrunda, 

. aıüca· 

daha &ir çok kimselerin "ımini bi· etüdlerinin birinde hakiki Ömer Zeybek hava Si 

'

... bilmediği, bir lcaç kişi " Refik ortaya çrkh. Artist hunda K 
u araıümrükte oturan Necdet, nin dinfediğ'. bu artisti asla unut• b "raz da kendi hayatım anlahr 

Hasan, Remzi isimlerinde üç arka. mamıf, unutamamıtt.ım. ıibi oldu. 
da~ Galatada Nurinin kahvesir.e Bulun hayatııu -heyhat- yal· Olvi c~alin heş damla lımin· 

n - muıncive vakfedemiyen Omer deki eaeri zevkimizi okşadı. gihTiitlcr, bunlardan Remzi (azla 
... ~ d N · • ·k·· ıarhoı olarak nara atmıt ve rad • R .. f.ık Pertembe ıünkü lconıerde Talebe en urı "1'amı"nln ı ı 
"" k yonu ırarnof on %annederek hir ne büyük blr artist old11ğunu göt· Ulrlcüıünü all a i1e dinledik. . 

Orkestra, (edakar erkestra, zeybek havaar çalmaıını iıtemi1 • 
her valcit gibi canla, haşla çalıt•· tir. Remzinin ılirüflUlerinden 
rak, her vakit ribi Cemal Retidi, kahve müşterileri kaçınca Romıi 
anlı1arak, ıevere"' ıevkle tak'p karakola ıötürülmüıtUr. 

terdi. 
Onda tanım bir kudret, bir 

tekn"k, ince, derin duygular var .•• 
ilminin kudretini, hiılerinin in• 

cetitini elleri piyanonun tufları 
üstünde korkusuz ve tereddütsüz 

kotarken gördük, anladık. 
Öıner Refikde bir bşkalık daha 

var. Onda dünyayı, insanları an• 
lamak kabiliyetini görüyoruz. 

Düıı.r.•11, i,nlulan, hayatı ı,:ı .. 

etti .. konserin ımu•aff ak otmu... Kaza 
nın büyük, çok büyük bir amili CUmrük muhalaza idaresine 
oldu. ait 38 nlımara)ı motörde ltmail 

Geçen Perıembe ıünü Şehir ti• tüfetini temizlerken bil' fitek 
yatroıunu dolduran halk çoJc rU· mangala düşmüt. patlayarak lı .. 
sel, unutulmaz, UDutulamı~ mailin geriıinden oturan Muata.fa· 
bl" stiıa ıt&ir.dı & N. Af. n e!bıden Ya.ral&maıtır .. 

o 

Kavga 
Beyoğlunda Venişehirde Cnia 

ıahcıaı Afi ile Recep araımda ce -

viz alma yüzünden kavga çrkmıı. 
Ali elindeki bıçakla Recebi ıol 
hötüründen yaralamııtır. 

1 L ±;1 * U1S 

Hilaliahmere 
aza olmayı 
unutmayınız 



Yunan divanı arp
leri bugün başlıyor 

-------
( B~ tellalı I ıncıde) 

HlLALlAlll\'lER 
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Hilaliahmere 

aza olmayı 

18 MART 1935 

Türk 
portakalları Gelecek, acı 

Almaoyada beğenildi Çeken adamlar 
ve iyi ~latlar)~ _satıldı en çokyardım 

Yapı1makta olan tahk kat, ıhti
lcil hareketin'n gayeaı bilhassa A
tinanın işgali oldu~unu meydana 
çıkarmıştır. Bu işgal teşebbüsü 

hulıümetin seri icraat sal esinde 
ıuya düşmi.ıştür. 

verof Cassoı adaıına vasıl oldu. 
ilk sandala Venizeloı ile karısı ve 
dostları bindiler. Venize!os, yanın 
daki iki revolveri sandala attı . 

'arada bir kayanın üstüne otura
rak uzak aşmakta o'an Averof'u 
ümitsiz nazarlarla teşyi etti. 

t Türkofıı memleketımızden Al • 

1 
. d • 

Un U mayın iZ manyaya portakal ihracıiçin, Ber- eden e rı n 1 r. 
ııııııı11111ııııııırııı111111ırııııııııı1111111ııııın1111ıtnıHıtlın111111tnnalflllll l lin ticaret müme11ilimiz vaııt~i: PastUr 

le, tetebüılerde bulunmakta ıdı. 

M ·ı ı ıAı tak 1 m Bu tetebbüaler neticeıind~ n.~.ay.et 1""'9a.-ılllullllll 
Dörtyol Portakalcılar Bırlııı ıle l--------------ı 
Münich'de Ham Tremmel firması 

T eraaneye dönmüş olan mürel · 
tebatın ifa 1elerinden an aşıldığı -
na gtsre asi zab'tler, efradın ken • 
dilerine itaat etmelerini lemin için 
bir takım mi.ık" fat 1ar vadetmiş · 
ler ve hatta on1arı Makedonyada 
ve bütün Yunan standa isyanın te
rakki etmekte olduğuna inandır · 
maya çalı~ıyorlardı. Hatta bizzat 
Venizeloı, bir çok mukafat ve ter
fi vaitlerinde bulunmuştur. E-unun 1 

la beraber asilerin Maked n) a · ı 
daki ilk mağlubiyetleri üzerine ge· 
rek Venizelos ve gerek asi bahriye 
zabit1eri, teşebbüslerinin akamete 
uğramış olduğunun farkına var • 
mrş 1ardrr. 

Firar h&disesi 
nasıl aldu? 

11 Mart Pazartesi günü öğ'eden 
sonra Venizelos ile Demest'kas a
rasında yapılan bir görü~mede fi. 
rar kararlaştırıldı. 

Yakın la bir hava bombardı · 
mnı yapılacağı bahanesiyle bütün 
mürettebat hapsedildi. Yalnız za
bitlerin revolverlerinin tehdidi al
tında serv· s yapan tayfa serbest 
bırakıldı. Venizelos ile meb'usan 
ve ayandan olan dostları Averof'a 
bindiler ve Averof guya Makedon 
ya sahillerine hareket etti. Fakat 
gemi 1eki1erin k" Hesi, işin ka~ma 
olduğ•nun /arkına varmıt idi. 
Sa.bah'eyin tan yeri ağarırken A -

A manya mey
dan okuyor! 

(Baş yazıdan d~\·arn) 

ra Ahnanyaya kabul ett"rilmi~ o
lan Veraay muahedesini ve bu 
muahededen mütevellit her tüı1ü 
bağları tanımadığını bildirmit o
luyor! 

Almanyanın bu karan (1914) 
sen~s·ndeki beynelmilel hukuki 
vaziyete dönmesinden başka bir 
§ey değildir. Böyle olunca bütün 
mesele şimdi lngi tere, Fransa, ve 
İtalyanın hareket erine bağ'ıdır. 
Bugüne kadar İngiltere, Fransa ve 

ltalya Almanyanın gizli gizli si -
lahlandığını biliyorlardı. Veraay 

muahedesinin askeri ahkamı ıöz
den ·1eri geçmediğini görüyorlar • 
dı. Bunun!a beraber Almanya hiç 

olmazsa görünütü korumak için a
çıktan açığa bu muahedeyi tanımı 
yorum demiyordu. Bugün ise de-

diğ~miz gibi artık vaziyet değiş · 
miştir. H'tler resmi surette btltün 
acuna •~rşı Veraay muahedesini 
tanıma ::lığını ilan etmiştir. 

Acaba bu türlü bir meydan o · 
kuyuşa karşı lngi tere, Fransa ve 
ita 'yu ne yapacak ?ı Acaba bu dev· 

letler hep 
0

birden ordularını Al · 

manya üzerine yürüterek zor ile 
Yenay muahedeıini tanıtmağa 

teşebbüı edecekler mi? Almanya 

Sefirlerin tebrikleri 
At'na, 16 (A.A.) - lngiliz ve 

Fransız Sefirlerinden sonra Yu· 
goslavya, Turki}e ve Romanya 
::>efirleri de Başvekil B. Çaldariıi 
ziyaret ederek fesat hareketinin 
süra~le tenkil: ve sükunun avdeti 
münasebetiyle hükUnıetlerinin 

te'briklerıni bildirmitlerdir. 

Türiye Elç' si B. Ruşen Eıref, 

Yunanistan cümhuriyet hükiime· 
tin'n elde etmit olduğu mes'ut ne
ticenin Yunan milletinin kahra• 
manlığının yüksek bir delili ola-

rak tarihe kaydedileceğini ve tim 
dilik Yunan nazırlarının isimle
rinin bu vatanperveri" ğin birer 
timsali olarak kaldığını aöylemiı· 
tir. 

Romanya Elçisi B. Langa Ra
seano, hükumetinin sa.mimi ve ha· 
raretli tebr

0

klerini bildirdikten 
sonra Ba§vekil B. Çaldaris'e B. 
Titülesko'nun ıahsi tebriklerini 
de bildirmit ve mumaileyhin daha 
fesat hareket' nin bidayetinde i
ken söylemiş olduğu nutukta, va· 
tanperverlik galebe çaldığı ıure
tinde ileri ıürmüt olduğu mütala
anın vakayüi ile teeyyüt etmiı ol-
duğunu ilave ebnittir. 

Divanıharp bugün. 
Bir'nci kolordunun fevkalade 

divanıharbi, Pazarteıi (bugün) 

fxaaliyete başlıyacaktır. 

ltalyanın yeni 
Sofya sefiri 
Kralla görüştü 

Sofya, 12 (A.A.) - ltalyanın 
yeni Sof ya elçiıi, bugün kral tara· 
f ından resmi surette kabul edilmit 
ve kralA itimatnamesini takdim et
n!İ~tir • 

E'çi ile kral arasında teati edi • 
Ier nutuklarda iki memleket ara • 
aında ır.evcut olan doıtluk ve iyi 

komt~luk münasebetlerinden bah
setmisler ve iki memleket araıın • 

dai<i fİi<ri ve hani münasebetlerle 
tıc:as i nıübadelelerin inkitaf ına 

maz!lar olması temennisinde bu -
lunmuelardır. 

J;u mülakatta hariciye nazm 
B. Baınlof da hazır bulunuyor • 
du. 

Cezay1rde teftiş 
Cezayir, 16 (A.A.) - Dahiliye 

nazırı Cezayirdeki teftiş vaz; fesi

ni im'ııl etmit olduğundan Mar

s '}yaya müteveccihen vapura bin
miştir. 

Halkevlnde temsil 
Bugün saat yirmi buçukta Halk

evin 0 n Gülhane parkı içindeki A-

layköşkünde, temsil ıubeıi tara • 
f ından (Tırtıllar) piyesi oynana
caktır. 

tarzı hareketi ile buna inanmadı- --------~~.--=.;:====
ğım gös~eriyor ve şayet böyle sil.il. 
ile teh :lit edilecek olursa ıilah ile 

kartı ıe'eceğini anlatmak İsli-

f'S· 
Demek oluyor ki Almanyanın 

ıilahlanmuı artık Versay muahe • 
deıine imza koymUf olan devlet· 

le re karşı fi' en J<arşı koyacak bir 
dereceyi bulmuştur. Askeri mec -

buriyet usulünün kendi kararı i1e 
yeni en ilanında bu mana pek a -
çıktır. 

ASIM Ua 

(Baştarafı 1 ncide) 
Ali, Lutfü ve Faruk müıteana 

diğer oyuncular hemen de hiç mu 
vafak olamamıılardır. 

Ankara takımında fert itibarile 
çok yüksek oyuncular görmedikse 
de, takımı çok enerjik ve çabuk 
bulduk, en çok beğendiğinıiz, sol 
açık ve ıağiç oldu. 

iki takım buıün ıene Fener 
stadında, kantık olarak bir ekzer
siz daha yapacaklardır. 

Dün kendisile ıörüttüiümüz 
futbol federasyonu reİIİ Bay Ham 
di Emin mlili takmırn tefkili için 
kısaca tunlan aöylemiıtir. 

"Milli takımın en iyi bir tekil· 
de hazırlanması ve en kuvvetli bir 
kadro ile çıkması için elimizden 
geldiği kadar çalıfıyoruz. Ankara
dan beğendiğimiz oyunculan ayı
racağız, latanbuldan da daha bat
ka namzetler teıbit etmemiz ihti· 
mali çoktur. 

Biz Antrenörün büyük bir aa • 
lahiyetle çalıtmatım temin ediyor 
ve kendiıinden azami surette iıti
fade etmeğe bakıyoruz •• Takımm 
teıkil ve hazırlanmasmdan en faz 
ta sözü ona bırakacaiız Ye buna 
imkan bulması için kendiıine eli
mizden ıeldiği kadar müzaheret 
ediyoruz •• ,, 

Milli takımı tetkil ederken, en 
doğru hareket, sözün çoiunu bil • 
sili •• tamamen bitaraf 1-lr antre
nöre bırakmak olacağı için bu 
sözler bizi memnun etti. 

t M. APAK 
o 

araıında münuebat teeaaüa etmiı- 1 
tir. ŞAKA 

Bu firmanm talebi üzemie Dört- ~-----------~ 
yoldan Münibe nümune olarak üç şen fıkralar 
sandık portakal ıönderilmiıtir. Cin Ali, Miıonun yazıhanesine 

Almanyadan ıelenmal.Umata girdi. Tabancaıını çekti: 
göre gerek portakal, ıerek am)ita- - Eller yukarı! •• 
lajı iıteie tamamen uyıun ıarül- Miıon korkudan aap tan kesil 
müıtür. 

Alman firması Türk portakalla
nnın cinai itibariyle henüz Yafa 
portakallan derecesine çıkmama • 
malanna rağmen gerek ltalya, 
gerek lapanya mahıulelrinden 
lıem rbüyüldükçe, hem de lezzetçe 
çok yüksek olduğunu kaydetmek
tedir. 

Portakallanmızm kabuklan da 
daha ince ıörülmüftür. Nümune
lerin bu tekilde matl4ba muvafık 
çıktıimı gören Alman firması bin 
sandık portakal almqtır. 

Portakalalmna Alman firmuı 
tarafından Münibte teslim yüz ki • 
losu 30 Marktan aablmqtır. 

. Halbuki ltalya Ye lıpanyol por • 
kalaln ayni p.rtlar içinde 11 O ki -
losu 25 Markatn aablmaktMlır. 

Hillliahmere aza olunuz. O, 
sizin ufak yarfımmızı minnetle 
kartılar. 

Harpte. •lhte Tataa ha,... 
tiyle meırul olan Hillllabmere 
aza olunuz. 

Htlil:.lımer kara gün do .. 
tudur. 

di ve ellerini havaya kaldırdı.iç" 
den bu itten naad kurtul 
dütünürken bir kurnazlık buldu : 

-Tabancan çok güzel yüz li 
vereyim .• 

- Pek.ili!._ 
Miıon derhal kasadan yüz r 

çıkarıp Terdi •. Cin Ali de ta 
cayı verdi ••• Bu .ef er Mifon ta 
cayı derhal Cin Aliye çevirdi: 

- Paralan geri ver bakalım! 
Cin Ali istifini bozmadı.. Ce 

binden dolu bir §&rjör çıkardı: 
- KUl'fUD da satarım •• 

• • • 
- Anne! iman ça:lıtmaz, u 

f&llllan vazifesini yapmazsa bü 
düğü vakit fena adam ohmn 
öyle mi?. 

- Evet. 
- Peki, babam fena aclam mı 
-Suı, o ne biçim likırdı?. 
- Jyi amma, o da T&Zifes 

yazmıyor ••• 
• • • 

Bazı av.c:ılar, atmalady1e ~ 
hurdur!ar. Gene bir, mecllate 
lardan biri abyordu: 

- Tüfeii çevirdim.. Nifanla 
dıın ... Tetiği çektim •• Tavpn y 
yuvarlandı .. Yanma gittiiim za c. H. Fırkası Istanbu1 man ne göreyim? K\DlUD arka. 

idare heyeti reisliği 1 ...... - ... ,--.--.--.ı yaimdan girmiı, kula.imdan çak 
mııtı •• 

Antalya Saylavı Doktor Cemal A••• müthit olduğu için inanma 
d f ka ARKADAŞ ~ -s 

Tuncanm Kamutay a ır ınıP dılar, ataya bqladılar •• Arkada 
başkan Oruntakhğma aeç:Jmeai Bayramını hoı geçirmek iıter- tmm mütkül bir mevkie düttü •. 
dolayısıyle latanbul fırkasmdaki sen öz dilini, öz sazım nü gören diier bir avcı kendia 
başkanlık vazifesinden aynldıfı, dinlemek için kurtardı: 
yerine idare heyeti üyelerinden _ Doinı söylüyor •• Ben de o 
birinin vekil olarak seçilmesi fır- Ş I K rada idim •• Gözlerimle gördüm. 
ka genel kitiplitinden bildiril· ıinemumda ,aaterilen _Nasıl olur? diye sordular• 
mit ve dün toplanmıı olan idare A y S E L 1 Hiç bozmadan CeTap veıdi: 
heyeti Ali Riza Erem'in vekil ola- _ Bubay-x... •• Taytan o ea 

• '"zb" l"~ filmini git aen de g6r. .... rak baıkanbk etmeıme ao ır •a• kulaimı kafıyordu!. 
ile karar vermittir. 

-0---

Den Norske Midelhavs 
Linje 

Türkiye • Norveçya arumCla 
muntazam ·..e dotru poata en 

son model 

BANDEROS 
Vapuru 20 Martta Norveçyadan 

ıelerek ve ayni ıün ef)'&JI ticari
ye ile 1 nci ıınıf kamara yolcula
n alarak MiDiLLi, lZMlR; IS
KENDERIYE, HAYFA, SOUT
HENTON, DIEPPPE ye NOR
VEÇY A Limanlarına ıidecektir. 

Fazla tafıili.t için Galatada 
Hüdavendiılr hanmda Türkiye 
için umumi acentalılı MM. w. F. 
Van der Zee et Co N. V. ye müra• 
caat telefon (44986) 

Mbkemmeı bır boKa ı•mpıyoou, daoı6r mllzikbol aıtiıti 
ve batta tabrikator olan 

GEORGES KARPANTIER 
Sinema aıeminde dabi ARLETTE MARCHAL ile beraber 

çev ıdiği ve kendi ba1atına ait J•pbğa 

1., o B o { ., A N Fllmlnln de 
\..7 ylldızı olmu9tur. 

1 Bu perşembeden itibaren SARAY s;nemas1nd~ 
...... iiiiii ................. .. 

Güzeller 
güzelı 

BugOu T Ü R K sinemasında 
BRiGi1TE HELM •e ::,::kır ./EAN MURAT ın en son 

ıabeseri 

Prens Voronzef'in Esrarı 
Atk te beyecaa filmi. lll•eten: DilJ& haYac:Iİ8leri. 
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=-

) 
Besle Kargayı, 
Oysun Göz8nill 

ve karısı ler, vakayile f eeyyüt 
; 
\ , i Tayyarede kayboldu 
' Par1a. 16 (A.A.) - Hava işleri ------------------0--------- Oakanı, hattı üstüva Fransız Af ri· 

Yazan: ( \! A • ~ ) kası umumi valisi B. Renard ile 
etmeli!,, diqor 

~------------------------~ z~~~nınvediğ~b~nhn~· B~v~16(AA)-A"~~ 
turduğum evin temelini yık • fY.faV1 tütaülec:lim .• Eve gittim. jansı bildiriyor: lllak' lunmakta olduğu tayyarenin kay-

müteallik bulunan müşterek nolC•' 
lai nazarr teyid ediyordu. 

.• • Sahneyi tasavvur edersiniz .• Hazı. Yeni hal yan ıefirinin itimatna· 
A -· k h bolmuı olduğunu bildinnektedir • 
"1'tl • er rün yeni bir tefahat MYİ aklım. kadıncağızın gözlerı mesini takdim etmesi münasebe-

Bu noktai nazarın Balkan iti• 
lafının da noktai nazarı olduğun• 
da kat'iyen fÜpheye mahal yok• 
tur. 

lekıi b 1 d l b Arafllnnalara batlanmıttır. · 1 y I b· u uyor um •• Bun an irer onünde ce11lerime doldUY"dum. lıy e ugos a• gazeteleri, uzun 
•rer anlatmıyayım •• Çünkü oriji • Jfte o zaman, hanımefendi, kü- Tayyare bulundu mütal~alar yazmaktadır'ar. 
:ı teyler değildir: Erkekleri ba· çük bir odada kıstırılan minimini Brüksel, 17 (A.A) _ Belga A. . Vreme gazetesi diyor ki: 
~rrı~kla töhret almıt Avauturyalı bir kediye benzedi.. Kendiıinden jan.sının haber verdiğine göre, Yeni halyan Sefiri tarafından 
d" rıslerin yataklarına banknot hıç umulmaz bir çeviklikle üzeri. f ransarun orta Afrika müslemle- yapılmrt olan s'yaai beyanat, hal· 

Önümüzde çok iy; ihtimal'er 
mevcut olduğuna kaniiz. Ve her 

iki taraf ı ı nim: müessir ve doıta• 
ne bir teşriki mesainin zeminini 

0tetnek ve ahbaplarının sigara • uıe hücum etti. O kadar dehşet keleri valiıi bay Rönari taşıyan yan-Yugoslav müna.sebatında 

d&ırıı elli liralıklarla yakmak nevin· aa,.an bir hali vardıki cüasemin ~ manalı bir merhale teşkil etmek-,. tayyare. K~kithatvil eyaletinde 
erı kaba hovardalıklar. • .ameline rag·m.en. k•rmaktan ba.a. b h tedir. Bu münasebetlerin selah Ji · ~ 'lr ve u fC rin 80 kilometre cenubu 

arumefendi, artık benden yıl- ka çare buıamadım.. bulmasın - geçen tetrin ay111da 

hazırlamak iç· n hüınü niyet gÖa• 

tenniş olduklarından dolayı, mü• 
him bir safhaya girişmiş olan hal

yan-Yugoslav miinasebatınrn i· 
yiliğe k&\' Ufması an ından uzakta 
bulunmadığımızı farz ve tahmin 
edebil riz. 

~.\. b gar bisinde lkence yakınında bu· B l 
sa atladı ... Şaka, kaka oluy. l:..vet, veliıumelimin bütün van· · Mus., inı t~rdrnclan Milanoda 

Otd lunmak:-adır. ı_.. u .• Çünkü. hanlar apartıman • nı yoğunu götürerek kaçtım.... du .,,: .a ed' ımi,tir.- ly' lrnmtuluk 
• hamamlar, birer birer ıatılı • Yalnız sonradan bir fC)' dikkatimı -o-- e1'hyac1, beynt:lmilei n•lh ve ltal· 

~Or Ve para sıkıntısı baı ıösteri - celbetti ve fevka"lide teeasürümü Almanya ve yan - Yugoılav bırte~ik mesaisi· 
Ordu.. mucip oldu.. Vaktiyle bana ver- nın 'C'abatı amir :>ular.ııvor. 
liit önce nasihat: diği bir yürek biçimi tatlı yüzük Lehistan ita.iye ile Yugoslavya araırn· 

it··- Yapma evladım, etme e•. vardı. Boğuımemız esnasında, o, daki münasebetlerin R0ıma itila· 
rol itika gazeteıi. diyor ki: 
halyan Elçiıinin bu kadar res• 

d dnn ••• Akibet senin için fena. parmağımdan aıynlmıf; hanmJ e• yakınlaşması fından sonra ıelilha yüz tutmuf 
••... Cendide kalmıı .. Paha!J bir ıeydi .• olJu~unu hatırlatan Vreme gaze· 

mi bir fırsatfan istifade ederek 
söylem' t olduğu sözler, ltalya hü· 

Sonra. glSz yaf !anı Acrdrm.. V Artova, 16 ( A.A) - Diyet teıi, mütalaalarına ıu suretle de· 
14 8' · d k _,. 1 L - b F k ri 1 · im'- t. hariciye encumeni, tı•caJ müba • va d •Gr·:--. ızı e en.uın e oera er a al, ge stememe Hdn n m e ıyor: 

J<ümct;n in Balkanlar ve hauatan 
Yugoslav)•a hakkmdaki yeni te

lakk ilerinin mübeşşiri olarak ka
bul edilmek İcap eder. Eğer hal-

ukl ıyoraun ! Ömtümün sonunda yoktu. .. Zira. hanımefendinin po. d.,le:ere müteallik olan ve il Te, Lıoudliana.'da akdedilmit olan 
~ete düşeceğim .. Haydi, ba • tiae müTacaat ettiğini itittim .. Da· rinievvel 1934 de İmza edilmit l<üçük :ti lif konferansı f ransız-
... • h d k b' bulunan Leh - Alman ı'ti4afna • it 1 't'I· f ı· 1 ı_ ,.. ..... eımıyoraun, ıu tonınuma acı.. a atik aVTanara , tr vapura at· 1 a yan ı ı a ınt se am amaK sure· 
~11nkü, benim paramda onun da •adım .. Ver elini Pire ••. Oradan da mesini tasdilc etmiştir • tiyle, halya ile teşriki mesaiye )'a hüktimet1n 'n sözleri vakayi ile 

~•ivu .. ~ l~l~tariki~eMo~e~rl~ .. ı·--~~~~n~d~i=k=e=n=J=~=d~e=n~b~il~e~b~. m~id~i~k~~~~=.=~K=e=n=d=i=s=in=i=l=a=n=ıd~ı~m~:~H~a=n=ı=m=e~f~e;~~ 
h, 'orunu, yani bu kOçük bayan... Arkıısını uzatmıyayım.. Elde. a

1
) • • b k k b. mi1t im.. dinin torunu ... 

lce:yyüt ederse diyebili~iz ki Yu: 

l,lf>slavyal'lrn arzusu tahakkuk et· 
mış de::ımek i tr. 

