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lzmirde Bir Define Tafsilatı 15 inci 
Sayfamızda 

Venizelos Suikasti 
Suikastin Elebaşısı Olan Kara T anaş 
Nasıl Ve Kimler Tarafından Yakalandı? 

bllyUk bir akaUlamel lıasıl etti. 
Ceneral Plastira1 taraftarı olduk· 
ları için kadro harici bırakıldık· 
larım iddia eden zabitlerin teıkil 
ettikleri •• cllmburiyeti mlldafaa ,, 
cemiyeti harekete ıeçti. Bu cemi· 
yetin batında sabık baıkuman• 
dan Ceneral Papulas bulunmak· 
tadır. 

Bir rivayete g6re bu zabitler, 

, ............................ ____ ...................... .. 

Bugün 

20 
Sayfadır 

Atlna, (Husual) - Bundan 
•pey bir zaman ••••I M. V enfıe· 
loaun hayatına kartı yapılan 
auikaıtln, tahkikat ve takibata 
M. Zaimiıin climhur reiıliaine 
aeçilmesinl mUteaklp tekrar fikir
lui meşgul etmeye baıladı. 
~llnkU, M. V enizelosa taraftar 
olan mahafil, bu auikaıtl icra 
edenlerin ileri gelenlerinden biri 
olan eıkiya Kara Tanatın Atina
ya iltica ettiğini ve t•hirde · hi
maye gördüğlinU iddia ediyordu. 
Bu şayialar, efkArı umumiyede 

Kara Tanaıın ıaldandığı evi ha- ............................................................ .. 
ber almıı ve kadro harici za• r'--------------, 
bitlerden yüzbaşı Papulas, Luli 
ve Ylparaklsin idaresi altmda 

( nevamı 16 ncı yüzde ) 

Kapanan Gazeteler Neşir 
Vazifelerine Başladılar 

Arkadaıımız 11 7 ıUn ,, mecmuasından alarak yuka11ya bastığımız 
bu resme bakananız bizim bu tatil müddetini bir salonda bir maııa 
~aşında gülerek geçirdiğimizi sanırsınız. 

Fakat bu realm ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda alınmış 
fotoirafların birleıtirilmesinden doim~ıtur. Binaenaleyh bir montaidır. 
Hakikati ifade etmez. 

Aziz okuyucu!· 
Bu on ınn ıana kartı duyulan ha1retle geçirilmiıtir. 

On Günlük 
intişar Fası lamız 

Geçen. ayın 28inci gününden 
bugüne kadar olan on gllnlUk 
mllddet zarfında «Son Poıta» 
intişar etmedi. Gazetemizin ha· 
yatında ilk defa vukua gelen bu 
fasılanın ıebebini bu münasebetle 
ajanım vermit olduğu tebliği 
dercetmek sur,,tile tekrarlamış 
oluyoruz. T ebJiğ udur: 

" Az*•ra, ')f.7 iA.A.) - Büyük Mil
let Meclisinin gizli celaesinde cereyan 
eden müzakereyi tahrif ve nefrettikle
riuden Zaman ve Son Posta gazetele
rinin onar gün müddetle muvakkaten 
tatillerine lcrıı Vekilleri heyetinin 2(l 

Birinci teşrin l!l:34 tarihinde karar 
verilmiştir. ,. 

üumhuriyd ve Akşam gazeteleri 
içiu de ayui mealde ayrı bir karar 
verilmiştir. 

Mısır Buhranı 
· Meğer İngiltere Buna 

Sebep Olmuş 
Londra, 6 (A.A) - Hariciye Naz rı 

Sir Con Simon, Avam kamarasında 
Mtıır buhranı hakkında irhat vere-
rek İngilterenin bu işte takip ettiği 
siy' setin, Mııır kabinesinin dfi,me
sini netice endirdiğ" ni söylemit ve 
M 11 r'da ecnebi tebaanın mal ve 
canlarını muhafaza vazifesini üzerine 
alan İngilterenin ağır bir meı'uliyet 
nltında olduğunu ilave etrniıtir. 

.. iitlsEYtri . CAHtT. BEY ... 
!\!alta Adasınıla geçirdiği esaret 

günlerinin hatıralarını bugiın çıkan 
YEDlG ON <le neşre başladı. Heınen 
bir Yediıün al~r~k bu çok canlı ha
tıraları takip edıııız. 

ılJir Arkadaşımızı'!:_ Uğradığı Tecavüz 

Bir Mahkôm, Silihla 
Evine Taarruz Etti 

Olan Zabıta Mütecavizi Haberli 
Ve Arkadaşını · Yakaladı 

, Gazetemiıin çıkmadıtı glhıler· 
de arkadaıımız Halil Lôtfi Bey, 
ıonu pek acı olabilecek hlr ka:ıa 
ıavuoturdu. Ayni zamanda Son 
Postanın sahiplerinden de olan 
Halil LUtfi Bey, bir cinayet aabı· 
kalasının silAbh tecavUzüne uğradı, 
·fakat vaktinde alınan tedbir saye· 
ıinde hem kendisi kurtuldu, hem 
de mütecaviz yakalandı. Hadiıe 
Teşrinievvelin otuzuncu gUnU ge· 
cesl olmuştur. Halil Lutfl Bey 
saat altıda matbaadan ayrdmış, 

gündüzden, geceleyl bir sabıka
lının tecavüzüne uğrayacağmı ha· 
ber alarak zabıtanın müdahalesini 
rica etmiştir. 

Mütecaviz, Şevket isminde 
katil suçundan 12 buçuk seneye 
mahkum olup yedi buçuk aeneıini 

( Devamı 16 ncı yüzde ) 

ı 

1~00~~~ 

1 

Hcılii Lütfi Bey 

T aşlana)l Ev 
'Cihangirde Bu Eve Taş 

Hala Bu ~- .. namadı 
Atanlar 

Cihangirde, Işık apartımanı 
arkasana düşen evin maceraıım 
duymuşsunuzdur. Bu ev, tam bir 
haftadanberl esrarengiz eller ta· 
rafından taşlanıyor. Okadu ki, 
bu t~şlarm nereden ve kimin tara· 
fından atıldığı hala bulunamadı. 
B:r taaavvur edin: 

Karanlık ortalığı basdmr bas· 
dırma:ı bu eve arka arkaya irili 

1 " 

ufaklı, birbiri ardına taş yagıyor. 
Taşlar kaplamalara, kapılara çar· 
pıp düşüyor, çarpıp dUıllyor. 

Dün bu evi bulmak için bir 
haylı sıkmh çektim. Nihayet 
Cihangir caddesi sonunda yokui 
aşağı bir yolda, bana ahşap, 

dört köte bir ev göaterdiler. Bu 
ev de tam beı alle ayrı ayrı oturu
yor. Evlo aahibi Leonidaa isminde 
bir rum. Kendisinin bütün geçimi bu 
yUzden. Bu evden gelea kira ile 
yaııyormuş. Kapı önünde kiracı· 
lardan Leon Efendi iııminde biri 

Toprt1k .akağın 30 numaralı 
evi but/ur 

beni aldı. Evden içeri girdik. 
KUçiik toprak karanlık bir met· 
hal.. Evin yukarılarından gUneı 

ıtıkları b·1raya zor geliyor. T o~ 
( Dı Yamı 17 inci yllzde ) 

1 On Gün,Uk Hldlselerden Bazllartmn Aklslerl: 
--------~-----~--~":":'""-------------~~Il~a;lk:.:;T;r:am::va~y~l~ar~ın~a~J~{a~ğ~b:et;-Vy:ar~:------AA~lu;.ı~u;ı,k~a~1I~u:ıi~kii1TÇ.ariri;he;ıhrıre.~r~ıştttı7:._ Meydam Boş bulanlar Gümüş Paralar Henüz çıkmadı 

Vaktin nakit o14u· 
iunu şimdi anladım. . · oazh elvana nerdeain 1 

1 

- Nerdealn ırönlUmUn 
• 

- Kadıköy tramvayları pek 
kalabalık oluyormuı l 

- T abli dej'il mi, halk tram· 
vayı olduğu nereden belli olacak. 

Alaturka Muıikl aletleri - Tit· 
rerlm mücrim --1ibi, baktıkça 
istikbali mel.. 

Balkıı.ularda Dıuıııı> · Sıılh 

Harp Senelerdenberl burada iyi 
geçiniyordum. Fakat şimdi hava&ı de· 
ğiıti.. Ba,ka yerlere gitmekten baıka 
çare yok! 



ulha 
Hizmet 

e Halk 

s • 

Anknracla toplanan dört deYlet 
lluriciye na.zırlarıuın ıulh yo· 
lunııaki meaaileri, bakınız halk 
nrmundıı nasıl bir teair bırak

muktadır: 

Fazıl H. ( Sultanahmet f\:ler ma
~alles 74) - Aııkarada topıanan dört 
dnlet H, riciy..:: N zırlım ı; erini bi
tirdi' er ve döndü.er. Dönerlerken 
hepsi d4' gaze e t:r~ b~y:unt \'erdiler, 
Yak n t rkta aulhD. kat.'i surette 
tem'u ettılc, Ankarada ulu bir devlet 
'kureu:,, dcdi:er. Şim.j;ıe kadar slyaaet 
konuım:.lar.ndan ıo:ıra hiç bir deY
letin n'ah"yet'i .ad· m1-1rı &ulh bekçi· 
liğini l;u kadar ıür V9 pürüzsüz Llt 
ıesle düny ya h~ykıramamı91ar:.lı. 
B .tim ı;ynset:mix sr yoet açıktır. 

11 ıenedir lıülün dünya bu açık 
ve samimi aiyrsetimizi tecrübe etti. 
Biı bu aamımiyefüniı.i dost Balkan 
dev;etlcr'ne de ver •k. Onlu da ıiya .. 
11et'erint!e <'çık söz.u ve nmimi ol• 
du ·ar. Bu ka .ıar çok aevilen ve ku· 
cald:ınan bir su!hu kimse bonmaz. 
Diğer ayasi grup ar ve teş~kkfiller de 
ıım.h iç n 1 öy • .: bir an.lc.şma yzp· r· 
larn beşeriyet uzun müddet au.h 
hav..ısı için-e y•ıar. 

* Necmettin Bey (Fatih r!ar~amba 
carldesı 44 ) - Yak P bir mazide 
Ballcan kelimeai n~ızd.P.n çıkarken 
insan n hatırına harpç , eı·ikasts:ı, ıhtf· 
hi ci, kar şt r.cı ve i in için kayna• 
y n bir fe&at ocıı~ elirdi. Türkün 
ıml c.ı siyaseti Boı kanlarda yer bu ur 
bulm z luffiin b fos t ccn~ bir su h 
ce "lCt ne eıö milştiır. Balk n ittifa
k n" g en cevletler de bu k t'anın 
b rer ıı h h v rısi o <fular. Rum n, 
Y gos'n , E en ve Türk milletleri 
ele.e, 1 l v rdi'er, su'bu l:oz -
c c bütün iht ;na Ier göz önüne 
g r er ( bu ü'key harp cad • Dl 

110 ın m ya zm lf er. 

)#.. 

II lit Bc>y (Kadıkoy Altıyol ağzı 82) 
Ha p b r ff!' iket ve afett r. Umumi 
h rb"n y r lnrı henüz onmadı. Devlet
ler n takip edecek erı en seYimli 
s·y set sulh siyasetidir. Biz garp 
m den'yctinl yeni aldık, umumiharp· 
tc-ı ko umu:ı:, kann m z kmk ç kt k. 
H r in e-ı ço't felaketini ve iıt rabını 
ç k n b r ın il t•z. Onun için su hu 
biı un dünyn t n daha iyi severiz. 
Bu s'ya e im ze Ba kanlarda da üç 
kuvve ort ık bu'duk. Hariciye veki -
le · An c rada u uştu!ar. Sulh için 
ko,u tu.ar, ıınl ş ı r. Bu ımlaşma 
Cüml.uriyet idnrem x ı bir zaferidir. 

Faizciıeı ı 1 ontrol 
T esçil edilmiı olarak faizle 

para veren faizc'lerin defter ve 
hesap!a:rının konlf'oluna yakında 

ba,lanılacaktır. Bu kontrol neti
cesinde ne kadar muamele yapıl· 
dığı tesbit edilecek ve yüzde 
m'ktarı lizerinden muayyen bir 
miktarı vilayet kasasına yatırıla

..,aktır. 

Diğer taraftan, ıehrimizde 
ödünç para veren mUesseselerin 
miktarı 650 kadar tesbit edılmfş .. 
fr. Bu mü.asseıelerin muamelatı 
da b.r a a kadar kontroldan ge .. 
çirilecektır. 

Sa.ih Paş:t Sehrimizde 
' Pari te bir ameliyat geçiren 

kolcrdu kumandanlarından Sa.Ih 
Paşa bu nym beşinde Paristen 
şehrimize hareket etmiş:ir. 

e r 
a 1 

İstanbul polisi M. Karol iıminde eski bir Avus
turya zabiti yakalamıı ve dün müddeiumumiliğe 
vermiştir. M. Karolun bir hafta kadar evvel de 

Dahiiiye vekAleti, alman bu netice üzerine latan· 
bül polisine verdiği bir emirde bu adamın memle
keti terk etmek için kendisine mllnaaip b;r mUblet 
verilmesini, bu mliddet lçfode bir pasaport temin ellnde 1&hte bir yüz liralık Türk paraaı bulunmuş

tur. Polis tUpheleodiği bu adamın hüv:yetini tamik 

ederken elinde bir Avusturya puaportu bulmuş ve 
Viyana Emniyeti umumiye mUdilrlUğtinden bu pasa .. 
porton kime ait olduğu .1orulmuştur. Gelen cevap .. 

ta bu pasaportu~ elyevm Viyana hapiıhanesinde 
yatan bir serıerfye aJt o1duğu bildirilmiştir. Alman 
bu cevaptan sonra eski zabit hakikati polise itiraf 
etmiye mecbur olmuftur. 

edemezse hudut haricin• çıkarılmasını bildirmiıtir. 
Ayni zamanda bu eıki zabit sahte paaaport kullan· 
dığı için de hakkında takibat yapılacaktır. Müddei· 
umumilik Karolu tekrar polise iade etmiı ve ıahte 
pasaportu kullandığı en soı:ı tarihi ıormuttur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Evvelki ak.Jam Sultanahmette 
Arapkirli Mehmet adla biri bir 
alacak yüzünden çıkan kavga 
neticesinde karpuzcu Hüseyin 
Ağa adlı birini biçakla ağır 
surette yaralamıştır. 

lf. Evvelki gece Şişli tramvay 
deposu arkasına terkedilmiş bir 
ayhk bif çocuk bul nmuştur. 

>f Yan kesici Mehmet Be oğ· 
lunda tramvayda Hasan efendi 
isminde birinin c~binden paqum 
çalarken yakalanın ştır. 

>f. Çıkmadığımız günlere ait 
mühim zabıta haberleri de şun· 
lardır: 

Yataklı vagonlar idaresinin 
Beyoğlu merkezınin 300 lira kıy• 
metindeki bü} ük kr~stal camı bir 
taş lle kır.lmıştır. Seyyah tercü· 
manlarından Mahmut Bey isminde 
birisi, bu hadisenin suçiusu olarak 
yakalanmıştır. 

+ Sabıkalı Laz Yusuf, oyun 
eenasında çıkan bir kavga neti· 
ces·nde Taksimde sebzeci Hüse· 
yini çok ağır surette bıçaklamıştır. 

>1-- Bostanbaiında tumtum ofa· 
hallesinde oturan Hasan Efendi 
ile karı ı Fatma Hanım, kalays z 
bir tencerede pişen yemek yü-
zünden zehirlenmişler, hastahane· 
kaldırılmışlardır. 

'f- Galatada İdhalAt gümrü· 
ğünde hamal Mehmedin üzerine 
Uç sandık düşmüş, fena halde 
yarala~arak hastahaneye yatırıl· 
mıştır. 

}/... Kasımpaşada bir tuğfa 
f abrikasmda çahıan amele Meh
met, elektrik cereyanına kapıla· 
rak ölmUştUr. 

Bisiı<let Kullananlar 
Dah:liye V t ka.leti belediyeye 

bir tamim g~ndererek bund .. n 
gonra, etomobil şoförleri gibi, 
bısiklet kuHanan kimselerin de 
seyrüs.:ferde imtihana tabi tutul
masrnı, bunlara birer eh.iyetname 
ver.lmesini bildirm:şt r. l:lu suretle 
ııık sık vukua gcien bisiklet ka
zalarının C:niine gcçflmit olacaktır. 

M. Karol Çekoslovakya konsolosluğundan bir 
pasaport almııtır. Eğer sahte pasaport kullandığı 
için mahkum olursa mahkumiyetini bitirdikten sonra 
I~udut haricine çıkarılacaktır. ·--- - - ·--------

Bir Tecavüz 
Genç Bir Kız lff et· nln 

Berbat E~ildiğini Söyi~yor 
Refia ismindo bir genç kız, 

Muammer isminde bir ge"1cin, 
kendisini sarhoş ederek iffetini 
berbat ettiği iddiasile Adli} eye 
müracaat etmiştir. Refia Hanım, 
Cümhuriyet b yramı gecesi bera
berce sinemaya gitt:klerini, orıdan 
evvel Muammer t e_ l.ı kendisine 
tuzlu bira içir~iğini, scnra da 
Viyana o e!inc.e k. Idık arını Eö;
Lm ş.ir. M.ıammcr Bey tev' f 
edi.erek mfüıtantika'iğe \eram·ş.ir. 

On:v.1rs·ı de lmt.'nn 
Ünivers:te fakülte)er:n e ta!e

ben 'n yanız haz randa ımt.han 
olması ve eylül devresine dersle· 
rini bırakmamc-sı tekarr\ir etm.ş.Jr. 
Ancak, haziranda muvaf "ak ot\ .. 
mı yan talebe tekrar ey lfılde imti· 
hana girebii.ecektir. Doğrudan 
doğrJya ve yalnız• Ey ô de\ re ine 
imtihanlarım bırakan ta ebenin 
vaziyelİ tetkik edilecek, meşru 
mazeret olmadığı takdirde bu 
gibi talebeler haklarım kaybede
ceklerdir. 
Peyamlye Geçmiş Olsun 

Muharrir arkadaşlardan Pe· 
ynmi Safa Bey, geçen akşam bir 
otomobil faciasından lcurtulmuş .. 
tur. Arkadaşımızın bindiği bir 
otomobil ile başka bir otomobil 
Beyoğlu belediyeiİ önünde çar· 
pışmıvlar, hasara uğramışlardır. 
PeJami Safa Bey hu çarpışma

dan Arızasız olarak kurtulmuştur. 
Geçm'ş olsun. 

······························································ 

Ç•kmadığımız 
Giin1erde 

Gazetemlzan çıkm:ıd~ğı gUn· 
lere olt mUhim dahlll h:a· 
berlerln huUiısaları 10 uncu 

sayfdm1zdad1r 

Yolsuzluk 
Tahkikatı 

Geçenlerde Mersin •e civa
rında geçen iki hadise hakkında 
al&kadar makam.ara ipbar yapıl
mış, biri bir vergi kaçakçılığın~ 
d .. n, diğeri de bir kereste takas 
sahtekarlığından ibaret olan bu 
ilci l olst z uk ihbarı üzerine Mali
ye Veka.eti der hal ehemmiyetle 
tah!< kat yaplırnuştır. 

L ze ver.L..n yeni ve son 
m?.lfımata göre, maliye müfet· 
ti i tar:ıfınaan iki faraflı olarak 
y. pıl ... ".:'1 t::ıb ikat ı etic si.ıde ihbarın 
do v r..ı olduğu anltı ılmış ve } o!• 
s z.uk'cr temamile te..,bit edil· 
n işt r. Bu işi ya;>anlar hakkında 
da k nu i takibata geçilmiş bu
lunulmaktadır. 

l) ğer taraftan Mersin Beledi· 
yesi ıde eski senelerde harcanmıı 
olan 60 bin lira kadar bir para• 
nın harcanma şeklinin araştırılma
sma lüzum görülmüş ve mülkiye 
m fett"şlerinden Hacı Hüanü Bey 
bu işe memur e i miş ir. 

Bu 6ü bin liranın yolsuz ve 
knnunsuz şekillerde harcandığına 
ait deliller ele geçirildiği haber 
verili; or. 

tir Yar ah Oldu 
Evve!si gUn gece yarısından 

sonra Cerrahpaşa hastanesine 
Siiivriden Hasan Recep Ef. ismin· 
de başından yaralı bir hasta 
getirilmiştir. Hasta dün hastanede 
öldüğli için Adliye doktoru cesedi 

tetkik etmit ve Morga kaldırılmıştır. 

CayrimUb::diller 
GayrimlihadUler kongresi, se .. 

nelik toplantısını on bet giin ev• 
ıvel yapacaktı. Ekseriyet olmama· 
sı yüzünden geriye kalan kon
gre, hu ayın 14 Unde Halkevin
de toplanacaktır. 

Yeni Bir Bakımevi 
Belediye, Üsklidarda, Mihri· 

mah medresesinde gündüz çocuk 
pans·yonu ismile bir bakımevi 
tea·s ehLi~tir. Buraya, l~e giden 
kimsesiz kachnlar.n çocukları 
alı.ıacak ve bakılacaktır. Çocuk
larını buraya bırakan kadınların 
ayni zamanda fakir olması şarltır. 

Tnr - Yunan 
Ticareti 

Üzüm Ve Tütün r.rahs 'i
lerini Beraber Salacağı~ 

Ankar , 4 - Resmen tehl ğ edi!
mittir: Ankarad .. ki ikamet eri esna
ı·nda M. Makaimoı ve Pesmezoğlu 

Hz. Türk meslektaılarile olduğu gibi 
Baıvekil İsmet p 'fa ile de birçok 
konu9malar yapmıtl rdır. Bu konuı
malar esnaıı·nda Elen ve Tilrk mız r
lan kendilerini bi:hassa :ıilkadrr 
eden iki maddenin sat · ıı ve nevileri
nin düz:eltiJmeai hususlarının bir tef
ki14ta baA"lanmaaıoı müzakere etmİ9· 
)erdir. Bu maddeler tütün ve kuru 
üzümdür. Bu neticeyi temin için 
maarafı iki hükümet tarafından temin 
edilecek biı E 1en • Türk teşkilit•nın 

batarılmasındaki fay.:ayı göz önüne 
alan nazırlar, ilk toplant111nı gelecek 
15 Kıinunueyvelde Ankarada yapmak 
O:ı:ere bir muhtelit tetkikat komisyo
nunun ibdaaında mutabık kalmıılıırdır 

Diğer taraftan bir ticaret aalaı
ması akti için yapılan müzakerele 
en milsait bir zihniyetle devam el

mekte ve yakın bir itlllfa eriıece~ 

anla9ılmaktad1r. 

Hukuk Talebeleri 
Hukuk FakUlte&İ Talebe Cemlyef 

dOn saat 14te Halkevinde senelik ko 
gresini akdetmiştir. DilnkU kongrede 
bir senelık idare heyeti raporu okun. 
mut ve yeni idare heyeti seçilmlttir. 

B 1 diyeye Verildi 
Eskı M arif Nezareti binoaının 

beled yeye verllmeai tekarrür etmlıtlr. 

Post 1 1 rl 
Ankaradan .şehrimize gelen Poata 

ve Telgraf Umum Müdürü Nazif B y, 
dOn Osmaniye telsiz istasyonunu 
J{ezmiı, Galata, latanbul ve Beyoğlu 
po&tıınelerinde tetkikat yapmıştır. 

lr Dersten Kal nlar 
Liselerin son ıınıflarında bir 

dersten kalan talebenin Üniversite 
fakQ telerine muvakkat talebe olarak 
a mma arı iç'n -;r 

vermişt r. 

Şikayetçi Tele e 
Hukuk fakü tesi in:ııb l mecliıi 

d(in fakülte dek nı Sıddı S3mi beyın 

riyasetinde toplan rak, gazetelere 
fakülte hakkında mektup yazarak 

tikayette bulunan yedi talebenin 
vaziyetini tetkik etmittir. Bu talebe-

ler hakkında ne gibi cer.o verileceti 

Üniversite idare heyetinde kararl••· 
t•rılac&ktır. 

Marmaradaki 
Yeni Facia 

Üç gece evvel Mar~arada yeni bir 

deniz faciuı olmuf, üç kiti bopl .. 
muştur. Gemlitln Kapaklı köyünden 

Jsmail kaptanın idaresindeki Şahreman 
molörU istanbula gelirken fırtınaya 

tutulmuf, Kınalıada ciYarında kayalara 
çarparak parçalanmıf, içindeki yolcu .. 

larla tayfalar denize dökülmüştür. 

Neticede yo'cu1ardan Hrcer ve kızı 
Hatice Hanımlar ile tayfa Muslllfa 

boğu!nıuşlar, diğerleri kurları!m19lardır. 
Yap lan tahkikat neticeııinde kap

tanın müaaadesi olmadığı anlaş•lmıthr. 

,.~on l-"osta'nln Resimli Hikage$i: .Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 1 

- J (Jr ) ur J ı şdıi• pJ.i.ıı ILeat!IU!İ 

~onu~uluyor llıuau :Uı:ıy! ı ... iılutdı s~ıqlıır, ş hrin hugııııku 
vaz yetıııi kı.mu&karışık bulduklarını 
aoyltiyorle.r ... 

