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harbı haber veriyor ! 
~r~--~--+-------------~~~~~~~~--

elen (Meşhur muharririn 
bu eserini 8 lncl sa
yılamızda okuyunuz) 

1 tal ya - Hab~ş harbı hAIA 
devam ediyor mu? 
lngiltere işe kanşmıyacağını 

resmen bildirdi 

Basbakan 
Buglln Trakya seya

hatinden dlnmtlş 
bulunacak 

Kadın berberleri bir 
toplantı yapacaklar 
Ondülasyon berberleri ölüme 

sürüklüyormuş • , 

--.. ·=:f: .,, .. UI m. -dW.. .... 

~~.~~..,.,.~e. dln karisı 

.ne diyor? 
aralananların sıhhi vaziyeti iyi .. 

itte berberleri telifa dütürea it rüftiifümüz berberler cemiyeti .... 
budur. Bu itin bir yoluna konul· ki reisi lamail Hakin Bey diyor ki: 
muı için berberler aralarında ıö- "-Kadm berberlerile bir toplan 
rütecekler, dertle,ecekledir. (Devam• t5 mcı da) 

Senelerden beri kadm aaçları.n· 20 K •• 
dan epeyi bi~ kazanç temin ed~I' ruvazor 
bdm berberlerinm iti altı ayla 

llalnaıic1e viliyet koaaimm 
clald lriiçiik bli..cle hq

•e ac;bkda hilen diinkii n
tahlribbna abıtaca de

edilmekdedir. brinci tube 
.;--m!m· lama memarlan tarafın • 

ondüle lletlerinin ortaya çdnna11 

1 
lnglltere yeni harp 

ile altüst ohnfhr. gemisi lsUyor 
Bay S.11111 Sım ÇüakG altı aylık ondüle yapb • . • . . . . • 

Mekt tal be 
ran bir kadm bir dalia berbere ui· lqılız Amıralı Bıtı IOD bır nut-ep e Sİ ramamakta imif. lamda lqiltereaia 2D knnaıh 

latanbulda buıüa kırka yalan daha ihtiyacmclan baluetmit ve 
Spor kltlplerlne denmlı ondüle yapan . makine timdiki Loaclra bahri muahecleai 
alınmıyacaldar ftl'dır. Hersüa durmadan çalıtan bududlan dahilinde • kadar ....... yerinde Mr ketif 

; 1ahahclan akpma lra -
lab:rı sirenlerin üadeai a • 

~ldtt. Ahmedin kana Gü -

Mekteblercle okuyan talebe- lnı makineler böyle gidene latan- mührib Ye harb aemiai yapa'bilir
rin spor klüpleriae sirebilecekleri lndda kmnnadık aç bıralmuya • lene yapaialı laniye etmifdir. 
hakkında Ankara Maarif Bahnlı- cakınq. (Devamı 6 mcı da) 

.. kocuı hakk ·da malt -
llriiracaat ediJmitdir. 

~et müdürü Bay Fehmi 
........ Cerrah.,... hutaha • 
~\i~ Ahmedin lmrtani • 
~ polia memunı Bay 

.. brmı aormQfdar. 

lınca bir talimal.Mme hazırlandı· 
lı haberi Jdüpler arumda çok ali· 
ka ile kal'fd&Dllllfbr. Ba haber et· 
rafında bir maharririmiz Maarif 
Bakanlıiı beden terbiyesi 111mımt 
müfettiti Bay Selim Sırrı ile &ariit 
miiftür. Bay Selim Sırrı demiftir 
ki: Yatan ameliyat yapılmq, Avukat Meletyua 

Japmdald lmqua çılranl • Ha,n bir mekteb arkadatiyle -Maarif ~ı~, mektepler-
• Sthht vuiyeti düzelmek- Ceialoilundan Babılliye doiru ~~ bede~•--~bıyeamekm .. yayılmuı 

~ Vab eanumda ayafm- ıelirken Ceialoilu eczahaneai a.. ıçın yenı war ve~ uzere ça• 
hralanan mektep talebe.in- nünde ayafma aaaızm bir aeneri htmaktadır. Maanf Babnı Bay 
~ de dün ameliyat ya. lmrtun üabet etmifdir. KUl'fQ • (DeftJIU t5 mcı. da) 

