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Bükreş'te 
~~~~~~~~~~---·~~~~~~~~~~ 

Kıral Şatosunun Plinları ile Şato 
Civarında Dolaşan Bir Adam 

Makedonya Komitesinin Fecaat Eserleri Meydana Çıkıyor 

ı 
................ . 

j • Fran .. ~;;··;~;~-;;···;<;;·~;;;-Btıkreş 12 - Rumen zabıtası 
Makedoayab maruf komiteciler· 
den Llyubevodrlyofl tevkif et· 
lllİftir. Bu adamın UHrinde, Ma-

kedonya komitesinin sabık reJıl 
lvan Mihallofla muhaberatına dair 
-bir takım klğıtlar bulunmuıtur. 

Diğer taraftan Kıral Karolun ika
met ettlil Şatonun civarında da 

. lllphell bir adam ele geçmiıtlr. 
·Bu adamın da Uzerlnde, Kıral ıa· 
tosunun içine alt plAnların bir 
taalaıı ile ıatodan uzak bulun· 

mıyan mUıtahkem mevkıin pi· 
lanları vardı. 

Sofya 12 (A. A.) - Zabıta, 
Makadonyada, Makedonya ihtl· 
ili komlteııinln emrlle öldUrUlmUt 
yUz kadar insanın ceıetlerlni mey• 

dana çıkarmııtar. Bunların içinde 
iıkence edilmlı birçok da kadın 
ve çocuk ceaedl vardı. 

Seyyar Satıcılar .. 
------

ı,ıere Kesat Vermemek için 
Diktatörlük ilan Etmişler (!) 

Pollı, Fethi, Ömer ve Hasan 
lıfmlerlnde llç kfıiyi yakalayarak 
•orguya çekmlıtlr. Bunlar, nizam· 
~ız kurulan bir teıekkUlün ele· 
baıılığnu yapmak, guya kendi 
emirlerini dlnlemiyen bir delikan· 
laya da dayak attıktan sonra yara· 
lamak auçlarlle itham altında 
buluauyorlar. Hidi1e hakkmda 
ya~hğımız araıtırıp soruıturma 
ll•tıcesl şunları öğrendik: 

Şehrimizde sayıları gllnden 
gUne çoğalan seyyar aahcılar 
bir teşekküle bağlıı değildirler. 
Bunlar istedikleri yerlerde sabcı· 
lık yapıyorlar. Bazı semtlerde bir 
tek seyyar aatıcı görllJmediğl 
halde, bazı ıemtlerde, kalabalık 
yerlerle piyasa civarında yüzlerce 
aeyyar tatıcıya tesadllf edil· 
mektedir. Bu aeyyar satıcılardan 
bazıları kendi aralarnada, kanun 
ve nlıama uyfUB olmayan 
bir tetekklll yapmışlar, o teşek· 

klllUn batına, yukarda iıimlerlnl 
okuduğunuı Uç kfıiyl cJeynekçl 
olarak getlrmlılerdir. Bualarıa 
toplu olarak bulunduğu yer Tala• 
takalede Şeyh Davut Hanı lnıiı. 

Bu deynekçiler her aabah 
handa toplanan aeyyar satı~ılarm 
her birerlerlne muayyeR satıt 
·yerleri ıösterlyorlar, bu yerleri• 
haricine çıkmıyacaklarını da ten• 
bib ediyorlarmıı. Mahmut isminde 
bir seyyar SRhCı ifeÇende bu dey• 
nekçi heyetin ( ! ) emirlerini ye· 
rlne getirmemlf, mıntakasını te-
cavUz etmif, hem de kendilerine 
kafa tutmuı. iddialara ıöre, onlar 
da yaradana aıAınıp Mahmudu 
iyice pataklamıılar, bu arada, 
hangisi tarafından indirildiği 
belli olmıyan bir keser darbeaile 
de kafaaını yarmıılar. Mahmut 
timdi ha1tanededir, diğerleri po
liı tarafından ıorguya çekil· 
mcktedir. 

1 M. Dumerg' e Göre .. 
Almanyanı-; Avusturya 

ile Birleımeıidir 
Parla 13 - Burada çıkan 

• Ordr " gazetesi birkaç gün ev· 
veJ fatlfa11ını veren başvekil M. 
Dum~rg ile konuımuttur. M. Du· 
merg gazete muharririn• dikkate 
çok değer ıeyler ıöylemlttir. Sa· 
ık Başvekilin bu sözlerinden 

anlaıılıyor ki o, önUmUıdeki Şu· 
!; atta behemehal iktidar mevkiin· 
den çekilecoktJ. Bu mUnasebetlo 
diyor ki: 

- Şubat ayı, lktldar mevkiine 
geHıimin tam yıldönllmllydU. Hat• 
tl bu mUnaaebetle halefimi bile 
tayin etmiştim. Mar.ıdlya ıuikaa• 
tinden evvel bu adam M. Bartu 
idi. iktti:lar mnkiiae gelmekle 
lhtf yarlafımın son kuYYetinl de 
•arfetmit bulunuyordum. lı baıın• 

Gitl•r•gak •011 ••g•1tatını uer•n 
M. Damerg 

da durabilmek f9in herglln verit 
içiae iki ıırınga yaptırıyordum kl 
bu ~a be11l aarsıyordu. 

M. Dumers bundan ıonra 
harici iılere ıö.18 nakletmiı, 
demittir ki: 

-Re• aahillerlade yapılan teza· 
hllrlere ratm•n Almanyamn bll· 
yük ve daimi emeli Avuıturya ile 
birleımektir. Bittin tehlike bun
dadır. Almanya hiç bir ıeyden 
vaz ıeçmiş değildir, o evvel& 
Avusturyayı soara da Avrupayı 
kııtırmak için fırsat beklemekte· 
dir. Bl~az zaaf ve ilhak bir em· 
rivakidfr, doıtumuz Italyanlar bu· 
nu anlamışlardır. Evet, ltllyUk 
tehlike boa.tadır. 
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Bütün Cihan Kanserle UtraflJI<»' 

Meşhur Alim Ogüst 
Lümyere Göre .• 

Kanser Mikrobik Değildir Ve 
Sür'atli Davranmalıdır Tedavisinde 

Son zaman· 
larda kanaerln 
aebebl hakkında 
neırolunan fikir· 

ler bir,ok mtl• 
nakaıaları mucip 

olmakla beraber 
n•tice itibarile 

bu mühim meaele 
yine karanlık· 
lara karıştı gitti. 

Kanıer fellketl il• 
blltlln bir cihan uğraı
maktadtr. Çll1tkU bu 
menhus afet insanları 
tam kemal devrinde 

fikrlndea, tecrübeain· 
dea, bilgilerinden lıtl· 

iade edlleceif bir S4l• 

manda yakalamakta 
ve ebediye• ayrırmak
tadır. 

Y aıan: Dr. lbrahim ıııti 

ı .• 
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Franrmn blyUk -r~nden ' kında mevcut umumi mütaleal.rı 

ıttıt ttmyer bu mesele hak· ( Denmı ıı iHi ,... ) 

Gizli Firari EmJiki 
Meydana Çıkarddı 

Kıaaclyan alle~iıııden b11ıları firari oldukları için ıehr:a muht.U 
aemtlerlnde bu aıleye alt olan büyük yapılardan hlr ktsamun Miffi 
~ml&k M~dUrlUtöne ieçmHi IAıımıeldiğl halde şimdiye kadar bu 
aiuamelenın yapılmadığı hakkıada Millt Emllk Müdürlüğüne geçen· 

( Dnaun 3 lhacü }h e ) 

Son Ev Taşlama lladiseleri Çoğalınca.. f -

- Ben artık ihliyarlac:.ık cıi e korkuyordum k d · k d • . J ar eıım, megeı ı:.<l 
ne a ar fellçmııız de haberimiz yokmuı.. Baksana her a•oe 
taılaaıyenı .• 



Sesi)l 
Yurt Sevgisi 
La/cırdı ile 
Olmaz! 

Merhıım avukat L4tfi Fikri 
Beyin, nıiyetoameeincle bltia 
•rYetiaİ hayır itlerine tahlil 
ettıiini okadıınm. Llltfi Fikri 
Bev bu uhada ilk miaa1 n 
zeugıolerimıze ilk nlmunedir. 
Yurı ae•pinin l&klrdı ile olmt
yacagıoı, zenginlerin bimmet11-
rioe mühtnç bulunan yurdumuz
da hayır ltliyenlerin çok olmuı 
lizımgeldiğiııi bUmeliyiz. Bu 
hususta iıalkın fikri de töyledir~ 

Ruan Hey (Beyoglu Caddeikebir 
Narın lokanta) - Bu.... •azetelerde 
zensrinlerimizden tikiyet eden iki yazı 
ile LGtfi Fikri Beyin naiyetname1inl 
okudu•. Geçenlerde Marman.da ha. 
t n 33 fakir vat~adq n aileleri içl'D 
ıçı'an 1ardım 11.teaine aen.ıaterden 
kimse tıtlrak etmemiı. O feci kau
aın arkaya bırakbtı zayallı aileler 
laakikaten aanacak •• yarcltm ıöre
eek nı:'yette idiler. Lutfi Fikri Bey, 
YHiyetnamHile zenl'ioferimiae sl•I 
ltir derı verdi. Bizim zenl'in dedele
rl•b baJll'ları çok HYerlerdl. Yurdua 
aerHine bak .... z UJ&ıız imaretler, 
ıebillu, ba.taJaaaelu, kernnıara11ar 
sMrılalz. Fakat aon zamanlarda 
IUç bir zeafİnimizin bir ldSprl ve1a
laut blr mektep J•pbrdıt nı lfit•IJO
ru. Y art HYfİIİ lllordı ile ol•u. 

* Nuri Be7 (Kadıköy Altayolağsı S8) 
- Gepalerde bir bza merkuiade 
nida bla peak i9• -Hk 6 mektep 
bal•clapını, para11zhk Jbladea 12 
melıtebla bpudıJ!aı psetelerde 
ok.lak. Dla de Utfi Fikri beJia 
.... ,........ ...... Rallmetll 
anlırat ı..cıw.ı ..,..... -chracak 
~- lapaetli tebemtlaıda .......... 
Ditw ....... erüam iN ••8İJ'elaa•6-
clea nn pbrabilirler. Her ftll,.tta •n ............. , .......... ,,. 
etHler -•i• ki •• m1.1retMı ••• 
tep ildir• .... ......,......._. 

* Ferit Bey (lıfütılı:ait sabit Sultan· 
ahm9') - Eski dede1erlml:a çok ca
••rt ve ha1ırpener ldmıelermif. 
llemleketia d6rt 1aaını muazzam 
MedrHeler, KGtilphaneler, llharetler 
S.billerle doldur•ut'ar. Memleket 
Cumhuri1et ldarHİ•• kavuftu. Rejimi 
bu topraklarda hlldm kalacak aaeak 
biJfidlr. lılaarlf Veldleti bltçealain 
bitin kudretiai aarfettiti Mld• Mtek· 
tep ihtlyaeıaa hakkile cevap nremi-
J•• Vatanperver bltlla zeasialeriml· 
sia keae1er"ni açacak zaman seimfıtlr • 

• Bu ••m'ekette elU tane LGtfl Fikri 
Be1 merha• fibi hayır •ever HDl'İ• 
~ıluarıa lal~ o'masaa laer •••• Avrupa 
ela 100 ı•nç fa~a okutmat olurus. 
Hayır J•paa zeafia'erlmls de ba 
•aretle adlarını ebedil ıtlrmit olurlar. 

Salakça Kayıklarmdan Resim 
Belediye balıkçı kayıklanndan 

ruim almaya l:aral" vermitt:r. Bu 
hu•lta heaap itleri m8d0rltığ8, 
kaymakamlıklardan bazı malümat 
ldemiftir. latanbal belediye hu· 
datlan dahilindeki babkp ka}'ık· 
lan tabit olunacak Ye bllDlardaa 
muayyen bir reaim ahnacakt r. 

IA L11 

7000 Lira Meselesi 
Bu Parayı Dolandırmaktan Suçlu 
Olan Adam Tekrar Tevkif Edildi 

Geçea aene bir aparbman ıatmalc için AB 
Oaman Efendi iaminde bir zatla, .takrir Yerileceğl 
emıada (7) bin lira11 dolaadırılmıfb. Bu parayı alu 
adam baatonunu Ye ıapkaaım da orada bırakarak 
kaçmııtı. Müddeiumumilik Celil laminl ta11yan bu 

l sılrdlil llmm lzerine Celil hakkında tekrar teYldf 
karan Yermft, fakat polia fimdiyekadar auçluyu 

adamı yakalaDllf ve mahkeme de hakkında teYkif 
karan vermltti. Suçlu beı ay enel (2) bin lira 

bir tlrlll yakabyamamııtı. lldnd ıube komi11erlerin

den f.tref Beyle dart 81vil arkadaıı din C.lll efen. 
diyl Kurtuluıta Babadat aokağında (9) numarala evde 
Jakalamıılardar. Celil efendi akpm teYldfhaney• 

nakti kefalet vererek aerbeat barakılmııtı. Mahkeme ganderilmiıUr. 

Liman idaresi 
Yalanda Memur Kadroıu 

Tanzim Edi:ecek 
Liman Şirketi Umumi Heyeti 

Pnarteal glntl fevkallde olarak 
bir toplantı yapacaklar. 6u top
lanbda, Maliye Veklletlnln emrlle 
teplddll edu murakıpler heye-

tince firketin aon f aaliyetl etn
fmda yapalaa tetkiklere alt rapor 
obnacakbr. 

Umumi heyet lçtlmaını mnte
akıp, yeni Liman idaresinin kad
ron tanzi• edilecektir. Ôğren
c:lijimlze 16re, gelecek ay aonla· 
nna doğra yeni bir heyeti 
amamiye toplantı• yapılma• 
mukarrerdir. Bu içtima, taS.yeye 
ait itlerin tetkiki için olacaktır. 

Şehir 
Meclisinde 

latanbul Umumi Mecllıl dlln 
lilecl• 10nra toplandt ve akpm 
... t 17 )'• kadar aç celıe yaptı. 
Danktl toplanbda muhtelif daire
lerden ıelen evrak tetkik olundu 
Ye ait olduklan encllmenlere 
havala edildi. Yeni meb'uı lnti• 
habab için hUll'llldar g&IJmek 
tlzere btltçeye ( 25 ) bin lira 
tahılnt aynlma• iti Bltçe En
ctlmeolne bırakıldı. DllnkU top
lantıda doktor Ethem Ak;f Bey 
Mecliı zabıtlannın 6z tDrkçe ola· 
rak yazılmuına iatedi ve bu t .. 
menni kabul olundu. 

Meclia perıembe ıllnll yine 
toplanacaktll'. 

Yakalamrkan Yaralamışlar 
Mısır Ç&rflllDID arkuındaki 

T abmiı aokaiıoda . Mustafa ve 
Salih adh iki çocuk, S&Ueymaa 
adlı birinin dlrbemlerini çalarak 
aavuf1Dıya batlamışlardır. Sü ey• 
man bunu en:ayınca çccuklann 
arkaaınclan kof&l'ak yakalamak 
iatemlf. fakat iki çocuk dirhem
lerle Sü!eymam yaralamıılarc:hr. 

Elli Lirayı 
Deve Yapmak 
istemiş, Fakat .. 

HOseyin lımin3e bir açıkgöz 
iki gün evvel Sırbistan muhacir· 
lerinden Ali Efendiyi yakalamıı 

Ye: 
- Ben Sırbistandald Tllrk 

Konsolosunu tanırım. later•n 
orad11ki emlikini sattırayım. Fa
kat ba it panmz olmaz. Ben bir 
mektup 1azayım, içine elli lira 
da koruz, bunu Pastahaneye ve
ririz. Bir aya varmadan ıenln 
emlikln aablır. Fakat ben de ko
miayon iatenm,, demiş. Ali Ef. 
bana bnmlf. Bir mektup yazıl

mtf, içine de elH Ura konmat n 
zarflanarak Sirkecideki poata ka
ta.ana ablmtya karar •erilmlt
A.I Et ı ııa.,ml• henw .....,. 
gitmif. Hüseyin daha evvelce ha· 

zırladağa bir başka zarfa kutu
ya atarak oradan aavıımıthr. 
Ali Efendi aldabldaiını anlamlf, 

zarf kutudan çıkarılmıf " alha· 
yet Hüaeyin :yakalanarak clln 
Mlddeiumuml ip yerilm:ıtir. 

Vapurların Muayeneleri 
Sıhhat ye içtimai MaaY•et 

V eklleti, Akdeaiz n Karadeniz· 
le Eıe denizinde lfleyen Tlrk 
bandıralı Yapurlann muayeneleri 
&zerinde bua yeni kararlar Yer
mlftir. Ba kararlar meyanında 
billaaua Umanlara girecek olan 

Yapurlann doktcw •eya lllalüye 
memurlan tarafmdaa m•ayeaulni 
m&tealop li•ana yolca çıkar.a
lan Y9J& 1olm almalan lzeriade 
yeai buı umller koomattur. 

Bir Alnrda Yı"'" 
Karaıtımrllkte S.irtli Melamet 

Alinin keçilerinin bulDDdutu 
alurcla J&Dpl plmuf iM de 811'8• 

yete meydan ftril~dea .a.dll
rllbntqtlr. 

Buz Parası 
Belediye Her Sene 9 Bin 

Lira Fazla Alacakmıı 
Okka kiloya tahYil edildikten 

sonra, buz fiatlan da lndL Enelce 
(3) kunqa •abhrken ( 100} para 
narh kondu •• Fakat be2ediye heup 
itleri müdOrlOjtl yapbjı bir he-
aapta okka ile kilo farkuwı 20 
para olmachjını meydana çakar
mıttır. Buzun ldloau ,aı: paradan 
(16) para ebik Ablmak lüım 
pllyor. Halbuki, bu miktar, aht 
'terifte pratik Ye mllmkiln olmacla-
lı•dan, kilo bqına ( 18 ) para 
heaabil., bir J•ktn J&pdaralr, 
her aene Mrbayiin belediyay• bu 
fazlanın tutannı Yermeli tekarrlr 
etmiftir. Serbayl beledi1eye .._. 
de ( 9 ) bia ke.... lira bir para 
nrecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kızıltoprakta mttlııendi• Baha
eddin Beyin 7apıamda çahf&D Ah
met adlı bir amele ikiaci katta 
çahımakta iken muvazeaeaini kay
beder.k doınp mulatelif , • ....,._ 
dea yaralaomııbr. 

lf. Boiazkeaende oturan ga
zinocu Hasan Efendinin 6 yaııa· 
dakl oğlu Cemal, bir tram•aya 
.. salmak laterken dllferek yara
lenmıtbr. 
~ Kalyoncuda oturan Ali adh 

biri doatu Harlkliyamn eıyaamı 
çaldıiJndan yakalanmı9br. 

Jf.. Hllseyln adlı bir amele 
Şi,ıide Koatinin kullbelinden yor
_gaD ve aaire çalark AYUfurken 
tutulmuıtur. 

