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Limanımızın Deniz T e~cihları Da Sönüyor 
Bunun B~şhca S~bebi; Pirede Türk Kömürünün (6-8), Burada 

ıse 12 Lıraya Satllması Gibi Garabett· ----·-- •r 

. T ezgih Sahiple inin Dedikleri 
iki gün e\·vel mühim bir mese-

leden bahsettik. Evvelce bogaz· 
dan geçen vapurlardan çoğu bizim 
havuzlarda tamir edilirken aon 
E• manlarda bu mühim varidat 
membamın Varna ve Pır' e ı· . ımaıı· 

ılnnndaki tersanelere tiw'ni 
nlattık. geç gı 

yaptığımız etr~flı tetkikat bu 
b~hsin şumullü ve ehemmiyetli 

b_ır mevzu olduğunu gösterdi. Va
ııyeti izah edelim: 

B_ulgarların Varnada kurduklan 
)'enı tersa k k d' • ne anca en ı gemile· 
nne kifayet d b"I w. 
b. . e e ı ecegı için 
ızı yalnız bir nokt d ı·k d 
d E ki a an a a a ar 

e er. s den bı"z· t 1 d . ım ersane er e 
tamır gören Buıgar •1 • b .. . · gemı erı u 
yı zden şımdi uğramaz ol 1 
d 

muş ar-
ır. Halbuki beri tarafta Pire 

tersaneleri mühim bir rakip vazi
yetine geçmişlerdir. Yunan ve 
Bulgarların bu bahse fevkalade 

l.stinge fabrikasına &lr 6alcıı 
gerek lstinye Şirketinin tersane kıymet itibarile bir hayli düştüğn 

bir ehe~miyet vermeleri doğru-
n dogruy bir milliyet İşinden 

doğmuştur. Vapurlarını Türk ter
ıanelerinin elinden kurtarmak 
gayesile bu işe sarılmışlar ve az 
ıtamanda Pire limanında birkaç 

ve tezgahlan mükemmeliyet itiba· için tamir ücret:eri orada bizden 
ril 5tekilerden farksızdır. y pı· daha ucuzdur. Saniyen, Pirede 
lan iş ve alman licret JJoktasından vücuda getirilen serbe t mıntaka, 
da esaslı bir fark göze çarpmıyor. gemilerin durması için hiç bir 
Fakat emi ıahi 1 . . . kayt ve şart koşulmaması dola· 

. g P enne tamır ış· ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

tersane kurmuş!ardır. 
... Bugün gerek Denizyollarının, 

lerıne taalluk eden hususlarda 
Pireyi tercih ettiren ban amiller 
vardır. Bir kere Yunan parası 

lstanbuldan Ankaray, Seyredebilecek Bir Alet 

" Sandalyenizden Cihanı 
Görebilirsiniz 

A 
-- ,, 

Bu letıe lst·kb ld 
lmkinsı -1 8 8 Muharebe Fi'len 

z Bır Hale Gelecek Gibidlr. 

Televizigon te.siıatını ihtiva •den bir Uboratuoar 
;rcıc~h~Jyon bugün bir hakikattir. rlnln önUode bir tecrUbe J•pmı~lar-
attınl en bir realm telala telefon Y&• dır. Muharrlf' bu tecrllbo eınaaında 

aıtullc bir oclılrdco diğerine gönde- ku'lanılan Aletleri aır olarak g"zll tut-
;llcblllr. Bu. bir emrivakidir. Fakat maktlldı · fakat tccrllbaı:in m .. nlyctlal 
fe~ •abasında c"dc cdllell bu muvaf· anlntmak

1

tadır. Verdiği tafsilat ıudun 
• lyct ldifi dcğıld lr. Bir fchlrdo L d t (S d Ek '' 

oturan bir adamın diğer bir f birde on ra, mar an ey spres ID 

olup biten hareketli nk'a'arı da, dür- hususi muhabiri) - Dün birkaç 
binle göıür gibi görmcıl, sealcrlnl sene içinde hayalı baştanbaşa 
~tltaıcııı llzımdır. Ve bu hcnUı: yapı· değiştirecek bir harikaya şahit 
amaaı ııtır. Ya'nız Sandey Ekıpru ld 

l'•zeteal iddia ediyor ki, lngllla mU- O um. • 
'-•ııdlalerı bu aahada da munffak Den, cihanda televısyon vası• 
eı-u,ı., .. bluat keaıll auhat'rltle• ( Devami 9 uncu Hff ada ) 

Sevdiğim Kadın 
Çok Heyecan Veren, Me• 
rakh Bir Zabite Romanıdır 

ı11 ... ••-••••••·---··•••••••••-•••-•aeaaa•euaanaeaaaNaa 

Fasla 
Harekat 
Fransızlar Yine Bir Hayli 

Kan Döktüler 
Rabat 1 (A.A.) - Jeneral Jiro'nun 

•eyyar sırupu! sabahleyin Tioduf'~ 
i~gal etmiştır. Bu suretle Şerıf 
imperatorluğunun vahdetini temin 
eden (1934) harekib bitmittir. 

B'1 harekat, sahranın henüz fran
sız nüfuıu albnda bulunmıyan son 
vııhesini fransa'ya temin suretile 
şarki sahranın tcmamen sulha erişti• 
rilmeıi harekatını kolaylaşhracakbr. 

Cenubi Amerikada 
Yeni Bir Muharebe 

Olacak Gibi 
Vaşington, 1 (A.A.) - Amerika 

ihtiyat zabitlerinden birçokları Ko
loınbiya hükumeti hizmetine girmek 
üzere istifa etmişlerdir. Kolombiya 
hava ordusunun hazırlanması, peru 
ile bir ihtiıaf endişesinden doA-mak· 
tadır. 

AlmanyanınAmerikayaBorcu 
Vaoington 1 (A. A.) - Alman 

hükumeti, 3 niaanda işgal vesair 
masarif olarak Amerikanın lıtediği 
(50) milyonluk borca mahıuben 
(1.250.000) dolar. Yerecetfııl Amerika 
hükümetla• blldır111ifti.r. 

• 

Karardan onra Sordu: 
Şimdi Ne Yapacaklar? 

lnaUI DUn Mahkeme Huzuruna Çıkarllmıştı, Kararı Dinle
dikten Sonra Vaziyeti Anlamamıştı. Hep Bunu Soruyordu 

Serbestsin, Diyorsunuz, Fakat Gemiye 
De Avdet Edebilir Miyim Acaba ? 

Serseri milyo
ner dün gece 
uyuyabildise rü• 
yasında muhak
kak, arasıra in-

kitalar geçiren 
bir filmin baıh
ca üç sahnesini 
görmüş olacaktll'. 

Limanın sula· 
rını yararak ko
şup gelen bir 

motör, içinde 
bir sivil, iki 
üniformalı me
mur. 

Sonra vapurun 
küçük salonunda 
kısa bir muha· 
vere: 

-Türk kanu· 
nu vaziyetinizin 
tesbitini Türk 

-----

mahkemesine bı- lnsül mahkemetl~, t~rcüman vasıtaslle •'rguga çekilirken 

rakmışbr. Sizi, hakkınızda karar 
verecek olan, mahkemenin huzu• 
runa götürmekle mükellefim! 

Ne vakit? 
- Hemen ıimdi 1 

lf 
Serseri milyonerin kafasında 

bir oğultu var. Gözleri puslu ve 
yağmurlu havanın altında limanın 
sularını pek bulanık görüyor. 
Fakat filim tekrar ayduı1nnmaya 
başlamıştır: 

işte yine teminki motör, temi~ 
kJ Uç memur, fakat bu defa ken· 
disi de aralarında. Bir dakika, 

NAıım Beye ye• 
ni bir vazife ve• 
rildi senelerden• 
beri Elektrik Şir
ketinde Hükumet 
Komiıeri olarak 
çalışmıştı. Şimdi Be
yazıt Vilayetinde 
fen memurluğu ya
pacaktır. 

Biz bu haberi 
işidenler arasında: 

- Gitmez, di- ~T. 
yenler bulundu - lti I~~~~ 
ğunu duyduk ve ır i.1 
oaşhk: \1 

""' - Neden? !• 
- Çünkil yıllar- ~ 

ca Türkiycnin en =_;..~,.:; 

kalabalık şehrinde ynşamıştır, cpıır

tımanından, otomobilinden, eğlence
sinden istifade etmiştir. Şimdi buradan 
ahnıırak en ıssız bir vilayetimize gö
türülünce kendisini yapayalnız hisse-
decektir, bu, hakkında verilmiş bir 
tevbih kararma benzer. 

>f 
Biı, bu karar bir tevbih midir, 

değil mi ve niçin verilmiştir? Bilmi
yoruı, yalnız çok kuvvetli bir muha
kemeden çıktığına kani bulunuyoruz. 
Ayni zamanda Nazım Beyin yeni va
aUeaioe de gitmek btemlyecetl dO. 

iki dakika, fiç dakika. Sonra bir 
rıhtım. Bir dizi üniforma ve L 
kalabalık 1 Derken san yeşil ku
şakh nefti bir otomobil ve b 
köprOden başlayarak dar soka 

lann arasında devam eden b 
seyahat 1 

* 
Serseri milyoner yatağında 

küçük bir ibtiJiiç geçiriyor. Bu. 
sıkıcı bir rllyadır. Ah bir uyana• 
bilse. Biitün bunların fasılasız 
heyecanlarla yorgun düşen cümlei 
asabiycsinden doğmuş birer hayal 

( Devamı 11 inci ıayfada ) 

şüncesinc de iştirak etmiyoruz. r fo
haklrnk vatanına hizmet etmek isli
yen bir adamın gözünde lstanbulun 
Çemişgezekten farkı olmadığını düşü• 
necektir. Hepimiz hayatımızın sonuna 
kadar kaloriferli oda ile maroken 
koltukta oturacak değiliz ya? 

En büyük memurlarım en muvaf· 
fakıyetli işlerinin ferdasında lıükQ
met merkezinden alarak staj içio 
( Trabluı ) a gönderen Musolinioio 
prensibinden aa~lam bir düıünce )'Ok 

def ildir. 
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SON' POSTA 

(Halkın 
Barut Fıçısına 
Ateş Vermek 
Meselesi .. 

lnkir edilemez ki Avrupada ô
)'Uİ vaiiyet gün gf"çtıkçe gıırip 
tekiller arzt dıyor. Bılhuaa İ•al-
7a Ila§vekili M. Muaoliııioin 
ıözleri yeni korkulara sebep 
C>ldu. Da vaziyet kili'§ sında hal
kın fikirlerini öğrenmek fena 
olmiyacaktı. Du fikir ve müta
laalan 111 satırlarda ok.uy .. 
eak11Dızı 

Haırip B. (ÇemberlitalJ Turan kıra• 
etha~aı} - M. Muaolin1. Fafizmin 
sörülecek daha birçok iti y; rdır. 

Herhatde banta atef vermek iıteme· 
7iz, diyor. Ba ıözlerde hem kaçan, 
... ele da..J ~alaa lir Mlaaua ec1 .. 
vu. Açıktan aç.ta biz ıullaçü1üz, 
kat'inea harp etmek late111e,U. IUm
ıeoin toprağında gözlerimiz yoktur, 
diyemiyor. Bu liatildi dif>Iomat UfJa
nndaa artık hdmk ..... k. 

• Avadia Ef.-ndi (Tavukpaıan No 17) 
- il. lluaolial Franaz pzeteaine 
beyaaat verin•: • - Fraaazlarla 
müaaaebetimiz IJ'iletiJOI'• Amma l:a 
it lifla elmaz, oa l:.q eenedeaberl 
m...Uakta kalan ifler balledllmeliü. 
Fatizim beab Yuifuini bitirmemittir. 
Sulh içiade daha ~ feyler yapaca• 
fız, herhalde barata •tet verect'k 
bia detiliz.. diyor. Cideli it isteyen 
M. lhaolia'nin bu sözlerinde Tabla 
ıre sarahat 1oldur. Her diplomat 
Türk ricali Silai açak ıÖLÜ ve özlQ 
olıa dünya ıulhu ana mGddet emnİ· 
Jet altıaa ahnmıf olar. 

* Sileyman Bey (Sultanahmet Ç..O 
ladduapt 1) - lluaolini Jiae söz atı
yor, clilile Fransayı ipelemek istiyor. 
Biz Franaı.z!arJa dostuz amma on bq 
ıeaeclenberi mu~kta dvan itler bir 
tür 1 laalledllemedi. Biz llUlha bn
daldamak latemeyiL Çinlrii faf°zmin 
f&'eeek h:rçok lt'eri daha vardır, 

diyor. Ben bu aöderi çok dipl9matp 
buluyorum. 

lsmail Efendi (Cihangir Eşekanırtan 
Yokuşu 71) - il. Mıuolini diinya 
diplomatlan içinde en çok aöz söy
lemeaiui ıevea bir zalbr. fakat aöz
leri hep rGmuzludur. Bu cliktatw 
birçok ıeyler ıöyler, f akal l::unlann 
birçoğunun manası kelime perdelui 
arkuındadır. Bence diplomatlar ya 
olduklan -aibi söriiameli •eyabut gö· 
rüadillderi •ibi olmaladular. Muao
lininin ıon .özü de açık detildir. 

Azıh Bir Hırsız 
Birçok hıraızlıklann faili oldo

pdan mun zamandanbcri ıab1-
taca aranmakta olan uıla hırsız.
lardan Ktirt Hüseyin m1ıayet 
enelki gece Beyoilwada V.şne 
aokağında saklandığı evde yaka· 
lanmışbr. Hieeyinin çakhğı qya
lardan bir çoğu bulunarak müsa
cler'4t edilmiştir. 