~ 1mqua çı1ran1. mm atıldıtı yerle HaJrinin bu • 8 idam 
• Awlrat MeletyORD da hmcluiu yer arumda üç yüz met-
lricedir. Sekiz yaflDdaki reden ful& meaafe ftl'dır. Almanyada temizlik· 

de ayafmdaki 1mqua Hayri kurtuaua nereden ıel • mi ılı =-"'llld•.. diline fafllllf ve ayafmdan lam. yap yor 
Loadra; 8 - Burada çıkan Re-

(Devamı 6 mcı da) 

HABER 
latanbulda en çok 1atdaa ıaze• 
tedir. lllalarmı Habere verenler 

klr eder. 

lere Sunday pzeteai Bitlerin, fır. 
kumda yeniden bir temizlik yap. 
blım ve sekiz kitinia idam eclil
ditini bildirmitdir. Gene aynı 
pzeteaia haber verdiline ıare, 
idamlar fevbllde sisli bir ,ekil-

,._ ________ _.1 de ve hiç bir lmıltıya me)'claa ve-
·- rillneden ~. 

Ra. W6i - 1 • Bir ..,.. ialwı.. ı. Bir..,.. itılwı... 3. Bir..,.. 
tlolts.. '4. • • • • • • - ~lraribt&I -
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Yunanistan 
· Artık sakinleşti 

Tevf ,k RllfW Ar ... n Atina,a -

:!~~~::::ha. Cenevredeki gerginlik eski 
berlere ıire, Ttirkiye Dıt Bakanı • dd t e e k b tt e 
Bay Riittü .Aru, Ceneneden dö- şı e iDi ay e 1 
nerken Atinaya uğrıyacakdır. Bu-
günkü tartlar altında burada bu - · 

teJ~ fnkalid~ ~ir ehemmi. Suikastta Ma- H. di t . 
yet YerJ)DMkte Ye ıkİ dost mem • • ın s anın sıyas"'ı 
leket münuebetlerinin daima ıı- carı sta n 1 n m e-
lu bldıima bir delil olarak lelik- ı · . ? h ki t ak 
ki edilmekdedir. su ıyetı varmı a arı anınac mı 

Bay Tnfik Rüıtünün buradan Londra, 10 (A.A..) - Yuıos • 
ıeçmeıi münaıebetiyle Türk. Yu- lavyanm kendi topraklan üzerin- Avam kam d b 
nan münaıeDet)erİ daha renif 9U• de bulunan Macarları çıkarmak• arasın a u mevzu 
rette ~edkik edilecekdir. tan vazgeçtiği haberi gelir gel N üzerinde müzakerelere başland 

Atına, 10 _ Duyduklanma mez, Cenevredeki gerıinlik şid • 1 
gare, büldünet ıazetelerinin Bay detini kaybetmitdir. Londra, 10 (A..A.) - H"ndis· ne tefldlib e1&1İye yollariyle •İ-
Rüttü Ana buradan seçerken, Bununla beraber, Yugoslavya· tan meseleaine aid müzakerelere yul iktidata eahib olmak bnkln
gelecekte iki hüldimet arumdaki nın Macariıtamn suçluluğu hak • bugün &Yam kamaraımda hafla· lannm,, Yerilmaini iatiyecekdir. 
samimi dostlaia dokunabilecek kmdaki ittihamlarını aynca tet - nmıtdır. Müzakereler üç sün M. Ymaton Çarçil ile diler it-
ihtimaller Ye bun1ann önüne ıe . kik etmeie müsait kabule değer sürecekdir. L_ ti ... tçılarm raponm taniyelerine 
çilmesi hUIUllan araflrnlacaluhr. bir karar almak için gayretler ıar- Hin.listan nazırı Sir Samuel muhalefet eden takrirlerini yermi 

M M kal 1 tlf tml fına dnam ediimitdir. Hoare hükGmetin takririni ver .. ld • tahm ed 1 • • moa • a • yor Bu sahalı lnıiliz gazetelerinin yece en in i iyor. 
Atina 10 Y·-·- n.. n_ mit ve Hint komitesinin raporu • M. Bal..L.! h.!!.l-6.-...-a 

' - .. __. ... ., ur Ce neweden aldıklan haberlere u..-ın, uaw namma 
kanı M. Maluimos Bakanlıkta nun Hint kanunu esaıis"ni tadil en IOD olarak _____ .._ -'"'ü tiz 