Bir lahallınin ismi 
Karak&ydeld Ş.1hmabaaı; 

geylint mahallelİDİn .._i Kapre. 
bap mahalle.i olarak deiittfril
miftir. KaraldSy k&prlld de ba 
mahalleye raptedilmiftir. EYYelce 
k6prtlntın yarım Galataya, yanaa 
ela Emln6nllne bajh ldL 

1 Giniin Tarilıi 

Misafir Nazır 
Şehrimizde 

Yunan iktlıat Nazırı M. Peı•d 
ofla ile hm.at VeldU Celil Bey•• 
Y uaaa heyeti dGa l'•ce Erta,,.ı 
ıatll• Madaayaclaa .. imlse ........ 
lerdlr. Yat BaJrırWı, apt-da de•W. 
lemlfllr. lli-'irleri•iz ini aahah 11 .. 
rap 11bnlr, Belarkly ltez faltrika81al 
ıesmifler ve ıonra da 1at ile limaaa 
l'•lmiflerdlr. Umu.ı .. mot6rlerle D .. 
Db10Uan nhtuaıaa pçilmiıtir. Miıa· 
firlvimiala afleclea IOnra Be1koı 
kundura fabrika11nı wezmeleri muht .. 
meldir. 

Parla Elçl111lz 
p,.ri1, 13 ( A. A. ) - Puiı blyl• 

W~imis Saat bey ve nfikHı buılma 
Balkaa d-.letleri lefirlerine b·r zi1a.; 
fet vermiftlr. Bu ziyafette Fran11• 
rical ve mebuılarındaa •• h riclJC 
aezareti erklnıadaa tir çok se•at 
bazır balaamuıtur. Ziyafet pek .a•lıt 
•iyetle l'•çmiıUr. 

Paria, 13 ( A. A. ) - Enelki rla 
Hariciye Nazırı M. Lanl ve refikam 
blyflJı: elçfmis Su.t beyi lkametp 
imada laand bir al1afete davet 
etmiftlr. 

Yeni Talimatname 
Yeni Belediye :aabataaı t li• ta.. 

meaiai tetkik içia yHi bir enci•• 
Hçilmiftir. Bu encthaen tehir meclf.ı 
asalanndu Sadeddin Ferit, GaBp 
Bahtiyar, EAt. Maapasacle Ferfdn, 
Etem Akif, CeW, Ali Rıza, Kadı\ 
hmall Şnket, C.ma1edtlia Faz 1 Ber 
lerdea mlHkk~ptir. Enclmen ... 
.. alerde mHaiıiae bat'ayacaktır. 

Bilet Al1rken 
Ali Oım a efendi Şehzadehat1nda 

Millet tiyatroau giıeaindea bilet dırkea 
Sabri iımiade bir 11tıea cebladea clz.
daaıaı :Jfsrmııhr. Sultaaahmet s.1la 
'ikinci Ceza mahkemeli dla SabriJI 
altı •1 hapM mahkOm etmiftir. 

Clarrtmab .. dlHer 
Ga,rimlbadlBetia alb ı ylılr ko .. 

.. ._. te Hal.iM••: 
toplanacaktır. 

ikramiye Verlldl 
Vefat eden Be1ot'• •uhttsebeelll 

Gui 8e1ia .U..ı lçia ( 1000 ) lira 
lkrami1• v•ril•eal tekurlr etmiıtir. 

Bu işte 
Kim Haklı? 

Motörcllerle Aka1 idarem araııa• 
da k3prGaln Galata cilaetiade bul .. 
naa nhtım Jlzladen ihtillf ç kbiı 
1azmıttık. MotlJrcCUer, keadilerl 1 
8U lıkeleıinde g3ıterllea bati• 
ma•alllat m. .. mltler, ••ki 7erlerl 
de kalmayı a •• llr•lflerdir. 

Dla, bu ha1Uata Akay ldar 
••aeaat ettik, ... .. ...... 
nrclil.-a 

• - Bu mtı•m ,.,iade Yak 
kayıkçılana ~:brdıldan bir ia 
vardı. Topal all Hakin Pa .. , 
&al .... u. .. mallaldeld blaa 
1ealdea J&Pbrdiiı ..... rıhtım 
sait'etilmif, ka11k lskeleai d 
ileriJ• almmıtbr. Bu l.kele elyeY 
kayıklarıa ya••ttıldan Jerdir. 

Biaaea2le1b nlabm, Se1ri1ef 
•• busta ele Akay ldaruine ai 
llotlrcll.n. Mil iddia etmeye k 
lafmalan clotra ol--. • 

~ Posta 'nın R'esilı · !i Hikô.qesi_: ________ R_a_z_a_r_O_f,, __ R_a_s_a,_n __ B_. _D_i9_o_r_Ki_i_:___. 

f. •.. Filinca ) erde filln 
f rah ev kirahkbr .• 

D11JD8• ••• Maazaraı1 ılize,dir •• 

1 
... SuJU, elektriji, haYaaazi 

................ klft dejU .rl 
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H r "Resi11tli Makale il Önder ( Litler) il 

----
Mu~iki 

Meselesi 
--·------ Falih Rıfkı 

BUyllk reisin nutkundan ıonra, 
r•ıetelerde musiki mllnakaşalan 
•ldı, ylr&dl1. Fakat bu mlnakaıa· 
calar ara11nda mHeleyi pek hafif· 
ten alanlar olduğunu da ıörlyo
ruz. Meseli içlerinden biri töyle 
dly~~r: "Ortada btıyllk bir t•Y 
:•gıtıcıtini zaanetmeyialz. Zaten 
lisık alaturkadan hotlananlar 

('ttikçe ar.almakta idi. Bizim 
•needclerimlz timdi ta.,ıo ye 

' 11•ba çeıidi tUrkUler aöylly.
tıklerdir . ., 
t HattA dılıa ileri gidilerek, ut, 
•nıbur, kemençe ve kanun ıibl 

t•rk aletleri ile bir orkestra yap
lllak iıtJyenlttr bile bulunacaktır. 

Fak at böyük muıiki meselesi 
~u kadar kolayca halledilip ıi· 

ecek değildir. Kulakları ve 
ııevklerl garp 111uıikhıine abıtır· 
•ak ve konservatuvarlan düzelt· 
'inek.ten baıhyarak, yeni TOrk 
ı .. Uııkiıl aealerlnl bulmai• batla• 
illncıya kadar ur.un bir 111nma •• 
~ldit devri geçireceğiz. Bu devir, 
~ tutum ae kadar ciddi, tamam 
•e toptan oluraa, o kadar az ıD
~•cektir. 

Ea baıta akla ıelen ıudurı 
iokak, musiki yapmaz ve bOyllk 
•an'at yaratmaz! BByOk aan'at 
otan muıikl, Franaada bile dev• 

t tarafından korunup ödenmek• 
~ tıdir. 

ilk kurumlarımız, Avrupa ila
tatiarıaın eline yerilmlı olan h· 
taabuJ, Aakara ve belki lz~ir 
lconıenatuvarlarl olacaktır. Ba 
'tıtatlar aeaelerc• T&rklyede kal• 
-.alı, dailarımızın aealerinl tep
la•alı, bir yaadaa e•nçleriaiz• 
teknili: twltiyeai verirkea, bir 
faadaa onlarla birlikte Törk 

'
:tiuaiklılaln ıealerlai bulmıyo ~·· 
~malıthr. Konservatu\·ar<!n ydi· 

blriaci sıaıf li)·akatler illi 
' liç blylk erkutra U. aalaae 
lttiıUerlaL lldaci, lçlacD •lllf 
liyakatler plyua takı•ları•a ya• 
pacaklardır. 

Belllbaılı muılkl aemlekıtle• 
rladen ( Franaa, Alaanya, Ruıya 
r_~ ltalyn ) her Hae kıt menl•I 
lflD latanbuht, Ankarayı birer 
ttr• dli•r iki iç btiylk ıehrl 
W.:er lklter lıafta devredecek 
!ilan turuplar aaeaje edll•.
idir. Salıaeler uzun Hneler açık 
~».-;•cektir. Fakat aııl caala mek· 
ıl'tpler, memlekette aeyirci yetl.-
~ecek olan, tenkit melekeılal 
•Yaadıracak olan, bUyUk sanat 
l•ptaıiyle ıençlerimizde mualkl 
~kanı bealiyecek olan onlardır. 

Y alaa yurttaılarımızıa detti. 
,l'1rdumuza gelen herkHin ilk ti· 
•&yeti, akıam Oatl gidecek 
*al.ne bulamamakbr. Üç kıt ayın• 
•• Aakara ve lıtaabul, akı•• 
'8tı aldilecek muıikl aallaeıi ol
'9•yar. tehirler ol~akbu~ kwtanl
ı•hdll'. Bu tehirlerde tılyatro 11-

lannın bir kısmını belki uzun 
•tıddet mektep talebelerlle dol
duraeatız. Bizde de ıaııh•• ya•at 
J•vaı, ••veli merak, ıoara zeYk, 
~~ayet var.i•çilme1 bir ihtiyaç 
-..lae ı•lecektir. 

""' - Hlldalyell llllllyeııl•• -

' Muıiki T oplanbıı 

1 

Cemiyet .hayat .,""· başarılırınk iıtenileo h!r yeni it, 
o cemiyete derıo bilgi ve y~brk ouu.rundan dogan ıonsu. 
nüfua ılı hakim olan oııderlerın bamleııoden kuTvet almıetır. 
J.,ider, tarihin ilk gününde.o '-ugline kadar her cemiyette 

hüküm ıiirmüttiir. Önder, elınde '-ıl&i n ıuu·uımn meıale· 
ıile, gidilecek yolu ıııklandıran, yurtdaşlarıw o parıltıh 

yolda ytlcı ülkliye vardıran kamil in1andır. 

• SON TELGRAF HABERLERi 1 

Harbe inanmak Deliliktir! 
Bir Jeneral, Söylediği Nutukta 

Harpten Bahsedenlere Atıp Tuttu 
Lo•ôra, 13 (A.A.) - Bıyael• 

..n.ı ........... laaldaa.. Kınl 
Eutit98bla dyafetlacle •IJletllll 
1'1r auhlkta A 'Yl'llpaaaD wadyetial 
gtizden geçiren Jeneral Smutt. 
harp tclalikHiadea m8temadf yen 
baluıcclen kötl pıyga•berler 
aleyhinde pfidetll •öder llyle
miftİr. 

Jeaeral, yakaa l»ir za•aada 

harp olacaiını inaa•aaın clelılik 
olclul-a:t,le•'ttfr. Falrat 1a .. 
ldbtte Awnpa polltllra-
... .Urllldlyea lmYnt ol•llflar. 
Halbuki btltla deYlet aclaDalanaa 
bugün meıgul eden meıele a .. 
kerl cephe dejil, ikbaadl cephe 
meıelealdir. 

Bu kanpk korku aa1NJUau 
tedaYI edJp lyileıtirmek için ona 
ela aychaana çıkar•ak lhımdar 

Zelzele l Fransız 
Muıta, Çapakçurda Ve Meclisinde 

Siirtte Yer Sar11ldı Yeni Kabine 8eyaa•ame-
M .. 1, 13 (Huıuıi) .:.. . Gece ıa· sini Dün Okudu 

at 19,7 de yenidın bir zelzele Pariı, 14 (Huauıt) - Flanden 
olm11ıtur. kablneıioin beyaaaamoal don 

Garptan Şarka doi~u wuku meb 'uıan mecliılade okuadu. 
bulaa bu Laraıntının ayaı ıaatte e.1annamede fırkalar araaı mti· 
Çapakçurda •ukua gelen çek tarekeajnin de•am ettiil, Fran-
tlddetl!, fakat zaranaz zelzelenin aanın dahilde ve hariçte 
aldtlen olduju aalaıılm11br. sulh lıtediji, dahilde diktat6rllli• 

Siirt, 13 ( A.A. ) - Otla saat karfl Cnmhurlyetin mlldafaa ed:-
9, 17 de farktan rıarbe c!otru bir leceti, hariçte do•Uuk ve itti· 
zelzele .-olıDuıtur. Zarar yoktur. faklaran çoialtılacaiı, devlet 

Enaacaa, 13 (A.A.) .- Bugln ulahatı111a zaruri oldup bu 
mat 10, 12 de hafif bır zelzele ıılahabn viliyetlere ve nabiye-
olr.nqtur. lere de teımili llıımgeldiil bil· 
yeni M eb , us dirilmektedir. Beya11namenia 80• 

muıda denlliyorkl: 

S • • " lıtizah takrirleri aacak 
eçımı l•tlınai olarak kabul edillr. 

Aakara, 13 - Yeni Meclla Hlkômet llyilıalaraa mOzakere· 
bıtllıabuun 10 klnunuev•elden alnde kııa ailrmeaini meclisten 
itibarea baılayacağı ve iki ay iıti1ecektlr.,, 
aftreceji talacıin ec~Umoktedir. Y •· [ Bu hu.ıuata relen ilk haherler 
al meb'ualu Ş"'batı:ı 15 bıe ka· S inci 1&1'adadır.] 
dar seçilmlt ofocsklardır. Belçlkada Buhran 

ve hu u111l tam Milletler Cemiye
tbda 1ı.u..•1a -acı• • 

Jeaeral, lt11aclaa _..., Al-
•aayayı ralaataız edH •• beUd 
de zelalrllyea klçlkl&k flkrl11ln 
aa•ıl uaaklqtınlaltilecejlal arar 
br•lt ve dealıtir ki: 

11
- Bir tek çare van Diter 

•illetlerle tam mlaavabaa taaı· 
mak . ., 

lınıirde 
Havagazi , Şirketini• faa

H7etini T atll Etmesine 
izin Verilmedi 

lzmir, 13 (Huıumi) - Hawaıaıl 
tir keti a yuı 1 ti iade f aaliyetinl 
tatil edecekti. Nafıa V ekllet;l 
Vlllyete verdiği emirde ılrketll 
imtiyazı 3,5 aeae aoara bitecejini 
buadan evvel faaliyetlai tatil 
ederse Amme hlaaetlala Hkteye 
ujramamaıı için teılaata hükimet 
el koyarak tlrket hesabına ftl.
tecejinl blldirmfttlr. 

Harp Akademiıinde 
Ordumuu ıörmeye ı•lın iki 

ceaaraldan •Urekkep Almaa he· 
yeti dün harp akademiıini ziyaret 
etmiıler, T&rkiyedekl ziyareti .. 
rladen çok mıa11un kaldıklaraaı 
aöylemiflerdlr. 

Elektrikaıyon Şubesi .~ Aakara la - Ôaumtızdeki 
.~af ta lçlndo Mnıırlf V ekiliain reiı· 
Mit altıacl"' memleketimizla ta· 
1ılP•lf mualkitlnaılarnaın ittira· 
~ bir toplantı yapılacakbr. Yeni Mı....:liain 1 Martta top- BrülueJ, 13 - Kabine lıtifa 

laa~c1oğı a6ylenmektedir. etmfttir. 
Toplantıda mUH •uıikimiH 

••rilecek veçhe earnıtılecektlr. 
Avrupadan lhı•ı•len mualkl 
11.!it•huuaları da eetlrileceklerdir. r 
Macar Baıvekili Mühim /STER iNAN /STER 

lktuat V ekileti tarafıadan 
Elektrikaayon ıubeıl relallifae 
tayin edilen Abdullah Hamdi B. 
evvelki etin Amerikadan ıehrimize 
ı•lmiıtir. 

iNANMA/ 
Şeyi~ · Söyledi 

Buclapeıte, 13 - Baıvekll M. 
Gönıbaı bir ziyafette nutuk ı6y· 
leyerek, Roma miukımn iki 
ktıçOk ve bir bllylik devleti 
~irleıWrcliğini, bu birletmenla 
llyaat ve iktııacb anlatamamaz· 
bk:ana anüne geçmek içia yapıl
dığuu a6ylemiftir. 

Muharrir Sadri Ethem, propaıaadaaıa dotru ve 
uyı.-n ltlr tarifiai yapıror, diyor klı 

•• Propaıaada, hakikati taaı•aya çalıt•• bir nııtadır. 
Bu vaoı ~auıa muvaffak olmHı iti• ıartlu: Her 

ıeydea aac:e hakikate iaanmak, ••mimi olmak. Gaate· 

/NAN 

rllmek latenen hakikatin zıddına ureketltre ı•ç••••k 
•• bol teknik YHıtayı eli altıada bulundur•aktır. 
Propaıaada ltu •••ada aktif, bu •••ada •uYaffaktır." 
Eıefle aCSyliyelim, ti•diye kadar yapılaa propaıan• 

dalardaa blrçotuaua bu aalat.ıa UJP• ylrlmetlitlH 
biz iaaamıı bulunu1oruL Sen de ey okuyucu ; 

INANllA 

MünJerıoatımı•ın 1t1lıla
ıundan dercetlilımımlı· 
tir. 

Gizli Fir•ri 
Emlaki Meydana 
Çıkarıldı 

( Baıtarafı 1 iHl ylzde ) 
lerde bir ihbar yapılmııb. Milli 
Emllk Müdilrlliü bu ihbar lzerine 
t•tkikata ıiritmit ve hakikaten• 
Hocapaıada Hobyar mahallesini• 
Şuc11 ıokaiında Hki 53 •• yeni 
74 numaralı Y eai Poıtane kartı· 
ıındaki büyük Kıaacıyan hanının 
altındaki dükkinlarm yarım hiı· 
aelerinln sahibi firarilerden Vahan 
Kınacıya• Efendi ile Mercanda 
Da} ahatua malaallesild11 Çakmak· 
çılar yokutunda 76, 78, 80 nu• 
maralı llç blyllk mataz:anın aıtıda 
döı t hlsHıinia Vahan Kıaacıyan 
ve Mihra• Efendilerle Madam 
Serpultiy• ait olduğu anlaıılmıı ve 
Milli Emlik MtıdUrlllitl dün Tapu 
idaresine bir tezkere yazarak 
hu emllke haılne aamına el 
koamaaını bildirmiıtlr. (250) b~ 
lira kadar tahmin edilen bir em• 
lik buıfta milli ••ilk mtıdürll• 
ğl namına tesçil ed:lecektlr . 

lf. 
Milli emlik müdürlllil bu ltl 

takip ederken flrarllerla lıta11• 
buldaa ne ıuretle ayrıldıklarını 
Emaiyet dördiacft ıube mlldlir· 
l&tBadıa ıer•uıtur. U•ua 111lld• 
det cevap alıaamayıaea enalllı 
aıiifettiılerl faaliyete ıeç•ft ve 
dördtlacü tlbe baıkitıbl Mulalla 
Bey tarafmdaa ltu deayaaın ... 
kiden ••llk memarlup ve ko• 
•lHrllk yapBUf olaa luaa Bey 
iımiade bir taklpJiye verihllji te .. 
bit edll•lttlr. lcl41a edllliiğlne 
ıöre de llu doaya allkadarlwdaa 
Artia oj.111 Serldı Kıaacıyaa Efea• 
diye veril-'ttir. 

PoU. tlla ita 1a .... tald talaW• 
lrabaı ltltlr... •• taWP"çl lhaaa 
Beyle Serkiı lfeatlt,t •eve•t 
mlddei11•11•llll• ı&ader•lttlr. 
olarak Mllddelu•••lttk a11çlu1aR 
blriacl mlıtautiWit• •ermiıtlr, 

Hariciye V ekill 
Cenevreye Gitmek Üzerı 

Şehrimize Geldi 
Aak-'ra, 13 - Harieiye V eklll 

Tevfik Rlttl Bey Milletler Ce•i
yetlnln toplubıma lf\lrak lçla 
Istaeula hareket etti. Oradaa da 
Cenevreye gidecektir. 