Yani Oı1ivarsit• Hlca1an 
o .. verslte içia aapje edilen bir 

.._,.. we bir de arkeo'oji profe.Orl 

.. •J ortalannda Alman)'ada• felari

.. ıse ~eceklerdir. 

I Yol Parasını Vermiyenler 
• 
ilkbahar Postası Olarak Çalışmıya 

Gönderiliyor 
Yol parasını ödemiyeDlerin, viliyet hududa 

dahilindeki yollarda bedecen ~ahşbrılacaklan karar 
iktizamdır. 

kişi Çatalca yolunda ça1ışmlya heşlamışlardır. Nafıa 
Baımübendisliti; geri kalan 1349 lrifiyi de bu ay 
içer~de ilkbahar posla• olarak yollara aevkede-

Öğrendiğimize gare 933 senesine ait yol para
sına vermiyerek bedenen çalı~mağı kabul edenlerin 
miktarı bütün vili> ette (3,665) kişidir. Bunlardan 
aonbahar postası olarak aevkedilen 2316 

cektir. Hariç lfiliyetlerde bedenen çalı.pnlann adedi 
İstanbula nazarea çok fadadar. Şehrimizde M bin 
arasında tahavvül eden bu miktar, baza vilayetlerde 
40 bine kadar çakmaktadır. 

Kuyruk 
Hırsızları 
Şehrimiz.de 0ç Kuyruk 

Hırsızt Yaka'andı 
latanbm polisi bir müddetten

beri bir kuyruk bınnzlannm pe
pnde idi Hayret etme)İD

0

Z. b8 
laarsular, para, mücevher. eşya ve 
aaire hırsızı değildi. lşieri, güçleri 
yalnız kuynık çalmakb ve bu işi 
de ıöyle yaparlardı: 

Gündüz akşama kadar çalışan 
arabacılar akşam üzeri beygirle
rini tımar edip ahırlara koyduk· 
tan monra kuyruk bırsıdan, gece 
yana abırlan ziyaret eder. ~;
Yanlann lmynıklanm diplerinden 
keser,ertesi gtin bunları .satarlardı. 
Bu suretle de beygirler kuyruk· 
auz kalırlardı. 

Arabacılar bu adamlann ya
kalanması için poliıe müracaat 
etmifler Ye poiisler de bu hususta 
tedbir almaşlardı, Fakat ~yruk 
bırsızlan çok kurnaz davrandık
lan için yakalamak mümkün ola• 
mıyordu. Nihayet evvelki gece 
Arap camii c:ıvannda arabacı 
Mustafa Ağanın ahırına giren 
bu kuyruk hırsızlan tam beygir
lerin kayruklarım keserlerken 
yakayı ele vermişlerdir. Bunlar 
Cevat, Nesim ve Hakla isminde 
Uç kafadardır. Bütnn lruyruk hır-
11zlıklannın bunlar tarafından 
yapıldığı da anJaşılmıştır. 

Şehir fleclisinda 
Şehir meclisi dliD öğledea 

sonra uat on dörtte nisan top
lantımaa başladı ve birinci ı-eia 
vekili Sadettin Ferit Beyin riya
aelinde toplandı. Ruznames'nde 
mühim şeyler yCJktu. Yalnız. tehir 
içinde çiiriik ve bozuk yumurta
lar atıldığı için haarlanmakta 
olaa abatai b~lediyc talimatna· 
mesine bu hucusta maddeJer ko-
nulması hakkınd:ı. wr U.kr,ir vardı. 
Bu takrir mülkiye encümenine 
havale eclildi ve perşem"'9 pil 
toplanmak üzere toplantıya niba-
1et verildi. 

~ f /stanbul-Pire 
Maarif Vekili B. in Postaları 
Dikkat Nazarına 

Bundan iki 81 bdar enel, 
yan den eeneai olduğu halde, latan-
bul kı.1 JWeainde bau d rsleriD tama
mile nıuallimdiz olduğuna ip.ret ettik. 

Halbuki hayreUe öğreniyoruz ki; 
den keaimioe iki ay kalmuıoa rağ
men ayni mektebin lise kısmında bazı 
denler hali bo, geçnıf'kt~ir. Nite
kim aenebatındanberi bo~ kalan riya
ziye dersleri için timdiye kadar biçbır 
muallim tayin edilmemiotir. Alakadar
ludao bu bahis iizerioe aldığımız 
malômat biz.ı büabutün hayrete dü
türdü: 

Riyaziye hocam .rahatsızlığı do1a
yıs5Y1e eenebatında mezuniyet almış!. 

Şımdi aoruyoruz; muallim bubi 
olduğu için denıler tamamen boş mu 
ka ır? talebe muallime ""rilen muu· 
niyetin bitmesini mi b~kliyeccktir? 

Acnbn, d ğer mekteplerde vaziyet 
n8811dırY Maarif Vekaletinin ehemmi
yetle :naı.anclikkatini Qe.liyoroı.. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Son yirmi dört saat zarfında 
ıehrimizde iç irişi fazla sarhoş 
olarak yablanmış, üç yangın çık-
mış, bir otomobil kazası olmuş 

birkaç tane de hınuzrık hiclisesi 
kaydedilmiştir. Aynca şu bidise
ler ele wkubulmuştur: 

Jf Çubukluda yol inpatmda 
çalışan amele Mustafa, it Jllzilo-
den çıkan n•p neticesinde Arka
daşı Mehmedi taı ile başından 
ağır surette yara1amıfbr. 

;Jf. Arabacı Alinin idaresinde
ki bir y6k arabu1, Sanyerden 
geçerken 60 yaşlannda Şevket 
Efendi isminde bir ihtiyara çarpa
rak ağır surette yaralamıştır. 

Jf. Hamal Tahir •e arkadqa 
Mehmet, Be:yazıtta Mr alacak 
yüzünden çıkan kavga neticesinde 
lsmaü ilminde birini bı~akla ya• 
nlamış!ardır. 

Deniz Yollan Yeni 
Seferler Yapıyor 

Aldıjamız malümata ~ 
Devlet deniz J011an idaresi Pire 
ile İzmir arasında doğru posta
lar temine .karar vermiştir'.. Bunun 
için l.kenderiıe-Pire-İzmir hattm
da işle)CD vapurlardan ayn ola-
rak iki vapur tahsis edilecektir. 

Bu postalar, bilhassa haran 
ihracat me'nİIDİ yaldqtığı için 
çok mlsait telikkı edilm·ftir. 
Deniz yollan idaresi; yeni battm 
açdmaa hazırlıldaruu bitirmek 
iizredir. Pire • lzmir postalarına 
mayıs ayı içeriainde başlanacağı 
haber veriliyor. 

il. Malcha c. .. rtael 
Gidiyor 

Maarif Vekaleti müıaviri pro
fesör M. Malcbe dün sabah 
Ankaradan ıehrimize gelmiştir. 
Profesörün mukavele mnddeti 
bittiği için cumartesi gtinü mem
leketi olan lıwiÇTeye dönecektir. 
Üniversite rekt6rii Dr. Nq' et 
Ömer B. M. Maiche terefine bir 
veda ziyafeti verecektir. 

16 Mart Şahitleri için Abide 
Belediye b6tçeainden yüz bin 

lira aynlarak Rcisicümhur Hz. 
için Bil)ükadada Dilde bir köşk 
1apbnlacaktı. 

Gazi Hz. belediyenin mab 
müşkülat içinde bulunduğunu göx
önünde tutarak, bayJe bir klitk 
yapılmasından Arfmazar edilme
sini ve bu paranın diğer ıebir 
işlerine sarfım arm buyurmuılarda. 

Aldağmm maliiluta g6re bu 
tahsisabn 50 bin lirasile Şebzade
bqmda 16 Mart ıchitleri için bir 
ibide jnp ettirilecektir. Abide bu 
yaz yapdacakhr. rme aym para 
ile c.mtuuiJet bayrammda top
rak alma merasimi 7apimua do
lafl8ile Cümburiyet meydanı ldım 
alan Beyazıt ..,._.na bir it.ide 
dikilecektir. 

Güniin Tarihi 

Balkan Konferan 
Ve Misak 

Atina, l (A.A.) - Reiıicümbur 
Zaimia Balkan konferan11 murabba 
lan ,erefiae bir 6j'Je ziyafeti ver 
•ittir· Son içtima alı pal Olimpl 
Jat sitatyomanda yapdac:aktar. Dünk 
içtimada, il. Papanaaataayo Balk 
miıakının bir Balkan ittihadı sureti 
de inkifafı için konferanı meaaisin 
elaemmiyet •erilmui lüzumunu biJd' 
miftir. 

Kaatamonuda muztr Hayva 
MUcadelesl 

X.sta•onu, 1 - Dart aydanb 
·•iliyetin beı kazaaanda devam et. 
melde Olan mazar hayvan müc:ade. 
leai bitmiftir. 

Dlta" taraftan mil'et mektepleri
nin imtibanlanna da bq!anmıtlır • 

TUtlln Kongresi için 
Dan, Ticaret odasında Ankarada 

toplanacak tGtla konwrai .için bir 
toplanb 7apılacaktı. Haf a içeriıin• 
barakılan bu toplaabya, labiaar idareel 
tarafmd- Jerft ıre ecnebi kumpany• 
mllme11illerUıin de lıtirald temin 
ediliaittir. 

Kongrede tiltüncülüğüm&dln hıld
p{I pr"leri ve mGıtahıillo abd 
arasındaki münasebatın daha iyi bil' 
aafba•• lumulmw lauı"•"•cla ~ 
temenniler tesbit edllecektir. 

Fethi Bey Londrada 
Loodra, 1 (A. A.) - TOrkiyenin 

yeni aefiri Fethi Bey, dün Pariıtea 
l>araya gelmit ve iıtaayonda karta-. 
laomıflll'. Fethi Bey .. memleketimi 
ia,.Uterede temıif etmekte• memnu. 
aum. iki memleket ara11adaki mfl
nuebabn çolc dostane olmakta de
vam edecetiııJ ümit ederim.. De
mittir 

Merkez Bank•BI Umumi 
Heyeti 

Merkez bankası idare medist. 
1Jmumi hi11edarlar heyet:ni feırka' ide 
olar;ık toplaamıya daırete karu ve.._ 
mittir· 

Bu fevkalade toplanbda nlzamna
menia bir maddesi detiftiraecektir. 
Ayni zamanda baaka heyeti umumi-
7eıi alelade olarak ta içtima edecektir. 

Maliye Kur.ıan Kalıror 
Maliye memurlan için açıla

cak ihtiaaı kura!annın yeni a aD 
kaounlarua hazarlandığı fU ıırada çal
munun mu,,.fak olmıyacağ1nı fstanl:ul 
maliyeıi Maliye Vekiletioe bildirmittir. 
Karalann Hazirana kMu tehir edil
mai muhtemeldir. 

Müsabaka 
• 
imtihanı 

Palle .,apar kampınya•, bir Tflrlc 
talebesini kendi heaabına Marailya 
Ticaret mektebinde leyU olarak okyt• 
mak lıtedlflnl lkb .. t Vekiletine bil· 
clirmifti. Bunun üzerine Üctıaat Veklletl 
bir miiaabaka lmtibam apmam lçha 
tehrimiz Yük.ek bmsat ve Ticaret 
mektebine emir Yermiştir. 

S.plecek talebe eyl6'de Fr-aa7a 
.ande..U.k, 2 Rnelik tahsilden ıon• 
ra ,eriae bqka bir talet:e ı&aderile• 
eektir. Ka.paaya bu huuta biitOD 
• ........ taalalllt etmiftir. 

ı~h•~mRu~ll~~s_i_: _________ R_~u~_r_O_~_B_a_~_n_B_e __ 1D_~_o_r_~_h~I 
... ' 
•••• 

- N o Huan Bey ayakka· 
.. lanm paket Japlp nereye aidi
,_...böyle? .• l -Bir eskid IMdup 

.. p mı"? 
-· Yoksa bet on b1111 mo

bbiliDde biriae utmıJ• m? . J 
Hum Bey - HaJU azizimJ 

Ben bu ayakkabalan tam Jirmİ 
Maedir siyiyordwL 1 

- Mlbede eski ayakkaplana 
lethir edileceğini öğrendim, timdi 
... ,. 1'6t&ril1orum. 



Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

Ecneltl •trketler 
Folila Rıfkı 

•Bap vazi)et yalmz bir tarın 
dejiJ, iki tlirlll değişmif olduğunu 
laewnen aiylemek isteriz: Evvela 
milli hakları himaye edebilmek 
iPn ... tOtlO n&fuz ve aalibiyet-
leri olan bir devlet vardar. Sonra 
cfa en ince zannolunan birçok 
ifler bilfiil Türkler tarafından 
idare olunmaktacLrJar. Memle
kette hiç bir ecnebi bqkumdan 
claha az dtizgb İf(emiyen ve 
kadrosu içinde bir tek yabancı 
bulunmıyan bukalanmız vardır. 
Demiryollarımız Türklerin idare
lindedir. Fabrikalanmmn ea ~ 
aek teknik adamlannclMI a Wt 
hizmetlerine kadar heprl tlrk· 
ttlrler. Daha birçok ftletmeler 
doğrudan d*8P tlrlder tara
fmclan muvaffakıyetle idare olun· 
maktadır. 
~ fitirlralanmızda senelerce 

blm .. lbungeldiği zannolunarak 
celbohuian mütehassıslardan bir
ptanan yerine, bir ıt:ne içinde 
Tnr~le!. ko~~lab~Imiştir. 

