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Geniş Bir Kaçakçılık 
Bir 

------
Eroinci Şebeke Haharetli 

Bir Surette Yakalandı 

F1111.•rll•lıi •od•n •ıg• 9ı/carılırk•n 

1 Zabıtanın •e allmrük muha- ı •e ede•at ve 50 kilo Hrar bulun· 
t lza memurlarının uıun müddet- muı, ıahibl tevkif edilmlıtlr. 
•nherı takib ettikleri kalabalık Memleket dahilinde eroin 

'bir eroin kaçakçılık teıkllAtı niha· imal ederek barice birçok aevkıyat 
Y•t bUtUn menıuhları ve fabrika- yapan bu teıkllAta menaub ka• 
1•rile beraber meydana çıkarıl· çakçılardan ayrıca yakalananlar 
tlı•ıtır Eld ttı.:ç,· i ı.n. t ıunlardır : 

ö • e 8 a•m z ma "nıa • Balıkpazarı tllccarlarmdan 
ıi re, teıkllltı idare eden Beyoj· · 
Unda Miı S k t d H t Y orgl Isakldiı, hnaJithane aahı· 
t•nıanınd v0 

af ın Ma llfaya apUal'4 binin kendilerine külliyetll mik-
a Hp ro a namım a- d " B k d d t"arlle rar a earar ıattıgı UyU a a a 

1• ı . oturan Apustol Klryakidla gazino sahiblerlnden Yorttl far o 
•'1tınd b' ld • . • ~ 
t' e ır fr. Apuatoı, teıkill·· ve oğlu Mihal Faço Aır..:ıalımes· 
~~dds:tnıa~'cdari olarak uzun cidde Y orgi, Beyoğİunda Hamal· 
tir Atmaya eroin aevketmiı· batında oturan Madam Froso, 

· Kaçakçıların imalAthanesl Fe· hmlr vapuru kamarotlarmdan 
11•rd C'b 1 dd N e\rdf • ı ~ l ca eslde 330 o. lu lbrahim, anneıi Miinevver, seyyar 
d r, Eakı yağhane fabrikaların: aahcı Mehmed, eski kamarotlar· 
A.•n birinin sahibi olan Dlmitri dan" ~a·tar Ömer maragoz Ke· 
bt•lanldiain oturduiu bu ~Yde • ·mal ye Dildlltaıd~ oturan Saraylı·· 

rçok •roin imaline ıİıabıua alit . . ( Devamı ü ıncı ytbd.-) 
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Kııa Süren 
Zenginlik 
Amele Resul Paraları 

Geri Verdi 
Dtin kı1aca yazmıtbk: Bey· 

oflu Belediyesi temizlik ltçllerin• 
den Resul a· 
dında blrlıl, 

ıokakları ıU· 
pUrOrken bir 
para · çıkını 

bulmuı, hemen 
koynuna atmıı 
ve zenginlik 
hulyaalle tılnl 
de bırakarak 
mem le ke tin• 
ıltmlye karar 
vermlf. Fakat 
Zekeriya adınp Aın•l• R .. aı 
da bir arkadaıı, Resul'Un para 
buldutunu aeıerek polise haber 
vermlı, yapura binmek üzere 
olan RHul yakalanmış, bulduğu 
para almmıf, aahf bl olan kadına 
verilmiıtlr. Bu kadın, paranın 
kaybolmasından birkaç gün evvel 
evini ıatmıf, aldığı (975) lira ile 
evvelce biriktirdiği beı tane beşi 
bir yerde altinı bir mendile çıkın 
yapmıf, fakat dilıUrmüıtUr. 

Şimdi kadın paraama tekrar 
sahib olmanın aeıvlncin i sürmek· 
tedir. Resul ise hem bulduğu 
paranın elden. çıkması , hem de 
ltlnden olması yilıOnden çok 
kederlidir. ----

Seylanda Salgın 
Kolombo, (Seylan) 18 - Ma

larya 1algını devam ediyor. F ev· 
kalİde lhtlyat tedbirleri alınmıştır. 

Antalya' da Bir 
Can 

Vak'ası 

föfiHI olmuıtur. Gencin baıına 
f l il bu felAket ıfıorta ıJrketinde 
b yük bir tee11tir uyandırmıı, gent 
d r al ıehrlmiı doktorlarına göı• 
~ rllmlıtlr. Fakat ıencln her cf .. 
b tce yapılan muayenelerinde 
•' ılı hiçbir ha1talık g6rtllmemlı, 

( Dnami 6 ıncı yth:de ) 

Cocuk Yanarak 
~ 

V rdi 
Antalya ( Hususi ) - Burad1ı T ıvikfye maballelinde oturan 

Bayan Emlnenin dört yatındaki ç.ocu .. n Melihat, eYde kimse yokken 
mangaldan entariıine kı•ılcım a;iç• "'~ ' ~ ~lblıe tutuımut •• kızcağız 
da acı feryadlar araaında yanar k d ••tllıtUr. 

Öz Türkçe 

Türkçe Ya 
Gibi Türk 
Yazı diJimir, çapraııkhktan dU!!!• 

lüje, bula111klıktan duruluğa dotru 
gidiyor. Konu4ma dilimiı.de Is , 
ıimdilik bu rlditi göremiyoruz. ild 
kiti konuıurken kulak veriniz. Dahe. 
bir i birimize: 

" Beyefendi ,, alı, " bendeniz ,, ai .. , 
"efend im,, ıiı iki çift ıö:z ıöyliy -
miyoruz. 

O " binaenaleyh ,, leri, "maamafih., 
leri, " icabı halinde,, lerl, dilimlzdH 
birtilrlil söküp atamadık. 

Türk konutma dili, Oımaah 
konuşma dilinin bir uı.ayııı imit glM 
aUri1p gidiyor. 

Telefonla dün bfrlıi konuıuyordu, 
kulak verdim ı 

- Vallahi, beyefendi, nuıl an • 
deyim, bilmem ki.. diye ıöze baılaıdı 
ve ıö:zlerlndeki koyu Oımımlıca git• 
gide artıyordu : 

- Efendlmbl ta1di etmekten ihli
raa eyledith• eclldea, aria• ı..lia4• 

.., 
gımız 

Söyliyelim! 
lı•ıımrumuz oldu! Ent efendimiz. •• 
A7zı1nluan ederim beyefendi... Allah 
;;ı.ıürler versfn beyefendi hazretleri ... ,, 

Bu konuımay• yapan kimae, bira11 
• 1' ır.ıl yazgacı eline alacak o]sa, it!dl 
; ok ki törl• bir yazı karalardı: 

' 1 Öa dildeki tutumumuzu ıaf lanı 
e •allere baA'lamak için bUUln bata• 

ıt ı ılıtımızla çalıımak gerf'ktir. Yazı 
il i ile konuıma dili araaında bir 
ıçurum açılmamaaı için ... ,, 

Ne yazık kl bu uçurumu, açan 
. ; i kendisidir. Kendileridir, böyle· 
'"'idlr. 
Yazı dlllnı verdiA'lmil öı:enio 

~aruını konu4ma dlHne ver1ek yeterdi. 
Gu ... ,ı yazanlarımızı. güzel konuıur da 
:ı 'rmek lıtiyoruz. 

J\rab, Fars ııözlerlle konu4anlar, 

1 
i l .. inler ki ajulannda çakıl taıı 

ıı:i~ner gibi oluyorlar. 
f Türkçe yazdıtımı• aibl Tiirkç'! 

1 ..Ut·l•meğe de alıtahm; - •• 



2 Sayfa 

lkın es 

uallim 
aaşları 

Ve Halk 
Muallim maaşlannın mikdarı 
azdır. Meclisin bu hususta yeni 
bir kararı vardır ki halk nrnsın· 
da iyi bir te11ir bırakmıştır. D ün, 
bu intibaı biz ~öyle teıbit ettik: 

Bay Faik (Beyazıd Eminbey(ma
h Uel!İ 31 ) - Mua llim veldllerinin 
sıl maaıın n üçte iki nfabetinde 

m aao alma) n h kkındakl Bnynk Mil· 
let ecl" sinin v rditi yeni karar çok 
is ıı betl idir, bizim ctımhuriyet rejimini 
bu topraklardn kökle tirmcık için h n• 
va ve su kadar irfana da lhtiyacımız 
vardır. COmhuriyetle celıl bıırutla 

atelJ gibi bir arada birleımiyen iki 
mefhumdur. Şu halde cUmhuriyet 
vatnndaıı çok bilgiye mühtaçhr. iler
leyen Avrupa medeniyetine 7eti mek 
için de G rbhl.ıırda daha çok çalıı· 
m mız lazımdır. Birçok mektebler 
muallim vckilile idare ediliyor} r. 
Bu vekiller Ciçte bir nisbetinde maaı 
abyorlu ki bu da ayda ( 20 ) lirayı 
geçmez. irfana verdiğimiz eh mmly t
le muallime ayırdığımız fU para mu
kayese dilince insaa ciddiyetimiz
den 1Dbbe70 dDıerdi. 

>#-
Bayan SabJha (Beykoz Yahköy 

1 6 ) - Memleketimizde okuma 
vesi artmııtır. Sultanlar devrinde 

ekteb.e talebe bulunmazdı. Şimdi 

de talebeye ekteb yetiştirem iyoruz. 

Muallim kadromuz da dardır. Buı 
llkmelrteblerde talebeye muallim 
vekili adlı hoc ar den Yeriyorlar. 
lıittiği e göre de bu lara ayda 20-25 
lira gibi bir para veriyorlarmıt- Benim 
kızım Beykoz ilkmektebiae gidiyor. 
Hocaıı benfiz gelmemittir. Bİi' mual
lim vekili d ra Yeriyor. Bir ııaıfa 

.e • sonuna kadu bu hoca den Yer
diği lçia bu aıoıf aoauna kadBJ' 
(25) lira Ocret alan bir boc ile 
idare edilecek demektir. 

İtittfğime göre de bu nldl aınıftan 
dan o bir liıe talebesidir. Kendi ı .. 

fı ı geçemlyen bir çocuQ'a; çocukları-
ızıo taluil ve tcrbiyeaini tevdi edi

yoruz. Bence 25 lira ile daha baıka 
hooa bulmak da mfimklln değildir. 

ft!illet mecliainde vekiller aaıl maa
ftn üçte ikisi kadar para verllmeıi 
konu ulmuıtur:. Bu fikir çok iacb tli• 
dir. Bır muallim vekiliae hfı olmazaa 
40 Ura riline daha iyi raadman 
alınır. ... 

Bay ŞAhiu (Hırkaişerif Akseki ma· 
halle i 42) - Ulu kurumunda mek
teh itleri b kında bararetll ı:nüzakke
reler olmuttur. İrfana çok muhteç 
olduğumuz için bu mevzu etrafında 

ne kadar rnilnakeoa edilae yeridir. 
Bu mOnakaialarda n çıkan neticeye 
göre muallim vekillerine tam maaıın 
Dçte ik11i nis b rinde maaı verilecektir• 
B~nce munllimHk te bir meslektir. 
H e m de mesleklerin en milhimidir. 
Bım mcıkt b!ere henüz m ektebi bi
tirmeyen veyahut sınıftan dönen liso 
tnlebcleri bile muallim vekili alın

maktadır. Bu doğru değildir. Bütçe
m iz mfisoade ettikçe ualli lerin 
meslek mektebinden çıkm ış olmaln
nna <Jkkat etmemiz llz.ımdır. Bununla 
beraber Mecl.siıı yeni luırarlnrı çok 
muvafı ktır. iyi faydalc:ır Yerecektir. 

SON POSTA 

B EB 
a 

o 
Evvelki kıan B yoğlunda Zib okağınd kaalı Salih de Cemalin bir parmağını ısırmııtır. Yaralılar 

tedavi albna alınmıt kavgacılar da yakalanar k 
tahkik ta b ılanmı br. 

bir k vga olmu , iki ki§i muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Hiidiıe 11Syle olmuştur: 

Ziba okağında Salibin kabvednde oturmakta 
olan Yuımf, Arab Ahm d, kahveci Salih, Yqar, 

>f. Beyo~lunda Çayır sokağında oturan Nazaret 
adlı biri bir dnkkan mesele&inden çıkan kavga 
neticeainde Kaz\m adh birini aol elinden bıçakla 
yar lamı§br. 

Cemal ve Parlak Yuıuf dlı altı kafadar nraıında 

bir oyun yfizünden kavga çıkmıştır. Kavg büyUmUf, 

Yaşar ile Yusuf bir olarak Arab Ahmedl sandal
y lerle başından ağır surette yaralamışlar, kahveci 

lf. F atihde oturan Feri de adlı bir kadın kııkanç· 
hk ytızünden çıkan kavga netice&indo ortağı Pipi· 
yeniyi çakı ile ylizUnden yaralamıştır. 

Yen· Par lar 
Gümüş Paraların Basıl
masına Devam Ediliyor 

Yeni gllmil yfiz kuruşlukların 
ba ılma ına devam edilmektedir. 
Darbhanede ıimdfye kadar ftç 
makine çalıııyordu. Dördüncn bir 
makine dah faaliyete geçirllmiş
tir. Ba&kı iıl ilerledikçe paraların 
basılışları da bOyilk bir inti
zama girmiştir. Son basılan pa· 
ralar ilk paralardan daha munt • 
zam Ye daha menundur. ilk 
b aılan bazı paralamı s rardığı 
görlllmiişlU. Bu aararmanın pullar 
yıkanırk n iki pulun ara ında 
k lan kimyevi ban madd lerin 
teairile olduğu nlaıılmı ve bu 
mahzur da ortadan kaldırılmışbr. 
Darbbane 50 Ye 25 kuruılukların 
kalıblannı da hazırlatmaktadır. 
Bu paralar çıkınca nikel 25 
kuruıluklar piyasadan kaldınla
caktır. Brom on parahklar için 
de yeni bir hamur tipi kabul 
edilec kür. 

Rıhtım 
Bize Geçerken 

htım şirketinin fırıldimete 
devri ha ırlıkları epeyce ilarle
miştlr. G mrfik BaımUdUrtı Bay 
Se5fiohı reisliği altmd te kil 
edilen bir heyet, tirkete alt an· 
trepolardakl eıya ve m Harın sa· 
yıınına devam etmektedir. 

Şirk tin biikümetçe aahn im• 
dığı hakkındaki mukavele bugün· 
lerde Ankarada imza edilecektir. 
Muk vele lm:ı:alandıkdan sonra, 
eşyaları sayan heyet çoğaltılacak 

ve bunların devir ve teslim mua· 
melelerine ba lanacaktır. Bu işle
rin, aybaşına kadar bitirilmesi 
için azami ekilde çahşılmakrndır. 
Heyet, şimdlyekadnr 18 antrepo-
dan ancak, yedisindeki eşyayı 

tesbit edebilmişt:r. 

dliyede Yeni Kadro 
Ad iye 8 kanlığı lstanbul ad· 

liye inde yapı!an değişiklik liste· 
sini bir haft evvel gönderdi. 
Şimdi alakadar hakimler yeni 

r Bahtı Kara 1 ki T ev if 
Galatada Bir Kahveciyi 

Yurddaşa Vuranlar Yakalandılar 
V d 7 • iki gün evvel G latada bir 
L QT lm LÇln cinayet oldu. idris ve Muhiddin 

Mütareke ııenelerinde öldürUlen i&minde iki kiti bir bayii içtikten 
siyahi bir Franıız neferinin katilini ıonra Galatada kahveci Bedro· 

ı söylemediği igin Fransız Divamhar· sun dilkkAnma gelmişler. Eneli 
hince (20) sene hapse mahkOm edi- camları indirmişler, &onr Muhid-
lıp Güyan zindanına gönderilen ve 

din sustalı çakıs:nı ldrise vererek umumi affa uğramasına rağmen B 
meınlek~tine döııemiyeo poat6 mil- edrosu tehlikeli ıurette yara-
vezzil Bay HiJminin haline acıyarak latmı tır. idris polis tarafından 
idaremiz& hayır eeven muhtelif kim- yakalanmış ve üzerinde de kanlı 
seler (5415) kuruş göoderoıişlerdi. susta çıkmıştır. DCin fki suçlu 

Dün de Anknradan aldığımız bir Adliyeye gônderilmif, yedinci 
mektub ve bir havale ile ( 22()1) ) Müstantik her ikisini d tevkif 
kuruş gönderilmişUr. "Nureddin,, etmiatir. 
im:r:aBioı taşıyan bu mektnbdnı ... 

"Felaketzede Hılmi için bayır Bekciyi Tokatlamış 
senn arkadaş} rından (22) lira topla-
yıp gönderdiği,, yazılıdır. Aync An· Çarşı bekçisi Raşid evYelki 
kara jandarma meslek mektebi ge- giln çarşıda evkafa alt bir dllk· 
dikli küçük zabit kumı talebeleri kanın tahtalannı a<>kmekte olan 
(410), Oemalbey loknntaaı müşterile- SUreyyc adlı birini yakalamak 
rinden Bay Jak: Aciman (100), İstik- · t · f SU b k R 
lil caddeainde terzi Bay İzzet (100), 11 emıt ır. reyya e çi atide 
Bay Raşid (100), Düyükadada Bayan bir tokad atarak kaçmak lstemiı 
Zeyneb ( 100) kuruş göadermiş.lerdir. ise de yakalanarak polise teslim 
Bu aureUe bahb kara yurdd•oıo ana dilmiştir. 

yurduna kavuşması için ide.r emizde 24 s. f • 
biriken par (8425) kuruou bulmuştur. a a ın 

l ] LJ"'d l --------~na ise eri 
öbetçi 

Eczaneler 
Bu akşam nöbetçi kalacak eoz • 

neler ~unlardır: 
İsmail Hakkı (Şchzadebaşı), Meh

med Fuad eczanesi ( llafızpaoa ), 
Hamdi ecsanesi ( Şehremini ), Halk 

ecı. nesi Bü ameddin (Balat), Hikmet 
eczanesi ( Eyüb ), Yorgi eczanesi 
(Unkapam), Rıdvan eczanesi ( Koca
mustnfapaşa), Cemil eczanoei (Beya
zıd), Eşref Neoet eczanesi Ankara 
eadd i, Mehmed Kazım czııneai 
Dıı.hçekapı, Sanın eczanesi Y cııikapı, 
Dc-lla S uda Ertuğrul, S. Barunoııayan 
eczaneleri Y nioehir, Karaköy ecza· 
nesi Galnta, Nıırgileciyan eczanesi 

Şişli Ş fak sokağı, Merkes eczanesi 
Kaınmpa§B, Halk coz nesi Haııköy. 

hakimler kanununa göre scncba
ıından evvel gönderilmesi lazım, 
Istanbul adliye kadrosunu bekle
mektedirler. 

Samatyadan gelmekte olna 
vatman Hasnnın idaresindeki 
tramvay arabası yolda dur n 3269 
numaralı otobU&e çarparak hasara 
uğratmıştır. Bu sırada otobllsUo 
bozukluğunu tamir etmekle meş• 
gul olan şoför Mahmud da y ra• 
lanmıştır. 

>f Şehremininde llyasın Hin• 
de J J kllo kaçak et ile Rnıldin 
evinde 6 deri ve bnı bulunarak 
musaderc edilmiştir. 

Seçim D fterleri 
Yeni aaylay seç.imi için, reye 

iştirak edeceklerin isimlerini 
ta ıyan defterlerin yazılm aı bu
glln bitecektir. lstanbuldn 353 
mahalleye alt 353 defter t nzim 
edi!miştir. Her mahallenin d fte• 
ri de iki nü&badır. Birinde rey 
sahibi olmıynn yqı kllçllk yurd
d şiarın isimi rl, diğerlnd r y 
s bibi bulunanlarm isimleri ya
za!ıdır. 

Birinci kanun 

Saht alı 
O omobiller 

Tahkikat Yapılıyor 
Sahte bir tckım p lakalarla f 

mlzdo aon günlerde otomobiller 
rftnmiye bı:ışlamıotır. Belediye 
aahte pl6ka tao·yan otomobilleri t 
etmiye başlamııtır. Bundnn b 
civar taşra be1ediye1erinin p1lkat 
tafıyan bazı otomobiller de 
• aadenin "t da a 

·mizde kal aktadır.I r. Bu 
otomobil aabiplerinden belediye 
alacakbi. 

Bizdeki Kdık Değl imi 
Dı rıd ki ıMd ı rl 

Belçlkaaın Liyej oehrinde ç 
•.La Ve.lloaie., gazetesi, TOrlciyc 
!kılık )'1laas dan bahseden bir y 
•ıııda Belçikada da üniform 1 
yasak edilmİJ o!duğunu ve f 

"yedeki kılık ya asını çok 
olduğunu wylQyor ve diyor 

• Türkiyed ki kılık yasHı il 
Difo alarıa yaaak edil Mi 

ılan ara.aında bir benzerlik oldu 
ib de gôrüyorsunus ya? 