Meaelıl Lir mahallede Hkaen 1 

tane aok.ak varmış .. 
..• Hele ı'y!e mahalleler varmış ki 

ıokakluma bir dalan bir daha yoluııu 
bulauuy~rmuşJ 

Ilaeun Bey - Borçlular içia ı;ıchrin 
bugünkil vaziyeti mükemmeldir azızim. 

- Neden? 
11. B. - Alacaklılarla iyi Hklaobag 

oy uanabile cığiıuleıı J. 



n 

.. 
Geçen gUn y·pe 1,u. •lıtunda, 

Fransada baıgösterea si asi 
buhranın sebeplerini anlatırken 
bunun, Baıvekil M. Dumerg tara· 
f ndan kanunu e1aatde yapı1mak 
i teni en değiıikHk yUzlnden ileri 
seldiğiai söyledik ve ilive ettik: 

••Bqyek lin yapmak lated ğl 
ıey, hükümete, mebuaan meclisini 
feshetmek salihiyetinl vermekten 
ibarettir.,, 

Fakat Fra ııı parlamentosu 
lıükumete böyle bir aalAh;yet 
veramesine taraftar göx "k· 
mUyor. Çtınkil Fransada "de-
mokrasi pa lemanter11 yftz h n· 
ı~rce inaan kanı bahasına ide 
e ılmittir. Bu ıehep 'e ft:,tnsız 
milleti aiyaai ıalAhiyetlerine çok 
kıskançtır. Bir lokma bile elinden 
kaçırmak istemez. Bunun aeticeal 
olaral, Baıvekil M. Du-.erg çok 
müıkül bir vaziyette kalacak de
nıektir. Buglindeo llfbarea kıt clew• 
rc!al toplantısına baıhpcak olan 
F ranaız parliment•unda ltu hu
auata ıiddetll mlaa"aıalara ta· 
hit olacağız. 

Biıim ba21 muharrir arka· 
daşlar Fransadaki kanunu eıa• 
ıiyi değiıtirmek teıebblill\ntl, ya 
kavrıyaur.adıklarından yahut ta 
laf olsun diye bliabUtl\n baıka 
ı,;, kılıkta ıöaterdiler. 

Htııe geçende bir muharrir ar
kadaı, yazıııada " M. Dumerg-
b F raaıada otoriter ltir rejim · 
k~~••k iatediiinl,, yazıyordu. 

Halbuki otoriter rejim ile Fran• 
~ baıveldliain yapmak iıtediği 
fey araııatla uçurumlar vardır. 

~· f~a "bir arkadaı ta l.tu teıeb-
cıu Franaa diktatörlüie gidi· 

Kı .. ca •&yli1elbn, m~ruf bir 
h.ukuk ftstadı olan Fransanın lh
tı- a~ başvekili, 11adece "hukuku 
esasıye,, nazariyelerinden birini 
tatbik etmek istiyor. Diktatörllk 
\·e otoriter !~jim M. L>umers'in 
aldmdan değil, bayallacfea bile 
g çmemişt'r. 

Hukuku uaalye lhalade ltu 
yolda ltlrkaç nazariye nrclır. Bazı 
hukukçular, hilkümetin meb'uaan 
ILec isini feıhetmek aelibiyet.na 
s hıp olması taraftarıdır. Bazı an 
da mil etın hik"miyetini temail 
edea yegane müe ıeae olan meb-
usan mec isini kim e in fesbede· 
meme ı e taraftar olmutlardır. 

Bug n çok demokrat bir mem· 
leket olan logilter de birind na-
zariye k bul e ilm"t ir. Fran1a 
K!l uau Esa · l iae ıkinci nazari• 
)• lzerlne tedvin edilmiıtir. 

itte M. Dumerg, cumhur 
rciı"ne, mebusen mecl ıini icabın· 
da feshedebilmek aalihiyetinin 
verllmeaiai istemek auratile çok 
ldisik olan ve bugln dem~krat 
memleketleri• bazı'anada tatbik 
sabası da laulunan bir hukuk 
nazari) eaiae bat 'YUl'•ll.f c;lpmktan 
bqka birp1 Y•Plf• detddit. 
,. w .M. DwDeraia tatbilWıl jil~ 

<; ıı hukuk nazariye~ 18881 
ıuc.ur: 

Bir kabine meb'~ 11-
ıindu itimat reyi almazaa ncl 
bir kabine teıldl •dillr. Meclia 
buna ela itimat reyi Yermene 
cftmlaar relal a Jlll İllllY•Gaaenln 
hozuldutuna hftbaed~Wlıetlhl 
bu yolda hakem&'li: ~ 
derhal meb'uı lntlhab• ' 
mek tartile meb'uaaa a 
feah der. Anlatı yor ld ~ 
s 1 h yeti mutlak a ğildir. "°' 
i t habata ıeçilmek,. tartile~ 

Binaenaleyh M. Dıımert .W-. 
rit•r ve keyfi bir rejim le rmak 
iıtememiı, billkiı demokratik bir 
hukuk aazariye1lnin Fra111atla tat• 
itik yeri bulup bula•f1•catını 
~ahfbr. 

il Ölüm karşısında bile .. a 

T yyare 1 e l "nle ce ut treye yllkH diğinid f rzed niz. 
Fakat unutm y nız ld yerde vey• gökte, llilm ze oiai 
her zaman fç"n yanıb tı• z.ladw •e biz"m en zaf zama· 
• m zı kellar. Faızed niz ki ölüm ansızın kartımı 'a boy 
~öaterd , eter kendinize hakimseniz a,u tehlıkeyi yere 

vurmak iıtea bile dej""ldir. O Um t yyarenizi a evl~yebilir. 
fakat az arkaaızcl ki paraıutt n İlt fade etmesini blll· 
yonan·z, b r kılan za bile hata selme en kendinizi yere 
iadirebil raiaiz. Fak t.. Y in z bilmek para etmez, aııl 
mesel• biliHni yapabilmektir. 

• 
TELG F HABERLERi 

kedony • 
ı erı 
• 

Sofya, 6 ( Hususi ) - M ke
doaya lhfJAl komitesi reiai olup 
yak lau cağı suada hududu ge
çerek Türkiyeye P.:rar ed..m lvan 
M bai ofun ve karıaının firarı ı 
kol }l tbrd klan iddias"le üç 
k ıi diva ı harbe ven mişl~rd"r. 

Sarhoş t adam 
Nar~ Atar,ren Tutu.do 

Beyoğlu Sulh Ceza hlk'nıl 
Eva ism nde bir mad m hakkında 
tevkif karan ver iştir. Eu kararı 
ic p et ir n bi a genç m damın 
Ş li e cadd uzer aıde aarbot ola• 
rak nara m m ve t na buna 
clll ve el tec Yüzün e barumaa• 
mdır. Mada yekıt~ıp kara· 
ko a ge irilı ce evv il orada 
bulunan po ıs mu lannın elle-
rine ve yil e ne a ıl rak brma-
lamıt s nra da )'11 nala• v• 
i kemle erle pe is m~k in c~-
ları ı in r .işUr. Tevk f kararile 
berab r M dde.umumi iğe gönde
ri en Madam Eva yedinci müstan-
tik · f r. 

S vasta Gazi Heykeli 
Sı'V ll, ı (A.i.A.) - 'Swaa ))eU.._ 

ctlje mec:U • Ç ıl z. ill heY-ket· 
trinln yapılmasına daır olan te1t· 
1 fi alkışlarla kabul etmif •• bD
yük 6nderbı yllksek rarhldanna 
takmaen bu; ~arafl •J81d• ,,..,, 

~!:(-aç-ır-a~---.;Üç Divanı 

fi oçe', llUdut mmtahsuada ce-
Bardarof ve ı hh ye z b ta Tar of· reyan etmif elma• clr. Divanı 
tur. Diğer maznu lar d ha v rsa harp bu 6ç suç! yu dün ilk defa 
da onlar ıi l mabk mede muha· ol rak ~ya çekmiştir. Muha-
keme ed leceklerd r. keme gizi celao ıekl"nde olduğu 

için tafailit öğreni ememif, fakat 
Eu Dç kit n·n Div nıharbe ve· sorgunun baıka bir ınne bıra• 

rl me eri, nlikadar old k arı hi· kıldığı anlatı nuşhr. 
~~--~-----~-----~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yu ar Parası 
Yüzünden Kanlı 
Bir Kavga 

lzmit, (Huıu"ı)· Gec· oıiıfr -
Burada bir ge ·n ıöt ·rme esna
• alfa m e ıif b r hadise OlmUf, 
Jedi k ı ya ala m ş ır : 

lzmt e 9 aaat me a de bvlu-
aan Aş rJ r köyil e A az n• 
aın O l r maba esi tbr hi· 
me nı i 1 •t o an bir kız gö
türG tke H m l r cnrannda 
ıeli in en t si Yaş r da d hil 
oldağu ha e köy balkı araltauıt
önüne ç kmış ar ve güvey tara ııı
daıı yular p raaı ist m-1.erclir. 
Bu, koylerde adettir. 

GüYey tarafı yular paraaı ver
memek i temİ.f, hu y · zden kavga 
b89lamıf, pYey tarafından Ah
met ye Şevket adh iki kiti ile 
gelfn tarafından gelinin e if teai 
V qar afıar aurett• ve iki tar.aftan 
d6rt kiti de laafif yaralanmaıbr. 
k•vıacılar yakalanıp !idliyeye ~ 
lb11 ~.ntmiflerdir. 

Sinopta 
Tayyare Vari at nın Art
ması 'çin T ad bir Alındı 

Sinop, 6 ( A. A. ) - Sinop 
tayyare 9ube inde Va i Beyin 
re·ı iği altında fevkallde bir 
toplantı yapılmqt r. Top anbda 
aza kayıt ~e 1.eberruat temini 
etrafuıda mühim te.dbir er alın
Dl ıtır. M ı J tı arz.yeden )Dzde 
b"r tahsi s ı ka ul e<\i mittir. 
Cem ~t n bu Yara ile a1ikadar 
ol n "ı: elediye Meclisi, Cemiyetin 
bu k rarı da h kı ve t ccarlan 
al ka ar en dde eri şehir 
nam na mü t f ka t d"k etmiflir. 
Misaf•r r n Tayya eci'erl 

fran Yolunda 
Dl,yanbekir, 6 (A. A.) - .lr.aa 

tayyarecileri dlin Kayaeride-. Mh
rimize gelmİf, meycf andR vali 
Beyle l>elediye, tayyare c•GÜJ.ıtl, 
balkewi reisleri, tayyareciler ve 
h•lk tarafından karplanm11tll'. 
TJtyyareciler ~~ clokuzda lrana 
hareket ..... ve fOk •..Uml Wr 
ıurette u~urlanınatlaıdw, 

Söz·· n Kısası 

Zoraki Bir 

Dinlenmeden Sonra .. 
'--------- A. E. 

Vapur iakelesinden köprOnftn Os-
tGne çıkan merdivenleri tırm nıyor• 

dum. Arkadan tanıdık bir aes ıeldi, 
döndGm. Bir dost, elinde bir gazete, 
Dk aahifede bir yeri glSıteriyordu ı 

- Ru ne demek? 
Bakbmı Aakaradan gelme bir tel 

)'azı .. : 
" Son Poata Heyeti vekile kara• 

rile oa ... tatil edUmiıt·r.,, 
itte bea kentli- gazeteme alt bir me ... 

l91i bir b .. lca snetellen ba)'le ltn•dbl. 

* Bir Fre•k yaırıcı•ıma tanlyellİ a)r,. 
haa geld": "canınızı çok aıku bir it 
karııaında kaldıt•nıı zaman mu•ak• 
kat bir müddet için bu iti unutunuz._ 
aamaıs ki beyninizde her it içi• bir 
komparbm n Yardır. Sizi aıkan iti bu 
kompartımanlardan birine •okunas, 
fbtOne de idildi baanız n bftabUtb 
bqka bir it• dal nıa:I,, 

Tanıyeyi tatbika karar verdim. 
O güo e.rkeııden ıuatbaaya g dec•k· 
tim. V zgeçerek Galataya aapt m, bu 
s atte G latada ne yapılır? Kal'fıma 
bir radyo mataıası çıktı, girdim : 

- Petla aiyleyeyim, alacak dejl
llm, aadece •örmek bteyoruml 

- Onu da bir kAr aayarıı efea
dlm, bizim içla reklimdırl 

Satıcalan ikiye ayırmak l'•rek. Al· 
mayacatını lSncedea a6yleyen bir ada-
mıa kartaaanda çeılt çefit model'eri 
birer birer açıp kapayan bu radyoca 
birinci aımftandır. Geçen aen• yllzll•e 
ban ban bakarak: 

- • Efendi aen iMi çllet• feaa 
diyor•un, acaba lSmrlade hiç çilek 
yedia mi?,, diyen aatrcı da ikinci ••· 
nıftandlJ'. Allah rahmet eyleaia, ~·ki 
arkadaı m "Milbahat,,ın "Gaaaon,, Claa 
dilimbe çe•irditi bir kitapta okumut
tom. Amerıkanın b&yGk ticaret evle
rinden bir"nin aab"bl yeni a acatı her 
memura akı aıkı ötlt •erirmiı: 

•• Müttuiye daima haklı .oldutuau 
alSyleyccekaln, hattı siyaha beyaz 
dese bile.,, 

Bu ÔtGdll tutmanın fayda getire
cıti tecrübe ile bellidir. Ümit oderim 
ırk:laılarımız araaında da radyocıaıa 
l;u*wlerl yanı 1avaı çotabıcalrt ... 
Zat• "6i tl•~lt' tamn.. 
Tersımcllr. Ne .. ,.. .... bakh b•lur, 
ne deaem onda keramet garır, weçen 
Hne bir deneyeyim, dedim. Yeni bir 
e biae yaphrmıthm, naa laa hiç ek· 
aikaisdi. F kat ben bir omuzunun 
dlflk oldajunu söyledim, fÖY • bir 
baktı, batın• .. ııad : 

- Hakkınız var efendim, dlh:elti· 
rim, dedi. Ve ceketi ç kararak bir 
aak ya lliftirdi. Bir hafta aonra hiç 
el dokundurmadan aırt ma geç rirkenı 

- Naaıl efend"m dize mit d~til 
mi? diye •oruyor u. Güldüm, ı nlathk. 

Şimdi l'eliaiz de l;u terz yi sevme• 
yin z. Sonra bir batkaa nı daha tanı· 

rım. Ceketin ik omuz ort • nı gerçek
ten ç kur yapmıfb, g3aterdit" m z mana 

- S z or ya hergüo ık ter t n• 
yumurta do durunuz da kap naıal 
d yerek kendi•nl hat z, benim 
vlcuduınu da kusurlu bulu•erdi. 

Gclin"ı de lu ı incı terz yı •• nizl 

Jf. 
Bır m ae ede her anwi b r 6tGt 

nrmek hemen da m kol ydır. Fakat 
it o ötüdüa tutu masana gehnce 
ıüçleıir. Frengin oyle ığı de bu 
cinsten. İıtedit"m kadar ken imi 
ak y m, beynı i kompart·m nlara 
y rm ya ,a ıayım, r d. oc nun an• 

latht f yere kul k kab rt y11a. 
B'zim ır zetenin, Allah b r eahaa nd• 
• klaa.n, on po u kuya c_a ıt ı 
akl mdan çakarın k mGmkin mü? 

Hem d111l ~ um, hem de iater 
i8temez dilfGnuyorum: 

- Kar-ar Vek Her Heyetinde Vb.. 

lt.Ul)IUr. V eriHrken de kanun n te1bit-
•tr tı madde kail aılmııt r. Bu nok• 
tada te.reddQt caiz delil 1 

lnıilil: .. ftlr karalııterlal çolC 
betealrinı-. lilaa ki n h r hftkimet·a 
teni bir flO.ieai oldu mu tatbik edıl• 
maden •••el 8zeriade tetkık yapar ar• il t 1 ! 

/STER /NAN /STER 
. : 

i NANM.A.I 
' tenkit yı "'•lar, bol bol aöylenirler. 

Fakat bu ,Jroje bir defa tatb k ye in' 
konu du mu, bele mGbim ıamalard • 
aui -derhal keserler. Art k blltla 
dtlfunceleri karar n iyi ıek ide t tb"• 
ki e yardım etm k d r. Bız m v z yet 
te bu •on tekli tı ıç n ken.11 

Gazeteler töJ'l smbeden hahıediyor: 1 kapıyı açmııtar •• yaap D llerl•••ilac m•14I D Yer• 
" Akaret erdeki lacled"y• iapaıaserinde ıarip bır medea aöndlrmlflerdir.,, · 

J nw a bat •ı cı o muıbar: I>impan•~~ muayeae oda- lataubulda yanı n a'ı ekaet&J•\16' lgata izmarıtia •• 
•ncl , ma aaıa Qz ria e bulunen pblevaiz cam na I ve p tlrcan kızartm • adan çıkar •• per enız ylzüadea 
~neı YUHIUf ltu .... DID iıerin eki kttıt arı H d rer yanr n çıkman ılk hl "aedır. D&kkat dilme il• tak irde 
lty lnzdrr.nk tutoımnauftur. Et.afta d.ıapa., yarın terllea ..,_...._ 1a..-ına MMp oHıe•t••• 
muayeae etl .... clan clumn çıkbjını ........ k llerhal iaaamak &bun ••liyor. 

JSTER iNAN /STER iNANMAI 

keadbn '°' en ID • 
- Me ele t mdı bu on I' nQ 

g çlrme te 1 de na. 
Fakat H... kolay ABmayanız. Y a 

tatiliade bir öıoar kadar k aa gelen 
bu on ıla bir kıt ba1lan11c ncfa bir 
hastahk kadar uzva, acı •• 11lnatıh 
•eldL 0.Ga ~ ki zer.W tatilleri 
pek .............. 91ylepcejim. 



Somı, (Huıust) - TOtôn ye
tiş!irr.ıek pek mütkllldür. Parmak-
1 rımızın arasında ze•kle tDttilr
tlüğümüz bir sigara ın istihsali 
iç:n bütün bir kö: lü a ·ıesı geceli 
gündü ln tam 6 ay çaı sr. 

TtUün ekiminden az bir 7.i'man 
aonra çapa faaliyeti baflar. Köy
IDnOn eli capa tutl'bilect-k çağa 
gelmi) en kllçü~ çocuğurı<iııp baı· 
byarak en ihtiyarına kaGnr btıtün 
aile efradı her fidenin ki·Jdlode 
ve yakıcı bir ,Uneş altıt:da top
raj'ı çapalar. 

Çapalama itlnden ıom·a tlltUn 
kmmı için ıakaralar ve storgi yt>r-
leri hazırlanır, bunu 1J1Üt~akip te 
ttıtln kırımı baılar, yil!e a!lt>nin 
bntOn efradı ıeferber halindedir. 
Ttitlln kırımı ıece hatlar Ye 
gtlneı iki mızrak boyu ynk .. eJin
ceye kadar devam eder. Kmla
mayan kııım erte81 geceye bıra
kılarak toplanan tOtODtla diz·ımeal 
itine ltaılallll'. TtltGnlln tariaya 
ekildiji dakikadan ilibareo bar 
la)· a11 bu faaliyet tütnn dizilip, 
ayrılıp, kurutulduktan demet, iıt.f 
Ye denk yapılarak pazara çıkarıl· 
dıktan ıonra da bitmiı deilldir. 
K6ylll yeni aene mahaulO almak 
için yine tarla11nda çabımaya 
baılamııtır. Diğer taraftan da 
arbk ttlt8nlln içilebilecek bir ba:e 
ifratı için faaliyet baılamııtar. 
Depolarda itçiler ttlttınleri muh• 
telif nevilere ayırmakta, bunlar 
Iİgara Ye tllttln f abrikalannda 
muamele g6rmekte, tavl.amakta, 
kıyılmakta, aigara haline konul• 
makta yeJhud dudaklarımıza 
ıellnceye kadar bir tllttın yap
raiJ •• az 20 kitinin --40 elinden 
geçmektedir. ---
Yozgat Yolları 
Yapıldı 

Yozgat, (Huau5ıl) - Bu aene 
lturada yol itlerine fazla ehem• 
miyet verilmif, Y ozıat - Akdağ 
madeni yolu adeta yeni baıtan 
l'nıa edilmiı, ıüzerıihı detiftl
rilmif, Boğazlıyan - Fakın yolu 
da tamir edilmiıtir. 

Yozgat - Sunıurlu yolundaki 
tamirat ikmal edilmif, Botazk6y 
yolu da muntazam bir bale ge
tirilmlftir. Y ozaat • Yerk6y yo
lunda Sarıkaya yokutu etrafma 
ILar aiperleri yapılmqtu'. Akdai 
madeninde 20 kilometr, uzuıı
luğunda Maden • l-lubeli 12 
ldiometro uzunluiUnda Hntiek • 
'ferzffi, 18 kilometr• 11tallltfuada 
Mütall kaleai yon.tıüe iMI ~ 
lliP" 8 ldlo1U•t9'k ~ yol 
~ ,_.~,n )'JlPJhtıahr. B~ 
fardan baıka 1''1' jODan da 
muntazam bir halde tamir ~dll· 
.ıı, geniıletilmiı •te•bll ve 
araba itfeyebllecek * h.-Jı ~ 
llJilmiıtir. 

Siverekte
Tütün lıtihıaT Oaulu 

Islah Edildi • 
Siverek (Huauai). - Ş(md(y~ 

f&:adar SiYerekte k8yl6fer ltlW 
mabıultlnlln ilk yapraldanm lop
la.dıktp aonra kalaa ficlel...t aa
layarak aym fidedeo QPa~ bh' 
mahıul almakta, fakat pek feaa 
elan bu mablUI lalaiıar anbarla
nnda çOrtıytlp kolmakta lclf. labi
urlar idaresi bu bir fideden iki 
mahlul alma uıwllaG menetmiıtir. 
Badema SiYerekten gayet iyi ta
ttın mabıultl abnacakbr. 

Tirıboluda Kimsesiz Çocuk
lara Yardım 

Tirebolu (Hu1U1i) - Hillllah
mer cemiyeti tarafından 21 baba
aız ve fakir çocuta elbiae, ayak
kabı ve ~uket teni edilmiftlr. 

Berber aalonu nbiplerlndea 

MEMLEKET 

Yeni Seçilen Aks~kide Orman Köyü 
ı Belediye Reisleri 
' · Y apalan iatibaplar neticealnde 

Emet Belediye Relllliin• avukat 
Hamdi Karakadı, Sapanca Bele
diye Reiılifine Bakkal oilu 
Ha-.n, Daimi Encimen Qahk
larına lsmai{ Şemaettia, la1P,,.il 
Hal,Jp, Ab#Ji. SDrflY.!t •atçı 
lımail, ıAmava ~~! ~'-Wo 
~ ~"'"'n Jkledfrl4 )ıJuhasibl 
'4dliı.~.,•ıe"" IWMilw 
M. .w.tU..: ~ ..... .MelMlıı JWı, 
llğla lbatn ... ~~ lfielıfljJJ 
-.UiiuMf~IM~r~t 
Betedi;• ReieUjİlt RMk ~ya 
lktııat Mndnrn LtUfi, &•UHI" 
~ "'6Ptt :i•lli zade 
Ali,,: Yozp•.Jkle.,.. ~•t.liliM 
Abdurrahmt.. rAcltp-~ ~ 
diye Relılitla• .Aa..ı .,&ık, 
Boliı Beledi;• Reill~ Jleeat, 
Enc&menl Daimi ualaldaflU 
Beyaa zade Mehmet. da-. ylflill 
Ali Raa. Kırk~ ..... .,. 
R.Wijiae c.aaı, llalat,a .... 
diye Reialljift tlccardaa Fettala 
zade Mehmet Te.:ftk, EacDmenl 
Daimi ~ahklarına da Dikit Yurdu 
Mlldireal Mevhibe Hammla Salt, 
Kemal, Emin, Çorum Belediye 
Reialiiine Pert•Y, Gtıdtıl Belediye 
Relıliğine Arif. Daimi EncDm•n 
azahklarına tOfekçi Mehmet Ye 
Htııeyln Beyler aeçllmifler, 1•al 
vazifelerine baılamıılardır. 

-··········································-.. ··---... Mehmet Bey de her hafta 15 
yetim çocutu bedava traı etmek 
Ozere Himayeletfal cemiyetine bir 
taabhtıtname vermiıtir. 