ı-ı:ı t:gınden tutarak, uıaya sü • avuçta ne var, ne yo sa ısa ır Nı"hayet, bun .ıan pe'- az ... vvel, n .. d h '"'<
1 

- • • d b" · d' 8o b ° K "' u mueueae e ayatını temin 
• ı:ediğim bu kız.... • r.a.man ıçın e ıtır ım... ynu Ü· d 

b •- k b" h ld T · kik d yeni velinrmetim o!an Hilaliah • e iyor ••• 
o~ · 'b' ... t k k &Ü ır a e ür eyeye ön • let . ııım gı ı tıma• "1 an •e ~na. "Dem lazım geldi.. merin bir doktoru, benim gözleri· 
hıyesiyle büyütülen anneıı. bır d 'h ' B f .. •an her ıeye katlanryor .•. · """n nıi iy~ e eecğ ini ıöyledi .. Heyecan 

~· azıa kaçmıı ... Evlenmif... i • .,.. ı:;., ~ıııı h de maden ocak!arında kazma ıtal- içinde ameliyat maıaıına yattım . 
l anınıefendiyle dargındı .• Fa• 1~l k•d I d Jamag-a kadar dü~tüm .. Ve Allah Bayıltıldım .. Ayldığım vakit, göz. 
~ : . ... ~ . ı~ağız son zaman ar a "J' ~ugu ıçın, kızı konafa gelmiıti.. belimı verdi: lcrim dünyanın ıııkluına, renkle· 
l.-.. .. konaktan aynldıiım ura da, Müt.h,it bir kaza ı~ir,dim •. Yal· rine ve çfagiJerine :,yeniden açıJ • 
~z yedi ıekiz yq!armda bir .,ız ben değil, yüz on iki itÇİ bir· mıttı •• 

ı... • den. •• Kimimizin kola kanıereo Bundan dolayı pek büyük bir 

• • • • • • • 
Dev cüsseli adam. ayağa ka~ktı: 

- Sizi fazla İşgal etmiyeyim .. 
işte, anlatacağım bu kadardı .. Ca. 
ıeleye yazınız ... Deyiniz ki: "Ey 
ahali. .. Ferden yapı!an iyilikler • 
den pelc çok ıeferler ••marazlar., 
hasıl olur ... Beılediiiniz karga . 
lar gözünüzü oyar ... iyilik yapıyo-

a.ıl\onaktan a..,,..lışım bakm1z, na· olclu, kesildi; kimimizin bacağı k• yürek çarpmtmna uğradığımı ta. 
.. .,.. rrldı .. Onlann ne kabahat?eri var• rum .anar, fakat İnsan!an tered · 
""! 0ldu: Artık hanmıelendinin aavvur edersiniz, deg·il mi?. Dog· • diye u~ at O · · ıı ı_ d• da bu cezaV1 gördüler. bilmem; 5r ırsınız.. nun açın, ya · 
l._ · rca süren iyilikleri yüzün~en rudur .. Hakkınız var .. Fakal, ayni nacag·r · 'l'kl · · t' • ı .~ fa.Irat ben, tam minasiyle ettiğimi •· nrz ıyı ı erı, ıç ımaı o a · 

'

. rrıina.ıiyle bir müteredc!i ha- zamanda, daha büyük bir hey~ca· rak y a· l . . b ~ t , . . 
8

.. .. • . • h.Jdum: iki gözüm kör oldu ... apınrz .. • ın erce msanı u 
'1l e.mııtım... utun aeçımunı O zamandan sonra birinin yar. na uğramıştım .. Zira, kör kaJdı • lciiçük bayan gibi çalıştıran v~ 
b lırı. yüzünden •.ddediyordum.. ğım yedi aene zarfında bana ikin· ·· b' 1 • b ~ dımınr gördüm.. Kim olduğunu yuz 10 erce ınsanı . enim gibi. 
" 11 ıstedikçe, ıankı o mütemadi • · b. b 'f · · · k ıtl\ b ıonra söyliyeeeğim ! O "biri,, ha • cı ır asıra vazı esını gören nura a vuşturan Hilal :ahmere yar· 
d ana para vermeğe mecıbu.r • it, nımefendinin zarar verici, tereddi parmaklarım, narin bir elin ince dım ediniz... Oraya vere<:ei7iniz 

•• • ::tı 
ettirici iyiliğine hiç de benzemi • parmaklarına ta!olmış, yürek laf • Pl\ra -lan ya!nız iyilik hasıl olur ... 

~ Şdıaen kilçük mikyasta yapbfı- yen bir tefkat•e beni düttüğüm lı bir yüzüğe temas ediyordu. ( Ben\m kendi fukaram var~ır ! 
d"~ iyiJikJerde de ayni şeye leaa • yerden kaldırdı ... Hastaha~de ya- Başımı çevirdim: Hilaliahmerin Ben ona bakarım!.) zihniyeti, ek. 
lif et d' . . ., e· . . '-" nıe ınız mı.. ırıne acırsı· tırdı •.• Uzun tedavilerle gözümü bir hasta bakıcm .. Sarışın bir kız. ıer:ya ıaKimdir ••. Benim mi salim 

~ ~. ••dur he!e, fU itini yapayım!,, iyi etmeğe çalııtı .• Fakat yedi ıene 
1 
cağ12 ... Ameliyat masası ba~mda ' bunun çok güzel isbatıdır !. ,, ' 

ttai • s· d h 'İ~~ ~z ve yaparsınız... ır a a kör kalmam mukaddermit! Hatta ellerimi tutuyor.. (VJ·nO) 
lltj .. "' vurur, gene yaparar?1z .... 
l\,' Uç ke~ ayni muameleyı tek • 
~ 1tdınız mıydı, . 0 adam, artık 
~~.diıine iyilik yapılmasını ıizin 
'~f e~iz sayar ve iyilikte devam 
~U 'Yecek olursanız, size Adeta 
lltl~ kesilır' 
ı .. 

tt fte. hen de, hanımefendiye kar· 
•il '~tı zamanlarda dü9man ke • 
~ ... l:nı Gö' .. k • • 
~ ~ · ... ruyorsunz, ço ın. 

dtt·'l'ıın .. Suratım da pek sempatik ' 
~ldir. Korkunç bir herif oldu· 
~t u biliyonnn.. Mahalleye de, 
~"- de dehıet aalmıştım ••• Sarhot 
~ ~ da hanımefendiyi davmeğe 
~dığım vakit, kimse onu kur· 

't •ia gelmiyordu.. 
'>a 'nı rnanasiyle .. besle kargayı, 
~ ~rı gözünü., hikayesi değil mi? 
\,' 'bir atalar sözü de •ardır: 

trh ~ ~etten maraz hasıl olur!.,. 

Yılın en güze], en meraklı romanı 

a 
Bur han Cahit, en 1'oYYetli romanını "KUR UN,, gazetesi iç:D baıırladı 

P.u roman, genç kız ruhlarını tabi 1 ediyor. Bu ıoman, bütün crkeklri 
ve kadınları başından sonuna kadar kendine çekiyor. 

Yarın ilk • • 
ışınız 

• 

Müvezzilerden derhal bir KURUN almak ·olsun 

halya ile Yugoslavya arasında 
mukavemet kuvvetin in tahmin ve 

ı i yasi vaziyetlerin lay'ni noktala
rınJan mevcut olan ıui lef ehlıüm
ler, müşküller ve ihtilaflar iht mal 

tarih bakımından gayrikabili icti
nap ve zaruri idi. Zira böyle bir 

arılatmayr ancalc açr~ça gösteril· 
nıİf olan kuvvetler ve her iki 1 i,·a· 

setlerin açıkça ifade edilmesi do· 
ğurab lirJi. 

Yugosla vyanın hl'lrİci siyareti 
küçük anlaşma ve Balkan an · a~: 
nıaaı itiJaflarının çerçevesi içinJe 

cereyan ~lmekted ir. Ve her te~eO. 
Lüste bunlarr gözönünde tutmak 

mecburiyetindedir. Yugosla .1ya• 
nın bütün beynelm "Jel mesele!er 
hakkındaki noktai nazarı, ve me-

se'a mevc1.at muahedelerin yeni

clen tetkiki meselesindeki düşüniit 
herkesce malü.m ve tamamen mu• 
ayyendir. 

ltalyanın Yugoslllvyaya o'an 
hitabı, dikkate şayandır. Yalun 

bir istikbal, bu ilk tezahürü hal<ikl 
bir hüsnü niyetin takip ed:p elmi· 

yeceğini gösterecektir. Halisane 

ve vakurane bir uzlaşmaya her 
zaman mütemayil olduğumuzu 

teltrar ederiz. Yugoslavyanın bir 
çok mihnet tecrübeleri geçfrmit 

olduğunu ve b"naenafeyh kendisi• 
nin büyüklüğüne ve hudutlarına 

itimadı olduğunu bilmek gerek· 
tir. Yugoslavya hiç bir zaman 

kendisine uzatılmıı dostane c::li 
reddetmemitl r. 

<>-

l{redl fonsryc 
tahvilleri 

Kahire, 17 (A.A) - Ycıde 
3 r aizli Mııır kredi Fonsiye tah • 
vilelrinin 16 Mart 1935 tarihli çe
kilişinde kazanan numaralardır: 

1886 tarihlilerden 52,339 nu • 
mara 50,000 fran. 

lir ılt kaçmak için yer anyordu .• 'i tece, haber aldım ki, nesi var. 
~~okaa gizlice aatmıı, elimden 
~ '-nlllt için, Hicaza ıidiyor • 
~· f:rtesi sabah, vapura bine • 
\tı lf .. Hatti benden bahtit ala· 
~ttı lllnan bir "sadık hendesi,,, 

Çünkü "Kurun,, gazetesi bu romanı neşretmeğe 
yarından (19 mart salı) itibaren başlıyor. 

19~8 tarihli!erden 617.003 nu • 
mera 50.000 frank. 

'"1 nıereye sakladığını bile 
~erdi... 

1911 tarihlilerden 226,035 nu • 
mara 50,000 frank kazanmı§lar • 
dır. 
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g ~ 1 ·çin içki şmanıyım . ,,. 
1 

o esör ahreddin er· m niçin içki1 

a ey htarı olduğunu anlatıyor Ça Marka 
Profesör Bay Fahreddin Keri -

min adı geçtiği yerde dudakların 
şöyle kımıldadığını görürüm: Si
nir doktoru ..•• 

Evet, Fahreddin Kerim, iyi bir 
sinir doktorudur •. Sinir hastalık • 
farını tedavi eden her müesse, o -
nu her gün bekliyor .. Sevimli dok -
tor, bütürı bu işlere koşarken, 

ulusal işlerde kendisine ayırdıgı 

işlerin de ba~ında geliyor, onları 
da başanyor. 

Bir gazeteci için, Bay Fa.hred -
'din Kerimle konuşma mevzunun 
en 'Zevk vereni, hiç §tiphe yoktur ki 
"lçki,, meo:elesidir. işte ben, bu • 
nu düşünerek içki mevzuu ü21:erin • 
de sevimli doktc;>rlar şimdiye ka • 
dar kimsenin ona sormadığı sual -
leri sorarak bu mülakatı yaptım • 

Profesör doktor F alıredd;n Ke. 
ı-im Gökog sözlerine şunları şöyli
yerek başladı: 

"-Tabiatte heT şey bir düzen 
içerisinde yaratrlmıştır. Mevcudat 
içerisinde irade kudretiyle techiz 
edilen insan makinesi de ayni dü· 
zenden dış kalamaz. Bir fahri -
kanın işlemesi için dıştan bir ta
kım maddelere ihtiyaç vardIT. in. 
san da şahsiyetini devam ettirmek 
için dış"'rıdnn beslenme madde -
}erini ahr. Gereğini vücudunda 
temsil, fazlasını gene dıtarıya, ge· . . 
nye verır. 

Bunlar içinde lı'lhiat bedeni 
:.çeri ~nde h~r uzuvda ayn bir ta -
~ım (bez'er) gu::ldeler y:apmrş. 
onlann mahs'..Illeri de makinenin 
işlemesini temin eden amiller 
arasında yer almıştır. Normal şe
rait içerisinde çalışan bir uzviyeti 
lüz msuz kamçılarla tenbih et • 
mek, onu ylpratmalrtan başka bir 
şey olamaz.. Bu da tabiiliğin dı· 
sından çıkar. Besi maddelerini bi
le mide ve barsaklarımızm taham
mülilnden fazla yiyecek olursak 
gene vücudun isyanı demek olan 
hazımsızlık ile karşılaşırız. 

Fazla olarak bu dıştan gelen 
maddeler bedenimizin tabii çalıt
masını bozacak ve bilhassa bütün 
uzviyetimizi idare eden ıuur ve 
İrade kuvvetimizi karıştıracalc 
olursa, ona düşmnn olmamak im • 
kanı var mJdır?. Müsbet bilgilerin 

ilerlediği, tecrübi fizyoloji ve di -
rim bilgilerinin laboratuvarda her 
şeyi aydmlattığı bir deviorde ha • 
yat hücresinin harnbjyetini mucip 
olan bir şeye yani a1kola dost ol • 
mak mümkün müdür?. 

Laboratuvar tecrübeleri gösteri· 
yor ki; bir hayvana her kilogram 
başına bir desigram alkol •eril • 
dikte kanın kudreti halliyesi bozu
luyor. Bu1a rk haı.talıl<lara mul<a· 
vemeti azalıyor. Soy tohumu fe • 

sacla uğrıyor> bunlar tavşanlarda, 
kobaylarda tecrübe, insanlarda 
müşa.hede edilmit Alkoliklerin soy. 
larmda aağır, aptal, dil6iz ilb, ~
şit çeş·ı mikroplar ıühur ettiği n(;ı. 
rülmr ttiir, 

Bu lıuş\1.stakj statisti!·]er bir d~
ğil, bindir. Soy bozan amiller At- • 

rasmda içl~i ön safta gelmektedir. 
Bir ~ok al~olilde r tanırız kj; 
:nasum yavruları ilk çocukluk ya-
mda b ~·ılmalar göştermiş"ir, Bi· 

naenaleyh soYlJ bo;l:an, in.de ''e 
muhake:neyi fesada uğartan bi'r 
zehre l rşı hckir:ı, ayni zamanda 
•inir hekimi olarak düımanbk et-

mekten daha ~~ii ~ir hareket t.a - ı yani miktanndan fazla almaya ~ 
sa vvur olunabılır m ? • şebüs etmez. Alkol de bunun gibı-1 

Pirinç ve ,envaı hububat unları 

Nefis baharat :v.e sofra tuzları, 

Beynelmilel şöhretile bu sahada 

tanınmış yegane Türk san'atınm. 

muvaffakiyct eserleridir. 

Fransız tababeti ruhiye üstat - <lir. ilaçların terkibine girer, on -
)arından Jilher Bu.ilet alkol için ları eritmeğe ~arar, vücutta bazı 
sefaletin büyük i.mili, timarha - hastalıklarda il8.ç olarak kullanı - i 
ne ve hapishanelerin esaslı müte- lır .• fakat yeri bakk~lm rafı de· 
ahhitlerinden biri, tüberküloz ve 
diğer anadan doğma akıl hasta -
lıklarının ba§ yapıcısı diye söy • 
ler. 

Fizyolojik noktalardan alkol 
kuvvetli bir Deshydratant'tır. Ya -
fayan in.san, nebat ve hayvanların 
protoplizmaları ise ıu obnayınca 

çalışamaz1ar .. &naenaleyh hücre
nin hayatiyetini bozar.. Vücutte 
yaptığı tahribat beyinden başla • 
yarak, kalb, ciğer, karaciğer, mi • 
de gibi uzuvları da ıanyor. 

Bunlar meydanda iken afüoJ İp-
tilaıına dost!uk gösterilir mi?. Şa -
yanı tükrandır ki Türkiyede içki 
yüzünden delirenler daha azdrr. 
Fakat Avrupa timarhanelerind.e 
bu gibi i.ç:ki delilikleri çok görü -
lür .• Cürümlerin bir çoklan alkol 
tesiri altında yapılmaktadır. Cle -
nencean alkol için şu sdrrları ya -

zıyor: 

"M• asır hemcinslerimizin bir 
çokları itiyat halinde alkol kulla
nıyorlar. Bu bir zehirdir. Bu zehir 
beşert enerjiyi ve bütün sosyeteyi 
harap eder. Alkol bir demokra -
side millt inkırazın 8.milidir.,, 

Fransayı dünya sava,mda za • 
fer taciyle süsleyen lıu mütefekkir 
devlet adamının sözleri ne kadar 
canlı ve kuvvetlidir. Biz içkiyi 
sağlık ve varlık düşmanı o1aral< 
tanmz. Bunu b'ize bilgi, müşahe
de, laboratuvar öğretiyor. lşte 
bundan dolayı içkiye düşmanız.,. 

* * * Bunlan söyleyen doktora şöyle 
bir sual sorulmaz mı?. 
"- Hiç içki içmez misin:z? .,, 
Sordum ve §U cevabı aldım •• 
- Bir r.kideye kuvvetli inanıın 

iman eden bir adamın kendi inan· 
cına karşı hareket etmeei onun 
manevi varlığını bir saniyede ha • 
r.ap eder .. insan denilen ıey, yalnız 
et ve kemikten yapılmamı~tır .. 
Manevi ıv:arlık ~e tahsiyet hayatta 
ve Ölümden sonra daima kalrr. 
E!kiden darbı mesel vardı. Dok • 
toYun ve hocanın söylediğini hıt 

yaptığau yapma derlerdi. Ben, 
o kanaatte değilim. Bir ülküye ta • 

pa,,, b;T' akideye şalik olan, her 
hangi hır fikrin mücahidi olanlar 
evvela kendi nefislerini inandır -
rnalıdırlar. Bunun tersini yapan
lar kendilerini güç vaziyete düşü -
rür, ülkü1erini yüriitemezler. Bi • 
naenaleyh içlti düşmanının içki 
içmesİl'..e aklrm ermez ve cevaz da 
veremem.,, 

Bunları dinlerken insanın ak • 
lına içki içenlerin şöyle sözleri ge
lir: 

" !çl{"n1n vfü-.,:ıd fa daşı var-

d·r. A k 1 vü · d ' zım oı h 
gıdadtr. ~e'~sc.1 yıl yn~a~ a .... al • 
kolikler vardı:-. 

Bu dütüncelerin tesiri altında 
profesöre sordum: 
"- içkinin hiç faydası yok mu

dur?.,, 
" .....- Strychnen deni!en bir i1aç 

vardır. Miligram ile verilir. lnsa
ll!D ıinMerini tenbih ve takviye 
eder. Fakat kimse gidip te bu ze'1-
ri kendilijindeQ ve tıbbi düzenden 

ğil, eczahanenin camlı dolabıdır. 
Profesöre aormağa hazırlandı • 

ğıın bir sual daha vardı: Yurt öko
nomisi de bu sualde mevzuu bah
aolabilecekti.. Bakalım buna ne 
cevap verecek? Sordum: 

"-Peki yalnız içki düşman1rğı 
memleket bağlarına zarar vermez . ., 
mı .• 

Dşünmeden cevap verdi: 
- Üzüm en arhhi bir gidadır .. 

Üzüm sarfiyatım çoğaltmak ile 
hem meınıleket iktın.diyatına, hem 
de memleket sağlığına hizmet edi- 1 

lir. Amerikada alkol yasağı itan /1 

edildikten sonra üzüm, kuru ilzüm. 
üzüm suyu, üzüm pastalan daha 1 

bir çok tekillerde üzüm aarfiyab 
çoğaltılmıştır. 

Bakkalrmz.dan musırran Çapa Marka müsfunzaralmı 

isteyiniz. Beşiktaş Kdrcali, Çapa Marka Fabrikası. Tel. ( 40337) 

SIHHATiNi SEVENLERE 

MÜJDE 
Afyonkarahisar Maden ıuyu nun hazımsızlığa, Karaciğer 

ve böbrek rahatsızlıklarına. kar,ı 'ifai hassalarından istih.oe 
edenlerin adedi gün geçtikçe art· maktadır. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Bundan ba,ka gene üzüımde1' içenlere kolaylık olmak üzere ıu kamyonetle müşterilerimn 

ve ayrıca on Jİ~elik kasalarla da istihsal edilen alkot bugün sana ~ yerlerine kadar gönderilmekle 
yide kullanılır .. Bu yüzden Fran • su verilmektedir. 

sa ve Almanya rekabet içerisinde· UMUMi SATIŞ YERi : Yenipostane civannda A.ksar.ay-
dir. Sanayide alkol boyaları, sel l lılar hanmda Hilaliahn;ıcJ' ı.ahf mağazasıdır. Telefon: 20062 

...... ~ ...... ,~....... ~ \ loidler, ıun'i ipek, 9elloid, infild.kt ı 

maddeler, ıirke, aahun, ıtriyat - Uro'oğ - Operatör -
imalindekullamlıyor .• Sonz.aman· 1 nEş-. T SAM. 
tarda tenvir ve teshin qlerinde ! Dr • H i 1 
de kullanılmaya bqlanı'Jmı~tır. İdrar yollan hastalıklan müt.ehaı:sıS1 Şey,oğlu İitiklfil caddeai 
Almanyada he, yüz bin hektolit • (Mulen Ruj kartıaı) Vahap B. Aı•.No. 61 

re yakdır.. Petrol, alkol, benzin 
biribirleriyle karıştırrlıyor. Bu su - ~ 

Bayan 
.. ;~=-- •1' • •• •• ... • . .. . 

Safiqe retle Fransada yüıde 20 - 25. Al • 
manyada yüzde 40 - 50 nis.betinde 
alkol sanayide sarfedilmektedir . 
Alko!ün sanayide kullanılması 

bağcıların arzularına bir karşılık-
tır. 

Buna mukabil alkolün içki su • 
retinde &ilrfiyntı yüzü,nden mil • 
yonlarca lira zanır olmakta, hapse 
giren1er, cinayet yapanlar millete 
milyonlara malolmaktadır. iki ta-

rafın gelir ve zararı ölçülecek o • 
lursa mitli servet noktasından a1 • 
kolün sanayide mi, yoksa ya -
lancı keyif vasıtası olarak mı kul
laıulmMı icap ettiği kolayca ula -
şıhr •• 
D~vrim Türkiye.sinde bedenen, 

ruban sağlam nesil yetittirmd< 
milli amacımızı teşkil eder. Nesli 
bozan içkiye karşı açılan savaı bu 
amacı temin edecek vaııtale.rdan 
biri ve en ehemmiyetlisidir. 

Doktorun yanından ayrılırken 
bütün \:>u diniediklerimd.en bir teY 
daha anlamıştım: Fahreddin Ke • 
rmi, açtığı ve gönüllüsü olduğu 

ulusal savaşında erkeç dileğine 

varacaktı .• Çünkü; ülküıüne pa • 
zarlıksız olarak sarılmıştı. 

N. A. Okan 

.rıııuuııııııı rııııuııııırııım HllJuııraımmı,,11111ııııııııııı1,ııııuıtilll 

Müessesenin mukavelenameye ademi .riayetinden dolay;ı 

LALE (Eski Mulen Ruj) sa !onunda okuyamıyacağımı muh· 

terem dinleyicilerime arzede rim. SAFlYE 

.~ 

~ı .. ı.ı.eı.:---,ıır;, 

En kı~met11 " . Bayram hedlyelerl 
Venüs psansı, kremi, ruju, ri· 

meJi, pudrası, losyonu, kolonyası, 
tırnak cilası, briyantini, tuvalet 
ıve gliserini~ aabumıdur. 

(Evliya Zade) NURETTiN 
Eren Ecza a.la.t ve ıtrıyat deposu 

İf.tanbul, Ilahçekapı Hamidiye 
Türbesi No: 28 Telefon (21799) 

fi& 

Deni.zyolları 
iŞLETMESI 

,.ceıı elen Karaltôy KOprübaşı 

T J 4.t.30~ ...... 'ir~co Mühürdanade 

a *" 
Pfi:KT@lmDr. 
Boğaz yollarmdan geçen muıi 

rr.Jkrcplara karşı BOGAZIN bekcisidir. 

NASIR iLACI 

I .iJ5.liahmeı-e a:ı:a olunuz. O, fü~m-~ 1 l:trı relc:-ırn 227.f. 

sizin ufak yaı • nnmızı minnetle 1 

karşılar. 

Harpte, sulhte vatan hizme
tiyle me§gul ohın Hilaliahmere 
aza olunuz. 

Hilil~mer kaTa gün doı .. 
tudur. 

11IJlllflll!tııu111J1111111111J1Juııtıft11111tııııııııtfllllllttıuııılfllH'lllttııu 

lskenderİlJe yoiu 
lZMIR vapuru 19 Mart SALI 
günü saat 11 de lskenderiye'ye 
kadar. 1364 

1 rabzon qolu 
VAT AN vapuru 19 Mart SALI 
ıünü taat 20 de Rize'ye ka .. 
dar. 1362 

En e.• ki D.'.l.mrlan bile pek 1':16S 
zamanda tamamen ve kökünden 
nr, ,: 

Umumi dc_;Josu: lngiliz l{a;;6 
eczanesi, her eczanede bulunur. 
n mUesısir bir DUU' UAcadu. 