Bızım ılım, ıhbıas Ye ihtiyaç 
laiaaedildiği vakit nekadar az ta
~plu olduğumuzu mllessesele-
!"81izdeki ecnebi mlitabassıslar · 
19pat etti. Oniven:temize birçok 
~~eaör getirdik. Zıraat 
dil . tirli: •J nı suretle ıslah 

e mıı • F alcat Türk vatanda-
tının görebileceği ve başarab'le
cxıği itlerin her~ bir mneı:.. 
aedQ Türk olmıy a verildiğini 
16rmek1 en sert millt hislerimize 
rağmen, bizde olmıyaa bir taa .. 
aubun o müessesede devam etmek
te olduğuna hükmolunmasını icap 
ettirir. 

Hiçbir manhkl sebeple izah 
olunmaa mllmldln olmıyan bu, 
eski gayrıtabiillkler fiakiy~sinin 
~ndiliği~den düzeldiğini g8rmek 
bizi hakikaten memnun edeceğine 
ftlphe yoktur. 

=-:;n h~r tarafında .. ,.. ltla " her umu 1 in 
eW.m yet_I haıı hldlHler ceı-eJaa etmektedir. TulhJer 
derler ki, ınnnlar yapdıklan dem Rlrmed Ouriacl 
.... bir Hman weçmedikçe •ata.IU laak.::d LQldlea 
....nlemeL Filhakika biz laaanlu Ucelde • ., m 
cek'er yalnız kendi ..aderl •-ı-...1 re ......... la. ara ı • .., va -· cere1a .... ..,. 
I' r er. Ufuldan dardır. Biz de ancak iinlmWe olap 

bltealeri ,artıyoruz. Fakat dOnyayı alt üıt eden defitlkllte 
o kadar yakınız ki, mauarayı bitin beyetile 16remlyoru1. 
8aıh AnupaJI, dlaya11 tehdit c:den tehlik~J• de, bu 
aoktaclaa Ye tok defa blıh• kahyoru. Halbald bufiala 
... ...,... ........... ıc maaura ...... ldldecllr ........ 
ellerl ...... .... lel• bir JaaWecUr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Beş Senelik Plinımız 

Mensucat Fabrikalarının Ma
kineleri Y apılmıya Başlandı 

Moakova, 1 (Hususi) - Tllrki- bu sene zarfında bu fabrikada ıenelik ikbaadt plinm tatbika· 
ye namına yapılmakta olan ıa- •460. tane mensucat fabrika• bna geçilmiı bulunmaktadır. Kar 
nayi makinelerinin pi.An ve pro- Yllcade ıetirilebilecek kadar seride yapılacak olan mensucat 
jelerini tetkik için Ankaraya menaucat makineleri yapdacaktır. fabrikuımn iDŞaabna ıu flbalerde 
giittlren sanayi mühendisi Şevket Bu fabrika aynca tarak makine- b .. lanacakbr. 
Turpt Bey bu yalanlarda tek· leri de yapmıya bqlalDlfhr. Bu Fabrikanın ba u me•r' ı 
rar buraya d6necektir. sene içinde 900 den fazla tarak >: dilmlt 

Diğer taraftan Leningrad'daki makinesi yapılacakbr. Bunlardan ıonunda tamamDe •Df& e 
Kari Markı mensucat fabrikası bir kısmı Türkiye hesabına imal bir ıekil iktisap etmesi mukar-
kOUiyetli miktarda mensucat ma· edilmektedir. rerdir. Diier fabrikalann ibale-
kinead imal etmekle meşguldtir. Kayseri Fabrika• leri de ima bir mldclet içiDcle 
Fabrikanın imalAt projesine göre Ankara, 2 (Hususi) - Bet icra edilecektir. 

Müflis Banker Amerika ya iade Edilecek 
M&fliı banker M. Insnl'On ce lstanbul Valiliğine ve Mlld- Banker Yunanı.andan aynldıp 

dllnkll mDhakeme tafsilitını kari· deiumumilijine teblii eclilmiftir. gDadenberi ilk defa olarak rahat 
lerimiz birine' ıaJfada bulacak• Buglln istintak hikiminclen tevkif bir uy~ uşudatunu a6Jlemif, 
lardır. Vekiller heyeti bu malı- karan ahnacakbr. Dlln alqalll aabableyın aaat 6,30 dakalkmlf, 
keme karar?" te~ ederek ban- Amerika Sefiri Hariciye Vekilini banyo alacajım •Gylemlf ye ban-
kerin. ~merıkaya ıadeaine karar . t J k t --Ll.A. etm:...:. yodan sonra da ~ auete 
-... •• tir M h b" • · d b zıyare e1.1.ere e~- ..,.... . • • --... • u a ırımız en u .., Tü ki • Amerika bitleşik iat~m•ftir· 

bahAalkdığımız telgraf şudur: devle;eıe arasmda imza edilen Mtlddeium~~ 'b~ ~ 
n ara, 2 (HU8118i) _ Ame- • • • • • • cihetle heyeti v e an • 

rikah Gfli b k 1 ıadeı mllcrımm muahedenamellDID . Jstratak lıiiminden tevkif 
m ı an er ımiil hak- _..1•ki • k b ....a.. Mill t nne . . K b 

landaki mahkeme karan he eti ta1K11 ne aıt anan ua- ~ karan istiyememıştır. arar u-
vekilece tetkik e~ ve m:m. Meclilinde mllzakere edilecektir. glbı istenilecek, müflis bank~r ya 
~k!ria ~ lallr.6metine * tevkifhaneye yahut ta ~b~~n 
ıadeai tun~ olunmuıtur. Banker M.. Wl dGa. geceyi rahatsa oldu~ ~ ıçaa 

Heyeti ekile kararı dlia ge- Yeni A.Jdıa otelinde ıeçir~i~~· Wi' 1nmt8•:t•, ~dilece • 

Yeni Bir Maden Suyu i.:..mirde Yoltatl fstuyoım Açıldı 
.....__~ 1 (A.A.) - barboiaz a Ellziz, 1 ( A. A. ) - leı .. 
~ Kiıaraa ..a. ..,.. Bir l>ilsiz Tercümanı Yolçab 1sta11onu ifletmeye açd-
•"lbQo. bir maden 1Uyu bulun- Eu!unamadı IDlf " ilk tren ~t 8,51 te 

Rtıtea 1zmir 2 ( Hasasl ) - DUm lleniDe laareket etatiftlr. 
T-ır qr~f. Beı Mektebi Mlldllrl Necati Kemal Be- Y elpb ile Elim ~ ...... ._ 

An~na Gıdiyor yi lldlrmeie tepbbla etmekt• .... w,etıe ilerlemektedir. 

Elçili aa..!~L.,; !:::.: :::..12.:-zp.-= ManU,.cla Bir Cinayet 
1irana • mtitevecciben hareket mahkemede bir terelawl Mani:ya, L (A. A.) - Bara-
eclece~. • malaakem 12 dald barlarclaa birinde Wr cbla· 

Eskı Bır Nazır Ôldii buluaa•cl9 fçia • yet olmqtur. Bir .... da otard 
T~hran, 1 (A.A) - Eıbak niaana ~clı. d6rt kiti. bar kapımaclaa ~ 

~arbıye Nazın Serdar Esat Bah· durda YafmUC' 1 phaa atet etmifler, 'bmdardaD 
tıyarl, tahh tedavide bulunduğu ....._ 1.: - bd ,ODCl•'-l ~ l~Iİ ile bir m&fteriyi lldlrm_. 
hutabanede nüzül isabet ederek rlmlıbl W taraf... W ~ • ka~br. 
&lmii~tür. JJl_...,.... • 

/STER iNANMAI 

Münderecatımızın çokla
ıundan dercedilememiı
tir. 

Yılan ihracatı 
Başladı 

Nazilli, 1 (Huaua•) - Bundu 
bir mnddet evvel, Amerikaclald 
bazı firmalar lataabuı ve lmür 
Ticaret odalanna miirac:aat ede
rek, memleket dahilinde bulu aa 
yılan ve kablumbaialann kon., 
Jerine aahlma•m iatemiflerdi. 8a 
meyanda fe)uimiz latanbul ~ 
titarethaneai sahibi Mustaf, Hak
kı Bey taRfmdaa bu hafta Bedia 
acentaauıa ilk parti olar•k (1,.. 
kilo kaphımbaia. 50 kilo P. 
g&nderilmiftir. Ba ...ldyat ~ 
mevsiminde birkaç mWi artaalt
hr, Bu seneki yılan n kapı.. .. 
bağa ihracatımn yalan NaiHide 
(50 - 60) bin kiloyu balacaiı .... 
mİD eclilmektedir. 

Ankara~ Ziyaret 
Ankara, 2 ( HUIUll) - Y....

lavya Hariciye NUl(l 11. Yevti(ia 
il Dİaallcla Ankara11 liyaret ..... 
ceti tahmin edilmektedir. 20 aii
aancla da ao y uıCNJa• mebwli 
Ankarayı ziyaret edecektir. 

İş Bankası 
Dü11 Kumbara fkra .... ..,... ~ 

lerİ Keıidesini Y 
Ankara, 2 (H..-:.~ "kr 

kuınm ıooa lilr-ht, fllrlnc:i 1 a-
miyami lat•rrW=S8037 numarala 
kumbar•-öi Kadriye 
2SO lidJık ikramiım 
Selma o,._~.,~,.~ 
.. .... ~ tiramlyeleri litaa-

ulda Saki, Moiz Levi, Ankarada 
Şerafettin, Mehmet Süleyman 
lieyler Erzuromda Sabahat H.. 
Ufakta O.man Bey, Trabzonda 
SDleyman B.,btaabulcla CelAleltia 
Şükrl ıs .• BeJOilaada Berna .... 
mm kuanm•tlarcbr. 

Kibrit Şirketi 
Maliye Hakktnda Mahke

meye Gidecekmiı 
Yeoi tenzilita ıöre kibritte.,. 

ziatına dünden itibaren b-.Jan
llllfbr. Kibrit tirketiniD merlaltl 
acenteleri ve dajaaa iPae tala! 
aia ettili baJOll&ın ıf»lllla üıt" .-ıi~!·ı 
1eri karfılamaya çabfmıfbr. • 

Ancak cliD ~ IODI'& 

··~Wait== . buliıuk kabil 



lstanbul 
Sebzeleri 

Bula'arlar ıibi biz de harice 
1ebze ,anderebiliriL Bu yolda 
yapılacak ilaracat latanbul balla
mn ıebze ihtiyacına tesir bile 
etmez. Ne ıebze miktara ualar, 
ne de aebzenin piyasam ytibelir. 
Gerçi bu mlltaleamız tatbikat 
aalaaaada hentız bir tecrtlhe ,er
memiftlr. Fakat 1ebze piyasa11nı 
1akıadan takip edenlerin fikri
mizin isabetini takdir edeceklerine 
11Phe yoktur. Bunu izah edelim: 

Memleketimizde 8ç meme 
Jeliltiren iklim nrdır. ilk turfanda 
lebseJi bol bol Adana, Menin 
.... li.ı Jeliftiriyor. Ba sebzeler 
latanbalun turfanda aebze itıti· 
,..emı değil yalnız, Ankaranın 
.wle ıhti7aanı azçok tatmtn ediyor. 

lkiacili: Kutal bzuma bah
te'erillcle yetifen yerli turfand .. 
.... Ba ma._. piyua7a geldiği 
Mmaa Ad•m ..... k••ı11111 ...,_ 
leleri arbk aca.I ı z lıal 11 ı. 
l..ird.. •• azmitteD ıeleuler de 
lataabaı sebzelerinin kıymetini 
ilçlı•. Şa Wde yerli ı.lfanda· 
w ba~eYaa tablrile larmm 
... aalamllerl Wl-.ta~a 
w ka-a topnlc mahsul& cleaic11 
... twf...la mebzeleri piyaHya 
ıeldik~e ..,_.O. kıymeti ta· 
mamen clütmife .... mıfbr. Esa· 
ten Adana mahaullb latanbul 
•hııieriai kıymet itibarile lliç• 
kadar Winnektedir. Gerçi Mbze 
diikkAnlanada aebze yine paha· 
w.r fakat .._ J.iliaıcle aebzenin 
lapaeti pek dO\Atlr w bu dü

clalma deYam .._ durur. 
.-.-aım alfuauaa nazana ...,_ 

t*•e ....... 
Oçtmco Mm: kara Topraklana 

••Uullal r•üttir'ir lci Bopz"çi 
~ Kltatlaaae ci•ar~, 
Al&&.- k6 I wuiredir. Baralarm .-...-7 y -Lh. 
.... • plJ•• 5-·li nmaa 
lk tarlanda .. laalannda mabml 
ualm11 olur uaaetmeyiniz. Sebae 
fiDe mebmldlr. Yabm Adana. 
lsmir, Mersia artık l.tanWa 
mebze aöadermez Yeya pek az 
g6nderir. Nlfmu tittikçe azal. 
- •• .... bahçelerİDİll ço
iaJmua nazan dikkate alınına 
latanbulda hol teme balundağunu 
bbal etmek llzunplir. Domates, 
Wber, patbcaa, alazkabafl, 
bam,a. hıJar -.ı Merkezi Amı· 
pa halka taraf•daa ve laatta 
..aml harbiu aeticai olarak ta 
Fransa we Almanyada clalai ..
fma abfd11111olaa laa .....,_rin 
..ıara bd• ~-1' ıesi milm
knndnr. Bizde ilk turfanda 1ebze. 
lerinden bir k11mım ve orta 
mah-' Hbıelerinden mlbim 
..... Ye ••tt• ~ ihraç 
etmek Gzere bir .._.. 1ebre ye-
tiftirme awetle m&him miktarda 
88bze ihraç eylemek çok kMI 
w lftir. 