Orman, }f öy,Vıf· 
~llflfl. (Huıull) - <?arman 

kiyo Aliıekinin en bGytlk k6yle
rinde11 biridir. Umumi li~ten 
~ 8(KJ evi, 10 camii, 10 ınfn· 
firban11I, 40tan fazla dtlklttar 
bulunan hu btlylk kay harp ... 
nUlllda tıkan bir yanıanda ta•a
...,. denebilecek bir halde ya. 
m11b. Şimdi bu kly yeniden ya• 
palm11 550 eyden mGt .. ektdldir. 
K6yde yeni yapdm11 bet d'enha• 
neli bir mektep Yardır ft bu 
mektepte 30() ldlaar yama oku
maktadır. Muallim Ahmet M1that, 
lbrahim Ye Rıza Beyler kly ço
culdar1D1n bir ıehlr çocutunun 
aldığı tahalli almuına feYkallde 
gayret etmektedirler. Yanan 1 O 
btlyGk camiden en b&ytıjü olan 
Çarııcamil Nalbur Muıtafa Efeadi 
isminde bir zat tarafından yeni
den inta ettlrllmiıtlr. Nahiye mer· 
kezi olan lbradl Ue kly aruıa-

bir mauzaruı 

d.IA..J9UJ mUQta~~Nft. bir 
1ektf d• fı IA ı f! 
eW.rU.Ut r.i:fyb1tf~ · o~lre!'
t'blöi m~liuida 

1

~y •ıt•fmdan 
Muıtafa ~ !.1;11ft y&MnııiılN .. ,. ..... 
. Ka;ıa ~-- .car• tlMl 
•• ~hafı. aia4h. bir. ~ 111•.Jdw 
da y~e~tır. SU JUJdUa ,._. 
lıurlyetiD ODUDCU yah b&tar•• 
oJarak ıayet bı10\i te ytl1'"k 
bir dlrılr te dlktbidf, .nydaıl• 

Cliaharlyet meydam_iaml ~•rllmi•tlt· 

Yozgana Okuyanlar 
Y ezıat (Huaual) - Y oı:ıatta 

okuma •• lğr,nme haveai her 
ıene biraı daha artmaktadır. Ge
çen sene Y ozıat llkmektepleriade 
7173 çocuk okurken bu ıene 8000 
kGıur çocuk okumaktadır. Liae
nin de bu sene ıon ımıfı açılmıı, 
mevcut talebe mlktan 700 ade
dini ı•çmiıtir. 

1 

iki 
Hikage 
Kitabı 

Nural lalı Ata 
Franaırca gazeteler, bir za

mandanb~rt •fi~biyat i 'eminden 
IMmeq h~men.. kaybolan hikayenin 
yenideıı dirilmek istidadını göı
terdijini haber veriyor~ar. Yeni 
l;ir"aç fula~ çıktı, hatta bir btı~ılik 
natir, meıbur bir muharrir;• ida
nsinde, 'Yeni-bir koleksiyona baı· 
tadı.. Bakabm ionu ne olacak! 

HikAye edebiyat aleminden 
kıy.bolmutw. dedik; halbuki biç 
bir 241ma11, bu son senelerde ol• 
dugu kadar, hikaye ya:ıılmamııtı. 
Düıüntın, dtınyada çıkan gazete
leria hemea hemen yarısı her glln 
bir hikaye baaar. Fakat ifte o 
kedar. Her güa basılan o bikiyeler 
ertesi glin unutulur, çoğu tekrar 

kitap bilinde çıkarılacak kadar 
değerli bulunmaz. Senelerdenberi 
bizim ıuetelerimiz için yazılan 
Yeya baıka bir dilden çe'Ylilen 
lıiklyelerin kaç taneıl ıonradan 
toplanılmııhr. Ancak ıeçenlerde 
Halit Ziya Bey, mecmualarda 
neırettiii biklyelerin birkaçaaı 
« Heplioden acı• ismi ile topladı. 

Hiklyenln blyle dtlşmeai ne• 
den geliyor? Roman ilerledi; itiraz 
kllçnld&, adeti uzunca bir blki
Y• eldu Ye edebi tarzlann çoğu 
tibi onu da ortadan kaçırdı. Buna 
ıazeteler için glnO gtlnllne ya• 
zılao lıiktyelerin acele ile, hattl 
baıtaa ıaYma denecek bir auret• 
te çırpıfhrılıverildijini kataraamz 
muharrirlerin o tana niçin tlzen-
medikleriai anlaraınız. 

BuaGn niçin diriliyor? Bence 
bunun sebebini aon senelerin fiir• 
.... mauncla aramak doj'ru olur. 

• 
vazaeçıp 

hayale, fevkalAde Yakalara 
daha çok yer anyordu. Halbuki 
ıerek 11aymbolique,,, Jl(erek pi• 
raae hayaJ mab•ulleri için kııaJık 
daha uygundur. Remz uzadıkça 
anla.plmaz olur, fevkalide vak'a• 
lar uzaclakta bizi kandırmak baa-
ıaııoı kaybeder. 

Hiklye bizde de yeniden 
rağbet girebilecek mi, bilmiyo
rum. Fakat bir takım fildrleria 
adeta b , · dan tenefftıı edlldlil 
lllflll&; Çelrtimberl bikl7e kitabı 
ba..,...i! halde geçen • 
için~ çük, biri daha h6y8k 

.1..:•t111Wu .. kita birden çıktı. KDç1l
=lleAlrU• lloyl Beyin "Y araaa,. 

aı, muhtelif milletler edebiyah'l\
dan ab-ıd.ikiyelerdea i~•ettir. 
Btıy=•· Haydar Rtfat Beyin 

Hi JI,, i.ı.le İ9e y~ itan-
11zcadan tercüme edillbİf b•.._ 
• ._.... dqa uzunca lıiklye• 
~var .. 

)Jü~ıp, ~o.1) Bey de, Haydar 
«ilat 9iı:f ae il.\aplanndakl par
çalara birer nDnwne diye ıeçtik• 
lerial 86yltlyorlar. Fakat lbrabim 
~aiy .... lllb mUletln ede
.,,,..._ unk birer parça 
-....: ,.._ llı~r edebiyatuac:laa 
ild iti~ ıtıtwaame etmif. Suder-
llliDa J>atla .......... Alman ede-
Wyabaı a..a .... u eder? Edpr 
Poe'•ua. l:tiı lıılklyHlal olnuaak 
W. AIJ•~u bikiyecillil bak• 
landa bir fikir verir mi? Haydar 
Rifat Be1 ıaı.ıı bir mWetiJI 
edef.l1atmt}U parçalar almakla 
ı&plleaiı Cia'IW lfl etmlt; fakat 
o aa ıeçtlil ~lklyelerin mubar-
rlrlerW aaca' mukaddimede 
toptıuı •a)iyor, her birini ayn 
ayta J&det.aljor. 

Ba hiklyelerl ıu Yeya bu 
mlRetln edebl1ab hakkında fikir 
ecliamelı Gzete değil, ancak 
bı"klye diye' okutsak zevk ala• 
biliriz; yokıa kendimizi ıldatmıt 
oluruz. 
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. Siua•tf{ ~. 
l ~~oJZdra 
Müzakereleri 
Durdu 

1935 seneıinde açı'"'"sı kararlı 
1-ul .nırn Deniz ıi'ii!lluı konf .. r.:naı, 

d ın 1 da"r Lir mü~Je tenberi Lon
< ı- 'da yap'lmakta o:an h::z .rlık '?iiza
l · erderınin bir çıkm:-zı gırmes:~den 
<'o:: yı l eğ.nadan ö eceğc! benz_ıyor. 
13u konfera ısa veri.en ehemmıyet• 
t r lci evve!cec:'en 7. minin ha:ı rlan
ı ,asını icap etfrecek konu4m:ılar n 
luzumun ı meydana çıkarmı9tı. Konu,. 
r"rndan an:~şm: k için birdenbire maaa 
b şı·n otur.nanın rnahzur'u o'acağı 
< üşönillmüştü. Bunu dütünen'erin 
yer~en gö .• e kadar h-::kh oldukların•, 
l u hazırlık müıakerelerinin C:ahi b:r 
netice vermed ... n cluraklamnıile anla
.n ş oluyoruz. 

Bu duraklama fecidir, çilnkil dün• 
yal n üç büyük c!evl::.t:i ar:-ıında 
kayıb·z, şartsız bir ıilah yarı4 n n 
başlangıcını açmıı o!uyor. Bu deY
rntlerı 

İngiltere, Amerika, J~ ponyAdır. 
Şimdiye kadar Va,logton ve Lon

dra mu::ıhedelerile aralarında, harp 
g mileri için: 
İngiltere Amerika 

s+s 5+5 s+s+3 
Nisbetlerl bulunan yani JD1f'İltere 

'le Amerikanın 5+5 müınvat eaas·na 
mukabil Japonyaya (3) rremi yap.h'aıc. 
hakkı~ı veren anlaşmelar, :y,ponyanın 
tam bır müıavat iateqçai i'e ,ortadan 
ırnlkmıı oluyor. Deniz silahları .balı· 
tlnde uzunboylu yarışa kdkışmal<, 
<l~nyanın l ugilnkü iktııadi warth:l'ı 
.çınde hemen hiç bir d~vlet için 
roümkiln sayılabilecek bir fey de~ilC:ir. 
Binaenaleyh, bu yo\ tara(lardan 
6irlnl, er geç bir harp <'çmıya mecbur 
edecektir. Alakadarların kuvvet ve 
~ehabetlerl dUtUnUlecek olursa, böyle 
hır harbin ne müthit bir ıey o!acağı 
eyrıca tıemmGle değer _:bir h.8.disedi, 
ıe dikkat etmek lazımdır ki bu mü
!• kerelere henil& ne Frıınsa ve ne 
lt_ılya ittirak ettlrllmemi,lerdir. Çünkü 
dığerlerile onların deniz kuvvetleri 
arasında fersahlarca mesafe v~rd'ır 
're bu vaziyette onlar, dava harici 
telakki edHmiılerdir. 

1935 deniz silahları konf~ranıına 
laıırlarna toplantıaımn akamete uğra• 
'lluı cidden iyi olmamııtır. - Süreyya 

························ .. ·······················-··········· 
Çıkmadığımız 

Günlerde 
-

'Gazet mizln Çıkmadığı on 
gUne alt mUhim harici ha· 
berlerln hulôsalar1 11 inci 

sayfamızdadır 

ispanya Meclisin
de Miinakaşalar 

Madrit, 6 ( A.A. ) - Pt.r)lmento 
toplantıınnda müzakereler çok hara
retli olmuş, ba9vekll lhtil&lcl!eri tenkil 
etmfı olan hökumet aakerini tebcil 
etmi4tir. Halk fırkaaı reiıi de, halkı 
iıyana tahrik etmit olan ıol caaah 
gazetelerine şiddetle lıilcum etmiıtir. 
Sol cenah mebusları aanıör kalkıncaya 
kadar meclise ittirak etmiyeceklerdir. 

Arnavutlar Ve 
İpirliler 

Atina, 6 (A.A.) - l\tina ajanıına 
göre, Arnavutların lpirlilere karfı 
yapmakta oldukları mezalim, halk 
arasında lıüyük bir hidt'.et uyandır· 
mıftır. iplr1iler, çocu!clarını Arnavut 
mekteplerine gönderrnektan çekin· 
ınektedirler. 

Gıızeteler, Arn!lvutların bu hen
ketlerine liarfı YuMn efkiuumumiye
ıdnde hasıl olan hiddeti kaydetmekte 
ve bu halin valtim had:aelere ıebebi· 

,.yet verebilecet:.11i iliv~ eylemekle· 
dirler. 

M. Titülesl<o 
Sofyalia 

Sofya, 6 ( A.A) - Romanya H-.r·· 
C.ye Nazırı M. Titülesko Haric'ye 
Nazırr ıle Ba,veki'.1 :ziyaret etmiıfir. 
Her iki mülakat ta olduk~a uzan Sür· 
mtiıtür. M'safir n.ı.zır aktam üzeri 
lüral lierafındi\n kabul edilmiş, gece 
ae Hariciye Nazırı tarafın:tan terefi;,. 
bir 1.iyafet nrilmittir. 

Amerikada Seçim 
V ntington, 6 ( A. A. ) - Bugün 

bütün Amerikada mı:b'uı ve ayan 
azaeı lntihııbatına başlanmıştır. Neti. 
cenin demokrat fırka lehinde olacağı, 
cOmhuriyetçilerin ancak üçte lıir 

deroceeinde kazanacakları kuvvetle 
tahmin ediliyor. 

Silahsızlanma İşleri 
Daimi Bir Komisyon 

Yapllıyor 
Cenevre, 7 ( Hususi ) - M. Hen• 

derson, silahsızlanma konferanıını tu 
ayın yirmi ikioinde toplamak kararınt 
vermiıtir. Du toplantıda M. Hender• 
sonun tek'ifi ve Sovyet hariciye kom:-
se~i ~· ~it~'nofun da müzaheret e~~tğ~ 
daımı bır sı!alıl, rı bırakma komisyonu 
tetkili meselesi görütülecektir. Bu 
kom:syon, b~rh· ngi bir ll hlike halinde 
müdahalelerde bulunacaktır. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.60 

1 • 11 - 934 
Nihayet. aal bir kararla it 

patlak verdi. 
Ayten bunu bir aabab merdi

vende buluıtukları zaman Leylaya 
haber verdlgi zaman biç te mem· 
nun görftnmüyerdu. 
~ t Dedi ki: 
~ - - Raaim Cemal iyi bir çocuk. 
Ktiçtlktenberl arkadaş gibi büyU· 
dttk. Fakat birazJçapkınltablatlıdıl'. 
Annem onunla evlenmekten liah· 
ıettlği zaman ilk itirazım bu oldu. 
Fak at herkeı bana temin etti ki 
o artık temamile · değitmiştir. 

Bu teminat tabii liene:lüinden 
geliyor. 

Şimdiki halele ben yalmz nitan· 
lanmıya razı oldum. Da>nüş imkanı 
gllçleıecek bir ıekilCie bağlanmayı 
tehlikeli buldum. Hakkım yok mu? 

Leyli bunca zamandır haya
tında duygularına karııtıiı arka
datının bu kararı karşısında um· 
nıadığı bir şaşkınlığa dilşmilştü. 

Biribirlerine okadar ka}·naş· 
lnıtlardı ki bu çözülmez görünen 

Burhan C•hlt 

dostluğun böxle bir münasebeUel 
ıarsılabileceğinl hatınndan bile 
geçirmemişti. 

Kırık. 11önük bir sesle cevap 
verdi: 

- Bilmem. Tabii, hakkın var. 
Ayten, sakin görünmesine rağ· 

men heyecanlı idi. 
Arkadaşının bu tutukluğun

dakt sebebini araıtırmaüı. 
- Rasim Cemali sana bugün 

tanıtır1m. Bankaya gelecek. 
Ve genç kız bununla meıgul 

olmaı gibi göründüğü halde va· 
purda, l<öprilye gelinceye kadar 
hep Rasim Cemalden oallsettL 

Daha mektepte iken Çiftelia
vuzlarda nasii denize girdiklerini, 
kayalar üstünde ,saklambaç oyna· 
dıklannı, f rf!p.sız mektebine haı· 
ladığı zaman onunla nasıl şaka
laştığını anlatıyor ve ikide bir: 

- Hayal meyal tanıyacaksın. 
Bir iki defo beni almak için mek
tebe kadar gelmişti, diyordu. 

Bankaya gelinceye kadar bu 
tafsilat devam etti. 

- - --- - -- -
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Fransa da 
Esasiye 

Bir Hukuku 
Meselesi 

-=-~~..,...--~~~~~~~---.., 

Başvekilin 
Bir 

Islahat 
Buhran 

Kanunu Esnsirle ıelalıat yapmak iıti· 
yeu M. Dumerg ve kiyaıetli harelCetile 

bir Luhrana meydan vermiyen 
M. Heryo 

Fransanın Tetkllatı E11aslye k•nu
nunun değiştirilmesi mese'.esi çok 
mlihim ve geniı bir buhrana yol aça
cak bir mevzu idi. Frı:uısanın en kuv
vetll fırkası olan Radikal soıyaliat~er 
bu meselede ınuar z bir cephe alacak 
gibi görünöyo:du. Fırkanın geçen haf
t• Nant tehrinde top'anan l<ona-re
ıırnde Reis M. Heryo, Fran•ırn n •Okun 
Ye isti .rara çok mllht ç olduğunu, 

Teşk'. latı Esas'ye kanununda bu yo1da 
değ'şmeler yapılmasına taraftar bulun
duğunu, fakat bir hayli uğraşmadan 
sonra bu kanun sayesinde temin 
edi en deınoluasi lıürriyetlerlnin lıir 
zerres'nl bile fed~ ya r za göateremi
yeceğıni ıöylemişı, şLdetle a! kış .an

mışıbr. 

Kongredelcl bu tezahürat üzerin6 
Başvekil M. Dumergio, lS ahat hak· 

Öğle tatiiine beı on dakika 
kalmıştı. 

Ayten elindeki işleri ac~le 
acele bitirdi, Leylanın yanına 
geldi. 

Eyildi: 
- Ş'mdi gelecek. Yemefe 

çıkacağız, fakat aen de beraber 
gelecekıinl 

Dedi. 
Ayten sıkıldı. 
- Naııl olur, dedi. ilk tanıt· 

mada .• 
Ve ıonra onların bugünlerinde 

ne kadar yalnız kalmak ihtiyacın
da olduklarını dUtünerek ilave etti: 

- Bu Hfer için yalnız gitse
niz Ayten, dedi. 

Böyle birdenbire pek 

d~ğiJ. 
Fakat o ısrar ediyordu. 
iki arkadaş bunun mlinakaıa• 

ıım yapıyoriardı ki camlı kapı 
aralandı. 

Kumral bir bat görün<l.ü. 
Ayten titredi : 
- Lakin, dedi. Sakan inat~ 

çılık etme Leyla darılırım. 
Ve iç4'rl giren Rasim Cemal 

Beye elile giıeden dolaşarak ya• 
mna gelmesini iıaret etti. 

Rasim Cemal orta boylu, ke· 
mikli yUzltı fakat çok tatlı hakıılı, 
saçları baıına yapıf~ll denecek 

Projesi Az Kalsın 
Doğuruyordu 

' 

kındaki teklifini bir mihıdet gecik
tireceği aöylenmif, fakat BaıvekiI, 
Cumarthl glinil toplanan kabineye 
Kanunu Es~si değitmeıi ve devlet 
ı•lahatı hakkındaki konun proje lerlni 
okumuf, bunlar ekıeriyet1e kabu\ 
e 'ilerek mebusan mecliaine gönde
rilmittir. Ayan ve mebuaan mecllıleri 
dün kı.t devıres.I toplantılarına baıla
.m -ıtırı Bu huaıııı.wta son alıaan tel,ııraf 
haberlerini yazıyoruz; 

* Paris, 7 ( Hu11uai ) - Meb'uean 
meclisi bugün kıt devresinin ilk top
lantı11ıni' yapacaktır. İlk mfizakere 
mevzuu, üç aylık muYakkat bütçe ir4 
Bunu, K nunu Esas~ deA"l4mesine dair 
olan hükumet projesi takip e ecektir. 
Fakat muvakkal bütçe müzakeresi 
çok çelin ve ateş!i olacRktır. Sosya
J:.stler her ik.sine de tiddetle mu rı.ı

clır. Kabinenin dıi9me tehlikesine bile 
uğrıyac· ğı ileri ısüril.üyor. 

kaaar gürbüz ve nazik bir gençti. 
Ayten onu arkadaşının ma· 

saa na sürllkledi : 
- Sana her akıam bahsetti· 

ğim Leyla ı,te. 
Ve her zamanki neı'eli, alaycı 

hali ile çapkınca ilave elti : 
- F~kat çok konuımayın. 

Vaktimiz yok, Yemekte ),gl bol 
çene çalarız. Biliyor musun Raalm. 
Leyla bizimle yemeğe ıelmek iı· 
temiyordu. Hem öyle ıey olur mu? 

Delikanlı aerbeıt. alııkm bir 
hareketle: 

- Deill mi efendim. Dedi. (Ay
ten) in ricasını benim tekrar 
etmeme lüzum var mı? 

teyli itaat etti. 
Karaköydeki büytik lokantalar• 

dan birine gittiler. 
Rasim Gemal Bey, Anupadan 

yeni dönenlerde görülen bir ııma• 
rılChkla gevez'elik etmekln bera· 
l>u terbiyeli bir gençti. 
Her9e~den bilerek bahsediyor, 

bol ve cerbezeli bir talakatla 
konuıuyordu. 

Onları tekrar bankaya kadar 
getirip ayrıldığı zaman arkadaıı· 
na ıordu: 

- Nasıl buldun? 
Bir kelime ile cevap verdi : 
- MükemmeJ. 
Ayten elinde olmıyarak nışan• 

Yeni Kadın, 
Eski Kadın. 

Ak9amları, daima ayni saatte 
balkonumun önUnden geçer : Bu, 
hiç değişmiyen siyah kostiim gi· 
yinmlf, kır saçlı bir kadındır. 
Y okuıu yavaş yavaı çıkar ve kö
ıenln dönemecind~ gözden kay• 
bol ur. 

Karanlık çökerken onu, bu 
defa aksi istikamette yine görü· 
rüm, dönemeçten belirir. Gözle· 
rimle yokuıu yavaf yavaş indi· 
ğini takip ederim. Gidifinde 
de gelişinde de elinde küçük bir 
kitap vardır, gözleri dalgındır. 
Belki etrafını görmeden yürllr. 

• . Bir iUn köyün eskilerinden 
birine kim olduğunu sordum: 

- Bir ltalyan kadınıdır, de
diler, bazı ailelerin çocuklarına 

Fransızça ders vererek geçinir. 
Beş sene evvel kocaıı ölmüştü. Her 
akşam muntazamen onun meza· 
rma gider. Dua eder, dUtUnür. 
ölUıünUn rnhi!e baiba9a bir saat 
geçirir, sonra döner. Balkonunu
zun Hnfinden hergUn muayyen 
saatte geçişinin sebebi budur! 

}#-

Ben çocukken evimizde bir 
sevgili ihtiyarı kaybettik. Beyaz 
saçlı ihtiyar Dir kadın hıçkırarak 
öllinlin karyolasına kapandı, onu 
kolundan tutu):! kaldırdılar: 

- Artık o, sana namahrem· 
dir, diyorfardı, dıtarıya çıkardılar. 

Fakat beyaz saçlı kadın: 
- Ölllmle nikahın bittiğine 

ve 40 yıl birlikte yaıadığı erkeğin 
öbür dUnyada dört tane yabancı 
huri alacağma bir türlü inanmak 
istemedi. Yalnız ııesini kesti: 

- Peki öyle olsun, dedi. .. 
Ben bu iki hııtıramdan birin• 

cisinde, bize yabancı ırklardaki 

aile hayatının ve binnetice bütün 
cemiyet hayatının niçin kuvvetli 
olduğu sualine iyi bir cevap bu· 
lurum. llcincl hatıramın da: 

Vaziyetin bizde aksi olu· 
tunun amillerini bulmıya çalışırım 
ve derim ki: 

- Bizde adları asırlardanberl 
( Uevamı 13 i.iı..cü sayfada. ) 

hsından bahsedilmeıini istiyordu. 
Leyli oııun bu ihtiyacını hissettiği 
ıçln ilAve etti: 

- Terbiyeli, nazik bir genç. 
Herhalde seni me11ut edecektir. 

Bugünden sonra Raaim Cemal 
Bey haftada bir ikJ defa bankaya 
gelmeye bafladı. 

Ayten bu tecrübe devrinde 
onu inceden laceye kentrol edl• 
yordu. 

Çapkıa diye adı çıkan, hatta 
Almanyadan bile bir çok macera· 
ları ltiten Rasim Cemal Beyla 
nitanlı hayata pek uılu ıeçiyordu. 
Belki de artık doymuı, bıkmııh. 

Fakat Ayten muhakkak bir 
ipucu yakalıyabilmek için onun 
bir hareketini gözden kaçırma• 
yordu. 

Rasim Cemal Bey ona daha 
ilk gllnliri artık bankada çalış· 

mamaamı. bu niıanh devresini 
herglln beraber ya9amaları daha 
doğru olduğunu söylemi~ti. Fakat 
Ayten ona emniyetsizliğini gös· 
termit olmak için buna razı 
olmadı. 

- Acelesi yok, dedi, evlen· 
diğimiz zaman çekilirim. Şimdi 
benim için iyi bir meşguliyet. 

( Arknsı var ) 



Siyasi 
Geçimsizlikten 
Doğan Boıanma 

,soz naaıa 

l i de ıştır f. Mi 11 Sos 1 
1 r o toplantılarına iıtirak e yor, 
ıon Avusturya lmperatoru Şarlın 
fotoiraflarıaa kaba kaba siyle
• yormuı. CeneraJ, bu ıebep e 
karısile &eçinemedlilai, esasen 
Avusturya hllkumeti hidiıeden 
haberdar olacak bulunursa, belki 
tekallt maaıım dahi keseblleca
ilnJ ıöyliyerek kanıından ayrıl• 
mak lıtedijinl bilttirmiftir. Mah• 
keme, aiyaıl olmaktan ziyade 
boğaza taallUk eden sebeplerle 
karısı aleyhine boıanma davaıı 
açan cenuala hak vermiıtir. .. 