Sarışın casus kız Fillerin garip hayatı 
Fransada yakalandı Fillerin • 1• \J 

Bu casUs ·arest limanında Fran- gız ı mezarlıgı bir 
sız bahriYesine dair mühim ma-hakikatmidir, yoksa masal mı? 
IOmat ve planlar elde etmişti Cüce 

Filler Matmazel Ozvald adlı bir ka- adi, basit ve zararsız birkaç çiz
dın Fransanın Brest limanında giden ibarettir. Sonra gezintiler- Asya ve Afrikada yafıyan fil . 
lrene binerken yakalanmıttır. de yanında bir köpek, bir kedi. ler hakkında artık toplanacak bil. 

Bu güzel sarıtın kadın üç hafta yahut bir de maymun bulundur - ai kalmamıttır; insan oğlu ne 
evv~I Paris ekspresiyle Breate var- mak tıklık icabıdrr. mümkünse hepsini bulmuf ve 
mış ve en iyi otele inmitli. Hatta Ozvald, toy bahriye zabitine bütün dünyaya bildirmittir, sözle· 
burada da en güzel ve en rahat o- kartı harikulade bir aık gösl<ırmit · rini ititirıeniz inanmayınız! Bu 
dayı israrla iıtemitti. Kendisinin zabit buna kanmıştı. Beraberce I hantal gövdeli mahlıikların, adet· 
buralarını seven zengin bir yaban· bütün tezgahların civarını, harp 1 leri, yapıları ve yaşayıılarır.u. da 
cı olduğuna herkesi inandırmak i- limanını, istihkamların etrafını ir bilmediklerimiz daha neler var? 
çin on gün kadar bol bol gezip dolafıp tozmuılar, kırda bir ta - Mesela ağzından ileriye doğrJ 
tozduğunu sanırsanız aldanırsı- kım krokiler çizmiılerdir. Arka - fırhyan ve kendisinin müdafaa si 
nız. Otele iner inmez Ossübahriye !arından da daima mini mini. hem lihı olan kocaman diılerin hayva· 
mensup zabitlerle nasıl tanııabile- bayaz bir köpek takip etmiıtir. nı dayanılmıyacak kadar yordu-
ceğini ve bunlarla danslarda, ba-

1 
Casusluğun bu romantik tablo· ı ğunu biliyor muydunuz? Bu diş 

lolarda vakit g:eçirebilmenin ça- sunun eksik hiç bir yeri yoktu. An- ler 25 kilodan 50 kiloya kadar ve 
relerini sonnuıtur. ı cak genç bir zabiti~ sıkı fıkı a.h- hatta pek nadiren 100 kilo bile a-

Kıılanın tat duvarları ve ge· bap olan yabancı bır kadını, bıl · I ğırlıkt~~ır. . ~ayvanın. e.nse ve 
·ı · · d 1 . 1. d l" h 1 cene sınırlerını dehıetlı bır suret 

mı erm çelık kamaraları e.raaın a hassa bır harp ımanın a, po ıs a· - k bo 

Y b h 
· ı·ı · k ı f" ··f · 1 • kd h .. te yorara yuna ağrıtır. 

a§ıyan genç a rıye ı erın a p - ıye ve mu ettıt erı pe e Of gor· ş· d' A 'k C"' h R .. 
lerini avlamaktan kolay ne var? mezler. Kızın bir kusuru daha R ıml . 1 

men a umb kurc·· eısı 
B

. . . . uzve tın amcası ve es a um . 
ütün casus masallarında hidıse· var. Ara sıra tıfrelı telgraflar h R · · T d R t h 1 • . ur eısı eo or uzve meş u:-

er bu suretle baılar ve en gençl göndermiıtir. Kızcağız hıç hır b" ·d· Af 'k d f'I ., ır avcı ı ı. rı a a ı avı ya 
mülazım bu kaıarlanmıt kadınla- 1 füphe uyandırmamıf bulundugu k k d' ı· b' "ht" :r • •. .• • , • • • • • • par en ocaman ıf ı ır ı ıyar 
ın pençelerme duıuverır. lşte1 dütüncesıyle ıçın, ıçın ıevınerek, f·ı· ·· ·· ·ı ·· ·· d' - · · 'k' k• bö' l . I 

1 
• ı ın suru ı e yuruyeme ıgını, ı ı-

1"1atmazel Ozvald da Y eaıy e istasyona aelınce taıkınlıktan do· d b" d k d' ı · · L' h .. • e ır e ocaman ıf en:u oır a · 
enıen kartıla9mı1tır. Tesaduf ve na kalmı•br Çünkü karsısına di- "' d k b d" I d' •• • :s- • ~ gaca ayıyara atını ın en ır-

§ans bu guzel casusa var kuvveti· kı'len polı'sler hem kendisini hem d'"'" · ·· 1 · I ·· .. b l . . ' ıgını, goz erıy e gormu§ ve unu 
e yardım elmıştır. de sevgilisini tevkif ederek mer · hayvanat bilginlerine aniatmıı -

Zabit şimdilik Brest limanında , • .:eze götürmüşlerdir. hr. 
bulunmakta olan en son model i Mülazımın tevkifine sebep, fÜP· Tam yirmi yıl Afrikada ya§a-
h~rp gemilerinin birine mensuptu. heli bir kadını La _ Galissonniere mış olan meıhur avcı Edmund Hel
ltın öteai, kadın için, adeta bir ço- gemisine götürüp gezdirmiş olma- ler fillerin hücum silahı olarak ko
cuk oyuncağı gibi olmuştur. d caman dişlerini hiç l:ullanmadık-

sı ır. 

Bu.yu'"k k d 1 k · 1 larını, rünkü aslan, aer:ır~dan ve 
casus a m arın af ıt· M 1 O ald f • J' 1 3' • • 

lerine pek aldırı§ etmediklerini d ~ a~dazd~ d~v Fsakvıaç:eFıraon· yaban mandalarmın bile filde~ 
h upnu ı ıa e ıyor. " - bucak bucak kaçtıklarını anlat -

erkes bilir. Fakat bunlar bir ke- saya komıu bir memleket hesabı · mnktadır . 
.. e de sevdi mi, artık hayatlarının 1 k t ~ n muhakkak · na casus u yap ıgı a Bazı fillerde bu ditler ağaç de· 
l>ahasmn bile olsalar 'Son kerteye! nazariyle bakılıyor. 
kadar giderler. Demek casusluk ' il d l b" t kmı virirken kırılır ve bir daha sür-

- · . . k Bavu ar ana ınan ır a mez. 
llıeslegınde kadınlar ıçın gerçe · .k l kil'tl" k ı y le .. tı" Vesı a ar ı ı asa ara er 'S' - Bazılarında ise gövde o kadar 
len bir a,k, yasaktır. Hem bunlar 1 rilmiştir. büyüktür ki bu dişlerin sürmesi -
&ever göriindükleri adamlarla dai· 1 ne meydan kalmaz. 
llıa askeri müesseseler civarındtı Frans~z.emniyeti umumiyesi bu 1 k k b' k lstiktafçılarm birçoğu Afrika-
dola,tmağa bayılırlar, bu masuml hadise hakkında ço sı ı ır etu- da bı'zı·m Karaca Ahmet gı"bı' fı' l
•evginin hatıralannı hiç unutma - miyet muhafaza etmektedir. Bah· 

1 

k 
d 1 1 ' riye zabiti Brest'ten uzaklaşma- lerin gizli bir mezarlığından bah-

llıa için de birlikte 0 &fi an yer· ıedip dururlar. Sözde f ıl ölece-
lerin krokilerini çizmeği unutmaz- , mak ıartile, istiçvaptan sonra ser· 
ı d 

'---t b kıl t aini anlayınca hemen buraya ko- ı· 
ar. Çizilen krokiler görünür e, oca ıra mıt ır. o şar can verirmiı. Yüzlerce kiti 

llava tabakalarının 
UZerinden yolculuk 

1 

Nevyorka 250 millik bir yolu alt 

Stratorferden uçmak üzere hava· 

1 lanmıısa da 25,000 kadem yuka-
'l'eşebbils 

Şimdilik 

'kim kaldı 

1 

rıda tayyaresinin esans boruların-
dan birinin sızması üzerine teıeb-

1 büsü muvaff akiyetsizlikle netice-

lenmişt' r. 

1 

Wiley Post isimli, tek gözlü 1 

~esh " h · · (d"' • ur acun ava gezgın ,, un 
)'"- hava seyyahı) Los Ancelostan 

Los Ancelostan kalkışından üç 

saat sonra inıneğe mecbur kalmıt· 
tır. Bu srrada saatte 1'25 mil yapı
,..ordu. Tek gözlü tayyareci "bir 

daha deneyeceğini,, söylemiıtir. 

---------~------------~---llıııııuıuıııııtııııttıııınııııMınııııııınnnıtıJııııınıııınıtı1111111ııııtHllllll11ııuıııtıııııııı11111ııınnıııııııu11"''""flllıılı_..llttltı,,.,.., 

Gelecek, acı çeken 
adamlara en çok 

yordım edenlerindir~ 
PastUr 

hep fillerin bu Karaca Ahmedini 
aradı. Halbuki böyle bir mezar
lık sadece insanların kafasından 

doğmuf bir hayaldi! 

Bilgiç geçinenler fillerin yüz 
yıldan fazla yaıadıklarını ve dün-

1 
ya yaıaına rekorunu sahipolduk -· 
larını söylerle.r. Bu iddia yalan -

dır. 50 yıl yafıyan filler pek az· 
dır. Fil ancak kırk yatını bulabil
mektedir. Filin boy ve ağrrlığı 
hakkında da mübalağalar yapıl· 

maktadır. 

Habe9istanda daha emzikte i
ken yakalanıp da Parise getirilen, 
çocukluğunu burada geçirdikten 
sonra Londra,.da hayvanat bahçe· 
sine sablan sonra da Barnum sir-

inin eline geçen methur Jumbo 
boyu omuzlarından toprağa ka -
dar üç metre 22 santim, ağırlığı 
da 6 tondu. En büyük filler Af
rikadadır. 

Ancak en büyük filler Afrika· 
da olduğu gibi, bu kara kıt'anın 
batı yönünde cüce filler de vardır. 
Ayni mmtakada Hipopotam de . 
nilen su aygırlannm da c:ic.e cins

leri bulunmaktadır. 
Dünya yaradılı§ında fil, nevi 

ah11na mahsus bir mahlUktur. O-

nun hortumu hem eli, hem burnu, 
hem de tat alan uzvudur. 

Hortumiyle İslediği hcı ~esne
yi kavrar, kokusunu ve tAdını al
dıktan sonra ağzına götürür. 

Filde koku almak diğer duy . 
guların hepsinden daha çok inki -
ıaf etmittir. Avcılar daima rüz -
garın geldiği istikametten kaçın . 
mağa dikkat ederler. Çünkü en 
küçük bir esinti bile, filin koku _ 
yu iki yüz metre kadar uzaklıktan 
almasına sebep olur. 

Gerek di§i gerek erkek filler 
ortalıkta fÜphelenecek bir it ol _ 
r.ıadığına kanaat gtirmek için il<i _ 
de birde hortumlarını havaya kal _ 
dırarak havayı koklarlar. BunC\ 

mukabil de gözlerinin görüı kuv • 
veti gayet zayıf lir. On iki metre 
uzaklıktaki cisimleri ancak gölge 

ve karartı halinde görebilirler. 
Arkasında filler tarafından kova

lanan bir avcı birdenbire hiç hare
ket etmeksizin durmuı, hayvanlar 
da bunu bir ~ğaç kütüğü sanarak 
geçip gitmi!tir. 

Yavru fillerin yaşamaları da 
alakaya değer bir mevzudur. Yav
ru 21 ile 23 ayda doğar .. Anneler 

her beı yılda bir doğururlar. lkiz 
doğurmalar pek nadirdir. Yavru
lar dört yaşına varıncıya ksdar an
nelerinin d ikkat ve ihtimamı altın
da kalırlar. 

En küçük bir tehlike katsısında 
analar çocuklarını ortaya alarak 
bir dört köşe vücuda getirirler; 
erkekler ise gelen tehlikeyi abnakl 
için ileriye doğru aaldırır. · 

Terbiye edilmiş bir filin agakla11 
muayene ediliyor. 

Küçücük yavru doğunca sırtı 

tüylüdür. Hortumları sarkık ve 
birkaç ay için hiç hareketsizdir. 
Anasının meıneıini ağziyle emer. 
Yavaı yavaı annesinin hortumu 

nasıl kullandığına dikkat eder. Su 
batında o da hortumunu suya u

zatır, fakat su fıkırdabnaktan baı
ka bir it yapamaz. Çünkü auyu 
içeriye çekeceğine üfler •• 

Sonra çekmesini de öğrenir, fa. 
kat ilk çekiıinde bunu hortumun

da tubnaz hemen döker Ye ancak 
birçok denemelerden ıonra bunu 
da öğrenir. 

Filler cemiyet hayatını çok se
verler. 20 ce 40 kitilik sürüler ha
linde yaıarlar. Burada erkek ve 

diti adedi müsavidir. Sürünün 
klavuzu ekseriya kadındır. Bu da 
ya§ından dolayı değil, fakat bece

rikliliği yüzünden seçilir. Sürü • 
nün bütün filleri klayuzun söziin • 
den hiç dıprıya çıkmazlar. En 
kuvvetli erke'ğin klavuzluk yaptı
ğı ve zayıf, ihtiyar olan fillerin 
sürüden kovulduğu sözü yalaıı • 
dır. 

Fillerin birbirine kartı sevgi • 
leri çok sağlamdır. Diti ile er • 
keğin bağı bütün bir hayat müd • 

detince sürer. Karı kocada birisi 
ölecek olursa dul kalan, acı ve 
teessüründen hiç yemek yemez, 
gidip arkada!ının cesedi batmda 

ölümü bekler. Erkekler ara sıra 
kendi aralarında kavıa eder; fa

kat dargınlıkları çok uzun ıürmez, 
çabuk barııırlar. 

Ancak insanların arasında ol • 
duğu aibi hayvanlarda da ıeçim • 

siz, aksi ve ka vıacı olanlar da 
vardır. itte filler, böylelerini he
men cemiyetleri haricine kovarlar 

ve bu da batka hiç bir sürüye ilti
hak edemez. Artık yalnu; batma 
yaıamağa mahkUın olan bu ıeçim

ıiz fil, insan ve hayvan, kartısma 
kim gelirse çatar. Hindiıtancla, 
Afrikada, Hindiçinide bunlar p

celeri köylere girer, kulübeleri yı
kar, her teyi ve herkesi param par
ça ederler. 

Ter biye edilmif fillerin yapnıı
yacakları it yoktur. Bunlar bazı 
yerlerde insan gibi zeki ve dij
şünce sahipleri olduklarını göste· 
rirler. 
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KUR~UN 
KOPYA-
P~N KLi 
ICALCMLl:R 

Tam Türk mamulatı olan kalemler ecnebi kalemlerden çok 
ıüzel ve ucuzdur 

Umumi müracaat yeri: Sirkeci, MühOrdır Zade Haa 1·2 
NUR KALEM LTD. ŞiRKETi 

Toptan sattı yerleri: 
tST ANBUL: Ali Asgar ve mahtumlan - S. ve V. Pardo 

Rnkes, Bekar Z. Hamdi Kitabi Hami ve Şür - Kınalı Zade 
Zijhtü - Pardo ve Jozef Mizrahi - Hacı Muhtar Kehnemui ve 
Şür. Rafael Aluf - lskon A. Horasancıyan 

IZMIRDE: Nafiz Mustafa -Odemifli Hüseyin Hiiınü
Hamdi Bekir. Ankara'da: Mahmut Nedim, Yeni sebzehaU (23) 

~~8B88888 Tllrklye 
• 
iMAR BANKASI 

S~rmavPst: T amam1 ' ı ve edi miş 
1,000,000 Tü k lirasıdır 

Yol ve rneba ı i 
ve l ilcüm f~ hnnk<J 

ın~aatı 

rnuamelatı 
Yeni Postane arkası Aşir Efendi caddesi imar Han. 
Telefon: lıtanbuJ, 24527 ve 24528. Telgr. Adresi 
~~ latanbu) imar 

Saygı değer müşterilerımn 
bayramlar•m ~vgı 

ıle · kudular 

BlR TIRAŞ BIÇAOI iLE YOZ DEFA TIRAŞ 
OLDUCUNA ANDEDENLER ÇOKTUR 

1-1 A S A ı 
Tıraş Bıçağı 

Şimdiye kadar icat olunan bütün tıra, bxç 
ları arasında en mükemmel ve en fevkalade 
olduiu tahakkuk etmiftir. Piyasada mevcut 

brat bıçaklarını ıaıırtmııtır. Hasan braı bıça· 
ğmm 1 - 2 - 3 - 4 numaralı gayet keskin 
ve bauaa tarafları vardır ki her bir tarafile li· 

akal on ctefa braı olmak kabildir. Bu hesapla 5 
kurutluk bir adet Huan tıraş bıçağı ile kırk 
defa ve ıılak bardak ile bilendikte yüz defa ~ 
1'af yapılmak mümkündür ki dünyanın hiç bir 
b1Çafmda bu me iyef yoktur. Hasan bıçatı g. 
tediğiniz halde batka marka verirlerse aldan· 
mayınız. Taklitlerinden ıakmmız. Fiyatı 1 a., 
dedi 5 kuruttur. 10 adedi 45 kunıttur. Huan 
Ecza depoau: 

lıtanbul-Beyoflu 

""' lill .... ...ııııilıll ............................................... ~ .... -

2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

ferin üzerinde halisliğinl tekeffül ~!!:!~!!li1~! 
eden E1' markasını arayınız. 

Parada Kolaylık 
Ev, apartımaa ve dikkln np 

eaksanız, her nevi • tamlratınm 

ağlam ve acuz yapılır. Parada 
)aylık gösterilir. Asmaaltı, Kur 
veciler Camlı Han No: 14 

Telef on: %0535 

1U111S11n:m111111m Dok tor m:ım:ımamsı=SI 

1 Nuri Osman Eren 
Haaeld Hastanesi 

n:ildiye ve zühreviye mütehauııı 
ii.üeyoflu Elhamra apartunaa No. S 
il Telefon: 42885 
umn-ııı-w-a-ım-.mm:::m:!!!::-~ •• !!! •• -!!!!!' ••• ~ •• !!'!!'.--.::::: 

• 
BiR DEMET 
ÇİÇEK 1 

ve Çıl le kelerini izafe flneı 
ltrlyatın lstlhur edildlji •a

haHeri ziyaret ederken vera ek• 
seriya yağmura, güneşe v•~• 

rUzgAra maruz kalmak lstıran .. 
da bulunan her yaştaki kadını .. 
rın ciltlerinin tazeliğine ve güzel• 
liğine hayran oldum.Sebebini sor• 
duğumda öğrendim ki, onlar çl • 
(ek koparırken, çiçeklerin kelsi• 
rinde mevcut balmumu, dldi şa • 
yanı hayret bir surette beyazlatıP 
J'Umuşatma hassasına malik oldu• 
tunu keşfetmişlerdir. Her gün 
m11ntazaman istimalinde tenJ• 
bütün buruıukluklarını izale edet 
n yüze yumuşaklık , .e gençlik ta· 
ravetinJ verir. Bu sihrengiz ~~ek 
balmumu eczanelerde "Cir AaeP • 
tine,. namile satılmaktadır. 

Akşamları yatmazdan evvel 
kullanılmakla, cltdin sert aksa• 
mını yumuşatır ve lekeleri lzal• 
eder. Sabah kalkınca heklennıi ' 
yen beyaz. ter n taze bir cilt ıneY• 
dana çıkar. Bugüne kadar bu de • 
rece buılt Ye fllyanJ haynt bir slt" 
rette mOessfr bir tedbir bulan• 
ınamıştır. 

Hemen bu a~c:ıamdan "Cir-A• 
septine .. i kullanınız ,.e cazip ted
rinden nayrette kalınız. Ben de 
şimdi boynum, kollarım n elle • 
rlm için "Cir Ase"'tfne .. kutlanı.-r 
ram ve son derece memnun kalı • 
yerum. 



-==-=~a=po=n=y=a y=ı=y=ed=-====i~b=uç=u=-:=k~;;;:.-==;-=s~p~i~r~ ve Ote 11 o 
lira ya dolaşan adam! Büyük lngili-? muharriri ... :.:ı meşhur 

1 eserini neden ilham alarak yazmış? 
Seyyahların yazdıkları kitap ar ve Şeki•p"r'in evinin karıısmda. gözlerimi ç•k•mı•i!• razıyım. 

haklarında ki.tap yazılacak seyyahlar Lort Adkcnson isminde birinin - Lorda söylenen, sözler~n6 
ıatosunda Cansell adlı zenci bir inanacağını zannediyor musun· 
uşak varmış. - Hayır .. Çünkü, hanım bir 

Şekispir bu uşağa sık sık rast- daha fenalık yapmamağa yemin 
neticede biraz sıkınb çekmemiş 

Bır gün gelecek ki bütün sey· k 
Yahlar, her gıttiklerı menıtekette: değil •.• Fakat gittiği memle etten 

"tam bir tcrüb,, il dönmüş. Bugün ile otelde oturacak, ne de otomo· 
ı. bir kitap yazacak kadar bol hatı· 

Jar, onunla §akalaşırmı§, etti. Lort yemine inanır .. Bana i-
0 yıllarda lngilterede Anach· nanmaz .. Beni kovacağından emi· 

oile bineceklerdir. · Jd. 
Acun gezintisi yapan seyyah· ra ve bilgi ile dolduğunu ı ıa e Oretimıe (münzevi hayata mu- ·nim. 

habbet) mesleği bilhrsaa ı§sız Şekispir (Yago) tipini de tesb:t 
güçsüz zenginler ve asılzadeler a· ettikten sonra eserini tamamla• lar arasında günden güne daha diyor... • • • 

Çok beğenilen bir düşünce var: . "k 
Yabancı seyyahların, gıttı · "Her yeri adamakıllı görmek 

leri menıleketleri kendi gım.işleri . 
't'e bunu çok ucuza mal etmek ..• ,, 

rasında çok taammüm ettiği için, mıfh. 
Lort Ad)<enson da yalnız ya§ama· Şekispir bu piyeste (Cansell}i 
ğı se\'enler arasında ıayılmağa Lordun yerine geçirm :ş ve onun 
baş'nmı§. dediklerini aynen Otelloya yap-

ne kagvıtlara doktürüp bireı kitap 
Acunu ba§tan başa ge2miş o • l d" 

lan bir seyyaha sormuşlar: çıkarması da ayrı bir mese e ır. 
- Bu kadar gezdin, dolatlm. Seyyahların gezip tozdukları yer

leri her hangi sebeplerle suçlu 
ile anladın? k d"I · · onlar 

Şekispir, atılganlığı ve canlrlı- trrtmı§tır. 

ğı itibariyle bunların düşmanı ol· Lort Adkenıonun zenci Ufağını 
duğundan, mücadele etmekten lngilterede herkes tanıdığı için, 
kendini alamazmış. Bu yüzden, Şekispir, kibar aileler arasında 

·· t · k n en ı erının S~yyah bütün habralarını bir gos erır e ' . 
ara 1 hakkında -hak1kat namına- uy-

kom§usu Lort Adkensonla da ara- dedikoduya meydan vennemek 
sı bozulmuş. Fakat, lordun sevim- dütünces~yle (Otello) yu on iki çyak tdopf a~ıfd··· k .1 yrak lurdukları münasebetsizlikler ba.ş-

e e terın en e sı en pa · . . . 
J •• •• •. h batına bır çekı§tırme mevzuu O· 

Ji u~ağını gördükçe onunla konu§-1 Otello rolünde meıhur bir aktör ı ıene sonra meydana çıkarmıştır. 
mağı ihmal etmezmiş. Yani Lort Adkenson öldükten 

arı duşunmu§ .•• 
V "h d . k" labilir .•• 

e nı ayet emış ı: . d" J yedi 
- A 1 d v ki bütün dün· Fakat ıım ı, aponyayı 

n a ıgım §U , bu uk lira ile udolaşan f U seyya-
h, ıeyyahlar için hazırlanmış, on· çb" "k" .. . ... ·· anlalalun 

" • • de laf mı?! Hergün bir arada va- sonra •. 
A h 1 ı gorgusunu ·•• lara göre tertip edilmit yapma a· ın ır • • • 

Şekispir bir gün zenci U§ağa kit geç'riyorlar. Lort sabahleyin 
rastlıyor .. Onu çok kederli görü- etken kalkar •. liki saat ormanda 

itte bugün hala büyük bir ala
ka ve heyecanla seyrettiğimiz 
(Otello), uıak CanıeJl'in ruhunu 
tafıyan ve bizzat Şekispir'e: "O 
kadın benim karım olsaydı, bo
ğardım !,, diyen Afr:kalı zenci· 
dir. 

leındir. 
B k 

. . ,, 
ununla ne deme ıstemıt •• 

• • • 
Acunu dolaşan değirmi gözlük 

lüçizme çoraplı, dütük panto
lonlu, pürolü, sinema makineli 
•eyYahlar arasında bir inanı§ var 
ki, nereye gitseler kendilerine 
•• 1 • 1 ıeyyah muame esı,, yapı.ıyor. 

lier seyyahı, milyoner sanan ga • 
filler varmış. Her seyyahı. para · 
sının hesabını bilmiyen bir takım 
ölçüsüz yaradılı~lar halinde gören
ler bulunuyormuş ... Bunların, sey· 
yahlara karşı aldıkları tavır, bu 
atlamları d~ha çok ürkütüyor. Ve 
n~tic~de ellerinden geldiği kadar 
\z para harcamak üzere ba~ vur· 
b:ıadıklnn ucuz tdebir kalmıyor .• 

Hem seyyahın gittiği memle· 
ketin bu seyyah ylizünden alaca· 
iı para azalıyor. Hem fena bir 
llot ıılmıyor ... 