Bulıarlar Jllma, ctom.-, bi
Mr ilant etmek .. •• biiylk c.':!: wfederler. Onlar har-

dea enel l.tanbaldaa 
ıebze ithal ederlerdi. Bup ,O. 
1erce ve hattl binlerce wagon 
.melerilli ltaı,aya. A1man7aya 
s&nd.-ip duruyorlar. Bulıar do
mates ve biberleri o piJualarcla 
'911öm vuiyetteü. Halbuki ildim 
ft toprak tebzelerin lezzet we 
~de büyik teatrler yapar. 
BWm 1ebzeler"m z bu itibarla 
•em renkli ve parlak hem de 
lenetB ve mludur. 

Kuid piyasalarda bn enafm 
bllyGk ehemmiyeti nrdır. Türkiya 
.&aelerini birkaç ecnebi merke
Dııde tanıtacak oluna o merkez• 
ler deiil yahu, bütlla o ecnebi 
memleketler lüim içia daimi bir 
alıca olacaklardır. 

Hele mebzalea yetittirftecek 
• turfanda sebzelerimiz Avrupa
J• ihraç ed'line iklim itibarile 
91ftcut farklar hasebile Avrupada 
11pa11ak, bakla, bezelyeden usanan 
laalk blaim turfanda aebzelerimize 
tok bl,ök la7met wrecelderdir. 

• 
HABERLERi 

Siirtte Halkevi 
Faaliyeti 

Siirt (HUIUll) - y eal tetldl 
ohmaa Halkevi 
reisqiae ıeçi

lea 
llir'at Bey ey 
faaliyetiai tu
aia ~in aeceli 
alndDzll me
ut urfetmek
tet&r. 
Dilphai .... 

meuıllijiae O... 
tamektep m&

Siirl &lkeol IWW diril Faik. ıtl-
llüwt & zel sanatlar p-

heai mBmenDiiğine Maarif mld&
rl Bili, Temsil pbeli mnm..U
liiine ilk tadriaat mDfettlfi Kaya. 
ıpor ıubui mGmeuillijine Sıhhat 
madara lbrahim Beyler seçilmif
lerdir. Evin ilk elde aza miktara 
325 • Wt olmaftar. o.,,._ ,ı1t18nil ..... hll•l•!IW' 

Adapazarı'nda Alaşehir ( Huauat > - Omit 
spor kulübi Hlleİ devriyesi mn

Mezardan Bir Ces~t Çıka- nuebetile 2 ,na 2 pce ıenlik 
nlarak Otopsi Yapıldı yapmlfbr. Kllllbia Mllelik koa-

Adapazan (H.....ı) - Alqa- greıinde yeni icUre heyetine 
1111111 Karablrçek k6JGnd• Huan muallim Saffeddin, Arif Ağa 
ata ile .,.ı k&,'dıa Kimil Wr zade it.tala, .._Hl sade tarla,. • .._ lrawaaMmitferm. Kemal, Mehmet, Cemi, Klzım 
Kavga -=-da K..a rerclmı BeJler leÇilmielenlir. 
klçllr bir ta, alarak Huaa ata1• 11. , ~ B . 
atmıı, ffuaa ağa .. ı böğrilne ır.ıuş 1.a ır 
iaabet edea ... clarbenin teairile 
a1mllflllr. Bu ır •• ,. .eseıe.ı Muhtarın 
mtlddeiumumlliie haber ftl'ilme- 1 r : .&. ,. v • 

mit. fakat Hasan ata GIDnce V QZlJ eperuerııgı 
mllcldeiumumJHk ip vazıyet ede- Muı ( Huall )- Yapbja tah
rek ceaeti mezardan çıkartmıf litlt paruile merkezi bliJa ge
ve otopli yapbrmıfbr. Tahkikat lirken fırtmaya tutularak kadar 
devam etmektedir. içinde llea Çapakçur kaa•ıma bi-

....... ' • •••• • rincl daire tahsildarı Rma Efenai-
Salnıkahağl, hıyar, domates, bam- DİD cesedine teaadnf eden Gakde 
ya, patlıcan, biber, hatta tae re köy muhtarı cesedin yamadaki 
fasulyelerimbin meaell Viyana, para heybesini alarak içindeki 
Peıte, Bertin, Roma ~bi b~yük 926 lira on dart kurutu büki
merkezlerde kazan~~ga rağbet mele teslim ebaipir. 
herhalde memleket açın kolayhlda Bir köylll için oldukça m&him 
buluaa:ı117Kak klrh qlerden biri ola ha aranan watimiae ilitik 
olacaktar.-Lat/l Ari/ eı:eyerı hazineye tealim etmeli 

M z.raat huıumundald •ltkllleri.... muhitimiz laallama saffet \'O 
ıeruınm. Soa Poataaaa (Ziraat mi- istika ti L.:- ..A.al bir Al .. lcllı 
......... , lflı!t eenp .... e11t1r me ~ .......... ~ • 

T arilıl Fıkra 



llünderecatımızıa ,.ııı.,...,,. 
Glınlll& nuılrale.U• ürcedile

.,..u,ıir'I 

ION 

BABiC:I TILIBArLAB 

Kalchnmlarda alradea m* 
w •111lerl maldqmaya kadar 
Mllnirenia 16zlerl •kapa brall-. 
Ljma clahp kalm.fb. 

Kapı,. lrtlp ..,. çekilirken 
lı:eadi kendine llJleadl: 

- Çok deiifmil t 

• B-h,a ,.1wa .. Wr··tap 
p8iflenlL o. btta ... .... ki..,.,........ 

Necdet ... 
- N..ı alda ilin iti lllbf. 

.... Sl7letlia mi? 
~ ... biraz l&b,.t ~ 

wrdi: 

.... 
-Neiımsh eledi.&.-.-

. ' .............. . 
w "e •ı•zılrn ..... .... 
- Bmılrem .......... .,. 

a.. llMMD bir olma. Oalar me-
.... Jarma 1lia enıcelderi ---

....... ...... alrtt ..,. 
........ ? .... illa ,...dl-............. .. ~, .... 
..... ~ ..... ,... lair 

--~-~· 

. 

···ifl'. Sıti•dıH o wtlik .. 
Vam eclifardc L • -L 

- Saçma. dedi. Her•etm 1~--
da bir ay ialirahat bakkıchr. 1.
tenea diNktöre bu p1up .ar 
u,.,ı.. 

...... &..-. ...... _ ................ ~ 
tefia çok lJi bir aclı-. ..rı..w. 
çalıpcıkbr. 

Muagm altmda J1bb..-m 
mahmazlan ealmdada. A•biretiai 
ı•·•iJ• .-c ..wt ,.U.de ...... ,.. ......... ,... 

YE f • ı•• ı rzi,. c hnmk 
-Daz',._.. ... ,~ 

.... Necdet. ... ...._il .... 

.. ,...., 8eyiD ... 1 pd ı'ı 
o .. bir ...,. .... , f.tld. 
~,weak..- - ..... 
lair pwaw war • 

- Olur, ticler& .................. 
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celim decU. Alrpm alb buçuk 
vapurunda balaturu. 

Ve Münirenin içwl kadar 
pmeaiai l>ekleaaedee ... 
1rMava7a atladı. 

Miinire~aı.. .......... 
ı. ~ ,.dlll tfeccletia 
... pilp, -'* •1--ı ...... 

5 

lf Gönül lılerl 



6 SvJa 

Mevsimden 
Mevsime 
Geçerken 

Annabella Ağlıyor 

Pariste~AyrılmakMecbu
riyeti Çok Ağır Gelmiş 
ltaıyada doğan, fakat ainema

J• Framada intiaap eden ve bll
tOn fihretini F ransada kazanan 
cici ft gllzel yıldız Annabella Ue 
maruf Fransız erkek yıldızı Pi yer 
Br...ar yakında Avrapadan ayn-
lacaklardır. Çinktl ikisi de Holi
wda ıideeek, orada birkaç film 
~eYireceklcrdir. lmıaladıklan mu
bvele mucıbince ikisinin de Ho
liYUttta &ç sene kalmalan lazım
ıelmektedir. Buna mukabil bir 
=~~r Amerikan dolan kazana-

" hiç ıDpbeliz milyoner 
elacaklardır. Fakat Annabella bu 
Yaziyete aevineceji yerde mllte-
eair olmuftur. Çnnkii FranıaJI 
pk 1eveo bu dilber yıldız bir 
tirli ayrılmak istemiyor. Muka
Yeleyi imzaladıktan itibaren 
Framaclan ayrılmak teeuOrile 
laemea berp gaz yqı d&kmek
teclir. Arkadqlan Annabella'JI 
taelll etmek i~ utraııp duru
JOl'lar, fakat bu güzel kız hiçbir 

eyle teskin edilemiyor. Bir ualık 
u İflCD vazgeçmeye karar ver

mit, mukaveleyi bozduğuna dair 
kampanya m&messiline bir mek
tup g6ndermek istemi,, fakat 
ankaba fikrini sorunca buna da 
CeWU'Ct edememiştir. Çünkü mu-
kavelenameyi yerine getiremediği 
takdirde kumpanyaya muazzam 
hir tazminat Yermeai icap etmek
tedir. 

Canının mkınb11 bir ttlrlll geç
mlyea bu gllzel kıı derdini f6yle 
aalab1or: 

•- Fransa benim için bir 
-ecleu daha tcfbtliclir. Çllnkl 
eıaı • lturada aç.hm. ....... 

1 
çalıftımt. burada kazandım ve bil
tün f6bretimi Pamte temin ettim. 
Fransanın görmediğim ve pzme
diğim hiçbir k6teai yoktur. Her 
sene tatil aylanma ha memleketin 
baıka bnşka ıebirlerinde geçiri· 
yorum. Şimdi alıştığım bu mem
leketi bırakmak ve Amerikanın 
biç bilmediğim yerlerine gitmek 
bana çok ağır geliyor. Orada 
6lmekten çok korku1orum. Ôlmek 
benim gibi mes'ut bir ıinema 

yıldızı için çok korkunçtur. Bura
da birçok sevgili arkadqlarım · 
var. Onlardan da aynlmak çok 
göç olacak. G&rtıyonunuz ya .. 
Ne kadar kederliyim. ,, 

Annabellanm bu sörlerini nak-
leden gazete muharriri, altına ıu 
satırları kendiliğinden ilive ediyor: 

.. Güzel kız.. Hiç korkma. 
Çnnka para her teye hakimdir. 
Sen Amerikada Paristekinden 
daha fazla kazanacaksın. iyi ar
kaJqlar ve pzel erkekler orada 
da var. Merak etme.. Üç ay gibi 
kısa bir müddet içinde ayrılık 
kederlerinden hiçbir eıer kalmı· 
yacaktır. Çünkü orada kazanaca
ğın milyonlar senin için en biiyiik 
bir teselli vasıtası olacaktır. 
Ve göreceksin ki Franıı.ayı ve 
Parisi çabucak unutacaksın. ,. 

Rene Sen Sir 
Qci Fransız yıldm Rene Sen 

Sir apandisit hutahjından yat
maktadır. Doktorlu ameliyat 
l'_:t:ak lüzumnu llylemiflerdir. 
F ıtzel yalda& bana raza ol
... aldadu-. 

1 Holivud Haberleri 

/ Mirna L~y İl~-Klark Gab 
Karşı Karşıya 

Kı; meftlml bitti. Şimdi ilkbahar
MJIL Fakat Kalifornlyada ikllm icabı, 
,.. mevsiminin en 11cak ,ODlerl ya
tam1or. Şimdi· orada berke• ıibl 
lioema yıldızlan da 7azlık ktyafetlerle 
ıezlyorlar. Burada yukanda pzel 
:rıldız Muriyel Evaoı'ı 11k •• urif bir 
IOn moda elbiae ile. altta da ıinemaya 
lteoGz intlıap etmlf yeni bir yaldıa 
cazip bir recelik kıyafetile ,arayor
IUDUL - )1. G. il 

Bu Htftanın 
Programı 

ipek ı S.rııı• Kaltla 
Melek ı Maoar lla,.,ı 
TUrk ı 11.,.,,,_14ar Miiznl 
s...., ı Sefiller 
Sumer ı Evlendirelim Mi 
l::lh•rttP• ı IA6leblcl Horlaor 
T•n : Bega Ralıil>e 
Yıldız : Adalar Çl~li 

... -... .._ .................... 
Sarışın Kukla Ve 
Macar Marşı 

İpek sineması dünden itibaren 
ıakrak oynak yıldız Lilyan Her .. 
veyin "Sarııın kukla ,, isimli son 
eserini göstermiye başlamııbr. 
Esasen kendisi de Allfın olan 
Ulyan bu fi imde bfiytık bir mu
yaffakıyet göıtermiıtir. filmin 
mevzuu çok tatlı, heyecanla ve 
g6nlllleri mesteden bir aık ma
cerallndan ibarettir. Genç ve a&
zel bir erkek, Lilyan Haneye 
•tık olmuştur. Onu çıldıraııya 1e
\'İyor. Fakat aılonı bir tllrl& iti
raf edemiyor. Nijaayet bir t_. 
dllften istifade eden delikanh 
bir glin Lilyanın ayaklanna ka
panıyor. Hınçkıra hınçlara aila
:yor. Neticede iki genç ebedi bir 
saadet mukaveleli imza ediyorlar. 

Melek sinemuında hafta ba· 
pnda gösterilmiye başlanan 
.. Gnstav Frölib,,in "Macar mal'fl,, 
isimli filmi çok rağbet kazanllllf• 
br. Gilzel sesli Kamilla Hornun 
billur sesile ıöylediği tarlalarda 
çok beyenilmektedir. 