Gilzel Pazar 11 bahlannda ber 
e •• er eydanda lzd ki pa 

hnn kıhklan ~bl hın a ik 
duygulan a ılıyan kalıklar gör ekt 

nldi adımla.rJ y adılııa, n 
Te hayata Jcavuşmata giden 
bU1uzlu arkadaılardan mürek 
gnıptar g8nnenin dnha lıoıa 
bir görilnflt riicuda getirdiklerini 

irlikte itiraf etme"iyir. 
Bu da. hJç filphe J'Ok T rkJ 

bir tOrlü yerinden oynamıy.an İçi 
Bakaıumızd dsho emin ve ine• 
znk aahibi o)duklannı g6sterir.,, 

• TUrk • Yunan O 1 1 
Bir sea denberi ,alı{ımakta 

Tilrk • Yunan Ticaret ofisi, iki m 
leket için iyi sayılacak bir faal 
sraatermektedlr. Verilea malü 
rlSre, ofiain, Atinada da bir 
ııçmaaı kıırarlaıtırılmııtır. Bunun 
plu da !bazırlıklua giriıileeektir. 

Ökonoml T 1 1 rl 
Ökonomi B kaıllığt a ba fı mi 

useleria ifle • nziyetini gö 
fl8Çirmek llzer , Ba lık komiae 
tinden Bay Mahmud ve Bay A 
da fehriınize gel ifle.rdir. Di.tcr 
fettifl r de, Türkofis tub~ sio 
sigorta ump yalannda tetkiki 
bqlamıf1ard ır. 

L nce Der 
Huhu fakülteaind , ihtiyari ol 

Cb:ere bir l lince der&!eri kursu ih 
edil 'iftir. Kursta tedrisat dUn 
itibaren başlamıştır. Bu derse is 
J n talebe devam edecek ve • 
iablahlar bakı mdan alu abnı 

qletccektir. 

Ticaret Odası 
Seçimi 

1iearet ve Sa ayl Odaaı 
azaLğı seçi ine d o 6ğleden sa 
ela duam edil it ve akpm 
aluı lfbr. iki gün aç ri inde rey 
eh a ( 2500 ) den faz.1 " y tılmı 

a a r y aaııdıtı fe 
ye · in ön nde lihürlenm • 

Sandik bug açıl cak ve reyler 
y.dacakbr. O~aya apdh azadan e 

iye-ti acç" eldi • için. üdde 
uz-blmaııına Hbum görülmemiıtir. 

1
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- On hl r } af da . yaptı --amız 
deği~melerio en başL. 1 

... Din ıle dünya itini ayırm • 1 Şimdi işitiyorum ki Yahu· 1 ... Dünya i.e ahret itini hırl· 
mız olmu tu Ha&an B. ... dil r de anık bundan sonra... birinden ayırd tmJye k rar Yer· 

mişler .•• J 

b. a .. ı b. - Am.u iki :lf6dim o ıl 
duet iti i.e zaten alAkaları ırar mıydJ? S 
illa tılari dOay&lık Dzcriue .fdi 1. 



Y ~ba~lık! -· 
ntakyadaki Hac.: ise Her 
e~de Nefret Uyandırdı 

idi ııt~ky ada vuku bul r.n irtica 
ik •esıni evvelce hab~r vermiı· 
ilİt aldığımız mütemmim taf· 
tdd; göre Türk ler ve TUrk te· 
Urd tlerl aleyhinde bulunan 
ind Mehmet hoc& ii· 
1iı/1kl Yobaz, Antakya Türk· 
itın ın mUracaati liftrİn• hU· 
•1t1~t tarafmdan vaızdan ve 
llQu • girmekten menedilmiı, 
tıka~ Yerine Antakye MüfiüaU 
1aı,t rnıştır. Fakat Klird Meh-
•lltı~ himaye eden Kuıeyrl 
ltıUft1 . efradı cami• giderek 
"• k Yı .torh'. kürsüden lndirmleler 
~o •ndı atlPmları olan Me-1'med 

SON POSTA 

R simli Maka ~ a Türk Kadını il 

Myı kUrsUye çıkarmıılardır. 
•ile . •h111ed Hoca o sıUn Ku1tyrl T6rk kadını diyor ki: Dün ben •••in elind• b ir 
"•r~·nln hlmayeal altında va:ıını esirdim, hi~l>lr hakkım yoktu, beni iııtedltia zamaa alır, 

" - O hAlde a•ku d e olmalııın 111 Di} o r a r. tl ııı u 
•Öyliyenlu bilmiyorlar ki, Türk kadıoı, uvaı yolunda da 
dGtmaa kartı•ında H uız zaferler kazanmıthr. EYet •• 
yurd İ•teue, Türk kadını uker de olur, fakat uautıua· 
raalı ki kadının a1kulikten daha nnl yapacak pek 
blyQk itleri yardır. 

k.,. 19, camidea çıkarken de bir• gönlünia hevui ıeçince boıar, bir kırpıata bohıuı l bi 
• fl k l T atardın. Fakat buıfto aramızda hiçltir fark kalma111ı1tır. 

'ııı P a ı Urk ıenclne raıtla• Ben de ıenia gibi bütlin haklara ıahibim, yakında H J'ln 
Ye o zaman: 

D 
olarak Millet Mecli•ine de glreceii , bana: 

f1ı j;. in eld~n ıldlyor öldUrUn -=--=======~=---==-======== 
"•atlfırlerl diye, haykırarak ce• 
l•ıt tan bir kı~mım hu Türk 

0111 titrinin üzerin• saltlırmıf, 
•r da: 

ııı,1:- Gebertmeli, kanlarını iç· 
l•ıı'' diye baj:ıra bağıra zavallı 
ı,.,dçlert 11!1örHlye yaralarnıt· 
t, ır. Hldlae biitUn A11takya 
dıt lıkenderenda aefret uyan• 

y~;~slıvya Kabi
a nesi Çekildi 
G •r. Y evtlç Cen•vre Dö-
ıunde Soluk Karıılanmıı 

~l •l.arad 18 (A.A.) - Rumes 
~~lrıldlil•• 'öre. Başbakan Bay 
~ ııoyiç kı aın•Pıa iFtifa11nı nılb 
~nı Pol'a Yermi ıtir. Prenı bu 

tyı kabul etmlıtlr. 
'' llelırad, 18 (A. A.) - Kabl· 
k dı, tı ılyua hakkındaki anla· 
a,t•1naılıktae ötUr8 dıt itler 
A.du••aı M. y eYtiç n. Zira al ve 
•tQı·Ye Bakanı M. Koylç lıtlfa 

lflerd:r. 
'f, liılırad, 18 (A.A.) ~ Bay 
tt,~iç'hı lstifuı, kabine 8yeleri 
~Yt•1nda ille tetrin ıonuoda. Ad· 
ttk· Bakaw Maluit~c iç'!h 
tiı&f:trı•ılne ıcbeb olan aörüı ih· 

1 
•ruuo neticHldir. 

'( , .. ~5 11ylava dayanan Bay 
ltQı tıç ile h@kfımıtln yalnu: par• 
"ltı.e.'nto ilyHind\;a teıekkUl d· 
itu ine taraftar elan Muluovlç 
bak~k aru:ndakl llatliAfların 
~ilk 1 mahiyeti beli~ olma• 
k .. ._ IC beraber, bu latif anın, Ba· 
lt-k •nevreden d6ndUj'D zaman 
ııı,:daıları tarafından ıoğuk kar• 
diJan k•ıından ileri ıeldiğl zannı· 

m' tedlr. 
~>-1,~•d dair ııltn lsabtrltı bııinoi 
il ~z adır. ) 

Ö~lgar Hududunda 
lf··dürülen Türkler tuna etin Slyaıeti Fır· 

A •da Taıvlb idildi 
tfh:lcara, 18 (A. A.) - Cumu• 
~e1 t" Hatk fırkaıı ıurubu idare 

~ 1 baıka•lıtıadan: 
~hu ca•urlyıt halk fırka1ı ıu· 
k•ııı t ay Cemli Uybadnın baı· 

1' uada topl•ır,dı. 

• 
SONTE GR F HABERLERi 

Bu 
Geçe 

v 
Yı 

gi Tahsilitı 
an Fazladır 

A•kara, 18 (A.A.) - Maliye Bakaalıiı 934 
yılını~ ilk altı aylık tahıllit tutaranı ıeçea yılıa 
aı devrHllo anukay•Jsell olarak neıretmlıt~r. 
alt liıt~ aıağıdadm 
Varidatı• an'I 1933 Talaılllb 1934 Tıab11lltı 

Arazi Y. 1.300. 134 1.624.75 
Bina •· 1.,19.307 1.813.881 
Oual', dcnler Ye dlter 8.785.424 8.83 J.028 

Nakliyat 
Damga rH•İ 
Tapu harçları 
Mahkemeler 
Pasaport 
Noterler 
Millsa versfl•r 
lnlti1arla 

313.141 
2.903.920 

579.608 
642.029 
314.657 

30.307 
15.000.000 

315.940 
3.269.961 

590.950 
634.269 
394.293 
255.384 

49.016 
17.112.680 

ht:)'nmlar Y. 

kuluat, kazanı, bb:mıt 
ertı h: v. 

8.687.603 6.611.51 3 
TtUUa mUıkUrat Mil. Pu 
DeYlıt orma11lar1 996.725 

-485.831 
349.79, 

1.690.000 
965.336 

V •ı uet 'fe intikal 
Gllmrnk ve arzlyeler 
GUmıttkto abna11 mi. p11. 
ithalat muamele Y. 

205.544 
17.341.469 

161.069 
15.201. 71 2 

.C6. 
4.~.939 

Emllk ıatıı bedeU 
Fen erle lıa1ılatı 

Aıkerllk mükellefi 
Tayyare reımi 

761.496 

543.188 
400.202 

1.003.382 
1.020.60~ 

537.880 
857.402 

S.363.958 

4.456.327 
Zam cezaları S69.913 

704.043 
4.090.60~ 
6.3~3.3!3 
3.034.956 

Sınlf mlle11ese ve 
Dijer muamele vergi. 
Şeker, ıillkoz. elek· 
trlk, havagazı ve bam 
petrol 

1.758.186 2.92J.~72 Müteferrik haaılat 
Iktısadi buhran 
Muvazene veraiıl 

2.005.869 4.023.868 
3.208,l 1 

137.970 

Sair varidat 
7.177.347 
3.050.058 

Diğer madde iıtihıa. 31. 167 
Kara, deniz aYlorı . .../ 130.356 

Fevkallde varidat 
buğday o 3.640.970 

Afyon 
Anlaşması 

Belgrad, 18 - Ttırklye il 
Yuıoslavya araıında yeni yapıl n 
ve 14 Ni1an 932 tarihH mukaY l -
nln yerini tutacak olan yeni afyon 
anlatması lmıalanmııtır. 

Bu anlaımaya sıöre, erltilmlı 
afyoada bulunan morfha içi Yu· 
goılavya ylldc 25, Türkiye yllzd 
75 nlıbetl elde etmektedirler. iki 
yıl için yapılan bu anlaşaa yll-

baııadan itibarın tatbik edilecektir. 

intihabat Mücadeleıini 
Receb Peker Açacak 

Ankara, 18 - Fırka ı~nel 
kltlbi Bay Receb Peker Üni· 
versltede iki dera verdikten 
ıonra Kntahyaya aldecek, intihap 
itleri hakkında bir ıöyleY ı6yliy• 
cektlr. 

r 
Sefi rberlik 

,-'l Soyadları 

Den melsri 
Yapıld 

I 

A•ku•, 18 ( .A.A.) - Al•ıl•r•· 
mızd• ı•r tr tat6lk •illınelrte 
o/1111 ••Jerh•rll'lı 4'•••1t1•l•rl clola-
11il• ciotırtl• 61r •'"•• eJr•4 s .. kt 
011zif•slal ''"'' •'•" A11kera Al4 
k•rlllı Şrı••llral11 6• ı•c• Hat 12 ti• 
aldıiı ••rl ı•baA •••t 9 da 
llc••I •tın ld• •••l/•ıl •llaaıet 
""''""' •ltl•i " illi•,. ,..,, I•••· 
l•rl• ı•l•r6erllk l•crı6Hl•• ınl
t .. llllı /••liıetltt •ç ıü,. •lr•c•ll 
,,,..,.u,,.ııtit. 

•• ••k•ri e11•ın•l•rlt1 "'illi 
talim la•r•btl•ri ola6 ıiy•ıi 11•zi-
ret o• lltti .. •ll•rl• lalçbir mi11a•ej 
••ti •lmoıtıio•• Aruulof u Ajarı•ı 
dikkati e•l••«•r. 

Nizamnamesi 
Ankara, 18 (Huıuat) - Ytık .. 

tek taıtiktea çıkan ıoyadı 11izam• 
namHinı göre 81kldeaberl ıonu 

ojlu ile bltea Ye kullaaılaa 

adlar yllle kullaaılacalı, · fa• 
kat bundan ıonra tariM olan
lardan sıayrııının !Jtnmaıına 
all1aade edllmlyecektir, Tlirk• 
IDlrlı allkaıı bulunmıyaa adların 
ıonundald (iı) 'fe (ya•) laecel9rl 
kalkacaktir. Soyadlarıam tııcllla· 
de hakimin mUaaaduine lüzum 
yoktur. 

Portıaid Seferleri 
Devlet deniz yolları idareıl 

ıimdlllk İ'ortnld Hferlerlal kal· 
dırmııtır. Seferler lakendery•y• 
kadar yapılacaktır. 

llunu - ltubaai Kıyafet Kanu· -., B dahil ve hariçteki tHirlerl 
•llerı ul2ariıtandan kaçıp Yunan 
}'en Tden Türkf yeıye ıelmek iıtl· 
t-ı11d llrkleriq Yunan toprakla· 
~iba~ Bulgarlar tarafından ta· ,------------------
kında maruz kalmaları hak· t /STER NAN STER iNANMA! ~• rik Manisa Saylavı Bay 
litri . İncenin takriri üzerine 
l< ay cıyh Bakan vekili Bay ŞUkrU 
Ut.una . er iki mesele hakkında 
bu hııahat vermit ve hükumetin 
t~, Yib us us hakkındaki hareketi 

l\an u .tebl i ğde, Buğday. Koruma 
rn e Unılc ormanların i~!eşilmesi 

Gazetelerde atama ~undan bundan ıikayetler körup l menlesitlir. Dünkü gazetelerde yine köprünün vaktinde 
okursunuz. Bu ~ikiyetl~r al akadar makamın ha ı kete açılıp ka~anmadığı yana yakıla ıöz gelişi Pdiliyot ve bu 
gelip üziintii çekilen ~ey( giderın~l!I içi.n~i~.w. ~iz .. bircok Yil}d~n _bırso.~ .. halkın .ve i ş s.~hiblerinin müşkülata. uğra: 
isteklerin eikilyet netıceaınde yerıoe getırıldıgını bılıyon11.

1 
dıgı ılerı ıuruluyor. Bız, bugıınc kadar geçed m111allerı 

Fakat bı;nlcrJan bir tanesi vardır ki yıllardanberi gazete hesaba kararak diyoruz ki köprü işi için bu seferki şika-
11ütunlarını aşırıdırdığ halde alnkadar makam te1irl i bir i yettcn de bir'iiPY cıkmıyacağına inanıyoruz. Seu de ey 
ya.pamamııtır. B n, :köprün··n v ktinde açılıp kapın ı ııı okuyucu, 

.. l • r; N 1 

Beyliğin Kalkmasına. 

A!eraklanan 
Bir i' ütehassı~ -

Hiç uma r mıyd ın ız? Burada kon
t ratla çalı ıan yabanc ı mntchn111slardan 
bir zat - bana ıöy!edi klerlne göre • 
Türk.iyede beylik unYamnın \•e nişan 
vermek u ııulünün kalkmuın a pek 
mer ı k fanm t• İyi konuıtu~u yerli 
d o ııtl: r ndan birin• : 

- Şimdi, demiı, ben ııh~in mem
leketinizde ne kadar iyi ve ne k adar 
çok çalışsam ne bir niıan, ne de bir 
beylik u nvanı knzanam ıyacağım d emek 
oluyor. Oyııa k i ben buraya gelirken, 
ke ndim i Türk lere u vdire bilirsem, 
memleketime d önfitDmde bir beylik 
unvanile bir de nişan alıp götüre
ceA"iml umuyordum. 

Avrupalılar bu kadar akıllı adaoıllll' 
oldukları halde, çok fBtılacak bir 
tıı rafları vard ı r. Niı an, unYaD alma•ını 
pek severler. Herbirinio keadi m•m· 
lcketinde alabileceti nitanlardan 
baıka, yabancı aıemleketler niıanl a
rına da ptk teYeccClhleri vardı r. 
Biz de vaktlle tfirlü türli niıanlar 
Yad .. eıt l:ıile, Türklerde re1111t 
r iinlerde rumi lniformaların üzerine 
nitan takmaktan batka, bayaği gün
lerde elbi•enio yakHıaa kordele 
veya rozet takmak l ~eti yoktu. Hal
buki Avrupanıa hemen her memle· 
ketinde bayatı sivil elbileaia yaka· 
ıına bir nitan allmetl takmak pek 
bot rörlllür, takanları• gururunu, 
kartıdan bakaaların da HYi'ı• • nı 
arhrır. 

Anupada tah•llde ikea orala 
arkadatlardan bazıları baaa Muıallat 
olmuılardı: 

- Aman, derlerdi, eter ıenin 
memleketinde baban yahud amcan 
dlmeo batında İH beaim babama 
bir Türk niıanı almak içia tava&1ut 
e•ivenin. Aramızdaki arkadatlık 
hatırı içio bu iti yapmah11a 1 

Bu arkadatlardan blriae: 
- Ayo1, demittim, bizim meml•· 

kette nitan • kadar dOtmlıtür ki, 
Sultanlardaa biri •eYditi bir hor ozuo 
boynuna bili en yükHk der~ccdea 
bir niıao tak•ıthl 

Sultaa A:ı.iı.in bu htklyHini Avru
pahlardaa pek çotu bildikleri halde, 
yine bir çotu Kızıl Sulta• diye hiç 
HYaedlkl eri Sultan Ha•id'den bir 
nitan alabllmek için caa atarlardı. 

Bir ı•• puaportumu kaydettir• 
mek için kendl•ine airaeaat ettitim. 
fahri bir Tlrk koHoloeu beni b1' 
kenara çekerek : 

- Otuz fU kadar yıldaabcrl. 
Tlrklyeain fahri koHoloelutunu ya· 
pıyorum da bana bir Türk nltanı 

Yermek kimıenin hatırana gelmedi. 
Çok rica ederi•, bunu lstanbu'da t .. 
nıdıklarına •lSyle. Burada doıtlarım• 

dan uta•ıyoru111.1 Dcmittl. 

Jf 
Avrupahlar 1'1zim bey llkabmı da 

mUkif at diye kazanılaa bir rütbe 
aaRarlar n eaa da pek ratbet eder• 
lerdl. lataabulda bir aralık kolera 
çıktılı vakit, haıtalıl'l• önlal almıya 
••len meıhur Fraası• laıki•i Chao• 
t•meHe_de Oll rltbul Yerilerek ODUll 

HadetlO Chaate•eue Be1 olmaa1t 
hemıerillrladen bir çotuaun bet 
unvanına itt•luaı arttır•ııtı. 

Parlıte ıreıaf bir Franııx taaunı .. 
tım, babaıı bir ıamaa lıtaabuld4 
yabaacı mGteha1111 olArak paıa rlit• 
bulal al••t oldutu lfla, otlu ktndt. 
oe Emil bey diye •alaıH bir kartYldt 
yaptır•ıtb. aı .. ı bir lıtaabul •t•l1-
Tlrkıe de ıllyleditl lçla, ••k ıık ba. 
ba1ınclan bab .. der•k ı 

- Pata babam.. De•iıial pels 
HYerdi. 

* Bir gta Pariıte blala Aaadolula 
arkadatla 1rcıerkto ıokakta ılStıln• 
nitan takmıı bir çocuk 1rörmDıtOk. 
Çocuj'uu laali bHI• tulaafıaıa ıittl: 

- Bak hemıerim, dedim, çocuk 
götıllnt niıan takmıf, laerku ona 
bakıp glltlyor ••• Arkadaı cnab nrmitc 

- Hemterlm, demitti, aeıl gülü
necek tiY çocuj'un hall detil, çocuk 
olmayanların halidir. Niıan dediğia 
t•Y çocuklara yakıtacak bir O)'Uncak 
iken çoçuk olmayanlar onu göğüıle· 
rine takıp bir d e iftihar ediyorlar. 