Amerikan ad iyeal, erkekleri• 

Ôli rdn 1 kad olar araa oda 
tidd t nokt s n-

ses dan lıiçbir fark 
g zetaıez. Birçok memleketlerde 
i am mahkumu kadınların ceza• 
ları ebedi hapse tahvil edil• 
mek Adettir. Amerikada, bu 
hilklinler aynen yerine getir:· 
lirler. Nitekim, aon zamanda 
Anoa Antony isminde bir kadın 
da, kocuınm yazılı olduğu 5 bin 
dolirhk hayat ıigortaa nı elde 
etmek için adamcağızı aldUrm8f, 
cinayeU meydana çakımı, yaka• 
1 nmıf, idama mabk6m elmqtu. 

alüm o!duğu Dzere B·rleşlk 
Amerıka devletlerini teşkil eden 
8 de letln çoğunda idam c zası, 

e ktrik BBndalyeıine oturtulmak 
ıuretile infaz olunur. Anna An· 
tony de elektrik a.andalyeı"ne 
oturtulacaktı. Fakat muhtelif 
idari ıebepler yüzl:lnden kadının 
cezaıııu yerine ıetlrmek iki defa 
tehir oluadu. Koca katili kadın 
zannediyordu ki affolunmuıtur, 
arbk bir daha idam edilmeye
cektir. Bu ıebeple hapiıhane 
idaresinin, ıon ıllnlerinl hoıça 
&~rtmek lzere odaıına koydur
dutu ndyo makinesini ıabah 
alqam lflettp duruyordu. Son 
ıece, spikerin aesl duyuldm 

u ltlamı iki defa tehir edilmlf 
olan Aıtna Antony ilimli kadının 
cezaaı, hu alqaai kat'ı 111Ntte 
tatltik oJunacakbr • ., 

Az ıonra hapisha•cıelltdı.-. 
lriim kadııil •* ._.. -
pdlği zaman, enaı, c181daiU 
lieyecaadan &lll buldu. Radyo 
ıpJkerinln Hal, kadınıl) .kalbini 
clurtlurmuttu. 

~ 

Amedbaın blota _,.tlnlw 
Joliet ,.kaabumda {Slae

.. Mı_a_h_lc_4_m._l_g_n-: raa) adam lqıJaD 

k bir adam mahkia· 
re 0

"' mly,et r•koruna 
Amerikalıda malikt;r..~Wlla 

fimdiye kadar aarhotluk, tafkınhk 
veya nümaft cOrtimlerile munan 
olarak 1044 defa mahkeme hu
zuruna çıkmıı ve mahkum olılıu~ 
tur. Geçen hafta aon muhakemesi 
esnasinda bakim kendWne fU1U1 
söylemiştir: 

- Eter 1045 inci defa olarak 
tekrar burada glSrUnecek olursanız 
göreceğiniz ceza 12 ay hidemata
pkka olacaktır. Bunu unutma
yınız ! ,, 

Sheran 'ın flmdlye kadar gör• 
dttğl cezahann çop para cezası 
id • Y ekünu 7500 dolara ballt 

_... • 
-· 8nlar Oyle lir Zulüm Görmüşler Ki .. Sokak 

Anlata, Anlata Bitiremiyor Ve 

Sarayhurnu• 
DUB ataç alt• 
lan ıeçen ;tin 
çadırla dollluı; 
ufak, kinlen 
reoıt kaybol· 
muş, mllaeJleı 

çadırlarcia •• YI· 
relder acı11 
birer macera• 
dan sonra ana 
vatana kavu• 
ı n muhacir· 
)erden bir k ı· 
mını muvak .. 
katen buraya 
yerleştirm · tler. Ben, aralarına 
girdiğim zaman, ihtiyar kır aakalh 
bir adam, yer g6sterc:U: 

- Buyrun, oturun.. Bir kah· 
vemizl de lçerılnizl. dedi. 

Çadırlardan birinden bir ninni 
ıeıl geliyor. Çocuklar af aç ara• 
Blnda bllyllk gllrllltUlerle bağnp 
bağnıa kOftlf~orlar. On bir lr
gtll8, aiyah çuha ~-atlr blar. 
s çtannda t-enelie paralannı ıı "" 
data ıkırdata ieziniyorl r. 
Kimi çar aflı, kimi de açık.. 
ilerde kUçllk bir çimenlik 
.Snllnde çocuklar, kUçllk kızlar 
tuhaf IJir oyun oynuyorlar. Bir 
kız ortada gözleri bağla duruyor. 
Ötekiler, mendillerini sallayarak, 
bl\yük bir daire halinde etrafında 
&ezinlyorlar: 

Ktılr.o b•ba le11lı• •••• lllcatl ... 
Diye bağrıpyorlar, kllçlk bir 

çocuk tahta kavalını be)yuna 
lSttUrQyordu. 

ihtiyar, benim çocuklara dik· 
kat ettlflml glSrllnce yf ne gtlldO: 

"- Bu bizim oyunlardan biri .. 
" GOzelllk oyunu,, derler. Bak, 
o fU'kmm muaaı da: "Lenka &ibi 
glizel, lafçbir yerde yokl " de
meldir. 

Çocuklar, her ıarkıya ıayle
:ylıte duruyor,~ gözleri kapab 
Juit ptlp :çeqkllıdan birini yaka
t.tor,, " ~ ienkal " diye 
bapyerda. 

ihtiyar ehlidil, ılr•QI ı•çlr• 
mit. u ıÇok okumq btr ada.Blı. 
etr.ftald çadatl~ ~ıtcre.rek acı 
acı bapm lallı10111G: 

- Bunca JlaO,. · hep et k&tl 
zultlmc:lft btfık:· ~Dah~ da kaça· 
caldar Yar. Ka,l•tzde, halimıı· 
da çektiklem.Jzl ltir biz biliriz. 
bir de cenaltl bak. Yapmacfald"rı 
.kalauyor. .Sa,~l &.Is inıaıt dejiliz 
de, 'baıka 1>& mabliikuz. Ne la 
varn, ellerinde, artlanna koma
dtlar. Kaçak ılflb, kaçak tllt,On 
arayacafız diye afrerler, vergl 
l:eamek lpa kayU ba•arlar, enval 
türlü lfkenc•fer yaparlar. Bls 
zavallı Ttlrlder çok aabırh av
randık, fier ı•}• Loyun eydik, 
belki yaptıkları birkaç defabkbr, 
diye •• Fakat ardı arkaaa kesilmedi 
lr .. 

- Burada kaç hanelik varaınıs? 
- 9 • 1 O hanelik. 50 klılyl 

geçmeyiz. Hepimiz de aın ayn 
yerlerdenlz. Kimimiz Raıgrat 
köyleriade11, kimimiz Şuumn, 
kimimiz Pravadin, kimi- de 
Dellorma1a klylvladen.. le• 

Deliormanlayım. Komitecilerin en 
çok ı·ue atbfl kiyler de hep 
buralarda •• 

ihtiyar hep anlatıyor. Bazen 
mantığın haricinde 6yle hadiaeler 
ı6yleyor ki, lnıan 'bir ttlrln ina• 
namıyor. MeHIA, bakın, bunlar
dan biri de ıu: 

- Kemalli kazasında bir SAiih 
aja var. Bu Salih ağanın kaza• 
dan birkaç aaat meaafedeki çift· 
liiini bir gece apanıızın komite
ciler ba1b. Uşakları, korucuları 
tuttular, Salih ağayı bir direğe 
bajlayıp karpllllda kızını, kansını 
kuıçılayarak oynattılar, 

Salih ata erteal lfllnl lalkO
mete fik&yet etti. Hlk6m- bu 
komitecilerden birkaç tanıalnl 
toplaytp, baplıhaneye bkb, fakat 
kömitecllerin arkadaıları Salih 
apyı aat bırakmaddar. Bir tece 
0Cla11ada mavzerle vurup lldlr
cltller ••• 

ihtiyar bunlan anlatırken •t
rafımızı bir s8rtl muhacir k.Iaba· 
lıiı kaplamqb. Herkeı bana, 
ihtiyara bakıyorlardı, lçlerhtdea 
biri yanındakine Bulgarca aordaı 

- Koy• ova çovek •• 
Öteki baflllı aalladı: "Nemam,. 
ihtiyara ıordum: 
- Peki nasıl kaçbnız, yollarct. 

aeler atrcftlniiz? •• 
ihtiyar teneke tabaka11ndatt 

'kaba bir ıiıara ıardı, bana uzatb: 
- O da ayn hlr dertti efendt 

beyim. mz bltUn Bulgaristan 
T&rklırl, ana vatanımıza da11mfrğe 
karar Yerdik. Fakat hepimiz birden 
çıkamıyorai, eıya, para ıöttlr
mımi2.e mlaaade etmiyorlar •• 
•• 1 S - 20 liradan bqka TOrklyeye 
bit para fada ıatlremeııbıbl.,, 
Dlyerlar. Fakir olulın181.1 kur-

Her Anlatışta Ortasında 
Gözleri Y aıarıyor Ahır 
tbluyor. ineğini, çadırlarını alan 
yola çıkıyor. Ekseriya Şumnuda 
blrle§lyoruz. Oradan da araba .. 
(arla hududa g' diyoruz. BlUUn 
dert, h. tiln sık nb hudutta yapı· 
lıyor. Üs ümiizü başımızı arıyor• 
l r, kutaklarım z ve eşyalarımız 
arasına el çabu luğHe ttltU , sJ .. 
1 h koyuyorlar. So ra "8z ıilab, 
Uitlln kaçakç sınızl,, deye yaka· 
1 yıp d ğu rJar. Ben bile bu 
i y r h i 1 bir gece Pırava .. 
dm e f a halde döv düm, tam 
i i g n arabada yattığım yerden 
~aJkamadım. 

- Huduttan Romanyaya geç· 
tiniz değil mi?. 

- Evet, biz 
Sillttireye geçtik. 

Oradan Bttkreı TUrk 
konıoloıunun hlma· 
yeılnde Köıtence
ye geldik. Vapura 
biadirildlk. 

Kırmızı toprak 
bir 61can içinde 
cezve ile birJikte 
kahve getirdiler, 
6nllmUze koydular. 
Bu ı rada çadırlar
dan birinden ince 
bir kadın ıeal g ... 
livordu: 

Şehrimizin en itlek sokakla· 
rından birinde oturan münevver 
bir vatandaş, caddeyi ahır haline 
koyarak ve sağlam kazıklar 
çakıp beygirini bağlamakta ve 
yine bu sokağa yem ik kurar c 
orada hayvanını bea emektedir. 
Bu hayvanın glibr 1 r'ne ti n 
ıineklerl heı bı yoktur. F 
koku unda b r t a 
bu sok 1 

Bu ha, 
gözll önünd a e m e 
Tavuklar h rgiın bu gübreli a 
eıinmekte ve bir çiftlik avlusu 
gibi olanca piıliği etrafa dağıt• 
maktadır. Yaydan gllbrelerden 
o ıokak, sokaklıktan çıkmıı ve 
bir hayvan sayvanı haline air• 
mittir. Bu hal hiç bir memlekette 
yoktur. Şehrimize gelen bir mi· 
aafirden utandıjım için ıu ıabrlan 
yazıyorum. Belki bu vatandq bu 
ubrlan okur da inıaf eder v• 
hayvanına bir ahır bulur. 

Bigalı Şevk t 

$ 

] ( z 

lzmır Alıancak karakoluada ır ıye 
Ali ımzalı okuyucumuza: 

Bu sene Bataklı damın gelini 
lıimll yeni ve milli filim yapılmıı; .. 
tır. Yakında gösterilecektir. Ehn· 
dim. 

* Balıkeairde diıı;l Mustafa İbrahim 
Beyeı 

Diplomalı bir ditçi ile çalıınıa 

* Ankaradan inhiıar mevadı hakkı da 
mektup gönderen Adnan Beye: 

Mektubuaqa ~ok uzundur. 
Kısa ya.zar ve ıarib adreılnizl de 
ilave edera .. aiz nefl'I imkiaı dii
ıüntilecektlr. Sarih adru ihtiva Gelinin tuttırm etejlnli•11, ••fütln 

tuttum •tefl11de11 etmeyen mektuplar nqreclilmez 
G•lln fi•di ne rrıefak11B l•mo tar· efendim. 

ç•ne 6Gi••• 1f 
Tuhaf değil ml? .• Yan Türkçe, 

yarı bulgarca bir ıarkı. Benim Samsunda M. Sadık Efendiye ı 
not tuttuğumu gören ihtiyar, Faizciler ver&iye tabidir. Ev• 
dUıündüjümii anlamıı aibi: velce alınan fab: vertlleriatla lacle 

- Ya, dedi. Hem tUrkçe hem edll.,:eii haberi doğru değildir. 
bulıarca ıarla. Bizimkiler hemen Bu huauıta ıize evvelce de cevap 
ekseriya bulprca konut11rlar. Ne f d 
yapsınlar. Alııkanlık.. Vaktile verllmiftir • •• im. 
ben çocuk iken bulgarlar tUrkçe * 
konuıurlardı. Şimdi, itiz bul&arca Gazi Hazretleriııiıı biatlerini ya~ 
konuıuyonız. Fakat Bulıariıtanda maya muv~ olan Muatafa Efendiye: 
lyle türkler vardır ki IU~ :.~ hiç, Eaeriakd• muvaffak olup oJ. 
bir kelime tGrkçf wtmezler~ madljiam eaerl görmeden siyle• 
Daima butgarea koıuıtufW.. mek mDmkln dqildir. GOzel ıa· 

Çadırlardan biri ldnde, ~k ı k 
ltacaklı, )'lrhk donlu bir t~•uı aatlar akadeaılılne ltajyer o ara 
çıkbjı hdar bajnyordllr'i girmeniz mllmkUn detllae ately .. 

- Maykaaaaal Daı•tll lehal. lerl olan heykeltrqlar J&Qlda 
lçericleq çatı• bir kac:lia Msl, ~mak ıuretil• de meleke 

çoeuju paüldaı ;aihl cevap Yerdlp,. ft llUdaMD artbrabillrılniz. fyl 
- Odl ,U. Dadaaa•I.. his 1&Datkir olmak için muhak· 
Çadtrlann etrafında yer yd kak diplomaya ihtiyaç yoktur. 

ateıler ınıyor, uzun, bqtan ta.,, ~Hak muv-ıı.L:y•tia mn bllıi· 
illa' çda 14rıaffı kacbalar, iki iç ~ l!t'.~911 
tq parçam, J,irkaj lmru od~~~. ~-- ~clujıı kadar 
ylkbkları at~• yemekler pi- o umak ve 61renmek l&zımcbr. 
priyorlar. Bu da pek mtımke.cllr. 

Çocuklat lıalrftiyorlar, ateu ~ 
beride birkaç dft örıllil ld.ı.r, Saraylöydeli M'eoit Efendiye : 
1erden ot toplıyodttr. A~ken Meldübu~uzu okuyamadık. 
ihtiyar, yırbk ıe..titfllJ(·~-- Dal~JO il.- ye LAX..dın bir tara~D& 
memlye çahıarak ~ """ mr f'ı<w11 

- Allah lıllk6m.ı\\iMı• kaff'•t yazarak a&ıderiaiz. veyahut daha 
"8rlİll. Bizi ana Yatuaa brittur- okuaakb yuıiaız efendim. 
dutu için onun kısl.at'ylz. Bizi bir ~ 
yere barındınp, çolup•uz, çoc~ Cerrahpqa butaneei hakkında 
juınuzu rahat ettirae, bafka hl~ mektup götı:deren, adrtıi olmıyan, fm .. 
blrt•J lıtemeyiz. Glle g&lle efeadl zan okun&mıyatt karilaıi1eı 
beylga.. Mektubnuzun neırl için ur'h 

Ve zullm tll'lllt bltla bu acln8ln1Ztn ve tallilnizin olmaaldı 
•aıkıa gizleri iep ldrtl• J•..- olarak 1üilma11 ll11mchr efeacllm. 
l'IJ•r. • ~ 
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kont " esil Poiret,,nin 
Hakiki Hüviyeti Nedir? 
Amer·ka 1a Kibar Alemini 
Düşündiren Bir Mesele 
Son on yıldanberi Amerikanın 

kibar aleminde " Kontes Sesli 
Poiret ., adı ile anılan çok güzel 
ve çok urıf bir kadın yaşardı. 
Bu kadın } ı ın yarısını Şikago a, 
yarısını da Nevyorktn geçirir, ara 
ııra da Losangehı'e giderdi. Çok 
zengin, geliri ile yatar bir kadın 
ıamhrdı. Hemen daima etrafında 
pıreatiıkarlarandan toplanmıı bir 
grup bulunurdu. Salonlan kibar 
Aleminin toplandıtı yerdi. 

Fakat geçen hafta sivil bir 
pollı memuru bu kadının hayatını 
karanlık bulmuı ve tahkikata 
glrltmlıtir. Öğrendiği hakikate 
bakılırsa, meğer bu kadın ne 
asılzade lmiı, ne de zenginmiş. 
Sadece mefhur bir moda mağa
zas nın memuru olarak yaııyormuı. 

Moda mağaza ı her mevsimde 
rac ğı yeni e biselerl evvela 
kad n ver rm f, bu k d a 

el i l rl i ince n oda d r l 
f y y lırmı . Am r ka az 
ani tık rı a g' re bu hnk l U :ı 
ani ııld ı gUndenberl kadın 
ortad n kaybolmuştur. 

r 
ç ı v dır, i 
ltib r'Je ş m 
kutbüne benzer: 
yalın büyüle bir 
kı mı s'msiyah 
bir gec dir. G -
neş ancak üç 
dört ay sllren 
yaz aylarında 

görünür. Ma -
mnfih toprnk 
yazın da kışın 
da hep kar ve 
buz ile örtU• 
lUdür. 

Bu noktada Şimaı kutbünden 
hiç a) ırdı olmayan bu memle· 
ketin ondan biricik farkı birçok 
yerlerinin çam ormanları ile örtü ü 
olmasıdır. Alaska 20, 30 sene evvel 
altın madenlerile ıöhret bulmuıtu, 
fakat dünyanın dört tarafmdan 
koşup gelenler bu altın maden· 
leri i çabucak tüketti er. ş·mdi 
bu koca memlekette hem n he-
men mz avc lak ile uğr 
o urm kt dırl r. Maan 

u 1 rd bu m ek t 
b md n t b l 

re ti 

Gerek gece gerek pndüz, 
Şark tarafına bakanlar bulutların 
arasında yepyeni bir ıehrln be
lirdiğini görmektedirler. Bu şehir 
evveli bir tablo halinde bir az 
silik olarak meydana çıkmakta, 
ıonra yavaş yavaş bütün bUyilk-
lüğü ile görUnmekte ve iki saat 
sonra ka:y hol maktadır. 

Yuk rd g rdüvü ··z reı"n ler, 
Al s ad o u n ir A r· lı 

r ı ı 

ş 
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1 an onsey·nden 
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M. Pe IO o ı n a7ıa 28inde 
Ankaraya barek t ettiler. Dalıa 
•nel Romanya Hariciye Nazan 
M. titllluko da A 'j<ara1a alt
laiftlr. 

M. i'uriç lataaltal pzeteclle
rlne, TDrklye • Vagosla91a ..... 
1ebetlerinln çok cloataae oldutana 
•• Ankarada Balku ittifaka kon
.. JİDde aıkerl meselelerin 11rGr 
m• mevzuu olmiyacajlm 811ll1 .. 
ıek demittlr ki: 

• - Ktıçlk ltilif Ue Balkaa 
ittifaka araaında lrir blrl .. me 
mevzuubaba değildir.Çtıaktl ktlçlk 
itil f bir orta A napa tewekkllldllr.,, 

Yunan Ddiı t Nazı da, An
kara a, TDrld e Jl• Yqaaniatan 
ara mda J•Dİ ticaret 
.......... ~ . ..-lflıllll ..... ~-"-~ 
ıftt 

An 

er A ın ı 
azi Hz. nin 

Hit el ri 

eözt,eriniı cııoı.ed11116 

alk n b l ıata ... •an 

k od.il rme tiar edine r harp ile 
ıulhun ne oldu unu teerilb ile bil• 
dikten ıonra aulh ıner olm yı ter• 
cılı edenlerdir. Be eriyetin taaklkt 
IUdet ve nf.ıılhıam ıulh içinde yqa
makla kabil oı.o.tıa& inaac11un kanii 
............ Bu ke•Htt• l»uluan dn
letlerdir ki en a... bu göııila he ... 
riıı llatı tlltünde yüklelea tamıımuı 
saruri nalitelerini gôrmtitlu Y• aamı 
deifftiril••n icaplann• uygun ola
rak reel doıtluklarla ltirleımıtlerdir. 

.lu doltluklann be enyetin bugüa
den IOD?a tecellialne go ilden intizar 
etti ımis doatlaklara 8 aek olmuıaı 
temenai e4eriz. 

Balkan •nlq•uı itte lnı 'beklHi
ğimis ön klem ilkNir. •u Dk ör
ne • 1• aleı ı •• ltahıamakla 
Tlrki;ye 1Ud.uc u itt ltendile-

Mralter oWuğwau 
deri 

1 

Çıkmadı" 
~~-....+----;-.:..;.;..,;.....;...;;.._ 

OnG· a 
leri i u a Ed yoru 

Beıiktaş Türkiye Ş mpiyonu Old 
Fenerbahç Ga atharayı Yendi 

aja 

ç 
eı kalecial 
Aval bir kurtarma 11raaıada 
16zlerlnden fena halde yar .. ana• 
rak haıtaneye bldanlmlfbr. T .. 
DUY&Dlll ıa maçı Fen-.rbahçe De 
lefiktq arumda yapılacak n 
maçlana haalab merlaum Betik
tqlı Şerefin ailesine ve çoeuk
lanaa hediye edilecektir. 

Eskrim 
lar•da 7apılaa TlrldJe 

eıkrim ..-piyonluğu müaal>akala• 
rında Ffereclea Wrillclliil l.tan· 
boldan S.rmet, ikincUigı, An· 
karadan Ekrem &ç oc liill A • 
karadan Muat fa le ler kaza 
mıelarm. Epe yine latan· 
balc:laa Sen.et n kılıçta lataa
balw Sadmı beyler birinci ol-

Pazara n lhç 
Şer• ku •• Turnuv mn ı 

·~ f.uar ,..._ Betlktq 
Gal.tuaray takımları arum 
7apılmıf, mllaabab •ite• 
olarak cereyaa etmif, tik dene 
ldç rol ablamı•ıfhr. lldaCi d 
rede iki takım ela WrV ıol ya 
mıtlu •• 'OJ1111 bu tekilde 
.,.. Wtmlttir. 

Fenerbahçe 
Fenerbahçe ltirbad 

ita ayın 16 acı Cuma sini Arı 
ıampiyonu Çankaya takımile 
maç yapmak here gelıcak 
senlanoa dojra .Aakara7a 
cektlr. 

Macaristan Fr•ıll98 
1 .. ş Yendi 
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kOnomi Ekim şleri 

Buğday iktısadiyatı•ız4a baş rolü oynıyıı.n demiryolu ıeeekelerimizden: Elaziz kolıı 

y rtta 
uğday 

Bin 
osu 

Toillluk 
y pı! ı 

Ziraat VekAletinde kurulu 
hu~ day k misyoRu, buğdaylarımız 
için, Haydarpqatılald ltariç olmak 
üzere, .taha (70) itin tealuk buğ· 
day ai o u a ihtiyaç olduğunu 
tesbit etm·ı ve heı senelik bir 

pro ramlıı bu siloların kurulma· 
s na b şl nmışb. 

Son defa Esk' şehir silosunun 
da tama la masile bu programın 
yarı kıs ı tah kkuk elmiş bulun• 
maktadır. Bugday mınlakalann· 

Megva 

Fidanları 
Bl\yükdere meyva fidanlığı 

enstitü U müdürü İbrahim Bey 
••vel Samsundan ı..ıla· 

yarak S \'as, Amasya, Tokat ve 
An'caraya kadar hir tetkik teya· 
~ali vapmıt. yerli meyva ağaç· 
arını tetkık etmişti. 

lbrahim Bey latanbula d& .. 
ıniı ve birkaç ıtm ene! tekrar 
Akıehire ve kCJnya. yciu ile 
Adana, Mersin ve havaliıiade 
tetkikat yapmıya gitmiıtir. Z'roı;ı.t 
Vekaleti hu fidanlıkta daha 
ziyade yeril meyva fidanlar n n 
çeğaltılmasını arzu etmektedir. 

dald demİryolu iatasyoalarında 
32 bin tenluk 10 dane mo
dern sile yapıl1111ttır. Bu auretle 
ihtiyacın yarısı f

0

md0 den karı lan• 
mıt olmaktadır. Buğdayların b& 
zulmad n uzunca zaman muha· 
fazasıada ve temizlenerek aevke· 
dilmesi de bllyllk faydalar temin 
eden silo i ıası projeıinia tatbi
k ne devam edilecektir. 

inşa edl mekte olan on bin 
tonluk Derince ailosu da aiti aya 
l<adar ikmal edilecektir. 

lKayseri 
Fabrikasında 

.............................................................. 
İhraç İçin 

l'lasrafın A zalhlması Baş
lıca Şarttır, Deniyor 
Zeyli ci iğimizin inkişaf ve 

ihracat v z·yet nin daha sağlam• 
laştmlm sı için Türk ofiıi tara· 
fından bazı 1 nan nizamname 
projesi üzert de a akad rlarca 
yapılan t kikat hen z bitme· 
miştir. Bu nizamnameye verilmesi 
istenilen en ıon şek , ihracat 
tacirler m·z·n yaptık arı ye~i tek· 
Ji Jerle çok dcğiı ·k bir manzara 
alacaktır. 