• 
Böyle kötü bir intibarn acun 

tczrr · nleri üı.erinde yer almaması 
i~•n" her ülkenin mesul makamla· 
hnın baş vurdu~u çareler meydan
dadır. Ba~lı başına bu ite göz ku· 
la.k olmak üzere bürolar ortaya ı 
ltoyınl!şbrdır. 

Seyyahı, hatta adım adım ta· 
kip edıp her hangi bir lrurnazlı· 
lın kıskncmn girmemesi için can
la haşla uğra~nnl:ı.r var. Bun~ 
l'ağnıen, seyyahı, belki dt" kendı 
~eyfi için, hazan yaya, ve ara?~.! 
hir o memleket halkının gezdıgı 1 

lrarnvaylarla dolaşmaktan ve her 
!eyi yakından görmek istemesin · 
elen kimse alıkoyamaz. 

Hem bunun ç:ıanevi kazancı. 
b:ıuhtelif seyyahların anlatbğına 
töre daha çok oluyormuf·• 

Bilgi dağarcıklarına daha çok 
~a.I alarak memleketlerine dönü· 
)orlarını§. Kimse, kimsenin kese· 
'İn k e arışamaz .•• 

• 

Tokyoda tramvayla seyahate yor .• Ve soruyor: dolaıır •• Yemek yer .• lki saat u-
çıktrğı zaman: "Herkeş gibi ben - Yüzün gülmüyor .. Nçin? yur •• Akşam üstü Lekrar iki saat 
de bir kanapeye ili~miıtim, diyor. - Niçin mi? Bunu sormayın.. günq almağa gider, gezer. Günde 
Yabancı olan yalnız bendim. Bü· Sebebini söylersem, belki gülersi- t\ltı saat lordun karısı vekilharca 
tün araba, yığınla iş adamı, yaşlı niz ! karılık eder. Bunu görmemek için 
kadınlar, mektep çocukları, anne· Şckispir ısrar ediyor. 
Ier, babalar ve bebek gi!Ji küçük Cansell içini çekerek anlatı· 
yavrularla doluydu. Tramvay a· yor: 
rabasının kanapeleri, her ne kadar - B:Zim lordun genç ve güzel 
bildiğimiz kanapeler gibi idiyse bir knrıoı vardı. Lort karısından 
de, fırsat düttükçe bazı kimaele· cok emindL Çünkü, aralarında 
rin, ayaklarından papuçlarmı sıyı· ;öyle bir sözleşme vardı: Lordun 
rıp tramvay kanapesine, bağdaş genç ve güzel krısı kocasına: 
kurarak yerleşiverdiklerini görü • "- Eğer size ihanet ederaem, 

Ziraat' 4alıislui 
.. ,_,2---~ -- ~ ,....,twc' 

Turfanda çiçek ve mey-
va nasıl yetiştirilir? 

d · beni hemen öldürünüz!,, demişti. Kı .. ın tam ortasında, her tara· etmelidir. Aksi takClirde yor um •.. ,, :r 

Gene bir yerde, lüks bir otel ye· Lort, karısının ihanetini gördü.. fın kar ve buzlar içinde kapatıl- emek ve fedakirhkrar botuna aar 
rine küçük ve gönülsüz bir hana Falcat, onu affetti, mıt olduğu zamanlarda, y~şil yap- fedilmit olur. Ayni zamanda top• 
ter.cih etmit !.. - Bundan sana ne?! Lort fa- rakları arasından bir gül kopar- rağm da münbit olmasınn dikkat 

"Ufak bir yavru elinde kağıt zilet ve irfan sahih" bir adammıf.. mr.k, yahut kendi elinizle ağaçtan etmek lazımdır. Onun için topra. 

b. fenerle bana klavuzluk etti, Kansına kar§ı büyüklük göster- kiraz, teftali gibi yaz meyvaların- ğı İcap ettiği miktarda gubre ile 
ır h "f lw b k b 1 1 di e anlatıyor ..• Hanın kapı .. ına mi~ .. Bir da a aynı ena ıgı yap- c.hm birisini toplamak, ne üyü es eme idir. 

g:ıince han sahibi ile hemen bü-j maması için, onu affetmi§ .• Fena- bir zevktir. itte bunu ıeıler va- Hararetin, gübrenin ve iyi su· 
r· ailesini kar§ımda buldum. Sır· mı yapını§ 7 sıtasiyle temin edebiliyorJZ. Ce- )anmanın tesiriyle asmalar şayanı 
un.d ntamı aldılar. Ayakka· Zenc1n"n gözle. i dönmüş ve iri, nupta yaıayanlar için aerlerde hayret derecede büyümeye hatlar .. 
tım an ça k k d ..1 ki k"" ·· ·· b' bılarım çıkartıldı. Yerine terlikler sar ı u ... a arı . opurmu§ ;r meyva ve çıçek yetiştirmek bir iki ay içinde 3 - 4 metre uzun-
. d" Ve iceri doğru yürüdüm. halde ce ap vcrmıf: lüks telakki edildiği hald:? sene • luğunda filiz koyuverirler. :Cir se· gıy ım. ~ 

Tek tük benim dilimden konuşma- -Elbette fena yaptı. Çünkü nin dokuz ayı kıt olan şimal mem· nede yükseklikleri bir buçuk, ikı 
yı öğrenmi§lerdi. Geri fô\nı_nı _d~ o, ayni ciirm:i tekrar İ§liyecek. leketlerinde bu gibi vasıtafar..a mü· melTeyi bulan asmalar bir mevsim 
bir işaret oyunu gibi, e!lerımızı, Lort kendi kendini a datıyor. Bü- racaat olunarak meyva ve çiçek ıçinde 6 - 8 metre uzunluğunda 
kollarımızı, tuhaf tuhaf kımılda yüklük, o fenalığı baıkalarımn yetiştirmek bir ihtiyaç haline gel· filiz bırakırlar ve ertesi seneye de 
tarak anlatıyorduk ... Ak~am ye • da yapmasına meydan vermemek miştir. kütük batına 7 - 8 büyük salkım 
meği, bir yer sofrasmm.etraf_mda, için, onu ce-· ya c;ar~mal:tı. Serde üzüm ve meyva Alğaç1arı üzüm verirler. iki üç sene -zarfın -
küçük yastık tepeciklerıne dırsek· -Sen !orc un yerınde olsaydın, yetiştirmek tecrübeleri ;rk defa dil istihsal kabiliyetleri azami de· 
!erimizi dayıyarak bir pirinç ye · ne yapardın? 1752 de Almanyada Potsdam teh- receyi bulur. 
meğinin buğu!annı tatlı ır.tlı yut - -Kanını derhal boğar ve onun rinde yapılmıttır. Bilalure ikli • içinde asma yetittirilen serler 
kunmakla batladı ..• ,, cesedi önünde kendi~i gldü,.ür- mi soğuk ve rutubetli ola:.ı lngil . senenin alh ayında mütemadi IU· 

Sonra, inıanm üzerine bir hum- düm. Biz Afr"Jmda böyle yaparız. tere de hu usulü tatbik etmeye rette teshin edilmelidir. Asmalar 
ma gibi çökebilecek bir yığın çi- "' • ,. ba§lamı§br. Halen dünyc.nın eu denenin muayyen zamanlarında 

ki. altında rahat bir büyük" serleri lngiltere ile Belçi • 
1 

b" çe ı yorgan ' Şelc;spir evine döndüğü zaman dikkatle budanır. Bu IUl'el e ır 
ku a dalabilmesi için kada bulunmaktadır. Fransada B 

macera uy sun (OteHo) yu yazmağa başladı. asma altı sene üzüm verebılir. u 
·ı· k Ik ak türlü sel~mlar ve· da bilhassa Lille ıehri civarında . eğt ıp a ar ' Zenci uşa:iın hayalini gözünün ö- müddetten sonra sökülür ve yerı-

1 k d·sı"nı" yalnız bırakmı•· Bailleul' de kırk tane ser vard••, kı" d ki 
rere l en 1 ır nünden ayırmıyordu. " ne baıkası dikilir. Serler e U· 

bunlarm i11al ettiği arazin!n sathı '--lar.. • Yazdığı piyeste üç tip yarattı: malardan toplanılan allmnlar ua· 
• • 35.000 metre murabbaıdır. J 

Ote1'o, Dezdemona, Yago. zan üç dört kilo çeker. Bir n-
Yalnız ıunu da unutmam~lı ki, Dezdemona lordun güzel kan- Serlerde en fazla itina ~dilecek giliz amatörü 12 kilo gelen bir aal· 

bazı seyyahlar, her ha_ngdi git~ib~i sıydı. Cnnsell de Otelloyu yarat- cihet temizlikle hararetin r.yni de- kını yetiıtirmelde rekor elde et-
yerde, kendi memleketın e gı 

1
•. nuştı. recede olmasıdır. Hararet Ther- mi§tir. 

l k • te'" Ve bu adam, mese n mo . Siphona'lar vasıtası"yfe, yanı" S I d b · ,.,._ yeti"t oma ıs ...... . .. .. (Yago) ya gelince, bu adam da er er e er nevı me., ... • 
b• Amerı"kab olsa, Tıbet çolune ı"çlerı"nden sıcak su b" k im k imkA .ı~ Erik ır d" h ötekiler gibi hakiki b"r tipti .. Ha- geçen ır ço tirebi e anı varwr. ' 

Acunu bu biçimde gezmek üze- de gitse, oralarda ken 1 1 ~ a:ım yali clecrilcli. Lordun deaaas ve en- bonılarla temin olunur. Yalnı:ı kiraz, incir, armut büyükalcsılara 
~e henüz yolculuğa çıkan bir sey~ bulmak üzere yüz katlı b~r hına trilmcı bir veki1harcı vardı. O, BaiJleul ıerlerindeki boru1ann tu· dikilir. Şubat nihayetine doğru 
)-h, Japonyayı bizim pnamızla t p dönü~te de ycktırarak 1 · 1 k lü 3il.OOO metreden fazla~'ır. Bu k"ıra-zl .. r, nı"•• ... •n ilk oiinlerınde de yap ırı • . . lordun güze ve sevım i arııma u .. _... •-
)~i buçuk liraya gezdiğini yazı • ı~ <:etine dönce, kımsenın bn k borular çiçeklerin ve a:!a~Iarın •eftaliler olmaya b .. lar. Erikler-) mem • . göz oymu§tu. ~ T C' ..,. 

Or. nemleketine dönse, k:msenin hır Cansell bir~ gene sokakta arasından bırer yılan gib1 kıvnla· İe armutlar mayısta yetiıu. Yalma 
Bu seyyah diyor ki: "Ben Ja l ıey derneğe rakkı yoktur - H.M. rastladığı Şekispire: rak geçerler. Temin olunan ha. mevsiminden evvel olmamakta İ· 

~~yı _lıu yolda gezerek onlann 11111 ıııııınıııınn1ııııııın11111ıuırııııııı1nuııd ınıııııı il ıııı·ıııı - Sen akıllı b · r adamsm ! de- rarette nazan dikkate ahnacak nat eden yegane meyva karasıdır. 
dıl~mc has ya§ayı§lannı da ııllllflll di. Şu bi·im vekilharcın, hanımı mühim bir nokta vardır O da Turfanda olarak piyuaya çıka· 

Riİıt-ebiJdim. Şehirler içinde her Af. Karahisar'Madcnsuyu sev·,·c:ni lorda nasıl an!atsam?.. nasıl açık hl\vadaki gün.:lfö·1e ge· rıl"n bu rı•yval"'r r.o'< pahalı fiat. 
~ elektrikli tramvayı trcih et- Şc!cispir dü~ün~lü: ce harareti birbirinden farlclı ise larla ıatılJT ve bu İl''"! m~pl o-
~ .• Mctörbot ve h~susi çatana- Kanı tasfiye eder. _ Hamın da vekilharca tema· ıerlerde de bu fark deği~ikliP.ini lan'arm uii?:leri, verdi!·Jeıi eP1ek· 
ı_l' Yerine herkesin biletle binip yül gösteriyor mu? nnzarı itibara almalı ve ona göre lerin mükafatını t?Örm•kle güler_,• 
~ Yakndan öbür yakaya geçtiğijnl!huıttııınmııııııHMlllflnnııııııuııHlOllllU11111uııııınıııııumıınml - Temayül gösteriyor demek gündüz ve gece sıcaklığını tanzim • • • 

Çijfc vapurlarla dolattım.,, _:v~e'.!_ ____________ _:. ___ ~----------------------------------------



------·------
Amerikalı milyarder 
yıldıza aşık olunca .. 

1 

Yıldızların takdirkarlarmdan 
:hergün bir çok me'ktup, hed!·ye al
dıkları, hazan para talebile kar§ı
laştrklan, s!k sık ta kendilerinden 
resim istendiği malUnıdur. 

Geçen yd Mey Lemonnier ile 

beraber çevirdiği "Erkek mi kadın 

mı,, filminde gördüğümüz Fran • 

sız yıldızı Paulet Dubost'un başın

dan bu yolda garip bir macera 
geçmittir. Kendisi bunu ~yle an .. 
latrY.or: 

- "Gençli,, filmini çevirirken 
hergün sabahları stüdyoya gitti
ğim zaman bana gönderilmiş çok 
kıymetli çiçeklerden yapılmıt bir 

• 1 

buket buluyordum. Yolhyarun 1 

kim olduğu malUın değildi. Film l 
tamamlanmcıya kadar bu hergün 

böyle oldu. Film bittikten sonra 1 
da buketler evime gönderilmeğe 
ba§ladr. 

Merak içindeydim .• Acaba çi
çekleri kim gönderiyordu? Oda 

hizmetçimi kapıda bekleterek bu -
nu öğrenmek istedim. Fakat boşa 
çıktı. Çünkü buketleri bir çiçe·kçi· 
nin n;;emuru getiryiordu. Çiçekçi -
ye gidİp sordum. Kat'i emir almış· 

tı; bir §ey söylemek istemedi. Bu
nun üzer:ne çiçekçiye, meçhu1 
takdirkarıma verilmek üzere bir 
pus!a verdim. Bunda "kim olduğu
nuzu bildimezseniz çiçeklerinizi 
yollamaktan ;az geçiniz.,, 

Ertesi günü ayni va~rta ile ce -
vap aldım. Bu cevapta mektup ·sa· 
hibi muayyen bir yerde beni yeme
ğe beklediğini yazıyordu. İmza 1 

kimindi biliyor musunuz?. Mari l 
Bel'in "Gece bizimdir,, filminde 
oynıyanlar meşhur komedi artisti 
Jim Gerald'irn ... 

Meseleyi ondan öğrendim. Pa • 
rise gelen bir Amerikalı milyar .. 
der filmlerimi pek hf'ğenmiş. Be • 
nim1e tanıtmak iatemi~. Fakat he
me o sıralarda Amerikaya dönece
ği için buna imkan bulamamıı. 

Bunun üzerine tanıdıklarından 
olan ~:m Gerald'a giderek bir çek 
vermİ§: 

- Bununla demiş tam iki sene 
Paulet Duhost'a ha- gün bir buket 
göndereceksni. Ve kat'iyyen ona 
benim is.mimi bildrimiyeceksin. 

Buketler hergün ge!mektedir ve 
daha bir buçuk sene gelecek! 

Garbonun evi 
muhafazada.. l 

insan 'ardan ve bilhassa gazete-
cilerle, fotoğrafçılardan boyµna 1 

kaçınan İsveçli yıldız Greta Garbo 
bu sefer bunlardan kurtulmak 
için çok yeni bri usul bulmuıtur. 

Evinin etr~fını, duvarlamı üs -
tünü tamamen dikenli çitlerle çe -
virmittir. 

Böylece, gelecek mütecessis fo .. 
oğrafçı!ann elhise 'eri bu diken • 

lere takdıp yrrtı!madan resim ala-

1 

bHmelerine imkan yoktur. 
Bir Greta Garbo resmini tercih 

edenler, elbiselerine kıyabilirler . 
• 

in 

•••••••••••••••••••••••••-•••-••••111n•••• .. ••• 
! 
i 

Yukarıda: Janet Makdonald, 

Yukanda solda: Medi Kristi· 

yans, solda: Cin Harlu, a§ağı· 

da sağda: Anna Sten, aşağıda 

solda: Karol Lombard. 

1 ........................................................ 
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Yazan: 
IDRiS 

Ahmed ISMARLAMA --
' ' - Sporla hiç meşgul oldunuz·J tanıtacağım. Kuzum bana yardım 

ınu? ediniz. 
- Hayır. Fakat şimdi tam bir Karaköysarayın usta kaptanı 

•porcu olarak yetitmek istiyorum. elbette ki kandilin me§hur oyun
Karaköysaraym emektar kaptanı cuau Cevherin Hayri Şevkete ga -

ellerini uğuşturarak gülümsedi: lehe çalmasını istemezdi. Fakat 
- Öyleyse geç kaldmız azi. elinde ne vardı? 32 yatından son-

zinı ! ra futbola batlıyan bir kimse bir-
Tanınnıış muharrir ve gazeteci denbire nasıl yükselebilirdi. Esef 

Hayri Şevket hiddetlener~k sor • etti ve gazeteciye fU tavsiyede bu· 
du: lundu: 

Her sınıfta iki üç ıene çakı • 
yordum. Baktım ki olacak gibi 
değil, liseyi bitirmeden mektebi 
ter kettim. 

Klübün büyükleri beni banka· 
ya yerleıtirdiler. Hayatımı ka
zanmaya başladım. Sanki üniver· 
siteden çıkmış olsaydım neye ya
rardı. Ben, bir, iki fakülteden me 
zun olan öylelerini tanıyorum ki, 
ayda otuz liraya çalıımaya çoktan 

- Neden geç kalmışım? Ben 
azim ve irade sahibi bir adamım ... 

- Kaç yaşındasınız? 

- Önce beden terbiyeıi yapı - fittirler. Gelgelelim kızın birine 

-32? 
- 32 yaşından sonra mı futbo

la başlaıne-k istiyorsunuz? ! 

nız. Vücudunuz idmana alışsın, vuruldum: 
ondan sonra çaresine bakarız. - Ben seni ne yapayım, diyor. 

Ertesi günden itibaren Hayri Bana biraz da şiirden, edebiyattan 
Şevket, beden terbiyesi kurslarına bahsetmelisin. Ufkun geni§ olma-
devam etmeğe batladı. Iı. Her hangi bir mevzu hakkında 

• ,,. • ~olaylıkla müta1ea yürütebilmeli-ı 
Belki hatırlarsınız, yedi ay ev- sın ..• 

vel gazetelerde §Öyle bir ilin çık· İşin kötülüğü, ağlarına bir de 
mıtb: muharrir takmış. Rakil\mle boy 

"Pratik bayat bilgisi dersleri ölçüştürmek istiyor. Bereket ver· 
veren muktedir bir mualHuıe ibti- sin o da spordan anlamıyor. Bize 
yaç vardır. Kandil klübünde C. iki sene mühlet verdi. Bu müddet 
ruzmuna müracaat.,, zarfında o sporcu, ben de "ente-

l"Um... Üç dört gün sonra, Avrupadan lektüe!,, olacağım. Siz beni yetişti-
T k K d·ı receksiniz. 

- Bunda hayret edilecek bir 
§ey yok. Şimdiye kadar sporla 
Uğraşacak vakit bulamadım. Tale
he iken kitaptan başımı kaldırdı
ğını olmazdı. Üniversiteyi muvaf
fakiyetle bitirdim. Ondan sonra 
kendimi edebiyata verdim. Eser· 
ler yazıyorum, gazetecilik ediyo· 

- MalUın. Birçok romanlarınızı yeni dönen bir ür gene) an ı 
okudum. Gazetelerdeki makale • klübüne gitti. Cevherle 8Öriiştü. Cezmi Tahsin memleketinde Iİ· 
lerinizi kaçırmam; fakat .anlıya • Futbolcünün de derdi fuydu: seyi bitirdikten sonra Amerikaya 
ınadığmı bir nokta var: Siz ki, - Mektepte derslerime çalıt - gitmif, oradaki üniversitelerin bi • 
spor aleyhinde yazılar yazardınız. mak isterdim amma, canım yet- rinde tahsilini ikmal etmişti. 
llasıl oldu da böyle birdenbire de. mezdi. Hem edebiyata hiç ehemmi Amerika üniversitelerinde, bir 
iittiniz? yet vermezdim. Martaval kim din- çok Avrupa üniversitelerinde ol • 

- .... _ - . 

' ' Q 1 8 -

KOCA! HIKA 
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. 

gerek ''kültür entelektüel,, ıerekf 
''kültür fizik,, noktalında.n yetif -
rilir ve hayata sağlam kafa. ve sağ. 
lam vücutla atılırlar. 

Cezmi Tahsin de sağlam kafalı 
olmakla beraber aağlam vücutlu 
bir sportmendi. Bilbasaa bokata 
çok muvaffakiyet kuanmıfb. 

O niversitelerin evrensel ıpqr 
müsabaka:lanna ittirak etmiı, bü
yük muvaffakiyetJer kazanmıfb .. 
Hatta o sıralarda bizim ~ski da -
rülfünunun da bu müıabakalara 

ittirak etmesi için uOniv~niteler 
Birliği,, tarafından müracaat va-

ki olm~f, fakat malam sebepler· 
den dolayı bundan mahrum kal -
mıştık. B1rir.11< Cezmi Tahsin baı-
:ası nam ve hesabına Türklüğür 
ıerefini yükseltmif, gazeteler ıü -
tun, dolusu yazılar yazmıfh. 

Herhalde Muazzez de gazete-· 
lerde Cezmi Tahsin hakkında ya
zılan yazılan okumut olacak ki, 
müstakbel kocasmm ona benze -
mesini istiyordu. Genç kızlar ha -
yalperestirler .. 

• • • Ve İ!te bu Cezmi Tahsin 
Muazzezin "talibine,, hocalık et
meğe batladı. 

Hayri Şevket bir yandan, Cev .. 
her bir yandan harıl, harıl çalııa 
dursunlar •.• 

.) 

-

' mııtı: Harp zengini bir milyone • 
rin oğlu.. Muazzezin bahası bu 
yağlı parçayı kaçırmamak için 
kızım gece gündüz ıkıttırıyordu: 

- Cemilden iyi koca mı bula
cakım, diyordu. Zengin, yakıtık 
lı bir delikanlı itte.. Oıt tarafı can 
ıağlığı .• 

Muazzez kat'i cevabını verdi: 
- Baba! Hayri Şevket le Cev • 

here verdiğim ıözü unutuyor mu • 
sun? 

- Apta1lığm lüzumu y:>k. ikisi 
de züğürt.. Hem onlar aana değil 
parana göz koymutlar ..• 

- Aleyhlerinde söz ıövlemeğe 
müsaade edemem baba. s~s ! Eğer 
her ikiıi de imtihanlarında mu • 
vaffak olamazlarsa, o zaman ko-• nuturuz ..• 

• • • 
Hayri Şevketle Cevlierin imti .. 

hana hazırlanacaklan iki sene zar 
fmda Muazzez de bir manaıtn 
rahibesi gibi onlara sadık kala • 
caktı. 

Birbirlerine böyle söz "ermit • 
lerdi. Genç kız sekiz aydanbe • 
ri sokağa pek az çıkmıf, evinde 
kitap okumakla, hususi spor yap. 
malda, hatta ev itleriyle meıgul 
olmakla vakit geçirmitti. 

H . Ş k t · • · kti" ler. Sporla fazla uğraşırdım, is - duğu gibi günün veya haftanın ayn ev e ıçını çe : . . . 
. • tidadım da varmı§. Günün bırın - muayyen saatlerinde spor ant ·ı • 4 • 

- Genç ve güzel bı~ kızı se~· de tanmmıf bir futbolcü oldum. renmanlan da var.. Müneverler Muazzeze yeni bir talip çık -
Y0 rum. Ab!Bilmezsinız!Aıkın· ~~~~~~~~~~-.-___,,.--~~~~~~~~~~~~~~__;:.._~~-

Nedense canı ııkılmayl\ basla. 
mıştı. Çekilir fey değildi bu doğ. 
rusu.. iki sene çaya, baloya git .. 
memek, kur yapmamak •.• 

Kendi kendine kızıyordu, ne 
diye bu patavatsızlıkta bulunmuı· sanı çıldırtır. Atk insanı dahi ya· 

par. A,k insanı gülünç eder. Aık 
insanı aptallattırır. Iıte ben de 
şuuruma tamamiyle hakim olama· 
dığmı için gülünç oluyorum, ap
tallaııyorum ..• 

- Estağfurullah ... 
- Allah a~kına beni iyi bir fut. 

bolcü olarak yetittiriniz. iki sene 
ıonra ıizin birinci takımda oynıya
cak kadar usta olayım. 

- Peki amma, &şık olmanızla 
•porcu olmak istemenizin arasın
da.ki münasebeti anlıyamadmı? 

- Anlıyamazsınız, anlatılacak 
aibi değildir. Gülünç bir vaziyet
teyim; sevdiğim kızı biri daha se· 
~iyor. Sizin çok iyi tanıdığınız bi
li? 