Bir muharel: ede kendi yurdu uğ• 
runa canını tehlikey• koyarak k aza• 
nılmıt bir madalye lle •ilaenmc~ 
onunla iftihor etme k anlatılır t eydir. 
Fakat yabancı bir memleketin n· şa .. 
nını hediye olarak aldığından dolayı 
s ll•lenmek... Avrupalıların ço <•uk ç • 

B ohınnıu,tur. 1 

d ir~tlesinin de göriiılildüflll bil-
l mcktedir. ·- ----------------------"'--_J a detlerinden biridir. 
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Memleket Manzarası .. 
li 

,
1 lalatyada 
Hamam 
Iİleml.eri 

Malatya ( Husuıf) - Burada 
hamamlar ıuya para vermezler. 
Odun da diğer yerlere nisbetle . 
çok ucuzdur. Hamam kiraları da 

Adeta bedava gibidir. Burada 
hamam ücreti diye bir para da 

yoktur. Her müşteri haline aöre 
25 lmru~tan 100 kurt şa kadar 
bir bahşiş bırakmak suretHe yı· 

kanmak Ucrefni öder. fakat 
hamam arda maalesef anın icab 

ettirdiği tem'ı.lik, ı .. Uatahdemleı· 
de de gi.inül açacak bir kılık 
yoktur. Hamamlarda billlaısa 

temizliğe itina efmek lmı.dlr. 

Çiinkft bir uyuz hastaaı &eh.em .. 
bal ilicını hamamu k.Uanmakta, 

buna benzer daha birçok hafta.o 
lar da hamama uğr:ayıp tifa 
a.a111aJda dU'lar. 

Bunan için her lrulttm.9hm 
soma pcwteınallann bynu wdll 
y~muı ve yahud üfilde.n g,eçJ· 
ritme!i zaruri olma'1ıdır. Ha:lbuk~ 

bu, böyfe değilidir. 

Şehria tam owtaJak yerlıule 3' 
hamam vardır. Katlm•r ha.110110 

için haddi istiabı denilen ölçu 

111ev.zubnlı11 degi diı. Buraya i&t~ 
n!Jdiğ'i kadar kadm girehiür. Na!" 
sıl yıkanırlar, o daracık yen naarl 

sığışırlar alnl emrez. Buna rai· 
men göbektaşında seraları lwım· 

lur, tuqusundıın çorbasıua kadar 
çeşjdli yemekler yenildijL muhak· 

lmktir. Hamamda llafll' ve kaılt' 
sürlllen kına ve rastık kokulan 
lqinde bu yemekleri ıemek Çn. 
nasıl iftilla buhmar, buda dtıfil· 

nülececek şeydir, hulAaa Malafya 
hamamları bir Alemdir. &keKJer 

hamamındw aea tecrıü.belerl, ı•kaıı 
meıklerl, kadınlar hamamında. 
la aw ve lmrnz l&uiuı ekaik 
olm~ 

Kızı:lcahamamda 
Pazar 

Kızılcahamam f Huıust )- Her 
1e11e buı mevlimda açı&~ Çor.ak 
pat:al'I ba: Hne da açlımııb. Pazar. 

çok kafabalık olmalıt., Gerwo. 
Z.fnanliolu, Çerke1t Ankara v• 
4Üfı.• birWJk yerlealen. alıcılar 

Ye satıcbr ıef1mtlddli. P.... 
da•ar iki 'le dört linr araı.11nhl• 
utalmakfadir .. 

Kanı halkı pazaıo •ne.le ~ 
den iejiP, her lafta açıbaamı• 

dilemelrta •• Lymllkanr 8iay 
D'tlaveılİn. ha dileği' Jerfn• ,mr .. 
ceii umnlmaktachr. 

Amasyada 
Arkadaı•nı Öldüren ICa-. 
dınm Muhakemesi 4 

Şu&ata Kardı 
Am.,a, ( Hu_. ~ - Arı.

dqı el111r bir lıach- ..... llW ar,.. 
d&melden. suçlu Pitnne meltt.bi 
... m,.ı. Bayan Silırey)lalllll duru .. 
-..ıa Apcezada 41Mam edil
miftir. Bayan Sinn-ın ftlaili 
tdJbıadli raponmun AlltHf9' cleıb-

torlanadan mllreldc:eb bir lrey.t 
tarafHMlaa tedlrilt ve teiaid11i iato
.q, fabt mahlreme Ama.yada 
aiıf doktora bahn1111&dıp aan-

dikkate alarak raporun AB Sihfrat 
Şiraa tarafından. tedkifl ve tefD. 
wine k•• Yermiftir. Bumun içi.la .....,_a diri Şsbata Dlr.alul
mıştır. 

MEMLEKET HABERLERİ 
Polatlı 7 Sene Evvel Bir istasyondu, 

Şimdi Asri Bir Kasaba Oldu 
Polatlı (Hu

susi) - Polatlı 
Ankara • Hay· 
darpap demir
y olu Uzerinde 
ve Ankaraya 90 
kilometre m~ 
saf ede adeta 
) eni battan ku
ra lmuı bir kaza 
me kezidir 

Bur.. yedi· 
yll evvel bir 
ist.uyondmı baş-
ka l::ti,..-y d.jildi. Bantla 
yedi yılda binden fazfa ev 
lwruklu. Bia evli v• aıağı yu· 
kara lOfbia aufuı[u biı llasaba 
mey cfana gerdi. 

Bu yeni binalann bepıi nri 
mimarjye; göre yapılmıfbr. Kir· 
girdir. Kasabada bw bia e'fdea 
b"~a yüze yakın dükkan, 10 han 
ve ete( Wr 1mkte., ili •n fa}Jp 
rik ve millinımıel lir p•k 

Gaziantehde 
Elek/,ik işleri 

Gazianteb ( Hususi ) - Şelirimiz 

Elektrik Şirketile yapılam muka· 
vele muci ince t.sİlafıu lmt'i it.
bul muamelftfı bu ay. y11pılacaJ.. 
tır. Bunu yapacak olan millehas· 
8l'J fie") eti Nana Bakanlığınca 

&(Dıdeıilnresi hekfr.nmektedir. 
l Ey)UI 934 tar.ihinden ltlba· 

renı t-'2,5 kuru• tesbit edilen 
el9ktrik saat kiraları ıehrimizde 
2'4. kul'UI olarak tahıil edilmekte 
bulunduğllndan Belediyece Italyao 
ı·rk~ne vaki tebliğe: ( Umum 
Nlbötfıdltk bw lı tmrinde Nafıa 
lbkaıiığJle !udi mllzakerededir. 
ftUıtice.6 teabit edilecek fiat 
•mdilüud'en noluımn olursa ıirket 
alihğ\ faaa paraları iade edecek· 
tli: ) ıeiiinde ce..•m verilmiı ve 
.. e.dl)flce b" noktainazar kabul 
edümiftİlr 

lapia llrna bJtr- kuruta geç· 
mektW ilnn 25: korott olarak tes· 
bit edilen llilont fiatı lngiliz 
llnawımn. sukatu mUnasebetile 16 
kuru,tan daha aıafı olinalr lhım-
geldijinden llalediyeaa ttrimt• 
tebligat yapılmııtır. 

Gazitnteö~ı EldD l'iari 
Garlan~ (Hiımai) - ıa ıe

R~~wi lturai ,idea vil.ifatit-
mizde 1hl .ene badeli , .... 
murl• y.ağD1&kta~c. Kıt- ekiniet~ 
Hl.mal edilmittı adeta. uihmmi• 
Jett k..._ıtkz.. Bu. aenelııi kıt 
ekimiaia pek; buakatli cıılacap 

mnalmaıc..-.. 

tddir.1181116 AYl1 l111urlaı 
Eiaiaa~ (Huaml) - Nttfua 

"-9WiriLi ea,, Mb Çlqi.ı ile Kili• 
d&a: ınatmıR SaJ4 Pazuctk nll
fus başkatibi ldrfı, Nezfp allua 
başklülai Şaıkic viliyet tarmndan 
takdirııame Yerilmeli: ıuretile sa-
wJıriııaqlerdiT. 

Kıı&lcıbamam • Alltara Ş'oıuı y-
Kızıfcahamll'm, (Husali~ - 8'et1 

ıenedcnberi yapıfmal<fa otan 
Kızılcahıu•m • Aaiam l•Hİ 
ikmal edihnittir, şoaeniu ikmaftn· 
de bJ•akaa Bay- DilAvesm b~ 
yük yararklılan almaft. ll&ymak .. 
her~ .. bizzat amefaain ba11ndwa 
bula•ak yefUll bir .. evnr lk· 
maimi ~°' etmiftir. Bade
otobUaler Kız.ılcahamamla Ankara 
arasmda muntazam Hferler ttr· 
tlb edeceklerdir. 

1 

Yeni Polatlı ka1aba11nın bir köteai 
vardar. r...ıat f .. ,..tr dlırmq 
defiJdir. Her sene 20-30 yeni 
İ>ina kurulmakta, dft111 afttlrçe 
artmakta d'ır. 

K•ab.nıuaı b .. etl.,_ faltlw 
olduju için yol, apk' ve m lflert 
biraz &eridir. Maamafih yeni 
belediye &pe• Bp MUbtereaia 
bu işleri başaracajı, kaAbaya 
B•di1e yönlntlıen de bir dtina 
vseceğt luvvetlle ...ulmalltatlir. 

Polatldalano 
bOtlla kazançlan 
Arpa Ye Butday 
ekimi ile daYar· 
c:ıhja lnhitar et· 
mektedir. Ziraat 
unllerl tamamen 
J•· ilenmiftir. Po
latlıda artık lıay
vaala dejiJ, maki· 
ne ile ekim Y• bl· 
çim iti-1 yaplına 
ktadu. Polatlmıa 

buğda11 pek ...,.. 
ta.dar. Taelerl iri Ye dols-du. 
Çavdanız ve temizdir Bunun için 
Polatll bui'18J• her J•rd• dalma 
laftkı ftatla ublmakfa •e ~ 
wnı •lfteıima kal••meld.-. .. 

Y edf nae l'çi11d'. bnılu bır 
yed baaballUZlll yine pek u 

••••• içWa ıı. kal· Am... 
hattı Ozerinde eıalz güzelliğe 
•ali all'I bir kma1ıM olac.ğın• 
elan tll.h., ediJaemellıdlıt 

Alanyada Kıyıuefli Eserler 

AWaıaa S~ umili harabesi 
Aıanyt1 (HuamQ - Porta- de'rir Ye zaman Zlllll1I borwfaf,Oi 

kaltarr ile Huauıl lllk ..,_t ka• lrıymetll eıerler ~cnactt, ıetinnft-
zamnıf" olan Alanya birçok tarih lerdi. Bu eaerler 'JfOHt- medeaiye-
liittralamn ~jjitiul1'· 6ımnd:il"" tiiıtb hAli JıBf&yan b&wr emil 
ması itiSarile de tetkike değer ntımunelericlir. 
bir kasebadw. Alqag Rom• Bilbaasa Selçuk Flnktladaa 
hlar. -'•ı:ia.dm blbnc birçok AIAeddioin camii, lmdML ve: mlauuil 
eserler WU"dm; 11thtJdtn..ı ~ d..V: emrler Adeta yepy,.L durmaktadaL 

Mudanya da 
Deneme Nftfu. Sa,mrr 

YapaWı 
Mudanya, (H~ - 935 ae

nelinde yapılacai ..... nlfuı 

Y,Ulllll l~in dene ... J•Zlllll J..za· 
•uda: rapıJ.uıFr. 
Op~.Wrelaı1 

lcaarlhlll' tatı• edil~ tiılma ...
aaıılu aay,ım fperiileı ıW9rllmlf 

~ semk k ..... - ..-re ili~ 
1'lnie' UIJllU& ııüf9 Jl"Uml bfı 
gtndW mav_..'6...,hitk 
!fır ~alifa fnfuhı Aft'er ... IM,•6 
lar nUfua mem.utiiw talbn 
edllmiıtlr. 

BuH&• YaMal 1181 EUfu dl•ı 
ba llllua; yazım& ile al&bar 
ot.d. lamlM ks•• 11 gelmif 
ve yazım sonuna- ıı. llır ...._.. 
J.uada b.ekl•mipJc. 

lnfebd'e llusiti ~ar 
Gaziasateb, (H~T) _: Halk 

Evi naıaıilil imla kehoauna aeDiP 
letmiı, yeni bir ç8'11fma proıramı 
yapm1ttır. Raik tAddlliJrf •l'lllD

alze .mı..,. h"1•........ EY 
m B mMrler ..... ....,.. 
mas v•mit'iı· 1\ıma iohı da 
25 kAnuae•v-' ıc.tldnı ba,ra
mmda Şahinbey pl,•hil tem.U 
edecektir. 

1 
Konya Ovnı 
Artık Sn•uzluktaa 

Kurtulu.yor 
Be)'Aflhir., (ldusuai~ - V'all Bap 

Cemal Bardak~ AaKarad&a cflSn· 
mil~ Kooya ovaum auawduletan 
fcurtarmak için cftlftlkdltltn çan&ri 
anlatmııtar. 

BU çM'lrl• i\;iudti B.,19hir 
OSIUntfa IUJ.Un FalWqfıni ... 
ela valldir. Gaı. I•nf bir lbnaııl 
11Çılacali:, ıöt ıuyu; E&:iiaraja 
alatılacak ve. bu ıun6 on it.,,.. 
leıinüı su llitfyao brplauacaitir. 
Eltim_.. I&• oı.a .... lime 
yedftnilaeı ~ b• i1r etn&m:la 
fimdldu çalıımıya. baflanafmqtır. 

lleramdakl nyua çoplbl
mua için de tadt>ide& aliomqtlr. 
Meram au yc>lfaraı liet.oa. ofarai 
]JllpalacaJ.., Miıramda efe.ktrii te 
yapılacaktır. Sel aularanın bop 
sitm•meai ve: bwılann toplanmaaı 
it• de. beadleı: yap•lacaktır. 

r.Tlrzif ona Bir Dntora Ceza 
Merıffan t Hauat 1 - Amerf

ı.an lfu Kolleji Ot-. Bay. Klaro-
.._ wiade U8Şhıma J ..... lf, 
l>ir ecza inllıf ltutunlllUflm. 

Bu lnbil:tn a&I Y• bçak 
11iç YaPmMlı ihUqaaf claldllnde 
...... 11, • tloktor& evinde 
iıinılz lnbik &ulundurdutu için 
100 lira para cezası kHilmiftir. 

t- Konuşma 
iyinin 
Alıcısı 
Vardır 

- Ôa Dili• 

Şehir tl1atroau arbk 
mDzO kabartarak andıiu•d 
kurum (m8e11eıe) oldu: « 

Y• ceza » dan ıonra cc Ha 
Arada cc Madam• Sans • 
oynandıtını unutmuyorum; 
gl5rmcğ• gitmedim, çOnkl 
dou'ya ıeftnem; ••cak o 
dia da geçen yıHarda o 
•odvlllerden çok ttstündiir. ' 
rtlm n ceza ,. ile « Hamlet 
aruana girm.,e daha iyi 
diye kft•aı•miz dofr• olmaı. 

« Haınlet »- la ...Uerek, 
aller•k. alk..tla•ank aec•lef 
oymaWıl.- itiz pk 
JCM:; çbld Jııi•u ıa,lecl ... 
dojnl•fu•• erta,a 
G0z.r, i1f - kM • kantı 
ahcı &ulur. B..ıcLm öace S 
pean'lll, hea~ro oyanl 
hetenllaecBjl, onlar OJ 
tiyatro)'& kimaeninı g 
~yl.enlyordu; iki. beçuk a, 
görüyorsunuz giden, 
glde•r ı.uıun--.. 
yerler uCMlwdı; b. u fti b 
laıbrd'ı. Ancak iyinm 
cağı,. çtınkn alıcıa Lufunamı 
avlağı ( savlak • iddia ) 
olaa,W ıerlar ucnlaymca 
kill!Be gifmftdt 

Blı iW 1• lnca ı;m~l 
çünldl hellH yerlere 
para ,aı gertıltiy-Md'D'. 
bu iti ljıhre n1ainNj• ,e 
Neden böyle oUlwjuauı 

hir yerde llTmWlk 
- lata; ·~illlu( -. 
dramları oy,nıyan bir tiyatro 
nnaanwa, unraıen iyiy,i .cw,ı_.., 
kall111ma•ım inlllenin kaıfiı• 
mıyorclu. 

Ihh• ıWy&.ecw ftl': 

tiyatroya gldenleriır çop, fç 
de l)i. latıaı.l• ol .. dat. &Ö• 
ri11la ... ~iuma. ... 11111ı.-. 
biUrl•. Bir iyi. aHtn.ı.a ü 
pi~ ey.a.-, oyDllff.W.-ınıa 
tak•aunı. da '-... ihldim 
lateniyor diye oyımttığnnı 
J8D' bir 4C regiaeutt *t ll;le: 
lan ptırllr. MU&.& Ei-.tutnd' 
çok lübumlare li:am:lwni ır~..-. 
1evdimüttir, lyiy,W anladığına 

lan loaodkmııtır. O,, liir • 
iyi' oWuİJIDW lliiyl~c• k 
buluaayn: Da.. ayJ! ~ 
juau li}_&miy,ndbr ttlallılr 
t1l bulliığmm d1r opafıy 
« Kaeck » u. OJ.llatbiJada 
nllmedi; çlloktl kenclliniı .. 
keıulW11• -...ı. Muaaill' 
tairul"un • piyeal prçeliccJ 
.tpı .... rlj-iidi ~·· 
ıaelu J.n.djlm M a•lamaif' 
fll'luda. 

Şimdi Muta.lnı &lufrut 
ta tmnm•mittir.; 'E9p.aap 
rosuncfa ~limia. iiliy 
onun sacl~ a,ual•k 
o, dy~ R!re-. aaw _. 
latiyenJerl ok'dıl~n.. l;ta ... 
bO)ıll ~lıjji 18,....,.,. 8M 

•"medljiDi .... _ ..... 
Hem k•'i'ni ...wr.len.- .... 
tiyatroyu tll~ kart.ura 
Tutfui'I y.c>fünı cfoFılıiwru 
tiyatr09ua1111ı laar a-:a dalı 
pteri,.r. ----

T.afilri Mimarlar 
Kmlcah•••-.. (llUs-..ijl -

Tayyare piymıgwmı•• a11 

liralık ibaıoiye9i lr.rz.-ı 
man memurlannm ortafıf' 
alchldan· bilete isabet eflll 
Me11111ıı. çok ıe:wıinmifleraaı. 
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HARİCİ Gönül işleri Siga•st Alemi 

,.ansa ile 
ta/ya 
onuşurlarken 

Çinde Ecnebi 
Düşmanlığı 

l Yugoslav Kabinesinde 
Okuyucularıma 
Cevablarım .. 

1 zmirde Bay Oelala: 

~-.rupanın ıiya1al merkezlerl2t 
.... &.dar eden mülaim me.elılerdu 
4'. t İtalyan-Fraa .. a konuımal rı· 
t. de-.letiu beraherce çal tm sını 

111:.ı. rnakaadile glrltilea bu konut" 
l . r, nıevzuunun ehemmiyeti ve 
~llifliği noktas odan bu al&k~ 11 

-.::ruyor. K-onuımalar lıen8z bitme• 
"- r, tabii prtlar içinde tluam 
"" •ktedi • Şimdiye kadar iki tar f. 
ili da. ınuhafua edilen aıkı ketu
lıt ht.. konuınaaları yarı yolda lnrak· 
~tca.Jc: hadiselerin çıkmaeım anlemek 
~dır, ftaJyan mahafifl, bu konutma-

' fttlıbet hlr netice vnecefl 
.... •libl ylzde dekaaa olHak h.uab
._ kkt.dır. Alui ibtiaal o kadar 
IE.aıs. i ~ aalaııaayı. pmdlden tahak· 
~ et11ıif addetnMk mGbaleıalı bir 
l iri ıayılamaı. Fakat reaml bir 
~ "lka teatisine dayanabilmHi, daha 
~ti anlaımayı tahtim edecek 
!.'bat tayini 4imdillk .tlmlııb P 
~or. ltaıya, F ru11z Dııifler 
l t Bay Levalln bwan enet 
.:: .. ,. srelmeaİDl iati7er. Amma, 
._ "" Sar reylimından evvel yapıl· 
.;,••na taraftar g3rGnmDyor. Çan
'il hu takdirde Fransa ile anlaf• 
._:.. •• Al•uyaya kartı bir aevi 
" ı. . alaıı sr&bec:ıek. Hakikat· 
~Y•t dnletler uaaı alııımlıj'ıaı 
~ta aza etmek n bö7lece öıı 
p_;d• rol oynamak lıtemektedir. 
'-b llt bu müzakerelerden aı:rabilen 
ta. •rlcr, Afrlkaya aid konuımalar.ı.a 
ltıltı~nı!anıp bu huausta anlaııldığı· 

hıldıriyer. 
l'unlllldaki ltaı1aaluın tibl ola

~lı:ları rejim bahelade ele Wr lW&f 
~ edllmit l'ibJ piaıa•ktidir. 
"-lyaya aid Lll>Ja mDatenalekeaialn 
ttnub hududları lae, ftalya lehine 
'-dU olunacaktır. Bundan baıka 
t,,n .. hlk8111eti, ltalyaya, Somallde 
~adt menf atler göatereccktir. 

an b il da Adiaababa • C"butl 
ı.... -•ndlferinin ftlolilmealn• ltalyaF 
.,,ile etmek relmektediı. 
t.t Bunlar, Afrlkaya aid andfaımalar-
~-~unun haricinde AYrupaya atd 
~eler olmaldadu. Bu lauıuıta 
~laa, aoa hafta i~nde m4him bir 
la atıldıtı kaydo\unuyor. Yugoı· 
~·" Maear lhtllAfı, Franıı& • ftalyan 
~eh.baı ciddi bh tesrlbe n. 
~"'-ttıı•ı1t fakat Ud dHletUı ar
Şi1ta "' bw maniayı aalatm.11tır. 
~· Ud tarafl• berabeı 7lrüyea 

:!!!!:_ ı=z_ 

Komünistler iki Misyonerin 
Kafasını Kestiler 

Şanghay, 18 (A. A.) - Ame
rikalı misyonerlerden Stan ile 
kar sının, Çinli komiinistler tara· 
fmdan, ırözönünde, kafaları kesi· 
lerek, öllllerinin ortada bırakıldığı 
P• nden alın n bir tel yaııaile 
tey · d olunu} or. Bu ifigören ko
mlinistler, bunun, btıtnn yaban
cıları öldllrmek huıuıunda ver
dıkleri kararı• birinci tatbiki ol· 
dujunu ıöylemişlerdir. 