Bizim y pt ğımız tetkikat ııra· 
ıında, zeytin ihracatımızın eski 
olgun çağına çıkarılması için 
ta1arlanan n ·zamnamedea evvel 

ık ahnm sı znrurl b · r takım tedbir· Kayseride kuru1makta olan l 
ler öne sürülmektedir. "Dünyanın 

bUyük pamuklu mensucat fahri- en yülcsek ibr cat masrafı TUr· 
kka•enenı•~Oh••··•1811.._.~~!IN!..,.~~~~~ 
laaıWığlDI haber vermlftik. Fati- ri, un n ze eri keacler-
rlkanın makine ve tesi.atına ait yeye tonu 3,5 Jir ya ıe\'kedilirken 
malzeme peyderpey getirilmekte 10,5 liraya gönder·ıen Türk zey· 

tinlerinin rekabet etmesine imkan 
ve kayseriye sevkeclilmektedir • bulunmadığı ı öne ıürmektedir. 

Birkaç gl\n evvel de Odesadan 
limanımıza mühim miktarda ma• 

kine gelmiş, hir kıım.ı Derincede 
ve bir kaamı da Mer.::ınde karaya 
çıkarılmıttır. Veril~n 1?alumata 
göre daha on par~ ma,zemo Ye 

makine getirilecektır. 
~-=-==============-=-=·====~· 

tanbulun En G··zel lncir 
C: si Kaybo yor 

J 

Dışarıdan 10 Milyon 
Lira Kazanmak • 

çın 

Türk Ofis Ya§ 
İhracatı İçin 

Izm·r (Husı:ı) - 1 i t ~e· 
kalet~ne lağ.ı ·ı ür~ ... ,, e Dış t caret 
iş· eri of s ·eri dr · rAsi son haf talar 
içbde çok mühim bir mevzuu ele 
almış bulunu~ or. Garbi A!ladolu 
mahsul c:mba.1arı.:1da ist.hl....k 
nok~a ·rıda:ı c.ola}ı ç .. rüyf'n ve 
çok defa tar:ada-ı alı mağa bile 
lüzum gfüü'.meye"l yaş meyva ve 
sebzelerimiz, } eni ist.h.ak çare· 
leri ve yeni satma pazar l cr:erl 
tedariki suret le ümit l bir i:eri} e 
doC:ru gideceğe benz } or. 

Türk Ofis Ankara merke ini 
yaf meyva ve sebze i~inde har-· 
kete geli en cfs·n [er in ş b si 
ve Be .i d ki r-·rk Ti r t o a• 
s d r. Turk o i erlin şubesi:ıin 
&on gön er iğı r orda y ş ey• 
va ve s bz ı rac tı eh af.nda 
hnlAHt" • e d n·ı e'tir: 

- "Yu:ıa ın d ve [ gars· 
tan yaş mey a v s b ihr catı 
itinde h k ka en muv ff K o n uş 
sa ı abilirl r. Bu i i me Jekett n 
b ·ra-iio Alman p" a 1 ı a gelen 
yaf meyva Ye sebzeler, en ufak 
b r tereddilde mahal kaim dan 
yükıek fıat erle sat im akta ~ e 
Adeta bu iki aabcı pazardan ge· 
lecek mallar büyük bir iıtekle 
aranmakta ve bek cnmektedir.,, 

Berhn Türk ofis ıubes·nin 
üzerinde el,cmmiyetle durduğu 

yaı meyva ve sebze sevkiyatmın 
iç yüzü nedir, biz neden ihr cat 
yapamıyoruz? 

Türk o is İzmir ıubesi de 
~i .... ~•tl-'••....,7'Af ~va •• 
ael>ie imi ler n n ve sabf 
keoperat·f müm ss Jler. in it· 
tirakile burada yapılan bir top
lantıda söylenilenler sebepleri 
çok açık o'arak meydana çıkar· 

Meyva Ve Sebze 
Çareler Arıyor 

m ştırki bu aebepler:n baımde 
ambalajdaki !Cemilik ve ae\'ki• 
ydtaki büyük kusurl rdır. 

Eizde maliyıet f:atı itibarile bir 
kıymet ifade etmiyen ve kilosu 
l irmi paraya kadar satılan do~a
tesin Almanyada toptan satııı 
~~·30 kuruı arasındadır. Eğer 
her sene lzm ·rden AJmanyaya 
~5-30 milyon ki.o domates ihraç 
etmek mlimkün olursa yalnız 
sebze ihracatından memlekete 10 
nilyon lirabk bir gelir yolu temin 
etmek mümkün olacaktır. Fakat 
hunun için her şeyden evvel ma· 
1 n hiç örse'enmeden ve tazeliğine 
kusur gelmeden se kı lazımdır. 

lzmirde Vah paıanın bir eseri 
sayılan bir mey va ~ e sebze koo• 
ı:.eratifi var. Bu kooperatif do· 
kuz ay içinde f zmir piyasasında 
1,200,000 kilo yaş meyva ve seb· 
ze sattığı gibi lst nbul, Ankara 
ve Eskişeh ·rde de 80 ,000 ki oluk 
sat ş yapmıt, a rıca borsaya 300 
bin kiloluk bir muamele tescil 
ettirmiıtir. 

Memleketimizde henüz lnki9af 
imkanlarını temin edemeyen ve 
dııarılık propaganda arla faaliyet 
göstermeye çRhian koopera• 
tifler, ne olursa ols!Jn da· 
ima muvaffak ol cak kadar 
fili adımlar atmışlardır. Yaş mey• 
va ve sebze ihr catının da koope· 
ratifler eliie yapı mc.sında fayda 
vardır. Bu itibarla koopecatifcil ği 
o.,A Ye himaye etmek lizımdır. 

Türk Tütünü 
Piyasa Canlr ndı, Eski 
Mahsul Hep Satı ı 
Tntnn piyasası, son zaman· 

larda iyi bir canlı ık kazanmıştll. 
Verı!en malumata göre; milstahail 
mmtakalarda tüccarın e inde bu· 
lu an u'd yıllar mah ulleri ta• 
111.amile satı:mıt vaz"vettP-~ir • .,.·..,ı.. 
rimizdeki ihracat m erm• 
den biri tara ı:ıd n _,,. n olarak 
Almanya}a ~ mi yon i o işlen• 
miı ve itlenmem ş tüt nün ki· 
loaa 30 • 6J ruftan satmıştır. 
Geçen hafta zarfında da bir Al· 
man fabrikası İle ehr·m·z pi· 
y s sından 50 bin ki o uı o 
ıalmıştr. 

S l A hiyettar ki r n ver-
eli' le i m luma.a g r , Av s ı r· 
ya re ·isi bu ene m 1 e miz· 
den ge en yı ard n d ha fa la 
miktarda milbara ta bu u ac tır. 

1 tanb lun ve belki dünyanın 
en g · zel : Ciri Anadolu kavağında 
Y tiıir. Kavak inciri bugün ve 
dün dev ·ı, çok eıki tarihlerde 
bi e meıhurdu. Kavak inciri 
küçük, eamer, çok ballı ve tekerli 
olur. Husuai bir kokusu da Yardır. 
Anadolu kavağı denilen yer Yuıa 
t peaile tar hl Y oroz kalesi ara• 
sına sıkı m\ş, avuç içi kadar bir 
saha ır. Şohret kazanan incirler 
de lıte bu dar vadiye aıkıımıı 
bet onlbahçe ile Yoroz kaleainia 
havlısında yef tir. Yeroz kaleainin 
talim havlı ı kırk dönüm k1ıdardır 
ki ı·mdl Mil 1 Emlik Mftdtlrlftğftne 
geçmi tir. Anado)u kavajuıln 
incir, Uzüm ve huauıl .Jaıalarını 
latttarm9k için kalenin dibinde 
10 sen nb ri bahçe tesisine 
uğraıan eski ve mütekait bir 
memur bir muharririmize kale 
havlusunu geztliraıiı ve orada 
ıon nefesini veruıek Uzer• bulunan 
ihtiyar incir. ajaçlarını göıtererek 
ıu tlertleri yanmı,tır: 

vak i c~rinfn nesli mahvoluyor. 
iki tlç sene sonra bu cins ha la 
nesnenin dillerde ismi ve gönül· 
lerde yalnız haıııreti kalacaktır. 
Kavak inciri yalnız Y oroz kale· 
sin"n (40) dönUmlük bahçesinde 
yetlıirdi. Eskiden bu bahçede 
beı on bin incir ağacı vardı. 
Eskiden buraları uzun mUddetle 
kiraya verHlrdi. Tutan adam da 
incirlerden hakkJle utJfade ede
bilmek için aj'açların tımanna 
ve meyva vermeline dikkat ederdi. 
Kale milli emlAk mlldftrlDğUne 
geçince senelik kiraya Yermeye 
baıladı. Bu uıul fıte Kavak inci· 
rint mahvetmlttir. Şurada ıördtı
illnilz ihtiyar ve çürllk on, on 
IJ91 •iaçtan bqka Kavakta incir 
ağaca kalmamıştır. Bura1UU kira
layan adam bir aeae lçb yalnız 
ağaçtaa ine·r almıya bakıyor, 

Ağaçların illçlanmasına, hmanna 
hiç ehemmiyet vermiyor. Eğer 
alakadarlar b& lıe ehemmiyet 
vermeyecek olurlaraa Kavak inciri 
hir iki seae ıeara yok olacakbr ••• 

İz ırd ı s l ze kc op i ı n hanında yaş s bze kufeJeri 

ş;ş;·-~· .. ·c~ .. ;;,·--........ . 
Geçenlerde Avustur~a rejis· n mma 

memleketimize gelen heyef u tet• 
kıkatı mBabet neticeler verm ıtir. 

.. - Dillere dest&:; elan Ka• 

Fabrikası 
Pqabahçeıinde yapılmakta 

olan ıit• •• cam fabrikaamın 
(npatı hayli llerlamtştir. Aaıl 
fabrikanın kurulacağı aahaya on 
dörder metre uzunluğunda beton 
kazıklar çakılmııtır. Fabrika 
binam yerin altına oa dört metre 
inen bu kazıklar üzerini\ kuruluyor. 

Fabrikanın kurulacağı tarla 
kazılırken yer alhnda muazzam 
mermer döıeme taşlar na kemer· 
lere ve horasanla yapılmış geniı 
d v rlara rastlanm ıtır. Üzerinde 
bliyük ağaçlar bulunan bu tarla 
da böyle büyuk bir eserin bulun· 
muı hayreti muc·p olmuıtur. 

Burada eıki Bitini kıra lannın 
bir sarayı buluac.uğu tahmin 
edi1•ektedir • lzmiruı yat weyva ve aebze kooptratifiain müdür ve idateoileri 



'-umh~rlyet Dayramında latanbulda yapllan bHyUk 9eçiı r,.sminde kahraman askerlerlmlzln, mekteplllerln, •11orcular1n yUrUrUttl•rlnden görUnUttler 

C Ü.7!hur iyet 
f)cyramı 
Nasıl Geçti ? 

Cümhuri} etin on birinci yıl 
dönUmli 29 Teşrinievvel glinll Is• 
tanbulda, Ankarada ve bütün 
memlekette fevkalide coıkunluk· 
lar arasında kullulandı. 

İstanbulda - Sabah aaat do· 
kuzdan itibaren Beyazıtta toplanan 
kahraman askerlerimiz, mektepli· 
ler ve esnaf cemiyetleri latanbul 
kumandanı Halis Paşa ile Vali 
Muhiddin Bey tarafından teftiı 
edild ıler, ıaat onda da büyük 
geçi t resmi başladı. Evveli askeri 
mektepler, tonra kıtaat, tayyare 
topları ve daha sonra mektepliler 
ve en sond:. da esnaf cemiyetleri 
Beyazıtt n Taksim abidesine kadar 
dev m eden bir geçit resmi yap• 
tı l r. Taksimde abideye muhtelif 
çe cnkler kon· ldu. EUtUn lstanbul 
halkı caddelere dökUlmüştU. Gün· 
dUz akşama kadar bir çok eğlen· 
tiler t ertip edildi. Gece de fener 
alayla ra yapılarak sabaha kadar 
tezahüratta bulı.inuldu. 

A karada - Ankarada BUyUk 
Gazinin, HUkiimet erklnının ve 
ıef.rlcrin huzurunda askert kıt'alar 
ve mektepliler muhteşem bir ge• 
çit resmi yapmışlar, izciler Gad 
abidesine merasimle çelenk koy• 
muşlar, gece de aabaha kadar 
fener alayları tertip edilmiştir. 

Memlekette - Memleketin her 
tarafında, bUtUn şehir, kasaba ve 
nahiye merkezinde Cumhuriyet 
bayramı halkın geniş mikyaıta 
işt raki suretile candan kutlulan• 
mış , her yerde coşkun tezahürat 
yapılmış, bu münasebetle büyük· 
lcrim.zc yüzlerce tebrik telgrafı 
çekilmiştir. 

Hariçte - Ecnebi memleket• 
lerde Cumhur.ydim .zın on birinci 
yıl dönümü miiıınıebet le harerl!lll 
dost ne tezahurat olmuş .ur. Bu 
arada Sovyet Rusya, Romanya, 
Fr nlll, Aln1a ya ve Yuna:ı ga• 
zeteler; Ga?.i Türkiyesinin Cüm· 
huriyet ldareıi zamanında mazhar 
o.duğu bü) ük yenilıklere ait ma· 
kale er yazmışlardır. 

lf- Cümhuriyet bayramında 

ıehrimizin muhtelif semtlerinde 
fakir kadın ve çocuklara elbiıe 
ve erzak verilmek ıuretile yar• 
dımlar yapılmııtır. 

lf Cümhuriyet bayramı mUna• 
ıebetile bazı valiler, mülkiye 
müf attiıleri, kaymakamlar ve 
mektupçular ara1mda terfiler ya• 
pılmıı ve liste ilan edilmiıtir. 

>f. Ankarada yapılan nliler 
evile emniyet abidesi Cumhuriyet 
bayramında kUıat edilmiş, Başve
kil pa9a bu münasebetle memle· 
ket aaayiıinden bahseden bir 
nutuk söylemiştir. 

lf Pariıte çıkan Jurnal gaze
tesi, Türkiye Cümhuriyetinin on 
birinci yıl dönümü münasebetile 
yazdığı bir makalede, Mustafa 
Kemal Tnrkiyesinin on senede 
çok ilerilediğini, Bllylik Gazinin 
Sevr muahedes'ni yırtarak yeni 
bir Türkiye kurduğunu, yüksek 
meziyetlerile bUtUn hadise· ere 
hakim olduğunu ve düşmanlar ile 
brışmayı kabul ederek bir Balkan 
misakı vücuda getirmit olmasının 
pek mühim bir hadise tewkil 
ettiiini yazmaktadır. 

' 1 On Gün içinde: 
Memlekette Olup Bitenler 

cumhuriyet bayramınd 

Çıkmadıgımız on gün içinde meru
luette olup biten biltün hadiselerin 
kı u, fakat özlü hulasalarını iU ıü· 
tu. larda bulacaksanız : * Ma}iye Veklletl teıkllAtmı, 
mb cehassıı raporlarında göıterilen 
ıekllde kuvvetlendirmek maksa· 
dile hazırlanan yeni teşkilit kanun 
layihası Millet Meclisine veril· 
miştiı. 

* Barem kanununun maaş 
cetveliııdeki 22 lira maaıb der8'" 
cenin kaldırılacağı aöy!eniyor. 
A) r'ıca terfiler Uç senede bir 
ol caklır. 

* Yusuf Ziya Bey isminde 
e ki bir nUfuı memuru, sahte 
nüfus tezkeresi ticareti yapmak 
suçundan tevkif edilmiıtir. 

* Istanbu un yeni Şehir Mec.o 
llıi per§embe gUnU ilk toplantısını 
yapmış, Vali Beyin re'sl ğindeki 
bu toplantıda encUmı.:nler, ri yaset 
d'vanı ve daimi encUmen seçimleri 
yapı lmı,tır. 

R iyeset divanı töyle kurul· 
muştur: R~is vekiller.: Sadettin 
Ferit ve Necip Beyler, kAtipler: 
Ömer Faruk:, Selami izzet, Refik 
Ahmet ve AbdUlkadir Ziya B.ler. 

* Gazi Hı. ne Belçika Kıra· 
lının tahta çıkışını bildirmek 
ttzere bir Belçika heyeti cuma 
gUnü lstanbula gelmif, Ankaraya 
gitmiş ve Gazi Hı. tarafından 
pazar günü kabul edilmiştir. * Maarif Vekaleti llıe ve 
ortamekteplerde imtthan usullerini 
değiştirmek kararını vermiıtir. 

Mezuniyet imtihanlarının da kal· 
dırılması düıünUlmektedir. Yeni 
karara göre, aene ortası tahriri 
imtihanlarda talebeler kaç numara 
alırlarsa alımlar, ıene ıonu tifahl 
kcftıaat notu Uçten az olan tale· 
beler ıınıf geçemeyecek, tahriri 
imtihanlarda muvaffak olamayan 
talebeler de bakalorya imtihan· 
Jarma kabul edU.miyeceklHdir. 

._ Almanyaya buiclay ı.lt.11 

g çit r m in 

duklarını ıöylemişler, fakat suçlu 
inkar ve kendis:nin katil olmadı· 
ğında israr etmiıtfr. 

)#.. Bey oğlunda oturan Fahri 
iıminde birisi, 11 yaşında bir 
kıza tecavüz ederek ha1talık 
aıdadığı lddiasile mahkemeye 
verilmiştir. 

Jf. Langada esrar yapıp sat· 
makla suçlu beş bulgar yakalan· 
mışhr. Ilya, Metodi, Ilya, Bilagoıi 
ve PandeII ismindeki bu beı kişi 
bahçe!erine hintkeneviri ekmişler, 
bunlaraan esr r yapa rlarken ya· 
kalanarak iht :sas mahkemesine 
verilmişi rdir. 

lf. Mil.l Ikt sat ve Tasarruf 
Cemiyeti tarnfınd&n Ankarada 

ba~ amıştır. Şimdilik l7 
kadar göndereceğiz. 

tesis edilen r.sri sergi evi Cüm· 
huriyet Bayramından birglin 

bin ton sonra Baıvekil Paşa tarafından 
merasimle açılmıştı r. Serginin 

lf Bulgar Başl'ekili M. Yor
glyef, H akimiyeti Milliye muha· 
birine demiştir ki: 

" - Ttirk'ye ile Bulgaristan 
arasında itimadın kurulmasına 
çalışmalıyız. Bulgaristan Türkleri 
namuslu ve sadık vatanda9lar, 
itini seven ve toprağına bağlı 
insanlardır.,, 

)#.. lımirde iskin id&resinde 
35 bin liralık mübadil bonosu 
çalınmış, eski bir katip yakalan· 
mış, iki arkadaşının da lstanbul· 
da olduğu anlıılamıştır. Bunlar
dan Süleyman isminde birisi 
burada yakalanıp lzmire gönde
rilmi9tir. 

lf Şibinkarahisar' dan Gire· 
suna gelmekte olan bir kamyon 
devrilmiı, bir kadın ö!mUş, bir· 
kaç ki~i de yaralanmıştır. 

lf Mütekait, dul ve yetimle· 
rin maaş yoklamalarına baılan· 
mıştır. 

~ Ka1ımpaşada karısı Naz· 
miye Hanımı öldürerek döıeme 
tahtalarının altına gömdüğü iddl· 
asile yakalanan Osman Çavu,un 
muhakemeaioe bqlaomııb-. Şa• 
laitler.t C>aaa Çavutua bu •Çil 
lflemlt oldup kanaatinde buhln-

• 

bütün salonları en giizel yeril 
mallarımızla bezenmiştir. Bilhassa 
"Lozandan evvel ve Lozandan 
son ·a,. isimli salon çok caziptir. 

lf Maruf gllreşcilerden Him· 
met pehlivan, bir güreş eınasında 
zedelenen kolunu fe na tedavi 
ederek maliil kalmasına sebep 
olduğu iddiasile operatör Orhan 
Abti Beyden bir milyon lira taz· 
minat istemektedir. Alman has
tanesi de ayrıca dava edilmiıtir. 
Glireı antrenörü M. Peter ra• 
porunu mahkemeye vererek 850 
llra tazminat ödenmesini, çUnkü 
Himmet pehlivanın cihan pehli· 
vanı olacak kabiliyette olduğu 
kanaatinde bulunduğunu bildir
miştir. 

lf Üniversiteye devam mec· 
buriyeti tatbik edilirken yardıma 
muhtaç talebenin tahsilden olma· 
maıı için tetbirler alınacaktır. 

Maarif Vekili bu hususta be· 
yanantta bulunarak devam mec· 
buriyetinin memleketin ve tale
benin menfaatlerine uygun oldu· 
ğunu ve bu itin arbk kat'~yet 
keabettlğlnl ~y le~tır. Yeni qni· 
Yenile talimataameaiie ıare ı.. 

1 M. Meclisindt1 
Gazi Hz. nin 
Yıllık Nutukları 

Cumhur Reiıi Hz. Millet Mec• 
liıinin dördUncn devreıini Perıem• 
be ıllnü, çok mühim iıaretler ta· 
ııyan ve öz tUrkçe ıözlule be-
zenmfı bu nutukla açmıılardır. 
Gazi Hz. bu nutuklarında, geçen 
bir yıl içinde yapılmıı olan ve 
önUmUzde yapılması lizımgelcn 

iılerl anlatmıılar, haricl siyasette 
başarılan yeni ve mühim itleri 
blldirmiıler, ikhsadl vaziyete bU· 
yük bir ehemmiyetle temaa et· 
mitlerdir. 

Gazi Hı., gU~el ıanatlerin 
hepsinde gençliğin yUrlUUlmesi 
lizımgelen yolu da göstermişler, 
bu arada Türk musikisi üzerin· 
de ehemmiyetle durarak, bu· 
gilnkU musikinin yUz ağartacak 
değerde olmadığını söylemiıler, 
musikimizin garp tekniğine da· 
yanması lazım geldiğini anlatmıt· 

lar ve Maarif vekaletinin bu itle 
ağraımasını dilemiflerdir. Nutuk 
sürekli alkıılarla karşılanmııtır. 

Millet Mecliıinin dördüncü 
devreılnln bu ilk toplanbınad., 

Ankarada bulunan misafir Bal• 
kan hariciye nazırları, elçiler ve 
ecnebi matbuat mUmesaillerl de 
dinleyici yerlerinde hazır bulun• 
muılardır. 

Nutuktan ıonra ıeçlmler yapıl• 
mış, riyaaete Balıkesir mebuıu 
Kiz.ım Paıa hazretlerinin, relı 
vekilliklerine de Eaat (Bursa) 
Refet (Bursa), Hasan (Trabzon) 
Beylerin seçildiklerini blldlrmlı· 

tir. 
idare amirliklerine Mehmet 

Ali (Artvin), Halit (Beyazıt), lrf an 
Ferit (Mersin), Katipliklere Hamdi 
(Merain), Celal Ferit (Mersin). 

Rize (Refik) Konya Haydar 
RüştU (Deniıli) Ali Muzaffer 
(Konya) Beyler seçllmiılerdlr. 

Radyolarda 
Gazi Hz.nin yıllık nutukların· 

daki işaret üzerine lıtanbul ve 
Ankara Radyoları Cuma akıa· 
mından itibaren alaturka musikiyi 
programdan çıkarmışlar, yalnız 

Garp muıikisi neiretmiye bat· 
lamışlardır. .................................................. ·-········ 
lebenln birlik kurması yaHk ol• 
duğu için Miili talebe birliğinin 
dağılmak Uıere bulunduğu ıöy• 
leni yor. 

lif Üniversite Roma hukuku 
profesörO Mişon Ventura Efendi 
bir vergi itlnden dolayı Vekalet 
emrine alınmıştır. 

Jt lktısat Vekaleti tarafından 
son ıekli tetkik edilmiş olan f ş 
kanunu projesi hakkında bUtlin 
vekaletler mlUalealarını Devlet 
Şurasına bildirmişlerdir. Liyiha· 
nın en kııa zamanda Meclise 
aevki mukarrerdir. Layihanın ihti· 
va ettiği hllkUmlerin başlıcalan 
şunlardır: 

1 - lıci ile İf sahibi arASında 
yapılacak hizmet akdi mutlaka 
yaz.ılı .mukavele ile olacaktır. 

2 - Mliddetaiz akitlerde hu 
iki taraf _ .~,. l>e~ gftn evvel ihtar

~. ! ftacl )lıd• ) 



1 lk.nci te,rin 

l :ı5ilterede: 
ingiıtere<le bir milddettenberl 

deniz ve hava kuvvetleri bir 
arada manevralar yapıyorlardı. 
bundan maksat bu kuvvetlerin 
Ingilterenin denizden ve havadan 
ınüdafaasını ne derece temin ede· 
b leceğini anlamaktır. Bu manev· 
ra' ar evvelki gUn bitmittir. Tam 
neticeler alınmamakla beraber, 
Kolombos tayyare karargahı 
tahrip edilmiş farzedilerek do
n"nma, tayyareden mahrum olarak 
Po llant, Portımut deniz lislerinJ 
iyice müdafaa etmiştir. 

lf lngilterede F a,istlerin reisi 
çok şiddetli bir nutuk söyliyerek 
yahudileri, lngilter• ticaretini 
mahvetmek ve lngiltereyi harbe 
sürüklemekle itham etmiştir. 

lf. lngilterede belediye ıeçl· 
mlnde işçi fırkasının aza aaedi ' 
baylı artmıştır. 