İhracatımız 
Fazla Navlun Yüzünden 

Müteeııir Oluyor 
Harice uttıta•ız memleket 

mahıullb elyev• ecnebi vapur• 
larlle a6aduilm•ktedir. Fakat 
ba&ı ecnebi kumpaayalannın fazla 
aavl11a aldıkları, bunua lhraeatımız 
lzerlae fena teair ettiil ileri 
ılrtıl•ektedlr.Bu feaa •adyet ık 
6ntlnde tuhllarak ilaracat eıya• 
mızın Tlrk Ya.,.rlarUe 1.6ad.
rll•eal imkinlan aranacaldır. 
Boğazlar Komisyonu 

Reiıllği 
Amiral V uıf Pata Boğazlar 

Komiıyonu Reriılltladea çekilmif, 
yerlae Hki deniz mllstetara 
Mehmet Ali Paıa tayla edilerek 
vazifHine bqlamqbr. 

........... ..... 1. • • ... "' •• ~ 

---Te9ekkUr Ederlm---

r G ,. dk ' ec:e.eyın para ı·z •rma için 
evime allthla taarrH edealeria te
c:nlslerl11I nlntunızıa kıymetli 
yardımlarile defederek muhakkak 
ve feci a.ir akıhettea kurtuluıu•u 
mulııtelif YHalt Ye bisaat f8l•ek 
ıuretile teltrik etmek l6tuf ve ne• 
zaketiade i»ulunaa dolt, akraha, 
arkadat ve mHlektaı Ye biti• 
taaulıkları•a mlaaet YI tlkranl•· 
rımı arHderim. 

Soa PHt• SahlplerlallH 

H•lll Ut/I 



Tirede Köy 
Yatı Mektepleri 
Teşkil Edildi 

Tire ( Huıuıt) - T.renin ®i 
köyleri, işıaJ pnlerinde baıtan 
bata yakılmıf, yıkı mış, harap 
olmuştu. Cllmburiyet devr.nde 
köy halla yenidea k6ylerioi ku,. 
mata ba1lam11lar, fakat mektep 
yaptıramamıılardı. Ctımburiyetin 
feyzi, buralara da ulaımıf, maa• 
rife suaamıı o an bu vatandaşl ra 
nurlu kucaj'ım açmııtır. Vali 
paıanın ve kaymakamın himmet• 
leri ile Tirenin eaki hUkfımet 

binasında, mülbakatta lıe Bogaz 
içi nahiyesi merkezınde, Kahrut, 
Arpacılar, Eakloba, Yen"oba köy• 
lerlnde birer kCSy mektepleri teılril 
edilmit Ye k6y yab çocukları 
okutulmaya baflamlmııtır. 

Tire yab mektebinde çocuk· 
lana timdilik adedi 35 tir. Bun
lar yedi J8flHaD on iki yqına 
kad.ardır. Belediye bu çocuklan 
mektebe giderkea laamama gBn

dermif bqlarıadaki memurlann 
nezareti altında ha•amda braı 
edilmlf, yıkatbrılmıı, dıı elbiıe 
Ye iç pmqırlan yepyeni yapıla• 

rak rf ydirilmif, çocuklar medeal 
bir kılıkla ıehlr çocuklannın 
aramaa karıpnıflardır. Köylerinde 
çıplak, yaluıayak ıezea bu bike1-
ler timdi ıehrlmizln Umekteple
riade okutturulmaktadır. Bunlana 
late ve 7atak Ye ıair ihtiyaçtan 
Tınliler tarafından temin edil
mektedir. Bu mlnaHbetle (Y oksal 
Mektep Çucuklan Koruma Cemi
yeti ) namile bir cemiyet teaia 
edilerek idare M,eti •9'•te. 
bqa Hacı Aziz otla Gani Bey 
ptirilmlıtlr. Cemiyet varidat ve 
muarift teablt ederek bir btUçe 
•amlayıp çlzditl prolfam macl
ltiace çabfmaya baflallllfbr. 

T ekirdağında 
Dün Kurtuluı Yıldönümii 

Sevinçle Kutlulandı 
Tekirdai (Humıt) - 13 IOD t...... Tekirdat hallama lmrtahıı 
~ attıtı ilk adamı oaluchraa 
", .... ltir ... dlr. Ba .... 
yurda 20 T emaa 336 11...mde 
1abaacılar ıelmlflerdi. O kara 
,anlerde ıızel eYler ıılolm11t 

k6·1ler, Pftlllder 10yulm111, Jurt
b ,tara bir ~ plmiftl. Yurdu
amu çltneyen 1abaacılann 71-
zDnden T eldrdatl'tlarm yhde 
1etmltl ı.taabula Ye Anadolu 
kıyılarına •tınmıtlarcb.. 

Uzun didlpıelerden ıonra 
Anado!uda pleyu Tllrkln ...ı 
yerleri titretti. 

Şimpk tlbl bir hız.la lnlade 
,açlık, ••ıel taaımadan 13 ikinci 
tepin 338 aabahıada kartancılar 
Tekirdaiına ıeJdil• T ekirdağanın 
.,..ı ati• aalaillerlade alba nakil 
Ur brtulut glaefl dotda •• Kor• 
ka bf.aıu, 16zl yılmaz Marmara 
çocuklan o ılln tutaakbk zlod
riaai kırdılar. 

O pdea aoara yqll yurdu· 
muzun veri•ll Trakya iliade de 
•pllİZ bir kurtulıq hayaaı eı· 
meye betlada. O ah bupndilr, 

tteclilderimbi, 7&belmelerimizi her 
yinelen ilertetiyoraz .• Bitin yln
ler l;akimındu Trakya ilkeli de 
hiç durmadan yllkıeliyor: 

Tekirdaj1nıu (12)inci kurtuluı 
yaldanllmlnü bUtün ildqlar ••· 
vinçle kutlulu1or ar ve herkea bir 
ağızda haykırı or: 

- Y •tz.• ı ulu önder;miz! •• 
Var olsıı l iJ~ümiiziin Ga.tilİ. Ga· 
2'Alj L. 

E Rl 

erzifonda Yeni inşaat 
Şehirde Yeni Elektrik Tesisatı, Asri Mezbaha Yapıldı, 

Park Açıldı, itfaiye Tesis Edildi 
Merzifon,(Hu

•usl) - Kaaaba
auz gtın geçtik· 
çe kala balıklA.
maktadır. Bu 
inıan arllfı kar

tısmda meYcut 
binalar kifayet 
etmemlye ve bin
netice bir •llma 
bululam hiuedll· 
mlye baılamıftır. 
Sllkna ihtiyacma 
cevap Yermek 

pek mllıktU ol· 
m-lllJf, kuaba· 
nıa hemen laer 
tarafında bir çok lı&nlfondu skel lııiı görönüt 
yeni fn .. ata baılamlmıftır. Yeni 1 da tanzim edilen n tealtab ıe-
lnfaat aayılamlyacak kadar çoktur. birde au ihtiyacını tamamen kar-

Beledlye de bu haratetll çalıt- 11lamıt bulunmaktadır. Tetla edl-
maya i~ak etmiı bulunmaktadır. lea yeal itfaiJ• bUylk bir 
E•Jd re ı Haaan Bey zamanında ihtiyaca cevap vermlı bulun-
yapılmaa aa bqlanılan ve yeai maktadır. Şehrin ihtiyacını br-
intlbap arifesinde bitirllmiı olan fllamiyan elektirik teıiıab da 
parkın ldipt ruml yapılm11br. yeallenmlt, aantral 1enl mot6rler-
Yine eıkl beledi7e reiai zamanın• le techlz edllmlfllr. Bu yeni teç-

hlzat ta 20 ıl
• ne kadar faaliyete 

geçecek, kıamen 
karaıahk olu 
fÜİr baftanbap 
aydıalanmıı ola
cakbr. 

BeledlJ e bir 
de url aez· 
balla yaptır.ur 

br. Mezbaha da 
faaliyete seçmif 

bulanaaktachr. 

Bu intihapta 

belediye reiıll• 

li•• aeçilea 
Alurzamaa zade 

Hamdi Be1 çahıkaa, becerikli 
ve lcendlılnl •alka ıeYdirmlt bir 
sathı. Hamdi Beyin phria imarı 
husunda i>Gylk bir gayret aarfe
deceğl Ye baıhca nokaanlan ta• 
mamlayacata aaulmaktadır. 

HlllAıa Merzifon az umu 
aonra yeni bir çelare almıı oJa. 
caktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~-

Diyarıbekirde 
Bir Bakkal Hançerle 

Ortağını Öldürdü 
Diyarıbeldr (Ha•sl) - Burada 

bir cinayet olmllf, Zl7a lsmlade 
bir adam dlıkkln orlafı kiıap 
Abmedi dlSrt yerinden hançerle· 
mek auretlle GldOrmDıtGr. 

Dajkapm dftftllda bakkalhk 
ed• Ahmet, 1f1 •eaifl•ylace 
kanduracılılda mefl'll olan ZiJ•JI 
Jaaıaa çarak olarak alBllfbr. Ziya 
dDJdc•nclald lai&metlerlle AluHdl 
memaun etmif. itler de blıblHla 
genftleyinee Ah•et ZIJaJI ken
ditin• Ye tieantlae ortak etmiıtlr. 

Birlblrl.tle pJet ı,ı .-Pa• 
ba Ud ortajıa ar ... da claa1ettm 
biraı enel dDkklaa alt itler 
Jlzloden bir knı• çılmq, fakat 
dlkkaacla bulanaalU'lll aldahM· 
leal Ue b. katp bertaraf .Ul
aiftir. 

....... Ud ortak Jhıe eski 
umbnf1etlerl ile itlerin• koyul
mutlu T• akta•• doğra da bir 
arada bfaıı ttltda.mek ıtt .. 
mitlerdir. 

Ba kararla Babtkarl me.ldine 
tiden Ahmetle Ziya burada bir 
yerele loturup içmifl•rdlr. Kafalar 
chuaanludakça birkaç -t enelW 
mlblazaa meuaubaM olmaJ• ve 
her iki ortak k•clilerlaia hakla 
olduğunu aGylemlye baılaaqlardır. 
Bu IRd'etle bi.az enelld ...... 
,..ıc!ea bati.... n aillayet fı 
d&ilfml,. blnmlf, Ziya M dl
llt u.ıuıada lıamil oldup ..... 
çeri çekip ortalı Alım.dl dert 
J•rinden vurmuı n kaçmıfbr. 

Ahmet clerlaal h••• .. J• bl
clmbmt IH de llmltllr. Ziya da 
bir mtldc:let aoara yablaa-. " 
adliyeye tealim •dllmittir· 

Konya Belediye Meclisi 
lçtimalırım Bitirdi 

Konya 15 (A.A.) - Belediye 
meclisi ruzaameaiai ikmal e~ 
olduğundan Tefl'İDiaaal içtlmaıu 
aibayet vermiftir. 

Ankara Sergisinden Bir Köıe 

Milli lkbaat ye taaarruf cemiyeti tarafından Aakarada tertip 
..._ ..,..ı çok rajbet lndm8fbar. Sergide Tlrk aaa'at •leaaeaelerl
nln çok ima bir ... anda elde ettikleri b1J1k •naffaklJet bulz bir 
tekilde ıaıtllmekteclir. R..Umiz bu ıerglde Tllrk derlcllitfae talWa 
edilen yerdma bir lm1111111 ıa.termektecllr. 

Balıke•ir 
At Koşuları 

Bahbm, ( Ha..t ) - Yant 
ve ulah enclmealnİD tertip ettitl 
koıulardan tik kotu y•lnde yapll
llUft bhılerce kiti ıantfan ıeynt
mi__ttir. y apalaıa cllrt k0tudaa 
biriacielecle A.a .. n, lldndaiacle 
MllrDnet, tıçllnc:lllade M ... , 
dardlactlllade Sllla adh haJY ... 
lar birinci ı•lmlflerdlr • 

Konya da 
Lağvedilen Muallim Mek· 
tebinin Efya11 Balıkeaire 

Getiriliyor 

Bakbllr (Ha-') - Utye. 
dlla KGaJ• Maallba Mektebim 
bir 1a •• ..,... bu •ne pamlyoa 
kmm açılan Bahkeair Ortamek• 
teblaa werilmlftlr. Bu eualan t ... 
ı.-aı .. k._. oıtamektep Mlldlill 
TeTflk Be1 koa,ya1a ıttmlftiı'. 
K•J• lılualllm Mektebi Tabliye 
auallbal Y qar, maaikl muallimi 
Kadri Be,ler de Baldr..tr MuaJ. 
lia •ekkW•• taJla edil•ltlv6. 

Trabzon 
Halk Fırkasında 

Trabzon 13 (A.A.) - fırka 
ocak koagralan bibdftir. NaJd. 
J• koaıralan bqlamak lzendlr. 
MeclW umamt meçim lçla hazır
hklara batfamlft farka t .. klllbaca 
aza yolduaalarma batl&Ullfbr. 

Trabzondı Fmdık Satıtı 
Trabzon 13 (A.A.) - Bu u• 

b .. boruda iç •aıoa lı faacLk 
42,:iO kunıttaa aahlm•fbr. 

Armutluya Vapur Seferleri 
Armutlu, (Huad) - Arma~ 

lu,a yuna laaftacla 3 ... npu 
utramakb, buda muvaula lhtiJa
am •l•ldia m..tebe temla et
mekte idi. Halbuki tladl npar 
leferlerl bire ladlnüftlr. 8a Ta
alyet Araatlulalan çok mlfkll 
bir ftll1ete kopHlltar. 

Çtlnkl ... dl Ana•tlaaa lllra
eat meTalml batla-. balaamak
tadır. Vapur Hferlerlala ylae iç• 
çıkanlmaa Armatla Dlracabm ko
la,tqbracalr, •llıia bir lbtlyaca 
ela ~·P werlllt oıa.ldtr. 

1 

ı Münalcaıa 

Bir 
Cevap 

N•r•ll•lı Ata 
•F ototraf haberleri» l•mio 

u yua, bol fakat hayh acemic 
realaler baıaa yol bir baft 
gazete çılayor. Ba suetede çah
f8Dlardan Murat Bey iaminde biri, 
racllodaa ince aazın kalkmaat 
tlzerine ıidip musiki ile uğrqan
lu arasında aaketimsl bir ı•1 
yapmak W:emif. .cSallhiyet a bibi 
birçok zeyatın fikirlerinin en 
canlı k ıımlarım takdim» eoiyoP 
mut. Yedi kiıiden ibaret olan bu 
• birçok zev tın » bir ikili cevap 
vermif, bir kıımı boı do dil • 
memek lç"a bir ıeyler söylem· , 
Ceııbal Refit Bey de hiçb r ' y 
ı6ylemiyeceğini bilt;l"rmif. Ne 
«canlı kııımlar» ! değil mi? 

KonaenatuYar m6dllrft Yus 
Ziya Beye yalnız muıild hakkı • 
dakl auallnl aormakla kalma~ır· 
Durup dururken İfe beni, evet 
yaabf detll beni karıtbrmağı da 
mbulp bulmup « Erbaba kalem
de• btr Nurullah Ata Bey • rd!r. 
Bu zatı muhterem mualklden hi9' 
bir ıey anlamadıj&m kemali ifti• 
laarla 16yler Ye muıikiden s:ıh
yorum diyenlere f8fU'• Bu aıe el• 
hakkıada fikriniz ? » Ben bir 
..... ıe oluyorum! hem de mu 1 1 
balaılndı!.. 

Murat Beyin ıözllnde doğrd 
taraf ta •ar, doğru olmayan da. 
Muaikfdea, herlaaıısl aevfnd~ 
oluna olaun, pek hazzetme"'*' 

aalama ;mfakat buna iftiharla değil 
blllkiı içim 11zlıyarak ıöylerlm 
ı... «> un ıarattığı, emek aarf 

bir eksikliktir ; eksikli e ~ililit9 
mebe tllbçttır. Muaildyl Mveaio 
lere, anlayaalara ...... ; içlen.. 
de lalr•et ettlllm. llattl bka .. 
dıiı• ada..., Tardır. Fakat ile 
-1adatuu l&yllyene de laaam 
..... plaeı: blrçoklan •aaJarıaJ. 
dip bablrleadilderl Ulde a 
daabp•ablrta~mbeyllk,.• 
lerl tekrar De iktifa ederler. O. 
lar auaikldea olamaz ve zavale 
hlu ulamadddarnu da ulaaazl •• 

Aad lmdaim dlaet Murat ~ 
,ıa .. , .. 1•••• ..Uer icat 
aal detlldlr. Yutul Ziya Bey 
blkıp oaa cevap Termit : Hugo 
da muallddu ulamazmıı ta, 
W aper oa• için bU.em ne d 
........ tL- Murat Bey Jİll• 
nJOr: "N. A. Beyi Hugo'ya 
beueti1onuaaz? - Yok efendi 
•• mllnaHbet, utağfurullab ••. ,, 

Halbuki bir ko ... rvatu•ar m 
cltlrl keadiaiae ıual aoraa gazet 
cly•: "Efadim, bu aualiai 
aaild Ue Wfiil yoktur. Her ban 
ltlr ldmHBia aala11p ulamAma 
bir •eaele delfldlr, pha"ye 
Bu liz• mUllkbala •• olduğu ı 
beal• beclll baaatlerime d 
.... , •• y1m .. c1e....ı llzla se 
ma miydi? Yuaf Zip Bey b 
aa 7eri•• •••I aalabyor, " 
prit,, yapıyor ••• 

Bea de dinip ou: "Mali 
deD baldetliHrken .... ı aalatma 
.... buna dair 11Hprit,, yapmal 
iktifa etaealz acaba b11 balıi 
11,U,ecek bir .. , .... oı .. 
daa m ileri pli yor ? • dete 
memaa olar mu? 

Burdur CUmhuriyıt Mıydı 
Bardur 13 (A.A.) - Ş.br. 

Camharlyet •eydaauma ya,.S• 
lçla beletll7e 1'°° Ura para Y 

miftlr. 



f ~i!J!'••t Aı~,,,;) 
Yeni Bir 
Müdafaa 
lttif akı Mı? 

Pari Midi. ad .. dakl Fraaam ıan• 
teıiain, lngiltere, Fran1& ve Belçika 
...... d. ,... ltlr tedafli ··- rapıl· 
datıaa dair ••nliti bir laaberdu clb 
kaaac:a ltalanttik. Gu•teye l'li'e it 
clevletia hava kuvHtlerl, milıterek 
••ya ayrı ayrı bir tecaYlı haliade 
l.irllkte harekete ıeçeceklerml• 

Tedafüi o1an aalqma ve ittifakları, 
diplo•atlar ötedenberl • ıulh koruyu• 
•au" aa1arlar ki .. kaaaat bir 
'-kı•dan clofnadur. Tecarill lttlfu• 
ı.,dır ki aullıu puifaa etler ve dla• 
r•11 harbe. alrGkler. Teclaflli ittifaklar 
teeavlıi ittifaklara bir cevabı r6t 
•••ektir klı Sis bize tecavlı içla 
ittifak raptınızH l.b d• alsia tecaYI• 
dalzt ka11ılamak iti• anlathlL 
\"anlı Yu•111ta kal'fl JU•nk. 

BIJlk harp arbd•tl olaa iN 
it devlet ua81acla p pal ittifak 
• •iv baJdutM • Al...,...• ..... 