- Kim bu? 
- Kandilin methur oyuncusu 

Cevher. 
- Kızın hanginize temayülü 

fazla? 

- İkimizde de aradığı meziyet· 
l~r:n hepsi yokmuf. Ben-kendi 
la.biriyle - "entelektüel,, miıim; 
f ahat spordan anlamıyor mutum· 

Cevher methur bir futbolcü, bir 
1Porcu imit, fakat "entelektüel,, 
değilmiı. Onun, sevip evlenebile
ceği adam bu iki meziyeti kendin
d~ toplamı§ olmalı İmİf. Bunun i· 
Sın de iki sene mühlet verdi. Bu 
llliiddet zarf mda ben sporcu ola • 

~· Cevher, münevver .• lmti • 
da kim ınuvaf fak olursa Mu • 

'azezi o hak edecek. 

L - Amerikanvari bir teY bu ya
caıa t 

- Anlıyamadım ki azizim, bu 
~ &,le muğlik bir ruhu var ki! 
~k romanlar, içtimai, felsefi e
~ler okudum, atk ve kadm bak. 

ela epeyce maltlmabm olduğu 
'-ide Muazzezin kalbini fethede· 
'-tim. Romantik bir ruh! 
-.::•merıh ahtettim: iki yıl ı .. 

fP.Gr aheemda ela )mıdlmf YILDIZLAROAN BiR YILOIZ 1 

tu .. 
O, asri bir kızdı. Moaeni bir 

hayat yqıyordu. Allaha tükür 
zengindi de.. Pek ali Cemil gibi 
biriyle evlenirdi ve aonra ıatedlğİ
ni yapardı. 

Fakat hayli'! Muazzez asri bit 
kızdı amma, dütünceli v~ kara.k .. 
ter sahibi bir kızdı. Evlendikten 
sonra kocasına sadık kalmak isti· 
yordu. Bunun için sevebileceği 
bir kocayı intihap etmek &ususun· 
da titiz davranıy'lrdu. 

Kendi kendine dütünClü: Hay
ri Şevket + Cevher ayarında ha
zır bir koca bulamaz mıydım aca
ba? Satıma iş açtım. En kıymet• 
li iki yılımı beklemekle g~innek, 
gençliğimin en tatlı yüzlerce günü· 
nü bir balon gibi uçurmak... Bu 
bir cinayettir! 

Ruhunda isyan kasırralan ıav• 
rulmaya, damarlarında volkan 
lavlan dolatmaya baılamıfb. 

Muazzez iradesinden kuvvet aıo 

larak bir lnıiliz lediıi gibi söylen
di: 

- Söz sözdür. Mademki söz 
verdim, ıözümü tutmalıyım •• 

Ogün canı pek fazla srkılmıttı. 
Sokağa çıkmaya karar verdi. Kar-
nesnie baktı: Pazartesi, Melihatin 

kabul günü; ve biraz gönlünü eğ
lendirmek için Melihatin evine 
gitmek üzere hazırlandı. 

Gideceği yer uzak değildi. Ha
va da çok güzeldi. 

Yürümeği tercih etti. Sağa, so
la bakınarak ilerliyordu. 

Birdenbire acı bir koma sesi j. 
titti. Bqmı çevirdi. 

Bir adım ilerisinde hir otomo • 
bil ıtop etmişti. Şoför otomobil • 
den baımı çıkararak: 

- Sevdalı mısın be kadm, de
'(Devamı 12 iucide )' 
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'(Bq tarafı 10 1U1011da) Muazze& hapetler içinde kal • 

al, cehennemi boyluyordUn. Senin wn11b. Demeli l:iir 1e11e enel p • 
Jibünden koclealerde. aüriinecek mteleriiı liaıuettiiJ Cezmi T ah.in 
vaktim 1ok.. ~ydu lial Oniveniteler .aıiiaba· 

Havaların son seneler~eki . 

o urada. karp kaldınmdan otuz kuırıcla boka f&IDPİJODU olan T'ürk 
lltiralMdıiı huna atledW.yor 

':ı..ıu::.:=!.ş:;:-,.!:I ~cıııı:=-......,~ Bamun netıce•erı: iUlri:ılerce 111uh· 
~~ ......... birle .. ·\ ·~ı.~..:=-:::-... ~ tellf şekillerde IZart ecltttyor 
amele 9411.... ta wom.karakolilamplddt.r. ~(UlutriMtıe B~ 
~ fb18r hmbitiib .-i ı Muaaeıa tiQitetleı•ı4nc ane~dir'J6Yle--tiir-t.ı;nft' 1._ 

sıya aldı: · • - Sahiı m c.e.-ı liaWn mili• ~~tllli: 
- GB: itin uhut za,pw; Pmat. nır7 - Bıı'J'ffcemaP'httimıdi' dbn .. 

tanı' idftdtt'- .:..... do . Kblôlabi• Qaiy-teai bab dlll'llCU aojuklar, leçeD ydlir•11is-......,,,.U btlt "'"undu: betle ço1r lldt • dııMa- tipi-
J'Okaa... - Hınai Cami Tahaüa? IMW aepaekttklir. T•lri1ı._..., 

- Tebiy..;:ılik edİJ~· - Geçea MDe pzetelerin bala- len seyyaliliu', ,ohnnlt m~ 
Soför. ama. ·~-d1L Httiii ıenı 7 ~ , Mtdell .ı.... .tiyorJu.,, 

mobilden cbwı.. atl•dı: - Ha, evet.. JdıUan pzetelmi bu relırafı 
- Mariz yemeie mi geldin HD - T&Dlfbimma .memmm ol • netrettikleri zaman, coğrafya. r. 

he? dum.. Waleri9'Nlüaranmmeııhurraat-
- Slze b'Jıfr~BllllL bwl8"'1iarekete ~ camap-

ıuretle tanqmal iatbıl!fıdth& ım.umleki iklimı~m 

- Aıfleıiiıain ı•~ J.abahat - Cok milte..atibn; IMmhn :tG • -'*Pi.mi aıatbıımaiar-b2tlemı,,.. 
~ ge1b dalsgpia•u ztlind'ell b•l&'-ettlbiz.. T-erli,_. l.rdu 

ŞofCSr, bu mealeie nurlar .... 
adi ifriydt. Ko~ htiu . 
tarai; illtttu Bufimm ~ta -
anus etti: 

§'013tf . . 8G' atlafbniıanmrne netiee -.... 
~~·..,..., ohlmm diliai lim&QıllDlmedik. im· 

Telh-il e~ cak, bu bidileyi pzeteleid6-~· 

- Şu zutapoaun fe1ip ~ ah -
lltdi etmesini anliJamachm~ .. 

Genç, bir bdmm ;;aDıöA HK . 

Cezmi Tahsin aaadne hııdltr. CC. lffadbldaar lbDRt bizd• ela - bu 
mi~ Mfa.nDbmıu ıör- ~ilülen luwatabanül. 
cltl: imi ,.. ...... - prip bir merak 

- Müsaade deneıftlll ıııtbliai uJ&Dca Bir ~ aenedenlierf mwalar bir glJn MyJ. laerknln aokak1Grr1a ef. 
tmait e11hı49--m.. ............ ben 116 üMniiU. 11a...-da1Bay lenmafM mllMıltken ertMI gln/I mlff lılf solü olııgor 

kuet eclil•eaine dayanamacl'ı. Bü· 
76k bir soiUk bnlililda llendliıi 
mildafaa etmele kallCb: 

- .Ajzmı bozma-
llu-; .,,-.... ,.P.•• ~ lok

.. iıli. Gatlap pdıklandn 
- Jlotaoum De olac&kmıJ7 

:Ve beW1milmiJ111111 bir uda ı. 
lmauı ı.ldbda. "5mı iadireaeii .. 
nade ...me6'bil j"si ,.k~I* 
Ve toföril ıeriye itti. 

Soflr ot'olllODllilf &tielftahıline 
pn1'Jlb. 'ltH ya~«rlııbwrt. tWi.t 
dilfnıet1tllr bflbMaı bt\t olft. 
C'eıxur Uerüie llılilırdt Y\aıtmdt. 
fan bota aitti. Genç li:endini m&· 

lii'r bfr böbör aiii müClafaa et • 
mifıi. Şimdl taamız ebiıell ura • 
aı onlaydi. R&Jnt editecei bir 
prWiJd°e ço' lieaaplı bfr JQDGü 
anrda.. Humı nere~ 
PttL Afalladı.. Q;.leri ~ 

Hö=ı=e- P11Dek ip.ı. bütiia PJ:· 
MtiDi ..... ,... Biıllaç, ~ 

1• sonra yakuı aöllürmı•itt 16 
. fiDlerLt ıeaoill üerine' ablda A
tlhlk ammw~,ere ,..__ 
lanm- Jm o&lw.- Delikaol1r td~ 
.. MUitlaimi .. , ... ..,.., 

Dldiiıtliw ifttlld Pot~ pi. 
mitti. Bayım bir halde olan to
f&il ........ e kalchrddar.. Gen· 
ci de br:ekola davet e&tiler. Mu· 
uzez onları takip etti. 

Gacin lebiacle phadet.eleeek
IL 

llanıllDJııla. pmjn lıüri1.etini 
•rdalu.: 
-Adıms? 
-Cezmi Twia 
Muazzezin pzleri bGyGdil. Bu 

ilim oml yatianci.ae&niYwd'u. 
Cezmi Tahsin, Cezlbi 1ali8ia. •• 
T~ tiu laıfd' _,. ftitlbitti? 

Sorp '""'* d: 
.-.lft9etilt*f 
-Mesleif*t •. H._~ ... 
~l'fldk 

..-.;; Amei'tlıula ıw ,,_...-.,.ızf' 
- OniYe1•1fetfk tidellf ldfftt: 

~ ~1 ~ecDp m..r.ı.tl • 

aelep oldanıl FatWiar...., dip. ha-.. ilimleri • bulmak. ilitiyacmda b.ldıiım ıCSS- tanbulda dlli biraon bahar havall 
- Aman efendim, ne ehemmi.. nbrıll9Llr dütüadül&nü bilnaiy4fı• temıektedir. Biı menfez ne ıe· içinde dol&f&ll halk parlducla otta-

yeti var. . nas, em ıudteci aiillü"' dil. kilde açılacak? Merkezi kutup. rup günetleni)'or .. 
&..., im 1*111' etti. Glrilfidele- lm'li:rle llblU tenit ettila k\ iM ta • larda. mı, yolma ona. müvazi olan Dadil&JL, i6fük ÇOCDlidwrmn 

rine \futle- o1ur- diye-eezmt 'Falr lianWTer yaliuz iutuplirda de • 8RID bir. clijs. mmtakaamda mı mt ballçelere pttirilp ıeadüT" İfad 

Hllml~~····===· ~·,~,·--r,dilflfia11i'Ptlftll-....... 

..ıwbnu ıla 

Tal ' t 
c:ai. 
....... ~ ...... 1119i.; 

yıldanberi bu bdıantdl*ri allt• 
mektedlr. &t ,.t içblde acak 

ıı- 00 d~fa on ..._. ilin .._. katil 
adı illtildafilı ddllt dl!J• bliflaya- kıt ıördük. SabahteJin a,.ı. _. 
•1Jn'$ ..... illi•IM1ia ._.... iraela çdauıla?, ~ dotra kd" 
---~,,..._W ... •n ım bir aiinet albada ~ 
.. dleo:•• 11 a •!atlalaJıilllad'ımulı- çdCanp reziprlar. 
temtıfı 611fi11ida&r,, &ol\ik dalpamm IMUWa ul• 

Ml.rer Hanl)'Din .azleri birden ramamuı lıt1m1iultular için liajlt 
bhe ~ ümpeıteeek kadar müt- mrofc1ir, zarar m.r?"Bb da ditünli· 
ldfw..,.ef!.dmene-• dotu ~ lerelt&ir maehrcllr. 

-Bıt.lS< .. 1' t'tift.J1111,litince heiap- ICömürii" oclüna ol:imyan-
.... _. dltl,..llll'f' Jidlt~ 1lmil' 74 ı6u - ıe- Jar ellietle tiU taliarnıfclen __. • 

ICek mtlillww bi· nund1U'lu. Fakat, ~etiiJ 
d •diteJıw · ajivendiimiz bir dakt. lllhd • 
__.. mız, dün bize IDaaca dedi ki: 

"latanbula kar ,....,., ı.a..
lu hiÇ;olm•ata bir llafta ..._... 
diyen poyraz gİtae7di, pipteD ~ 
ae.. kalmazdı. Ha.aA iOat pir. 
Günde 6ç türlfl rlz,&r _.,..., 
~u -...,.. ~ clemir.dell 
olsa ab......mıl .-...ı,, 

villmiı. v.-.. .............. 
cea&ı.a-1....._ 

Ba:mtllu ,.ı.c1e~;Jj. 
............ .....,...: Aoaı-
rliraJ&...tdclaı~?! 



Hayvanların en zeki ve Bir 
akıllısı hangisidir? 

Bir hayvanat bahçesi müdü
rünün verdiği malumat 

na 
manyatizmacının meydaa 
çıkardığı altın definesi 

Her ay gelen 200 altının meça 
... ~:N:;::;.·:::=::.:: • .ı :::.ı;.::•iadepek_,,..... bul membaı neresiymiş? 
ai müdürü, Dr. W. Reitl Blair A· Dr. Blair file üçüncülütü wri· BayYerada çok trarip bir hadise 
...,.ikalı bir ıauteciye pnlan an· yor: olmuttur. Hid'.ae ıudur: 
Latnu~hr: ••FiJ hayvanat llemiain filoao- Holstein isminde bir mektep 

"Benim kanaatime ıör~ bütün fudur. O kadar ıüçlükle elde edil· muallimi üç seneJir ıenç bir ka-
laa.1vanlar dütünüyorlar. Arı, in • diii ve kuvvetli olduiu halde in-1 dın'a evli bu!unuyordu. 
lan sözünü ıöremediği ültra • Vio- sanhilesine ve meharetine kartı Ma .ıam Holste'.n evlenirken ne 
le fua!an IQrebilir. köpek bizim konulamıyacatını çabuk takdire- MrYeti, ne de iradı vardı. izdi· 
koku alıcı hislerimizin uyuıuk ol- den mütevekkil bir hayvandır. Bu- wacın üçüncü ayında tehir kena • 
clutu kokulara kartı busutır. Yı- ,Un Hindistaada tutulan vahıi bir nn:Ian geçerken bir kayalığın ke. 
lan, dilini havada do'aıtırdığı za· fil bir ay içinde muhtelif on altı it narında oturmuthı. Burada din • 
llaaa avının lezzetini duyar gibi görecek bir 1elcilde ehlileştrrilir. le"i' ken elindeki çantaıı tatların 
olur. Bütün hayvanların uyle Fik· ihtiyar bir fil bile kol.ıyca eh· araaına dütüyor. Genç kadın 
rl hareketleri Yardır ki mahiyet- lileıtirilir ve terbiye edilir. Hay- lel4ıla yere iğilerek büyükçe bir 
lerini kolay kolay kavrıy .. mayız. vanat bahçemizde, filler ~ııın h6c· laf çekip çantaaını a!mağa aava. 
Bir hayvanın yüzünde, tefkat, sev· relerinin kapılarını kendileri ka • tırken, çektiği lafın altında bir 
~ kıskançlık, kızımlık vr yahut par ve yazın da açık tutarblr. küp iç'nde bir yığın altın görüyor. 
tllciyeı duygularına gördüğümüz ı Açıkgöz fiUerimizdea biri pa Ma:'am Ho'atein bu a!tınlar 
knaan bunlann da bizler gibi dü· zar günleri aeyircileria ..,.diti A· karııaın:fa bir müdc!et ıatkın ve 
fiinebildijini nasıl inkir edebili·ı' merilcan fıstıklannın 'bir luımm• mütereddit etrafına bakınarak ıi· 
.ı_, ki d ve zivaretçilerin •~ oldu· uir nöbetleri geçirdikten sonra, sa-.-q. ,, ıa ar ı 

Dr. Blair, dütünme, hafıza, ğu h.,,ftanın difer tün'f!rlrde Yer· dece el çantasını a'.tınla doldura· 
-kı b 1 di. Bu zeki havvanm bafız1111"'m rak lafı tekrar, eaki yerine çekip 
Wl İl, kabiliyeti ve ler iyeye iıti-
tidat cihetinden en zeki 00 hay. çolc kuvvetli oldn1t1nu h;rçolc hi- dönüyor • 
._. arasında birinciliii t~mpan • diseler isbat etmittfr. Bir fnh.,,iz Genç kadın, bu parayı kocasm • 

· 1 'k' • bahçede çah~antardan birfoi hic; dan ıak'amak istemed'ği için, 
aeye vermekte, ve 11raııy ~ ı ıncı 1 

el.nden relıe t-nalık töyle bir ya'.an uvduruyor.· •angutan, üçüncü fil, d;;rdüncü sevmez ve 1 
... ı 

ıoril, befinci köpek. altıncı kun • etmete çalışırdı. Bu adam bahçe- - Benim çok zenıin bir halam 
tluı, yedinci at, sekizinci I ok ba mizi terketti. Oç sene ıonra, bir Yardı. Bunu t imdiye kadar sen • 
1.tt. dokuzuncu ayı ve onuncu 0 • gün, hayvanat bahçesini 11yaret e- den ıakfayıtımın sebebi kendisiyle 
larak da kediyi saymakta ve fÖyle dince fil onu derhal tarudı ve hor· ailevi sebeplerden dolayı uzun za· 
decnektedir: ı tumunu kaldırarak, homurdana • mandanebri aramın açık olması 

"Eier fempanze binlerce ıene- rak eıki düımanım uautmadıiın1 Kli. Bugün halam!a barıştım. 
ılenberi kapeğin insan yanın.la gör- gösterdi. 1 fakat, o kend'ni ıana tnnrtma • 

lhÜf oJdutu terbiyeye mazhar ol· Hayvanların zekalarını ekeıri· mkta israr ediyor.. Servetinin 
•ydı, bugün bu zeki h3yvand~ ya düğmesi basılınca kapalı açı • dörte birinde beıı;m de hi11em 
\üyük Fikrf bir inkitafa tahit ola. lan bir kutu ile tecrübe ederiz. Ya .ardı. Bu tarta riayet ettitim 
e&lcbk. Köpek, terbiye olunma • hayvan veyahut hayvana verilecek takdirde her ay bana hiuemi 
la ~ok mGstaittir. Fakat ten'P•n· yemek kutunun içine konur. Ke • muntazaman verecet=ni söyledi •.• 
aede öğrenme arzusu pek <'oktur. diler •e k6pekler kutuyu açmak itte bu ay his~eme düıen temettü 

kutud n kurtulm-'· Luıusun bundan ibarettir! •• 
Afrikadan ıetirdilim!z Mat • ve1a a .. 111 

• 

IDazel Elen _ bir ıempanze _ da çok vaMt aarfettikleri halde, Diyor ve kocasına iki yüz altın 
heter giymelİnl, mesada oturma· maymunlar çok çabuk muvaffak nriyor •• 

l t Bu devirde bir muallim irin a-
eını ve çatalla yemek 7emeıini öi· o ur ar. 'S ı 

D. ~ b" 1 lab •n biçimi da iki yüzaltın az bir servet mi • ""-nmi,tir. ı5er r usu r~ , 
Birkaç yıl evnl argG !tleri ya· kar1tık yolların orta11na hayvanın dir?. 

1 
yiyece~ni koymak Ye net kadar Her Ho!steln iki ,Uz liranm ha· 

hn bir femparnemiz vardı. Bah· 
9emizde bulunan bir tempanze ka· ıüratle yemele varacafını •e bat· tın için bir kaç ay suauyor. 

•
fesinde asılı duran •e yetitemedi·J ka seferlerde en kısa yolu hatırla- fakat, akıllı bir k,..,.,. ; .. :"· 
~ L b '1P hatırlayama1acatını tesbit et· menmbaı kendiıince meçhul al • 
•• oir muzuelde etmek ~İn eline ir 1 cleynek aldı ve muzu dütilrmefe mektir. Bu usulle sümüklü böc~k- tın'ar kartısında ıükut c:lıneK hO. 

talıttı. Muvaffak olamttYınea ilk lerinin. kurbafa, kaplumheia Yeli lay bir iı midir?. 
d.etnetin içine ıokulabil.-n_ difer ' serçelerin kuvvetli baf ızaları ol • Zava!lı muallim aylar<'a kan11 • 
L d kl d b dutu anlatılmıştır. nın peıinclen kl'Mluyor.. Namuauna 
uır eyneği birinciye e " ' ve u -T 

IUretle muzu yiyebildi. ikinci bir Zeki atlar içinde en çok ıöh .ı taal'uk eder en ufak bir uygunsuz. 
tecrübede deynek yoktu; tempan- reti olan (.Hanı von Alberfelc'' luta b'le tesadüf etmediği için. 
aemiz bot yere 1tçrayıtlar yaptık· adh bir hayvandı. Bu at ri.Y•zi S\I. merak ve hayreti biiabütün artma.
tan sonra durdu, biraz dütündü alleie tırnağiyle yere vurarak :e- la ba9lıyor •• 
"e birdenbire kaf e1inin bir kateai• vap verirdi. Sal tımajiy~e ol•n Aradan aylar reçiyor .. 
lae konulmuı bir kutuyu vr.kahya- wıt şiar onlar hanesini •e ıol ile ismi ve ikametgahı meçh~ ha. 
-•- alanlar hirler hanesini ıösterirdı • ladan gelen altınlar her ay say111nı 
·-. muzun altına ıetirdi Ye Uze. 
tine binerek meyYaya yetitti. Mu· Böylelikle Hana birçok lranttlc Ye ıününü t•ıırmadan muntaza. 
-. daha yükıek Jerlere asmak IU· tua!lere cevap veriyordu. Bu ze. man geriyor ••• 
"etiyle yapılan tecrübelerd• tem • ki birçok ilimleri ve se,•rcileri Fakat ıenç mua~lim merakın. 
laanze birçok kutulan birbiri Ilı • nayret içinde bırakmııtı. Niha • dan çat'ıyor •• 

- Sizinle biraz ıöruıebilir mi· 
yi.ın, Her profeaör?. 

Methur manyatizmecl, •~nç 
muallimi eskiden de •- d -nıyor u .•• 
Bir gazinoya girip konuımaja 
Mf hyorlar. 

Holstein derdini an!atryOT 'I 

- Karım. halledilmez bir mu • 
amma halinde yaşıyor .. Namuıun. 
dan şüphem yok •. fakat, kafamın 
içinde kıvralıp kalan bu istifhamı 
bir türlü halledemi1onam.. Ne 1a· 
pay ... ?. Siaden bir 7artlı• 16re • 
mez miyim?. 

Diye yalvarmafa !>atlıyor. 
Prof eaörle sözleıiyorlar: 

- Evinin anahtarını bana •er!. 
Ce-cf: yarı11ndan sonra ıiae ıele • 
yim ... Yatak odana girip karanı 
manyatize edeyim •. Ne sırn vara&, 
söyler •• Her t~Y meydana çıku. 

• •• 
Gece ... Herkes uykud1p. ••. Mu-

t'" . k a .ımın arıaı da çoktan uykuya 
dalmıttır. Yatak oda11nın kapısı 
yavat·;ıı açılıyor •• A:fred Bernhard 
'~~ğının ""una basarak içeriye 
nmyor .. V' ıenç kadını tam uya . 
,acağı b:, •ırada manyatiıe ede • 
rek söyletmf'le bafhyorı 

- Ben-='en ne iıtiyonun?. 
- Haydi kalk bakalım! .. 
- Kalktım ... 
- Yürü!.. 
- Yürüyorum •• Nereye tlcle • 
~· ' ce:.ız.. ) 
- Ha'anın bulundufu ,ere .... 
Genç kadın ıözleri kapalı ol • 

duğu halde evden çıkıyor.\ iki ta • 
rafı aJaçhk uzun bir yoldan I~• 
rek tehir haricine çıkıyor •. Orta • 
hkta ne seı nr, ne de güriUti .. 

- Madam Holatein bir ~aıwa 
'kenarınd" duruyor.: 

- ş. tat• kaldmnız r 
Manyatizmeci prof eıörle f"'i) 

muallim elhirliğiy,e g~slerilen ta • 

tı kaldırdıkları zaman, elektrik 
f eMrinin beyaz ıiyll11 a'tında ıtıl • 
da)·an altınları törüyorlar 1 

Mual'imte profe•ör atuınd11 
derhal bit ihtilaf batJıyorı • 

- H~psi benim ..•• 
- Hayır •• Yuı yan,ya pp1aıa. 

catız .• 
- Olamaz .•. HükOmete haber 

verit'ım .. Sana bir avuç altın ve • 
~yim .. Def ol git, buradan .. 

Kavga esnaıunda, ptcfesBr, 
kadını, uyandırıyor: 

- Halanızı buldum amma, di. 
vor, kocanız onu timdi öldürmek 
ve servetinden ıizi mahrum eln:ielc 
iatiyor! •. 

Madam Holstein gö&lerini ofuf• 
turarak kaya!arın dibiM çöküyor: 

- Kavca etmeyin tanım! .. Bu 
alhnfar heplmi2e yetltir .. 

Manyalizmednin a~ gi52tülilğil 
yüzünden mesele hilktımete akset. 
mis ve hiç biriai. ıece yarrıı elde 
ed:len bu altın mahttnlnden bir 

tane bile almağa muvaffak olam .. 
mıştır. 