Habeı Kavgası 
Avam Kamarasında Söz 

Gelişi Edildi 
Londra, t ( A. A. ) - Avam Ka~ 

maraaında İtalyaa ve Habeı ihtilafı 
hakkında aorulaa blr auale eevabea 
B"y Con Siman, aınır trahrlldl komis• 
yonunuu, ne.sillerdenberi İrıglU:ı So
maliıri kabileleri tarafmdan i.tgal 
edllmf.ı ve pek kıaa bir mllddettenberi 
ltalyan kotrolu altına girmlf bulunan 
mın.taka7a, V alvolkuyuları karııataa 

ıelınİf o1dutuau beyandan aoora 
demitlir ki : 

" - KomlıyonuD aeyabaünden 
ihtimal ma Qmab olmıyasa ltalyan 
znbiü, onun mıntakada kalmaaıııa 
111Usaade etmemiıw. İaıllis mü.aıuıill 
bunu proteato etcıif ~· komisyon 
otuz mil dahile çekilmfftlr. 5 klnu· 
nueYvelde, İtalyan vo Habef kıt'atarı 
arasında bir ~arpıtm• olmuıtur. 
Fakat buna komlayo• aauı kat'iyen 
kar11mamııtlJ'." 

Fon Papan 
BerllD, 18 (A.A.) - Fon. Papanın 

Viyana elçiliğinden alınıp Sar Alman 
komiıerüğine gönderileceği hakkın· 
dnki haberler teluib ediliyor. 

müttefıklerin menfaatlerini telif mew 
selesi kah79r. Bil tla Tuna llava aına 
mütenlliktb lı:t cidclea blylk bir dik~ 
kat gösterilme.ini lcab ettiriyor, 
Konuıınaların yavat ritmesl de bil· 
h111ıa bundan Uari geliyor. Şu 

halde Franııa • halyan andla1mıu11, 
Avrupa ıiyaaaaıada mAhim bir döae
mec olacaktır. Bundan dolayıdır ki 
bilhassa Avrupaya mOteaUik elan 
kııımlarmı biran eYVel aalamak ısı .. 
mek de haklı 1abtr11shklar ~lıe tar-
pıyor. - Süreyya 

$5& EZZ 

Sevmedl61De 
Edebi 
Tdrika 
21 

A __ Aşık 
19 I JB I 9:-14 

~e~ Galib. Tuhaf ıörlnmelr, 

' 

litm•11 için blitün ta•urlanna 
Yra 'f d . f,L._!· a e ayn mana vermıy• 
~Yor giblydh 

tah ~ Caddeboatanmda yokıunuıl 
laıt •dı. aitti, dediler. Haber de 
.._, ._amıpınıd Aldi ma . hbi bir 
~Büf•deld; prıon. Behice 
hır lı yuında, hlı de yabaaca 

•aım vardıl dedl.. 
lçitı Sol elinin termal aai &YJJCUn\111 

e \'Uruyordu • 
lbe - Buyrun bakalım, merak, 
~ Uatllne.. Ne iıe, Allahtan 
h.ai; mot6rdeylz. SW arayıb 
•• ak ido. icab&derıe, devrWem 
ı,J•hat1 yapmıya kara.r Yerdik Ye 
ta, karar, bu niyetle tekrar mo-

• atladık .• 
B.bıce, ellle onu 1Uıbırdu: 

"Y~ Uıun etmeyin, devrlllem 
htltd tine hacet kalmadan, bizi 

Unuıl 

Cevad Galib, batını sallıyordu: 
Çİtcl::. Bulduk, bulduk amma, ge

~gıınlz helecanı na yapalım! 
oehf ce bir kahkaha attı : 

il - Niye bu kadar h•lecanla-
•)'arıunuz ? 

b1q C..,ad Galib, elini kalbine 
~tardı; tiyatrolardaki acemi 
f,. • rolüne çıkmlf aktörler aibi 
• çekti ı 

- Bunu siz mi söylUy ouunuz? 

Bunu sizden m1 duyacağım ? 
Behice Dflmlf ıibl omuzlarını 

oynatb ı 
- Aman allahaıkwa auı .• 

Bilirsin ki ba, pek ılnlrlerime 
dokunuyor. 

Hemen denize gir •• 
Beyhana yaklaıtı ı 
- Haydi, denize.. Ku.mlar, 

vlicudUmll ka4ındırıyor. 
Beyhan, '9u teklifi iki kere 

aöyletmecli ; bqlle Haruna, Mlim 
'ferir gibi lpret ettl •• Behiceyi 
b.ılııden ka'fratb, beraber dellize 
kotmıya bqladılar. 

Beyhan, denizde de, Behlcenla 
kulağı•• fıııldıyordu : 

- Aman, Behlc, tam ıama· 
nıuda kurtardan ? 

Behice, kurnaı kurnaz ıtılll· 
yordu: 

- Farkındayım, ıekertm .. 
Yalnız bizi detil, anfıyor masun, 
başkalarını da davet ettiririm, 
moN>re 6yle bineriz. O, kendi 
kendine gelin güveyi olsua. Biz, 
motörftn zewkinl, safa1mı çıka· 
rmz ya!.. 

Beyhan, Behicenin şeytani 1e· 
kasını takdir edi) ordu; Türkan, 
bu kadar kuvvetle idare edemez 
ve teferruab da bu kadar ince 
dUşUnemezdi. 

Hariciye Bakanı Bay Y evtiç Dün 
Kabineden istifa Edip ÇekiJd; 

Düğün hediyesi olarak bugiln• 
lerde en çok verilen bir 11pltik,,· 
d.n. Fiatı 100 liradan başlar. 
Platin olduğuna ve Uzerindekl 
pırlantaların bUyUklUğline göre Bel~rad, 18 ( A. A. ) - Bakanlar 

Mec:: ia nin dla yapmıı oldutu top· 
lantıda Dıı Bakanı, ukadaıl.-r na 
Ce nredeki mHaisi hakkında ma• 
lumat ver ittb-. 

' yUksellr, hududu yoktur, fakat 
300, 400 liraya iyi birşey alınması 
mümkilndUr. Size tavsiye ederim: 

B kan r Mec:: "si, dıt itleri ha· 
kanının izahatındaa aonra Yu•o• av· 
)'&Ja yapmıı oldukları yardımdan 
dolayı dost ve mltteffk tirelere 
mlnaet ve ılkrrumu lalaar etmlıttı. 

Belırad, 18 (A. A.) - Dıt Bakanı 
Ba1 Y evtiç lıtlfa etmif tir. 

Belgradda Bir NUmayif 
Belgracl, 18 (A. A.) - Zaı· 

rep, Liyubliyana ve Belgrad Ünl· 
Yersitoleri talebeleri dün akıam 
burada bUylk bir nOmaylt yap
autfar, ı~ylenen nutuklarda, Kıral 
Aleksandr'nı ulu1al birlik hakkın
daki •serine geaçllğln .adakatfnl 
glstwmiılw Ye blyle bir karar 
almıılardır. Bay Yevtiç 
=:==::-•=-"'==================-- - =-

Alman Ordusunun Sayısı 
Milyonu Aşkınmış ! 

------------
Fransada Endişeli Bir Görüşme Oldu 

Parlat 18 { A. A.) - Harbiye büt
çeıl il.yanda görilılUUrken Bay Lemerl, 
iki yılhk aakerliA'in tekrar ihdasın•, 
hfiltumete aııkerlikten daha bahalıya 

mal o'nn işıı'alerin asker edilmeleriııl 
lstemi9, mazbeta muharriri Bay Sarrl, 
Franıanın hnrb il!ltemeditinl, yalnız:. 

uzun sınırlarını ve genif müatemlake· 
lerlai ıııüclafa ya "°"'.. oldllfua• 
aBylemlttfr. Bay Sani wda yek&nu-
nun 460 blıae lamiı oldujua~ bua~'•• 
130 bin askerin mliatemlekelerde bu
luadufunu, buna kartılık Almanyada 
600 bin aak~r ye hemen •efırber 
edilebilecek 7811.i• kiti '"1lu•ıhatun11 
ye ayrıca da 1,400,000 ihtiyat efrada 
sahip oWupau blldinıittir. 

Parla, 18 fA. A.) - Mitn anltl•f •• 
için iatenilen 800 milyon franklık fev-

ucuz ---

Behice sordu : 
- Ce•ad Galib, auıl eğlen-

celi deiil mi ? 
Beyhan, etil• mlbhea bir 
lpret yapb: 
- Daha pek ze•kin• 'fara-

madım... Şimdilik saranız l 
Behice, Adeta ... e. : 
- Ah l Etti. 
Ve Be1banan ıormaama vakit 

bırakmadı: 
- Çok botuma gldl)or. Fa· 

kat .,-k t• zliilrcl. •• 
- Peki, iti gücl yok mu ? 
Beh:ce, dişlerini sıkmıştı-: 
- Mtttekaft mirasyedi l 
Arkadafllllll omm:unu. uılak 

ellerile tuttu, ur.ah : 
- Yemit içmlf, timdi Harwa 

Şiaulliye yanrlik. •diyor. 
-5-

Cevad Galib, her denia •o
dasına ııöre af yinmeyl ve konuı· 
mayL bilen bir kibar dalkaYu· 
ğuydu. Vaktlle mirasyemtş mi 
ldi? Yoksa anadaıa doğma zft. 
ttırt klse yalayıcııı mı idi ? Bun· 
lan da bilen yoktu. 

Fakat her devirde tık giyinen 
ve ııklığını muhafaza eden bir 
tipti. 

Onu 11ırtında hazır bir esvabla 
gören olmamıştır. Enablarmı, en 
meıhur, en uıta makHtarJar 
k•ser ve en usta kalfalar, ma
ldnede değil, elle dikerler. 

Hiçbir yerden geliri, kazancı 
olmadığı halde : 

- llu ta~ım takım eavabları 
nasıl yaptırıyor? 

Diye sormak, kimsenin aklına 

kalilde tnhıiıat meselesi •eeliate 
Jfüüılllıniye baılanmışbr. 

Bir Kum Fırtınası 
M1Lu o, ( Avustralya ) 18 - Bir 

kum fırhn ıı Viktoryıı hOldimetin·n 
bir km nı hnrab etmiı, evler yıkıl
mış, damlar uçmuştur. 

6,r Kadın Asllacek 
Lonc!ra, 18 ( A. A. } - KocHını 

zehir l7erek 4Sldurdllflnd- dolayı 
id~ma mahkum edilmif olan Ethel 
Mııjor, affedilmiyecektir. Dokuz sene• 
denberi ilk defa olarak bir kadın 
idam olunacaktır. 

Mektub Delil, Hazine 
Londra, 18 (A. A.) - İmperator 

Napofyonun Mari Luize glSnderdiA'i 
300 mıktub Fran1a hüktlmetl tara• 
f ndan 15 bin lngiliz lirasına 1atın 
alıııQUttır. 

gelmea t Çüııkl es.vahııua içine 
vUcudünU öyle vekar ve tabak· 
kllmle ıerleştlrlr ki, ha ena~ 
larm, onun « hak » kı olduğuna 
derhal kanaat edersiniz r 

Yıllar •e yıllar geçer, ıervetf-
ul huüı, daha dtin kaybet._ 
vaziyettedir. Krava.tlan avrupadan 
bilhuaa Parlaten siparlfla ıelir. 
Lakin bu faturaları kimin veya· 
hud kimlerin ödediği meçhuldnr. 
Ayalıkablarmı, piyasanın zaman 
z .. en moda olan en meşhur kun
duracılaruaa wnarlar. Markah ipek 
gömleklerini. gömlekcl bizzat, 
kendi eme diker. 

O, modadan, dikişten, ınakas
taa o kadar ular kl lamdm~tar, 
terziler, gömlekcller, oaua fikrim 
alırlar, ondan akıl danııırlar. 

Piyasaya bir miraayedi elifti 
mil, o muhakkak, Januadadar. Toy 
airaaJ-dl, onv, la..._•tle JU&Dda 
tap; emirlerini dilaler, tealbe-
lerladea iatifade eder " paruıaa 
ral••D, onun 1ay..t.de kadW 
ıa.terebirl 

Oalann tahallleri nendeclr? 
Kendiloria• aoranuuz. derW : 
Galatuarayl derlerf S., •• d...... 
ce1• kadar dojrudur, o da bilmuJ 
Yalnız, oalarıa Sotukç.... rÜf' 
dlyeslndo tutunuz da, Mercan 
idadisinden, hattl hazan Sultaa
abmed medreseaindea arkadat-
ları çıkbğa da olunrlrl 

Onlann muvaffakıyet aırlan, 
borca dahi yapbrmış olaalar, 
ayakkablannrn topuklanna kuv• 
vetle basabllmelerinde ve sırtla• 
rmdaki elbiaelerln içinde göğüs· 

Mümkünse taşlan eyrs, moııtü U 
ayrı alınız, bir kuyumcuya gözleri· 
nizln önOnde yaptırtınız. 300 il· 
r.-ıya 400 ytız liralık bir hediye 
temin etmiı olursunuz. 

--#(· 
lımirde Bayın Ş. 
Kanun 16 yaıında bir kızın 

evlenmesine mUsaide etmez. Çok 
faydah dedJğinfz güveyfo kaçması 
htimalinl de göze almanız Jizım, 
aklııuıa gelen tasavvuru kat'iyen 
tatbik etmeyiniz, kwnızın mah
vına sebeb olur, daha birkaç 
gen evYel bu ıütuıılaıda anlattı
ğım hikiyoyl elbette okumuı· 
aunuzdur. 

lf
lı.mitte Bay :;;ükrll: 

Kanunun tayin ettiği müddet 
zarfında bir soy adı bulamıyana, 
oturduğu ıehrin belediye reisi 
tarafından bir ad takılır. Artık 
beğenip beyenmemek slzln elinb· 
de değildir. 

Beşiktıışta Bayan Dedriyeı 
Ben bizim kızlarnnızm da ka· 

rektu kuvvetini çok ıağlam bu· 
lurum, fakat hayata yeni abldık· 
ları için, yalnız başına devrillem 
aeyahati yapabilen lngiliz kızları 
ile henüz mukayese edilemezler. 
Kızınızın uzak bir şehirde kaza• 
nacağı 80 liraya kolunuzun albn· 
da kazanacağı 30 lirayı memlMt" 
niyetle tercih ediniz. 

* Şehıad.ebaşında okuumaı. imı& ilı 
mıktub yollıyan kadın okuyucuma: 

Kabahat aizindir, vaziyeti dtı· 
zeltmek için kendi hesabıma ça· 
re bulamıyorum. Tabamm81 ecle
callslnlz. 

TEYZB 

ieriııi gererek ıert gut ır.ayire bil
meleriııde ve aağdan soldan, öt•den 
beriden, ıuradan buraden, kulak 
dolgunluğile, ağııdan kapma 61-
rendiderlnl, duyduklanm, kendi 
öz. mallan imlt gibi, pervaaızca 

ıatabllmelerlııdedir. 
Oalar, kurna1dırlar v• latan· 

bulun, ve öbllr YilAyetlerln il•rl 
gelenlerini ve aonradan sivrilen· 
lerinl, battA alvrilecek olaolarıw, 
tekmil bilirler. Salon hayatı, sos• 
yete hayatı! diye icad edilen gfıya 
kibar mecliılerlnin, aslına uasına 

vakıftırlar. 0.ldıdarda açık tür
bedea Şifliye, Sinekli bakkaldan 
Maçkaya tatmmca. soayete haya· 
boa ıirivermiı olanlara örtlmcek 
ajzıaa diifmllt sineklere çevirirler. 

OnW-, ıaloalann. ao1ye.te ba· 
yabma, "mirkelimlan., nüktedaa· 
iandar. Gbdelik pHtelvdekl 
t.ba.flık aa1falaruu, baftahk mi· 
:u.h m.ecmualaruu, letalf kitahıa· 
rını okur, ez.bor ederler. Sıra111 
aeldi mi. kliıe nükteleri liazardır. 
Salonda, aoıyetede, bu ntıktelere, 
gtıhnelrten kınhrlar. Onlar için 
hiçbir tehlike yoktu~. muvaffaka· 
yet yltt:de ylbdtir. Hatti, bir sa· 
!onda, bir sosyetede, asıllarını 
söylemek, ortaya atmak gafletin· 
de liulunaanıı. •Y'-'ell cehalttinize 
bıyık altından gülerler, aoava 
hafiften itiraz ederler; eğer .U, 
ısrarda devam eder:ıeniı, hlicuma 
geçerler: 

- Filin gazetedeki nUkte 
mi? Onu, benden du)du. 

( Arkaın var) 
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_f Bir kaçakçılık 
1 d 

Bir Eroinci 
Şebeke Tutuldu 

( Bnştarafı 1 inci yü:.ııde ) 

hanım bundan başka BUyüknda 
da yakalanan F nçolarm esrnr 
kaçakçılığında kullandıldarı bir• 
çok kimselerin yakalanması da 
bir gün mesele.si sayılmaktadır. 

Dlln Cibalideki evinde eroin 
ve esrar çıkan Dimitri Aslanidis, 
patrikhane katibi Aleko vasıta-

sile Emniyet Müdürlüğli ka· 
. çakcılık bürosu şefi Bay 
Mazhara ve kumandanlık uyuştu· 
rucu maddeler takib bürosu 
mUlehasıısı Bay Hayriye 3 
bin lira rüıvet ver:rken, evvel
den alman tertibatla cilrmUmcş· 

hud yapılmıı Ye Dimitro Aslani· 
dia He Aleko tevkif edilmiıtir. 

Bunlardan batka bu iıle all
kadar olan Bayan Sara Nilii Şel· 
ler ve Sotlride tutulmuılar. Dikili· 
taıta oturan aaraylıhanımın evin· 
de (300) ıram eroin bulunmuı tur. 
Fenerdeki fabrikada yapılan 

eroinlerin fabrikadan mUtterilere 

ve Mısıra iÖtlirmek için kamarot 
İbrahime Bayan F roao'oun kor
ıaaına saklıyarak taııdığı tesbit 
edllmiıtfr. lbrahimin lznıir vapu
rundaki kamarasında da birçok 
kaçak ipcıklt kumaı ve saire 
buhmmuıtur. Me1ıelenin nasal 
meydane çıktığına gelince: 

Kaçakçılık bürosu memurları 
buradan Mısıra eroin kaçırıl· 
makta olduğunu ve bu iti lzmlr 
Yapuru kamarotlarmdan lbrahimin 
yapmakta olduğunu haber alarak 

F ıtihde, Dlkill taıtaki evinde ara
ma yapmıı ve burada (30) gram 
eroin bulmuılardır. Cuma a-Unü 
de lzmlr Yapuru Mısırdan gel

mekte iken daha vapur limana 
girmeden eYYel memurlar bir mo
tör ile Yapura giderek İbrahimi 
yakalamıılardır. lbrahim evveli 
lnkir etmlye baılamıı iae de bulu• 
nan z.hirleyici maddeyi «lıminl 

bilmiyorum. GlSrsem tanıyabile
ceğim bir Rumdan aldım,, demiı
ttr. lbrablmin tarif ettij"I eıkll 
&zerine faaliyete geçen memur
lar birkaç nat ıonra ıebe· 
kenla elebaıııı olan Apua-
tol KlryakidiaJ yakalamıı-
ludır. Bundan ıonra da çorap
ıöküğil gibi ıebekeye menıub 
olanlar meydana çıkarılarak birer 
birer tutulmuılardır. 