•irlade v,, .. , maalaetl••İlll parpla
.._ •aba4ile weket• .eçm•al 
ilatinaalinia 'Hrcllli •diıed•• ilet• 
llaqtur. Çlnkl bu it dulet Alman• 
l•aıa, muahede hftİfına, hani hani 
~Dlhlantlıfına kanaat ı•ttrmlılerdlr. '*'•1•1 •aallecf•alnln Almuya tar .. 
....... parpl-•••lt ,.. ............ 
,atlak Yer•HI •mütlr. Ö,l• W. 
......... ki ... ,... ....... ,... 
latiınaııs alete bot&bllir. itte JW 
ittifak, Almuyu .. kıpırdama HrbHt• 
lllhtl llaltala... lfia JApıl•ıttır, 
de.aıı1or. 

Fakat ....... W. tM11ı1 MhY.• 
tir ki bu .. idi ittifaklar ... bl bird 
•eelktire•ınr, ....... ldne •eP-' 
••z. Eter Mr ..... .ı.amuı late9a 
1ı,., ................ ......... 
taa ..-.-• .ı Ya tatbik eclilıae.t 

dlr. Zorla temin eclUh aulla 

M~ Maıolfnf ile 
lf uhim Şeyler Koau1&cak 

a. .... U ( A.A. ) - AY1UlurJa 
kili iL Şutall Wta ...... 
reı.e.ldir. R....ı •ir m.W,cti 

z ol .. b• dyant eaınnda lt.i1a• 
A-.uıtuıya•Macaridan aalatmam çer-
.. .._. cW'N ........... ,. .... .... ......... , .. 

fılo.67 
JI· 11·984 

~ ..... ... Aldığı la· 
deaı zamma .. bltDn arkadar 
._...._ lalta •• vea '* 41nc• 
...._ ıllrWHL 

Füat bw mat ... nın huıuıl
P'Glli ,...... talildıjı için prk 
.._.. WtircBit llald• ,... ... .......... .,. ............. . 
lllll&JJwa.a.t.-ktkunınl 
Olarak oraya 1•rfeld. 

Taldp ....,_.. •••hm•• 
LtaabuDa allkatıi Jr.eallm(f ılbiydL 
lluclat •wk•••n ...... n ........... , ... .. ... ,. ... .., ...... ,. ... 
ldr, d6nen Mr arbda .. uzunca 
~ •Lt..p ,. .. v. ( ı..,a),. 
.. raktaa kur•& 

Fu..t salaa tir tarlWe lttP ... _ ............. ,... .. ..,., .......... .. 
tlkendL 

Dellmn• .... nzifeJf ... 
-.alı fçfa bltlll lmnwtife 
çafqmap bqfamıtfı. 

FMaı lkBmin deiftmeal, m'D' 
laitia çorakhjı on•n h•• ruhu 
hem aıltbatl llatlnde tetir ıa,pı
Jerdu 

••• 
Bitlerin Adamı 
Londrada 
Ne Yapıyor? 

Lencfra. 13 ( A.A.) - K•dlainfa 
Loadraya Venay maahednam .. hlia 
erkeri ahkAmı Uıa edilmek ıartile 
Almanyaaın Milletler cemiyetine ve 
ıilAhlan- b11akma koaftraa-• sirm•ll 
ıınhelealni mftzakere 6tmeye ••lmiı 
oldutu IHllda•M 18111U'fU• MYUaa 
eden ıa1ialar• tloj'r• olup olmadıja 
auretlnde aorulaa bil' ....ıe ce.abea 
M. Bitlerin malar•• aclHu M. Foa 
Ribeatrop ıltyle de mittir ı 

• - 8a buauata Wt Wt PJ lilml
yorum. Belki de hayal mahıulld•._ 

M. Rlbentrop keadlılnln. At.ur .. 
nln Mil letl•r eellliyetiae pmek için 
teıebba.. memur ol•ıdı,...._ u-mı 
mahiyette ılSrlfBleler 7apbjını .a,. 
Jemlftft. Kendiıiaia laarlelye aasırlle 
ı1rı1 ... 111ct.a1Hn pkn .. rr...r 
teWitcle tle M. Hldeıla al•••iliala 
h.it bJıo ,..ı teklifte .............. 
bildirilmiftir. 

Deniz Silahları 
Şimdi De logiltereDİD Yeni 

TekHff Göriitilüyor 
Londra, 13 fA.A.) - .... ilteN; ,.. 

ponya ve Amerika arasındaki Dealz 
ailAWaııaı ualtma ............. 
foaiJblerla ...taya •ttafı nlattm• 
tıkllf .............. hatibi •talt-
,.r. laJd Vllflaltoa .......... .... 
J.5•'5 DlabetW üt'lftlna ....... . 
A....nkahlu _ ........ Fakat ,.,_. 
Jarbuıue ... ftlııı-h•...,... W. ......... 

il. ..................... . , .. , ... ,,. ............. .. ........ ·::··=· Amerilla ıauA..:.: haberleri tekalp 
etmlftir. 

ltalya • Lebleta11 
Vuıon, 15 ( A. A. ) - hracla 

, ...... ,., ... ..... 
Maate..,. .__,.. ....... . 

o, .... Otclll 
Şerbarr, 15 {A.A.) - Bir tayyare 

d ...... •ı kiti ..... ladM relip. 
il.mittir-.... .,. ......... . 

llülllko .. ıa 'A.A.)- Helıw'Ai 
k&fui açıldannda ikl ttıdealla &..W 
çupıı••t, 17 "" .... tt& • 

..... Calllt-

a..lana • lillaale ••* 
..... llpd • .... - ı'ı' .... 
pk,..,. ... 

Gllllit ........ Al .... , .. , 

llı±s sbıta.. 
lld lmdllt ........ •u ..... 

vıa ,._ mı lakı• •• .,.., 
tiılal a .. lçla tlz•b ... .,. 
.. ~ Jıl .,... Wır ... ..... 

Ve Reıit bir yıl trıa.r. M 
des.c• ctıtb• alu qlilr•nl& ...... 
df#ndm lteld._ k vazif•Jl 
yapa\lmel illa pa~ipia bli
tl& ateli u. çaf..,ocda. A.,.a 
amatakad& badial ıtbl ıeııı Wr 
jandarma k_.n•ıa YNcla. 

Rqittea ~ir pl anel H.W. 
,. bi&. Jlbıltqı Cemi .. 
t&pla OllllD alili çelı ... k latqu. 
• .m..w ailıirl biı iatiz••• ,.. 
paa t.adı,. dai•a net' eli W. 
ıençtl. 

liri luıdlll •edatle oldtıldan 
rçfa yazif'eferiüt ne l:adar null: 
oldupa da talcdfr ei"'1.1•la~dı. 

tatea hmandanf&lt h.P iaMl-
,.tlerininJ:,..illl içla = h .... ,.,..., 

11aaaar1..1 
Tekzip Ediyorlar 

lUSfalr 1&JWMuua 
döMql ....... 
Lıaih baft-.. 
v ... Mı bakat 

Parla, lS (A. 
A.J-rnaaa.r... ............ .,.... ......,...,, 

Fransızlara 
Göre, Soa 
İttifak Ha
beri Yalan 
Bir Şayiadan 
lbaretmiı 

., ...... llsll ... 
•• mukaveleleri 
..... t ......... 
dair çıkan haber· 
ler ~lzerlne, iyi 
........ U.. ........ ... ..._ l raf.ad• ........... itilAfların 
bt'I ., ... tekalp .. ıt'pr n ...... taaavYur edUemlyecepi blldirmlılerdir. 
W,ettu ,.,.._ aaltımw .ı- MI&&. Paria reımi mahafili ele •JDI ... tı. 
....SU lutriftt4e a-..ı ••t . ..., ta- kad l>eyaaaffa •utuaaqlıs4'ır. 

(a ~ö~ül /ı!er~~J 
Evd11 
ilk 
Çocuk •• 

$1Jle bir mektup aldım: 
" Bir çocağa •lik ohaak için 

bw Wr iki alo ~de karar •• 
.... •ecbarlyetind.,lz. Ben 19tl
y--. YaYaaıızı satfamlaştıraca• 
t- ....,.,... Kocam aksi fikir
dedir, Bize zarz"' yetiıen sreliri· 
mizia, ar.aya ltir de çocukla, zaruri 
1HNaflan flriaa kAll ıelmiye
djlnl dyl6yw. Bir haftadır mt
aak .. a.ı.t711. tM • b..ı kandara
bf.fyot, ae de &en onu. Korkuyo
rum. Bu anlaşamamaıhk uzana 
ıwn.w. b.. ...c1ır. w, .... ... 
... ,,_ .w -- yu,, ... futma 
...... bl9ak. Sana ıormıya 
karar verdık, teyzecitia .. 
derain?,, 

Bu, lfyle hlr meseledir ki, llzerin· 
de iki tmaftu lılçblrinln fllui ili· 
W.. tıla--. 1WMlı tllnyaya pı.
.... -.'• lçm.ie ,.ı ..... Dn.-
1'fta llr..,. açılacalıl ı....,. gea.., 
seYlnen, ze't'k duyaa iki simayl 
birden ı&rmelidft. Eter bilikia, 
.ıot•• •und4er 11..-.., ka· 
cm. l11Hılaıle er. .-e• bil 
f•aa. bUe, .,_btlir helkl 
blllll - lç{n llaçmlamt olma-
••••... Wr ..... k•l•lt' 

···~·~ "•d ..... ftl'll• Danzigd _..._ r... bawdadır. 
Hitlercilft l•tiluabattll • ••Wdemeyl 13ylıcltktea 

Yeni Kabi 1 
Fransız MecliaiaM Bi,ak 

Bir Ekaeript 
Kazanacak191f 

Korkun" Hidinler _. •• • • da. •rk•il ele apı 
Y ayn hakh he'eak... ._.._. 

Çıkarıyorlar11111 alamam. Mubaldlak bir yaY1'11, 
Daaair, ıı (A. A.) - lilutad• ,.. Jır.a•• •kep, erkefp kHtaa 

,.ı.. NaWye latiıı•llatNMla N.._ Nil.,_ ipleria • ..,...., 
b1rstk tlddetll hldiaeler• ıtltep el· t.lenilir. l>liet tltraftaa bu lNat 

Parı., ı:t CA.A.) - M11rit- ..ı ee. 
ull ••n111plua ,........, •H•a bam 
••taa neı e•• dalltılma-

-~t~•:W·;$.:: ., -
...,., ... _ 

f._ Pewlat DMllf', lif MI ...... 
.... ılll.,H 111 .... r .... ,. ... 

................ bir ....... • ..., 

Grdttr• H9b...t .....,.... 
flfarl:lelt, !! (A. A.) - OfdafW ... 

...... d .............. ... 

.... ıa ki .. ....., ...... ti. 
9 2 

1 
VllAJ91 • .,._. .ta ••••il ı •lmit. ı... a. tlu..- U,affusm 

- Mır .... w.u ........... olD.J••• 
t ................ y.. s...,. - .. ~· ..... ......... .., ............... .. 
.,.. .., ..,... • ... .,.... P .. ta ...-• .ı.. r Mm 

• .._ •ınmtar .. ._. laeWi,ea cWikanhhP ldeta W. 
da ..... ...... • ı M91ili .... •kq aif»i es'••M• 
ı., c•ll• • ....... ltlıa _.. kaUuy-. Dm itiaal&-.. ~ 
•• ise ı' • C 1111' lı • 1 l)a Aıalarıatl& -.ıamw.i (tabllôt) 
WJ•ıt. As ıı'ıı J•, ...... ev• JW..,;w bir Kipfet ..&• kua-
ı.- tl'Jlıs«lıırı& penc.. m ı..dar ultgi-.ıirlf-rlır& 
r.. lslllflc .. _._ •kasında Nil.&,e& hozuk ıolluda lidi" 
.... Wr ..,.. •ılliJclarCL. Ea pMlapp cmtau. faılaraa. çı •r-
111 ı• lhıil ... _.. barkl~ ._. lufdaa eıilp. radrUk~ 111 laı
.... ... .. , n el, ... ail• ... nafan klb. be.t ~ .., ... 
IW tlla IJI ..... '- adam& aız bir miaalir gibi aaatlerce Lek· 

ftW ...... ıocujuna Mlttew ...,.. ftllu clanna ka· 
kavuımak için geniı bir bahçe hMtk IJtranbeldP 1"'9ecr.ıa .. 
ifill•ld ... _. atıyeıdu.. ....... 

G.., '-• .. •• ,.,., •• Ye ,..t• terltaınla ~ 
daki bemeo laemert ....... ., ı.1 .. a11 mel:hlpl9ı. G••• 
altitlıllil• ı...- keadi'tsia• bir postaneye gitmed•n hemelt ** 
... ............. lıekli,.a " ......... ~u. 

On aekiı ıenç zabit. Kanları Anık J•Da ....., bk - pt 
kaynayan, kafalan itleyen, dnnya• Qlwııb.. G.b.t ,._ '-
nın gl&tfni v• Y•t•Ylflm Lil'eır .. mak. IMSıelİDdm ..._.tlllue 
OD ... ...... 8a pnir, MatlanDdaa .. vpuı.illda, ... 
.... ve .,.. .. J9d k6ıeı·a il uılerüulea plea •ldupkn 
b-.. .... k:W ,,_. •ermlt- Wsa p1...., uld bir metlle• 
lerdi. d.Nik•nı.. tlbl- u.lter e.cler ..... 

Bu ..,. ... fll.t .. F bu- kalin.Uoe bu noktasaıa dikkat 
lunuyotdu. Hemm h6püııfn bndl eıde:ek adeta yuc;eaiae. emerc .. 
-- alara iW.,.r. ttca .. ... obrlarda. 
atlan olm•ıta. Ckak ve çok geri yerlerd• 
~ kafile fıalfBtle - ~yan ıenç te uyanıl in.anfat 

jlrftylfler yapırw. Bii aunllıl teecfenl meıtizlenfetr felea 
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a. • u •aMmk kolaJ ........ 
........... d., hltat, .-kek 
deditan c..W elur, o muum 
ı&zlerinde, daha fazla çahfap 
daha faflt hau•JI ttllla 
e-.l Mı ... dd ned.. alr
.. m.a? 

$ • 

kıymeti ....... a. *llJ•, M 
ıurbet acııım tatmayanlar bil
mezler • 

Ar-- - ,..,_ .. y&zl .... ~ ........ , ... .,.. .. 
.... parç• ... .....,.. Mr 
,... i~ çcllifa Yr aramofon 
pllfumn, L9Ü IN.tlea lelwinii., 
buruıuk hlr dost mektubunun ne 
k.ymet biçilmez uzine oldupnu 
t.u çiT•Jf ,.kenlv. e prLeli yaıa· 
, .... Wlir-

................. IWt ..... 
blldtfeıfbe f'IJre hll' hfıt pıogs 
ramı çizmiflerdL Kuftlp, gazüıo 
ıeflrlne aofcdufdarı ealli Lir 
karakoL Wevmda hep beraber 
yemek ~ pc.ı.d b•ada 
ta •Atıt oyniyorfncfı. e .• ,, __ 
1 k•.-ıırda ..... ıdtt M •ar&. 
B ı.. LulaLil&ferf ee• rr. sn,. 
le ıakflr.. Retfl •• Ceib 
iki arkadaı' & '-alMı Lurada ,,., ............... -'•· 
,. .. _. ptfll aıw a.,clt. 

OttlMI ............ ip. W1 
...,,.. M"••ltlan haldd Wıtm6-
clırtlr. 

'Y .ı.aa oıada aç Jdchr cahtl'ıt 
bir ....., ça....., 11kaı.ak bir 
Y• keıV Üfli. 0- .._tasilt 
h• •afba ÇlllMlfirlM r. nehİy• 
din pti, ia,cleır •alft•hk y~ 
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Resminizi Bize Gönderiniı 
+ .. 

1 

Siztt Talıiatrnızı ~·j'./figelim 
Rumlnbl kupo ı ile gönd~ri11lı. 

Kupon diğer HyfamızdajJf, 

28 İıtanbul; Yani Efendi; HeH• 
bını, işini bilir. Soku· 
lur ve meııleğinin 
ioııbı kadar çok adam 
tammak iııter. Sureti
umumiyede mücade
leci" ve kavgacı de
ğildir. }.lü,küllerini 
giirültüsiizce da.ha zi
yade anlaşmak ıure

tile halle çalışlr. .. 
26 Bursa; Ahmet 

Rcııim Bey; Kıemen 

e.cUl ve asabidir. Mü· 
nakıışayı kolaylıkla mli
cadele saha.sına inti
kal ettirebilir. İdareci 
değ ildir. İşlerind{> mu
amelesinde kat'iyet 
ve netice iıter. ni,ikli 
ve pürüzlü şeylerden 

haz etmez. .. 
29 Bandırma; V. Z. Hanım; 

( Fotoğrafrnın dercini latomlyor ) 
Sözlerini esirgemez, tok söyler, 

erkek tavur ve hareketlerini taklide 
mütemayildir. Ev işlerile yorulmak 
istememesine mukabil memuriyet ve 
vazife hayatında muvaffak olabilir. .. 

27 izmih Ali Emin tfendl: Zeki 
ve •akindir. Havai 
şeylerle meogul ol
maktan ziyade ciddi· 
yete mütemayildir. 
Ya.ıma göre e.ğır bat
ılı. n kabilihıtaptır. 

Canı tatlıdır tehlike• 
lere karşı atak olmaz 
Zekaımdan faydalı bir 
muvaffakıyet çıkar

masını temenni ederiz. .. 
19 Biga; AU Hik

met Bey; Zeki ve 
hareketleriade inti
zam perverUğ.ı delalet 
eden huausiyetJeM 
teaadlil etmek müm· 
ktindür. Menfaatlerini 
tuna, buna dağıta-

. rak İl!lraf niye~inde 

detildir. .. 
21 ÜıııkQdar: A. H. Efendb 

(Rum inin dercini tatemlyor) 

Arkadaşlarının tekliflerine kolaylık
la uysallık göıterlr. Kendi baıına bir 
it başarmak niyetinde değildir, teıa
düHere tabi olmağı tercih eder. Kafa
ıının yorulma1ını pek istemez. ... 

15 Konya; M. L. Hanım; 
( RHmJnto dercini l•t•mfyor ) 

Bak:ıjlan tamimi n manbııd11. 
Olduğu gibi görünür. Başkalarının 
tekliflerine uy1allık göıterir. Gürttlttt 
ve mücadeleden hoşlanmaz, herbıle· 
eyi geoinm.ek niyetindedir. .. 

14 latanbul; Ömer Fenl Efendi; 
( R .. mfnln derclnl lıtemlyor ) 

Aı konuşllr, ıözlerl man&.Jı fikirleri 
kıymeUi olabilir. Herkeale gelijlgü.lel 
ıahpap olmaz, başkalarına itimadı pek 
kuYYefü değildir. Alaoe.ğını vereceğine 
1adık davranır. 

.............................................................. 
. -· - - ' 

' l - Soa ..... -.. 
iLAN FiATLARI ' 

l - Cuelertln eMU ga•ııilC9 
6ir .sütunun iki Ntıl'ı 6lr 

\ 

( M1ntim) ıogılır... _,,,A. )j 

2- Sag/ııtuta giir• 6/r Nllll• 
min ilan /ialı ıunlardır: 

~ 

sarfa aayfa sayfa aayfa Uiğer So11 

1 2 3 , .. s yerler sayfa ---
400 250 200 100 60 ao 
Kış. Krş. Krş. Kış. Krş. Kq. 