Macar marp bflzllnlü bir aşk 
ve sevda macara11nı ıafba safha 
yaşatan bir filimdir. Birbirlerini 
aeven, fakat aksi teaadtlflerin te
ıirile bir tllrll birbirlerinin olamayan 
iki aevgilinhı acakh hayab hu 
filimde tam ma....Ue canı......,. 
br. f•kat en 1011UDda ••Pil• 
Wri....,.ae ••-ı•ı••· 

-
Çoktan beri Beyaz Perdede Görünmiye 
Norma Şerer Yeni Bir Filim Çevirec 

Maruf IİDema muharrirlerinden 
Van Dayk ayni zamanda mukte
dir bir rejisördllr. Van Dayk aon 
iki aene zufmda bq filim aenar
YOIU YllZDllf •e bunlann çevril
memne bizzat nezaret etmittir. 
timdi de yeni bir ıenaryo daha 
hazırlallllfbr. l.mi benllz konma
IDlf olan bu yeni filim yakında 
çemlcektir. Mqlıur erkek yılcba 
Klark Gabi bu filim için bq 
artiat 01-rak inb1ıap edilmiştir. 
Cici yıldızlardan gOze1 g6zltl 
Mirna Loy da blyllk rollerden 
birini ifa edecektir. Bu filim .e
naryosu, meıhur Amerikan mu
hanirlerinden Art&r Keysar ile 
Oliver Garret'in birlikte yaznaq 
oldukJan bilyük bir facia roma
nından iktibaı edilmek ıuretile 
luwrlanmqtır. 

"" Cinıi cazibe itibarile en 
başta gelen yıldızlardan Joan 
Kravford yeni bir filim için şim
diden hazarhk yapmaktadır. "Mu
kaddeı qk,, İlmini t8f1yacak 
olan bu filim maruf Amerikan 
muharrirlerinden Arnold Bennetin 
bir eıerinden iktibas edilmittir. 
Fılimde gizci yıldızlardan Eater 
Ralstonın da mllhim bir roln 

_" .. 1111 -· il ............. ---------·-····· 

Mae Klark 

BurlMla 8be tebeHlm eden elci 
yıldız Mae kluk Gıtlndekl ıu lıan10 
elbiıe1lnln m~ellal bluat kendisi 
pzmiftlr. ElbiH 111n81 lteyuh.tar. 
Şapkap ..................... 

M.G.ll 

olacaktır. Aynca erkek yıldızlar 
dan jan Dikaon ile Alan Etl
vardaın da rolleri vardır. 

Jf. Çoktanberi beyaz perdede 
g8znkmeyen Holivudun birin • 
pmpiyonu Norma Şerer M. G. K 
kumpanyuı tarafından yakanda 
çevrilecek olan yeni bir rw.. 
bat rol için intihap edilmiftir. 

Jf. Gllzel aeali Jaaet Maka.
nalcl. tatil a,larmcla bir Loadn 
tiyattosanda tarla a6ylemek lçia 

.. pje edilmiftir. Yllbek Wr cllrel 
alacak olan cici ;rıldaz Od ., 
mliddetle Lonclrada prlo •r 
l~yecek. mlltealüben H9.lmula 
d6nerek 1em bir flUm çemecekti .. 

Jf Londrada Madam Toao 
isminde bir kadın "balmamu mti
zeai,, isminde bir MykeJ salona 
tesis etmiftir. Çok aan' atklr olan 
bu madam birçok meıhur kadın-

lann balmumundan bey kellerini yap
maktadır. Madam Touo timdide 
methur sinema yıldızlarınm baJ. 
mumu heykellerini vtıcuda getir
meğe başlamıt\ır ve ilk olarals 
meıbur yıldızlardan Mae Ven'in 
heykelini yapmağa karar vermipir. 

>f. Riıar Arlen'in sekiz ayhlr 
çocuğu ıeçenlerde fena haldı 
haatal8DJD1f ve hastahaneye yatı
nlaıııbr. Çocukcağız el'an lyil• 
temediii için babam Ripr Arlea 

• lena halde mOteeasirdir. Hatta 
can 11kmbamdan gOnlerdenberl 
atudyoya ajramamaktadır. 

lf. Maruf erkek rıldazlarclaa 
Jorj Raft alb hafta mlddetlc 
Meksikaya aitmiftİr. Bu mllddet 
zarfında istirahat edecek, mlltea
lo ben Holiwta danerek yeni çe
vireceii b&y&k harp safbalanadaa 
hirine ait olan filme bqlıyacak
br. jorj Raft bu filmi bitirdikten 
aonra Avrupaya gelerek ba11 
tiyatrolarda dana numaralan ıra.. 
terecektir, 

lf. " l;ri kadın ,. İilminde)d 
filimde elyevm bOyllk bir rol ifa 
etmekte olan yeni yıldızlarclU 
Katlea Burke heniz ba fllmi 

. bitirmeden yeni bir mukaYele 
daha lmzaluuıhr. Bu mukavele 
mucibince iç yeni falm ~Yire
cektir. 

Jf Methar komik Şulonma 
bir MDU)"O hazırladıjl haber 
yerilmektedir. Bu huauata malft. 
mat iateya ıazetec:iler• Şarlo "' 
aklerl llylemiftir: 

«- Bana ait olan mlan er 
renmek latemenize hem hayret 
ediyorum, hem de bu tetebbl. 
llnllz& dretkirane buluyorum. 
Y apacaj'ım ıey olup bittikten 
90nra &ğrenininiz. Sabırlı olunuz.• 

TOrk Sinemasında 
Bu sene Tilrk sinema11 cidclu 

tebrike değer vaziyettedir. ÇO.
kll hemen her hafta en güzel •• 
b&yllk filimleri ı&ıterdi ve göate
riyot. 811 hafta gaıterilen "Mum-
yalar Mllzesi,. filimi de aon çe.
rilen•pb eaerlerdendir. 80y6k bir 
.raibet giren bu filim, aeyircilen 
ld ... t •llddetle epiz bir he,e-_ ,. ......... . 
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zırdar .. 
patlayıp t-a av 

yere yuvarlandı mı, köpek bir 
hızd koşar, avı yakalar. 

• B~ndnn başka köpehler, ge
xıklerın, ceylanların düşmanıdır. 
Avcılar geyiklerin, ceylanlann 
kasından koşunca, köpekler öne 

geçerler, zavallılann bacakların· 
dan ısırır, yere yuvarlarlar, ya
hut ta yollarını keserlerdi. 

Bir gün ormanda bir geyik 
ile bir ceyUin konuşuyorlardı. 

Geyik dedi ki: 
- Ceylan kardeş, bu köpek

lere doğrusu şaşıyorum!. 
- Ne diye?. 
- Ne diye mi? Diişnn bir 

ere... O da hayvan, biz de.. Bi
ıtim kardeşimiz aayıhr.. Fakat 
bizi yakalatmak için elinden ne 
geliyorsa yapıyor. 

Ceylan güldü: 
- Ne diyorsun sen de, dedi. 

Madem ki insanlarla yaşıyorlar, 
lbette böyle olacak!.. 

... ..........--... =-- ·~~ .. 

Fıkra 

Milyoner 
Mektepte çok zengin bir ço

cuk vardı.. Bu çocugu~ n b b 
·ı d" b" a ası mı yoner ı.. ırgün bahçede ko-

nuşurlarken çocuk Afacana dediki: 
- Babamın bir nasihab \Jarf. 
- Ne nasihatı?. 
- Fakirlere daima iyi mua-

mele eti ,, demişti 
- Neden?. 
- Çünkü bllyüyünce onlar-

d zengin olurlarmış da!.. 

( Af ce.o eaboey~ aX..r agBır guır.•r . /ar Yara mazi ık Mı ? 1 
" b' " R_alabıyık modası kaldı mı yal.. 

seyircilere Eelnm vererek durur. TekirJ de iskemleve oturttum. 
lki tarafa korka koıJca bakınır.. Hınzır kafir, benim iyiliğimi n· 
Sonra elini uzatarak fısıldar gibi 
ıöylemiye beılar.] layınca öyle güzel, öyle boş 

- Vallahi duymasınla~ amma kuruldu ki.. Onun da boynuna 
bu, bizim evdekilerden adeta bık~ havluyu sardım. Traşa başladım. 
tım, usandım, bir kere adım Tekirin birkaç dakika sonra o 
çıkmış .. ne yapsam yaramazlık, koca bıyıklan kayb<ıluverdi. Kay· 
ne etsem yaramazlık .. bir şey de- etsem ne olur?. Fakat gel gele- boldu amma, işte tam bu sırada 
ğil, yaramaz aşağı, yaramaz yu- lim ettirmiyorlar efendim, bırak· annemin fırtına gibi i kula-
karı derken kendi ismimi de un~ mıyorlar.. tam ben bu muayeneyi ğunın dibinde: 
tacağım.. unutacağım değil, unut- yaparken bir es, annemin sesi: - Seni gidi afacan, senil bu 
tum galiba .. beni ismimle, Afacan -Ne o, yaramaz çocuk, yine ne ne yapbğanl diye bağırmaz mı?. 
diye çağırdıklan zaman, başka- yapıyorsun? Diye patlayıveriyor. Tuh, ne yapmalı şimdi? •• Ka· 
sını çağırıyorlarmış gibi geliyor 
bana .. aldırış bile etmiyorum. Fa- [ Seyircılcrc doğru yürüyerek ]: çamadım .. Annem beni yakaladı. 
kat .. yaramaz,, dedilermi derhal Siz söyleyin canım, bu da yara· Kırpa kırpa kel ettiğim fırça ile 
koşuyorum. Mektepte yetmiyor- mazlık mı Allahaşkına?. alıp verdi. Alıp verdi. Yani, şey, 
muş gibi bir de evde bu söz.. Birkaç giln evvel evde uslu çok azarladı.. Öyle azarladı, çok 

Akşam mektep dönllşü şöyle uslu otururken, akıma yine tatlı fena oldum. Pestil gibi yerlere 
bir mutfağa uğrayayım diyorum. bir şey geldi: Haydi kendi kendi- serildim. 
T~l dolaba yaklaşıp, şöyle hoıa mc berberlik oynıyayım .. Köşede [Seyircilere doğru dönerek dudak-
gıdenlerden biraz diş kirası al- bucakta, makas, tarak, havlu lannı büker] 
mak hakkım değil mi? •. Ne yapa- falan buldum.. işe başladım.. - Siz s8yleyin allah aşkına, 
hm canım?. Belediye nasıl dUk- Fakat berberler saç · keserler.. bu da yaramazlık mı canım? 
k nlan, aşçıları muayene ediyo~ Ben neyi keseceğim.. Ne yapsam Ro·K• 
sa, ben de öyle yapıyorum.. ben ne etsem diye dilşünürken sobanın .............. - ....... - .................................... ... 
de bizim dolaptakileri muayene fırçası gözllme ç.arpb.. Hahf. işte 

........................................................... _. şu fırça açı sakalile uzamış bir 

- Ben 
olacağını ı.. 

. ,,. 
insana benzer.. Fırçayı alıp bir 
iskemleye bağladım ve havlu ile 
etrafım sardım.. Fırça hpkı is
kemlede oturan bir insana benzer • 
Makasla tarak başladı şıkır şıkır 
işlcmiye •• bpkı berberler gibi hem 
kendi kendime söyleniyor hem de 
hafif hafif " fırça beyi ,, traş 
ediyordum. Tuhaf değil mi "fırça 
beyin,, saçfannı bir türlü beyene-
medim, çok dağınık... Biraz daha 
keseyim dedim. Biraz daha, biraz 
daha derken zavanı fırça bey 
galiba fazla kırpıldı sıfır numa
raya döndü, Kala kala bir sapı 
kalmasın mı?. Hay Allah cezasını 
versın!. • Şimdi ne yapmalı? 

Tam bu sırada odaya bizim 
tekir kedi girdi? Hah, buldum .. 

büyüyünce zengin Kafirin ne de iri bıyıkları vardıl 

Senin saçların siyah, kar
deşininki san neden ? .• 

- Şuna 
enci .. 

Nedir bunlar canım!.. Zaten bu 
cimri olacağım de- uzun bıyıklara ben her zaman aanya 

kızar dururdum. Bu zamanda da .•. 

Annem kardeşimi, açlarını 
boyadıktan sonra doğurdu 

Kuş Beyni 
Kuşları ıevermisiniz?.. Hele 

şimdi, ilkbaharlan ku lar çocuk· 
lano çok ho-
şnna gider •• 
Yatağınız dan 

kalkınca hep 
onların sesle
rini dinlersiniz değil mi?. Kuşlaı 
kendi oralannda konuşurlar amma 
biz anlam yız.. Neler s8yJerleı 
neler konuşurlar, o gOıeJ eeslerl 
ile ötüştükleri vakıt nasıl şarkılar 
söylerler bilmeyiz .• 

Bir kuş, bir ilkbahar ' birka~ 
yumurtadan çocuklanm çıkardı vo 
onlara, bir çınar ağaCJnın OstOna 
dallann birinde bir yuva yapb. 
Aradan günler geçti, çocuklar 
bir haylı büyüdüler •• 

Ana kuş her abab erkenden 
kalkar, klrlara, tarlalara gider, 
çocuklarına, buğday, arpa tan~ 
leri, ekmek kmnblan getirirdi. 

Yine bir öğle vakb geldi ve 
yuvanın yanına koştu: 

- Nasıl çoçuklar, dedi. Yu
vanız güzel değil mi? 