Muall'm Ho•stein 9tmdi nkl 
hayratın da Jıkıldııına f&ııara.JC 
kartıınaı 

- Zenrin halanın 6lblilne ben 
ıehep oldum •• 

.Oiyor •e batım tumrukl•'1P. 
duruyormuf .• 

lhllru. insanı mahrumiyetten 
•ahrumiyete, f elalcetten f elikcte 
ıOrüklennit·· Ne doiru söz 1. lGne koydu ve gene istedıfini el • vrt mütehuııslardan müteıekkH Bu ıırrı na:'.1c;'fetmeli?. 

~ · Y k ı· ~~d~~~~~~~m~ •••••••••••••••~~~~~~~~~~~~~ ettı. anına onan ilet erı, Her Holıtein küçüklüiünden .. r 
9-panze ve urangutan, en iyi eitdi, ve anlatıldı ki, at uh·binın 
LJI h 

1 
bel;niz L-· itaret1erine ıöre ara· beri manyatizmeye meraklıdır. 

q anan ayvan ardır. Bir uran· -. B k k 1 Fak t ba ı · lr gün me tep ten çı tıiı zaman, 
"'ta· tan dar bir boru içinde bulunan im• yere vuruyor. • •· e ., •. 

1 
1 1 k b• -'-i Beri nden yeni gelen meşhur 1 

ar. muzu, ilk lcerübede, kafesi • retleri sürat e an a"1a ır zıı::a •· 
laın b' k'" • ka llmeti değil midir?.. man3•atizmeci Alfred Bernbard ile 
la• ır oşee:ne saklanmıt bat bahç-- kar9ılaıryor. 1 
ır çubukla yarım saatlık bir p· Kund11Z'ar hayvanat ....-1 

SIHHATINI SEVENLERE 

MÜJDE 
A(yonlcarahisar Maden ıuJUnuD hamDlttlıifa, Karaciler 

•• böbrek rahatsızlıklarına kartı ıif al haualataadaa ialif acle 
edenlerin adedi ıün seçtikçe art• maktadır. 

laı.nadan ıonra, çıkarabildi. sinden kurtulmak içiıa bir 1 =============== ı 
Fakat sonraki tecrübelerde &uj çok hileler yaparlar. Za. 11nda müşkül bir takım cambazlık· 

L l ktak' tal ki lar yapar. Fakat fok bahğımı'Z 
" Jarma dakika bile sürmedi. z.

1 
tea 1apıcı 1 1 uı 1 annı ı 1 AfyO k h• M d it& laususunda en fazla numarayı herkeı bilir. F~k balıkl~n hafıza- alkıt yeri~e bir ri1eceii tercihe- n ara 158r 8 enSUYU 

hntpanzeye veriyonım. Uranıru· I lannın kuvveth ve terbıy~e olan der. Kedı hakkında yalnız se • içenlere kolaylık olmalc ü .. re 111 kamyonetle mUfterilerinin 
b\" ondan h=ç de geri kalmaz. E- iıt;datlariyle fill~ri andırtrlar. Hiç 

1 vimliliği göz öniinde tutarak hü · yerlerine kadar ıönderilmekte ya ayrtea on ıiıelik k11alarla da 
•~, ~!lr'li da"• ivi tanısav·'ık ar•k 1 umulmayan çeviklikleri, yumutak küm verirs~k belki yanıhr•7 Hak- su verilmektedir. 
tlalülükde belki ilcüncülütü alır· huylan Ye taklitcilikleri He, ben·ı' kını aramak hı•susı.111da ı"Ssterditi 1 UMUMi SATIŞ YERi ı Yenipostane civarında Akıara1-
4la; fakat esarete hiç boyun elmi·j ce ayıdan akıllıdırlar. Avılar al- inat ancak akıllı bır hayvanın ya·l hlar hanmda Hillllalmer -atıf matazuıdır. Telefon: 20062 
,_ • .wn41.,.. bir hayraa-1 Jatlı1an bir •Jirci kütlui kartı· pacaiı ittir.,, ..-
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• 
rı ez Bankası Umum Müdürlüğünden: 

1-l il;\.lia' rne e ~za olun:ız . O, 
a::::ın ufak yardımınızı m innetle 

karşılar. 

Aşağıda dökiımü yazdı paralar 2243 sayılı mevduatı korumakanununun 17 nci maddesi 

d a n bankamıza devrediimiştır. 

mucı hince muhtelif müe::seseler U:rafın· 

Harpte, sulhtc vatan h=zme • 

tile meşgul olan H ila lia hmere 

aza olunuz. 

Sah· p lermin v eya varislerinin ellerindeki evrak1 müsbiteleriy]e birlikte idarei merkeziye ve ~ubele rimize müracaatla bu paraiarı al

aları aksi takdirde bu paraların müessesemi-ıe tevdi tarihincien iti barn dört sene sonra hazineye intikal edeceği ilan olunur. 

(Dünkü nüshadan devam) 

H ila liahmer kara gün dostu • Şark Demiryollart mjj tlüı-iyetinin tevdiatı 

dur. 1 isim 

ll' 1 1111111111Ullllfl1t1 11111 ıll llllll 1tııı11111I!llllllll 111111lllflll l llll1111nıilın G.~rJ. re;]-hemistOC' leı N. 

saçlar ı dö kü ~en ,ere 

İng iliz Kanzuk Eczanesi 

Mustahzaratmdan 

Saç Eks·ri 
Komojen Kanzuk 

Saç'arın dökülmesine ve kepek· 
lenmes'n e m a n· olur. 

Komojen saç 'arın köklerini 

ku\•vetlendirir ve besler. 

eksiri 

Hareket l\tem. T ch ılingui-

rian Thomas 
Fen Mcm. Misolow Peter 
Ha reket Mcm. Handjian A. 
Hareket Mcm. Nomico A. 

1 

Makascı Nikoloff Jovan 
Şcftren Vlaeo Spiro 
Makinist Martin ızzi E. 
Makinist Reisfeld M. 
Makinist Willcnz Jules 
Rcsnm P' C1Ton kızı Melle 
Marie P;crron 
Mühendis Behron Oscar 
Çırak Lütfi Pasr k kis 
Muhn, ip Rhode Hugo 
Yol Fen Mem. Mechate 
Ale'CAndre 
Yol b~kçi ~i Mehmt"t S-.Jih 
M ık'lscı DelecAroğlu D. 
f\"l'lkinist 5 1."hneidet Hugo 
Mühendis Gnıbcr Franz 
Amele Apostol Zafiri 
Melle l\1nrigo Stociho Mü. 
teveffa 
Silici Pctro Stoichonun kızı 
Lambacı Alfossa hsac 
Yol bekç ·si A 'i Süleyman 
Amele Assimnki Con!ltantin 
Şaltirt Dnmctrindeo; Dimo 
1\1akascı Philippide, Atha. 
'lRS 

Komoj en Ka n z uk saç 

maruf eczanelerle; ıtrıyat 

zalarındn bulunur. 
mağa· c; ki rt Rımıh S1mon 

HAmnl Mehmet Resul 

-.:.ıı·-\--c:ım.~;-.... r=-=~ ... ).,..--=·(·)~·[·_j-·LJ-_,..I :::~.:;~:.•;:ruh s.ı •. 

Ç men t oıarı T. A. Ş. 
Yapılışlarındald hususi) et dola

) ısi) le kaıandıldarı sarsılmaz sanı 

l\oru) abilmcl\te olan lar>ma l'ort
land Normal çimcnto~ile çeki,. \'e 
b~ ı~a karŞJ ) ül,sek ilk da) anıklı, 

:>An.ış, <l~man, çabuk taş ola n Siipcr 
çimento unu ta \Sİ)e eder. 

11Yil US" 
"Sü~er unus" 

Fabrikası: l\:artalda, Yunus Du
rağında. 

Mnk'nist perio Jean 
Gnrdfren Petr1!kİ Vnssili 
C:efh'en Mngnifico Georges 
!'vınknscı Georgi Athans'ın 
o~lu Vanghcli 
Har. Ş:tkirdi l evi Mpnahem 
Hıtr. Memuru Gahıti Hıtnri 
Mühendis Brand Wilhelm 
Har. Mem. Hosjabachian J. 
Dermeırobian K. 

., Osman Ahmet 
Tesviveci Omer Recep 
Hnr. Mem. Menasse Juda 
Silici Bekir Fazlı 

Satış yazağı: Galata, 
Han, a ncii kat. 

Agopynn Har. Mem. Pinhaı Joseph 

1 
Har. Mem. An tonovitz Jean 
Vaaon bekçisi Hüseyin Tclelorı: 4479:>-7 
Halil • 

---~-------~=----~· Amc'e Çavu ~u Yani Georgİ 
uı il ~ııınır.ııı ıınıııııı ılfl1111111ııımJllll u Jçü zeruıe 
Fennı K.asıı< tSağ arı 
lıae, bar ak, bö rek 
iiicı ' ün liiğ ne 

Fenni 
'{orsalar 
lstıycn ere 

l çii tarıfcsi 
•Önder ıl ı r. 
Emınönü 

zmır so"<avı 

fer. i0119 
lA.HARYA 
Oreopu oı 

1 fa< lıtçııcrden 
l ı ın • nı7 
~n ~ 

Ha_r. Şakirdi Papazyan K~ 

( 
vork 

'\ı1aknscı Mustafa Süleyman 
Hamal Mustafa Ha5an 

I 
•(· tip H ">viHnn Ar a lci 
1,.mur Hnsnn V cfik 

V nnon h"kçiıi mÜtE'vl'h.~ 
lih B yr:ınım çocuktan 

"" 1 ve Gü süm 
nrnç SiiJe,·m"" Hüseyı.ı 
"1nrı Christo Y ovan 

,...~ Dolct.:.;- Scm"r W ' . -;t:lsyonlnr fen memurl 
"'ııhf'n • • · .... 
,. tip w·,.11,.Jrr An tm1 
~ zancı Y edolchak M:ı.tin 
~~unm Roııschto Jean 