3-'Bir un timde va.saıı . 
vard1r. (8) kelime 

4- ince '"' kalın gazalar 
' tutacakları ger• ıön 

ıantimle ölçülür. 

Asker Ooz·ıe ••• 

Zehirli 
Dama 

Gazın abuç ·arı 
Mı Atılıyor ? 

Yirmi yıl önce patlak veren, 
dünyayı dört 11ene kana ve ateıe 
bulayan bllyUk harbin ölüm bilin· 
çosu çok müthiştir. Dört yıl içinde 
kurıun, aUngU, gülle, bomba, 
torpil, zehirli gaz, açlık ve sefalet 
ylizUnden ölenlerin sayısını yedi 
milyondan 13 milyona kadar çı
karanlar var. Fakat biz burada 
ölUm sayısını silah cineine nispet 
edeceğiz. Mütehassısların yaptık· 

ları tetkikat ile anlaşılmıştır ki 
büyük harpte ölenlerin yüzde 
dok&aoı, top mermisile can ver• 
miıtir. Zehirli gazın öldürdükleri 
yüzde yedi nit1petindedir. Geriye 
kalan yüzde Ilçli de bomba, torpil 
ve sair 1ebeplerle ölenler teşkil 
ediyor. Demek oluyor ki gülle, 
büyük harpte en mühim rolü 
oynamıştır. BUyUk harp 1918 de 
dindiğine göre, aradan geçen 
16 yıl içinde taarruz ve müdafaa 
ıUahları da haylı tekemmül etti. 
Bazısının ehemmiyeti arttı, bir 
kıımı ekemmiyetten dUttll. Bu 
arada yeni yeni ıllAhlar icat edil· 
dl, eski silahların öldürme kabl· 
llyetlerl çoğaldı. Şimdi l11tlkbal 
harbinin ne çeılt bir felaket ola· 
cağını düşünenler tUrHi ttlrltl tah· 

• · ileri sUrllyorlar. Bu 
arada harp usullerinin, tabiye 
kaidelerinin do haylı değlıtlğini 
heaeba katanlar, l11tikbalde 
patlak verecek bir lıarbin, bUyUk 
harbe nisbetle bambaıka bir ıe
kllde geçeceğini aöylUyorlar. 

1 - Tank ve tayyare. - Bir 
Fransıı mlltehasııaa latikbal har· 
binin ıiperlerde değil, tanklar 
içinde ve tankların çarpııması 
suretile yapılacağmı ileri sürü· 
yor ve: 

" - ÇttnkU, diyor, tank za
hirli gaza kartı en tesirli bir 
müdafaa ıllAhıdır. Piyade nefer· 
lerl, tnfenkleri ve ıllngülerile 
beraber tanklar içinde en ileri 
hatlara kadar götürlllecek, bu 
tanklar icabında zehirli gaz bu
lutları araınndan emniyetle geçe
cek, içindekilerden biç birinin 
burnu bile kanamadan dUımanın 
göbeğine konacaktır. Sonra tank· 
larm kapıları açılıp neferler dııarı 
flrl<Jyacaklar ve işte o zaman 
müthit bir ıüngü hücumu baıla· 

vazifeler tasavvur ediliyor~ 
A - Hava muharebeıl 
B - Keşif vazifeaJ 
C - Bombardıman 

Ç - Sevkulceyş ve geri hfz .. 
meti 

Mütehassıs diyor ki: 

" - Tayyareler bu dört va• 
zlfeden en esasli olarak sevkul· 
ceyı ve gerJ hizmetine yarayacak• 
tır. Çünkü istikbal harbinde 
tren, kamyon ve otomobil emni· 
yetli bir vaııta olmaktan çıka· 
cakbr. Her zaman için beklenen 
ve korkulan hava taarruzları, 

1 
kara nakil vaaıtalarını ve yolları 

Gaz m11kell efrat top baiıııda fehı• uğratacaktır. Bunun için 

Piyadelerin hü· 
oumunu himaye 
eden bir tank ha• 
reket halinde 

Bir mit• 
ralyoı, 

layya • 
reye ateı 
eder Ta• 
slyette 

yacak, bu hengimede bileğihe 
güveııen, sUngüsllnU iyi kullar... AD 

zafere ulaıacaktır.,, 

Tayyareye gelince; latil.&al 
harbinde tayyare için muhteJif 

TAKViM==. 
Ola ÇARŞAMBA »taıı 

iP ·1 2 inci TEŞRiN 834 lH - -Arabi Rumi 
2 Recep JIH ı 1 el Teırin IHI 

Yaklt Esant Vaaatı Vakit Bıenl Vaaa 
·---ı,-- --GU.neı l 38 6 38 Ak9am 12 - 17 59 

Ötle 6 l\7 11 571 Yat•ı 1 12 18 34 
lıdad.J 9 ~ 14 44 lm1all lJ 56 4 116 

cepheden aaker taıımak, takviye 

ve imdat kuvvetleri yollamak 
için büyük nakliye tayyarelerin• 
dea istifade edilecektir. Bir ce• 
nahtan diğer cenaha kuvvet 
göndermek huauıunda en emnl· 
yetlJ vasıta, kUçUk avcı tayyare• 
!erinin himayelerinde büyük nak
liye tayyareleridfr. l111Ukbal har
binde hava yollarınan emaiyet 
ve ıüratinl, kara yollarında ve 
kara nakil vasıtalarında bulmak 
milmklo ohmyacaktır.,, 

2 - Zehirli gaz - Bugln bin• 
bir çeıldi yapılan zehlrU gazlar 
beynimizde bir heyula gibidir. 
Bu ölüm vasıtaıından çok kor
~uyoruz. Bu korkumuz aebep11f• 
değildir. Çtınkü bugön öyle se
h.lrli gazlar vardır ki bir bardak 
dolusu, binlerce kitlyl Uç dakl· 
kada öldtlreblUr. Yene öyle ze• 
hirli dumanlar icat edilmittlr ld 
avuç içine sılan bir miktar, yllı· 
lerce kiıiyi beı dakikada deli 
etmektedir. 

Fakat yine bir Fraaııs mDte
basaııına göre, Hhirll gazdan bu 
derece korkmıya lüzum yoktur. 
Çttnkll bugün klmyahanelerde 
zehirli gaza karşı panzehir ola• 
cak mahiyette faydalı dumanlar 
da keıfedilmiıtir. Bir mıntaka 
zehirli gaza bulandığı zamın 

oraya yeni icat edilen panzehir 
gaz sıkılınca zehirli gazın öldn
rücll tesiri derhal kaybolacaktır.,. 

Eğer bu yeni ketif doğru lae 
beıeriyet zehirli gaz feliiketinden 
yani kurşunsuz, gülleıiz ve bom• 
basız olllmden kurtulacak demek· 
tir. Şu halde geriye yine eı\dsi 
gibi tüfek, mitralyoz ve top ka· 

__ , ·-

lçtimai Yardım 
1 

Mekteplerdeki 
Fakir T af ebe 
Yemek Bekliyor 

HiJaJiabmer Cemiyeti, mektep• 
lerdeki fakir y~vrulara her dera 
aenesl zarfında öğle yemeği ver• 
mek Ruretl!e yardımlarda bulun• 

maktadır. Mekteplerin açılmasına 
rağmen bu yıl yardımlara hentlz 
baılanılamamııtar. 

Öğrendiğimize göre, bunun 
aebebi tahsisatın azlığıdır. Hilali· 
ahmer, yeni varidat membalan 
bulmak imkanlarını aramaktadır. 

Bunun için bttyük bir müsamere 
verilmesi ve her mintakadaki 
Hll4Jiahmer şubelerinin o civarda 
bulunan mürüvvet sahiplerini yardı• 
ma teıvik etmeleri de düşünülmek• 
tedir. Şehrimiz mekteplerindekl 
fakir ve yardıma mühtaç talebe• 
lerden bu sene HilAliahmerce, 
ancak 1200 nün ia1e11l temin 
edilecekUr. Fakat, fakrU zaru• 
ret itibarile tefriki mümkün 
olar.ınyan talebelerden bir kısmı• 
nı• bu ıekilde ayrılmaaı doğru 
görülmemektedir. Hiç olmazsa, 
geçen ıene olduğu gi hl asgari Uç 
bin talebeye yiyecek tevzi edil· 
mesi zaruri ıayılmaktadır. 

Bu huıuıta salahiyet aahibi 
bir zat kendisile g:örüşen bir 
muharrlrlmize ıunları ıöylemi§tirı 

"- Talebeye yapılan bu yar• 
dımların kesilmemesi için gençlik 
Hillllahmer teıkilAtından da isti• 
iade etmeii dtıştıniiyor. Çllnkll 
Gençlik Hilaliabmeri, varidatının 
yllzde 50 •ini · aarf edebilecek hlr 

bütçeye maliktir. Aynı zamanda 
her mektepte uHllAliapmer kolları., 
mevcut olduğu için buradan 
edilecek lılifade çok verimli 
olabilecektir. Hlllasa; ieıe iıine 
bu teıkUA.bn da 'ehemmiyet ver .. 
mesi, Hllillahmerln azlıktan mllııo 

teveJllt duyduğu boıluğu doldu• 
racakhr. 

fll~IR1-ıın11111111tQınu11••-.-ınıt1••••••• .. 

lia Posta 
e•mt, elpıf, lfMedi• ve H•lk ıraaeteıl · 

, lül.jll>IJJ'eı Çatalç-eşme eo~ğıa·q 
IRANBU• 

iıir--. 
ıtuit8mlı d&-- cıl<aD )!&D 
le 'leaimlnio l>uuıo hal:Jen 
aınhfuz ve saaetemize ıi~ 
~ 1 1 

AIONI FIATLAAI· 
.. • 3 t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. "'· Kr. . "' 
r--•--~ tOIKMr . 1400 750 400 150 

YIJNANIST.ol 2340 1220 110 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300' 

Abooe 1ılc'feli peşiodir. Adrea 
4•AittirD1tk ıa kuruıtur • ,,,_ 

G•l•n d'•lc geri 11•,.llme&. 
ffl11lardan mea'utlyat allnm .. ' 
'Cevap içiıı mektupJara 10 kıuuıluk 'f 

pül tliivesi lıiıımdır. 

Poata · kutuau ı '141 latubul 
Telgraf ı Soopo9ta · 
'telefon ı 20203 

.. ....... 
lacaktır. Bunlar istikbal harb~nin d• 
en eaaıb ıilahı olacaktır. Öyle ya .• 
tayyare, yardımcı bir harp silahı 
olduktan, zehirli gazın pabucu da 
dama atıldıktan sonra ortada top 
ve tüfekten başka bir şey kal .. 
mıyor ki •. - N. F. 



I• . 
"Esh• Ness,, 
SahHlerinde •• 

Bir Tabiat Harikası •• 
Ywkarıda gördUğttnUz h•Y" 
kel tarihten evHlkl .saman· 
larda yaşamıt bir }ıay.,anın 
heykeli•e ben.ser. Fakat bu 
~eykel . yapan lııo• ell de• 
l'il, tabiattir. 

Şetland adalarındadır. 

Dünyanın 
en lı uvvetU hayva
nı kauncadır. Çüa
kll: Keadl 11Ji'ırh
iından 2S ınlıll fa -

laıını tatı111aya 

muktedirdir. 

Ev ve 
Hapis· 

hane 

SON POSTA 

Bu bina Lancahayr civarında Mil kau ba· 
• aıada bapiahane olmak için yapılmıftı. Fa

kat içine konulacak mahpua bulunamadı. 

7 

Bu Adam
lart Tanır 
Mısınız? 

Bu üç kiti 
muhtelif cürümlerle maz· 

nun olarak Londra ha· 
piehanelerinde bulunmak· ' 
tadırlar. Y ekdiğerine son 
derece benzerler. Fakat 

akraba o~up olmadıkları 
belli değildir. Çtinkü hüviyetlerini 
saklamaktadırlar. Ve kim oldukları 
polisin btitün çalışmasına rağmen bir 

tilr~ü bu!unamamıştır. 

_ ğından şimdi ev olarak kıı l anıl ..,..alı tn diT, 

~ ·--···· ...... .,.. .......... ~ ...... ················ --··· .. . ............................................ . ........ ~ ·······~·~~._...,.~ .......................... ...... 
Bugün Avuslralgada Alınan Bi~ Fotoğraf Londra· Bir Gece İçı· d y ) 

Gazetelerinde Ne Vakıt Basılır ? n e a pı an 
Binlerce Liraya Mal Olan Bir Klişe.. Bir Heykel 

Y k B Z 
Amerikanın ı nun Uzerlne merakını h~alo ede-

- .__,-~~- - -· · 3 ID İr amanda Massagett hal· miyen halk Belediyeye müracaat 

G 
• J kı bir eabah ederek bir (Kovboy) u temsil eden 

azetecı eri Ellerinde Vilson meyda- bu heykelin oraya ne mtinasebetlo 

ikişer Tane Bavul nından 1ıeçer- dikildiğini sormu,ıar, fakat bu 
lerk.,n dört heykelden belediyenin de haberi 

İle G •• k • • köte ağzında olmadığını öğrenince bUsbUtUn o rece SIDIZ yepyeni bir merak içinde kalmıılardır. Hadiıe 

RHhrılerlmllfo blrlnctıl fotoğı~fı telıiıle nakleden mr.lı!neyi 
l~aterlyor, lkiııc:I reıha lae, A-,.uatunlyada iki ıaat evvel olaa bir 
hldlıo7l LoRdra halkına iki .. at Hnra okutan ııaaeteıtln ilk aayfaaadır 

Birinci T e1jrlnin 23 Uncll salı sahası ada muci· rnu ( Londra - Melburn) yarıımı ze yaratmnoına 
aıanan Skot ile Kamblel'in bin- alıımııtır. Bunun 

dilderl tayyare Avusturalyaı.'da 
laverton kararaihına inmişlerdi. naaıl olabileceğin 

B 
6 k araştırmıya H5zun 

f 
u yarıı iç\n büyük bir mü a-

at koyan Miiter 11 Pheraon Ro- görmez. Halbuki. 
her ,, de orada idi, binlerce kişi * 
~e birlikte cesur tayyarecileri Bir iki misal 
arıılamak için çene yordu. Kah· sayayım: 

Banıanları kucakladı. Ellerini sıktı. iki sene evvel 
u sırada da muhtelif re~imler ltalyanın bir 

ahnd1. 

1 

'ı il 1 

• 1 İ' ' l 
ı l . ı! ; 
l ıı ,l • 

Ş. hava filoıu Ok- _ 

P 
. ımdi bu foğraflarm Lond~aya, k \ ,:··. » "' , • • ~.., . 

1 
anse N k h ıA a dünya· yanosu aşara '~ -.,,. . ''. ~ · . ""~ .. ,,.--:rJ.."' , evyor a, u as . •>;. t':: ,, .... : •. ~)"".~ ,,.,,..,""'1.."!;..\.,.,: 

n
8

1.n öte ucuna gitmeleri lazımdı. Ame11kaya . var· 11 ~;.~'f.l]l{ ;'. . . : ~~:r,«,;.r ..... 
ınl•r b t kl b nu mıştı. Rcsımlcr ' ......--'---- · -· __ .........,.. b .... ce g a zete sa ırsız ı a u ekliyorlardı. Okuyucularına yal- alındı. Şimdi bu r ı.;.mıerler.ıı Av· l Heryo 1933 nisanında mali iılerin 

nız " okutıııak ,. değil 11 göster· ı ıpaya yetiştiriJmeai lazımdı. iyi müzakere11I için (Nevyork) a gidi-
mek,, istiyorlardı. Lir tesadüf o gUn tayyareci Koat 1 yordu. (Have~) den vapura öile 

Reıimlerj vapurla yoaamak Avrupaya hareket ediyordu. Re- üzeri bindi. İkı aaat sonra telsizle 
hatıra bile gelemezdi, en çabuk simler ona verildi ve 24 aaat yollanan resimleri Pariı gazete-
vhapur, Avuıtralyadan Avrupaya üç sonrn Fronıız gazetelerinde çık· lerinde çıkmııtı. 

aftada gider. O halde tayyareye ı.ıası temin edilmiı olu. "°" 
mi vermeli? Eğer Skot ile Kamp· ~ Dah.a yeni bir misal: 
~el ıergUzeıtlerini tekrar etmek Geçen yılin birinci kanununda Fransada radikal konıreıinln 
ıt~rlerae bu olmıyacak bir teY mer :.. .. r dolandırıcı StaYlekl Isviç· (Nant) ıehrinde topladığı kongre-
d.eğildlr, tıç 'dört gün sonra re· re 

0

ı.ududuna yakan Şamonikste de M. Herio sa.at 2 de kUraüye 
~-•nılerin Avrupada baıalmaıı müm- ölmUştU. Resimleri alındı. Fakat çıknuıtı. Resmı alındı, telıizle 
K:Ün olabilir. Fakat bu fedakar· PariH son tren hareket etmiıtı. Pariıe gönderildi. Gazete &&at 
lığın yoraun tayyareciler den isten· En yakm telsiz istaayonu Liyonda ~ 10 da sokakta satılıyordu. 
nıeıl kabil midir? idi. Aradaki mesafe 220 kilo· M. Herlo da daha kllrısUden 

O zaman hatıra radyodan metredir. Pariıin büyük bir gazetesi inmemişti. 
lıtifade geldi. Resim makineye meşhur bir kızak ıampiyonunun * takıldı. Yarım &aat ıonra Londra· Şamonikste bulunduğunu batır· 
daydı. bir saat sonra da halk ladı, telefonla buldu: 
tarafından görülüyordu. Halbcki Sizden bir hizmet bekli· 
hku nıUddet zarfında, Avustralyada yoruz, dedi. Hemen resimleri 
almıt olan tayyareciler daha alınız, otomobille Liyona götü• 

Yemeklerini bile bitirmemiılerdi. rünüz, orada bekleyen muhabi-* rimize verınız. 

Fotoğraf istihbaratının mucip Resimler (Liyon)a gitti, oradan 
olduğu fedakarlıkları, okuyucu telsizle Parise yollandı ve ertesi 
umumiyet itibarile hesap etmez sabah Pariı gazetelerinde çıkh. 
sanırım. Birkaç senedenberi gaze- )ıj.. 
t , .. :"" ·., r•~-' ~ ~ •. ,. ,_ :~1 -n.,.. -"''i••f>-1- f r.lllnR17. devlet adalarından M. 

Fakat ıUr'atte eski zamanlara 
nazaran elde edilen bu terakki 
de kafi değildir. Gazetecinin resim 
ve yazı göndermeıi için bir telsiz 
iıtaayonuna ihtiyacı vardır. Halbu 
ki adım batında bir telılz fıtu
yonu bulunamaz. Bunun için yakın 
bir zamanda gaı:eteci iki bavul 
ile yolculuk edecektir. Bu bavul• 
lardan birinde kendisine mahsus 
ıeyyar bir telsiz. iıtaayonu bulu· 
nacaktır. 