)#.. lngiltere, harice yapılıım 
allAh ve harp mahemeai ıatışları· j 
nın içyllzU hakkında tahkikata i 
giriımek kararını vermiştir. 

)#.. Geçenlerde lngilterede bir 
cinayet islenmiş, bir kadın hüvi· 
yeti belli olmıyacak ıekilde par· 
çalanmıştır. Zabıta bu cinayeti 
lşliyen adamı bulmuş fakat cese· 
din hüviyeti teshil edilemediği 

için lngiliz kanunları mucibince 
katili tecziye mUmkUn olamaya• 

caktır. 

lf lngilterede hUkômet, or• 
duda tahrikat yapanlara karşı 
çok sıkı tedbirler almı,tır. 

-\C. lngilterede fesatçılık pro· 
pagandaıı yapanların tenkiline 
dair hazırlanan bir kanun üzerine 
efkarı umumiye galeyana gelmiş, 
bu layihanın aleyhinde bUyUk bir 
nUmayiı tertip edilmiştir. 

lf. Maruf lngiliz tayyareclsl 
Fiçınoria, geçende teslı edilen 
tondra • Melburn hava rekorunu 
ırmak üzere · Londradan ayın 

29 unda havalanmışbr. Fakat 
muvaffak olaınıy arak geri dön· 
mUştilr. 

Alman yada: 
B.;;-Fransız gazeteleri, yakın· 

da Sar mmtakaınnda yapılacak 
umumt rey toplanma işi ml\naae• 
betile Almanyanın Sar hududuna 
yakın yerlerde asker biriktirdiğini 
yazıyorlar. 

Diğer taraftan Tan gazetesi 
Alman siyasetinin iç yllztı hak· 
kında ıunları yazıyor: 

11Berlin hükumeti Sar reyiAmı 
biter bitmez Versay muahedesinin 
beşinci kısmındaki askeri ahkam 
ile kendisini mukayyet görmedi· 
ğinl ilan edecek ve bu ıuretle 
istediği hukuk mllsavatmı elde 
etmiı olacağı dUşUncesile Millet· 
ler cemiyetinden 1933 T eşriniev• 
velinde yapmı9 olduğu istifayı 

geri alacak ve tekrar silahaızlan· 
ma konferansına da girecektir. 
Bu takdirde Almaeya bUtün 
devletler araıında kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinin tahdidi için 
bir mukavele aktine diğer dev
letlerle birlikte faaliyetle çalışa· 
cakbr. 

1tf. Almanyada reami kiliae ile 
huıuıi proteatan kiliıeıi arasında 

çıkan bir lhtilAf a müdahalesi 
lateailen M. Hitler, hükumetin 
din itlerine karışmıyacağını aöy
lemiş ve uılaıma tavsiyeainde 

bulunmuıtur. 
lf. Almanyada halk mahke· 

mesi birkaç casuıluk ıuçlusu 
hakkında idam kararları vermittir. 
Bunları& lıimlerl gi·di tutuluyor. 

Amerlk•d•: 
Amerlkada T alaflaa ıellrinde 

S©N Pl>STA 

Son Ingiliz manevralarında Malaya zırhlısının topları ateş Yaziyetinde 

o Gü .. n Muhasebesi 
Yurt Dışı d -Neler Oldu ? 

bir beyaza tecavüz eden bir 
zenciyi halk hapishaneden alıp 
parçalamak istemış, hlikfımet 

asker kuvveti gö::ıdermek euretile 
hadisenin önüne güçlükle geçe· 
bilmiştir. 

>f Amerika bahriye erkAnm· 
dan birisi, Amerikanın coğrafi 
vaziyet itibarile btiyuk çapta 
toplara malik ve uzak mesafelere 
fazla benzin ve kömür götlirebi· 
lecek büyUklükte zırhlılara muh· 
taç olduğunu söylemiştir. 

'f Panama civarında sefer 
yapan bUyllk bir Amerika gemisi 
yanmıştır. 150 bin dolar zarar 
vardır. 

lf Meşhur otomobil kıralı 

Ford, dUnya buhranının bitmekte 
olduğunu söylemiıtir. 

* Amerikada bazı haydutlar, 
meıhur komik Şarlonun çocukla
rını dağa kaldırmıya teşebbUı 

etmişler, fakat zabıta tedbir al· 
mışlır. 

~ Amerikada bazı Çinlileri 
sonra esir ve köle olarak 

satan gi.ıli bir teşekkül meydana 
çıkarılmııttr. 

Fransa' da: 
Fransada bir levazım zabiti 

casusluk töhmetile muhakeme 
edilmektedir. Lehli bir casus mil· 
him ifşaatta bulunmuştur. 

* Nafıa Nazırı M. Flanden 
demokratlar ittihadı kongresinde 
fırkalar arasındaki mlitarekenln 
devamı zaruri olduğunu söyle• 
miştir. 

lf Staviskl meselesinde alA· 
kası görülen eski nazırlardan 
meb'us ve avukat M. Hes baro
dan çıkarılmııttr. 

lspanya'da: 

lspanya'da kargaıahklar henüz 
durulmamıştır. Müfritler T ole do' da 
bir kıtlayı yakmışlar, Oviyodo' da 
devlet bankasından on beş mil .. 
yon Peseta. aımlmııbr. Diğer 
taraftan lıyan mıntakaaında aai· 
lerin idamma başlanmııtır. 

Aaturya vilAyetinde beı bin 

kişilik bir ast kafilesi hükumet 
kuvvetlerilo çarpışmaktadır. Bu 

sebeple mUddotlerlni bitiren efrat 
terhiı edilmeyecektir. ' 

Yunanlstenda : 
lf Yunan hükumeti :hava ve 

deniz kuvvetlerini takviyeye karar 
vermi9, iki yeni torpido ıımarla• 
mııtır. 

lt•lya'da: 
ltalya' da Vittoryo isminde 

35 bin tonluk bir zırhlının lnıasına 
baılanmııtır. 

lf ltalya'ôa faılatlerln Romaya 
yürl\yl11UnUn 12 incl )'ıld8almtl 

ku:lulanmı11, b~ münasebetle M. 

Musolini bir nutuk söylemittir. 
'* ltalya'da gördükleri bir 

rüya üzerine çocuklarını kesen 
bir ana ile baba idama mahkum 
o muşlardır. 

r ~r. r· ~ ~ı;ı'da -==----1 J. ... car ll~ 'i. ekilı M. Gömböş 
paz r [ Ü ·ü h.omay!! g.tmiş, tren 
Viya!la'da c' urunca M. Gömböş 
A\us .ur, a Eaşvekii ve Hariciye 
Naz ri e uzun müddet r,ö•üşmüştür. 

Vi. anadan bildirilciiğine göre 
M. Gömböş Romada ve Vi}'ana· 
da, muahedelerin tad:ii için teşeb
b" ste bul nmuş, Macar:atanın 
Italya~ a karşı Eağlam bir politika 
gllttüğü hakkında da M. Musoll· 
niye temin"t vermiştir. 

~ ;çıka' da: 

Be:çika kıralı bir yıldönUmlin· 
de geç·t resmi yapan askere hitap 

ederek, ıulhun mu haf azaaı için 
Belçikanın müdafaası tedbirlerini 
almanın zaruri olduğunu ıöyle· 
miştir. 

Arnavutlukta: 
Atina gazetelerl, Ama vutlukta 

timali Epirde Yunan ekalliyetine 
karşı çok fena muamele edildiğini 
yazıyorlar. Diğer tarafan Arna· 
vutlukta Yunanistan aleyhinde 
yapılan bir nümayişte Ergeri Yu· 
nan konsoloshanesinin taşlandığı 
haberi tekzip edilmektedir. Her 
halde Yunanistan ve Arnavutluk 
münasebetleri bu yüzden hayll 
getginleşmiştir. 

Bulga ristanda: 
Bulgar kıralmı Sofyadan Var· 

naya götllren trenin yağ kutuları 
ateş almış, makineci yaralandığı 
için treni en yakın istasyona ka .. 
dar bizzat kıral idare etmiıtir. ...---... ....... ...__,...,,.,.,,,.~,,..,...,...,,,......,._..,...... ___ __. .................... 

eniz Silahları Görüşmesi 
ir Çıkmaza Saplandı 

i.ıondra görüşme~e!ine iştirak edenltmlen Amerikan amirah Standley, J aponyanıı 
Londra sefirı M. Ma.tıudeyra, Amerika murahhası M. Xorman Davis 

Japon amiralı Yamomoto ' 
Deniz silAhları - Deniz 

sllAhlarının azaltılmaaı lçia gele· 
cek ıene Inglltere, Japonya, Ame• 
rika, ve diğer bazı devletler ara• 
ınnda toplanacak olan konferansa 
hazırbk olnıak üzere Londrada 
lnglliz .. Japon • Amerika mUmes • 
slllerinln g6rilşmelerl çıkmaza gir• 
miıtir. ÇUnkll lngiltere yedi de .. 
nlzle alakadar olduğu için kendi 
deniz kuvvetinin herkesten fazla 
olmasıeı ileri a6rU.yor. 

Amerika iııe lkl deniz ile ali· 
kadar ve fakat aahillerinln çok 
uzun olduğunu söylfyerck lngiltere 
ile mUaavi deniz kuvvetine sahip 
olmak lıtlyor, ayni zamanda deniz• 
altı gemilerinin ilgasına ileri sU
rll:ror. Bunlara kuıılık ~aponya 
da el.alı kuvvetlerinde mutlak 

bir mllsavilik talep etmekted~r. 
Halbuki Amerika, Japonyanın bu 
isteğini, bir tek denizle alikadar 
olması noktuından hakııı: bulu· 
yor. Iıte bu yllzden Lonra gÖrüş· 
meleri çıkmaza girmiştir. 

En son haberlere göre, meı· 
elenin çıkmazdan kurtulması ıçin 
lagilterenin fazla harp gemi· 
sine sahip olmaıına Amerika 
muvafakat edecektir. Amerikanın 
hu kararında, lngiliz - Japon itti· 
fakının yenileşeccığl haberlerinin 
de müessir olduğu söyleniyor. 

Kara ve Hava &llihları
Silahları bırakma konferansı büro· 
sunun müstakbel çalııma ıeklin 
hakkında konferans reisi M. Hen-

deraon yakında konferans azası ola 
devletlere hazı teklifler yapacaktır. 

.3ayfa ı ı 

== 
Karrfık: 

Siyam kıralı, Tcşki~atı Esasiye 
kanununda meclis tarafından ya· 
pılmak istenen bir değişmeye mu• 
halefet ederek hu hususta milletin 
reyine mllracaat edilmesini iste• 
miş, aksi takdirde kırallıktaıı çe• 
kileceğini söylemiştir. Bu hadise 
Siyamda umumi teessüre yol aç~ 
mıştır. D:ğer taraftan Siyam or· 
duiu kıralın lehinde ve aleyhinde 
olarak ikiye ayrılmış, isyan ala· 
metleri başgöstermiştir. 

lf Leningrat civarında bir or· 
manda onbirinci asra ait birçok 
glimUş paralar bulunmuştur. içle· 
rinde Ttirk paraları da vardır. 

lf Afrikada Cenubi Tanga
nikada leyli bir kız mektebinde 
bir yağ yüzünden 33 talebe zehir· 
lenerek ölmüştür. Diğer talebeler 
ve muallimler de ağır hastadır. 
ölmelerinden korkuluyor. 

1f. Japonya Hariciye nezareti 
erkanından bir zat, Sovyet Rus
ya • Japonya hududunda vaziye· 
tin çok gergin olduğunu, bir kib· 
ritin çok vahim kargatalıklar do .. 
ğuracağını söylemiştir. 

'fı. Çingeneler Hindistanda bir 
kıraJlık tesis etmek iatemektedirleı 

lf Son günlerde bviçre ve 
ltalyada havalar fena halde boz
muş, tiddetli yağmurlar muh;m 
tahribata ıebep olmuıtur. 

Bu arada e\'ler de çökerek 
13 kiti enkaz altında kalmıştır. 
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On Gün 
içinde: 

( Batarafı 10 uncu sayfada) 
la mükellef bulunacaktır. 

3 - İşciler mecburi kazanç 
sigortasına tabi tutulacak, sigorta 
plriminin dörtte birini işçi dörtte 
Uç

8
nu iş sahibi verecektir. 
4 - İş saatleri iş sahasındaki 

ihtiyaca göre bir nizamname ile 
tesbit edilecektir. Yalnız bir gün· 
liik çaltşma saati geçkin adamlar 
için sekiz saat olacaktır. Fazla 
çalıştırmak ihtiyacını hisseden 
müesseseler işçiye h~r saat için 
lkl ücret vereceklerdir. 

5 - Grev, Lokavt kartısında 
cezai mUeyyideler vardır. ihtilaf
ların halli için mahallin en büyük 
mUlkiye amirinin idaresinde bita· 
raf ve temıili heyetler teşkll 
edilecektir. 

6 - Oe\'letln idari işlerinde 
çalıtanlar hariç olmak Uzer,e dev· 
let müesseselerindeki işçiler ve 
iş ıarlları da bu kanun hüküm· 
lerino tabi olacaktır. 

7 - Küçüklerin ve kadınlnın 
istihdam ıartlan ve it saatleri 
kanun projesinde hükiimierle tes• 
bit edilmjştir. 

lf. Temmuz B}I içinde Vefado 
bir kavga neticesinde Arap Etem 
isminde birisini öldUren kahveci 
Kürt Musanın Ağır Cezada du
ruwmasına başlanılmış, ilk sorgu• 
}ardan sonra şahitlerin çağmlması 
için muhakeme başka bir güne 
birakılmıştır. 

lf.. ltalyanm Ankara alçisi Çin 
elçiliğine nakledilmiştır. 

lf Bolunun Gönem köyUnden 
Ayşe ismlnde bir genç kızı kuduz 
bir köpek ısırmış, zavallı kız, ku• 
durarak, kendisini okuyan bir 
imamı da dişledikten sonra öl• 
mUştUr. 

lf Alman ordusunun ıelam ve 
sevgisini bildirmek Uzere Anka• 
raya iki Alman kaymakamı gel· 
mittir. 

lf Geçende Tahta kalede sev
gilisini öldüren Leon ismindeki 
yahudi çocuğunun muhakemesi 
Paurtesi günü başlamış, suçlu 
çocuk, bir buçuk sene mıanlısı 
olan kızın annesi tarafından fena 
tekliflere maruz kaldığını, sevgi• 
lisinln de bu teklif ~eri terviç etti• 
ğini, bunun Uzerine kendisini kay• 
bederek bu cinayeti işlediğini 
söylemiştir. 

lf- Ruhsatsız ıilah taşınması• 

nın yasak olduğuna dair M. Mec• 
liıine bir layıha verilmiştir. 

lf Pariste çıkan Tan gazetesi 
Balkan konseyi milnasebetilc Tür· 
kiyeden bahsederken diyor ki : 

((Türkiye kuvvetli bir orduya 
aahip ve uysal bir siyaset güden 
asri bir devlettir.» 
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1 y i BİR MÜJDE! 
G YULA HORV A TH çıgan orkestrası, Viyana Filarmonik 

orkestra11 ile Opera heyeti muganniyesinin iştirakile 

eyde Artık Takat Ka ma ıştı .. Vehbi 
Şayanı pereıtiı MARTHA EGGERJH tarafından bir sureti 

bUyük yıldız fevkalade de temsil edilen 

. BiTMEMiŞ SENFONi 
Göz k rpıyor, bıyık buruyor, 

g z sa . yor, baş sallıyor, &elam 
o a a c: fes indirip kald rıyor, te· 

r m k ına ya ı saçlarını 
ıyor, duda { büküp buse 1 
er·yor, mena li göz er·ne tu· 

tup ov lar gibi ynpı} or, göğüs 

k vuş uru yor, } a ı1 orum diye düğ
me er·nı çöz· yor, takalım kesildi, 
b ·uim manasına bir R} ağını titre· 
tiyor, boyuna kib•it yakıp bitin· 
ceye kadar tutarak, işte böyle 
alev aldım! Demek istiyordu. 

Kambur Nabi, evvelce katibin 
çı latt ğı, ı·mdi de gözile gör· 
duğü için, vediadaki acayipliğin 
aşnaf şna dalgasından ileri geldi
ğine kanaat getirmiş, içi rahat 
etmişti. 

Etr fm nazarı dikkafni oy&· 
1 m k, bnşka tarafa celbetmek 
i i y·ne bir saz faslı yaptırmayı 

m vafık bu muş: 
muht remler, akşam 
hu fı ; şuncağız da 

timiz kalmadı. Bir 

t m o hi ıiyatına ter· 
c m n olan bir şarkıdan giriş· 

. ıti : 

Bir görüşt• eg peri gandım 
sana 

Can mısın, canan mısın bil
dir bana 

Yar nedir bu sendeki nazü 
eda 

Oy anan pandomimayı evveli· 
} ınd n t kip etmış, fakat deli· 
k ı bir şey açmadığı için şim· 
dilik oralı olmamayı tercih eyle· 
miş olan ki tip Raif, daha ziyade 
c u madı. 

U ulca yakldşh; Vehbinin dl· 
z0 nin d 0

bine çömeldi. Evveli, bir 
a zını aramak istedi: 

Ne var, ne çok beyceği· 
z' ? 

Sorma ağabeyciğim sorma, 
V c.:hpi ka deşin sıfırı tüketti... 

- l yrolal.. 
- Bitiyorum, can Ustundeyim 

y bul.. 
- Çörçöp!.. Raftan snnger mi 
tn yo horozlnr mı gagaladı? 
To bul, avucunun içinde sım· 

ı t t u u s kızı, koklaya kok
. t n so ra Raife uzattı. 

ı dan kupayı gösterdi. G z· 
or d , dern bir of çektikten 

r d di ki: 
- Şu r ıdaki kafiri göril· 

)O mu un? 
Raif, h la bilmemezlikten ge• 

liy rdu: 
- Karşıda bir alay kafir var. 

H g· i? 
- Şu ba tan Uçüncü araba· 

daki hınzırı! .. Hani arabanın önfin· 
de, kuc ğı çocuklu bir sakallı di· 

len yor. 
- Acele etme; dur bakayım, 

dediğin arabayı bulayım. 
- Üçfincü kupada, sol tarafta 

oturan sarı saçlı, mavi gözlüyU 
gördün yal.. 

- 1 isi de aarı saçlı, ikisi de 
mavi'; biri güverteli, biri gUver· 
es' ; ha isini soyleyonun beyca

z m, .. Y o sa ka şılarındaki kan• 
buru mu? 

- Y. pma Raifçiğ°m, köpeğin 
o ayım bırak... Katip inanmıyor· 
.,u , bu zalim billahi kalbime 
o · sapl dı; gad;!:ır canıma kıydı • 
Ölu orum, haL rin yok!.. 

Ka.ip F a·f bir kah kah ı attı: 

- il hi Vehpi Bey bili ço
cuksun, ağzın daha süt kokuyor· 
muş da haberim z yok... Göster
diğini ben de b

0

r ev tavuğu 
zannettim, ş· r matah bir ıey 
sandım. H 1 u i vay nnam vay!.. 

T om bu ir kat daha taşkın· 
laşmışh. K t ten bu cevabı ala· 
cağını hiç ummamıı, başından 

bir kovn s cak su dökülmüş hale 
gelrn·ş, bocalıyor, kekeliyordu: 

• 

CULUK 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 
la nbul Acentalı~ı 
Liman 1 an, T clefon: 229.25 

iz • r ve ~ersin 
Yolu 

vapuru 8 
T şr.n·s ni 

günü saat 11 

a Y 0 11

u 
GU RTESi, ÇARŞ BA 

gQn eri a at 20 de Tophane rıhtı· 
mından lr vapur k lkar. G"dit v 
d8nll9te mutat lık lelere uğrar. 

~-~-m 

İZ İT YOLU 

Hollvut - Holivuluıı 7 Teşrinisani 

nüalınsı z ugin bır ıurette iııtışnr 
etmiştir. 

~ eyus o mayınız! 
Ademi iktidar ve halsizlik 

sizi meyus etmesin 1 

Hıfzuıs hha kaidelerini teşrik 
etmekle 

Ted v· i a zi çok m m n 
e ece fr. 

Kutu u (200) kuruş ur 

> Or. 

KEMAL· 
UT CEVAT 

Eczanesi : Sirkeci 

L NU 
. 
• 

Cılt y Z ılı l v h t !ıklar muteha eı ı 

Beyo lu: tlumeli han 16 
'lsams::ıı~ Tel: 40153 

- Yapma be ağabey, peri 
gibi k z, su lan gibi kadml.. 

Şaheserin gördüğü emsalsiz ve harikulade rağbet b le ve 

- Çocuk olma, bırak allahını 
seversen!.. Ona y raşmıı perTk 
sultsnlık. Orta mal ığı, esn f ık 
nesine yetmi or? 

7 gun zarfında yer bulamayıp bu ıayanı ha ret fı mi 
S?Ormıyenlerin görmelerini teminen : 

S U R ( Eski Artistik) siı em ası m ·yeti ; 
L~ı fen 

Ka.ip R, if, yine fesi kaşının 

üstüne yıktı. Bıy ğına el atıp 
burmıya b ş dı. eyecanla ağ· 
ıının iç.ne bakan Vehbiye: 

d yor :ı:: filmin kıymet hakkında fi ir eri o du unu 
ı nle • Bu ı ektuplar film n imi 1 rbe gönd r ecekt r. 
e1 alınan binlerce tenk t mektuplarlle beı ber ve aynı 
tab'edı ccel.t r. 

Sumer Sinema MUdUrlyeti 
( \rka~ı vır ) 

Sinema ın ve fılmciliğin yarattığı en bü tik şaheser san'at ve güzellik abidesi 
7,00D,000 clol ra mal olan muazzam film 

AL i Ç K K 
Baş rollerde : 

GRETA 
Bu akşam saat 9 da 

GARB -J HN 

_ ___.> Varm a <ş m 
E.. · n ka d nların gör 

it ın ruhu 

· icnb 

K dın nai su 

Sll0 

sa siz h 0

s t ş hese 

K dın a ı 
dın fe rhğı 

Rus prodüksiyonunun en mük mme1i olan bu fılm Venedik 
bir

0

nc
0

liği kazanın ş ır. 
r k ı k ı lı · Lk .J ı 1 ıl i ) o. hav diai. 

1 

LI 
Bo~ ziçi ~in en ktymt t i ve şeref i mevkiin e bugün 
kömür posu o a a < -tirac .. a bu unan iki parça arsa 

l'ı r:eı Em ak 

m eneıı Ne. su H r ta Mh 
Lira 

14115 

K. Mevkii Mahallesi Sokağı E. Y. No. Mıktarı Ci si 

00 Bogaziçi Kuru~eşme Ku· l 05 119 2 3242 Metre mu· 

ru~e~me C: &i 2 rabbaı arsa 

15382 50 " " 
105 119 1 

3 
Ku u e ede b0 r t r fı Tre vay cadde 'le m 

k"in s i h neden mufrez ve yulc rda mıh 
ma a le, o a ' ve h r·ta No J rı ve mı 
depo u o r k k la ıl n iki kıt'a a S1. ay ı y 

k pah z rf i e 31/10/934 tnri i den it 

r& m t . lh l ri 28/11/934 t ·ne m ·s d f Ç 
1 S te lst nbul Evk f Miı ü iye i de ida e en 
tır. Tal pl r·n müz yed , m 'na c:n a ve ihn t 

3533 " 

lehi ryada 
kıymetleri e 

n k·m·r 
k üzeze 

eye çıka· 

tevfikan· muh mmen kı met er'n yedi buçuk nis etinde teminatı 
muv kka e er ni ve tek if mektuplarını muhtevi zar 1 rı tayin olu-

nan günde ihale saatinden evvel idare encümen'ne tevdi eylemeleri 
ve haritaları ı görmek ve şer itı saireyi anlamak iste e ler~n her 

gün öğleden sonra m düriyeti mezküre mahlü at i ar i e müracaat 

ST • 
1 N • 

1 
GiLBERT 
Yarm matinelerderı itibaren 

KveMELEK 
Sinemalarında birden 

OHENT'in eseri 

E '1 üo·· ü 
Oymyan : ORLA Y 

Gorülecek 
Şayanı ha} ret 

Bir film 
p k ) kındı. : 

SU ER 
• (Eski Artistik) sinemas nda .rJ' 

f,t~ııkl !rltdit,ıtSI 

~ehirTiyatro~u 

1 1 J 

Topebatı Şehir 

Tlyatroıaunda 

Komedi 3 perde 

1 Başlangıç 

. ......... -........... ·-············-···-················ 
Eakl Fransız Tiyatrosunda 

Bu al ıam 1aat 20 de 

YARASA 
Operet 3 perde 

fiyatlarda tenzilat. 