_ Te!lvİyeci Ahmet Cevdet 
f·hlil 

(

1 
, .~m~! Ali Recap B. Dö 

• ımc-u 

mnil Şiikrü, tesviyeci 

l 'l~mıın "Jnzmi, Amrle 
';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1arce) Levv, Har. SRlcirdi 

~~~~~::"" ı Peretti iV Jean, makinİsl 
HALK TRAŞ 

BIÇAKLARI 
Snhıplerl : Se,gili 

,.e sc\ imJi öz kardeş 
lerine Hayra. 

mını san~· \'e 
sevgilerle kul 

H 
A 
L 

lulnr. 

K 
Halk 

H 
A 
L 
K 

r; ... ., T! ... '~ 

tanesi 
15 

kuruş. 

:ı1u stnfa H·:seyin, Doğra 
.,, ı'I C' J 

S"rİf Feyzullah, tE-.sviyeci 
Y kup Samııel, tornacı 
Ynkup S ~i. ate-" .. ; 
Pessah M nahem H , ar. 
memuru 
Decallo Leon Har. 
muru 

me-

"ouftcııs Simon~ amele 
I<rissnk Paul, Muhn ip 
St phcoff Gcorges, Har. 
M muru 
~ .. ..,n .. • -..,,.,,7, m~l<in •,t 

O'jierski Jean, tesviye~İ 
Y clencie Thcodore, Yol 
fen memuru 
n~m:'" M~t.~ct, teni··ecı 
Rodrigues Aııaac, Har. 
..,,,.mınu 

nımitroff Theodore, ma. 
luıacı 

1'1nhmf"f Yıw\r, Rme1e 

Tecrübe 
ediniz '<' 

her yerde 
araymır.. 

V ucevi('h ~ ... ;,.o. Şef tren 
---------------..ııii l Foscolo Nico1as, makinist 

Oljierski François, memur 

Adres 

l&tanbul 

.. 
" Meçhul 

" .. 
lstanbul 

,, .. 
" 

Meçhul 

" ,, .. 
.. 
" Meçhul 

f stanbul 
Almanya 
fstanbui 

Edime 
,, 
,, 

f stnnbul 
Meçhul 

,, 
,, 
" ,, 

,, 
lstanbul 

" ,, 

Meçhul 

" lstanbul 
AJ~anya 

Meçhul 
,, Silici 

Is tan bul 

" Meçhul 

" 
" 
" 

" 

,, 
.. 

lstanbul 
Paris 
Meçhul 

İstanbul 
EJime 
Polonya 

lshuıbul 
,, 
,. 
" 
,, 
,, 
,, 
,. 

Meçhul 
lsta~bul 
Meçhul 

I stnr.bul 
,, 
" ,, 

Meçhul 

,, 
Icı .. • ·1 

,, 

Bulgnristnn 
İstanbul 

,. 

M~çhul 
1stanbu1 

Meçhul 

,. 
,, 
,, 

Tevdi Tarihi 

21/ 12/ 934 

,, 

" ,, 
,, 
, . 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

,, 

" 12 933 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
" ,, 

.. 
,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" .,, 
" 
,, 
.. 

21/ 1/ 934 
,, 
,, 

21/ 12 34 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
" ,, 

,, 

" ,, 

,, 

" ,, 

,, 
,, 
,, 
" 
.. 
,, 
,, 

" 

" ,, 

21 / 12 933 .. 
,, 

• .. 
" ,. .. 

Sark Demir1olları mü düriyetinin tevdiatı 

Meblağ 

19,55 

isim Adres Tevdi Tar ihi 

0,01 
0,5ı 

0,32 
4,01 
ı,38 

0,14 
0,10 
0,10 
0,15 

130,05 
0,08 
4,32 
0,02 

0,92 
0,85 
1,87 
1,65 
0,15 
0,67 

33,87 
0,16 
2,05 
0,29 
0,61 

0,02 
0,06 
4,22 

261,67 

1,54 
0,04 

154,11 
0,42 

Custo Ange, baJ muhasip 
Ragıp Salih, Makascı 
Eftimi Kole, amele 
Koatich Georgi amelt 
Abdül Sadık 
Y ovan Georgi 
Scialom Samuel, Har. me· 
muru 
Da.:.:ıtti François, Şakirt 
Görke Auguste, makinisı 
I . _.:ji Georgi, amele 
Hüsevin Ahmet oğlu Ah 
met, amele 
Mehmet, amele 
Hakkı 
Elefterios Nicolas 
Mustafa Bin Mustafa 
Har. memuru Minassia. 
Artin 
Har. memuru Theodorides 
Georges 
Müfettiı Artin Alexsandr• 
M!lkinist V!~=ca Michel 
Fen memuru Scardis 
Ch:-: .. : 
Makinist Antoniadeı Ba
sile 
Amele Nicolas Christo 
Mnkinist Kredian Joseph 
A teıçi Dascalopoulos 
Amele Natzo Georgi 

,. Elina Andria 
., Nelio Nasto 

ı.·ag. muayene memura 
Hahn Nicolas 
Har. memuru Milonas Ba
sile 
Amele Y oanides Trian • 
dafil 
Amele A vramm dul zevce
ni Madam Valica 
Tesviyeci Pfister Adouard 
Hareket memuru Sofia -
nopoulos Cristo 
Amele Copanaris Anastas 
İsha Mair, amele 
Katzicopoulos Jean, mu · 
hasip 
Berloudi Yani,. tesviyeci 
Rigopoulos Georges, hare 
ket memuru 
l\Tarcolo Christo, Boyacı 
V ochaidea Jean, trsviyeci 
Levi Da"id'in Varisleri 
Mühendis Otto Pavlou 
Melle Sarah Esther ve 
Frederique 
Georgi V enzanti oğlu, 
Venzanti Joseph 

Meçhul 
,, .. .. 
,, 
" 

" ,, 
" 
" 
.. 
,, 
,, 

" ,, 

" 

" Selani~ 

" 
,, 

,, 
" .. ,, 
., 
,, 

,, 

.. 
,, 

.. 
" 

" 
" ,, 

" 
" 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

İstanbul 

21 12 933 
,, 
,, 
" ,, 

,, 

,, 

" 
,. 
,, 
,, 
" ,, 

,, 

" ,, .. .. 
,, 

,. 
,. 
,, 
,, 
" 
" ,, 

,, 
,, 

,, 

" ,, 

" .. ,, 

" 
" 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

,, 

,, 

16,4ı 

3,52 
0,35 
1,96 
0,29 
0,31 
2,96 
0,60 
0,57 
0,03 
0,55 
0,35 

Doyçe Oryent Bank Dresd ner Bank'ın tevdiatr 

0,03 
18,68 

Y. Chalom Fils 
Hasan Tahsin, H. Hüseyin 
biraderler 
Mm. Baki Y erusalmi 
Melle Claire Camhi 
Melle Virg. Gorlero 
Georgu Vnssiliadis 
Zekiye Şerife Hanım 

" 
,, 
" •• 
" 
" 
" 

6/ 12/ 933 

,, 

" ,, 
,, 

1,04 
2,19 

18,-
0.03 
0,03 Nukudu Mevkufe Müdüriyeti 3/ 8/ 33 

27,93 
0,05 

80,77 
3,70 

Saliha Hanım 

l 

lstanbul Beylerbeyi Bos
tancıba§ı Abdüllah Ağa 
mahallesi Çınar sokak 
No. ıs 

,, 

61.81 
1,79 
o.ıs 
0,72 

Doyç~ Oryent Bank Dresdner bankm tevdiatı 

Şerife Didar H. 

Edip 
0,01 

0,02 
1,95 
0,97 
0,34 
6,69 

Huriye Hanım 

Kemal 

lstanbul Arnavutköy iske
lebaşı No. 93 
lsL Süleymaniye Bostan 
cı sokak No. 6 (Kurıuncu 
Zade) 
lst. Oskiidar Dolap sokak 
No. 14 
lsL Fatih Kıztaıı Pazar 
sokak No. 38 

3 8 33 

,, 

.. 
" 

1,09 
Türkiye İt bankasının tevdiatı 

O,Sl 
0,21 
0,04 
3,71 

0,9~ 

Atekıandre Köse oğlu ve 
Y ordaki Haralambidis B. 
Mayor Grafıtayn 
M. Vilhelm Homel 

O M. Matild Behning Lan . 
,09 b gev ert 

4,J6 Mehmet Nurettin 
o,ı2 

3,36 
2,12 
1,24 

0;25 

Hüsevin Mazlum Hayri 
Hayri Bin lsnmil 
Mehmet Şükrü 
Kari Schrecker 
Davit Delyon 

G,5l lzidor Modyano 
Muhafazai Asariatika 

0,27 Türk imece cemiyeti 

lst. Knlafatyeri No. 46 
Meçhul 

Nişastasyan Han No. 
2ı/26 
lst. Ostvender Str. No. 8 
Hanuber 
lst. Ömer Abit Han 2 inci 
kat No. 16 
Anadolu Han No. 14 

Meçhul 
lst. Tütün Gümrük No. 32 

Meçhul 
lst. Büyük Abut E. Han 
No. 28 
Sabuncu Han No. 6 8 
T opkapı Sarayı Müzesi 
Unkapanmda 1bni Meddeı 
mahallui No. 14 
Nuruoımaru)'e ceddeıi No. 
52 

9 1 934 

" 
,, 

,, 

,, 
" 
•• ., 
,, 

" 
" ,, 

.. 
r 

Meblağ 

• 

0,09 
0,20 

25,42 
1,02 
0,56 
1,93 

1,30 
0,02 
0,03 
0,03 

7,60 
7,59 
7,59 
0,01 
3,63 

7,75 

29,24 
1,58 
2,72 

4,oı 

1,72 
8,25 
0,80 
0,81 

32,r 
2,83 
1,71 

o,ıo 

5,79 

0,03 

383,62 
015 

2,10 
3,03 

23,40 

0,49 
0,53 

2,39 
1,81 
0,14 
''l 

211,63 

477,77 

94,83 

11,63 

ıs,so 
10,90 
ı,so 
5,56 
2,sı; 
2,69 

2,02 

2,31 

2,63 

1,0S 

42.09 

128,50 
129, ...... 

26,40 

158. ...... 

13,60 
26,'8 
ıı.;;; 
20..,.. 

1.023 ...... 

109~ 
251~ 
24, 

144, ..... 

37,70 
0.13 

887.3:t 
14,42 
3.48 
o,os (Devamı 15 ncide) 
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Cümhuriyef Merkez Bankası umUm Müdürlü9ünden: Siyasa 

(14 ilndlden devam). Osmanlı Bankası Beyoilu ıubeainin tevdiatı 

Banka Komerçlyale ltalyana'nm tevdiatı 
1 isim Adre Tevdi Tarihi Meblni 

Orta A vrupc:da 
vaziyet 

Çekoılovaky&da, bu memlelcct 

''"" 
Te•dİ ~aribl Oa111AO Raü Veresesi _________ M_eb_l_ai_ Ali ~ buı !ix'MA.uD V• 

Meçhul lô/ ll/!#33 

-= 
Jorj D. Avlonaı Verueleri Müskirat Fabn1cau 20/12/933 
J. S. Beraba Triyeıtede Via Michelan • 

Banlca memurlan federu · 
~na 
E. Y oannu Hanım 

.\1i Bin Mehmet Ef. 

seJo Buoaarroti 18 

Y etilkÖJ Rakım Bey Ho • 
çiç Nezdinde 
Yükaekkaldınm Anamo • 
pulo Hanında No. 1 

• 
• 
• 
• 

Memaliki Şarkiye franlJZ Bankaamm tevdiatı 

8-nınb ince Alemcl.r 
lad. HW.il 

Y .... •İmoa Y erasaldt 
ltaaaa Hayn Noar•th Z. 
8ect.-oe Çapariaa 

!?anıeloı Kulako. 

katan Abraham 
ICiınne Hanna 

Miiltü Z. Mehmet Fehmi 
lıaa1ı Kohen 

Mıne. Katrin Eltimiadiı 

~ N. Stroqilia 

J.JıKoa 

l>ioJ• Akeatorlacles 

Mme. lda. E. Tabab 

Panayoti Daclıraa 
'1ene Siranuı der 
~-...amian 

Tahran, Ekol Normal Si· 
periyör 7/8/933 

Jıtanbııl, Kanıarcrı.. A· 
rap Han No. 14. 7 /8/933 
lstanbul. Arnantkö~ 
Meçhul 
lstanbul. Ekol dea Sör 
Armeniea Katol~ Sakız 

Ataç Beyoilu 
lst. Pasaj Hacopulo, Be-
JOila 
Aımah Meaçit Apartman 
No. 19 Beyoğlu. lıtanbul 

Londra Oteli T epebafı, 
Beyotla 
lzmir 

• 
lıtanhul 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

809tan 5obk 
No. 21, B•lit 
Yeniçart• Hara· 
notlu 4partmaa 
Beyofla 
Atahamam DüJ. 

heci Sokak s.. 
J'Otlu 
C.:ata Senpı. 
Hu No. 12 

Atalum Tap 
No. 48 Usküdar 
T cnlcnparaft 

Mehmet P"fA 
Han No. 3 S. 
J'Otla 
Meçhal 
Alyanal& Ha 
lst. V. Martibl· 
~nezdinde 
Mesbul 

• 
• 

• 

• 
.. 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• .. 
.. 
• 

• 

Do,çe Oryent Bank Und Diıkonto Cezelıa!t 

il-. mühendia Biachoff 
Ou Obeneo t: Zabit Gieachmaım 
~ t• 

~abit ff•adı• r..1-
r 

~abit Költl.ert Gefnılter 
.llizım Meyer Leutnant 
İiçiik Zabit Rheanlander 
~ 
~ann Sc:Jımidı wm.. 
-.... Johanne. 
~nd Haeo O&erleat
~ Mülbnn Enet 
~ Jnaepb 
~lh1a11 
~· lltopuloa Alek .. nclır 
.,_._., Muıtafa 

~ieuae de la P...._ta-
1~ R.bibe 

lataallul Meçhul 

• 
• 
• 
• 

Jıtanhal 

• 
• 

• 
• 
• 
" .Jlaldaf 

• 
• 
• .. 

18/12/933 

• 
• 
• 
• 

18/12/933 

• 

• 
• 
• 
• 
• .. 
• 

.rOamanlı BanJraaı Beyoflu ıuLalnlıı te•diab 

Meçhul 

• .. 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

11/12/931 .. -• 
• 
• 
• .. 

reaeu 
33,82 ,:,. ö.ılkacıyan 

... 73 A. K.ıt.r.Jwt V ereaesl 
K. Hek.wa,.ao 

840,95 

215,51 

186,78 

Mme. Joanne Mullet 
Abdurrahmaa 

Muıtata Hılmi Be,. 
Oırnan Nizanu pafA 
C. WoodaJI Snuth 
F. L. Kolaro Vereaeal 
Euanne Vwtoe 

Yelda) İrnıenı Rum kadınla. 
n Cemiyeti Hayri1eai 

&68,80 Fatma Zehra 

59,65 
468,40 

Paaanyan 
Melikyan Fı. 

1 
Yakmaciyaıa 

Heliopulo 
111,30 s ... ,. ... 

IA. Kapına 
Camciyan 

59,70 franaız • Enneru Komiteal 
iM Bttffe 

161,80 Karabet Ulubelcy.a 
j Haçudur Hazadyaa 

19,90 Madam Zaruhi Antonyaa 

/ Sahak Oomigyan 
39.25 Geur Melıkyan 

717,45 Dr. Okıen Aramyan 

JS.- I Muhittin Mükrem1 8. Ah

Ng,3S du ilah 
Madam Meropi Teodoricli 

3.28 C. Vam'u 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• .. 
• 

• 

Banko di Romanm tevdiatı 
493,94 

Umberto Morinl Soçiet. Ko~•lt Dor-

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• .. .. 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• .. .. 
• 
• .. 
• .. .. 
" • 

• 
• 
• 

:rente nezdinde. Galata Z/8/934 
178,99 

1 

Cenant Rota 

2,H Sarrüel Bent,,.,~f 
Arlotta EUrida 

1,36 
Bekir Sılkı bin Osman 

l.oretuo Celluıt nezdinde 
ZonruldıJc 
Meçhul 
ltalyan Serarethaneal 
JHOZdinde, At&ıaa 
Meçhul 

• 

" • 

ı.n 
Banko di Rom•nrn latan bul tvbeıinln tevdiab 

7,Zl IC.apoWanko Alberto 

Konıl<&n f ede.·iko 

2,
43 

Mi..,& Uıkuif 

2,lS Pari LIJici 

Adato l:r.alc 
49•17 

K.Aatro Eaters 
Rahip G. Baklaunl 
Hauptmann J. 
Benbaaat Viktor 
SaJtiel Aelion 
Konti ve Şr. 

31;58 Di Kazanto Matteo 

Erminio Men. Milano 
103,80 

29.31 
128 34 

24,83 

23,88 

Mantrani ve Şr. 
RadAlli ve Şr. 
Verdier H. 
Demirluıpulian Aram 1\1. 
Grünberı SalomGA 
Huson B. 

273.14 1 Mazhar Bey Kaleff 
96,88 

1 

Mıufarn Klotikd Olin 
W. Şnurr 

14.11 Ketti SpiJiotopulo 
21.54 Şeh~nderian ve Milcaelian 
80,- H. Şvendener ( Schw .... 

1.4~.- dener) Maınilıaldea, S. 
27,- CaJI (lav) 

Kara A!i 1.•de Hıud Klmil 
71,- Alf• ve Sara, Sam 

Meçhul 

• 
Atinacla ff otel Cr11nde 
Bretanne DMJinJe 
Meçhul 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fiı enze (lta1ya) 
Napoli " 
Meçhul 

S. Cali ( 1 aviçre) 
Monu ( ltaly•) 
Jönev ( lsviçre) 
Meçhul .. 
Taptaa Han No. 23 C.. 
lata 
Meçhul .. 
Meçhul 

• 
• 

• 
• 
• 

5/3/9J.t 
,. 

.. .. 
• .. 
• .. 
• .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• .. 
" 

5/3, 9~ 

• 
• 

• .. 
• 

K. Eliaako mali Jwnlarının teı1'matı 

21,80 
7,98 

C0,68 
1,34 
5.22 

Malamateny• Romha 
Kalinol Vaıilyadia 

IJnri Gat"""' 

Hovarrenı Hova"fvaa 
A tanıı• Yonrh•ııdia 

Yani rapazoflu 

Vaail Zahariyadlı 

28.33 
l,23 
t,78 
7.37 
• Marıaritiı KJapsidia u.98 
2.29 P. Milihiyadis 

1.35 Yorıri V&1iliyaclia 
• M.,.iam Telliyaa ..,,86 
1.91 Mari Ksirafi 

4.SZ Mahüut Mamae 

28/ 11 1934 

• 
• .. .. 
" • 
" Kaualıc:anı Tern"hua 27 

.. 
• Yal iakeJeal Y oartci S. 4 .. 
• 
• :<Valide Han No. 21) • 

6,JO ile onun doğu yanındaki komıuıu 
Lt:hislan arasındaki munaıelet 

19,58 Çekoslovakyalıları çoklanLeri dü
3~.uo 

2,IU 

13.~ 

tünu'ürmektedir. Bu düşünceler. 
1934 ıeneıi başından heri Lehiı• 
tan ıİyasaaınJa görünen bir deni-

1~16 o 
tg,47 şikli!4 iki memleket münaaebe in • 

14,00 de inançaızlılc ve füphe!er uyan • 
25,64 dirmaıından ileri gelmektedir. 

2,60 Cihan ıavatının Avrupa:::la ıe-
5,11 melleşlirdiği yeni rejimi Ye mu. 
9,64 ahedeleri korumak için uzlaşmrı 

ve Avrupa ıulhunun imil!eri la. 
G4,lO n.ırunış o1an bu iki Slav uluıunuft 
0,98 d- '- b arasın °"'i İr korkulu vaziyet n-6,- ... ~ 
6.- den doğmqlur?. Avrupa ıulhu • 
4,50 nun ilerisini korkulan bu İfİn u!ı 
1,- neJ'.r?. l 

93,38 Çel,oıfovaklar lcen:li iddia'arr • 
2·- na göre, Lehiılanı yalnız kendile-
2.- rin·n dostu görmek değil, hattl 

JO.- . 
2.50 •amanıi bir mülldilJeri yapmak 

düfiincesinden hiç bir zaman vaa 21.-
112.52 
93,-

257,50 
206.00 

geçmemişlerd:r. Her iki m~m • 

lekeı it ve menfaatlernJe birbi
rine uymamıt olmadı~ından bat. 

ka iki tarafın menafii birbirini 
824

•- ikmal etmek mahiyet:ndedir • 

f ler ikisi de • yul<aru.!a dedı" x•1• 230,- t; 

50,_ miz gibi· 1917 ve 1918 ihtilaliyle 
3~.16 meydana çıkmıt olJuk!arındaa 

yeni Avrupa sulhünün ıürüp git. 
mesine tarftf atr olmalftrı lizım ıre. 
lir. Filhakika iki devletin il:C 

ıe~ekkü l ü ıırasında aralarında T o-
53,70 •İn mıntakasından do!ayı bir ih-

1 ilif çıkmı~h • 
154.- -ç 

14,75 ekoılovakya hu uyıunıuzfufıı 
iki larftf a hoş gelecek ıur"lle orta. 

~.85 dan kaldırmak için elinJen geleni 

420,- vaph, 1925 de iki devlet arasın. 
Ja bir .. Hakem ah ' tnamcıi., yapıl· 
dı. Bundan batka Çelcoı'o••kra; 
1934 ıeneai batrnc!a Lehiıtanuı 

J10,80 A!manya ile imzafadıtı .. Prolo • 
&,SO ~.ol,. u da hot gördü. Leh=ıtanırı 

bu iti batı huclutlarrnı emniret al-
21,10 ı ına almak için yaptığını dcşünıi. 
2.- !'Or ve komşusunun emniyetinin 

o.90 ~ en:Jiıine de f ayda!ı olacağına ka· 
1·90 lıul edirorJu • 

55,10 
J9 Ancak Lehistan ile AlmanJ·a •-2,- ..... 

10,40 r.uındal<i Lu protokolun imzıuın • 

9.ıs 

24,32 
J0,56 

J0.29 

dan ıonra hadis olan vaziyet Çe • 

~ oı!ovaklara ilk dütürKelerin<le 

yanılmış olduğunu fikrini verm·ı 

'e bu fikir gittikçe kuvvet bulmut-
10.29 l ur. 
14,68 

27,65 
25.59 

25,42 

32.JO 
57,30 
44,45 
45,15 
26,0J 
14,75 

3 !t1 
17 50 

404,67 

062 
o 10 1 
1 'W; 

3,:a 
0,1, 
1.8q 

0,4, 

l,61 

O,JO 

l,38 
1 75 
O.D2 
& 26 

2.~o 

J,70 

LehJiler Almanya ile muahec!e • 
lerini İmzalar imzalamaz, Lehiı • 
lan gazetc:leri eski dostları Çeko1-
lovaklara hücum elmeğe baı'adı. 
lı\r, bu ıazeteler Çekoı!ovak hü • 

kumetinin ekalliyetlere ait. he?e 

Teıin mıntakaaındaki leh ekal • 

lıyetine kartı olan ıiyaaetini ten • 

kit ediyorlardı. Fazı Lehli!er bu 
eka 'liyetin vaziyeti, baş!<a ekalli • 

yellerden, hele Almanyadaki Le!ı 
eka Tyet°ninkinden pek ziyac!e 

iyi olduğunu itiraf e-ylemi,'erdi •• 

Çekoı!ovakların fikrince, efer 
Lehli'er hüanüniyel sahihi olsalar

dı, eğer şikiyet:eri haklı iıe. bun

ları tatmin için iki devlcı araarn

da sulhperverane vaııla 'ar dii~ü • 
nülmü, ve bugün de mevcuttur. 

Leh atan matbuatının hücum • 

ları en sonra öy!e bir mahiyet aldı 
ki; Çekeı!ovakya hük&imcti Leh 
matbuatının hakiki maksadı T eıin 

mınlakaaıntlaki Leh ekalliyetinin 
vaziyetini 11lah defil, oradaki 

Lehlilerde bir hoşnutsuzluk, ga'e
yan uyandsrmak, ortaya bir .. iıtih

liı., fikri çıkarmak, daha do~rucu 

Çekoılovalcyanın tamamiyeti mül-• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

171.10 1 
1,81 :.CDeY&DU 18 ncıCla). 



18 HTLAUAHMER 
== zo ====== --··eir····veCi.ze_ .......... Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: 

(Baştarafı 15 neideJ Osmanlı Bankası lstanbu l ~ubes"n in le\·diatı 
"- Hilaliahmer iza adedinin Osmanlı Bankası Galata fubesinin tevdiat 

milletin rilştU lçtlmaisi ile müte- lıun· A ·•reı 1 

u T evdı Tarihi nasip bir dereceye 'armasını \'e __ _ 
biltiln bir milletin bu tenasübü Madam Eup. Papadopoulo Meçhul 8/10/ 34 
temin etmesini temenni ederim.,, Mahmut paıa ,, 

K. ATATÜRK Fuat Lostar .. 
-----·-·---····· ... - ........................ Tbe Mar. zl. Engeneerinı 
uıı ıı ı ıun uınıııııı 1111 ıııırııııııııuuuııııınıııı:uııııınııımıııq0 eo. Ltd. 

Ayte Hadiye H. 
.. .. 

Eyüpsuitan Vapur lske-

Af. Kara hisar 
Madensuyu 
kanı tasfiye 

eder 

leıi No. 29 S/ 10/34 
Fatma Şerife Kemalettin 
Eoktor D. Manouelides 
[dıp 

Meçhul " 

Müh di.s H H. Chonıc 
N. M.."' re • :uı 
l..oukns Xantbopou oa 
Tibe. !oMn ~ton11 
Maurice Caatelli 

~lllımllll"llllllıılaJldllllflllla-'-Dı Madam S. Hachachian 

kiYe-ini paralamak olduğuna Hüseyin C. Cemil 
inandılar. P. Vichnewaky 

B d b k T · &-''-- A. Ramog·tu Veraesi un an &! a eaın · mmULKA • 

" 
• .. .. 
.. . 
" Romanyada Galatz, 78 Stra 

der Mare 
Meçhul 

.. 
E. TirieJet Co. 

aından başka mmtaKalarm da hü- H 

Marquis d'Urre d' Autoia ,, 
cum hedefi olduiu aöylenmeğe larnail Ziya Galata Ferııeciler 
batladı. Lehistanın yalnız matbu- A. B. Anastaaiadea Meçhul 

atında değil, edebiyatında dahi P. Caridi Mahdumlan Preveuı 
Lehisatnın Macarista.nla hemhu - Angele de Celiı Meçhul 

dud olması ve Karpat Rütenyaıı • Gülzar H. ,. 
nın Çekoılovakyadan &)'Tılmuı c.ıbrielideı dem. .. 

arzu ve teıvikleri görünmektedir. Mari Mardroıian .. 

,, 

" 
•• .. 
" .. 
" 
" 

• .. 
" 
" .. 
,, 
" .. .. .. 

Prenaeı Rukiye H. • 
Gene bu cümleden olarak Çe- Sahibe Sultan " 

koslovakyanın bir takım parça • O. Yacovou ,. " .. .. 
larmın mahiyetçe Leh1i olduğunu K. Aidinian Vereaeai ,. ,. 

bu arazinin Lehistana ilhakı li · Binbaıı O. Hibbert ,. ,. 

znn geldiğini iddia eden bir tez Osmanlı Bankasmm Beyoğlu ıubesinin tevdiab 
bile yapılmı§tır. Lehiatanda Mösyö L. P. Oıborne Meçhul 25/ 9; 934 
Studnieo!ki taraf mdan geçenlet"de Möayö A. Vighier .. ,. 

neıredilmit o!an bir kitapta bu tez Fuat pqa El Ava .. ., 
Lehlilerin Alman1arla birJikte ta- Madam V

0
eneziou 

1
Palmyre • ., 

k" "ki · • dd" 1 A amanı Ba.nkaımm latan bul ıubesinin tevdian 
ıp ett1 erı t ıa o unan umunu Ahmet Cemal Meçhul 

1812134 
tecavüz ve geniıleme aiyuetiyle I Yüzbaıı AbduUah .. 

bir leştirilmiştir. Bu siyasete iÖ • Ahmet Refik (Hitt'e 
re Lehistan ile Almanya, daha kü- MüJizim) 

çük müttefikleriyle birleıerek or· Alt W. l. 
ta A vrupanın hııritasmı büsbütün Anıutaıiades Alelr S. 

d • · t" k · t• lar Ahmet Arifi bin Muıtala 
egış ırme 1a ıyor • A "1-

sauıon Madam EJi.. 
Le histan hariciye bakanı 'Bek Y ervant 

tarafından bu §Ubatın birinci gü- Ahmet izzet 
nü parlamento hariciye encümeni 
önünde verilen nuıuk Lehistan 

cümhuriyetinin komıulariyle olan 
münasebatma taalluk ettiğinden, 

Çekoslovakya ile Lehistan arasın
da mevcut naboı vaziyeti tashih 
etmek için iyi bir fıraat teıkil edi • 
yordu .• 

Halbuki; Lehistan hariciye ba
kanı bu fırsattan itsifadeyi aklına 
getirmemiştir. Bu nutukta bü • 
tün komşu devletlerden bahıedil • 

Ahmet Hulusi Pap 
bin Süleyman 
Ali Münif bin HAida 
Haa Ahmet Fevzi pap 
Müşir 

Ali Rıza. Y eyen 
Aropian (Profesör) 
Ambrouiades D. 
Radetti Dul Mlldam Hanri 
Courtelli Socrate D. 
Baker A. Mary 

diği haldeÇekoslovakya olduğu gİ· Bakaliaı 5arkia 
bi dışarda bırakılmııtıır. Bu garip C. Cartounide• 

. k Ç k l b Kontes Sholet vazıyete arşı e os ova.k mat u- Co d"' 
ab: "Böyle hareket eden Lehistan roe upoum Jıan Madam Bed-

.. .. .. .. 
• 

Divanı Hümayun Müter
cim Muavini 

Meçhul 
Sabık Ma.naabr Valiai 

Meçhul 

.. 
Calam Abit Han No. 42 
Meçhul 

" 
Galata Tngiliz Poahlhane-
si poııta lıutua11 73, Baker 
vasıtasiyle 

Meçhul 

• 

orta A vrupaya ve doğu Avrupa • Caillard Ledy MeçhUJ 

ıma kartı tuttuğu ve i\ittütü ıi • Cortazzi Matmazel Maucle 
yasanın ne olduğunu açıkça ve Canelli Antoine 

namuskarane ıöylemeaini istemek Coidao Madam 1. 
çağı artık gelmemiı midir?.,, Su
alini sormaktadırlar. 

Galata Ermeni Katolilr Pat
rikhaneai idare Hey'eti. 
Ethem Bey Hamdi bin 
Mehmet 

,, 
" Beyoğ!u S1tlm 'Aper Ya. 

:ıcıa Sok!J< Nahit Bey H• 
nı No. 16 

Meçhut 

.. 
• 
• 
• 

.. 

.. 

.. .. 
• 
• .. 
.. 
• 
" 

• .. 
,. 
,. 

• 
,. .. 
,. 

" 
,. 

Çekoslovakya ile Lehistan ara
ımdaki bu fena vaziyetin düzelti). 
mesi, gene Lehistan ile Fransa a
rasında müphemleşen münaıeba • 
tın vuzuh kesbetmeai, Lehistamn 
Avnıpada cihan harbinden sonra
ki vaziyeti idameye çahtan dev • 
letlere karşı tuttuğu ıiyasanm 

diızelmesi, Avrupa ve hatti crhan 
ıulhu için pek büyük bir i.mil ad

Ekrem Ef. bin Reıat 
Erlenizian Michael 
Fatma Muhibe H. 

.. 12/2/34 

edi imek lazrm gelir. 

Çekoslovak gazeteleri diyorlar 
ki: 

De. Forıü Matmazel Emma 
Fuat Hikmet 

Fahriye H. binti Faik 
A. H. der. S. Abdullah 
Hüıeyin 

Fowle L. B. 
Foundouklian L. 
Cravier Madam Roulie 
Müteveffa Hüs. Calip pafa 

"Lehistan için, herkesin fÜphe zevcesi Gülizar 

ve endişesini uyandıran bu yeni Hüıeyin Kazım. Cezil"ede 

vaziyet de uzun müddet kalmak C. Huelaire Aine 

mümkün olmıyacaktır. Avrupa ı Hüıevin Rıfat 

devletleri arasından yapılan mü - ı ""mdi Bey bin Hacı 
zakereler, Roma müzakerelerinin M~hmet 
onunda hclsd olan vaziyet, Lon - ıMeJ.met pafa nvceai Huri-

dra konferansında tarkt Avrupa ~ ~· .Al' V 
_ 1 _ d ••L!!h ed"'---" . 1 " 11m ıca nn Hıuu 

paY.hnın a mum aza 11DJe91 ıı- Hü • ""f L• t'h h" 
,,.vın r • • oın nı. ım 

bi hidiseJerden sonra hakiki du • Heslouin R. L\uffray 
ru9un mahiyeti elbet meydana ç.ı- ı 
kacaktır.,, • HatıtMMnlk Mad8m Aw 

.. 
" 
" 
" 

Erenköy Ziyapa~ \,,ntıft 
Darülfunun İstanbul 

Meçhul 
,, 
" 

" 
" 
" .. 
" 

" 
.. 
" r 07.koı>aran 32 Creepf 

Apwtmlmr 

.. 
,. .. 
,. 

" 

" 
" .. 

" 

.. 

.. 
• .. .. 
• 

laim 
Meblağ 

O 90 Jrvi.ııg Rogcra et Co. , 
10,.ı;S Livorpool 
1,30 Jacob Miltiadi Ef. 

13,65 

7,45 