heykelin yük• den halkan mtlracaatı üzerine 
seUver dit ini haberdar olan belediye hemen 
görerek hayret tahkika girlımit ise de, heykel 
içinde kalmı_ş· ertesi gün bulunduğu yerden 
lar vo hemen kaybolmuıtur. Amerika gazete .. 
gazetelere aa· )erinin anlattıklarına göre bu 
rılarak bu hey- hadbe bir litifecinin itidir. Henüz 
kelin ne vakit ismi ve hüviyeti anlaıılamıyan 
ve kimin tara· bir zat alelade bir tahta sandıgw 1 

fından dikil-diğini öğrln- boyayarak sUtun haline getirmiş 
mek lstemiı· ve geceleyin kendisi de (Kovboy) 
ltrdfr. Fakat kıyafetine girerek &andığın üzerine 
gazetelerde bu çıkmış ve 12 saat orada bir 
meseleye dair heykel gibi hareketilz durmuı, 
tek kelime karanlık çökünce ıavujup glt-
yoktu. Bu- mittir. 

ŞU Garip Dünyada 
Neler Oluyor? 

Viyana polisinin emrinde (200) 
Kanunu tane köpek vardır. 

tatbik edfln Şehirde kliçUk bir 
k.. k hırsızlıktan büylik 

ope bir cinayete kadar 
bir cllrilm işlenildi mi buköpekler
den bir kaç tanesi hadise yerine 
götlirülUr, failin kokusu koklatıhr. 
Ondan sonra hayvan lııtediğl 
yere gitmekte serbest bırakılır. 

O, mutlaka koklaya koklaya cür
mü itleyeni bulacaktır. Bir iıiatis
tiğe nazaran heryıl buköpekler 
aayeainde bulunan cllrümlerin 
Hyııı (1200) dl\r. 

* 
Radyo makineleri otomobile 

Amerikada konuldu, vapura 
b b konuldu, ıimen· 
• ek radgo difere konuldu, 
dinliyor hatti beygirle se-

yahat eden ıu.varlnin yanına 
Yerildi. Fakat ıimdiye kadar, 
bir bebek arabasına konulduğu 
ltidilmemiıti. Bu yeniliği yapan 
Amerikalılardır ve Amerikalı ga· 
zetelerin iddia ettiklerine göre bu 
dUşUnce ıon derece geniş bir 
tatbik sahası bulmu9tur. Mamafih 
anlaıılan radyoyu dlnliyen bebek .. 
t•D ziyade anuHi olacakbr. 

ıı Nevyork "da genç bir mU· 

4fegvalar 

dile geldi 

bendis meyvaların 
bozuk ve ekşi olup 
olmadığım anla-

mak için telsiz aletinden istifade 

eden bir makine icat f:tmiıtir. 

Bu makinenin iki tane fi~i vardır. 

Bu fitler muayenesi istenilen mey .. 
vanın bir kenarına dokundurul

duğu zaman eğer o meyva haki· 

katen iyi bir halde bulunuyorsa 

makinenin hoparlöründen: 

- Beni yiyebilirsiniz, diyen 

bir aes çıkmaktadır, akai halde: 

- Bozuldum, 

mektedir. 

1< 

cümlesi ltidil· 

lngllterede çoçuk oyuncağı 

1 

Kuıun da yapmakta ihtisas 
taklidi sabibi bir fabrika 

ıun 'i bir martı 
yapıldı vUcude gctirmiıtir. 

Bu ıun'i martı hakiki martıların 

ağırlığmdadır ve içinde bulunan 

zemberekli blr makine. vasıtaaile 

kanatları harekete gelerek uç• 

maktadır. 
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Vehbi Bey "Yeşil Oda,,ya Y erleşmiıti .• 
• 

Yarın lllltinelerden itibaren 1 P E K sinemasında 
---~~-

Araban biri, içeriden bir limba 
ıetirdL O iki iÖlge, hatları 
örtolü, omuzları atkılı iki ibhyar 
kadındı, Okadar ııkıfıkı örtün· 
milf 'erdi ki batörtülerial çenele• 
riain altmdan clolaantlar, omuz· 
larmdan ıarkan atkılara unlm.ır 
lar, horoıdaa kaçar bir kıyafet 
almışlartJL 

Siyaltilwe İfaretle, kQlly& 
ıöllerdiler. 

- Y •til odaya! dediler. 
leyler, yeıil odaya ıokulclu. 
Odaoıa lıto.rlan laik olduğu 

halele, yla• iktifa edU..•yerek 
Halep kumap kıl-mızı 1Galü poro 
delw kaYufturalmuı, birtWrl .. 
lğnelenmlı.. Ta•anda, IİtHhain 
tel*'· ne boncuktan bir takke 
ı•çirilaif, billir puç.Uarmdan 
aaçaklı, blynk bir IAaba a•h, 
fakat yanmıyor. 

lir tarafta _,na, konıol. O .. 
tl\nde, yine yanmıyaa. karpuzlu 
bir çift lamba. Ca• aahlua 
içinde, 11rı plriçten, akrebi 119 
yellıo•aaı kırılı ltlr aaat. ç...ı.. 
kale iti, latl •h topraktan i»lr 
ı•ylk. Kapak 1.n.de, --.. 
itl.r ff•oa c1... Wr ..... w. .• 
Tahaiuada, t_.. c•nibalt lld 
ba.rdalr. K•adura teklinde, top
rakta• iç tltla tabluı. 

Odaaın lb• tarafı.da, ker .. 
••tlt •• alta ~k..U bu baape. 
Y uiada, ,.ylan geyteait. a.tD 
yamn yumN ohnq, iki koltuk. 
Berid., k•NY•tll ... çek .. u k .. 
napeala •fi. Safancla ........ 
yia• oturacak yerlHI kam'*ı 
ku•bur aandalyeler. 

Yerde Frenk k~eıtl, Wr iki 
ıeccade. Kaaap..ta Wrl.ta -.,. 
tle Wr aya poetu; ltekhaio ••de 
bir lraplaa poehl. K&tel_. ._ 
zan• .. nc1.ı,.ı .. , npalar ..• 

lur•J• 7etl ecla deailn .... 
HIMW •ar. T ... ., ............... 
çatla ,..&lln• boyaa•t- K•ape 
lere, koltuklara, unkl ıanduka ~· 
laa• geçirilmif. V erdeld" MYI dlı
külmUt keçenin zemini de yeılL 
Sıpa örtDlerl aeftl, pfte M•bala
nn karpuzları, ıurahi, bardaklar 
bile filizi renkte. Karmı11 perde
lerden baıka y8fll oa-yan. Y•tll• 
çalmıyan eıya yok. 

Siyahilerin biri, iki eli ılğall· 
nOn ilıtllnde, divan durJUa vazi
y.tlnde, geri ı•ri çekilerel. clldl. 
Elinde, daha aydınlıkça Wr l'-IMa 
ile te'krar glrdL T avand•ktaıl g6ı· 
tererek: 

- Bu bllyBtt yakacaktık 
amma afandum makinesi iflemlyo; 
fitilini sirip ~ılr1111yol c:H,erek 
ıetirfliii IAmbaJI du•anD lçllHle, 
ııı libi w.. ,.,. 1ıo,-. 

ief&.n lftlll. atlDlata _. 
olan kocakarılar, bir Jliyar•tı• 
giriyormuı ıibl, ıözl•rl 6nde, 
dudaklan kıpudayarek, odaya 
girdılw. 

- Sefa ,.&diııill decliler ve 
yerle beraber temennah ettiler. 
Yine ciddi ciddi, dııarı çıktılar. 

Olur ıey değil. Bu eYdekilerin 
bat sözU ıef a ıeldiniz. Sefa ıel· 
elinizden batka lif yok. 

Vehbi Bey, aicedlr K•mbur 
NaWden ye kitipteq iıtttiti, ne 
z ... ndır dbnlode büyllttQiil bu 
•ft ilk defa ayak ba11)'0f, •P9)'ce 
torıi döadüiD halde beW etm9yip 
pifkin'iie vuru7or, beyuaa kitibi.u 
kulağına ~lip: 

- Şöyle böyle değil, yükela 

konatı gibi yer be!. Bu ne bu, 
çift• çifter hetayıklır, kalfalar, 
kahya kadtnla.r... Ama da yaman 
yermit hu! diye fıalıyor, hazan 
kendini tutamayıp co4uyordu: 

- Karı bize vuruldu ba.I. 
Feryadı verdi ha!.. Hilmiciğitu, 
uzat elini öpeceğim, çekme billahi 
6peceğ;ın. Sen olmıya idin, seninle 
o iUreıi etmeıeydim, Allı kafirin 
ıözllne ıiremiyecektim; Çırpıclda 
var ... yun yok mayum, farketmi· 
yecektf iN.ie... Şu dütete konmak, 
yalanım vana clauik olayım, 
••nin ılyendedU. Şimdi buraya 
dUımek, hölle ikramlu ıkm•k 
ne ı•ıer, ıu dakikad• a•ucumuzu 
J•layacakbk... Sakla•uıa lhu-

Romangadaki 
Rezalet 

Bilkr '' 13 ( A.A )- Çekoslov k-
1• akl SKo -la f.abr kaaıod n ordu için 
yap lan mübayaaya karııao ıura imal 
ve ceıusluğ• ait mfbakerelor Meb'u· 
aan Mecl" sinin bu devreıılnde ıörüt8• 
lecektir. MüzakereleriD çok baNretli 
olacatı ıtnlaııl,yor. Bu rezaleti bazı 
fırkalar aillh o!aru luılla.,.aktuiır. 

Hazırlanan tahkikat rapor11na ıare 

•u itte ltazı ylllcHk ıahıiyetlerin
parmıatı vardu. Bu raporun, o zaman• •r iktlda• undalye9iade b11luıau 
miUt köyll fırkaııada heytcaa u7an
dıracatı talaJDI• edilfyor. 

Yarm aktam 

TÜRK Sinemasmda 
Kahkahalar filmi ; 

HOVARDA 
BAHRiYELi 

Oynıyanlar : Meıhur komikler ıahı 

JOE E. BROWN 
TE1.MA TODD • JEAN MUiR 
BUttbı Amerika donanmaaınna ittirakile çevrilen emealah hir komedi. 

Bu S U M E R Eaki Artiatlk .. ,.k, ııraaı gelmitken llyllye- Karşıhkh Döv.u,mu,ıer M-~ aktua Sineaaaıada ~-~ 
yim; bir tutuıtun amma pir tu• Şebıemhaiude oturan Muıtafa GEORGES ONNIT'la lly.Haat pheaerlerinclen iktlbu edlln 
hlftun, domuzuna gtıleıtin, biraz Ye Hann bir alacak yDzlnden Y• ABEL G~E tanfmclan fil .. .ı-... 

:~1:ı ~~~~ b~k.:~:a~: ben! çı~ao ka~ı· notlceüde biri.bir- Ell.RHANE IDDURU 
Octada yaJntZClılu. Miruyedı .!:~~:~ ... ~:~~ .. ~~~~~ .. ~~~~~~=~~:..... ----

bey!o yavulduıu daha ıısrUnmil· I ı -· 
yor. K .. bur Eıma veya diğer _ Spor _ 
.06e 1.-,lek Fitnet de meydana llu Haflalsl Mat'-
çıkmıyordu. latanbul Futbol H-..tinden 16,.11· 

Sofada bJr ayak ıell old&ıt 1934 cuma ~nQ yapd-uk •~ar. 
Şimdi *• llara bıyııkb, poe. bı-. Taksim &tadılNleı Galatuaray• 
yıklı, de•• lteyunlu bir 1Gl1e, Saleymaaiye, Galtauray·.SOl.,•a..iye, 
kapı anhtındaa g6rilDdi. Topkapı • Kaauapaıa, Galatuaray· 

O bela, V.bbi'nia akı kakma SCUeym..U1• 

karıtm1tt1. Sakın Arap Alldullalı ae,ıkte' ( feret > S'-cbad111 
olmaıınl. Betiktaı - Be1bı. 8' T. , iylp-ADa· 

dolu L T. , Betiktaı - Beyko• L T. 
Benzlad• damla kaa uı. .. .................... 

mış, yllrejl ajzına ı.ımu. bir Büyük labada ı Fea........_ 
halde, kitibi dörtmete uz.aoarb.a v• 8. T., Allamtrdtl·HUM L T., 
Raif ıealuclla F...,ba1tç .. Vefa L T. 

- Alebaa efendi. -rM&ea Jt.1iall&- •b•• mtaMlllaltı. • 
yok au? Yabaacı aııyı,ı. u kaçş• -~ela Geaı T. ~ ~·~.~if~.,.. .. 
yorsun be mllbarek? 

Do;ruau liz1m1a K4tJp Raif 
b111- m•..ı. M,ar.ekileriA.UP. jç...._.... •• te.,.ıcıudaa 
d-tildl. ... .,. ,.... blyt9 
mir...,..ırcla Write, W' br
re m • ... i{tl. i'"ab.l 
m.a- a kstlM ••• a_lldJlpr,.. 
AW.Ca -..,ı ctrllllt •çir.._ 
olan, herıeyl bilen o; 'lr b~ 

o ........ 
1 

) 

- ........ c. ........... j 
l~tM ~ .... ..-(ı:4-~ 
....... ..... ....Uk kHpell ow ..... 
ai ....,._._. ............... ...,. 
PMMua~ ._...... 
riMel....,. dij'I bulunmiyuı ad.la JiM • (., ________ ,......_.. __ _ 

Değil ya.... bu ev4hkflerl, 
Mlt•ea, Büri. •nli, ~ Kay• 
mak glbt koltukların en btla 1 .. 
len gllllerinclıan • eevalacoz Hr

mayel.m., •~•,zelerden hiz
metçilerine, utaldarına, afçılarına 
kadar btttftn kodamanlarını, iıim
ledl .. citıiUrile, Wç2ahıri .. Wli· 
yoa-Qq. (Arkau. v-.) .... ·~······· .............. ~ ...... 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞtRKETf 
f ıtanbul Acotalıt• 
IJme• Hu, T•fo•&DU 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAltll 

ılalerl aıa.at 20 de Topılıane rdıb· 

•andan ltlr Hpur kalk•"• Gtdlt •• 
dlallıt• mutat lakeletere atr••· 

IZM1T YOLU 
C-a, P.•r, Sela. ç..,. •• b, 

... ı.ı blır ..,_ .. -.t V d" Toe

.... ,...muulaa lklllltar. 

l\llllWllltdiıJllf 

SdürTÜJIİl'DW 
T.,. ... Ş.W. 

.,.,..troaancla 

lh •kt•m Hat it .. 

lada San Jaıı 
KometM ~,... 

t Ba9tangıç 

..... 
... hı.abla 14 Tepı.ilUl •"9• 

ç ....................... ...... 
.... t1. bttitP eWiftir. 
-· •••• - BUylk Gu~ t..na içüocü ayıa NDkli biı bp&Jr 

icıiAM iJıtifN ebittir• Bu Dit.da: 
" Jrk•kl• bMsi ~ .... 
ıııdN' ,, Wmli ,., död ..,,... dört nii_,._.r... laikiret kadııt, moda. •a•1t 
••bllM. cliiAJA. •u4.~.- cWı ...-ıı 
yua ••gü..treeimla .....,_ 

........ , .. ,, .......... -~ ..... _..... --- . ......_ 

lakl FruAI& ~~
Bu -~ıam •al ~ t• 

au .,. OYA 
t!>peret !t perde 

Yazan: SelllUI Mut.tar ..................... ..-....... ...., .. , .. -.............. .. il--TllAlili .K.tu 
...... , , .................. h .. ... 

'J.w.tiqiti. .... atıyı 2 ••• 

-·•Uı bu bpoadıa • .... 
ile ...., ........ .a....t• 
.... tib- • U edİllML 

ilim. meslek ...... 
...... u ...... 

Raw• .._ .......... 
,.akmwtr+w•, P.:•lilelrilir. 

Zengin ve muanam filmilı ilk iraesj milnuıbıtile BÜYÜK GALA 

Oınıyanlar ı =~~v ~=y .. mt.L 
Bu film; Paria'ta Paramount tiyatr.oauada bllllla. bualat rekorwıu 
kırmıı AU..'da .... • ~- Wtl 
tarafuıclaa alluflnmap. 
nantın ı FOX ~AL - Yed.. ......adea lldınlmaa dea olun-. 

T.WO.ı ..ı 

BugUn son 1111llnep 1ladlr: mTllEMlf S 

Bu alt"8' M E L E K 
llltla 

KA 

latanbul 3 üncü lera- Me•urlufaaclan: 

Emniyet Saadığıaa 
ipotekli olup yqıjıılf " @umkuf- tandtadaa ta•amma !270' 
Un kıymet takdir edilen Eruıköyllıd• Boataaca ICoıyataja m•halle-. 
a Klpıübqa yeni Arifpaıa •okaı. uld 10, 3 • 29, 33. y.m. 27, 

27 No.b bir uıap kötkllt tamJml açık arttır •• ,.. Y11tdil•iı 
oldujwadan 1~12 • 1934 tarihin• mDwllf Çaq-ba- ahit 
.ut 14 teıa 16 Y• kad•r dairede birhaçi artbrmua icra 
edilecektir. Arttırma bedcall layıaetl mulıamminenln % 75 lal 
buldutu takdird• JDÜlteriaİ tlurlnde. bırakılacaklar. Akli td· 
clira u soıı artbraoln tubhUdll ..W kalmak kere art~ 
15 llA ...Uddetle tecdit .clllerek 3-1· 193S tarihine mbaclif 
Perıembe gilnU .. "t 14 t-.. 16 ya kadar keza dwemfzde )fa• 
pdac•k ik,ipci açık arttırmaıında arthrnta b.deli ~ymetl mnbam• 
JAin•i• % 75 iai bulm.dığı takdirde ıahı 2280 No. b kaMlt U,. 
kbP..- wlt"-• pri bırakılır. S.t11 petilacUr. Antarmay• lıttralc 
... k lttiyenlerin kıymeti muhammipellio % 7,5 niıbslılnde P-91 
akçesi ••ya millt bir bankanın teminat m,ktıbPntt hAPMI bıdMnaalaa 
lizımdır. Haklarf Tapu •icilli ile sabit oı.,u ipQtWJI alaıwlaaMla 
4lilicl alMıadaruan •• iıtifak bakJo aabipluinia bu h~ •• 
hp...Ula faia. Ya ..... ile dair ol• lddlelarlftı nraln ma.~it~..ı 

ite birlikte- ilin taribltıden itibaren nih4Pt)'et :t0 1,l\o ıtrfanda hirJikk 
ctlire"1J:ze bildirm•Jed liıJ111dır.Akai tilkdir«I. haklarJ. tapu .ıaiW i)a. 

.o,;, Glıltp...-htr. .... lteciefütiıt payl ... tt•nclaa. Ja.i9 ~arlq 111• 
tweldm- "rı,i, teD•iriye, taqEifiyed•n qıllt•vellit 8,l~lye ruıu.Jlau 
medyuH aittir. Daba faıla malOm•t .Jmak iıtiyeqler ı ~ il· 934 
tar;bindıp itib•r•n berkelia ıtsrebiluıMi i~aa 4aired& açJk, baJuad• 
rulacak arttırma ...-..e,ı u._ 934.99 N~ b da.,a,• m.._ 
eaatia muktır do.,acla mevcut vetalki prebileceldeıi Hh 
oltmUP. ('1'132) 

Zari - Altmıt ikinci a,117 1p_,.,. 
lflhından ıtldıtuıa tcrJaia YHl~mı 
kaybettim. Y ~iıloi alacajJmdan hOk· 
mi yoktur. DQıceain CUlliikebir 
maballeainde Ali ottzllarıDdan Akif 
o•" 32-A dojuqalu Au. 