Bay Rüşdü 
Ar as 

( Baıtarafı 1 inci yO:adl J 
çıkan anlaıamamazlıtı kAmllen 
kaldırmııtır. Bu arada 11Sr810len 
mllhim mevzulardan biri de Balkan 
birlifinin Yugoılav ·IMacar ihtilafı 
mUnaaebetile kendiılnl bir varlık 
olarak ileme tanıtmıı olma1ıdır. 
Yuoan deYlet adamları bu mtina-
1ebetle Bay Tevfik RUıdO Ara1ıa 
Uluslar arB11 yaziyet hakkında 
lzahattnı dinlemişlerdir. 

Yunan matbuatı, bu ıuretle 
iki devlet ara1mdakl bir ılSrUılll
lilifln bir defa daha tezahür et• · 
tlğiol kaydetmektedirler. - .A. V. 

• 
Dıı itleri Bakanı Bay T e'fflk 

RDtdll Araı dun Romanya ban• 
dırala Daçya vapuru ile ıehrimize 
gelmlıtlr. 

Bay Tevfik RüşdO Araa bu 
akıamki ekıpreale Aokaraya ha
reket edecektir. 

izmirde Spor 
Bu Senenin Şampiyonu, Görünüşe 

Göre Altınordu Olacaktır 
lzmfr, ( Husuai ) - Uzun za

mandanberi lzmirliler alakalı bir 
maç seyri fırsatından mahrum 
olduklar için cuma gUnU stadyom 
ender rastlanan kalubahk günle
rinden birini yaşıyordu. TrlbUnler 
ve localar tamamen dolmuştu. 

Se l edcı ancak bir defa karşı 
karşıya gelen Allınordu - Altay 
kartılaşmaaı var. Oyun ba~lamaz· 
dan evvel tribünlerden uğultu 
halinde 1eı'.er geliyor. Ve takım
lar l"hada hllkemin işaretine inti
zaren sıralanıyorlar. 

ilk işaretle ) irrni iki oyuncu, 
tril:Unlerde yer a lan binlerce ku· 
Iüb taraftarının teıvik eden ses• 
leri arasında harekete ge'iyor. 
Kırmızı IAcivertliler de, siyahbeyaz· 
l.lar da büyük bir isnb buhranı 
içinde .. ilk hUcum Altınordunun
dur, top Altay yarı aaha11ında 
Hilmir.ln mUdahalesile keailerek 
Altayı hücuma geçmeğe teıvik 
ediyor. 

Oyun o kadar •eri ki gözler, 
topun &eyrini ta1 ~ibde müşkUlit 

çekiyor. Allmordu, ötedenberi 
tatbik ettiği derin eşapeli oyunun 
yerine, haf beklerle açıklar ara· 
sında taksime uğrayan bir oyun 
ıekli kabul ediyor. Altay her 
zamanki gibi azimli ve mllessir 
aörlinüyor. 

Beş dakika kadar Altay kale
sini yalayarak geçen Altınordu 
tUtlerl, Vehabıu geriden aldığı 
bir pasla bertaraf oluyor. Solda 
lnkiıaf eden bir Altay hncumun· 

Tutum 

Altınordu takımı 

dan ıoara top Altay aat içeri 
oyuncuauna ıeçiyor. Vehab aat· 
dan aldıiı paıı, aert bir ıUtle 
Altınordu kalealne ıönderiyor Ye 
bu auretle oyunun ilk, Altayıa 
aon golünU yapıyor. 

• Altaylılar, 1enelerdenberl raklb 
saydıkları Altanorduya karıı bir 
gol aYaatajlni kAfi görOyorlar. 
Ve kapab bir oyun ılstemi taki
b '.no uiraııyorlar. Okadar ki bir 
dakika •onra Vehabı müdafaada, 
UçUnctı bir Bek oyuncuıu olarak 
görllyoruz:. 

Bu çok hatalı tarz, gol yiyen 
Altmordu gibi enerjik bir takım 
için mOjdecl bir hadise 1ayılır. 
Altmordu hUcumlarının birinde 
Vahab Topa elle dokunuyor. 
Hakem penaltı Yeriyor. 

Bu suretle Altınordu takımı 

beraberlfk ıolOnl abyor. 
ikinci devre, Alhnordunun da• 

ha azimli Ye dalaa ıert bir uyu
nlle baıhyor. Altınordu hUcum· 
!arından birinde Altay kalealne 
ikinci bir ıol daha oluyor. Altay 
hücum battı biraz yorpn ıörün
meaine mukabil neticeyi detiıtir• 
mek için kuyvetll hamleler yapıyor. 
Burada Vehabın ıaouızlık yOzlln
den kaçırdıtı iki ıolll kay• 
detmeden geçemiyecetinı. 

Bu fırsatlar da kaçınca Altın· 
ordu Uçtlncü bir golO daha yapa• 
rak galibly"tl perçinliyor.Oyun da 
bu netice ile 1-3 Altınordu lehine 
bitiyor. 

* BugUnkD Yazlyete ıöre AJtın-
ordu dört pu•an farkla en kuv• 
vetli rakibi Altayın 6nllne ıeç• 
mittir. Altınordunun bu aene 
ıampiyonluğu kuvYet bir ihtimal 
olarak ileri ıürlUebillr. -A. Adncın 

Haftası Kapandı 
-----------------------

$>Yazı Müsabakasına Giren Talebe 
20 Binden Fazla Tutuyor 

Süryani Patriği
nin Yeni Kıyafeti 
ALdülahad Y oldaı ilk Kı
yafet Değiıtiren Ruhanidir 

Şehrimizdeki SDryanl kadim 

patrltf Bay AbdOlahad, ruhani 
kıyafet kanununa diğer bOtUn 

ruhanilerden eYvel uyarak ılYll 

elbi1e giymiıtir. Bay AbdUlahad 
aoyadı olarak da uy oldaı,, aözllnll 

Hçmfttir. Patriğin ruhani Ye ılYll 

kıyafetlerde iki reıminJ yanyana 
koyuyoruL 

Bay Abdülahad Y oJdaı 

;~g J~ 1 

Yerli mallar haftuı mitnuebtille ZonguldaJda teıahurat 

Tatum hafta11 din kapanmıı· latanbul tarafanda Ha .. n Per-
tır. Ba yıl, laaYalar iyi ıtttiji teY kumaı mataıa11 birinci, Ko-
lçln, eıld Jıllardan daha canlı lumblya pllk matuaıı ikinci, 

' tezahurat yapılmıı, kurumun ha• Beyotlu tarafında Samatya paıan 
zırladıtı program ekıikıl.zce tat· birinci, Uyon mataıaıı ikinci, 
blk edllmlıtir. Kadık6yl clhetlade Raılm paıta• 

Yalnız, haftama kapanıı ıtı· lıanHI blrlncl, Rna tekerleme 
nllatle yapalma11 kararlaıtırılan mağazaıı ikinci ıelmiılerdlr. 
ıeçid reami, 6ileden ıonra haYa- Tutum haftB1ı içeriıinde ban· 
nın hozuk bir vaziyete glrmeıl kalardan kumbara alanlarla, kum· 
ylzlnden kurumca kaldırılmııtır. haralarını boıaltanlann 1111yısı don 

Vitrin mUıabakHı için ayrı- kurum tarafından bankalardan 
lan (22) kltllik jOrl heyeti, uluıal latenmlıtir. Bunlar ara11nda bu&On 
tutum kurumu baıkanı Bay Danl· kur'al çekilecek kazaaanlara bedi· 
ıln baıkanbiı altında dOn ıaat yelerl dağıblacaktır. Mekteblerde 
16 da ticaret oda11nda toplanmıı yapılan yazı mllıabakalaranın 
ve oradan hareket ederek ıırasllo neticeleri daha bir müddet geç 
mUnhakaya pen bUtUn maia· anlaıılabllecektir. Bu mtiaabakaya 

· ıaları dolaımııtır. Neticede juri ıehrimiz mekteblerlode (20) bin· 
heyetinin Yerdiği reyler ayralmıı den fazla talebe girmiştir. Ver• 
ve lıtanbul, Beyoğlu ve Kadıköy dikleri yazı kAğıtları taınif edil· 
auotakalarının birinci Ye ikincileri meğe baılanmıthr. 
beJH olmuıturı Tutum kurumu baıkanı bay 

Bir Fen Meselesi 
1 

Bir Körün 
Gözü Açıldı 

( Baıtarafı 1 lnel 711.de ) 
g-özlerlnfn neden kör oldu 
bir tUrlU anlaıılamamııtar. 
müteha11m doktorlarımız h 
memleketimizde böyle bir h 
lık görülmediğini ıöylem 
yalnız Türk olmıyan bir do 
bedbaht gencin bir gözUnU 
etmiye raıı olduğu tak 
diğerini kurtarmak ihtimali 
lunduğunu aöylemlttfr. 

Bunun lberlne ılrket, ge 
tedavfal lmkAnından tama 
meyua olmuıtur. Ancak hiç 
aeal olmayan, fakat bOtOn 111 
arkadaılarının muhabbetini 
zanmıı olan bedbaht gencin 

1 kadaıları bu feci Akıbetine 
olmak lıtememiıler, aral 
lcab eden maarafı topby 
ıencl bir arkadaıının refakat 
nezareti altanda ıon bir O 
olarak (Viyana) ya gl\nder 
lerdlr. Fakat Vlyuanın mUr• 
ettikleri en tanınmıı göı ID 

ha111ılan dahi bu mOtblt h 
hj'ı bir tilrlU anbyamadıkl 
ıGylemiıler. Fevkallde bD 
bf r alAka ile yaptakJan mu• 
nelerinde hiçbir teıhlı koyJll 
muvaffak olamamıılardır. 

Bunun Uzerlne ıon bir ta'f 
ile Vlyananın ( 60-70 ) 
en ihtiyar bir JıÖZ 
müracaat etmiılerdfr. 
doktor baatanın yUzUne kısa 
n aıar attıktan ıonra kendileri 
havadan, seyahatlerinden ye 
yanayı naııl bulduklarına 
ıualler ıormakla Yaklt geçir" 
llzerlne yükaek bir Yazlfe a 
olan bedbaht gencin arkad 
hiddetlenmiş Ye ihtiyar dokt 
haıta ile biç allkadar olmayıfl 
hayret ettiğini ılSylemlıtir. lhti 
doktor lae haatayı ıGrdUğD 
hiç merak etmemelerini Ye b 
tanın bir gece daha lıtlrıb 
etme1lnl ı6yliyerek hemen kD 
bir reçete yazmıı, kendile 
ıavmııbr. 

Blyllk bir ye'ae dlfen g• 
ler bu reçeteyi· ecsahaneye y 
tırdıldarı ıaman eczahane D 
olarak (5) lruruı abnca fena 
ılnlrlenmfşJerdlr. Fakat baata 
cı o gece alıp yatmıı, 8abahl• 
bir mucize ıtbl açılmıı ıazl• 
uyanaufbr. Bunu &zerine tef 
kir için koıtuldan ihtiyar vı 
aah doktor kendilerine cet·a 
ı• 16zlerl ı&ylemfttirı 

- Haıtahtı ılSrUnce tanıdı 
Bu Vl1aaa l(lbi dtbayanın her tat' 
fından haıta gelen memlek•tt'; 
bile ancak DçDncl defa te .. d 
edilen bir Yak'adır. Ve 16z ntl 
leıladen bqka bir ıey delil~ 
Nitekim ıabe vercllilm lllç ta 
kuru1l11k ıulfato idi! 

Bu ı•nç buıttn S kuruıa ~t 
zamlmıı bir 1&adetle vazife.il' 
deYam etmektedir. - J. M. 

• ...................................... - •• il ••••• 

Danlı, dlln bir malaarrtr1111if' 
ıuaları ıöylemittir: 

.. _ Bu yılın tatam haft,,. 
havaların lylliil ,nzlnden çok~~ 
ve canlı geçmlıtir. HamladığılJI"' 
programı, geçld reımlne ait ~ 
ıımdan bqka, tamamlle tatbP' 
ettik. Maam•flh gelecek yıl ıçl' 
daha baıka dUıllndGklerimiz "~ 
Tasarruf baftaaı, umumiyetle~ 
mevsimine ra1tladıiı için kaf1P" 
geçiyor. Kurumun bu yal ya~ 
cağı kongrede haftama Y-: 
alınmaıı temin edillr1e geleC~ 
yıl, tutum haftasının feykalA 
denecek bir olıunlukta kutlul#' 
nacağını umuyoruz.., 
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INANIL 
• y 

Garip Rakamlar 
grz~~;u;~ 1 

72o:no 
2 ile tııktim ecierHıııi:ı 1 kalır 

,, • 2 " ,, . . . 
" . .. . 

6 • • .. 5 • 
•• böylece deyam eder. 

Blltfin fiiller i 
Almanca, bütün 
llllmleJl fraaeır.

' ca, biltUn fen 
ıözlerl Latincedir 

Tutllbi.ecek hn
plıhane voktur! 

SALVATOR 
Meıhur bir Fran• 

11ıı katilidi r. 
Şimdiye kadar 
hapluneden 96 
defa kaçmıya mu• 
vaffak olmuştur, 

SALVATOR 
En nihayet 1807 
tarihinde idama 
mahkum edU • 
mittir• Mahke· 
•enin kararındaı 

11 Y aıında Dul 
Kalan Kız 

130 Y aıında Bekar 
ölen Kız •• l.,. 7 ., .,, Bu Şato .. 

"Bu adamı 
muhafaza 
ede bilecek 
bir hapisha· 

Praaaaaıa Belmon ka1abuında töhret 
ltulan Marguerit Chmln eYleamedlfl halde 
Jb ya91m ı-•~•n yeglne beklr kızdır. 
17H te defıauı, 1914 rarlblnd• JSO yaıuıda 
olarak ölmilıtllr. 

rakamını blr lta11a ile Fraaıa h11d11d11ndadır. 
Bir nkltlu U k.,uı flatla 
1atıl11U1tır 

{.j~dE:,:~Si! ne yapmak Kıral ikinci Ri9ar, 1396 tarlhlade 
ile.Is 9 Jaııada olan lnlıelle ile 
eYleaml9t1, ll98 1•1ıada lldll, 11 
1a9ıadakl xe•ceıi dul kelmıttir. 

lOO ~ 
mUHYl olacall 
tekilde tanzim 

edebllu mlılnl•? 

.~_..._...___. 11 
Du tekilde için· mümkün olmadığı için 
de bulWlan dört idamına hllkmedllmlştir,, 
k&telerln ıa7111 d 

34 tar. deniliyor u • 
................................................. ~··············~ · .............................................................................................. 4 

\ Seyyar Bir Pılan.ia Meşheri 

Düşünmeden Bahie Giriş
• 

meyınız, 
• Aldanırsınız? 

Mfılı lrmm Heggl Amerlkah 
bir kadlndır. Fakat bUtlin haya• 
ltnı 0 Monteka~·lo " da geçirir, 
orada muhtoıem bır köıkü, çifte 
pfte otomobilleri? huauıi bir yatl 
Yardır. Son derece zengin olarak 
tanınır, fakat baıhca ıöhroti mUa· 
teana bir elmas kollekslyonuna 
malik olmasında Ye bu kollekıi• 
)'onun büyük bir kıımmı Uıerlnde 
taıımaaındadır. 

Miıis lrma Heggl geçen hafta 
mutadı veçhile bir akıam Monte· 
karlo'nun kumarhanesine gitmiş, 
bir maaada oturarak çay içmiş. 
Bu sırada bitiıik ma&ada Ameri· 
kanan en miltehasaıı kuyumcula· ' 
nndan iki zat otnruyorlarmıf, göz· 
lerl kadının mUcevherlerine ilişin· 
ce, meslek aşklle derhal alaka· 
ları uyanmıf, dikkat etmişler ve 
kim bilir belki de itaizlikten bu 
mucevherlere baha biçmeye koyul
nıuılar, fakat aralarında mutabık 
kalamamışlar, milnakaşa)a girit· 
mitler ve nihayet yekdiğeri1o mu
bahaaa tutuımuşlar, birisi: 

- Kadının üzerinde en •ı•tı 
( 3 ) milyonluk mllcevher Yar. 
dlyormuı, öteki ise: 

- Zannetmem, olsa olaa 2 
milyondur, mukabelesinde bulu· 
auyormuı, nihayet hangisinin 
hakikate daha ziyade yaklaşbğıaı 
anlamak Uıere, bin liralık bir 
bah1& ıirmişler ve kadına yak· 
laıarak ıormuılar, aldıkları cevab 
ıudur: 

- Efendiler, ikiniz de alda· 
nıyonuanz, üzerimde bir tane 
bile hakiki mücevher yoktur. 
GördUğtlnUz taılar, hep ıahtedir. 
Fransanm ıahil tehirlerinde bır
ıızlık vak'aJarının aık oldutunu 
bildiğim için hakiki mUcevher
lerimln birer kopy&1mı yaptırdım, 
hakikilerini bankada sakladım, 
kopyalarını takıyorum! 

iki mütehaHıs kuyumcunun 
bu cevab karşJsmda ilk itleri 
kendiierinl bile aldatacak dere• 
cede mükemmel kopye yapan 
ıan'atkarm ismini ıormak ol· 
muıtur. 

Gümrük Memurları Hayrette! -
Bir insan Cesedinin Tuzlu 
Balıktan Farkı Nedir? 
Birkaç glin evvel "Diwlnia,, 

limanının Gümrlik dairesine mllı· 
tatil bir 1andık gelir, memurlar 
açıb bakarlar. Bu, .. Varıova,, 
MUzesl tarafından kollekıiyonunu 
tamamlamak Uzere Mıaırdan satın 
alınarak getirllmlt bir "mumya,. 

dır. Şimdi bu "maJ,, dan ne re· 
ulm tabail •dilecek? 

Alakadarları "tarife,, defterini 
açıb karıştmrlar, fakat "mumya,, 
diye bir isim göremezler, Amir· 
lerine müracaat ederek sorarlar, 
onlar da bir karar Yeremiyerek 

't>.ı;.~•jp:_!"" - Şu Garip Dünyada 
~. · "'!.; Neler Oluyor ? 

n.>iti Leopard Şefkatli 
Bir Annedir 

Diti Leopard. 71rbcı has vanler 
araıında yavrulanaa en fasla ıefkat 

gösteren bir mahlı1k olarak tanınır, 
yalnıı 7avrueunu dünyaya ıefüdiği 
zaman mahpUI bulunuyor1a, hayata 
ktıser, yavruya ılt vermez, bakmaz 
olur. Bunun için Londra hayvanat bah
oeai Müdürü geçenlerde bir Leopardın 
doğuracağını anlar anlama.1, hayvanat, 
tam bir serbHti içlnde bulunduğunu 
sanacak kadar geniı bir yere nak:let
tirmiıttr. Yuk:ardıı.ki resim bu Leopar
dın çoçuğunıa dünyaya getirdikten 
1enra bir kedi yavruau gibi bir köve· 
den öbürüne taıırken alınmııtıı. 

lngilterede Yllbafı 
Hediyesi .. 

Milidı Iıa ve yılbaıı gecele· 
rinde her lngllzi eYinde bir hindi 
yeya kas ye· 
nllmeıl idet• 
tir, lnglllerede 
lae milyonlar• 
ca ka:ı veya 
hiadl yetlıme· 
dlği için Avuı·1 
tralyadan ke-
ıllmlt olark 
getirilir. Bu 
kaz ye hindi· 
lor buz doJaplarında nakledildiği 
için, iki ay &eyahat etmelerine 
rağmen plya1aya çıkanldıkları 
ıaman henüz kaaı üzerinde Ye 
tazedirler. 

··••·································•·················•······ 
Gümrük BatmUdiyetlne baıvu
rurlar. MUzakere, mtinakaıa, mU
talAa haftalarca sürer Ye niba· 
yet « Mumya » nm «tuzlanmıı 
balık» a benzeyebileceği dUtUnU· 
lür ve tarifedeki tuzlanmıı bahta 
alt olan şekline göre bir resim 
alınarak mumya Varıova mUze
ıine gönderilir. 

Bet bin yal ev.-el 6len Mııtrlı, 
ceaedinin tuzlu balığa ben.zetile
ceğini, hele ıumrlik reamine tabi 
o~acağını hatırına a-etirmiı mi idi? 