Çoçuklardan biri iist d ldald 
yuvayı göstererek: 

- Bak anne, dedi. Ora 
daha güzeldir. Saba~l~n bnt.no 
müzikleri hep onlar dinııyor, bı~o 
bir şey knhmyor. O kata bıı 
çıkalım 1 -· ~~~-----,...,,·-· 

f ., Fıkra 

e Lüzum Var? 
Afacan birgün annesine sordu: 
-Anne sana birşey soracağım 
- Sor oğlum!. 
- Yemekleri bize kim gl>n-

derıyor?. 
- Allah .. 
- Oyuncakları? •• 
- Allah .. 
- Bebekleri ? •• 
- Allah •• 
Afacan şaşb: 
- O halde babama ne IOzm• 

var anne? .. 

Yapmış? OBURLUK 

vazifelere 

Minik Ali müth~~···;;;;;;,:· .. ···;:;;~· ... B~·;nun için koskocaman 
Okadar oburdu ki, önüne ne bir illetti .• Nilıaget baba•• dü
kogsalar siler aüpfırür, ne şündü, taşındı. Minik Aligi 
tJerseler yutardı. O ufacık doktora götürmeye karar oer
karnına okadar Yemek te di. Bir sabah berabt1rce dok-
nasıl sığardı? demeyin sığardı tora gittiler. 
işte .•• Yer, ger, ger, mütemadi- Doktor muayene etti ve 
gen gerdi.. Yemekten güç babasına döndü: 
kalkar, annesi daima orııı - Kurtulmak için galnı: 
uzarlardı.. hamur lşi, çorba, sebze, megva, 

Bir gün Minik Ali /ıasta.. gumarta qigebilir I dedi. 
landı. Yatala düştıi.. Fakat Minik Ali derhal atıldı; 
hastalandı da, arlık obıırlalu - Bunları galnız sabahları 
ıe,ti d•m•Jlln. Yine ••mek l.tl- ""' glgeglm doktor amca ? 
ı • . 

-ç ~ 
--...s---s 

- Of nnc susuzluktan ölüyoruz J •• 
- Ağlayın çocuklar ağlayın.. Göz yaşlnnmsı.dan 

bir göJ yapalım da içine girip kurtulalım L. 
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Gözlerim de arbk seçmi· 
yordu. Hatta parmsğımdakl siga· 
rayı bile tutacak halim kalma· 
mı.şb. Onu dudaklar.ma zahmetle 
götürüyordum ve kont konuş

makta devam ediyordu: 
- Evet Tnzana gelince o da 

birkaç sene bedbaht 'ft müked· 
der bir hayat geçirdikten sonra 
ölüme kavuşmuıtu. Fakat onun 
ruhu genç prenıesin ve adil 
Mikerinc.sun ruhunun arkasından 
gidemedi. •• 

O bir ldSle iken efendisinin 
kızına göz koymak gibi bilyllk 
bir hainlik zc küstahhk yapmışb. 
Firavunlar, Allahlar gibi mukad· 
dcsli ve hain Taznnın ruhuna siyah 
nehirler üzerinde devler hücum 
etti. Onlarla didişti, parçalandı, 
paralandı ve oiha} et Orizisin hu· 
zuruna geldiği %aman bir mabut 
gibi mukaddes telakki etmeye 
mecbur olduğu melikesini insa,ıi 
his!er.e, insanf arzularla sevmiş 
olmak giinahınm sıkleti adalet 
terazisi i lardı. Ve T azanın gü· 
nahkar ruhu ce:ıamnı çekmek için 
karanlık e derin bir u,uruma 
yuvarlnndı. Orada %ehirli yılanlar, 
korkunç timsahlar, kudurmuş fır· 
tınalar vardı. Orada nkrepıer, 
ç.iyanlar vardı. Bütün bunlar u 
rubu didikledi, kamçıladı, dövdü. 
Asırlarca süren bir aı.aptao sonra 
bir gün o ruh bir başka bedende 
can buldu.. Bu beden ... 

Yerimden fırlamıştım, ona 
doğru yürümek isti1 ordum, fakat 
ayaklarım yere mıhlanmış gibi idi. 
bağırıyordum : 

- Bu beden bir demir ame
lesinin vücudü idi. . Bu demir 
amelesi Ragaze%c!i... Ô) le mi .. 
Açhk ve sefaletten kudurmuş bir 
sırtlana dönen ve aç insan kafi· 
lef erile birlikle me7.arlan soyan 
bir hırsız ..• 

Kont bana yaklaşmışb : 
- Hatırlıyor musunuz Miater 

Dawson dedi.. 
Hatırlıyor mtdim? Neyi hatır

lıyordum yarabbi. Bu ne idi? •• 
Yoksa karşımda duran adam 
konşuyor muydu?_. Elimden yere 
düşen bu sigara.. Bu sigarada 
yoksa esrar mı vardı... Bfitün 
bunlar bir rüya mıydı? 

Yeniden koltuğa dlişmilştilm. 

1 
1 

daimi surette fena ruhlar tara• 
fmdan zaptedi!miş olacaktır, aa· 
yısız asırlar geçecek uzun 
uzun zamanlardan sonra Raga· 
zezin ruhu bir başka beden• 
den hayat bulacak ve birgün 
Mikerinosun kızı hırsız Ragazezle 
karşılacak. S:yab duvarlara güne
fin kızıl l:ir renk bmılap batbğı 
saatte, kara sulann kenarındaki 
yoldan gelen yabancı mücrim 
Ragazezdir. Pencereleri mor çi· 

Gedikli Rüçük 
Zabit Kanununda 
Tadilat 

Ankara, 1 - Gedikli küçük 
zabit kıınunur.un tadili için 
hazırlanan layihada askeri ı:seler, 
Harbi}e, Tıbbiye, Baytar mek· 
teplerini muvnff akiyetJe ikmal 
edemiyenlerin gedıkli küçük ~abit 
olarak mecburi mükellefiyetleri 
azaltılmaktn ve arzu edenlerin 
vazifelerini asker olarak ikmal 
edebilecekleri tasrih edilmektedir. 

Şimendifer İnşaatı 
İçin Tahsisat 

Ankara 1 - Hükiımet Fev-
zipaşa - Diyarıbekir hatbnın 
ikmali ıçan 4 milyon liralık 
daha masraf icrasına ve gelecek 
seneler için teabhüdata girişmek 
üzere mezuniyet ver~lmesine dair 
meclise bir liyiha vermiştir. 

Altın Aramak için Para 
Ankara, 1 Altm ve 

petrol arama işletme ida· 
resine ver;Imiş olan 300 bin lira• 
lık tahs:sd kafi gelmediğinden 
hükumet 200bin lira daha tahsisat 
verilmes:ni meclisten istemiştir. 

Meis Adasında 
Karışıklık Devam Ediyor 

Kaş 31 - Meis'de nüma· 
yişçilerden beş kişi tevkif 
edilerek Rndcs'a götürül· 
müştnr. Adaya 20 asker ile 20 
jandarma getiri:miştir. !Belediye 
işlerine kaymakam bakmaktadır. 
franaız Hariciye Naz1rının 

SeyahaU 
Pariı, 1 (A. A.) - Hariciye Naı1n 

M. Bartu 22 Nisanda V.,..ovaya gi· 
derek iki gün kalacak, oradan Ka
rakovi'ye ve ayın 26 Blnda da Praga 
gidecektir. 

............... ~ ~ . • ::lS ..... . ~--

Kontun başl'a aleme mensup ve 
benden çok uzaklarda olan bir 
insan gibi ötede ilerlediğini gö· 
rllyonım. Odanın kapısına gidi· 
yordu ..• Ve kapadan çıkıyordu... (..., __ T_o ... e_ı_a_n_t ... ı,_D_a_v_e_t_ı_e_r _ __,, 

Kapıdan ç.ıkah ne kadar za· Konferans 
man olmştu bilmiyorum zannedi· 
yorum bu GZun slirdü. Ben hep 
kendi yerimde oturuyordum. Ve 
gözlerimi kapamıştım.. Fakat 
duydum. Onun içeri girdiğini ve 
bana yaklaşlığuıı duydum .•• 

Kulaklarının dibinde böyle 
konuşurordu: 

- işte sonra Ragazez cezasını 
cekmiştir. Fakat Papirüsleri ya· 
zau kabin bütün bu hikayeyi 
yazdıktan sonra fUDU ilave et· 
miştir: "Ölünün yanındaki kıy· 
mettar qyayı çalan hırsız Raga· 
zez cezasını bulacaktır... Ruhu 

TUrk Tıp Cemiyetinden ı 
iıtanbul Üniversitesi Rektörü ordi
nnryOı Profesör Neı'et Ömer Bey 
3/4/934 uh günü saat altı buçukta 
Beyoğlunda Sakaçıkmaz sokağında 

Türk T•p Cemiyeti aaloounda (Tılıron
bose coronaire) hakkında bir konfe
rnnı \'ereceğinden isteyen etibbanıo 
teıriflcri l'İca olunur. 

Galatasarayhlar Cemiyetin• 
den: 1900 senealııden evvel ıve 
(1900-1910) arasında mektepten çıkan· 
lnrın her ayın birinci sala günil Ku
lübümüzde içtima cdeceklerl mu• 
kanerdir. Binaenaleyh n:snnın 3 Üncü 
aalı günü snat (18) ile (20) arasında 
bu kısım azanın teşrifleri rica olunur. 

çeklerle snslli küçfık bir dairede r----~ 4 Nisan Çarşamba akşamından itibnren -"llll----., .. 
mficrim asıdardan sonra birinci 

defa olarak onunla karşılacak o E LE K Sinemasında 
gün gelmeden bir sene evvel 
prensin mumyası tabutu içinde 
ayağa kalkacak ve bir sabah 
mumyayı ayakta bulacaklar... O 
günden tam bir sene sonra.. Tam 
bir sene sonra aynı günde prens 
vücudunu şarka çevirecek ve 
(Ra) ya arDfükran edecektir. 

( Arkut :var) 

4jmDIWEJlll ............... , 

MUNiR NURETTiN 8. 
VE ARKADAŞLARININ 

iPEK 
Sinemasında mevsimin 

KONSERİ 
4 Nisan Çarşamba 

akşamı ıverilecekt:r. 

Programda : DUgAhkAr, allı 
yeı eni ve saire gibi 
gUzel eserler vardır. 

1 YILDIZ SiNEMASI 
( Eski Etual ) 

Şimdiye kadur yııpıJan operetlerin 
en güzeli 

ADALAR ÇiÇEGi 
Sevimli yıldız 

MARTHA EGGERT ve 
IVAN PETROVll CH tarahndan 

Jiu) iik temıışalı zengin operet 

Askerlik 
Daveti 

OskUdar askerlik şubesi 
rlyesetinden: 

1 - Aşl1ğıda sınıf ve doğumları 
yazılı efrat 9J4 Niaanında çağmlnrak 
askere gönderilecektir. 

A - 316 ili 326 bakayeslle 827 
doğumlu piyadeler. 

B - 316 ilii 828 bakayesile mm 
<loğumlu jandarmalar. 

O - 816 ila 827 bakayeıile 828 
muzıblar. 

2 - Piyade ve muzika efradı için 
içtima günü 15 Nisan 934 tür. Dugüo 
me1kQr sıuıflara mensup yukarda 
doğumlan yazılı olanlar oyni günde 
saat 9 da şubede bulunmaya mec
burdurlar. 

8 - JnndannaJar için içtima günü 
20 Nisan 934 tür. Aynı gtinde ikinci 
maddede yazılan saatte eubede bu· 
lunmak mecbuıiclir. 

4 - Bedel vermek isteyenlerin 
bedelleri 14 Nisan 934 akşamına ka· 

' dar kabul edilir. Gerek bu celpte ve 
gerekse Tetrin 93S celbinde bedel 
vennit olan efrat 1 iayıa 984 te 
kıtaat ve müesaisatta bulunmak üzere 
e•kedileoeklerinden meüur Dllkdi 

bedel efradının 28 Nisan 1>34 gUnü 
şubede bulunmalan mecburidir. 

~ - Yukanki maddelerde yaıılın 
efrat tesbit edilen günlerde fubeye 
gelmezle?H bak:eye kalacaklanodan 
haklannda takibatı :kanuniye yapıla
cağa ilan olunur. 

6 - Yukarda gösterilen mnıf ve 
doğumlara mensup ve ~ube mıntaka· 
sında oturan yabancılar da dahildir. 
Bunların da ay.ni günde müracaat 
eylemeleri. 

4 bllyük müsabaka filminin ikincisi olan 

BİR GİNÜLDE 
İki SEVDA 

Fransızca aözlil filmi başlıyor. Oynıyanlar: 
FREDERIC MARCH - GARY COOPER • MYRiAM HOPKINS 

sinemanın bu iki güzel erkeği kadınları çıldır~acaktır. 