Zari - Gaıi Oamanpaıa Orta 
mektebi birinci UJlıftaD -.ldJtam 
tutlknameml U,bettJ111- Yeraiat.1 
alacatnadaD blkmtl yoktur. (161) 
Kaaımpqada YeDIÇ•fnaede Nlıa 
mektolti aokatıada 16 Nca.u Burbaa.. 



fTTIBAT ve TIBAKB 

Fındıkbda infaab ikmal edilen Ukmektep biaaa C11mart.i slntl 
çılacaktır. 811 biaa (250) bia liraya mal almuflur. lçiade iter tlrlD 

fenni ve mhlıl tertibatı ihtiva et.ektedir. Rasim, bu yeni mald:ebin 
hariçten ıörtiallfUdtir. 

lstanbul a&llJ• ikinci hukuk ,,,.. __________ lb 
mahkemesinden ı Mu•tafa Ef. nln 
Kumkapada Mollatqta 1 No.b .._.._ 
elit tabibi MIJaraa Peçlkyaa .,. aley
h ne açbfı alacak dava .. ma 2 ncl ye• 
aileme blroıwaca mua•elell bilik•al 
mahke•emiz• tevdii lzeriee 3/111934 
t rihli duruımada : mlddealeyh MHa
ran Peçikyan ef.nia bet sene ••nl 
lılle11a kaçtatı daYetlyeıillCleld •efl'U· 
hattan -..ıaıılaa8laa •• .. n11M laa
ziaece vazıyet obıadutu da tahakkuk 
edememeıi•• binaea mumalleylüa ika· 

Denlzyol ları 
flL•TMBSI 

metr'hı '" auretle me~al kal•ır ol
dutuadan ili.Den tebliıat if .. aa " 28 
a-Bn de •lddet tayinine ve durutmaaıa 
1/12/934 saat l 3,80a bıralolmanna mah
k•meu karar nrilmlt •• ba baptaki 
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Muhaç Ovasında!.. 

Naralar, Feryatlar lıitiliyor, Davul Ve Zurnaların 
Yürüyüş Havası Askeri Coıturuyordu •. 

O gece blltlln' orduda 
şenlikler yapılmış.. çadırların 
önünde, yüz binlerce mumlar ya· 
kılmıştı. Sanki ıemanın yıldızları, 
yerlere yağmıştı. 

Ertesi gUnU, padişah kısa bir 
emir vermitti: 

- Köprü, yıkılsm. 
Demişti.. . Ve; Türk azminin, 

TUrk ıanatinin bir harp hlrikası 
olan bu cesim köprü; bir iki saat 
zarfında tahrip edilmiş, yok edi· 
llvermişti. Bu suretle de ordunun 
geri hattı ile olan rabıtaıı kesil· 
mitti. Arbk ilerlenecek.. zaferin 
aon semereleri ahnıncıya kadar 
ileri iidilecekti. 

Her tarafına yağlı paçavralar 
döıenen köprünün dumanları, 
etraftaki bataklıkların ıiılerine 
karııırken hareket davulları çalın· 
maya baılamı§: 

- Atlılar, binsin .• 
- Yayalar, llerlHln •• 
Nidaları, her tarafta yUk1el· 

mitti.. Atlılar binmlı, yayalar 
llerlemiıti.. Davul ve zurnalann 
)'ÜrüyUi havaları arasında, nihayet 
• ordunun ılmdi bulunduğu • 
( Muhaç) ovasının kenarına gelin· 
mitti. ( Muhaç ) ıehri, uzakta, 
siıler arasında görllnüyordu. Et· 
rafında yeıil ağaçlar yükseliyordu. 
(Tuna) bir ıUmUı ıerlt gibi 
parlaya parlaya ıarka doğru 
uzuyor; Mubaç'ın alt tarafında, 
ovanın ba11k yerlerine yayılarak 

(Karaıu) denilen bllyük bataklıtı 
teıkll ediyordu. GUn bab tara· 
fanda tatlı meyillerle bir tepe 
yük1eliyor .. Bu tepenin eteklerinde 
Fildvar köyü ile Türk akıncıları· 
nın (puıu kilise) dedikleri kllçllk 
manastır ıörünUyordu. 

LekHlz bir ağuıtoı gllnetf, 
yavaı yavaı yükaelirken ovayı 
ııkmtılı bir sıcak kaplıyor; her 
tarafta parlayan kılıçlar, palalar, 
mızraklar göz kamaştırıyordu. 

Karııda, sırtını ( Muhaç ) a 
Termit olan düıman ordugihı, 
karardıkça kararıyor.. Uzaktan; 
yere çökmüt bir siyah bulut albl 
kaynatıyordu... Gecenin karanlı· 
tandan istifade ederek dUıman 
ordusuna kadar sokulan TBrk 
kııif postaları, beı on esir almıı 
getirmlılerdi. lbrabim paıanıD ça• 
dırı önünde bu e1irler lıticevap 

ediliyor, düşmanın en ıon kuvveti 
IIe ordunun ta'biyHi hakkında 
malumat alınıyordu. 

lbrahim paşa, kumanda ede
ceil Rumeli alaylarını teftiı 
ettikten sonra, tekrar padişahın 
huzuruna gelmiıti. Birinci Süley· 
man, Otağı hümayun önllnde bir 
ayak divanı yapılarak son bir 
( Harp mecliıi ) aktedilmuinl 
emretti. Derhal ordu 8merasma 
baHkiler gönderildi. Beı on da· 
kika zarfmda bütün beyler Ye 
beylerbeyiler, padiıabın çadırının 
bulunduğu Fildvar tepesinde bir· 
leımiılerdi. 

Otağ'ı hümayunun ISnünde bir 
altın taht bulunuyor; Birinci Sü· 
leyman ukasında parlak bir zırh, 
batında nç sorguçlu bir kavuk 
eldufıu halde bu tahtta oturu• 
yordu. Sadrazam lbrabim Pata 
ile diğer vezirler, ayakta duru
yordu. Huzura ilk çıkan, • Bosna • 
Heraek Beylerbeyi ve Boına ıtl· 
Yarlleri kumandam • Huırev Bey. 

olmuıtu. 
Husrev Bey, huzura gelirgel• 

mez lbrahim Paıa : 
- Siz ki hudut beylerlıini:z:, 

aaadetll paditahımız sizinle mil· 
ıavere iıtiyor. işte, Muhaç aah· 
rası.. lakin düşmanda hareketten 
henüz eser yok, tetbir nedir ? .. 

Demişti.. Husrev Bey, baıını 
padişaha çeYirmiş ve bizzat Bi· 
rinci SUleymana bitap ederek : 

- Saadetlfı baditahım 1 .. Biz
ler hudut baıında mUşanreyi, 
hudutlarımızın gün görmüı ihti· 
yarlarile ederiz. Kendi reyimizle 
iş görmeyiz. Ferman buyuruluraa, 
varıp ıöyleıelim. Anden sonra 
neticeyi hakipayinize arzedelim. 

Cevabını vermiıtl.. Bu cevap, 
padiıahın hoıuna gitmiıti. Huı· 

reY Beye karıı gülümseyerek : 
- O, ınüşavere edecek adam .. 

lar buraya celbedllsin.. Burada 
ıöyleşilain. 

DemiıU., Onun üzerine Hüs· 
rey Bey, bu bu saf ve açık kalpJI 
hudut kumandanı, başını çevirmif .• 

Tepenin eteğinne bekli yen adam• 
!arına doğru glir bir sesle : 

- Hey, bire Boıaak oilul •• 
Tez, var.. Koca alay var.. Koca 

alaybeyi, Kara Oamanı, Mehmet 
ıubaııyı, Adli tocayı, Balaban 
çeribaııyı çağır. Müıavereye gel
ıinler. 

Diye ••ılenmiıti. 
Diğer Beyler toplanıncıya ka· 

dar, Hüsrev Beyin çağırttığı ihti
yar ve tecrllbe görmüş hudut ku
mandanları da ielmiılerdi. Her
kezin gözleri, birdenbire Adil 

toca (1] ya çevrllmft ; Padiıahın 
yllzUnde bi.:ı• tebesınm belirmişti. 

Bu koca ihtiyar, tam manaaile 
Hatiri bir muharip numunesi idi. 
Çelik tellerdeu iıleemlş dar bir 

ıırb, iri vücudunu sımııkı ıarıyor, 
yakalan bir zincirle blriblrine 
merbut kııa kepeneği, arkasına 
1arkıyordu. Tulgaaını arkaya 
doğru atmıı... Tuni rengindeki 
&eniı alnı parlıyor; çatık kaşları· 

nın altında biraz derinde kalan 

iri gözleri kıYılcımlanıyor; yanak· 
larına doğru tatan kırçıl palabı .. 
yıkları, heybet ve azamet uçı· 
yordu. 

HnıreY Bey, aldığı emri ifa 
etmiı; 

- Adil toca!.. Saadetli padi· 
ıahımız, müşavere ferman buyu
rurlar. Nedersln ? .. 

Demiıti... Huzura ıeldiği da· 
klkadan itibaren ıabır11zlanan, 

gözlerini bir türlü, önündeki ova· 
dan ayıramayan bu koca a1ker, 
aert bir iHle: 

. - Burada, uzun boylu mUta· 
vereye ne lüzum var?.. Buraya, 

döğütmek için 2eldik.. ve, dö
ğüşeceğiz... DUıman alayları glS

rUndü. Çerhacılar harbe tutuftu. 
Koca alaybeyl de, bindi aitti. 
Onun için buraya gelemedi. Söz 
llra&ı değil.. herkea ıancağının 
dibinde bulunmahdır. 

Ben de alayımın batına gidi· 
yorum. Artık ekıik hakkınızı 

belll edin. 
Dedikten ıonra, alıp yUrUyll· 

vermi9ti. 
( Arkaaı •ar ) 

[1] Adıl kocL Ahooa. 

Sorulacak 
Yer Mi Yal .• 

- Allo, allo! itfaiye mi ora11?. 
Sizden bir ıey soracağım. Bir 
ocağı tutuvturmak için ne yap
malıdır?. 

• ........ . . ...... ::-. • 1 •• .,. . 

tDlnıa llı:tıoal H•borl.rl 1 
1 1 

ita/ya ile Bulga-
ristan Ticarette 
Anlaştılar .. 

ltalya ile Bulgariıtan arasında 

Bulgarlar yapılan ticaret 
ita/gaga anlaşmasmda Bul· 
kur 

11 
erile garların bu ıene 

ltalyaya bet yüz 
satı9orlar ton kuru erik aat· 

maları kararlaştırılmıştır. Haber 
verildiğine göre daha ıimdidın 
bu miktarda kuru erik ltalyan 
piyaaalarına Hvlc:olunmuıtur. 

* Sofyadan yazılıyor: Bugünlerde 
Almanlar buraya Şarki 

Bulgaristan- Prusya yUn ~en· 
a koyun ge· ı u c a t aanayıine 
. mensup mUtehaa· 

tıştir•ct1lcler ııslardan mllrek• 

kep bir heyetin gelmetl beklen• 
mektedlr. Bu zevat Bulgariatanda 

· koyunlana yellım• Y• çoğaltılma11 
itini tetkik edecektir. Haber ve• 
rildiğine göre BulgarJstanda yeti• 
ıen bir nevi koyunun yünleri 

kumq fabrikaları için çok elYe
riılldlr. lıte Almanlar bu cinıla 

ıılabı ve bu hayvanların çoğaltıl• 
maıı ile uğraıacaklardır. Bunlar• 
dan elde edilecek yapağılar mün-

haaıran Almanya ylln 1anayilnde 
kullanılmak için ihraç edilecektir, 

lf 
Yunanlıtanın bu seneki incir 

Yunanlsta· rekolteal aeçea 
yıldan azdrı. Bar 

nın incir 
rekolt••I ------

hca incir yetiıtl· 
ren iki mıntaka· 

DID yani Lakonl ile Me-
aeni bu yal aldıkları incir mlktan 
(10) milyon okka tahmin edilmlt

tir. Bir yıl evvelki iıtlhaallt 
(12.900.000) okka olduğuna göre 
bu seneki rekolte 3 milyon okka 

noksan demektir. incir ply&1a11 
ihracat için ağuıtosun ilk günle
rinde açılmıttır. Ve tabii bir tarz· 
da devam etmektedir. Fakat g .. 
çen sene çok zarar eden tllccu 
çekingen davrandığından ihracat 
miktarı benUz azdır. 

V artovadan yazıyorlar: Bura• 

El•n • L•lı da bulunan Elen 
bUkiimetl mllmH· 

ticaret alileri ile lktısat 
anlaşması nezaretinde yapı• 

lan konuımalar müıbet bir ıe
kilde ıona er111iıtir. Böylelikle 
yapılan anlaımaya ıöre Yunani1-
tanda11 Polonyaya girecek mal
larla Lehiıtandan Yunaniıtaaa 
ihraç edilecek maddeler için 
kontenjanlar kararlaıtırılmııtır. 
Bu anlatma llç ay ıllrecektir. 

. ............ ~~.._ ......... .......................... ..._ 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt n Zührevi hastalıklar mütehaaııeı 

Beyolluı Ru111ell han 16 
Tel ı 401&3 

llilaCI t9frla 14 

r a ·IBiYI 
•• lltanda Bergla 

Yazan: Fird•11• ı.,,..u __ .. 
iKi AŞK HiKAYESİ 

Cemil, ilk bakııta bUtiln ka· 
dınları hayran eden gençlerdendi. 
Fakat kimdi? Birçok kimselerin 
ıırf onun hakkında söylenen bir~ 
birini tutmayan baıı ıözlerin 
hakikati öğrenmek için sarfettik
lerl emek aemeresiz kalmıştı. O, 
yalnız yemek ıaatlerl otelin büyük 
yemek aalonunda görUnUr, masa 
l!rkadaılarını selamladıktan sonra 
klmae ile bir şey konutmadan 
yemeğini yer, kahveılni içer, 
oteldeki odaaına çekilirdi. O, bir 
mUnıevi mi, bir AJık mı, yoksa 
bir aJim mi idi? Bu muammanın 

halli için beyhude yere birçok 
genç kızlar ve kadınlar ıUnlerce 

uğrattılar. Bazı kimaeler karısının, 
artist olmak hulyasile ta Ameri· 
kaya kaçtığını ıöyledikleri gibi 
musikiye aıık glizel karısının 
bir çingene kemancıya kaçtığını 
ıöyleyenler de vardı. BUtün bu 
riYayetler, genç adamın sırrını 

meydana çıkaramıyor, aadece 
dinleyenlerin tecessUılinll arttırı· 
yordu. 

Cemille ayni günde, deniz 
banyolarından iıtifade için ailece 
bir otele gelen gayet zengin bir 
tüccarın on sekiz yaşındaki kızı, 
Rabia bu esrarengiz genç hak· 
kında dolaıan rivayetlerle fazlaca 
alAkadar olmaya baıladı. Bu mu· 
ammanın halll için onunla arkadaf 
olmaya karar veren Rablanın 
lnaanı benliğinden ayıran iri (i .. 
civert gözlerinin tatlı bakııı ilk 
günler genç adamı hayli ıaıırttı. 

Kıaa zamanda ancak aellm
laıacak kadar rHml arkadaı ol
dular. .. 

Cemili görünce otelin pence• 
resine 1&bıraızlıkla bakan Rabla· 
nın kalbi tiddetle çarptı. Acaba 
hergUn bu aaatte nereye gidi· 
yordu? Oda içinde meyuı durur
ken birden bire keten çanta11nı 

koluaa taktı, kayar ilbi merdi· 
venlerl indi. Aralarındaki meaafe 
elll altmıı metre kalınca yaYaf 
ytırüyerek onu takibe batladı. 
Böylece bir çeyrek kadar yör\l
dUler. Cemli, ıı•nit yolu bıraktı. 
Sağa ıaptı •• kuytu bir yerde 
bir kayanın dibine oturdu. 

Rabia, Cemlll görmemiı ıibl 
ilerledi. Kayadan kayaya ııçra· 

yarak ayaklanna ıu deiiaceye 
kadar denize doğru ilttl, bir 
kayanın en ılYrl tepesi•• çıkarak 
ufku seyretti. CemlUe aralarıadaki 
meaafe pek azdı. Biraz ıonra 
gayet çenk bir hareketle topu• 
tunun Oıtlnde geri döaDnce ı••ç 
ıenç adamla karıı kartıya ıeldL 

- Y alaıı mııınıı Rabla Ha· 

nım? 
- O...... Siz burada mıııaız? 

Otelden anaeme haber Yermeden 
çıktım. Bugün plaj okadar kala· 
balık ki insan orada ıılolıyor. 

- Buraaı, çocuk gtırlltllıOntln, 
otelin mtız'iç dedikodulannın , .. 
lemediğl Asude bir yer. Rahatça 
dealze ıirlyorum, istediğim gibi 
ıt'••ı banyoıu alıyorum. 

Cemli koauıurken aenç kıza 
dikkatle bakıyordu. O, ıDzel 
kollarını açık barakan mUteaaıip 
•lcudünlln en ince hattını meydana 
çıkaran 1&de, beyaı elblaeılle ne 
kadar hof, aekadar cana yakındı! 
Oda ııcak vı ııcaktan kıpkırmızı 
yaaan iÖHl ytlıönll aydınlatan, 
uzun kirpiklerle çenilmlt iri 
llcivert ıöılerinl ıık ıık açıp 
kapayarak Cemile bakıyordu. 
Harikullde bir göa&I iıtetı ile 
yanan bu hulyab ıöder ıeaç 
adamın ifiDl 111ttı. Kederim, yal· 

nızlığını unutturdu. 
- Geliniz Rabia Hanım. Bu 

kayanın gölgesi ne serin 1 Rabia 
iÜnlerce uykuıunu kaçıran bu 
teklifini reddetmedi. Genç adam 
güzelliğine kanamadan Rablaya 
bakarken o, durmadan gülerek 
tatlı bir ee1le birçok ıeyler an• 
lattı. Böyle hergün muayyen bir 
saatte gelerek yalnızca oturma· 
nın ıebebini ıordu : 

- Galiba, dedi, bize otelde 
ıöylenen dedikodulara lnanaca• 
ğım. Niçin herkesten kaçarak 
yalnızca burada oturuyorsunuz ? 
Giiya nizl bUtUn kadınlardan ka· 
çıran bi~ aı~ hikayeniz varmıı. 

- Şımdıye kadar kimıeye 
anlatmadığım o hikayeyi iıter
Hniz ıize anlatayım. Tam Uç sene 
ewel çok sıenç Ye gUzel bir kızla 
tanıttım. Kimsesiz, pek fakir olaa 
bu kızcağız, kibrit baılarlle fare• 
lere zehir yapan bir ihtiyar ka· 
dınla, rutubetli kUçUk bir kulU
bede oturuyordu. ilk görUıte 
çılgınca sevdiğim bu kııı apartı .. 
manıma aldım, beraberce yaıamı• 
ya baıladık. Kıaa zamanda ona 
yemek yemesini, meyYa ıoymasını, 
çay içmesini öirettlm. Sayııuz ipek 
çamaıırlar, elbfaeler yaptırdım. 

KimHnin yUzUne bakmıya tenez• 
zül etmediği o fakir kız bir iki 
ayda gayet şık, ilkbahar aababı 
kadar güzel bir genç kız olarak 
meydana çıktı. Bea, ona baktıkça 
yarattığım bu aan'at eıerile iftibat 
ediyordum. Fakat... Deilttirem .. 
diğim yeglne tey onun ahlila 
idi. Muazzez inadını, küstahlığını, 
uburlutunu •• Hrkeıliğlni bırak· 
mıyordu. En HYglll arkadaılarımlı 
darılmıya 111bep oldu. 