Yılbaıında tanıdıklarınıza, tanıdık· İnglliz guetelerl Cerbeu adını 
Yılbaıı hfldl- larınızın çocuklarına Fa da taııyan bir zavallının 

l . t. ne götilrecckainiz ? '!/ hayatını 7a:zıyorlar. 
ges rs ıgor Hediyenin herkeaçe flermıg•n Bu zavallı tıaiı bir 
mu.ıunaz? düıOnillebllecek ba- bir para.. ameledir. Sokakta 

ait bir t•Y olmamaaı lizım. Bu mak- aç kalmı11, gllnlerce perlıan dolaımış, 
1adı temin için olacak, İngiliz aaze. ıonra bir darülaeez•r• ba,vurmuş, 
telerinde ıöyle bir llAn çıkmııtır: ntUrreey• tutuldutu için haatane y 

'• Yılbaıı hediyHi olarak tanıdık- kaldırılmıı, orada ölmlttür. Fakat 
larmı:ıa ulan, kaplan ve para yavruau ölmeainden 24: Hat eyyel keadiaine 
g6törmenid taniye ederiı. Bu sevimli Noterden bir mektub gelmlıtir. Bu 
hayvancıkların en iyilerini çok ucu.1 
bir fiatla filin yerde bulabilluinlı.,, mektubda 50 Jll evvel Brezilyaya * glJçmÜf uHlıı akHbasından birinin 

Bir Amerika aazetHi Amerlkada 
-T-ı-rn_a_k_la_r_ı_·_ takma brnak lcad 

edildltlnl haber ye
riyor. Bu takma 
hrnaklar kadının 

nı.ıı laergün 
cildla111ıga 
lilsıım gok auuıuaa ıöre iacıl, 

pll'lanta Yeua pembe elmaa reaglade• 
dir. Sabahlan i'avet kolay olarak 
parmıı.ta 8'iyillr n akıamları 1atarken 
çıkarılarak mahfazaaının içiade sak• 
lanır. Clnıine ıöre fiatl 10 TGrk lira .. 
amdaa baılar, 10,000 TGrk llraaıaa 
olanı da •ardır. 

orada öldüğ8 Ye kendlalD• ynram 
milyon Hrvet lurakbtı yuılıyordu. 

* 
Geçen hafta u BrlkHl ,, tehrinde 

b' 1 Vaterlo mu· ır f ı• ıarap 

h.art1bt1slndt1n • 150 ) liraya aatıl· 
k l I mııtır. Bu ıaar-

.__a_a_n_ı_ı_•_. bın bu kadar Jllk· 
Hk bir flata •ata Hblmaaının ıebebl 
( Vaterlo ) da harp eden Fransız 
orduıuna •erUmek lsere yapılmıı 

ohnaaıdır. 

lngilizler Yeni Apartıman· 
larda Şömine istiyorlar .. 

Dinli •eya din· 
ılı, eski an' an .. 
lere laınır Yeya 
inanmaz, tıkmU 
hrlıllyan allel .. 
lerindı Adettir& 

Milldı laa , .. 
ct1l çocuklar 
patiklerini evi .. 
rinln ocaldan 
&nlbae bırakırlar 

YI s•c• ı. ..... 
baaın ıelerer 
patlklerla içi•• 
bir hedlre koya .. 
caj'ı dlltllnceıile 

tatlı bir uykuya 
dalarlar •• ita• 
kikaten ertHI 
aabah uyandık· 
ları zaman pa· 
tiklerinin içinde 
bir hediye bulurlar. Bu hediye 
dinli olaun veya olmaaın aileleri 
tarafından 1atı11 ahmb konmuıtur. 

Yalnız yeni )'&pılan binalarda, 
kalorifer ile ıııtıldıkları i~ln 
şömine yoktur •e lngiliz gazete· 
!erinden anhyoruı ki bu ekıiklik 
birçok ailelerde endiıe doaur· 
muıtur ı 

MilAdı laa ıeceai çocuklar 
patiklerini nereye koyacaklar? 

Temin edildiğine göre lngil· 
terede kaloriferli ne kadar apar· 
bman Yana hepsinde de timdiden 
uydurma bit tömine yapılmasına 
baılanmışbr. 

itikada ve muhafazak6rhğm 
dereceeine bakınız. 
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T ı BA• .. Um•L• •u~UMk Ml!"R' RAom•Sn YEDi. ı.--c-L·AY;:m :1'::: E !·~L;~ o :ı;eı:a:~:aE R T 
it En güzel Franıızca ıöılli filmlerinde 

İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA 
111 l9-161- 934 

Yazan : Serme\ Muhtar Alus ~--··---ır 

işe Çerkes Şahin De Karışmıştı 
- L mbaya n• hacet, mut· 

fakta mangal Yar. Odanın orta
ıuna geti ip devirdi mi bittik!. 

- Amanın çocuklar ak'ımı 
bozarım. Biltün malı lle, k pı ka· 
panıaca yanacak, klll olacak de
sene .. 

İçe 'n blrkat da· 
ha kızı ıgı, etraftakiler bU.sbDtUa 
Uç buçuk atmıya bqladığı 

e n da, harrangilrra araaında. 
uzun bo lu boyama bıyıklı, ıır
tında aalcert avniyeden bozma 
bir aako, altında gecelik entarial 
bulunan, donunun paçaları yer
lere sUrlinen, 55 lik biri, karı•· 
ıahğı yararak, destur!.. Vardat.. 
diyerek ortaya çıkh. 

Fesinin tepen• bir aYuç vur
du n sonra, laiddetB lalddetll, 
dit gıcırdatarak, eYia kapısına 
dogru yUrldO. 

- Artık bu kadarına edep-
1 zllk, re:ıalet, hergelelik derler 1 
dfye öne atıldı. Öfkesinden a,ı. 
bir ıoluyorda kl kalayca k6rüıtl 
para mı eder ? 

Bu, Çerkea Şabln ef•cli la· 
mfnde, 1emtin eakllerlnden ,.. 
bat itgllzarluından blrlydl • 

Mahallenla berıeylne parmak 
atar, glrdllfne çıktısına burun 
ıokar, t\stftn• dOıen• dllfmiyen• 
karııır, davalı, mUtecaYiz, edep• 
ılzden ırzını satın &l makule-
linden biriydi. 

Baıörtllsllz ıokağa çakb diye 
parmak kadar kızlara çatar, 
( Kümes, ld\mes 1... Haydi 
evınize dinsiz, imansız klfireler!) 
diye peşlerinden kovalar, bı~ık· 

ları terlemlye baılayan a•nçleri: 
(Akıam ezanları oldu da bili 
ıokata mııınıı? Bıyı~ınızı ele 
alın da ondan ıoma erkek· 
1 ğe baılayın 1 ) diyerek pay
lar, bunların babalarıaı hamin ... 
lerinl görUactJ (kanınız ma lmnıcha, 
yekta Galatah m111a1~?.. Amma 
hauaJaaı pnlı adamlar ... ıs; Ye 

balden, gUnahdan korkmaz mıaınız?) 
diyerek onları da bir temiz 
haşlartlı. 

Bu Şahla Efeadl, Abdllll.zia 
devrinde, hlDkAr yaverlftl ehnlf, 
kolağalıktan tekaUd tdllmlıtl. 
On, on iki .. edlr aylalı lıalaıııtı. 

Habhe:rf kubbe yapar, olanıbiteol 
diline dolar, kRdanlar kadar dedi· 
kod cu, kemsurat, cllcliJku, atak 
bir adamdı. 

Ma all•nla 7qhları, yan nda 
o d lar mı oma okkalarlu, w 
ıöztlne hay laay tler)er, arkaaa
du· (Şerriae laneti) deyib yaka 
ailkerlerdi. 

DelikanhJu ı .. , OD• pslerill
de bt11lterek, el Battbule tapr
l•cb. 

Şahin Efencll, ..... •ktam 
Harhordelrl .. halle kah. .. 
•iae çıkar, hlnklr J•••lltl 
z .. amndaki aarbldarma, kabe
dayılaldanm wtlen:e ulatar, 
Karadaj, SlrbiJe. müuebelenn
deki yararhldaruu MJlb diker, i• 
tlyarlan peykeleria lzeriae lia.n.. 
r'r, ıenc vl de hayraa hayr• 
ağzına bakdırırdı. 

- Yap ehndi amca, aıfan
am, yaman adanmnl.. Bizim yfr
mfmizl, otuzumuzu cebmden çıka
rırsı ! .. Diye koltuklarken, o, feıi 
) ıkıb: (Çıkarırım zahir!) diyerek 
k rıılurdu. 

İtle Tcwabul Muasyedi, kö-
1 iz bulduğu kc;,ıde çomaksız 

gezerek evin içini altüst ederken, 
tepesi atıb öne atılan, bu efen
di idi. 

Pencerelere Uıüıen kadınlar, 
sokata toplananlar: 

- Hamdedelim kardeşler, tU· 
kllr kurtulduk; Şahin Efendi ım
dada )i etişdl.. Adama p ta tsı:ı, 
de ifişek diye bir ı~ylemediğimlzi 
bırakmıyoruz amma bazan böyle· 
lerJ de IAzım. Şimdi o olmayaydı 
fU kapıya hangi babayiğit ya· 
natacakdı ?. Mahallece kavrulduk, 
&"İtti idil Diye nefes aldılar. 

Şahin Efendi, tokmaj'ı daha 
vurmadan, arkasına döndll; etrafı 
bir g&ıden geçlrdL 

Şu kumandayı Yerdi: 
- Kalababğan lüzumu yok. 

Nerede çokluk, orada berbadhkl.. 
kuru aUrftltü geriletin bakayım! 

Gözler'ul deYire devire, bıyık• 
larını çiğneye çltneye, eve bakıp 
birkaç kUfUr aavurduktan aonra 
sert bir seıle ••lendi: 

- lbrabim, Rıza, Süleyman!.. 
ÜçnnUz yanıma gelini .. 

Ibraldm, Rıza, Slleyman diye 
çaiırdığı mahalle delikanlılarından 
üç zıpırı 

- Varan Bç!.. Emriae hazırız 
efendiamcal. Djye aejirttller. 

Şahin efendi, bir kumanda 
daha verdi: 

- Buraya kulak Yeria hem
ıerJJerf • Şimdi11k acelede mana 
yok. Karakola. polise molise ha· 
ber etm nfn, iti bilylltOp çatallaş· 
tırmanın da Unumu yok... Ben 
buradayım, ötesine kanymayın! 

Kapı tokmağını, aıkı sıkı, beı 
altı kere vurdu; bağırdı: 

- Bey otlum, aç kapyıl .. 
Bey oila, duyacak halde mi? •• 

H•li paldır kUldOr oradaıa oraya 
koıuyor; eline geçeni abyor kın· 
yor, avaz a•u bajarıyor. 

Zıpırlar: 

- Efendfamca bir omuz vura• 
hm, kapıyı arkuıaa yıkahml.. la
teraea yaa duvardan a .. ayıp ~ .. 
riden sUrgUyU çekelim!.. Şu alt 
odadaki kafeal de kaldıraak da· 
larızl Diye ı~Jiuirken Şahla 
Efendi, alini l&aldarda; dellkulıluı 
durdurdu: 

- Durun he yat'tlerl.. Eplı 
kuyruğu keamenia blle yedi şarb 
var... içerideki it, ieHMinl kol
t tun• ahmt; Kuadat laarbln
daJd fedailer tibl canım gözden 
çıkarmlf. Maa.vra:pa h., Y111'

madao, önDnl arduu kollaınadaa 
yaklqahm ela llld mt yak•a? 

Feai dltlerinln araaına eılrtt· 
tmaa., ( Bir, iki, Uçl ) dlr• aıçraye 
aıçraya. bir dizim yere lroyup 
fırlaya fırlaya, •Jindeki lntlm 
butona kaldıra indire, prl pri 
ıerl çekilerek, birden ahfaralr 
aaldanyor, hamle yazlyetlerl 
ahyorda. • 

8'ı yapbt, Hkf HCI talfmiy
cli. Unbp mbp ~etttlfl keten 
da ADfd ..mm tlhfL 

Kafea arkumdakl ıealer, ka
.Lalu hamamından fukaıxdu 

- G&dllnlb mil eJanlan ıimcll 
Şahin Efendi bozdu galiba? .• 
Baknaa Ben~ zokzok camhazlan
mn taklidini yapıyor. 

( Arlsa• •ar ~ 

GBONOd 
ıkpu r k ıd lan • o. 33 
) "· l ur T l 23397 (i ) 

( NEW - YORK MIAMI) 
Şimdiye kadar yapılan Ye yapılacak olan filmlerin en mllkemmeli... S nema ıan'at n bir harikaaı .•• 

Mutlaka ı&rllnl\z !... Yerlerlnlzl evvelden tutunuz. Tel. 40690 

YILDIZ~· 
.Sinem sın a 

BİTM 
SENFONİ 

Büylik muvaffakiyetlerle 
devam ediyor. , 

"r.ııı•uı ıı1-. 
$1 hirTlİjaf l'Ow 

Tepebatı Şehir 

Tlyatroıunda 

Bu akoam ~O de nmınmm HAMLET 

t~! 
111111111 

5 perde 

Yazanı Şekape• 

.MUtercimi: 
Muh•ln 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akta• Hat 20 de 

DELi DOLU 
Op ret S perde 

Yazanı Ekrem R .. lt 

L Beledaye KonservaluY8n 
Orkestr. Konseri 

Şef C. al Ret t 
Perıembe 1 • 34 • at 17,SO da 

Fra • z Tlya rosunda 

in it r • 
Boks ŞamplyonluAu 

Londra, 18 {A. A.)- lııglltve 
atır ıiklet pmpiyonluk maçında 
Gal'JJ jak Petenon, Awatral
yah Corc Kuk'u sa ı hesablle 
7enmf1tfr. 

Leyçeater, 18 ( A. A. ) -
Leyçeaterll boksör Pat BuUer, 
laıiltere J8" Ol'ta llklet. Oll bet 
devrelik ıamplyonluk maçında 
Londrah e•ld ıampiyon Harry 
Ma1on1u aayı heaabf e yenmlıtlr. . . .. . . . . . . . . . ... -

C Toplantı, DaveHer ) 

HelkeYI Balosu 
Halkevi "çtimai yuchm t•beeiain 

.... ik baloau 7 Şubat Pert••M 
rönü Perapalaa aalonlarında verll ... 
cektlr. B lonuD mikenuaeliyetl içia 
fl•did•n ha:mlıkla a b ılanmıtlır. 

Alay Köşkünde 
Yarın eaat 17,30 da Halkevi Gül

haıae p rlcı Alay kötkltn e Bay Reltlc 
Aıa.ed tuafından "Tiyatro,, haldnn
da l>ir konferans ,... temail tu'be.I 
a.aUirl~rl tanf nd n tla W. temıril 
Yerilecek.tir. 

-· t. • • • • ' 1 • • ::9 • ._ 

Borulardan Şlk6yet 
Menim ıuiin • betile, kurulan ıoba 

borularından ıokak ve caddelere 
kurumlar döküldDtü, ve relen reçenl 
rahatınz ettfti Belediyeye tfklyet 
cahaa--tt•· BeWlye kayMakamhk· 
lara bir tamim g5ndererek .,._ 
borularıaın, evlerde.o. ıokak tarafua& 
çıkarılmuının menedilm .. inl bildir• 
mit lir. 

Açık TetekkUr 
Onnç aenedlr muıtarib buluadu

tam f Hfra lreHsf, iltihab Yi taıı ) 
tetM• H aınaHa1uyetle t.-.ı ect.
rek .. ~liyatımt yapu Ye b•I m ... 
hakkak bir ölümden ku.wan HaHld 
Haatahaneai dahiliye ,şefı Doktor 
Bay HQaeyin Oıman 11• Hariciye Şefi 
Operatar Bay Avni ve ıerviı aalataaı 
Bay M ımt z'a aç k tetekklrll bir 
yaz fe b'llrım. 

Peata memuru: SAtME ISMAJL 

Şehzadebaşı HİLAL Sinemasında 
Yarmdan itibaren muhterem s eı a mUdavımle m ıe Ram zaa 

sllrpri i olmak ilzere bu haf a fat nbul' da ilk defa o arak 

A K 1 1 LARI 
Türkçe ıözlil ve ,arkılı bllyDk film ve ayrıca 

VAHŞiLER HÜCUM EDiYOR 
Heyecıın, sergllz:eıt Ye macera filmi göıterilecektir. 

lıtanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı Namına 
750 l'ra mukabilinde birinci derecede ipotekli olup yeminli Ug 
ebftyukuf tarafından tamamına 2300 lira kıymet takdU edilen 
ErenklSyde Sahrayıcedit maballeaiade Kay11dait caddeıl eeld l~, I~ 
mil yeni 158, 158 No.lu maabahçe ahıap blr evin tamamı açık utbr•a
ya vaı.edilmiı olduğundan 22 • 1 • 935 tarihine mUaadif Salı 
gUnU nat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttarma91 icra 

edilecektir. Arttırma bedt:ll kıym•ti multamminenin % 75 ini 
bulduğu takdirde mllfteri8İ üzerinde bırakılacaktır. Akal tak· 
dirde en ıon arttırarun taahh:ldll bakJ kalmak lzen arttırma 
15 atin daha temdit edilerek 6-2·935 tarihine mUıadif 
Çarıamba aUnU aaat 14 tea 16 ya kadar keza dairemizde ya· 
palacak ikincı açık artbrm ı nda arttırma bedeli kıymeti muham· 
minenin °o 75 ini bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. h kanun ah· 
kimına tevfıkan geri bırakıJu. Sabf pefndir. Arttırmaya iıtlrak 
etmek lıtiye lerlıa kıymeti m amminenia % 7,5 niabetbade pey 
akçeai veya m 1 bir baukan n te · t mektubuna hJmil bulWUDaları 
Jiz md r. Hak an Tapu ı"cilli ·ıe sab"t olmayan ipotekli alacaklarda 
diğer al a arllDlD ve u "fak hakkı aahip r"oin ba baklanm n 
huıuallo fa z Ye maaar e dair o an lddl arı ev akı mllabiteleri 
ile bır ide illa tuiw.den waa-.. ... ,. 20 ... arfuada 
d Jr mb bil e eri lbımdır. Abf ta · e an Tapu ılcllli ile 
ıab t ol y r aahı bedelinin pay qm dan hariç kalırlar ml-
teraJdm ••rıf, teny rl e, tauiflyedea mltevellit Belediye nmımu •e 
va ıf borçlan borç uya aittir. Daha fula mallmat almak iatiyealer 
1 • 1 - 935 tarihinde. itibar.. Jaerkuia prebllme8i lciB dairede 
açık bwuadarulacak arttuma prtauletl il• 3 9341913 No.h doıya· 
ya mllracaatla mezktr do.yada me.wt y...ıJd aarebileceklerl 
iJAn olunur. (8563) 

.----... Yeniden açılan 
BÜYÜK DIPBBYAL OTELİ 

Beyoğlu, lngiliz aefareti yanında 6 - 8 No. 
Temiz ve Hallç'e bakan odalar • &Usta •alonlar • Banıo 

dalraleri • Teshinat • Mutetlil flyatlar. (5029) 

lstanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
480 lira mukabl inde birinci derecede ipotekli olup paraya 

çevrHmeaine karar verilen ve tamamına 1200 lira kıymet takdir 
edilen Beykozda Y ah karye11 Yalıköy mahallesinde Gazlyunua 
ıokagında eski 17 yeni 21 numaralarla murakkam maabahçe bir 
evin tamamJ açik artbrmaya vazedilmlttlr. Arttırma peıiodir. Art
tarmaya iıtirak edecek milşterilerin kıymeti muhaıameaenia 0 , 7,5 
.U.betiade pey akçal •eya milli bir bankanın temin.at mektubwua 
hi•il .lmalan icap eder. Müterakim Yerıl, tanzifat tenvlriye we 
Takıf horçları borçluya aittir. Arttırma tartnamul 1-1·935 tariAiae 
miiıadlf Hlı ıllnll Dairede mahalli mahausuaa talik ecliL.celdlr. 
Birinci arttırmaıı 22· 1-935 tarilaine mUsadil aalı 1f1a1 dalrembcle 
aaat 14 tea '' ya lcaclar icra edilecek, birinci arttırmada bedel 
kıymeti muhamoıeneuin yllzdo 75 ini hulcluiu tak«ilrde tWte bwalnlar. 
Akıl takdirde aon arttırmanın taahhndU baki kalmak Uzere arttır
ma on bet ala daha temdit edilerek 6-2-935 tarihine muudff 
~ ..... mba ,U.11 ... t 14 ten 16 ya kadar Dairede ,.palacak 11d11el 
uttırma neticesinde en çok arttıranın natllnde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra Ye lfJlı kanununun 126 ncı madde.ine teYlikan 
haklari tapu •ldllerlle 1&bit ohmyaa ipotekli aiacaldar&. diler 
alikadaranın Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu•uılle 
faiz H masarlfe dair olan iddialarım ilAn tarihinden itibaren 20 
gUn :ıarfmda analın mlahiteleıUe birlikte Dairemize bild"rmelerl 
.Lbamdır. Allai takcliıde hakları tapu mctllerlle aablt etmıyanl•r 
ıalıf bedeUDia paylatmuandan hariç btralnlrrlar. Daha fazla mala.
mat almak iatiyealerin 3 934/193 nnmarah doayada mevcut evrak 
M malaaJIM haciz Ye tafrdfrl lınymet raporunu i6rl1p aolıyacaklara 
ill• olunur. ( 856!) 
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İTTİ AD ve Ti BAK.Ki Soyadları 
Yeni Soyadı Alan Okurlarımızın 