~--------------~(15275)--

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılı Emlak 

Esas No. Mevki ve Nev'i Teminat 
Lira 
20() 
21 

100 Büyükada Nizam Deresi Sokağı 19 No.lı 4928 metre Arsa 
103 ,. " Caddesi 1 No.lı 1076 metre Arsa 
104 ,, ., Aşıklar yolu Ada 154 Parsel 3 o. 300 

12140 metre çamlığın J/2 hissesi. 
106 Büyükada Nizam Ada 159 Parsel 3 No.lı 1573 metre bağ 100 
108 ,, ,, ,, 155 ,, 3 ,, 2980 ,, Çam- 370 

lığın 112 hissesi. 
119 Büyükada Y org olu Gazino ve Çamlığın 112 hissesi 860 
J 53 ., Ayamkola 32 mükerrer No. 4801768 hisse bağ 100 
258 •• Kamino önü Volisi 1000 
294 ., M~rutiyet Mahallesi Zöhre Sokak 7 No. 571 115 

metre Arsa. 
338 Kmahada Yah Sok&k 57 No.lı 4796 metre Arsa 96 
341 ,. '!aş iskele Volisi 1 GO 
342 " Ja~den Volisi 160 
343 Burgazadası Halik Vo1isi 600 
345 ., Köyönü Votisl 180 
346 Kınafıada iskele Volisi 180 
347 ,. Manastır Voliai 160 
348 ,. Yanık Volisi 160 
406 Burgazadası Petriç Volisl 320 

Yukarda ya%ıh emlak bedelleri 8 taksitte 6denmek şartile 
satılmak üzere açık artbrmıya konulmuş olcfoğundan taliplerin 
ihaleye mUsadif 7 Nisan 934 cumartesi günü saat on birde 
ıubemize müracaatları. {221) 

Esas 
No. 
78 

"" SATILIK 
Jf 

EMLAK 
Mevkii ve Nev'i i at 

Lira 
Kandilli Mektep •okak 10 No. lı 36 dönnm arazi 254 

177 Kandilli 4 Vaniköy caddesi 5 • 7 No. lı 14 dönüm araıi 660 
179 Üsküdar Altuni Zade Nişantaşı caddesi 7/11 No. lı 94 376 

dönüm tarla 
185 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahalle ve sokağı 66 No. h 222 

Kayıkhane ve mutfak mahalli 
194 
214 
215 
216 
245 

Vaniköy mahalle ve sokak 2 No. h 2584 arşın arsa 516 
Kandilli Mektep sokak 14 No. lı 49,5 dönüm arazi 200 

" Mezarlık .okak eski 26 No. b 50 dönüm arazi 200 
it tt tJ H 27 H 70 u n 280 

Yeşilköy Şevkeliye mahallesi Bulvar sokak 20-22 No. h 176 
1768 metre arsa 

284 Fmdıkh Selime Hatun mahallesi Saray Arkası sokak 2000 
8 No. lı 1995 metre arsa 

437 lıi Şişli Büyükdere caddesinde 401 N o. lı garajdan müfrez 50 ili 200 
450 250 ili 360 metr~ murabbaında 14 kıt'a arsa 

Yukarda yazıh Emlak bedelleri sekiz taksitte ödenmek ıartile 
ıatılmak üzere açık artbrmaya konulmujtur. Taliplerin ihaleye müsa• 
dif 17/4/934 Salı gilnü saat on birde şubemize müracaatlan. (222] 

(-----------------------·----------------------------· inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Keşifnamesi, projesi ve fenni fartnamesi mucibince Maltcpede 

Tecrübe istasyonunda mevcut hangar ve c.amekinın yeni ıabn 
alınan Cevizlikteki idare.ııiız arazisine nakli, tesisi ve tadili pazar• 
!ıkla yapbnlacakbr. Taliplerin keşifname, proje ve fenni şartna• 
mesini gördükten .sonra pazarlığa iştirak etmek lizere ~o 7,5 temi• 
natlarile birlikte 11/4/934 çarşamba günü saat 15 le Galatada 
Alam, Sabm Komisyonuna müracaatlan . ... 1444,. 

OR 
Sinemasında ALTIN ARAYAN KIZLAR 

Fransızca sözlü -Senenin en 
muhteşem 

harikası!. •• 

5 NiSAN 

Perşembe 
AKŞAMI 
Haşlıyor • ... -------------------------------------------~(15285) 
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Banger Tereddütlü llir 
Gece Geçirdi 

( Bqtarafı l fnd Aylada ) 
eldatuua anlayabilse. Ah rahr t, 
• ~. mkuatıaız bir nefes alabilse! 

Fabt film yeniden bqlamıfbr: 
Otomobil dar bir kap1nm &nibıde 
durdu. Yine bir dizi üniforma, 
IODl'a ktlçlik bir tqhk, tahta bir 
merdiven, IOf bir aofa. tekrar 
tahta bir merdiven. Yine lot bir 
aofa. Falı at yU'abbi ne de kala· 
balık. Bugün İstanbulon b&tün 
bir ıemt polisi burada. lçt~d~ 
ıiviJ insanlar da var. Fakat fuüJ 
bunlan tanıyamıyor, isimlerini 
sonra öğrenecektir. 

Emniyet müdür muaYinl HitS
nii, Beş:nci şube mndüri Daniş; 
Kısma siyasi müdür muavini sa
dullab Beyler de bsa~ 

• Bir saniye fnail!b laabnna 
Atinadan nasıl aıVl§tıjı geli.Yor, 
fakat buract., bu kalababk ara:-
1111da aynı feJİ 118111 düşünebilir. 

Bir lrapı aphyur, bir adım 
ataliyor: 

-Mahkemenin huzurundaaanw 

* .Hikimltrinıiz birkaç günden.o 
ben gazetelerde sergüzeştini 
okuduklan adamı, dün huzurlann
da kim bilir, belki de tahayyül 
ettiklerinden çok farkh bulmuş
lardır: 

b 
Siyah e!bisesinin Ostünde biis· 

ütün alda b . 
bir ihtiyari .-U eyaz aaçh, titrek 

Şapkasım lcapmm an6nde Çl• 

karm~tı, hürmetle eğildi. 
Re.s: - Otunuıaz1 
Fakat nasıl iatiçvap edile

cekti. Iv.üflis banger Franaızca 
bilmiyordu, bilse. de reis mah
kemede türkçeden başka dil 
kullanamazdı. 

Tercüman arandı, yoktu. 
~irkaç dakika aoruıturmayla 

reçtı. Derken gazetecilerin safı 
•~as.nda bir hareket göründü. 
Eır meslektaş, Anadolu Ajansın· 
dan ·bir memur, istifan Vitalis: 

- Ben b:raz bilirim, emrecler
eeniz hizmete amadeyim. 

Ve isticvap bqlacla: 
- AcLm Samuel Lıaftl, baba

mınki de 6yle. Anneminki Emma 
ln.w, 74 Yatındayım. 
H~ pçmifti. Sakin bir 

..ıe alylllJorclu. 
Rds - Kendisi ne ile meş

plcllr f 
- Muhtelif ticaret ıır· k ti . 

d d ~k, . e enn-
e mil ürlu re1Slik, llaabk 

tun · d" • · k yap-' ı.m ı ış m yo tur. 
- fatanbulda nerede ot11l'O'

Jerlat? 
İhtiyar banger 

flbıllr gibi oldu: 
- Az etve~ limanda, istic.nthf 

altında bulunan bir vapurda ya• 
flyordum. Memur efendiler geldi• 
ler. Dışanya çık"llakhğımı s'aylee 
diler. itiraz ett·m eli l dil . . , neme er 
Ye ~f~e fİmdi huzurunuzda> ım. 

üyar banger yoralmQfbı: 

V 
- izin terirlerse oturavun. 

e reia ta · • svıpkir bir işaret ya-
pmca banıer oturdu: 

- Nereliainiz? 

nn
• d- . Amerikah)'Ull, Şikago ıeh

enım. 

- Hangi tabüyette? 
. - lng:Jterede doğdum, Ame
rıka tabiiyetini ilıtir•r ettim, fa.. 
bt timdi bu nokta ibtillfbdır, 
Yunan btikOmetinia Lir serbest 
•yabat vankuile doiatııonamf 

Elini cebine •okta, Jmquı 
na1cte: bir dlzclu ~ .... 
Yanaa hlktJceti taNfmda Ye

lllmif bir Le.e ...... .... 5 .... 

1 
ıan tarihine kadar muteberdir. 

Kasa bir tetkik, sonra istic
Yaba devam: 

- Ellerinde bqka bir vesika 
var mıd r? 

- Hayır. Amerikac:lan aldı
iun paeaporhm m&ddeti bitmişti. 
Atina konsoloshanesinde kaldı. 

- Az enet ticaretle meşgul 
olduklannı dylemiıJerdi, merkez. 
leri neresidir? 

BaDlfer ikinci defa olarak 
dlifiadl, cebinden bir kart çı
kardı, baktı: 

- Merkezim Şikagoydu, 43 
amhi:elif yerde de ıubem vardı. 

isticvap l:.itmişti. Sıra Ameri-
k~ Sefare~ Hariciye Veltlleti· 
mız n11tasile gönderdiği itham-
nameye geldi. Okundu, iflasla 
maznun olduğu hakkında Ameri
ka mahkemesinden verilmit h~ 
kümlerin tercümesini ihtiva eDı 
yordu. 

in.al : - Bo olaman vesika-
11111 İngilizce &.Urelioi görebilir 
miyim? 

- Yoktur. 
lnsül ithamnamenin fransızca 

aaretini aldı, göz gezdirdi, anla· 
yamıyordu, bırakb ve iaticvabm 
son kumı başladı. 

Müddeiumumi muavini Nuret• 
tin Bey : - Mahkemei ali)·eleri• 
ne celbedilen Samuel İnsnl efen
cLnin Müttehit Amerika Cüm
huriyeti tebaa11ndan olduğu 
ve memleketinde kendisine atf e
dilea 1Uçun hileli iflis gibi adi 
ıuçlardaa bulunduğu laakkmda 
karar verilmesini isterim 1 

* Mahkeme heyeti dtışlndtl. 
Vaziyet sarihti: 

- İnaül Efendinin Amerika 
tabüyetinden olduğuna ve c~ 
mtinün siyasi ve askeri mesailden 
aayılmıyacağına suçunun hileli 
iflia olduğuaa karar veraaipi. .. 

İhtiyar banger yanma döndO, 
aordu, kendis:ne karan tercüme 
ettiler. Yüzünde bir sevinç dal
gası parladı: 

- Heyeti hAkimeye taşekkor 
ederim. 

- Mahkeme vazifesini J&p
mııbr. 

ihtiyar bangerin bir mdi-
ıesi daha vardı: 

- Şimdi ne olacağım? 
- Serbestsioi%? 
Kulaklarına iııanamaz ıfbiydL 

Tekrar etti. 
- Ne Yapacatma? 
- Serbestsiniz. istediğiniz yere 

gicle1ıiliraiıı:z 1 
Ahalinin dağılması için ihtiyar 

~aager salonda bekletiliycrda. Ve 
u arada da konuşmıya 9,.11,,_.. 

du. Tam bu sırada gfirüldü ki 
kendisi •erilen karan: ' 

A.merika tabiiyetinden ol-
madıgı teklinde yaııhf anlallllfliı 

Yüztı bunıttu bir daha 1 • 
ak =- d. ana-m .... e ı: 

. :-- Vapuruma da gidebilir 
mıyım? 

Bu nokta 
değildi: 

- Bizce serbestsiniz, istediji
niz yere gidebilirsiniz! 

* İnaül bir poU• mewwwwwwn 
rcfakabacfa meırdivenlenleta W. 
Kapıcla beldiye11 etemobile hiacli. 
Belki vapDl'lllla titmek istıyecektl. 
Fakat Perapalasm )'Olunu tuttu. 

Şimdi vaziyet tudur: 
Ceza kanmmnan -9 anca 

maddesi mucibince hilk6metia ec--
..W la.ir - ..... 11 ... 

1 
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Cildinizi •tuğun ayazından, 
•caj111 fiddetinden konımak 

için. anuya gare : 
YA~LI ve Y ACSIZ 

KREM PERTEV 
kvllanmn r 

DABCOViCH ıa ŞUrekAsı 
Telı 44708•7• 41220 

Avrupa ve Şark limanlan arasında~ 
muntazam poeta. 

Yakında Burgaz ioin ~et 
edPct>k vapurlar. 
Sleavlg w.p. limanımızda 

An•en, Roıterdam, Hamburg ve 
Iskandioavya bt11anlan için yıtkmda 
hal'f'ket edecek varurlan ve dünyanın 
bRşlıca limanlarında tranabor demena 
Slesvlg vap. 5 Nicaua sloğru. 

1''11z111 tafsilit için Galata, Frengyan 
han umumi ıcentt>lığiııe mürac&at 
Tel 44707 8 - 41220 - ·--·· TBIO 81PPIR 

vapur acenllllll• 
Polıııh • P .Jestine Lioe of the polish 

TıanııatJantic Sihpping Co. Ltd. 
Gdynia • America Line. 

15.000 tonluk 
"POLONIA,, 

Transatlantik vapuru ne 
Köstenee - İstanbul- Hayfa - Yafa

Pire arasında muntuam " lüks 
azimet ve avdet seferl~ri 1, 2 ve 
3üncii sınıf ~amaratan vardır. 
Hayfa • Yafa- w P"ıre için aefeder: 

6 Nisan ıaat 15 te 
19 Nisan .U 15 te 
3 Mııyıs saat 15 te 

17 Mayıs saat 15 te 
81 lfıtyıs nat 15 te 

DoGru K8stence için •ferlen 
1 Nisan saat 19 da 

16 Nisan saat 19 da 
29 Nıan saat 19 da 
l:J Mayıs saat 19 da 

• 27 l\fayı11 ıaat 19 da 
Se~ahat mUddeU ı 

İstanbul - Ki>8tence 15 D&t 
lstanbul - Yafa 61 11 

lRteııbul - Hayfa 71 ,, 
Her türlU seyahat mnhasenahnı 

ve •oa derece sağlamlığı rahat 
ve R) abat müddeti itibarile bu 
Transatlant k bilhusa IODbahar n 
kıt mevsimlerinde seyahat edecek
lere f&Y8Dl tavsiyedir. 

Fasla tafsilat için Galatada Freng
yan hanında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. f. 4707 /8-41220· Y c,lcu 
için atlantik Yapuru 'leentasına. 
Galata nhhm caddeıi Te~ 40019 ve 
Vegonli • Kok ve Natta seyahat 
aeeotalıldarma müracaal 

~------·J1518tJ ........ 

buauna iade ~debilmesi için 'bu 
mazouna atfedilen dlrm6n askeri 
ve ıiyaa1 mahiyette olmama&1 

..__.Fenni Bahçıvanlık Müessesesi --.ı 
LOTFi ARİF Şamh Han 10 Nn. 1~t:ınbul Tel 22988 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, 
Planlar yapar. ------· tohum, fidan, 

ı çiçek sovanı satar • 
J 

_ .. _. ___ 
Salon fidaaları, Gali er, J( ara fi iM 
Kakta.Jn, Fenni ı br ı .. r. J Aç lar 

Kataloa isteyiniz. 