Fakat ben her kababatlD• gö• 
yumacak kadar onu delice Hvl· 
yordum. Üç Hn• çalıtarak mey• 
dana getirdfjim bu ıan'at eaerlnl 
kendim bırakarak kaçtım. Tana
dığım birçok kadınlar gibi onua· 
da benden uaanarak daha fazla 
elbiaelerile meıgul olduğtınu iÖr
dtlm, Ayaada kendini her tetkik 
edlılnde göılerlnde yanan auru
run kıvılcımlara gözlerlmdenl kaç• 
madı. T ahammlillm kalmıyarak 
ona yine eıki iaatçı, görgttıll•, 
fak at beni kııkanarak 1even te-
miz Muazzez olma11 için yalYar
dığım ıtın ıözlerl gözlerime 
iki ok gibi aaplandı. Yılan ııbiı• 
aa beaılyen bir aeıle; " SeD çıl• 
dırdıd mı?,, Diye haykırdı. 

Onu bu hale ietlrdikten ıon-
ra eıkl ıadelitfnl yermenin imki· 
aı yoktu. E,yalarla dolu aparh
maaı Muaneze bırakarak kaçtım. 
Bundan ıonra hiç bir kadından 
yefa beklemiyordum, hepıinl 
on11a ıibl ltfııiz zannediyor• 
dum. Danlmayın Rabla Hanım, 
blltln kadınlardan nefret ediyo
rum. 

Geaç adam mazlıln• uzanan 
derin bir hayal itinde ıuıuyordu. 

Rabiaaın ııcak ıesl ince bir 
ahenkle gınç adamı delıınlıktan 
ayırdı: 

- Ce•il, aaaa butnn 11da• 
katile •• muhabbetlle bağla ola• 
calc bir ıenç kızla karıılaısan, 
acaba çektiğin lıtıraplan unutur 
muıun? 

Gurubun ıon ıııkları aakln 
ıulara ak1ederken oolar kolkola 
candaa bir mulaabbetl• konu• 
ıarak otele döadlUer. O akıam 
Cemil, Rabiayı reımen babaaıa· 
dan iıtedL 

Iıte ılze bir laikiye içinde 
biri meıut bir izdivaçla, diğeri 
hayal inkiıarlle neticeleaen iki 
hikiye. 
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4- ld son ı.amm.larda Wr Alm- ......... ol>utl k~ iddia 

Beğlik 
Sözler 

Belllk (1) .. ,....... ... p ......... 
...... On'_.• ,..._ ,...tar &t 
.. ....... Türirat, tnbre, •IMk• 
..._ Çek llltl içla • 1 ••• a,Mk ... , ... -.ı ........... ....... 
,... blriblrilldea .,,.. ... . 

Bir .... ( 2) .,... lıh lteate 
,..._ ~ talllirat. • IEMt 
lfla4e palaa 1aaya tabre. Bir 
PYN (3t lçlaA bllQktiD ( 4) blllje 
,..ıa. yamya da •ilHkken del'ler. 
Dwlercll duaJdim İJI olacakta; 1azık 
ki 4erler, dl1oru•. Çlllkl dladen 
kalan ha deyimler 1: urla de Jİae 
kullanılıyor. Hiçia kullaa1b1•, •eye 
1•rı1or ? Niçin kullntldıpu, ••1• 
)'&Hdıtını ben kestiremiyorum, hile
•iyoram. Bilenler nr.. 118,teaaaler. 

Ba oı.. olaa eakidea kaim• kiti 
Itır m1tkanlık ol cak. •• ahtkuhiJ 
da artık bırakaak J 

* Gazetelerdeki betlik b•J ı.,.eıer (5) 
slizlme ilifiyor. SaJ.a..ı.. , .... 
mlbayaı; 1atma yerine furuht diyorlar. 
Defittlrmek demiyorlar, t•bdil di1or
lar. isteyen deaiyorlu, talip diyorlar. 
Bu bildirmeleri yazan Tilrk otlu TJlrk 
yazıcıların ~lyle 7Hma7a nite ( 6 ) 
elleri varıyor; aiti olayw .. Lüylkleri 
bunları ılrmtlyorlar? 

latiyoru• ki la diU•is• varmak 
lçia çocutumuz, hlJiillalst yazıca· 
mız, okuyucumu, Jaepiais, hepimiz 
el l:.irl;jile kota ko.. il.ter!eyelint. 
Eter bir tek yat (7) d.,m clillmizin 
yaıracımıua ( 8 ) vcana ..... oau 
yazmamak için 1•qaa•111 kırmnn, 
dylememek için dilimin kop•ahm ki 
ylrldOj'llmGz 1olda lrUe ... el ol· 
maaua L 

Yurttaı; TGrlc otla TMml• ıea. 
Nerede olunan ol, Jİae TM~ koaq 
TGrkçe 1aa I 

ı .... 11ııı •• ı 

ÖzT....-.•81tm•a-
...... s•n 

81r .... .. ·~ w .... 
......... ,.... Ol•aklan ... 
sereldidirl 

Buıantıa Bilmece 
APtıdald clmlecle • ...,,._ hlr 

•arf Biçili aralıklarda ltlzamau ,_. 
len koaulmuttar• O •••nen ı....& 
bulup kald.,....... elmleJi oku,a
l»Ulniais: 

6ZVEARLEldlEMIZ 
EAILI IŞllÖIOELANE 
HERENESINEAECUNE 
UN() E"ZE IC Et N DE E Q 0 E 
MOLEO•tERGÔEMDçı 
OLS2ADAEBIZEOWUE 
ÇIICEARllRIZ 

Diı etl•lnl 
K~
dWr1 

AF 1111 .. ıL•. .._, 
Atızdidd 
'biitil• ..... 
..ıkıvplen 

utınnır:an b1' Na ııe 
mtlşterlyl celbetmek IAzımdır. 
Ualazaliıtclaa oldatu gibi vitrinlerdea de pplak, bmattanca 

lambalan asaklqtı...alr lbıadar. 

Hllli\sa olarak 
iYi DA~mLMIŞ VE TAMAMEN 
MONTEŞIR BiR ZIYA VASITASILE VE 
IYl OPALiN CAMDAN DIFFOzôRLER 

VEYA ( INDIRECT ) TENViRLE. 
LATiF BiR ZIY ADAR .MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

SAT • 
1 E 

iyi tenviri VERESiYE olarak yapv. 

latanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
lpot.lrB olap Y .-.ı - ehlltııalmf tarafuadaa.tamawJ5621ira loya-.t 
takdir edilea 0.klclar Araklyeci Haamelmet mabaU.ia Nulalmyuu 
elki 81 yeni 1(11 No. h .. bahçe •hpp bir em tam••• açık art• 
brmaya aıedilmlf olclainadan 19-12-934 tarihine mlaadlf Çarpm
ba llatl •at 14 t• 16 ya kadar dairede l>hiacl arttınaaa icra 

. kı1..0 • 1 ı• ,.. 71 hal bul-
~-~Rt;,.W~-; • 

cletı. tecdit ....... 111'911 iltdlsı.. ..... ~=~-:: 
14 ... 18,.. ........ dainmlade rapdacak ildDd • arttar-
ma11Dda •rttın&a bedeli ldymetl auha•mlllealla "75 .ı Wmadığl 
takdirde abf 2280 No. h ka1aua •hlr•maa teTfikaa geri blrakılır. 
Sa .. pelİlldir mtbrmaye lfdrak etmek lateyulerln kıymeti muha_. 
........ "7.5 mıllbetiacle peJ akp.i •era 1111 bir Bubnm teml
aat mektubunu lıamll lluJwmaları lbımchr. Hakim T.,. alcllll ile 
abit olmıyan ipotekli llhalrWcla diler llllbdaraaUa -Ye irtifak 
laalda Alaiplerüaia bu haldaruaı •• huauaile faiz Ye ma..nfe dair 
calaD iddlalanm evrakı ••biteleri De birlikte ilin tarihhaden itibaren 
..U.,et 20 .... arfıada birlikte dairemize bildirmeleri lbmdar. 
AW takdlna laald•n Tapu ılcUll ile ıablt olmayanlar •bı bedelnia 
~ ~ bhrlar atıtwalda ftl'll, hniılJe, tauifi,. 
da mtıte•eDlt BelecM,e nwı .....,_ lllttlr. Daha fala ma16-
mat almak W.y..ıer l/121934 talhlndan ltibaN1& lıerkeala ı&w-
blfslll Jda ....._ apk Wmicliııralacak arttaırma ........ Da 
9341918 No. h '1ôePJ• ..._.... ...... t1oiJac1a ........ "MJd 
g6rebUeceld.ıl llh ola91ur. (7734) 

1, . "~llkveE~ ~~~lan , l 
Taksitle Sablık Emlik 

ı...No.• ..... 
2 Nlpata..... M1tcutlyat •ahu-.. a..w,. 

T..._t 
IJra 
2000 

1 

Cacldeamde 115· 117 No.la s.tçak aputı._ 
157 metro ... abltal ... ,.... 90 .... -~ 
lam .. biri ··- llat ........... dM dan,ı 
•..-..Ucltı 
•ı••W. Yala • ...._. Gllıtla•Çalllll -
Sokajmcla 28, so, Si, M. S6 .. 2 ....... ... 
.W. ...... 111 ..... alfia.aahn .... ı•D 
klrJlt bhaa. 
11aa ıaa ..................... w&. s.n,,,.. ~ .., " ,...,. Ef. Sobldarmda 500 
1, s. 5 511 NoJa maatia~e Od kammdın mlrekbp 
ifa& 
Sala• 175 metro mara•baıdar. Alt katta iç ocla 
bir aola, autfak, kiler, hali. banyoya, lat katta 
dlrt oda, bir ıofa, bir mutfak, laall " banyvyu 
MYldb\ 

x.ımaa , ....... ıak 1ıedellerl Dld ,.... daalt tlare ,.. 
,._. .,.. lle1dz tabltte lcleam•k lzere açık arbrma n'e eabhacaktir. T...._ .._ g1111. ..a.a,ec1e,. pmektpa de 21T ..... liıll10K 
t-.a-ba ~d ......__... .,...,._i&i ııiWidaat 



iir tıra, bıçağl ile yUz defa braş 
olduğuna andedenlar çoktur. 

A AN 
-;tlTIRAŞ BIÇAGI 

(',11 Şimdiye kadar icat olu
nan bOtün braı bıçakları 
aruında en mükemmel Ye 
•• fe•kallde olduiu ta
hakkuk etmiıtir. Piyasada 

ViTAMi~ 

KALORi 
GIDA 
KUVVE1 
KUDRET 

KAN 
HAYAT 
SIHHAT 

Çavdır nzu 
Nişasta öz O 
Arpı ÖZÜ 

Yulaf llzU 
Pirinç öz O 
Patates llzU 
irmik özU 
Turlu llzU 
Mercimek llzU 
Beyaz Mııır özU 

mevcut tıraı bıçaklannı 
.. ı:rtmıtbr. Hasan Tıraı 
bıçağıaın 1-2-3-4 numarala 
ıayet keıkin Ye ha1saı 
taraflan Yardır ki her bir 
tarafile llakal on defa 
brq o'mak kabildir. e .. 
heNpla bet kuruıluk bir 
adet Ha1an brat bıçajı 
ile kırk defa ve ıılak 
hardak ile bilendikte· ytlz 
defa brq yapılmak mllm
ktındOr ki dtınyanın hiçbir 

Çoculda~nıza yedir:niz. lıtediklerini ve HYdiklerini bıkbrmıyarak detlftir• defittire yedlrlaiz. 

bıçajanda bu meziyet yoktur. Huan bıç•i• iıtedijiniz halde baıka marka 
Yerirler1e aldanmayınız. Taldltlerindea Nkımııız. Fiatı 1 adedi S kuruttur. 10 
adedi 45 kuruıtur. Huan ecza depoıu: lllanbul • Beyoğlu. 

Vitamini ve kaloriıi çok olan bu mlkemmel 6zlll unlarla yavrulannız neıeli, ııhllath, tombul, 
kanla canlı olurlar. Çabuk bDyUrler, çabuk diı çıkarırlar, kemikleri kuYYetlenlr, lılaal olmazlar. 
HASAN ÖZLÜ UNLARlLE YAPILAN MAHALLEBI Ye ÇORBALARIN Y• tathlarua Y• 
pftrelerin Ye yemeklerin lezzetine pay•n olmaz. Haıan Ecza depoıu. Taldltleriadea •kınıau. 
Hasan m•rkasına dıkkat. 

• 

1 lik kutusu 
7 1/2 kuruıtur. CEVAT 

Bat ve dit apılar1, Romatizma ve ıiyatlk uncıları 
içla kullaaılaa illçlar1n en faydalı ve teal ·Iiı:d;r. 
1 • 8 • 12 ilk orlJlnal madeni kutularda 
her eczaneden arayınız. 

latanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
ipotekli olup yeminli Oç ehllYUkuf tarafaadan tamamına 800 lira 
kıymet takdir edilen Kartal ahi kuaba Harmancık Oımucak 
IOkalr heaap 658 yeni 53, 5S/I No.h mftıtemillt Ye bahçe ahpp 
ltlr ev açık arttırmyıa Yazedllmit olduj'undan 19-12-934 tarihine 
mllNdlf çarıamba glnll ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırmaaı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mubammlnenln 

1935 

Yılbaşı Piyango 
biletlerini ilk defa olarak aıtııa 
UÖUR Klteai çıkarmıthr.Ve tunu 
da hahrlamahaınız ki reçen aeae 
yıll•ata pİJanro•uada r:temden 
dclrt hamm mlıterek bir bilet 
almıtlardı. Bu bi'ete 500.000 
liralık bOyOk ikramiye iaabet 
etti. Ve burlln d3rt al'• mükellef 
birer eY a3hibi olar: k rne•'utturlar. 

% 75 lal bulduju takdirde mlfterlü lz•rinde bırakılacakbr. Akm UOUR GiŞESi: Omır Rıfkı 
takdirde en son arttıranın taabb8d8 baki kalmak tbere arttırma 8abılll, c.ıaıoııu Kapah 
15 ıGn mllcldelle tecdit edilerek 3-1-935 tariblne mllaadlf Perıembe flnn k•r•• No. 42 Tel. 20342 
iıl•tı ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci Hiçbir y•rde ıubeai yoktur. 
açık arttırmaıında arttırma bedeli loyetl mubamminenln % 75 ini , .. ._ _______ ~ (47881 ...,, 

ltulmadıjı takdirde ıatıı 2280 No. h kanun abklmına tevfikan 
ıerl bıralolır. Satıı peıindir artbrmıya ltlirak etmek iıtiyanlerin 
kıymeti mubamminenin % 7 ,5 nlabetinde pey akçem veya milli bir 
ltankanıa teminat mektubunu hamil bulunmalan lizamdar. Haklan 
tapu aicili ile ubft olmayan ipotekli alacaklarda dijer allkadaranın 
Ye irtifak hakkı aahiplerinin bu haklarını Ye huıuıit• faiz •• ma• 
aalrfe dair olan iddialarını evrakı mDıbitelerl ile birlikte ilin tarl· 
bladen itibaren nihayet 20 pa zarfında birlikte dairemize bildir
meleri llzımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıicilli ile ıabit olmıyan
lar ıabı bedeliolıı paylaıma11ndan hariç kalırlar milterakim Yerıi, 
tenviriye, tanzifiyeden mDtevellit belediye rllaumu medyuna aittir. 
Daha fazla malumat almak iıtlyenler 1-12-934 tarihinden itibaren 
herkHin ıörebilmeıi için dairede açık bulundurulacak artbma ıart• 
aameal ile 9J4/95 No. b doayaya mOracaatla mezkür doıyada 
mevcut v~1&ild 16rebileceklui ilin olunur. (7733) 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bilumum tahlilit. Eminönü Emllk Ye 
Eytam bankaaı kartı11nda lzset B.hanı 

VESiKA ve BONO 
Mlbadil bonoau Ye 1urtluk ocaklık 
yeaikaaı, tahriller, masbata Yeaair 
Yeaikalara alır aatar. Satmak iateml-
1enlere emlAk ve arasi alır, hlkfi
met borçlarıaı kapalar. Balıkpaıarı, 
Makaudi1e Han No. 35 
Ulurlu Zade Dervlt T. 23397 

(4679) ...,, 

D :ı'erlai:ıd kaplıyu kir tabakaaı 
ainu kltıtlarl ribl yapııkaaclır. 

mikroplan çeker, muhafaza eder Ye 
bHler. Dilialzi ditlerinlala laerlade 
fHcllriraeDİZ lıtu tabakaJI aiz de 
hlaaederalalL 

1 elillke bat ıaatenalı de•ktlr. 
Bir rln herpJ olup blttildea aoua 
llitlerialsfa d-ull ıarı llıılr reak 
altlıtıaı ... eekılalı. Buau dit 
afrdan H birçok Yalai• uıtahkJar 
t..klp edecektir. 

Sizi bu tehlikelerden kurtaracak Y•tln• elit •aedauchar. Diflerlnlzl 
temizler,' parlabr, mikroplan 61cl0rlr, elit etlerbii lrunetle•cUrir. 
G&nde iki defa Radyolin kullanmakla pek klN bir zaman itinde 

hakikaten beyaz, parlak Ye temiz diflere aab.lp olununaz. 

t .. ' . . . . . . . 
'

'l , ' 1 ~ "'r ,......_ <-;.-;.. .... ~, .. '· • ı~....,. "' • ., ... *r'-' ~ . . ' , ':",,. • , 

TUrklyenln en eski ve en bUyUk 
zlr•at m•klnelerl tlcareth•nesl 

" Mekormlk., biçer - bağlar, orak ve çayır makinalan, ot - batak tırmığı; 
ot ve aaman b•lya yapan pre1eler; henzio motörleri • " Dlabolo ,, krema 
makinalan Ye madeni yayıklar; - "Ll•ter ., krema fırçalan, malakaörler; 
giiyükmer, pastorizaıör takımları - " KUhne ,, ve " Emll Maro ,, 
triyorlar ve tararlar v. ı. - " Zach•rıah Perkes,, İngiliz değirmenleri. -
" Vermorel ,, pülveriı ı törleri. - " Hudaon ,, h•dana mukioaları. "Wolf,, 
bahçe •leUıri. " Rletache ,, arıcılık aletleri. " Meblvlcol ,, taYukçuluk 
IŞ)'llll Y. 1 . • V, 1. 

Salıt mahalll ve yazıhane : 
lıt.ınhut, Oıtlatıı, Tunel caddeai No. 74 Telefon : 41888 

D•J1oları .. ız: 8•1ete, Ker .. tecller No. 1 • 2, Sa111ur aok•k No.6, 
Ye,11 sokak No. 7·9 "4754,, 

KARYOLA 
ilke, bronz, nikel ve çocuk karyolalanoın 
envaı oeşidioi ucuz fi1atla İttaobul Raıa paıa 

yokuıunda 66 No. 

ASRI MOBiL YA MAclAZASINDA 
bulabilirıiniz. Telefon : 23407. AHMET FEVZi 

Sahibi : Ali .Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 
Son Po•te Metb•••• 

ASiPIROL NECA Tf. girip, nezle, baş ve diı ağrılarının kat'i ilicıdır. a.t::~:ı. SALiH NECATI i410~ 