İsimlerini Yazıyoruz 

Şeı'·; Hüseyin, Cemal Paşanın Telgra
fına Dikkate Şayan Bir Cevab Vermişti 

Aşatıaakl zevat )'eni ıoyadı 
almıılardu-: 

Ankara Kadaabo heyetinden b•t· 
kan bay Talit Otre~. Andaa bay 
Ahmed Hamdi Ergeae, bay Zeki 
Öztiirk, bay İbrahta Okta11 kltibler· 
den bay Keo&D Batur, bay İbrahim 
Kayacan, bay Hüsameddin Torun, 
bay Nafiz Bingül, bay Necati Kut ay, 
daktilo bayan Rahaat T imur, baf fen 
••nıuru bay Hakkı &dinç, hn m.
murlarından bay Nazmi Duman, t:ay 
Kerim SakHya, b•J Emin Engin, 
bay lbrahim Kızal, b.y Hil nn Ta.o, 
bay Emin Arimı Askeri Tıbb:ye 
mektebi Dahiliye Ml\dnr• Kaymakam 
bay Haydar kardeıleri Sirkeci mev• 
kifl kupon memuru bay A. Galib ve 
ba1 HuUiıi Özlak. sa.av .8aak Yali 
mallar pazarı mua•ellt pfl btı7 il 
HulO.i, tayyare ply&a~ Utur aiteai 
.ahibi b•y R. Ôraer, 'lıtaabul Türk 
Jiae1i talebeainden ba7 8urhan Uıur, 
Fatih belediye memur!uındall bay 
Ali Öcal, L'1ell apatb•atu br111ında 
Te•iz krber ealoau Alübl Bay Huu 
Sinitep•• Paıııalb Ru aokak No 71 
de Bay Diru ŞirinJ.. O.raa. :Sata
ffrvller Şükrtl apartımaaı reHam Bay 
Halil Sabarku, Llleli apartımanlan 
No 17 de Bay A. Tevfik Gilnay, 
Çorum ziraat mlldlrl Bay Saib Kt!y
aak, Turhal Antalya aabarı firketi 
ıabe tefl Bay Rıfat Kayak4k. 
lataabul Umum Tevkifane MldOrll 
bay Reıtd Öz.demir, Be,iktqta De.,.. 
let Demlryolları Haydarpqa hasılat 
bilet m tba&11 memurJanndan bay 
Haydar Tuncer, Ektinoz ld5yl mual· 
liml bay Ramaua il• qi bnyan 
Şaziye, kızları NezaJ.et, Ni•et, Ml
eyyed ve oıtlu Nusrat Ulusoy, Topçu 
Biobatılarından bay Ulvi ve amcaı.a
deal Tıbbıadli meınurluından ba
yan Sabiha Erkan, Birinci Milıtantık 
bay Ramazan ve anıcaz.adeai Konya 
nukntl. rıodan bay Uitfi Onat, D ev· 
let Maı.tba wı muhaMbeciıi bay lbra
bim Taaııık, Ayaaofyada mahallebicl 
bay Sefer ile opllan Alt... Mheler 
mimarı bay Kemaleddla Alkan, Ci
bali tDtOn fabrikaaı memurlarından 
bııy Abdürrahman Ferid Ôzbl, Emi
nönü ••rke.ıiDden polia ba1 Hamdi 
Dladar, bay Halil KayhH, bay 
Vabid Bayrakdar, Şark ıiıaeadiferleri 
memurlarından ba1 HulQai Irmak, 
Beykoz gaz fabrikuı memurlarından 
bay Ömer Naci Nayn, •• bay 

1 

bay Muammer Akgün, bay Ahmed 
Gnngör, bay lamail Hakkı Koker, 
intılaarlar Kocaeli Batmlidürlttl J•P· 
;rak tütün fUbe amiri Mab•ud oğul
larından bay Yusuf Ziyaeddin Tuna, 
lnhi.arlar Kocaeli bromüdtirhiğü mu• 

aebe m &a imiri Hakkı ot u bay 
Khım Çetia, İatanbul tramn7 firketi 
kontrol memuru bay lsmaUAlun, 
Eski Rusya idhalut • 1hrac t tüccarlft-1 
nndan 9ekerci ~ade bay Ziya, tedso11 

Bütün kuvayi akliye ve hla· 
elyentn bu cihan harbile meıgul 
olduğu bir sırada, memaliki Oı· 
maniyenin en mühim ve naxik bir 
noktaıında, makamı emareti iıgal 
eden bir zat tarafından izhar 
edilen bu sadayl matalibin der· 
meyanına hakkınız olsa bile, bunu 
t imdi yapmamalııınız. Buglln bil· 
tun laıvayı milllyenin yalnız bir 
noktaya matuf olmaaı icab eder 
ki o da, galebel nihaiyenin i.ılh
ıali ta} eııdir. 

[Şındl ılze ıurasını ar:ıetmek 
isterim ki, hUkfımeU baıra, kav• 
line ıad•k•t prita..._ bir d .. 
kika farit crlMda boahkll ahvali 
mtııkllle aramada .ala tarafınız
dan bir f•abls ika edllaeeiRe 
mini or...k ID'Sksac&ı. lb• fha· 
diki ımtaihie'ri kimilet baiatet· 
ıe •. Harbia aafibiyetle aeticelen· 
mesindmt .... mla ate:yhinb.e 

DördlDcil ordunun (Hecin ıııvar) teiki!itından bir bölük 

} qaya da Medine muhafızı Baarl rek babaıının kullandıaı Uaanda 
Pqadan telıraf.lar geliyor; bun· ve gerek kardeıl Emir Alinin 
lar~, ~edinede bulunan Emir yaptıklarından (son derecede 
Alinin, cıdden tabamml\lOn fev· ıedid bir Uaan ile ) bahsettikten 
irine çilctığ1 utidlAI ediliyordu. ıonra: 
Hal ba merkezde iken Şerif Hn- - Ben ılze gayet açlk bir 
.eyinin Medine muhafızından ıi· lisan ile ıöylemek isterim ki, eğer 
kiyet etmHi, yine Cemal Paıanın dost isen, onun lcabahm tama• 
asabiyetini tahrik etmif; Emir men icra edelim. 
FayaL huzuruna celbederen ge- ( Arkaaı nr ) 

au t irketi tahsildarı bay 09maa Do
~ n , Zaman mağazaıı tahliil ara b y 
lbr him, ba7 Murad, bay Mustaf , 
bay Mehme i Ziya, bay !smet, bay 
N fi% Boydl!, , v~nic mi 111 liye f \I• 

besi tahakkuk kitibJ bay Zekc t 
Okau, Tayyare piyango müdürlütündı 

bay Veli Evren, Büyilkadada Bahri
yeden miltekaid Maşuk Ziya, kardetl 
Hakim Arif Dya, ot'u Macid M .. ~uK 
n aile efradı lAYHt. iç butalılc lan 
••tehaaa• Emüa ŞAkrü K:Dat. latan
bul onuncu mekteb baı muallimi 
Bayan Pakiu, Bahçekapı Taıhanda 
Em\lkei Bay Emla K.nayman ıoyad .. 
lanaı .. çalflerdir. 

&.bzede Sopdı Ala• .. r 

kemali~ &arcket etmem Öz 
kim aılnf ofabilir?. Türkçe 

Bilmecemiz ! Şişelerdeki içkiler 

Gebze ( Huıuai J - Dr. Muac&a 
otlu bay C.mil Özcaa, Poata MGdGrl 
bay Şnket yıldmm, 7azıcı bay Sırn 
Öt.bek, muhaHbecl hay Şeıif Mutiu, 
bakım bay Riza Hayai, ba,tar bay 
Nedim Teacan, tabur kumaadanı bay 
Hıhı Akalı•, muallim bay Ned' 
Ertea, kaaab bay Oamaa Koç, yaA:.a 
bay lbrahim Selçuk, fabrikatör ba7 
z~ıd n bay Ihsan K11.rtal, Ak1l'"1 
oğlu bay lımail Bilgiç, aabık Bel -
dıye reisi bay Bekir Kaıadilcl, kere 
teci bay HüınD Ye bay Mehmea 
Ateı, maarif Memuru bay Dem1r Ali 
Dllek, ıabıt katibi bay Ennr Tlıli n 
mGtekait bay Eytlp Batatur soyadıuı 
almııl ardır. 

Hlkfımet, hayri isllma mat 
bu glllıkti mücadele n mlcaho
deıi esnasında, kendishle u çok 
mazurat ikaına cUret eclealeri 
affetaiyecektir. Fakat o mubd
dea g;ayeye vusul için kendia.. 
muannet eden!er haklsmcb, zati 
hUAfeıtsemat efendimizi• wiızhwrli 
ıahaalerlnl isticlibda geri ~ 
mıyacaktır..~ 
~ Pap,. trı .,...ı:ını ir.tl-o 

va ~ Z .. ,.. ~ airle.,... 
hak&JE dl.jiHi A.ak .... fıik.u, 
- o z fay-dada11 ziya de 
zarar vuec.ek derecede - m$ur 
v-. mltdali&h fti• iımı .. ~ 
mitti- ~ffedllemlyenpi) ıöyf .. 
dlğl (liaimleL} loı elaerfll.. 2aıt'e111 
evveliıe hlitNmet taraiisrd'atı' affe .. 
dilml.ıtl. Serif HUsey,oiııtı bir çıban 
lmp,. ltopermellı iah slij;ai; hiiaaf
tlden aeara, bunlK hallmtfa 
bir ar mlfaauıafıaı &'ilferir, muft:.. 
temel olan.ı nmairl:lanna t!aiı: mii'dd~t 
dal'- cfordar.airilr<ll 1'e ammr.. 
Soa lld fihamn n:nıhllıırriıafındtı 
pek -1iı Bit ıuı:etl• a,iZe p&"' 

ı-a tUlidi ~ flllile!iD • ., 
al llıliç~ lllibUu:dED ._ l•eW•• 
lalim tlplrdm• la ftamzt, wı.. 
btiD\. luıdlD.r,s .. ~ .. - O.ıt.. 
ı~dtiııbeıızi ltemNiN lrfma.ye 
•• 1Uzafıeret y1ufe~1r fngfirzlierin 
Jrucafma atıvermesi ihtimali de. 

tahillin edilmiyeuk bir~ dıağildl. 
ldanı ialnU!feti we zeliiamrı ıfilr. 
ıekllg.t inli:ar kabut etmi'ycn Cema[ 
pa; JC", but'almiuiade hat& e.twe• 
aine asla i~timaf venaiycmrı. Her 
lıaW9 bu telarab :pndenw Cemal 
PatM'a asabı v.e icadeline balam 
ol--'Jacak derecede mUteeuir 
hiifanetmai mec.burfyeff bqwıırds 
lcalwjw-. 

Şer.if Hüa.eyln, lllı mUdde.t 
1ıOMaı CAm.M P .. amnı ba &Iara~ 
fına cevap vermift1. Gelen ce· 
vabcfa, ~~ açıi• deiJll.a bile. 
.. un1 m lı<>fillltmıfllk: hmedil
mekte idi. Serif cevapta (1 I\hrf) 
•e.ı..ıiadeo lıiç •.L.sdin.lJ'>r; 
( affı umumi ) için, ( devletin 
faicW dahiliyeainii -clp obl>lrr, 
fikn1e bnyfe bir mUtalia:yı ileri 
ü~fıııll ) söyliyar.. Ve 10ııra. 
da, lhdiae maha6dıjlnda11 bil-· 
çok ~kiyet1erde bulalnıyordu.
HııJbuki ayni zamanda Cemal 

BugUnkU Bilmece 
Boı dör t köfelerl aıağıdn ya· 

zıh manalara gelen öı Türkçe 
h&elerJle dOI.dUrmı a:z. Ba ..
yede iem vakti geçirmif, hem 
de tiz; Tliriç* kelimeleri 6ğron
mif ebırsumız 1 

12345678 

.._. __ ı 

• - Vekil • lN•• bU i 19Url· 
ince çift 

2: - Süt ver.ea lü lıı.ayYaa .. ieiter 

3ı - Şııf.wk. 
4 - AlTah 
S - Sonuna bir Y gctirillace at 

yavıı:uau • bir uota 
6 - Gellİpa ZM!dL 
7 - D&ıt tuafı m ile çeullmlt 

kara parçuı 
8 - Mof'ulünfib. edatı - abiaada 
Yakandmn ... ııa 
ll - Kit'alt - ... 
ı - 1ralde - maf'wJI_,. edatı 
! - ŞeliftP • dalti aanaaıaa 

4 - Beyaz • ced 
5 - ltılah etme 
J - Dlra abıyaa ıaç 
S- Npne 

Bira, rakı, gaıcn YHalre gibi 
içilecek maddelerin tifeJerino 
ağırlıklarını gösteren gram itare
ti konulması tekarrur ebnitlir. 
Gazino ve bırahaoelerde bira ve 
rakı kadehlerine de ıantilltre 
h esabile i§aretler konacaktır. 
Müşteriler içtikleri içkinin ne 
miktar olduğunu görecekler vo 
ona göre para vueceldudir. 

Pulsuz Cönderilen Malltublar 
için Pul Basıhyor 

Posta Jdareai fimcliye kadar 
g&nderenler tarafından posta ile· 
reU verilmiyen mektubların para• 
lannı i6nderilen kimselerden 
alıyordu. Fakat bu iş pulıuz 
olarak yapıbyordu. Poıta Ye Tel
vaf Umum MüdurlUğll bu uaulün 
:ıor ve mabzuriu olduğunu anla
dığı için bu tekil mektublara 
yapııtırılmak üzere ye-ni bir çeıit 
pul kabul etmiştir. Yeni pullar 
Damga matbaaa:nda baaılmakta
dır. Bu pullar parasız g5nderilen 
mektublara yapıfhrıJacaktır. 

·~· ... ... ·~ 

Vl!.FAT 
Sevgili babamız. •e aile bltylttft· 

mllz Bahriye- doktorluından mOtekait 
~ Hi'Aliahmer •~•&ialerinden do"-' 
tor Mehmed AB &.l dün •eee 
ebediyete hYUfmutt•r. Ceaazeai 
bugünkl Çartamba atlnü Kadıkay 
MDhDrdar caddesindeki 148 numaralı 
uden aaat 11 de kaldırılarak Kara
oaahmed' de ailHi kabrbtaaına l:lefne· 
.&ilec•klu. 

SaylaT doktor Hakkı Şiaall Erel: 
Bele&liye heyeti leftftiye Mlmeyizi 
Cemal Erel: Doktor Ali Haydar Erel: 
Doçent doktor Muhiddin Ali Erel: 
Haaekl hutanHl Bat Ecz.noıaı Nez.a· 
reddin: Reaaam Şeref Akdik: Doçent 
dolctor Şinaai Hakkı Erel. 

Enver Korkut, Bulaaok Kay• 
makenu Bay H. Yavuz, Ya'nlz, 
Yedinci fırka aertablplltladen mClte
kaid Kaymakam Hahlıi pap zade 
bay HüHyia HlıaO, kardeıl Yediacl 
Ko!Ol'du alım aatım komisyoDu ret .. 
litinden mOtekaid bay Ahmed Kemal 
Öz.top, Taksim Sıraaerviler caddeal 
No, 31 de AbdGrreficl otla Haaaa •• 
ofı'u bay Hakkı liabr, Burdur Atır 
Cua re;si bay Tevfik Ô:sdöl, 1%mlr 
taıra iı'•ri maau nda bay Şevket 
Utku, İzmir ta,ra. ltlerinde mllatah
deıa bay Bekir Sıdkı Karah-
otlu, aakerl malüllerden mGtekaid 
bay Bahaeddin Tacyıldız, aakerl 
mntelcaltlerden bay Talat Uray, 
Maniaa memleket lfwııtabaneal baı 
doktor• bay Mebmed Ali, lnhi-
11&rlar Likör fabrlkuı mubaıebeciıi 
bay Osman Ye babaları bay Lebib 
Eraaa, MClrefteli merhum lıay Raaim 
04ulları bay Bebcet. bay Mahmud, 
bay Cndet, hy Mehmcd, ba7 Talat 
Mutalc, Alanya eeki ailelerinden 
naldbülepaf Hacı Nari ot!u bay Talit, 

çocuklan Ye kardeı opllan baydeNurl, 
bey Arif Rüıdn •• ~oeukları Görgün, 
butdayı koruma Yeri[l memurluğu 
Beyo~1u mmtakası mt"murlnrındnn 

- ---- . ... 1 ..... --:w,_ 

BASAN 
ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 

•• 
Oksürük, Nezle, 

Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Hastahklarile 

Sesi Kısılanlara 

ıifai tesirleri çoktur. 

30 kuruttur. 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Zaafı Umumt, 
Kansızhk ve Kemik 
ha~talıklarına pfai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kızlar ve 

ihtiyarlar her yaıta 

istimal edebilirler. l HASAN DEPOSU 

Senenin en büyük, 
en ıen, en gilıel filmi Bu akşam M E L E K Sinemasında 

ÇARDAŞ Fürstin 
IGOEBTB Ye BANS SÖBllBER 

DIKll'•T ı Bu gıce için alt kat localar tamamen aatılmı ıtır. Numaralı koltuklar,. b R\kon, birıad ve ikıncı t ıle~en 
bu sabah aaat 10 dan itibaren MELEK ~iıecıiııde ..ulmaktadrr. hdıll1lma mahal vermemek ıçın 
biletlerinizi erkenden aldırıwz. Telefon : 40868 

Baş rollerde ı M A B T B A 

Muhterem halkımızın filmi rahatça görebilmeleri için 

F •• tİ Yarm 1• p EK urs n mGtinelerdeıı 
itibaren sinema arın!I bird n göst ri ecekti.r. 

ÇARDAŞ 
filmi 

ve MELEK 



ilAI · "' · Zambak·-
B~ylk Tariht Rotn- '1 

:Muharriri: A . R. No.= 116 19· 1~ - 934 

·Vapurdaki Mahbus .. 

Şövalye, Gö:ılerini Açh, Küçük Pencereden Bakınca 
Her Tarafının Deniz Olduf unu Gördü •. 

Tara.anın kenarına götürerek 
başından ve ayaklarından tutmuı· 
lar. Sallamışlar, sallamıılar .• GölUn 
durgun sularına doğru, fırlatıb 
atmışlardı. 

)f. 

Kan Ve Ate' f1rtınaaı 
Şövalye, gözlerini açtı. Etra• 

fma bakh. Bulunduğu yeri tanı• 

yamadı. BJr anda, hayretler 
içinde kaldı: 

- Ben, neredeyim? •. 
Diye mırıldandı. 
Vücudu ateıler içinde yanı· 

yor. Baıı tlddetlo ağrıyordu. 
- Tuhaf ıey .• neredeyim ben? 

Buraaı adeta bir gemi k1tmara .. 
sma benziyor. Bu hafif hafif sal• 
Jantıya bakılırsa, hiç 1Upheaiz 
öyle olacak. Fakat .• Ben buraya 
ne zaman geldim?. Naaıl ıeldim. 

Biı'denbire yerinden fırladı. 
ipek bir perde ile kapalı olan 
kilçllk pencereye abldı. Perdeyi 
bir hamlede açtı. Dışarı 

baktı. Bütün vUcudu taı keıl· 
lerek: 

Deniz .• 
Diye bağırdı. 

Kapıya koodu. Tunç halkayı 
burdu. Fakat kapı kilitli olduğu 
için açılmadı. Artık öfkenin ıon 
haddine varan Şövalye, karmaka· 
rııık ıözlerle homurdanrak ka· 
pıy1 yumruklamıya başladı. 

Kapı birdenbire açıldı. Tepe• 
den tırnağa kadar zırh glymlt bir 
adam yerlere kadar eğilerek 
Şövalyeyi aelamldı: 

- Prens haı:retlerlnin emirlerin• 
muntazırım. 

Diye mırıldandı. 

Bu muameleden Şövalyenin bay· 
retl bir kart daha arttı. Şu gemide 
bulunmakla kendisine iÖst .. 
rilen btıyUk hürmetin manasını 

" ım'amadı. Hiddetli bir Hale, ko-
nuşmaya başladı: 

- Ben neredeyim? .. 

- Efendimiz!.. Zatıaıilaneltıi, 
( Mukaddes filo ) ya .men&up, 
(Santa Barba) kalyonunda bulu· 
nuyorsunuz. 

- Beni buraya kim getirdi? •• 
- Efendimiz!.. Zatıasilinele• 

rlni burada bulundurun kuvvet, 
kaza ve kadere hlkim olan Ce• 
nabıhakkın iradesidir. 

Şövalye, birdenbire parladı. 
Ellerile zırhlı adamın omuzlarını 

yakalayarak şiddetle sarsdı: 
- Herif!.. Senden kiliae Ya• 

ızlığı iıtemiyorum. Bana kı1a 
ca cevap ver. Beni bu gemiye 
kim getirdi?. Naııl geldim? ... 

- Efendimiz!.. Şimdi söyle· 
dlğim sözden baıka hiçbir fey 
ıöylemeğe muktedir değilim. 