1 lstanbul Belediyesi llinları 1 
Umumi Mec'isin l/Mart/934 tuihli içtimamda Belediye vergi 

ve ruimleri kanununun 28 inci madcleai mucibince ve duhuliye 
resminin ilgası do!ayısile mlşteil maddelerden ahnmaaı icap dea 
istihlik resmi hakkında kabul edilen tarife qaj'ıya derced.lmiştk: 
Alikadarlara ilan olunur. "1356" 

Benzin kilosundan 40 pan 
Petrol " 20 ,. 
BakOr.-Mazot ,. 2f\ • 

* .. 
18 /haziran/ 933 tarihinde n-.rolanan 2279 numaralı 8dlln9 

para verme itleri kanuaunun 9 QllCll maddesi mucibince apğıdai 
isimleri yazdı faizc?leda "12 den faı. 1aizle ftl'dikleri paralama 
-% 12 dea fazl••nm bau•da yaııh nispetler dahilindeki miktarlan 
ldarei h•aaiye hiNeSi olarak Belediyemize tediye .dilmittir. Bele
diy~) e verilen hiuelerin %25 bu faizcilerden faizle para alanlara 
v·erileceği yine aynı kanunda yaZık oldapndan alikadarlann % 12 
den fazla faizin muayyen n:spett~ki idarei busulİye bisseaindea 
kendilerine isabet edecek mıktan geri almak tizere Belediyeye 
müracaatlan ilin oluaur. "1462,, 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinde 
Madde - 1 - Mustafa Kemal Paşa Kuabuıaın Nafıa Yı-~ 

kAleti celilesinden tasdikli ve '89024,. lira bedeli k.... ..wı:ttıi 
tesisab olbaptaki proje ve ıartnamesi fenni ve eıa~h ~efeniam 
ve münakasa prtnamesi mucibince N°ısama ••• ~ gunti ~aat 
On yedide Mustafa Kemal Paşa BelecliJ! liDdmenınce t~ 
muvafık gi>riild6ğll takdirde ihalesi ııı t'mak &zere Y.lr* 
mllddetle ve kapah zarf usulile ........ ,. plmnlmlfbr. 

Madde - 2 - Talipler teklitnamelerini işbu tesisat için kava-
nin mevzua clairealnde 'ftrilmesi muktezi bilümum evrak vesaikile 
birlikte ayni müddet zarfında kapalı zarfla Belediye encümenine 
vererek makbuz almalan ve bedeli keşfin dipozito akçeaini veya 
teminat mektuplarım yüzde yedi buçuğu niıbetinde ita etmif 

olmaları meşruttur. • . 
Madde - 5 - Talipler projeleri Yirmi Bet lira mukabilinde 

latanbul T abimde lstiklil Aparbmamnda elektrik mtihendiai Ha ... 
Halet Beyden, MUnakaaa ıartnamesini Mustafa Kemal P.aıa Beledf9 
ye Eacllmeninden alacaklardır. 

Madde - 4 - Taliplerin Bir kaç yerde muvaffakiyetle tesisat 
yapmıı olmaları prtbr. ••1375" 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karakay Klll'l'l'*!ıf 
TeL 42362 _ Sil'keci Mübilrclarucle 

Hu TeL 22740 -

Trabzon Yolu 
EGE vapuru 3 

Nisan 
Salı 20 ete Galata nhtmun
cı. ka•h4:ıft. Gicfitte. z.pl
dak, lnebolu, Sinop, s. ...... 
Fatsa, ~ Va""-hebir, 
Trab:ron, Rize'ye. Döniifte bun
lara ilaveten Stırmene, Pulatba· 
ne,Ordu'ya uğrayacaktır.'' 1439,. 

llzımdır. 
Hokimet te Amerika aefüefi;; t~~:r su··r•at Yol~.;. 

nhı iade takriri karpsmda ~ .fZ,DU Hl 
eneli buna balda olup olmadı· GOLNiHAL vapNuruı·saa' 
tını anlamak kere mahkemeye 
mllracaat etmiftir. Mahkeme b· Sall 11 de Galata nhblDID" 
.. arl!e LA kametin bu baldo tadılldf"' d k k •..&..- ...... .aa DU 88 al 8C81UU• --1.-..Vn 

br. Fakat bllk6met ba hakkını 11-~~,;_~-----~ı~• 
kullanacak mı? yani ihtiyar INm
geri Aaıerikaya iade edecek mı? 
Bu noktayı dipr bir alb111111auıda 
balacakııiuzl 
~ da iliw edelim ki dlln

ldl mahakeme aafabab 7alaıs, 
bilell mllfliı cUrmile itham albn
da bulunan banger lna11'6a plı
sma aittir. Vapur aerbeattir ve 
muhakeme nfabatile mahkeme 
karanaın vapur ile lıiçbir alAka· 
• yoktur. Vapur hareket etmek 
~•tW-i lam•• malik*. 

Zonguldak 
Bartın Yolu 

BURSA -;::_ 2 

Pazarte91 19 da Sirkeci 
nlitimından kalkacaktır. (1441) 

...... --------··-··-··· .. ···---·· 111 • 

Son Poata MatbaaSI 

Sahil;I: Ali Ekrem 
NetriJllt ......... IW8 IAtfl 

FIRSAT 
HM - 6196 S: 107-148 E: ln,m. 

marka matbaa malcineal •• mot&a 
ls+9M paar ılal ... t 1'· 16 ..,.. 
11ada Catalothmda Alem4ar aahln 
merkezi yamndakl içtihat E•mM 
atilacaldlr. Girmek i~la herılli 
kapıaya •lncut edllmelL (152'8 
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Tahtakuram, Iİnek, güve, pire, nebatat FAYDA' k 1 •• h •• 1 •• k 1 d • 
~::ııaı .:~ı ~·!~ ::::;::~öl~::: yı apa ı ve mu ur u utu ar a ısteyiniz. 
Kat'iyyen c ık almayınız. Aldanırsınız. Fiyatlarde müthit . . 
tenziıit yapılmııtır. San'at ve rekabet sahasında müthit [ 250 gramlık kutu evvelce 45 ı [ SOO gramlık kutu evvelce 75 ı [ BU" kılo!uk kutu evvelce 125 ı Altı litrelik büyük tenekesile beraber 
damping yapan Fayda'yı berkea hararetle tebrik ediyor. timdi 30 kuru,a timdi 50 kuruta timdi 80 kuruıa 350 kuruş. Toptancılara tenzili& 

RALEıGH 
"DEGEA,, PEBMİ HAŞİM~ Meşhur K E D 1 markab 

Gömlek fitilleri Türkiyenin yegane IAstik fabrikası 
Bisikletleri 

200 • 800 mumluk 

. 

Fatih, Nalbant aok•I• No. 19· 21 Tel: 22094 
Rekabet kabul etmez surette zarif sağlam ve ucuz yazhk her nevi 

keten ayakkaplan ve bil6mum deniz levazımatı. 
.__.Toptancllara tenzilat. Markaya dikkat.~ (14645) 

ZaHyeti umumiye. iftihaaızlık Ye kuvvetaWik balitaada bilrilk 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

BAŞ •e DIŞ •Anlan 
Grip • Nezle • Romatizmaya hakiki 

KaşeKALMiTiN 
Beynelmilel bisiklet ileminde bllyilk inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
En sağlam ve 

dayanıklı 

Fltillerdlr Bir 
Tecrübe KOHINOR u 

tanıtır 
Fabrihasının, aafi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyabnın talbikile )'apılmq yegine bisikletlerdir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALİ YOKTUR 

Her lambaya ve 
fenere uyar. 

S ıtış n ahnllerindt>n 

8ebf deposu: Sirkeci • latanbul • Liman Hen No. 38 

(5136) 
"DEGEA,, Diş macunu 

Dişleri iyi temizler, ağızda gtizel koku .bırakır. ideal bir macundur. 
~·---~ Sirkeci MUhUrdar zade H. 18 • (15207) Markasını arayımz. (14439) 

OKU\'UNUZI 
Umumi Kütüphane külliyatından 

ve 
ÇOCUK EDEBIYATI 

Umumi Ktlttlphane: 
N. 1 - KOçllk Denizperisi ( Andene)n ) 
N. 2 - Caauı Çocuk ( Alfom d6de ) 
N. 3 - Dilenci ( Gi dl Mopuan) 
N. 4 - Mustatil aandık ( Edgar Alan Po ) 
N. 5 - Kışla bayab ( Jorj Kurt6lin ) 
N. 6 - Divin ( Alber Samen ) 
N. 7 ~ iki zavalh (Leon Faraeye) 
N. 8 - Jorinda ile Jorindel (Grim Kardeşler ) resimli 
N. 9 - Helem Fon SidoY 'ı:"elib Holleader) resimli 
N. 10 - Mea'ut Prens ( Oabr Wayide) 
N. 11-12-Arkad&flm (Maksim Gorki) 
N. 13-14· Wilbelm Tell (Şiiler) resimli 
N. 15-16-lnsanlığm Bqlan~çlan (Birinci kısıml resimh l Dr. 
N. 17-18· lmanlı;.a Bqlanıaçlan (ikinci ,, ,, Rön• 
N. 19 - lnsanlıp Bqlangıçlan ( ilçüncO ,, ,, Vernt 
N. 20 - Mrinmaji .. Hiklye,, ( Rabindranat Tagore: 193 Nobtt 

K. 10 
" 10 
" 10 
" 10 
" 10 
" 10 
.. 10 
" 10 .. ıo 
" 10 
" 15 
" 15 
" 20 
.. 20 
.. 10 
" 10 

mllkifatım kazanmqbr. ) 
N. 21 - Lengeran Veziri ( Abuntzade Mirza Fetb Ali) ,, 10 
N. 22 - La Fonten'in aeçilmif Hikiyeleri ., 10 
N. 23-24 - iki tarafh cinayet ( EdJ.ar Alan Po ) ,, 15 
N. 25 - Güzelleşen Tllrk Dili (Kurşunlu zade Raşit) ,, 10 
N. 26 - Hiyalis ( Albert Samen) ,, 10 
N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) " 10 
N. 28 - Altın Kaz ( Grim Kardeıler ) " 1 O 
N. 29 - Yaşasın Hakikat (Muslih Ferit ) ., 10 
N. 30 - Kibritçi Kız ( Andersen ) " 1 O 
N. 31-32· Lügat ( TOrkçeden Fransızcaya) ., 20 
N. 33-34-lçli Kız ( Dostoyevsky) ,, 20 
N. 35-36 • 37 ·Fransızcadan Tilrkçeye Liıgat fevkalade ciltli 11,000 kelime ,, 37 112 

ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRiYATINDAN BASiLMiŞ BULUNAN KiTAPLAR 
N. l - Kanada Çayırlanncla Morla Farne_y Resimli K. 10 
N. 2 - La Fonten'in Dalgınlıklan Moris Farney Resimli ,, 10 
N. 3 - Siberya içlerinde Şarl Güyon Resimli ,, 10 
N. 4 - Denizin Dibinde P. Demouason 'e H. Peliyer Resimli ,, 10 
N. 5 - Harikulide bir Çocuk MorİI F arney Resimli ,, 1 O 

NE Ş R 1YAT1 N DAN: 
Ecnebi MftelllDer Kollekslyonu ı 

Arkadqım BllyOk forma Kr. 25 
Wilhelm Teli ,. ,, ,, 2S 
insanlığın bqlangıçlan 1 kwm ., 2S 
insanlığın bqlangıçlan O ,. " 25 
lnaanhğın bqlangıçlan 10 ., ., 20 
Mrinmaji " 25 
Lengeran Veziri ., 25 
La F ontene'in ıeçilmit bikAyelerl • 25 

Çocuk 
N. 1 Albn Dajın Krala 
N. 2 Kedi KnrklB Kız 
N. 3 
N. 4 
N. S 

Su Kızı 
Elmas Gerdanlık 
Kitibe 

HlkAyelerl ı 
cilt& 

" .. 
" 
" 

Faata 

" 
" .. 
" 

Hususi Kitaplar~ 
Gazinin u 14,. inkıllbı 

" Yüz Sene Uyuyan Adam 208 sahife " insanlığın başlangıçlan fevkalade ciltli 400 sahife " 
•••••••••••••••••••••••• 

ICr. 15 
" 15 
H 15 
" 15 
" 15 

" 20 
" 40 
" 75 

NIK KART ER 
Methur Amerikan Polis Hafiyesi N. 6 - Burun Ağacı Grim Biraderler Resimli ., 10 

Sahtekir Çahlar aruında ., N. 1 lsabel Benton'un Son Kozu Kr. 
iplikçi Periler, Kedi Ktırldn Kız ., N. 2 V qinıton' da Bir Cinayet ,. 

N. 7 - Albn Dağın KDırah K 1 K " Reaimll " 10 N. 3 Bir Doktorun cinayeti " 
Albn Sakalh ev, ar atz " 40 h"f f• b 7 tfJ. k N. 8 - Tunus Maaallan Jorj Riget ResimH H 10 sa ı e ıa uruı 

Tapa llarllerbalze llolayldl olmalı 118n posta pala •era llavale lıall.ı oıaaar. Posta ıcretl lllze aittir. 

5N:lri:e Umulnf KOtOphane neşriyab ·Reklam matbaası.!:"..:1':.:"iiô 