1. Beledıyesi 

Konservatuar Orkestra•• 
Şef 

( f \1 \L H S( 

BiRiNCi KO SER 

rica ederim . 
Bayındırda Kurt mah lluinde 
De eağ çlı arab cı Mehmet 

Efendi yanında Lebibe eylemeleri i an olunur. (7220) 
=========c-==::========--========~~==-== 

İnhisarlar · stanbul Başmüdürliiğünden: 
Birinci taks tleri alınan müskirat bey'iye ruh at·y lerinlil ikinci 

taksit için tebdil muameles·ne 15 te,rin sani 934 tarih nden itibaren 
baştanacağınd n mUskirat bayilerimizin nüfus cüzdanları ve 
ikişer adet fotoğraflarile birlik e eski tezkerelerini sat~v. fubemlıe 
getirmeleri Iiiz md r. Bu tebdıl muamelesi 5/12/934 tarıhıne kadar 
devam edecektir. S/ 12/934 gUnl\nUn 24 üncü saatinden sonra 
yapılacak yoklamada tezkeresiz içki satanlar görülürse haklarında 
muamelel kanuniye yap lacaktır. ( 714 l ) 

mücadele eder. 
lendirir ,kök ve sinire 

İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden: 
Su tesisatına yapılacak bazı ameliyattan BtürU 8/11/934 Per

ıemhe gllnU öğle zamanından ertesi Cuma glinU öğle zamanına 
kadar Terkoı suları az akıtılacaktır. YUksek Mevkilerde bulunan 
yerlerin ıu alamıyacakları muhterem halka ilin olunur. u74ss •• ağzı temiz tutar.Dişleri kar gibi beyaz 



ın sUva-
ri b' ıu~ ne m s ~z·m S • 
lih efendi gelm'ş: 

- Efend m! D" şman, koca 
derenin gerbindeki • rtlarla (Ke· 
m l yeri) üıerhıden göründü .• 
Oradaki ~lay harbe başladı. 

U m' Şu h .. lde h--rp 
cephe ·, i i c~ · ·• Genç f rka 

d d~ 

u 

Eski /4: adzn. 
Yeni Kadın. 

( Ha t r fı !i ıncı rıııyf dıı ) 
sijregelmiş c.i' clerin sayıa pek 

bunun i i ebebi v rd1t: 

SON POSTA 

~ ah _ udiye Oteli 



an·marka 
Dış Ticareti 
E alaşıgor 

rl rl 

1 

k d ı t c re açığı, 
artm ı ve braca-

b bi i azalması lize-
l'i e nı ema ·yen b y mektedır. 
Kinunu88 iden· Ağuıtoı 934 ta
rihi e kadar d f ticaret blln
ço u açığa 58 m ·ı on kuronu bul· 
muftur. Halbuki 1933 de bu açık 
10 milyoqdan ibaretti. [Bir kuron 
30 kuruttur. .. 

H landa dıı ticaretine alt ion 
Holandanuı istatiaUlder çık· 

mııt r. Bu neır.i· 
...,_ ___ _.yata gGre 1934 

z a hk netıcelerl 
1 n ne ce eri 

a, ı ve 
ı dye 

el ık y pma 
ala ne ıfbl 

g 1 o duguna dair ufacık 
bir ma Qmah bile yoktu. Bunun-
1 beraber ertHİ gtın hemen İfe 
bqlamaaı için kendisine b·r va
zife verlldL O tebirde dopuı 
ve sonra birçl>k ıeneler Amer ... 
kada bulunarak "Deri Kıralı,, 
ünv nını kazanan "Alberto Çelle,, 
dünyada ml.U mevcut olmıyan 
ı, r deri fabnkuı kurmak nlye
tlle memleketine dönmottL, Onun
la derhal miilAkatll' girlımeliJdl. 
İtte gazete mtıdltlnta AleklllD
dra verdiği vazife bdfda ve; 

- GazetenalSch aepebaek 
latedljlmlz fotoiftlını 81mayı da 
unutmayınız 1 Cthnlealai ıtsxı .. 
meyi unutmamıp-L Alekıaadr 
derhal idarebanedeıı çıkb ve 
.. Deri Kırahnm,, oturdujıı otele 
ılttL ..,alı .. beyuh alyiumlf ,a
zel ve Hmpatik bir hizmetçi kıs 
gt=nci karııladı : 

- Biraz mqguldllr. Buyurunuz 
otur n zl D yerele girm al l n 
b ·r oda gö terdi. Fakat hizme çl 
kızın göıterdigı kapıdan gelen kız
gın bir k pek hır ltw delikanhyı 
b·raz llr it O. Mahcup v• l\rke 

~ . 

m.,. 

- Bun a beraber, meıell, 
kit" pi erine ve lfÇilerlne amred .. 
bilecek bır ii adamına da benze. 
n.ıyorsunm? 

- Hayır bu ı•ldlde 7apma11 
katlyen arza etmem. 

Genç kız bu su ileri ıorar
ken, dalgınhlda ellae aidatı nltan
lıamın fotQğrafmı MoQaı'oin ~ 
dojra tu~ H• Yapın ahıQı. 
lerl bON4a 1,iW .. ıre haJlaclı. 
BununOz..,.~bı 

- ._Ala utlpallJe 1a1f 
tabammlll yoktur. Ne acayip 
ha7Yaadır, bu. 

Alebaadr matmueUa Bizini 
keıerek sordu: 

- Kiınl.,. iW.. aa6patlala 
Yardır? 

- Oetezeiere karp. 
- Ya} 
- Ve niıa~~ .... 
- o 00. 

- Onu bırakahm da alıden 
J>alı& d lim e • dim. la mlnb:l 
ha ırlamıyorom ? 

- Ale 11aDdr. 
Genç kız 



zmirde Def ne Bulundu 
3u Definede, Paha Biçilmez Eski Eser
ler Vardır. Bunlar Ecnebilere Satılmıştır 

C•l11nan eslci kıymetli es.rlerden bir kıımı 

İzmir, ( Husuıt ) - lzmir 
ı bıh~ıı, hakikaten bUyllk bir 
muvaffakıyet sayılacak bir asarı· , 
atika kaçakçılığını meydana çı· 
kardı. Bu kaçakçılığın vaktinde 
blitün delilleri ve eserler'le mey
d a çıkarılması, aynı zamanda 

1 tt n on a ır evv line ait bir 
G vır h kkı d ye i tar hi pıal -

h e d d · de ve e 
l e 

e i } L z · 1 rce lira o n 
b ı e r er a md ltm t ç ar, 
alt n v raklar, kolyeler, yl\zl'kler, 
sor uçlar, bilezi ler de vardır. 
Kı} metleri ve bahaları biçilemiyen 
bu e erler şimdi İzmir Emniyet 
M c."rlü .. ndedir. Bunlar nasıl 
b ıl d ? Sır s'yle izah edeyim: 

Y enıfoça cıvarmda Koz beyli 
lı:·: Unde Kahveciali tepesi na· 
mıl m rd bir yer vardır. Bu 
raya ( F ra\un ) dağı diyenler 

v d r. 
u tep · b en n u unduğu yer 

rg ı olarak ku la lmak-
r v N · uman oğlu Ahmet is· 

m ıde mütevazı bı'r f,o·· l"' 'tt" B .. y uye aı ır. 

A und_n~. üç ~y evvel bir gun, 
met uzumlermi sergiye eerdiif 

b r sırada topraktaki bir yarıktan 
ani rın girip çıktıklarını görmUı· 
tUr. Saf köylü orada bal bulaca· 
ğmı düşünerek eline geçirdiği bir 
kazma ile yarığı genişletmiştir. 

MUatatll Höcre 
Kazma ameliyesi yarım saat 

kadar devam etmiş, hak kalen 
bir mildar bal meydana çıkmış· 
tır. Bu balın meydana çıkması 
köylünün gayretini arlırmıf, kaznia 
a?1eliyesine devam etmiı; ancak 
bır aralık kazma aert bir cisim 
üzerinde duraklamıştır. ilk tered· 
dlitler zail olduktan sonra Ahmet 
kazmasını kullanmakta devam 
etmiı ve mUata.U bir böcre mey• 
dana çıkmı~tır. . 

Eski bir mezara benziyen bu 
höcre içinde, toprak kokularına 
bazı yabancı ve ağır kokular ka-
rıştığı Numan oğla Abmedln gB
zUndın kaçmamıştır. Köted• 
toprak yıimlara arasında parlak 
bir cisim bulan Ahmet bunun 
topraklarım temizloqıiı ve hay· 
retle bir altın ~arak oldujunu 
görmUıtUr. 

Ahmet aevlnçli, araJhrmalarına 
devam etmlı, muhtelif kötelerde 
altın yüzükler, lµ>lyeler veaaire 
bulmuı, bunları bır ~ıkına aarmıt 
ve oradan uzaklaımıştır. Kayla 
Ahmet evi 1e varınca dUtUnceye 
dalmış, bunları baıkalarına g6 ... 
termekte ke dince mahzur.ar 
bulmuş ve Ur kam} ona atlı yarak 
lımire gclmİf .. • 

Kuyumcularda 
T es düf er Ahmedin taliine 

yardım etmiş ... Kuyumcularda bu 
mücevherleri göstermek için ka
naatkar ve 1ayanı itimat bir adam 
arıyan Ahmet (Salamon Efendi) 
bminde bir Musevi ile ka,. 

lıl m•ydana çılcaran emniyet kısmı 
adli reisi Huliısi Beg 

şılaşmıştır • Salamon Efendi 
bu mücevherleri görünce renk 
vermemiş ve bunlara çok aşağı 
bir fiat teklif etmiştir. Oldukça 
uzun aUren bk pa~tAq ffPr.tl 
bu mOcevherler (210) J:raya Sa
lamon Ef n iye mal olmuştur. 

M. Jlronun Tavsiyesi 
Salc mon Efendi bu mücevher· 

!erin çok kıymetli olduğunu kav· 
ramakla beraber, bunları ku} um· 
culara g~stermf'kten çekinmiş, 
memleketın tanınmıı ecnebi zen· 
ginlerile bir pazarlığa girişmek 
fıraatını kollamıttır. 

ilk müracaat lzmirin en ta• 
nı:ımış ihracat tüccarlarmdan 
Amerikalı M ster Jiro'ya yapıl· 
mı tır. Mücevher meraklısı olan 
Mister Jiro bu mücevherlerin 
kıymetini tayinden aciz kalmıt ve 
bu aczini de itiraf etmiıtir. Miıter 
Jiro Salamon Efendiye ıunları 
ıöylemift · r: 

.. - Bunlar kıymet biçilmiye• 
cek kadar özlU mllcevherlerdir. 
Ancak bunları satın almam için 
hUkfımetio haberdar edilmeai il· 
zımdır. Bu ıartla mficevherlinize 
(35,000) Türk liraıı veririm ... 

Salamon Efendi bu cevaptan 
memnun kalmamıt olacak ki bq· 
ka mUıteri bulmak tızere Bucaya 
gitmiıtir. Bucada, lımirin meıhur 
ecnebi ıenainlerlnden Madam Riz 
mücevherleri aörllnce talip ol
muı ve (40,000) küsur liraya bir 
pazarlık yapılmıttır. 

Zabıta faallyette 
Bundan aonrad'ır ki zabıta 

ufak bir ihbar llzerine bUtftn dik· 
katini bu aarıatika kaçakçıbiı
mn UzerJnde biriktlrmittir.. Zabı
taya yapılan ihbar mücevher ka· 
ç akçılıiı mahiyetinde idi. Fakat 
ortada hidiaeyi aydınlatacak en 
uf ak bır ipucu bile yoktu. 
Gizli polıı memurları kuyumcular 
çarıııını göz hapsi altına almıılardı. 

Salamon Efendinin 1Upheli 
vaziyetleri nazardan kaçmıyordu. 
Taharri memurlan Salamon Efen• 
diye yaklaıarak, ifadesini zaptot· 
1iler. Salamon Efendi b&yle bir 
ntııa Alet oldupnu alzlemlyordu. 
Bunları Foçalı bir k&y10dın ald .. 

Bir tıraş bıçafı ile yüz defa taraş 

olduğuna andedenler çoktur 

HASAN 
Tıraş Bıçağı 

r 

ma} ı ız. T kli ler;nden s kının 
kuruştur. 10 adedi 45 kuruş ur. Has n 
deposu: lıbmbul - Beyoğlu. 

Galatasaray eczanesi mUstahzaratınd11n : 

1 lik kutusu 
7 1/2 kuruştur. 

ğını ve Madam Rize sattığını da 
meydana veriyordu. 

Madam Rlzln &özleri: 
Madam Riz, kendisine müra· 

caat eden zabıta memurlarını 
büyllk bir nezaketle karıılamış 
ve oj'ullannın Yunanbtana gitti
lini, ıatın alınan mücevherleri de 
beraber götürdüklerini aöylemittir. 

Zabıta hu kötü haber önünde 
faaliyetini artırmış, h~r türlü ihtiyat 
tedbirlerini almakta kusur g6ıter· 
memiıti. 

ikinci Parti 
Jzmir zabıta111 bir taraftan 

Yunanlstana kaçırıldıiı iddia 
edllen mficevher partiaile mq
pl olurken 6te taraftan bu 
mticevberlerin nereden getirildi
iinl anlamak için her çareye 
bat vuruyordu. Nihayet bundan 
dört gün evvel bir köylft, bera· 
berinde bazı eıyalar olduiu 
halde kuyumcular çarıısmda do
laııyordu. Bu adam F oçah Nu· 
man oğlu Ahmet efendi idi. 
Tara11utta bulunan zabıta me· 
murlan bu zab yakaladılar, 
Salamon efendiye gösterdller. 

Nihayet aı\l bllyUk ipucu ele 
Daeçirilmiıtl. Ahmet Ef. birinci 

partiyi ıattıktan sonra köyüne 
gitmlı, ayni yerden çok daha 
kıymetli bir parti mücevher 
daha · toplamııtı. Bunları da Sa· 
lamon Efendiye aatacaktL Bu 
ikinci partinin yakalanmasından 
24 ı•at ıonra lngUiz tebaaıından 

LGOPA 
CEVAT 

Dif ve baş ağrıları için en faydalı ve tesirli ilaç 
Algopan'dır. 1 - 6 - 12 lik teneke kutularda ve 
orijinal ambalajda her eczaneden isteyiniz. 

Mister Russeldam isminde bir zRt 
emniyet müdürlüğü kısmı adli 
reisliğine müracaat ederek satın 
alınan mlicevher;eri bir ilmühaber 
mukabilinde teslim etmiştir. 

Mevcut MUcevherler 
Şimdiye kadar elde edilen 

mücevherler şunlardır: 
9 adet altın varaktan yapıl• 

mıı ve çok ıan 'atkirane itlen-
mit taç, (3) adet altın 
Stifan, (5) adet altından mamul 
Jefne dalı, (1) adet albn kolye 
zenciri, (1) edet altın bilezik, (1) 
adet altın kolluk (yılan ıeklinde), 
(1) adet g6zyaıı tabağı, (1) adet 
bronz mermi tspa1ı, bir ipte 
dizili (24) adet altm bon
cuk, (1) adet kırmızı yakut 
_gözlil altın )llzUk (yUzliğftn ucun
daki taıa bir çocuk resmi itlen
miıtlr), ( 1) adet altından mamul 
cerrahide kullanılan alet, (4) çift 
altın küpe (bu küpeler çok yUk· 
sek san'at -tserleridir ) , (2) adet 
bakırdan mamul sikke, bu ıikk~ 
ler milattan evvel Foça civarında 
hlikUm ıüren (Helnik) imparator· 
luğunun paralan imiı), (58) parça 
altın taç kırmtaları, ( 1) adet altın
dan mamul defne yaprağı. 

Asarıatika mlltehasıı ları ve 
kuyumcular bu eserlerin kıymetini 
yllz binlerce liraya çıkarmakta· 

dırlar. 

* V azlyetten anlatıldığına ıör• 

bu eserler Narlıdere ile Foça 
arasmda hüküm süren (sea ilahı· 
nıo) mezarından çıkmıştır. Asarı 
atika mliteb&ssısları derhal F oçr.• 
ya gitmiılerdir. Orada tetkikat 
yapılacak ye hakikl vaziyet 
anlaıılacaktır. Bu mezardan daha 
birçok kıymetli eserler çıkarıla· 

cafıı zannedilmektedir. 
(Bu yazı bir az geç kalmıştır.) 

A. Adncuı ---·------····-.. ··---·····----·····--
Te.-kkUr 

Oğlumuz, karde9imiz, ve babamız 
Perlevni7al LiaHİ Tabiiye muallimi 
ve Yeni Liıe mlleHiıi ve Mlldür6 
Ebulmuhıin Kemal Beyin vefata 
ha1ebile unutulm z acılarımızı her 
ıekilde payl<şmak lütfunda bulunan 
tekmil dostlara ve merhumun me .. 
lektaılarile az"z talebesine ayrı ayn 
letekkür1 erıh"ı."n ib'Atını muhterem 
9aı:etenizden rıca ederiz. 

Merhumun al esi na ın• }> raderl Saffet 
,. ' . .. . . . . . . . . . . .. .. .... 

Gören Var mı ? 
Fotoğrafı goru-

len oğlum Tevf k 13 r , 
yat nda Ye dem 'rci 
çırağıdır. 15/10/ 4 den
b~ri çal şt ğı dükkan
dan kaçm şt r. Kend -
•İnin n ıede olduiun
dan b berim z yoktur. 
Bu çocufl ı &"Örenler 
ve yerim bilenle b na 
bıldirırlerse he 1 ndan 
(10) lira ve eceğim. 

Adapa:ı r : Çukur Ahmedlye ma bal c r 
de kereetec:I O&maa ueta 
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Kara Tan•ı eo11t1lct1 ıar•lr ••ttıtı lıaıtalıanttd• 

(Baıtarafı 1 nci yft:ıde ) Y anopulos'un iıtlfa etmealnf icap 

te4kil edilen bir müfreze, poliı etti. Şimdi, onun yerini Mil!et 
ve jandarmayı haberdar etmek- Mecliai azaıından M. Hloroı 
sizin Kara Tanaıın içinde bulun· almıştır. 

duğunu bildikleri evi abluka etmiı Poliı mUdUrll M. Vavuris, 
ve Kara Tanaı sabah saat yedide Emniyet umum itleri müdürü M. 
evden çıkarken yakalamışlardır. Evert, jandarma kumandanı M. 
Bunlar, Kara Tanaşı zabıtaya Barbaci'nin Nazırlar Meclisi kara-
teslim etm?lerdirA Hükümet Kara rile vazifelerinden affedilmeleri 
Tanaıı yakalayncaklara mükafat itl• bu sebeptendir. Bu hadiae, 
olarak ( 300 ) bin dırahmi vadet- M. Venizelosa yapılan suikast 
miştir. Iıte bu haaisedir k1 bir meselesinde yen1 bir safha teşkil 

· müddet evvel Dahiliye Nazırı M. etmektedir. A. V. 

Bir Arkadaşımızın Uğradığı Tecavüz 
.. • • • , •••••• 1 .......... .. 

( Ba~tarafı l inci ) tizde ) 
hapiste yatmış ve ieçep ıene af 
dolnyısilo çıkmış bir mahkumdur. 
Şevket, Halil Lütfi Beyden para 
çarpmak için silahla evine tecavüz 
etmeye karar vermiş, bu kötil 
İfe bir oda arkadaşını da tefvik 
etmiitir. Hadise gecesi saat yedi 
buçukta ikisi birden Halil Liıtfi 
Beyin Şişlideki evmın önüne 
gelmişler. Kapıyı çalmıılar, içle· 
rinden biri poıtacı olduğunu, 
tel1rraf getirdiğini ıöylemiı, bu 
söze uyarak kapıyı açan Halil 
Liitfi Bey, göğıUnUn önünde ikl 
kocaman bıçağın P.arJayışını gö
rOnce kendisine yapılan ihbarın 

doğruluğunu anlamıştır. 
Şevket, arltadaşımızm kıpır· 

damaaıno vakit kalmadan ba· 
ğırmıştır: 

- Davranma.. paraları çıkar 
bakalım! 

Fakat bu tecavüzden daha 
e~ vel haberdar oJan zabıta 
tarafından Halil Liitfi Beyin 
evinde gizli bulunndurulan iki po
lis memuru, tabancalarını çeke· 
rek mütecavizlerin karşılarına di
kilmiflor ve kıpı.rdanmalarma im
kin vermeden kendilerini kıskıv· 
rak yakalayıp bıçaklarım almış· 
lar ve karakola götDrmUşlerdir. 

Şevket, h i d iaeyi mliteakıp 

OABCOVICH YI 'Urakaıı 
Telı 44 708 • 1 • 41210 

A Yrll P• n Şark limanlan araıınd.a 
mu.11tuam poıta. 

Annr1, Rotterdam, Hambuıı H 

lıkandln&Yya limanları i9io yakanda 
hareket tdeoek Y&purları n dllnyanın 
baılıea limanlarında tranıbor demen 

Yakında geleoelc npurlar 
Han•burg vapuru 5 - 8 T. eaniy• 
doğru. 

August Leonhard vapuru 26 
Teıri#:eaniye doğru. 
Yakında hareket edıoelc npurlar 
Hanaburg vapuru 10- 12 T. eaniyt 
doğru. 

August Leonhard npur11 S 
K. evvele doğru . 
Fula tafıilit ivin Galata, Fren kyan 

han umumi acenteliğine mUraoaat 
Tel. 44707 8 - 41220 

' (4211) .., •............................................................. 
OSMANLI BANKASI 

ilan 
% 3 Faizli, 1!)11 tarihli Mım Credit 

Foncier tahvillerinin, 1-l~-934 tarihin
de icra eılilecek itfa keşideı1 üzerine 
başabaş tediyesi tclılikewiııe kar91 Os-
manlı Bankası nalata merkezi He Ye
nicami ve JJeyoglu §Ubeleri tarafından 
pek müsait ,.eraitle sigorta edileceği 

mezkur tahvilat lıamillerinin mnliimu 
olmak üzere ilfı.u olunur. 

mahkemeden alınan karar ile 
tevkif edilmit ve hakkmda-1ah~ 
kat yapılmak üzere evrakı mi1s
tantikliğe verilmiştir. M ütecaviz 
elyevm tevkifhanede bulunmakta· 
dır .. Arkadaşımıza ge~m;ş olsun. 

* Bu milnaıebetle halara gelen 
ıudur: 

Bir katil mahkümu, on iki 
buçuk sene cezaya çarpıldıktan 
sonra bunun yedi buçuk senesini 
ikmal edip bakiye cezası ıçın 
aftan istifade e diyor ve bu ceza 
müddetince ıılahınefeı e tmeyip 
birkaç ay sonı:a b.ö le bir ~ürüm 
daha iıliyor. Demek ki ter6iyevi 
noktadan ve bu nevi cUrUmlerin 
tekerrliriine mani olmak için ihti· 
yati tedbir almak zaruri görünüyor. 
Mesela zabıta nezareti, mUcrim· 
lerin, ıtirüm işledikleri yerlerde 
ikomHlerinin şarta tabi tutulması 
gibi ıeyler. 

Ayrıca, silahçı dükkanlarından 

ıilah tedarikini de kayıtlandırma~ 
behemehal elıem g örünen bir 
tedbirdir. Çlinkü kolayca satın 
alınabilen ve kendini bilmiyen bir 
kimsenin elinde bir bıçak, bir 
tabanca, daima tehlikeli bir va
ııtadır. Bu noktalar üzerine ala
kadar makamların nazarı dikka· 
tini ehemmiyetle çek iyoruz. , 

Denizyol ları 
l 'LE T MESI 

A .. ateleri ı Karalcay Klhrl'ut ı 
Tel. 42H2 - llrk .. ı Mlhirdaraade 

Haa TeJ. 22740 
....... 4 ....... 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 7 ikinci 

T etrln ÇARŞAMBA 19 da 
Ay•ahğa kadar. 0 7446,, 

Karadeniz Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 8 İkin-

ci Teşrin Perıembe gUnU saat 
20 de Hopa'ya kadar. " 7499.,, , ______________ __ 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
.,.._ 

ORKESTRASI KONSERi-

BASAN MİİSTABZARATI 
Tıbbi Müstahzarat 

Huım Kuvvet Şurubu küçük 
il il " büyük 
" ,, ,, 1 Kg. 

Huan Öksilrllk Pastilleri 

Kolonya ve Losyonları 

60 
100 
150 
30 

tıO derece halis limon çiçek!eri kolonyasile yasemin, 
leylak, menekıe, nerkis çiçeklerinden ve ruhnuvaz eeans• 
lardan ihzar edilmittir. 

Küçük cep şlıeıi 1124 litre 
Cep şiteıi 1/16 " 
Küçük 
Orta 

Hasan kolonyası Düz büyilk şitelerde 
ve loıyonları Bilyük 

" 
Cam kapaklı 'işeler 

Ha.san 1..evantaları 
Nasrin Kolonyası 

" . " 
" 

" 
" 

" .. " 

1 8 litrt' 
](4 ,, 
lİ,2 " 
1 

" 
" 
" 

açık •,, 
Cam kapaklı şişeler 

" " " il 

" " " " 

118 
1/4 

1/2 
l 
l/8 
l/4 
112 

ile 

" ,, 

" 
" .. 
" 
" ,, 

118 litre 
~/~ ' 
112 ,. 

Kokulu Sabunl~r 
Hasan tuvalet sa :. unları 1 üçük 

" .. ,, bü~ ük 
Hasnn tuva!et saLu.m 2~u G . 