Kaasapian Madam Anna 
Kadri 

Adres 

M::~':uJ .. .. 
Gümüısuyu Kıılaıında 

Muzikai biımayunda 
Çalgıcı. 

Tevdi Tarihi 

12/ 2/ 34 

.. .. 

" 18,76 Kebyaıann H. Beyoğlu Tokatlayan Oteli 
" 11,15 Koç.hisarda Kouradjioğlu 

6,80 z. Koçhiıaı 

Meçhul l o,95 j K.iz.ım Zade Mahmut 
6,65 l.aughton 

4 4b l 1..ebaudy Biraderler 
.. 
,, 

' Liman Von Cıındera Mat-
33.SS mnzel Ncily u 

6,25 Mustreıı Greaoire ,. 
Murat Ef. Sabık Dü.runu U. komİ6eri 

16.93 
4,&0 

15,-
6,95 

16,34 
33.69 
63,03 
23,66 
24,-
0, 75 

20,83 
6,-

25,-
7,75 
1,71 

..0,39 
188.10 
lSö.05 

6,02 
4.84 

106,-
251,--

Mehmet Bey Ceza Reisi 
Mehmet Aaal Babı Ali 
Sabık Kerek Naı"bi Meh -
met Şükrü Meçhul 
Melek H. Binti Mehmet ,, 
Mu.bittin Bin Osman Pat" Mülzim Hassa Böliiğü ku

mandanı Kad köy Bıaua 
sokağı No. 16 

Marie Madam fda Ger
trude 
Matef P. M. 
Mehmet Celilettin Bin Sa· 

Meçhul 
,, 

dık Niıantaıı Kağıthane cad 
dcıi 

Tuıtafa Sinan Vereıeıi Meç.bul 
Ottoman Paper M. G. Co. 
H. E. Pean Tbomaoo S. 
M. Lead 
Piaani H. 
Balli Georges 
Raif Bey Sanca 
Ralli Ant. et Madam Ma -
rie Ralli 
Roıetto Jean 
RaJli Etienne 
Süreyya B. Vlora 
~ :hneidcr "iadam Hami 
Sprini G. 
Dr. Süleyman Rami 
Sait Daoud 

.. 
p 

.. 

.. 
• f ıtanbul ldübünde 

Meçhul 
,, 

Mimar, Yefilkôyde 
Meçhul .. 

" 12) 2 934 .. .. 
" .. 
" .. .. 
., 

• 

• 

• .. .. 
• .. 
" 

• 
• 
• .. 
.. .. .. 

35,
ı.-

Beyrut Oımanh Gaz Ano· 
nim Şirketi. Meçhul 18/2/ 34 
Schepera P. 8flğdat - f:refli Şömen • 

16,-
15,SO 
33,57 
U,01 

7,89 

36,15 

1,10 
11,40 

8,52 
28,-
15.-
s.-

101.89 
7,18 

2,91 
16,41 
7,72 
1,47 

döler intaab. 
Sumerı Madam M. Meçhul 
Siderideı Kenoplon ,. 
Spiro Haa Mihali Kürlccü Kaprn 8 Galata 
Turkish Regie Export co. Adresi Me5hul 
Tahir Gabtiel • 
Tapu .. Lucien Madam .. 
Tıp Fakült~ıi .. 
Sıhhiye İdaresi ,, .. . 
Matmazel Angele Sununa 
Amavutköy Harilaede -
leri menfaatine iane 
Tarabya Lewn Tennu 
Klübü 
f atanbul Oniverıiteai Tıp 
Fakültesi 
Viıoureux (Düyunu U • 

" 

.. 
.. 

mumiye müfettiıi • 
Anadolu Şöme.ıdüferleri • 
Dr. Adnan ve Celale Fu -
at (müşterek hesap) H~~lia!ımer merkezi uma 

mıaı 

Ahmet Cemat, Mehmet A· 
Ji Meçhul 
Ali Mazhar Hacı Haaan Galata Latif Han No. 6 
Antoine Alsap) Antony 
Alsop Com. A Kawkinı Eıo. 135 

Eıtwood Good Maya Ko
ad vıuutaııile 
ltalya'da Napoli'de Kontİ· 
nantal Otelinde, B. Amat -
ra vaııtaıile 

.17,33 
83,,88 

Ceorget Arsenakiı 23
•67 Hermine Anlanian 

96,18 Aaric, Andre JOfff 

Meçhul .. 
Köprüler ve Y olv Bat 
Mühendisi Beyoğlu Surye 
Çarııaı. 

S,71 Ane Ferlıude Hanım. Bin 
Reıat Meçhul 
Robert Binay s 

2.88 Madam Biıton Aznif G. 
Misak 

111.78 B<>sorpl Evaei 

1.47 A. Carporal 
11,-

.. 
.. 

lıtanbul Sulh•n Hamann, 
Bakırcılar Sokağı, 87 
Ağa Hamamı sokağı No. 
22 

6,31 
2,55 

Caratheodory Paul X. Y. 1 stanbulda Ticaret Hanm

75,11 
14,89 

M. Stavro 
C!ıalan Maurice 
Th. Conııta?>tinidou 
A .. Coımetto 

143.88 Gü.tave Cirilli 
131.98 Deecb 

4.21 
l,IS Atlı. Dem. Dimo. 

J,70 
Madam Dimaa 
fallmer John :r.~:ıde 

da J. M. StaVl'O vaaıtaaile 
Meçhul 

LRdoskaler, No 6 lstanbu) 
Omer Abit Han l nci lnt 
No 11 ,., 13 
J\.dresi meçhul 
Mülkiye r···~:ttifi, Calata 
lngiliz Postahaneai vaıı -
taıile 

Meçhul 
,. 

Elıwick Workı, New Cast 
le Opon Tyne S.-

20.74 
J,07 

StePhan Fuasel Meçhul 
M. Camet Filı Bursa 
Madam Gregoropulo Sına . 
raacla Halki Palaı, Heybeli 
Beynelmilel Hakem Mah • 2,18 

1.54 
1.15 
3.78 

22,19 

kemesi Osmanlı Meb'11saıı 
P.'nabu 
ı\rdıaki Cun:uclıdjian 

V. Cumuchdjian 

.... .J 

Meçhul 
Galata Mahmudiye 
No. 25 
Galata Ali Ekber 
ncü kat, Galata. 

aokaı.. 

Hanı J 

.. 
" .. .. 
• .. 
.. .. -
• 
.. 
.. 
• .. 
.. 
• .. 
., 

.. 

.. .. .. 

18/2/34 .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 
• 

.. .. 
.. .. 
" 
.. 
,. .. 
.. 
• 

.. 

Mcblal 

5,4' 
59,23 
s,ıı 

3,13 
22,25 

1,88 
189,19 
95,74 
67,1') 

s.-
s.ıs 

so-
1,01 
3.84 

11.,89 
2,33 

19.72 

31 .73 
2,16 

6.76 
3,SS 
7.SO 

42.61 
s.-
2.o4 
ı,ıf 

3,20 
1.20 
6.60 

140.10 
295 

65 88 
ı,Sô 

21.13 

16.91 

JO~ 
19.94 
2,26 
9 ...... 
1.41 

4S...-: 
26.31 
ıo.s1 
ıs.44 

ı .2P 
26,41 

s,55 

3~.01 

rrJl'I 

ıoi; 

s,90 

7.8' 
31.SO 

ıS,90 

s.sS 
358.SO 

9,6' 

14~ 
s,ıfl 

11.1• 

109,ıJ 

'~ 
615~ 

:;BJ 
s-~ 
ı1.ıl 
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Cümhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden 
(Baıtarafı 16 ncıda) 

Saq/,ı4 6alıiskti ---- ....... -' '-' ~ 

Gripten korunma Osmanlı Bankası lstanbul ıuhesinin tevdiatı 
Tevdi Tarihi Mebl8.ğ ve isim Adres 

Hafız Hüseyin Adresi meçhul 
P. Wc:-!!:crn I!~'., ,, 'd Ç 
Ha.san Tahsin (veresesi) Beıiktaf, Vali. e eı • 
Bin Abdülkerim. Hazır bu. mesi Mezarlık cıvarı 
lunmayan Varis Niyazi S. 
Hiuesi. 
Hatice, Necmiye, Mazhaf Boyacıköy 
Pa~a . 
Jameı Tardef Hayton Advisc:-to Amıralty 

18/2/34 
,, 

.. 

.. 
,, 

lbrahim Bin Hamza Frnncı No. 116, Yağ .ma • 
ğazası Galata V eznecıler 18 2 34 

Dr. lımail Hakkı Abdullah Meçhul " 
Sophie M. Jacobo •• " 
Matmazel Donna Jacooon " ,, 
Kiımil " " 
A. Kassapoğlu " " 
Madam Auguıta Keun R. La Fontaine ve Mah 

tumları Sansar Han latan 

Harapik Kiriko 

Dr. Elie Laidakis 
Florimond Lemmi 
P. Magnidovitch 
. ::ıy:':lakam Maxwell 

bul 
Azarian Bcyc,:r.ı, Mail • 
tumlan Galata vaııtasile 

Adresi meçhul 
Meçhul 

" Müttefik Devletler zabıta· 
ıı sabık polis ıefi 

Mehmet Muhittin Bin Ah· 
met Refik Galata Adalet Han No. 2 
:i. K. Van Millingen Adresi meçhul 
K. Mihran Muradian ,, 
P. A. Miorini Falero Han No. 23 
Muhittin Bin Hasan Kadıköy Süyütlü Çeıme 

· caddesi 
Kari Mahlman Almanya sefarethanesi 
N ead Han Col " 
C. Nicol Binbaıı, Dolmabahçe Ga • 

U üsret Sadullah 
Ömer ı::~ıim 
Madam A. Pangaloı 

raıı 

Meçhul 

,, 1 • 
Kaymakam Apoıto oı un 
hesabının nakli 

A. S. Patrikioı ve Mah • Tüccar, Ömer Abit H.m 
dumu No. 12 Galatı 
H. Pearıs ve Whittall Me~hul 
Paul Piketty Panı Ordener Sokak 185 

Ardouk Leybovitch P~ 
meranz 
Achille PoJymeriı 
Emest Prince 
S. J. H. Preıenti 

Georgeı Rally 
Al. Raudoy 

Raziye H. Binli Hüseyin 
Nazif 
Dr. Rıza Sait 

Leon Rollin et Co. 
Salih Asım bin Hacı 
Rüstem, Osküplü 
Salih Vehbi Bin Necip 
Sabina Shayer 
A. K. Sbimavonian 
Marek Schwark 

Şeyh Şamil Zade Sami 
Alfred 'silley 
Madam Nora Silley 

mükerrer No. 

Kontinantal Hoteli 
Meçhul 

,, 
Galata Patrikyadiı han. 

6/10 
Mühendis, Balya Maden 
Britiıh. Bakar And Shi
ppinger Müdürü Onyon 
Han Galata 65 

Meçhul 
Dr. Salih Salt vasıtulyle 
Babıili 87, Jıtanbul 
Kahire, Posta kutusu 970 

Buna Yetil mahaJlesi 
Meçhul 

,, 
Amenka Sefarethanesi 
Mühendiı, PeraRalaı, ika· 
rnetgilıı Viyanada, Kiri
ne Schfiiga11e, No. 26 
Meçhul 
Khedivial Mail Line 

E. Spolianıky ve M. Gou11 

Alf. C. Silley vaaıtasiyle, 
Khedivial Mail Line 
Kredi Lion Alman Ban
kası Galata 

Süleyman pqa bin Halil Tatkaıapta, Topkapı So
knk 161 
Meçhul 

,, Tevfik bin Davut 
Sofi Talaaao 
Alex Theologoı 
Emest Thomıon 
G. Pean Thomıon 
Han-y Verra 

OımanlıBankasında Memur 
Meçhul 

R. Wenhoms and Co. 
Avukat E. Whittall 

l. de Wroblesky 

Dem. Yalrovon 
Yusuf izzettin 
Yusuf Nazmı Mustafa 
Flora Zarifopulo 
Anglo Continental Prd. Co. 
Britiıh American Entest 
Fol Soldien 
lngiliz Klübü 

Muvakkat Adliye Komiı· 
Yonu 
Mültecilen Yardan 
Yeti Milliyesi 

Cemi-

,, 
Voyvoda Han, Galata 
Adresi meçhul 
18 Colelıeme Row Lon· 
don, s. w. 10 
Merlo Via Monta Napo

Jeoni 28 Milan il 1 
Meçhul 

,, 
,, .. 
,, 

" Beyoğlu Kahriılan Sokak 

No.35 

" " .. 
Meçhul 

.. 
" .. 
,, 
" .. 
.. .. 
,. 
,, 

.. .. ., 

,. .. 
,, 

.. .. 
18/2/ 34 

" ,, 

" 

" 
" 

" 

"" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 

" 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 

.. 
,. 
" 

l 

6,38 
4,43 

55,82 

5,75 

5,29 

314,61 
5,83 

428,65 
66,-
10,22 
6,37 

7,22 

4,38 
24,75 
34,4() 
12,51 

15,-

2,90 
154,26 

4,-
16,02 

9,1.l 
93,90 
5,90 

41,34 
70,40 

172,65 

3,59 

19,20 
7,14 

21,96 

70,90 
2,64 

29,-

10,88 
17,87 

43,90 

34,94 

2,73 
1.298,14 

425,58 
23,46 
18,50 
16,94 

2,90 
14,82 
3,15 

36,37 

24,32 

tedavi ça·releri 
Grip, lstanbuldaki büyük ve 

gürültülü salgını hafiflemiş o1· 
malda beraber henüz tamamen 
aönmemit ve Anadolunun bir çok 
tehirlerinde de yeni yeni kendisini 
göstermeğe batla1nıf olması iti • 
bahiyle iyice bilinmesi herkes iç.in 
lazım o1an haatalıklardan biridir. 

Grip eıasen büyük salgınlar 
yapmakla töhret kazanmaktadır • 
Tarihte, zaman zaman az veya 
çok kısa aralıklarla bu hastalığın 
milyonlrca insanı yere vurduğuna 
ve bunların mühim bir k11111mı da 
öldürdüğüne ıahit oluyoruz. En 
son defa 1918 de müthit '\'e çok 
öldürücü bir ıalgm yapan bu hsta
lık, ondan ıonra her aene, muhte
lif ıiadette ve hiç bir zaman bü • 
yük salgınla ölçülemiyecek kadar 
hafif dalgalar haUnde kendini 
gösteriyor. 

Fakat, aalgın ne kadar tiddetli 
veya hafif olursa olsun, hastalığı 
ayni hastalık gibi telakki etmek 
lazımdır. Bugün gribin mikro· 
bunu bilmiyoruz. Bunun için koy • 
doğumuz t~hisler ve yaptığımız 

tedaviler, daha ziyade hastalığın 
arazına göredir. Fakat bize bü -
tün bu arazın verdiği kanaat fU • 
dur ki pratikte bütün bu hastalık
laJ".1, ayni arızanın hafif ve §iddet
li ıalgın yapanı gibi telakki et -
mele ve tedbirleri, en hafif vak'a • 
da bile en tiddetli vak'alar gibi sı· 
kı tutmak mecburiyetidir. 

Grip, şiddetle bulaşıcı hastalık
lardan biridir. Artrk buna in.an
mayan kimıe kalmamıttır. Çün· 
kü hastalık bunun en güzel delil
lerini her gün vermektedir. Bir 
evde, iböyle ıalgın eınasmda bir 
tek gripliye tesadüf büyük istis • 
nalardan birini. teşkil eder. 

Grip, hatta o kadar bu1a§rcıdır 
ki, bütün korunma çarelerini kes • 
kin bir ıekilde anlatmak çok zor • 
dur. 

Fakat grib"n insandan insana 
doğrudan doğruya geçtiği muhak
kaktır. Birisi vasıtasiyle sirayet 
vardır, fakat bu zor §artlar dahi -
linde olur, ve çok azdır. Şu halde 
ilk it olarak gripliden kaçınmak 

iazımdır. Gripli olanm da ken -
dini bilerek herkesten kaçınması 

lazımdır. Bilhassa öksürük, ak· 
sırık bu hastalığm ıirayetinde 
en birinci planı tutar. 

Grip, hemen her vakit, kırgın -
lık, bel, baı, mafsal ağrıları ür -
perme ile baılar •. Bunu hazan 40 
dereceye kadar birdenbire fırla • 
yan bir hararet takip eder. O 
gün veya ertesi günden itibaren 
gribin ihtilatları başlar. Bu ihtilat· 
lan en hafifi olan nezleden, en 
ağırlan olan zattürree, kulak has
talıldarına kadar gider. Çok defa 
yüksek ateı olmıyan hastalarda, 
kırıklık ve bat ağrısını, halsizliği, 
uf ak bir ateı, ondan sonra nezle, 
öksürük ta:kip eder. 

Gribin yüksek ateşle ve büyük 
arıza1arla seyreden ıekli zaten 
hastayı yatmağa ve muhakkak bir 
hekim tedavisine kendisini terket
meğe mecbur edeceği için nisbe· 
ten iyi tedavi edilir. Ve çok de
fa bu suretle ağır batlnyan grip • 
ler, fazla itina edildiği için ihtilat. 
sız geçer. 

Gribin en fenası ve en çok ihti • 
Jat yapam soğuk algınlığı, nezle 
diye telakki edilen hafif şekilleri
dir. Bunun için bilhassa grip sal -
gmlarında en ufak bir kırıklık ve 
nezleye büyük ehemmiyet vererek 
derhal yatmak lazımdır • 

Bir defa grip ekaeriyetle büyük 
hararet tahavvülleri olan mevsim
terde husule gelir. Bu mevsimler 
soğuk algınlığı ve bunların yapa -
cakları kulak, boğaz, göğüs hasta
lıklan için en müsaid zamandır . 
Diğer taraftan grip uzviyette mu. 
kavemeti kıran en mühim hasta -

Osmanlı Banliası Galata meı kezinin tevdiatı 

isim Adreı Tevdi Tarihi Meblağ 

hklardan biridir. Şu halde böyle 
bir mevsimde, gribe yakalanmak, 
her türlü ihtilatları kolayla.§ırır. 

Halbuki bir iki günlük bir isti -
rahat, biraz sıcak içecekler, hat 
ağrısı ve kırgınlığa karıı mütat 
ilaçlan almakla hem hastalık at • 
Jatılmıı, hem de ihtilatlara mahal 
verilmemi§ olur. 

Grip, her mütad 2 • 7 gün süren 
bir hastalıktır. Bu müddetin so -
nunda devam eden hararet derhal 
dikkatle göz önünde tutulmalıdır. 
Muayyen zamanda dütmeyip de -
vam eden ate,Ie, gripte daima bir 
ihtilat i§aretidir. Bunun sebebi • 
ni bu1durmak için hekiminize in • 
ceden inceye muayene olmalısınız. 

Grip ihtilatlarından koruıunak 
için ilk çare istirahattir. Bunun 
kadar mühim ikinci çare de te • 
mizliktir. 

BHhassa boyun ve ağız temiz -
]iği .•..•. 

Gr"pli ekseriya nezlelidir de • 
mi~tim ... Nezle hakikaten gribin 
en belli başlı ve en §aşmıyan ihti
latlarınclan biridir Bütün kulak 
iltihap'armda da en büyük 
rolü işte bu basit zannedilen nezle 
oynar .. Hele çocuklar da ..• 

Kezalik zatürree gibi göğüs ih • 
tilatlarında da bu temiz olmama, 
istirahat etmeme, soğuk alma ka -
dar mühim bir yeri vardır. 

Bu basit tedbirlerle, ihtilat et • 
memiş bir grip, hemen yüksek a • 
teşli bir nezle gibi kolayca tedavi 
edilir ve geçer. 

Fakat bunlara riayet etmeyen • 
ler de apır ve hazan ölümle neti -
ce1enen büyük ihtilatlar hasıl olur. 

Şu halde gribe yakalanmamak 
için en mühim tavsiyem fU ola • 
calcbr: 

Griplilerden kaçınız ... 
Griplilere de son tavsiyem şu -

dur: 

Eu ufak bir rahatsızlık hisse· 
dince derhal •ft tınız . 

Dr. - Rem, - Rif 

201,80 Env• pqa 
50,22 Mehmet Hamdi 
27,56 A. Kaldinikyan 

Meçhul 22/ 1/ 34 
Erkanıharp Evrak Mem. 
Selimiye Hastahanesinde 

,, 
6,74 
6,58 

S i Ş L i 
Bulgar hastahanesi 

32,24 
2,12 

33,19 
2,75 
6,90 

7,70 

32,39 
6,39 

135,83 
68,14 

6,90 
16,62 

57,61 

27,93 

3.687,01 

Ali Şevki 
Halil Onbqı 
lımail Usta 
Mehmet bin Hamdi oilu 
Mustafa 
Tevfik Ef. 
lsmail Mehmet oif u 
D. Raptopulo 
M. Aıot 
Madam /Jl. Aılanıaes 
ı. Karagörgiyu 
P. Kracker 
Tiano et Co. Starr 
P. Krac:ker 
Abdülvahap 
P. Kracker 
Kemli 
Şakir oğlu )Jt 

ŞGrayı Devlet Reisi 
A. Aslan 

60,39 Süleyman Hasan 
15,63 M. Petaris 

Nefer 
Malllnı değildir. 

' 16ncı depo alay 
Eyüp Sultan Cami 

Meçhul 
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2,-
1,71 
2,-
5,-

4,-
10,-
5,-
10,-
3,-

25,-
20,-
5,-

40,-
5,-

30,-· 

5,-
0,50 
S,-

281,25 
5,-

9.500 kilo Eıkmek 

Francela 
inek sütii 

900 
9.000 
1.200 
ı.200 

12.000 

,, 

" ,, Sığır eti 
,, Kuzu ve koyun eti 

Adet Yumurta 

Şitli Bulgar hastahanesi 9 ay• 
lık ihtiyacatı için balada mıkt4r
lan gösterilen erzakm tedariki 

25 - 3 - 1935 tarihinde saat 15 
de pazarlıkla eksiltmeye lronmut· 
tur. l~tirak etmek il)liyenlerin 
mezkQr aün ve saatte liutahane
mizde bulunmalar~ ve fazla tafıi· 
lat almak için her gün taat 9 dan 
12 ye kadar hastane levazım oda
sına müracaatları. 

Müdüriyet 

.Rıtat Şerif " 
Omıanh Bankası 

Meçhul 

Galata merkezinin tevCliatı Hriıtalris Ef. 
22/1/34 12,49 Çerıi oğlu lsmail 

" " 

230,-
52,47 
25,-
12,80 
15,-

Hilaliahmere 
A 

Aza 
Nizamettin 
A. Aslan 
Pandigon 

,, 
Matımat Hand 
ICazandyan 
An Şahap 
l:ıntn 

" 
" ,, 
• ,, 
,, 

Bostancı ihtiyat Zabit 
4 ünc:fl hölülı Yuı 

" ,, 
,. 
• .. .. 
" 

5,50 Müzeyyen 
1,78 Hüseyin bin Mehmet 
0,93 Dökmeci Manuk 
15,- Şakir oğlu Salih 
!,- Hain oğlu Mustafa 
2,- Madıun Mehmet Nazif 

lrhe Cie. Ho~oise d' /i.• 
ıunnce. 

" ,, 
" 
" .. 
" 
" 

' 

" 

" 

" 
" ,. 

.. 

5,-
4,-

13,-
8,-

20,-

17,05 

Olunuz 

• • 

Çünkü O, 
Hepimizin 
Şefkat Ocağıdır 

• • • • • • 1 



SAHiBiNiN SESi RADYO 

Co1' urt bir hututa malik bir mable dahilinde mena 'liu a!ıbe: 
Sekiz lambalı ve yirmi adet tuli me•ce röre ayar edilmiı deneli, 
15 metreden2000 metreye kadar alan bu ahize, rad70 ve mu'llk 
feaninin en IOD tekimülitmı nefıinde cemetmiftir. 

Yilkaek "9vettürlü buauai devreli bir pentod ve deiitea ı.a.. 
auiyetiyle müıterek çalıpn antifeding limbaJan •aaıtaaıyle 
makinenin her tuli mevcde ayni mükemmel randımuu vermui· 
nl temin e~er. 

SahıDinin Seıl, 
Nurettin ve Şki 

A.. Vetter, İzmir. 

Satrt mahalll: 
Beyoilu Bay Mahir, Zoquldak. 
Ankara B•y Sedat Sahir, Menin. 

Bay Cevat Celil, Sam.un. 

NEDKALMiNA 
EVLENECEKLERE 

VE EVLERiNi DOŞEYECEKLERE PEK MOHIM FIRSAT 
Hiç bir mobilyacının rekabet edemiyeceii 

ucazluk 7almz latanbulda Riza Pata ,olm-
ıunda (66) numaralı 

Ahmed fevzi'nin 
ASRI MOBiL YA 

MACAZASINDA dır 
1Car)·o!a1ar, yenıek ve yatak odası takımları; çocuk araba •e 

karyolaları, perdeler, kornitler, tüller, paıpaılar ve aand'1yelerin 

··-• ,.iiiiiiai....,..envaı bulunur. Tc1efon: (23407) ~----·~iiii!i!!!i!!I .................................... ~ 
'f. C. 

Emniyet Sandığı 
Kurumu 1868 

RtLAUAHMER 

ANADOLU 
Türk Sigorta Sirketi 

4 Üncü Vakıf Han lstanbul 

ihtiyat ve sermayesi: 

1.000.000 Türk lirasıdır 
• 

Nama muha• rer hisse senetlerınm (0/u 60) ı Türk'er elinde itr. 
TUrldye it Bank&.11 tarafından teşkil olunmuştur. idare mecltsl ve mldlrler he7etf " mem•rlan •t•l

a. TOrtler•n •lrekkep yegane T8rk Sigorta Şirketidir. TOrklyenin her tarafında <200) 1 ~ea aceatala

ruuıt hepsi TOrktür. Türkbenin en mühim mUesseselerln.ln ft bublaruua slaorlklamu icra etmek&edlr. 

Y.angın, Ilayat, Nı.akliye, Kaza, Otomobil 
Sigortalarını en iyi şeraltle yapar. Hasar nıkau da zararları allr'at ft b1a1lılda lder. 

Telgraf: IM1·1YAZ - Telefon: Lst. 20531 

1 

TASARRUF I 
Di REWiNE 
SARIL.O.N 
FEL:.I( ET 

U ÇUAUMUNDAN· 
l<U RT U LUQ• 

• 

--------------------.. 
Va~eli, vadt-giz tevdıat kabul eder. Emlak, 

mücevher, altm, gümfiş. esham ve tahvılat kar· 
şıhğı ödünç para ver ır. Uygun f raı le ıu ahk ka
saları ve tasarruf kumbaraları vard r. 

r Z1fıyeb umu 'lllye, lttı 1asız ııe Ye kuYvehizbk ha lhada .. irili faide •e tu·ri g6rll• 

Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
Mreaı lıtanbul, Caplojlu. Şubeıi yoktur. 

----------------
. Gelecek, acı çeken adamlara 

en çok yardım edenlerindir. 
Pastır 

t' u11ar ınız. Her Eczanede aahhr. 

D ~ oktor 

?.!lv~!> !.?ı!."!! .. 
yananda. Tel: : 4 il 

DIŞ HEKiMi 

3ayan Mın r ııer Osmın 
Sultan Mahmut Türbeli 

BabrAH caddesi No. 10 Tel. 12122 

l 

aaaoooCıo HEDiYE oaaccCJCJS 
8 Mahk.,.:_ lufiyesine karar -Uen PATE tirketlnla .,... B 
a hur ıramofon plakları toptan beheri - 25 <1irm! bet> kunaftall CI 
a 50 (elli) kunata kadar aatdmaktadır. a 
C Şehir ve tafra aallcılarmın bu f1r1&tı kaçırm•malan __,.. CJ 8 atleri iktizaamdandır. Perakende satıt ta yapılır. 
[] MIJracatd maltalU: Yenlpoe1ane eadct.I Yblf ...,..._... ....... 

[] Mercanof Haa No. $ 
CCDDDDCDDCCCCCCDDQ~"~~ı-11"'11...,..,~rE 



Daima 
Dai a 

genç 
üzel 

lngiJiz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratmdan 

KREM BALSAMiN 
I\ANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 

KANZUK 
rsimli 2 şaheseri, bütün dünyanın 

en mükemmel giizeHik müstahzar· 
larıdı'r. 

Otedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar ol 
nıuştur. 

Krem Ba!samin Kanzul\ 
Kadın güzeJJ:ğinin sihrini terki 
binde saklıyan en ciddi ve §ayar 
itimat markadır. Genç ve ihti 

Yar bütün kadınlar için zaruri bi 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara 
Velini arttırır. 

Eks:r Ba'samin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eı.ler. Yüzdeki çil ve lekeleri alır · 
Siviltc'eri tamamen izale eder. 
Tra.,tan sonra cilde laff birse· 
rinlik verir. 

Umumi deposu: İngiliz Kan -
zuk eczanesi. Beyoğlu. Maruf par
fümörilerde bulunur. 

Jaba daha 

ucuz 

Satış yerleri: 
S. l\lısrrlı, Be) oğlu, lst. Cad. 399 

Saatçi Meycr Galata. Tünel sok. 29 
C mumi deposu: lstanbul. Bahçekapı 

liltJ::::?D;JmJ Tnş Han No.19 az MI 

Neden ve ne için. 

HTLALIAHMER 

Radium ve 

Tıraş bıçakları 

Savgı dPğer vatandaşlarının bayramlarını saİnl· 
mıyetle kutlufa , ve bayram tıraş aıım yerli malı 
o'an Emir v~ Radtum tıraş bıçaklarile olma
ları vatan boıcu olduıiunu hatırL .. br. 

,._t.CI' ~ .. . • .. ~ '· . • •• • .• J ... • 

ıııtıımı:ııt muııı 111111111111111111111 ııııııııııııırrıuıııııııııı 1111uıııııııuııı•nıııınıııııını ıııı ırıııı11111ıııııu11111 11n111111ııımıııııııuıııııımuınaııı~nııınıııı~lllıııımııl!ftınıuıııj11111111ııı-ınıııanııııııııtııımııııı111ını1191• .... aam-, 
- Nakliyatı Umumi_ye Şirketi 

l\lcs:ıjcri, ınevrude ve sersule m ua nielatı : 
Galata - Eminönü - Sirkeci 

Bütün Türkiyede şube •e acentalan, ecnebi memleketlerde ajanları Yardır. 
Te.cfon: Merkez 24220 - Eminönü 27.!86 - Galata 40189 

Şık, sağlam ve üstelik ucuz 
~ ü giy is erseniz 

Sümer Bank 

l .. ereke ve Fesane 
Fahı··ka1arının mevs1mlik son moda 

kumaşlarını tercih ediniz -

Her tarafta yün ve iplik 
pahalanmış, fakat 

SüMER 0·1 kat: BANK 
SUmer Bank fabrikarar1nın kumatlart 
yapll1rken b .. tUn ipHlder mukaveme"' 
ölçiJ c:ıletlerfnden ge~rr.lerek Sn!)lamhkfarı 
resimde gördUğUnüz g·bı muaı~ne edıllr 

Fabrikalan 
Perakende fiatlerini 

ucuz!atmışlardır 

y • Mallar Pazarları 
Ankara - f §tanbul - Beyoğlu - lzmir - Samsun 

-~~gg8 BÜYÜK MUVAFFAK1YE1 88888888 
l 35 yıldanbei öksürükleri ve müzmin bronıitleri tedavide~ 
"KATRAN HAKKI E~~EM,, i~ gösterdiği muı,·a~fakiyeti biç C0 
bir ilaç temin edemem ıştır. Bugune kadar yarım mılyondan faz·~ 
Ja .. ise kullanılmı~ olması hu sözümüzü ispatn kafidir sanırız. 

Kasnak Kayışları 

He ·kes kullanır, çünkü: Çrkmaz, 
bulaşmaz, iyi ve ucuzdur. 

1~~~11'~· ı00~.Jr~88888888888 

e 

1Jar m orçdur 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 
Mulıam.'"llen bedeli 85,400 lira olan yukarıda yazılı kasnak 

kayıflan 24-Mart- S35 tarihinde Pazar günü saat 15 de askeri 
fabrikalar aatınalma komisyonunca pazarlıkla aatm ahn•cakbr. 
Tediye ırtlarında değiıiklik yapılmı§lır. Şartname 427 kurut 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 5520 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vetaikle mezkur rün ve saatte komiıyona müracaatları. "1378, 
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