- Siz bir alçaksınız. 

- Siz, bir namussuzıunuz •• 

- Ah aUahım.. daha ne dl· 
diyeyim?.. Siz bir hınız .. bir kor· 
san.. adam çalan, bir eşkıyasınız. 

- ..... 
- Be herif.. damarlarında hiç 

kan yok mu, senin... biraz kızaa· 
na .. bu söylediklerime bir cevab 
bulsana ... 

- Efendimiz! .. Bütün vazife~ 
miz, zatı asUanelerine hörmet ve 
riayet etmek.. bize verilen taU

etmekten ibarettir. 
- Peki .. beni nıreye ıötUrll· 

yonun uz? .. 
- Mukadderatı illhiyeni•, 

zatı asilinelerine tayin ettiği ma· 
halle. 

- Hay o mukadderatı llihlye 
olmaz olaydı ••• Onu ıormuyorum, 
senden.. gideceğim yerin adına 
ıoruyorum. 

- Efendimiz !.. Zatiasilinele
rine, bu sualin ceva binı vermJ) e 
muktedir değilim. 

- E.. Ne zamandanberl bu 
gemide bulunduğumu da ıöyle• 
mez miıln?. 

- Zatlasllinelerinin bu arzu· 
larına hizmet şerefile bahtiyar 
olabilirim.. Efendimiz, dUn gece
denberi, (Santa Barba) kalyonunu 
ıereflendlrmektedlrler.. Bu Aciz 
kulunuz, kaptan Loranzo.. Bu 
kalyonun atlvariıi.. Bu ıareff 
kazandığımdan dolayı hayatımın 

en meaut dakikalarını yaııyorum. 
Şövalye, ıeri çekUdl. Birden• 

bire arkasına kaptan Loranzoya 
çevirdi. Yumruklarım kalçalarına 
dayayarak: 

- Lanet olsun.. Çok mllblm 
bir tuzağa dtlfttlm. 

Dedi. 
Şimdi Ş6valye, hem gezini yor, 

hem de zihninden ıunları geçlrl• 
yordu: 

- Dün gecedenberf. .. Demek 
ki beni, uyuduktan ıonra kaçır

mışlar. Fakat, naııl oluyor da ben 
bunu hatırlamıyorum?.. Mutlaka, 
uyutucu bir ıey yedirdiler. Beni 
uyuttuktan ıonra buraya getirdi· 
ler. Fakat bunu kim yapabilir? .•• 
Baba Karlodan, bu zavallı ihtiyar
dan nasıl ıübhelınebilirim. Her 
halde, bunu idare edan bqka 
bir kuvvet var. 

Şövalye dlltlindükçe, hadisat 
birer birer canlanıyor: Tıbkı bir 
kitah gibi ıayf a. sayfa, öntlnde 
açılıyordu... Cuvannanın, Bltım 
döşeğinde olduğundan bahsederek 
kendisini çağırması.. Fakat buna 
raimen şatoda bulunmaması .• 
Baba Karlonun verdiği mektub .. 
Şatonun büıbUtUn tenhalığı .•. 

Şövalye, ancak timdi bunlara 
birer mana verebiliyor .• Ve sonra, 
damağını buran en mühim mese· 
leyi halletmek istiyordu: 

- Fakat niçin? •. Ben Cuvan· 
naya ne yaptım kl bana karşı 

bu kadar büyUk bir tuzak kuru .. 
yor?.. Eğer ortada bir intikam 
varsa, bu haktan benim fıtifade 
etmem llzımgelmez mi?. ÇUnktı 
ben, ona karşı kalbimin bUtUo 
ıaffetile hareket ettim. Onu, biç 
bir inaanın hisaedemiyeceği kadar 
yüksek bir aı k ile sevdim. Bu 
afk için dünyanın en korkunç 
f edakArlıklarmı ihtiyar ettim. 
Eğer o mel'un papas ... 

[Arkası var] .............................................................. 

TAKViM=: 
Gla ÇARŞAMBA Kasım 
ıı 19 1 ncl KANUN 934 42 -Arabi Rumi 
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Son Posta=c 
~ t_ n bul B O R SA S 1 ---, 

18 • 12- 1934 

ÇEKLER 
kuru, kurıı1 

L .,J,11. 623,50 Prag JS,977~ 

Ne~ · yor o,7935 Vlyau 4,293 
Parl• 12,0.i Madtlt !ı ,8062 

Mlll uo 9,'l8S 5-rlin J,9747 
BrFolnel ~,3937 Varşova 4,2J l5 
Alhı 83,9S:> Peıte 4,1725 
Can•vı ıı 2,4~P7 Btıkrdt 79,04 
Sof ya 66,l:ll Belgrat 34,986S 
Aın•t•Hf.P.ılil 1,1733 MQaltova 1000,75 

ESHAM ve TAHViLAT 
Lira Lira 

1ıı.ı \>. (Nıı1ma) ıo,- Bomonll l~,00 
,. (Hlmlle) 10,- 1933 latllmm 97,-
" (MU~H •) 95,- fatr,raıı Dahllr 9ı125 

Oıımarıf ı an !ı, 23,50 Düyunu Mu. 00,
li flılıı'lL ,, 5,- Baj-ıiat tertip J 4l5,55 
llrh tl l tAyı lye J6,- ,, ,. O ıt5,S5 

f i ' 11, 0,17 Rej i 2,20 
Aı· •dolu ~. ôCV. :t8,21 Traınv ııy CO-

• !> 0!l P. 28,- Rıhtım 14,50 
luııacı l' h ıoov. 45,tiS Oaklldar •u 10.:f,-
~ark D. '• 00,- Tu .. o• COOO 
la • 1 ramvay 30,}0 MıaırKr.f'o.1886 IJO,-
Üıılıüclar • ı f 1,- • H • 19JJ 90,!lO 
'f rlıo 18, 7S • • • llU 1 94,00 
H , ., .... , 27,- ElolıtrJı. -,-
T IWloıtf•· ıo 60 1 

\1ESK UKA T ("'] 
Kuruş 1 

'f de ıı lt ıuı 930 1 (Hamit) 
llif. 103!1 (R eıat) 
Jt. 831 (Vahit) 

49011 
5250 
4700 

R•·t ~ J08t> lmı• betlblrllll altın 
M tıtııtlr 42,00 
Ba~llr • ıot (Oı. 8. ı 240 (CUmhurlJ•I) '7!>() 

(Hamit) armah 55011 
K 1 ıı •tlbJrlık altaıı (R•t•l) • 5 IOU 
( Cll hurı7otJ 4700 tVahlt) • s2oa 
(Aı.:'ı) 4650 (•) Boraa harld 

l ___ E_m_ı_a_k_v_e_E_y_ta_m, __ a_a_n_k_a_•_• _i_ıi_n_ı_a_r_• _ _.j 
lstanbul Dördüncü icra Memurlutundan : 

Kuzguncuk'da Paşalimanı caddeıinde 149/151 ıayıJı hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı meçhul Bay Adnan'• 

Emlak ve Eytam Bankasmdan borç aldığınız paraya mukabil 
birinci derecede ipotek göıterdlğiniz Ku:ıguncukta Paıalimanı 
caddesinde 149/ 151 sayılı bir bap sahtlhaneye Dairemizce ve ehli 
vukuf marifetile yapılan vaz'ıyat ve takdiri kıymet Hnasında hazır 
bulunmadığınıı:dan icra ve iflia kanununun 103 llncll maddesi hUk· 
mUne göre üç gUn içinde lşbu zabtı tetkik Ye bir diyecetlniz var11 
934/2846 sayılı doıya söylemeniz hakkında tarafınıza t bllil muk· 
tazl davetiye lkametgAbmızm meçhuliyetlne binaen illnen tebliğ 
olunur. (623) 

}/-. * 
Taksitle Satılık Arazi 

Eaaı No. 
603 

Mevkll Depozito T. L. 
Çırpıcı ve V eliefendlde 40 Harita Numaralı 110 
9751. M2• (Metre murabbaı) arazi. 

Yukarda yazılı arazi ıekiz taksitle ve pazarlıkla aablacakUr. 
Alıcıların 22112/1934 Cumartemi gUnU uat onda Şubemize 
gelmeleri. (625) 

Taşköprii Belediresl den: 
1 - TatköprQ kaubaaında yapılacak 19059 lira o• dokuz bin elU 

dokuz lira bedeli ketıfli elektrik t .. i.ah kapalı sarf uıulile ve otuz gCla 
müddetle ekılltmet• konuJmuıtur • 

2 - Ekıiltme mOddeti 21 KlnunueYVel 934 tarihlndH &U-ltlbar 20 
Kinunuaani 935 Pazar gGnQ saat on albya kadar devam edecektir. 

3 - Zarflar aaat on befe kadar Tatköprllde Belediye EncGmenincı 
verilecek andan ıonJ'a kabul edllmiyeeektlr. 

4 - Tallpltr ketifnamenln % de 7,S yedi buçutu nlıbetlndı teminat 
akçaaını ya nakten nyahut HQkQmetçe tanınmıt Bankalardan birinin teminat 
mektubunu vereceklerdir. 

S - Prüje öru.kleri lıtanbulda Takıimde fıtlkl&l apartımanında 
MOhendlı Bay Haaan Halltte Ankarada Nafia Vekileti Belediyeler Banka
sında mevcuttur. 

6 - Tckllfnamelere mueaddak Ticaret odaıı ılcil ıuretlerlle birlikte 
lnıaatı deruhte edecek Nafia Vekiletince ehliyeti muaaddak mllteha111ıa ve 
mOhendlsln teahhütnameıini ve tlrketler namına nrilecek tekliflerde 
bunlardan baıka tlrket mfimeaaill6rin derecei .alahiyetini ıösterir rHml 
veklletnamelerini rapt etmeleri liıımdır. 



19 Birinci klnun 

İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden 
Sıra Şubesi MiıkeUefln San'ah Adreıl Yapılacak tebligat bulunchağu 
No. ismi mahal 

l Ça111 Nazret Mihran Kunduracı Çarıı Kalpak• 929 vergisi için temyiz meçhul 
çalar No. 12 komisyonunun bozma ka• 

ran üzerine izahat Yer• 
mek Uzere. 

2 Hocaoaaa Marlnl Yumurta - lpdler caddu 930 seaesi kazanç vergiıi llpaa,ada 

llerc:u Demir Ali 

4 " 
Hacı lımail 

,, 

5 " 
Yunf Ati 

tftccan 66 • 68 Na. için temyiz komisyonunun 
15/4/934 ve 7946 ıayıJ 

KahvocJ 

Mulcri., 

Mukriz 

kararı. 

Vefa ••ydam 928 ıenesi için temyiz 
3 No. komlayonunun 22/4/933 

tarihli Ye 3924 aayılı boz· 
ma kararı. 

Va!delıan!J/1 D.:O )1 ı vcrg'si için tem· 
No. 

Valdehan 20 
No. 

yız: komi :yonunun 31 /S/933 
\e 480~ sayı ı bozma kararı. 
929 ) ılı vergisi için temyiz 
komisyo unun 16/111932 
tnrih i \Je J 439 ıııayılı kar.arı. 

Iranda 

Iranda 

~arp, Hacapqa ye Mercan ıubelerl mlikelleflerinden tic<>rcıler: i terkle y b ncı memlekete giden 
-.e adre.:teri ·laulunamıyan yukarda adlan yazılı bet miikellefin m htelif ı ae ere ai. kazanç vergıleri 
için temyiz 'komiıyonunca verilen bozma l<ararlannı Şube erine m' raca ta işhu tarihi ilindan JU. 
haren iki ay zarf1Dda tebellui etmeleri Ye bu müddet zarf.uda teb l uğ tmed'lderi takdirde tebliğ 
edl'miı sayılacağı ilan olunur. "8527,.. 

tığln Tehiri 
Kızamaz· Emine Düriye ile kardeşim Alpullu Şeker Fabr"kası Mii

dUrll Şef.k Oner'in dilğiiııü kızmıı2.1n rahaı..alıiı dOlayısiJ• 27 birind 
Kinun 934 Peıp•h• gftnftne tehir edilmiştir. 

Mazhar ve refikası Ferruh 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
-------~ 

272 lira. 5j kuruş keşif bedeU olan Fatih itfaiye Mlidürlllğü 
Llnamaa paratöaer tertibi pazarlıkla yapbnlacaktır. Talipler ıeraitl 
anlamak ve pazarlaga girmek için de 41 liralık teminat akçesi 

makbuıJle 20112134 Perıembe gilDO saat J5 kadar Levazım MU· 
dllrlUğlloe milracaatları. (8544) 

t ea, 
Dis 
Ro1113. 
tizma 
ııg,·a· 
rı. 
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Zafiyeti omumıye. tştiba11z!ı1ı ve kunets':dık balibndı biviik 

iaide n ,esiri görülen 

ı~osFATLI 

ARK MALT 
HULASASI 

kullanınız .. · Her eczanede satıhr. 

MuhtıraJa. Habrak. Hw tüdü malümatla 

H A Y A T takvimi çıkb 
Bu eşsiz ve emsalsiz takvimin taklitleri vardır. Hapt takvimi 

ismine ve Maar:f kütüphanesi imzasına dikkat etmelidir. Aatl 25, 
ilA bez ci.tlisi 35 kuruıtur. 

Bu Slhremlz 
Güze//;/, /.nim.amana. 

Bir çiçajın 
Ortasmda buldu"' 

Farförulerin imal edild ğı 
Fro.nsamn Midi hava· 
limnı J:.İ}-aret ederk~n; 
hır çİçt>g o oda odan uühsal e • 
m bikiı:, af bır balmamun ıo cıt
din yanı h yret hir eureste be· 
yaılabc.i baı ından bahıedıldi· 
ğıni ış ttiın. Bir <ioktor bu ke) -
fıyatı bana şöylece İllih ettı: 

"Cıre Aııeptıne,, tabir edıhıo bu 
kıymetli cevherı nkşttmları yat• 
Dl• zdan evvel kullnnıl hkta cil
dıu çırk n ve buru~ınU!1 harici ta
bakasını JUmu~atır ve sabah arı 
yUı ınuzu yıka lı~ı.mı.da pıı-:-ça 
parça duştugunu gorurcüniız. Bu 
•uret.l• gnlenmiş be) a;: bir ıldin 
ye i guzell ğıni meyde.• Cl
karroış ve ayni zamanda siyn'h 
berıle.ıi. ınun\ı"'ıt mesas:ıalı J..,'ldPr
mış ohı~mız. Hu "Olre AK'ptİ· 
ııe,, aay~Mııde earaer 'f'c iekd.i f. 
dim lj8)'&1U hayret bü ii4R'8tt• 
lıeyaz, } ıuuu&&k ve gençlik ta:ra
.. etıni Uiz bir eilde m11nblıp 
olmuştur. 

B ındi; onıuzlımm, kollarım 
ve ellerim ıçin de kullanıyorum. 
:Bu, bakı'"\;aten cilt ı~in aıhranı z 
n kolay bir guz llık bau_ oıu 
halini almaktadır. 

Hem kııUımılmaın baııt, hem 
de fi&t.i ebveodır. H<·men f'CZB· 

ııelet"den 'V~)' farlumonnn:dcn 
bir " Cıre As~ptin ,, tcdur k 
ediniz.. 

NASIRLAR 

A~ ngınız ku um giymek imka
nıııı ııelbederler. Yurüytişüniz size 
az p venr. işte; mı rlan koknnden 
sol~< l k pek k ve az mıuırnflı bir 
tedbir. Ak l rı 1if'rumına kiıfi mik· 
darda RADIO SAL TS ilave cdecegi
nız ud ı yuk b ı ! o uuu yapınız bir 
kaç g ın z ri1 a bu u p veren nasır-
ları kola~ ca ç c.cek:siniı. 

n u • anı ecı.aneoizden bir 
kutu RADIO SALTS • teyiniz. 

., ~ 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞtRKETI 
1 ıtanbul Acentalatı 
u-- lhn, T.a.fCNHZl92ll 

Katabiga Yolu 
GUMARTESi, ÇARŞAMBA 

ıGa1erl aaat 20 de Tophaae rıhta· 
....daa Lir ·npur kalkar. Gidlt n 
clh ti• •uht i.ıı.lel.. .....ır. 

iZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

ıüa.ui bir upur aaat i> da.. Top
hane rıhtımından kal~ar. 



• Milyonlarca ınsan 

POKE R 
~ . .p L A Y -~ıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 

elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Buton dUnyada fevkalAda rağbet 

Deposu istanbul Tahtakale No. 10 

Cigara içtiği lıalde ne 
bembeyaz dişleri var! 

Çünkü sabah, akıam RADYOLiN kullanıyor 

l
Hayran edi•l bir tebeHüm, temi• n parlak ditler, ıatla• dit etleri, 
tath, rayihalı bir ntfH... lıte RADYOLIN bltG• buaları temia 
ettlti lçiadir ki bu kadar çok ıniliyor ve bu kadar çok kullanılıyor. 

RADYOLiN 
Dişlerin abıhayatıdır 

M0CEVHER 
isteyenler için 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Borcu 6denmlyen rehinler Sandığımıs holllnde 

2öaterilmeğe baılanmıthr. 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüı 
üzerine her tUrlU istf'diğlnlzi 2idermeden evvel bu zenain 

kollekıiyonlan görmek menfaatlerinize uyıun dllıer. 

Sandığımızm Sandalbedeatenindekt sata9 gllntl ÇARŞAMBA dır. 

~-----------------------------··--·' ~----------------~"8378,, --HAKiKi KAŞE KALMITIN 

Ticaret Odası intihabatı 
intihap Heyetinden : 

iki gUndenberl devam etmekte olan Ticaret Odası mUntahlbl 
aanl intihabatı bugUn aktama kadar temdit edllmlttlr. 

ve Dit ağrıları GRiP • NEZLE için ismine dikkat ediniz. Evvelce de llln edlldlll veçhlle hakkı intihabı olanların 
aaat ikiden befe kadar Odaya gelerek reylerlnl latlmal 
etmeleri IUzumu Hin olunur. (5981) 

- KALMiTIN - KALMITIN - KALMITIN - ~ .. _._. _ _._._._._._, ________ _, 
------·--

TAKS IM'DE 
1

CUMHU RIYET 
MEYDA NINDA [ 

• 

SA TiE'nin 
Elektrik Sergisini 

ziyaret ediniz. 
Bu sergide elektrik ALETLERİNİN EN SON ve 
SEÇiLMiŞ ÇEŞİTLERi İLE ZARİF AVİZELER 
ve faydalı BAYRAMLIK HEDiYELİKLER 
bulacaksınız. 

···············--······························----··-··---------... -···--··· .......................... . 
Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 

Son Posta Matbaası 
Dr. A. KUTiEL 

Karaköy Topçular oadd11i No. 83 

Denizyol ları 
ff L 1 TM lll 

Aee•telerl ı Karakl1 Klprl~lf l 
Tel. 41U2 - llrkeel Mllalrdar1ade 

Haa Tel. 11741 ....... .. .... 
Ayvahk Yolu 

BANDIRMA vapuru 19 Bi· 
rlnci KAnun ÇARŞAMBA ıtı· 
ntl ıaat 19 da Ayvahğa ka· 
dar. "8555,, 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 20 Bl· 

rinci KAnun PERŞEMBE gtıntı 
aaat 11 de Payasa kadar. "8556,, 

Karadeniz Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 20 

Birinci Kinun PERŞEMBE gll· 
ntl aaat 20 de Hopa'ya ka· 
dar. "5858,, ,._. .................. .,, 

latanbul ikinci icra memur• 
luQundan: Mahcuz ve paraya çevril
mesi mukarrer (fotoğraf için karton mu· 
kaYvaları ile mamul ıtrıyat kutuları ) 
20-12-934 tarihine müsadif Perşembe 

günü aaat 9 dan 10,80 a kadar GaJa
tada HOdavendigar hanında ikinoi katta 
mühilrlü bulundukları yazıhanede açık 

arttırma 111retile satılacaktır. Aynı borç• 
tan dolayı mahcuz bulunan ( bir adet 
elektrikle müteharrik pedal Briyant ) 
matbaa makinesi ile ve &air eşyalar 
dahi 20-12-934 tarihine müsadif Per· 
şembt günü ıaat 11,30 dan itibaren 
12,30 a kadar Sirkecide Antalya nak
lıye anhan depoıunda açık arttırma eu
retilt satılacaktır. Taliplerin aynı gün 
ve 1aatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilin olunur.(201) 

Elblselerlnhııı:I muhafaza edlnla 

"Ter,, gUzellilln dUfmamdır. 

Unutmayınız ki ı 

Balo mevsimi geldi 

~· Dr. KEMAL NURi 
1 Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehassısı 
1 BeyoGl11 ı Rumen han 16 
' Tel: 40153 

A IPIROL NECATI.girip, nezle, baş ve dit ağnlarının kat'i ilicıdır.B.~;:.:;.d. SALiH NECATl.c<= 