" " " 
J40 ,. Lüks 

" " n !. 50 " " Hasan Gliserin sal.JUnu 

" il 

Hasan Gl"ııerin Pn' un• ı gül 
Htıs n G!is r:ı{ sal u:ı lr rı giil ve l'.mon kutu içinde 

Hasıın Tıbbi Sıbunlar 

Krem ve Briyantinler 
Huan Kremi Vazo ya~sı7 
Hasan kremi tüp içinde 
H .un Biryantıni 

" .. Likid 

" " Yağsız Arjantiya 

" " Yağsız Büyük 

" " Yağsız Likit 
Hasan Biryantinl Y nğsız Büyük 

25 
40 
70 

130 
150 
250 
SQO 
130 
200 
300 
100 

35 
60 

100 
200 
250 
80 

130 
200 

10 
15 
25 
25 
35 
JO 
ıs 
25 
35 
20 

50 
20 
25 
40 
30 
50 
50 
75 

ŞampuanSaçS:.ıyu ve Sabunları 
Saçlıırı uz:ıtır, 

yumuşak tuhır: 

k pel.ıeri ve mıkı oplnrı izule eder ve 

Hnı n ıampur nı 

Hasan saç sabunu 
Hasım Trihofil ımç 11uyu 

Tras Levazımatı , 
Haınn Trat Sal;unu 

" " ,, Kremi 
Haean traş bıçakları 10 Adet 
Haun traş bıçaklara bir adet 

10 
'50 

125 

25 
30 
4;:; 
5 

Çiçek, Gü suyu ve Yağları 
Hasan Ç içeksuyu 

" " 
" it 

Haean Gillıuyu 
,. " ,, ,, 

n 

n 

" 
" ,, 
" 

114 
1,2 
1 
1/4 
1/2 
1 

Ha1an GOlyaj"I haliı Hf S Gramlak 

" " " ,, 10 " 
it ,, " " 1 ,, 

Haıan Ntroll Eean11 1 " ,, it " 
s ,, 

" " .. 10 " Huan Nane Ruhu 
Ha1&11 Meliea Ruhu 

" 
" 
H 

it 

it 

,, 

Diş Müstahzaratı 

40 
50 
60 
40 
50 
60 

300 
550 
75 
75 

300 
550 

50 
50 

Ditleri inci r ibi yapan ve dit etlerine ebedi bayat 
yeren ve kanamasını meneden ve dlt atrısını da1'ikaeında 
durduran dltlerin çnrnm .. iae maoi ol• n 
tfuan Dit Macunu Dantoı 

,, ,, Suyu 
,, ,, ,, O rta 

11 
,, 11 BDyQk 

·H asan dit fırçaları i'aytt ıirt Ye ı1hhl 
,, ,. 
" 

,, 
,, 
" 

" 
il 

" 

" " ,. 
" 

,, 
" ,, 

" 
,, 

20 
30 
60 

100 
20 
30 
50 

100 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, 

Hasan Zeytinyağı 
Sıhhat, Nefae•t ve Lezzet ifade eder. 

1-4 Kg. 40 

" " 1-2 " 50 

" " 1 ,, 75 
Hasan Zeytinyağı 2 Kg. 125 

" " 6 " tenekeei 450 

" 17 " 1050 
Hasan Hiul dö Parafin 

" ., ,, n kllçUk fİfe 
Hasan Fıstık özü yağı 
Hasan Hintyağı haliı 

" " " Hasan Bademyağı 
,, ,, acı 

.Hasan Balıkyağı 

... " 
" " 
" " 

25 Gr. 

50 " 
tite 
.. 

1-4 Kg. 
1-2 •• 
1 

" 2 " 

75 
50 

200 
20 
25 
80 
40 
40 
60 

100 
175 

Haşaratı ve Fareleri Öldüren 
Fayda Hasan 

" ı• 

1/4 Litre 

).t;ı. " 
1 " 
6 " 

,_afi kilosu 

Glüten Mamulatı 

30 
50 
80 

400 
70 

100 
60 
25 
25 
40 

Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahEus olup son 
e:ibba kongresinin ıkabul oey1ediğl formül üzere tertip 
edilmiş çok dakik, nyarh we tazedir. 
Haınn G:üten ekmeği 35 

,. ,, Gevregi 60 
,, Bademli Glüten Ekmeği 6-0 
,, Glüten Makarna11 112 Kg, 60 
ıı " Unu 112 0 60 
,, 1, Şehriyesl 1/2 " 60 

Hasan D:yabetik ÇJkolataaı 25 
,, " 11 Kg. 450 

Haıan Diyabetik Şekeri 50 Gr. 40 
" " " 100 " 70 
,, ,, •• 250 " 150 

•• •• z u u 
Çocu'dara ebedi bir hayat venn nefis mahallebl tatlı, 

çorba ve püreleri yapılan 

Hasan pirinç özü unu 250 Gr 
,, Buğday " nişastası " 
,. İrn•ik 11 unu " 
11 Patates ,, ,. ,, (Ararot) 

" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 

Arp'\ n 

Türlü ,, 
Mercimek,, 
Bezelye u 

B. mısır 11 

Kestane 11 

Fasulye ,, 
Nohut " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
" 
" 

" (kornfluur} 

" 
il 

,, Çavd11r " 11 ,. 

,, Yulaf özlü unu· 250 gr. 

" ,, " " 500 " 
Hasan öıln unları diğer envak 500 gr. 
Hasan Brekfaet biıkuyitlerl 

,, 

Ha .. n 

" ,, 
,. 
" 

" il kiloıu 

Pudra ve Sürmeler 
Çoeuk Pudra11 teneke kutu 

,, " paket 
Talk pudraaı 500 gram kutu 
s nrmesl .Orm edenlik le 
Silrme IQkı ıilrmedenlilde bGyGlc 

Muhtelif Müstahzarat 
Haean Gran to Perzervat if 6 a det ILutu 

" " , , ' lptkll 
,, Malmukattar o dlıtile 1 K • . fİfHile 
,. ., ,, 2 KJ· ,. 
., Setliç tozları 

11 G azo& toıu tekerli 
,, 11 ,, bilyilk t lt• j miıli ı•k•rll 
,, Karbonata 100 i'ram 
,, " 250 " ,, .. 500 " 
,, 'Demırliindi hulleaıı 

,, ,, ,, 

" " 
,, 

orta 
Bllyjik 

2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 
35 
60 
40 
30 

250 

20 
10 
40 
25 
40 

50 1 
75 
25 ı 
40 
30 
50 

100 
10 
20 
3S 
40 
60 

100 

r 
Acentelik Arıyorum Bergama icra memurlu· nur. olan 262Jiranın maa faiz ve ü~ 

,reti vekfilet ve masraf ile tahsili için 
yazılan ôdeme emri yerinizin belli ol
maması hasebiyle ilfüıen tebligat ifa
eına karar \'erilmit olmakla kanuni 
lıaklarmızı icra dairceine bildirmek 
üzere ödeme emri yerine keyfiyet ilU.
nen teüliğ olunur. (152) 

latanbul~ yakın, Taşrada iılek 
vildyetlert.len birinde herhangi ~ir iı 
üzerine taminatlı olarak aoentelık Ye 

I iş yapmak ietiyorum. 
'!atanbul: Posta kutusu 741 e yazınız. 

ıundan: 
Evvelce lıtanbulda Sirkecide Bal

kan otelinde oturmakta iken halen 
nerede olduğu bilinemiyen Bulgar 

tebeasından mösyö J 'etko Kola'ya 
Bergnmada Rüstem efen diye noter

likten taadikli ıenet mucibine• borcu-
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'fa Şlana O Ev 
Cihanqirde Bu Eve Taş Atanlar 

Hala Bulunamadı 
( Ba,tarafı 1 inci yüzde ) 

rak methalden açılan demlt bir 
kapıdan duvarsız bahçeye geçtik. 
Burası evin arka tarafı. işte bir 
haftadanberi taşların döğdüğll 
pencereler, kaplamalar, kapılar 
da burada .. Leon Efendi binaya 
bititik, çtıkur bir yerdeki iri!i 
ufaklı t ~ ş .. rı gösteriyordu : 

- Bunfor hep, bizim ~ve atı
lan taşlar .. Görüı crsunuz } a! Yüz .. 
den ziyade var. 

Asıl iş'n tuhafı n~rede bili
yor mıs:n z? anlatayım: Tam 
bundan Lir hafta evvel, geçen Sah 
akşamı hava kararınca, herkes 
odasına çeki:di, saat yediye geli
yordu. Eirdenbire kaplamalara 
taşlar y:ğmıya başladı. Aman 
Y~rabbi, hepimiz "ne oluyor !. 
D.ye ıokağa dökUldük. Evet zel
zele gibi bir fey.. Sanki ev yıkı
lıyordu. Durmadan taılıı.r kapla· 
malara, kapılara çarpıyordu. 

Biz sokağa döküldüğümüz 
halde taşlar bilak:ı ziyadeleşti. 
bazıları da itte şuraya, toprağa 
düoüyor, bazan bir yumruktan 
daha bUyUk taşlar geliyordu. Kaç 
tane atıldı, bahı;eye kaç tane 
düştü, kaç taneai kaplamalara 
çarpb? Bilmiyorum. Fakat herhal
de yüzden fazla idi: 

Pencereden bizi dinleyen kiracı 
kadınlardan biri atıldı. 

- Ne yüz!. Daha ziyade, da· 
ha ziyade!. Be '. ki iki yUzU geçer .. 

- Tabii derhal zabıtaya hii
ber verdik. İtade~erimiz alındı, 
taş yağmuru tam saat on buçuğa 
kadar devam etmitt'. Bir de u
bahleyin bahçeye çıkınca ne gö· 
rel' m!. Akşam bahçeyi ve şu 
çul<uru dolduran taı1ardan eser 
r~k. Kala kala pek azı kalmış. 
l uhaf değil mi?. Birisi gelmi~, 
b~t.ün ~lılan bu tatları topfoyıp 
gohhmuş!. · 

... Lc-on efendi, aankl 
r agmuru yağıyormuş ta 
anıyormuş gibi soluk' 
~ 

yine taı 
heyecan· 
almadan 

devam ett:: , 
- Erteıi ak~am taılar yine 

baıladı. Fakat pek az devam etti. 
~ihayet 10 kadar taı atıldı ve 
durdu. Zabıta bile taşların ne ta• 
raftan geldiğini bir türlil kestire· 
miyordu, çünkü karanlıkta taılar 
görünmiyor, yalnız vızıltıları işidi· 
li~ ordu. Üçüncü akşam ev kordon 
altına alındı. Birçck noktalara 
memurlar kondu. H atta şu bah· 
çenin kenarına, evin pencere:erine, 
karşı apartmanın balkcnu :ıa b:Ie .. 
İşin tuhafı, taşlar kesi:eceğirıe yine 
yağıyordu. O akş~w ancak ye<..İ sek:z 
taş atıldı durdu. D~rdüncü e.kıam 
e ~rafta daha esulı tert:bat 
alındı. Iııklar yak1ldı, projektör
ler tutuldu. Fakat yine taş:arın 
ne taraftan geldiğı, nereden 
atıldıiı ıın.~tıl madı. Buna cin 
deıeniz, ben inanmam!. Cin, peri 
filan hunlar o:mayan ıeyler •. 
Fakat bu lafları atan adam 
kimdi, nereden atıyordu, niçin 
atıyordu? Bi.miyorum. 

- Peki, evde oturan aileler 
Jçinde dütmanı olan, aşk, gönül 
muelesinden tehdit edilen var mı? 

- Ha, bakın, bunu biz de 
dtişündük. Fakat hiç öy~e bir ıey 
hatırlamıyoruz. Yok, hiçbir ıey 
yok. Ne dütmanımız, ne öyle 
aşk için tehdit edilen kimse, 
hiçbir şey.. ev aahibim Leonidaa 
Efendi ise, çok iyi bir adamdır. 
Bütün geçi~i bizden aldığı kira 
oldn~u içb üzerimize titrer. Onun 
dn öyle düımanı, falanı yok. 
Nedir enI.•yamıyorum. Y almz dün 
ve evvelki geceler ev taşlanmadı. 
Zabıta yine nöbet bekledi. Ne 
olduğunu bir tUr!U kimse anlaya
mıyor. 

Pençerede duran ihtiyar Rum 
kadml ba,ını sallıyor: 

- Ah, bilmezsiniz beyefendi. 
bir kere ta,lar " Tak! .. diye 
başladı mı hepimiz ölüm korku· 
lan geçiriyorcz. Ne yapacağ1mızı 
şaşırdık!. - lf-

c::::::~?Em:9:> Yeni Çıkan Kitaplar: ~---il:! .. 
KANAAT KÜTÜPHANESİ 

En son na,riyatındon okurlarım haberdar eder, 
Ru!•n Eşref Beyin: 

Beyaz Geceler 
Rus edibi Dostoyevıki'den tercüme (75) kurut 

KöprUIU zade Fuat Beyin: 

Türk Dili ve Edebiyatından 
arathrınalar ( 100) kuruş 

Halit Fahri Beyin: 

Graziella "t.Arv1J\.RJ;l~E•in şaheseri,, (75) kuruı 
VİCTOR Hl::JGO hayatı ve eser:eri (75 kuruı) 
Sadri Ethem ~i • 

Bir Vagon ,f?ence~·esindeq (50) kuruı . ~ 

lmperatoriçe ve Saray (3o) kuruı 
Mahmut Yesari Beyin: 

Aşk Yarışı (50) kuruı 
&Urhan Cahil Beyin: 

KIR Çf ÇEG-f (75) kuruı 
DÜNKÜLERiN ROMANI (75) kuruı 
GURBET YOLCUSU (75) kuruş 

Orhan Seyfi Beyin : 

Kerem İle Aslı (50) kuruı 

Va - Nü Beyin: ÖLDÜREN KiM (75) kuruı 
Kemal Kaya Bayin : 

Yeni Mektepte Eşya, Fen Bilgisi, Atölye 
150 kuruş 

Ragıp Rıfkı Beyin ı 

Almanca-Fransızca-Türkçe 
Askeri Tabirler Lugati (150

) kuruş 
Şemsi Talip, Finnazer ve Tubi"no 8. 

Türkçe İtalyanca ve ltalyanca Türkçe Lugat 
(250) kuruı 

• f' 
.... _,. - r f . ~ • ~· 

İMALDE SAN' AT 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve Tazelik 

MÜSTAHZARATINDA: NEFASET 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik aynı saha üzer!nde devamlı ve mütekamil bir çalışma sayes;nde ( Çapa 
Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde eWği muvaffakıyetin mahsulüdür. 

Halkın sıhhat ve menfaatini düşünerek, müstahzaratmın en fenni vesaitle imal ine çalıfan 
(Çapa Marka) fabrikası ittirak ettiği yerli ve beynelmilel ~e:gile.rde fevkalade altın mada~yele.rle 
takdir ve taltif edilmiş ve daima sıhhatini koruyan, zevkını bıten muhterem h::1lkın ragbetıne 
mazhar olmuştur. 

Tercih : Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Bu sahada yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa ·Marka Müstahzaratı 
Kutu ve torba Pirhç unlara 15 - 50 gramlık paket 

" 
Püre ve çor bahk Mercimek ., ,, ,, ,. " 

l eze:; e ,, ,, ,, " u 

Pa ~ at ~• " ,, ,. ,. ,, 
Yu .• ~: ,. ,, ,. ,, ,, 

,, 
" " ,, 

Arpa ,. ,, ,, ,, ,, 
Fa sulya ,, ,, ,, ,, " 
Bakla ,, ,, ,, ,. ,, 

" " ,. ,, Nohut ,, ı Kepslilü beyaz biber 
,, ,, Mııır ,, Tuzluklu ,, 

" .. 
" " 

ve kutu karabiber 
Kırmızıbiber 

" ,, Tarçın 

" 
Yenibahar 

,, Kimyon 
,, Sahlep 
,, Zencefil 
,, Karanfil 

~ışe 

Ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

1 1/2ve1 1/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş~ 
: Kılıçali, Çapa Marka Telefon: 40337 •:(soB6)31tı 

Çölde kaybolanlar 

Çoban Ylldızı 

\le yo"larını bulurlar 

ve hedeflerine vaaıl 

olurlar 

18 8ANKASI 
kumbarası 

da itlerini bilenlerin 

Çoban Yılthzı 

dır. Sıkıntılı aünlerde 

imdada koıan, yo: 

. göst~ren odur. 

• 

--~----------~--~--~------.--------..!...--.----~----------~~._,....,..;~~----------~___.. 

Kumaılarının yüz~erce çeıidini artık İstanbul'da da 
bulacak ve fabrika fiyatına satın alacaks1nız. Çünkü 
Milli Spor mağazası sahibi Zeki Riza Bey yeni b:r 

"' KU AŞ M AZ Si AÇTI 
(Zeki Blza ~ maş Mağazası ) Yenipostabane c ddesinde Tanare 

dflrlyetl ar ısın a ır 



POKER 
P L A Y tırat bıçıiklarını terellı ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hlkmetl vardır. 

Kamaştırmı an bir :ziya ile 
MDşterlyi celbetmek 16zımdır. 
MatauJardan elthığu. gibi vitrinlerden de çıplak, 
kamaştıneı lAınbaları UZBkiaştırmak IAzımdır. 

HOi Asa 
iyi Datıblmıf Ye Tamame 
Mtlnteşlr Bir Zly 
iyi Opalla Cam-_,_--

igi tenviri 

Gayet pratilr, iıtı.D.a 188)'~ t.mfaatlı •• 
IOD derece iıtifa.ı.ıtdırıw. Blııau.a k•nmlıkta 
ye. metre m8'af..wd ldallzl aychiılatarak 
1oluaaaa kem~ lamarla clevam edebillr.W.. 

Pillwllı muhtelif bo1lan Y• n•rlvln mala
tellf eiulerl vardır. 

4,000 
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S r nboh.ı hukuk h§kimli· 
Enden:~ frııuooluıııın Eflinı çtlelııler 

koyuod n olup vefat o tnıfi olan Cebeci 
oglu Ahmet Efendinin terekesi teııbit 
cd.Jmiştir .. l\lüteveff ayn borcu Ye mii
tcvcffa zııumctıudc r lncngı uluulnrın 
Knnıırıu uıcdeııinin 51i l inci mad<leBİ 
mucibıııce tarıhi il:inJaa itibaren lıir 
ny içinde ves ıyet <lıııreeıııe mi.irı caatla 
lıorç vo tıbcaklnrını knvtlctıirrnP.lni ve 
!t•sbıt ed·leu eınvnl }ı kkında ist lıkak 
ıddıusıud l.uluu nlnr var :ı rı nlıkcıncye 
mıır c ııt etmeleri nksi tııkdırde kıınıınu 
mezklırun 56!) uncu marld aı bkanıının 

Sıra 
No. iı 

1375 
1377 
1379 

1381 
1383 

Semti 

Ayvansaray 
Galata 
Beyoğlu 

Ayvn saray 
Beyoğ:u 

Mah lleiii 

Eıki Mustafapaıa 
Emekyemez 
Hüseyinağa 

Eski Muıh:ıfapasa 
Kurtuluş 

ı 

Seka·ı 

Sel 
Mürver 
Eski Valde çeş 

. 
ı, 

yeni Takeim 

Bostan 
Beyzade 

r I' 

L 

Cinıi Hiss ıi Emlak 
No. &ı 

K rgir ev 2/3 63 
Ar1a T ma 1 7 
Har p hane 112 179 

Dükki ve aee Tamamı 37 
Ahıap hane 112 13 

Yukanda evs:ıfı yazılı gayrimenkuller evvele sabşa çıkarılmış ve temdit te edilmiş olduğu halde talip bulunamamıı 
mezkfıre pazarlıkla sntı!mak üzere 10/111934 Cumartesi güollne kndar bir ay mUddetle tekrar atıia çıkarılmıştır, 

• 
f 

E 

Ti 
1 

1 

• • 
Hısseye göre mu· 

hamment kıymeti 

2800 T. L. 
903 

1008 

1350 
654 

,. 
,. 

" 
" 

olduğundan emvo' 

1 

Tarplerh Galatada Gümrük sokağında eiki Kredi Llyone Bankasındaki Sabt Komisyonun üracaatları. 
--~~~~~~~~~~~~~~.:__ 
talbık ed lecegi iliuı olunu:. 

l 

Emi:ıonti Valide kıraathnneııi yanında. 
Bıleürnle ı.1kııta ve t lebcler m~r
cnnen mu11yeoe ve yarım iicreUe 

tedavi edilır. Tel: 24131 

"CQ~:c::ımı-.m:llD (4520) 

DANTOL.. ıSu. paata. toz vo ııabtJnl 

hnıtncıe B•)'et a"tıaeptlk ve &atıf ko

kulu bir diş macunucıur 
Paato• tetebbuatı usuıu Uz r o 

ıhı.ar eoıımıt OluP. cıış etıcrlnl kuvvet 
lenoırır v bir 1<aç sun :ıarfında dlt
le•e f v1<aıacı bir beyazlık verır. 

Nefeeı taafl)le ottıirı clhetıe b•lhaea 
•uıu ... kullan ntara şayanı ıavaıyed r. 

•ın:roa uıur ve oev mu bir aerın-

ıltt var r 

DAHTOL • 8atııc• parfOmerllerOo 

vP bulun ec:r•neıerOf' ttalı ır 

TÜRKiYE lcın umum1 

deposu 

AZNAVUR MAHTUMLA~ 
Berıcıbara Han 

JS'rANBUL 

Z yi: On gun evvel Ak nray • 
Saruet)a araıııuJıı te>k ut maaş ve 
uııfua cuzdnnımı ve eonedireamiyi sair 

cvr kı rııln k ) bettim. Y enileriui ala-
ca ı ndan hukümleri ) oktur. Ety mez-

de Samı.tya ('adde iod 134 No. 
lınnede miitekait ınnıf 6 
heıap memuru Kazım 

BugU 1 artı< te1< a.· 
Pudralanmağ~ ltlzum yoktur: 

l' _ınali ze\ k-e hraş olm k iç:n her vaka 
l•.rkekler bir kadrnıu sık sık pudrn

land ıoı gormcgı e~ mezler. Fakat, 
bırıl ı fa lusı c-ıldııı pnrlam ına m "mı 
ol nk ı~ ıı bundan başka bir çuo ol
madı •ını zanned r. ~unu da nazarı it • 
bara nlınahılır kı: kreıo k püklü Toka
lon pudraEiıoda o' ltı ı gıbı iJi bir pud· 
ra, krc>m k p t ,.,ıle karıştırıldı ı takdir
de· rıız arlı, ) &Jmurlıı h valardn ve 
hatta ıcak balo e lonuu1n bile bütün 
guo snbıt kalır. DIÇ 

RAKILAR KIRA' 1 

hrem kopükhi Tokalon pudrası, ya· 
pışk ııı ve ga) rimer'i oldu •ıı kadar <'Mt 
i~ ııı şn) ımı lınyrPt bir nnıkavvıdir. Be
.,ereyi tıılırık eder. Fako.t rnesamlllı 
knt'ıyycn kapamaz. ~imdi, biitün genç 
kızhırm nrzu ve lmtıin t>rkcklerin ua
ıan takdirle seyrettıkleri yumuşak, a
çık ve nazik bir cildım vardır. 'on gün
lerde beni zevceliğe talip olan zat, ken
dısini herşeyden evvel tc hır eden cil
dim ve tenim olduguou so~ lü.} or. Y ~
lı bir cilt İçio Pero Tokalon pudra ıııı 

vo kuru bir cilt için 1 'etulııı Tokalon 
pudr sıoı kull nınız. (ı undo yalnl7. bır 
defa pudınlnnmnıuz kılfidir. Zir To
lmlon pudrası cidden sabit knlır. 

Sahip ve ô.nzili: 
Fabrikası: la 

1 tı) enlere olçü 
tarıf P i gönderıliı 

EmlnönU 
lznıır sokagı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerd 
s krnmız. 

RO AT·z A <ıc: 
ve her nevi ağrılara karşı 

S LA iL 
< k fn.} dalı \ e tesırli hır devadır 
Hnr cen kullamlır. Fı. (i;J kuruştur. 

O GENE 

UK 
SAÇ. L SYONU f 

Kepekleri izale ve saçları besliyerek 
dökUlmesine mani olur. Depo u: Kanzuk 

idlr. Belli başlı ıtrıyat mağaza· 

· larmda ve her eczanede bulunur. 
ihtar: Kanzuk aç lo yonu müm silleri 

gibi ya lı değildir. Tesiri kat'i 
v~ rayi sı latif bir losyondur. 

\, 



·-

unyanın En Büyük Radyo Fabrikası: 
-

Y i Model Ta elim Ediyor 

.. 

BugUn• kadar gör'uım 
radyodur. Mahalll Merkezi 
hu•u•I bir tlltresl verdır. 

PHILIPS 521 
Yükaek Ayırma- K•bİllyeti 

YENi OCTODE - su" 

ucuz 
etlen 

3 llmbaya muadil 8 elektrod'u ile ao:ı icadı ttlaa Oct-.1• •Jeilll~t.. l 
bir lika Sllper • Heterodyne'in ... ~arından iri, fabt btltlla fa7cl cami Ye 
2ayet ·dun fiyatlı lnka bir ciJıM ~ etm•i• muvaffak olmuflur. Bu cihazla 41alerken 
tamamen ylkaek ayırma ~· ,.. .aayet laa•... oı.akla beraber._ ••mla 
gnrtlltll ve fııılt ıından Ari fefkalide Mr pfiyette sıp .. tı ft ( f ' karp 
müeuir tertibatı bulua. ..... qclaa dolay• ıon derece m fO •l~uayyar kung. 

PHILIP& 