ıöre, bu ıayretler, pek az netice ~,___ •-
kalmaja karar •ermifdir. M. Vt> d eecek kanuna eıaı tutulmasmı tek töyliyecek Ye zannedildi~ne ....Jt. Yermit ir. Fakat bir hal çaresi İ· •• • ., 
nizel~un, M. Maluimoaan papu çin ümitler daima mevcutdur. lif ebnitdir. re, kanetli bir eJueritet kazana -
diblteai meselesini iyi idare etti • J --Ld .... nıiltere, Fransa ve ltalyanm ilk iki ıün, umumi müzakere• ~ .. 
ğinl .&,!emesi bu mesele etrafıo
da kopanlan ,Urült& •• pabrdı • Macaristanm kendi toprakları i · lere tahıiı edilmifdir. 
larm hafiflemesine sebebiyet Yer· çinde Manilya cinayeti hakkında Fakat üçüncü gün, itçi fırkası, 
miıdir. ciddi anketler yapaıaııru ileri sü· "Hindistan hükumetinin mesali • 

ren fikirleri Yugoılavya tarafm • yetlerinin tedrici bir inkitaf yolu 

Lordlar kamaruı miizakere • 
(erine pertembe günü baılıyacak · 
dır. Müzakere, dört sün sürecek -
dir. 

Gene M. Venizelosa ıöre M. dan kabul edilmiyecek mahiyette ·ı b ... _,__ ı e ir dominyon hukuk ve te, • Hindistan kanunu, meclise ye-
ı\IUUUİm01111l Türki7e ile teqauı ıörütm:ı • .a::.... Bu huıuıtaki müza· 

ha 
upu• kilitma hak kazanmaamm,, ta. ni .enenin ilk sünleri relecekdir. 

mu faza etmeai iyi olmutdur. kerelere dnam edilmektedir. 
Ba temum mubafazaaı sayesin. Cenene, 

10 
(A.A.) _Ulu· _ ~mması lehine bir takrir verecek 400 maddesi olacafr umulu-

• ve bundan bqb "Hint kütleleri- yor. 
de anla,.mamubldar ortadan lararuı mehafilinde söylendiğine 
kaldınlacakdır. ı&re Yqo.lavya, M. Lavalin kon· 

Atina, 9 - Verilen kartılıkb ~ toplantııındaki nutkundan Meclisde 
izaJıattaa ve efkin umumiyetle mülhem bir karara yanaıabile - Yetim maaat alanla-
haıd olan ıükUnetten sonra me - cekdir. ya: 

PERÇEÇ 
Suikasdcılann 

il Birinci kanun 1934 

Papazlar 
gidecekmi? 

Bu şayianın doğrO 
olmadığı anlaşıJıyot 

Yeni kıyafet kanunu üzerİll' 
ıehrimizdeki katolik mahafili 
bazı ı'ayialar dolqıyordu. Bey 
lu kli..eıi bat papasına atfedi 
bir beyannata göre, kanun tat 
olundutu takdirde Türkiyeci 
katolik rahib Ye rahibeleri ıü1' 
memleketimizden sidecelcmit··· 

lstanbulda çıkan ve üzerİlldl 
''Türkiye katolilderine maı-' 
ceride,, adı yazılı "Vita KatoJİ' 
~' aazeteai ıon sayısında "ter 
lig,, rcabiyetinde fU haberi aetrtl" 
mi~· ·ir: 

"Beyojlandaki Sent Antu.., 
kl : .!li bat papası, FranıuvaJSll' 
baıünkü terait içinde bile .:...-ıs 
Teçhile beyanatta bulunmadı ..... 
beyana mezunuz.,: 

Yeni kıyafet kanunu dola,..t 
le ıörütdiliümüz muhtelif dill .,. 
mezhebe mensub ruhaniler ... • 
•ır•'•, dün tehrimizdeki ,A.,rl' 
kan protestan rahiblerin~en,... 
ter Carlı Riv.s il~ RÖli;•dük: 

Kendiaini "Baybil Han,, 
bulduk. 

Mister Rip töYle dedi: 
"Rahibler için ruhani elblt' 

siymek kaydı :yokdur. lncilde "1 
le bir ıey yazılı deiildir. T aribdl 
de proteatülar için böyle bir ~ 
buriyete raslanmamıfdır. Biz >-· 
merikada da berkea gibi giyiııirİ" 
Ben, mabedde de herkes sibi fi'. 
yinirim. Hem biz kim oluyo~ .! 
onlardan a111 giyinelim. ~ 
olmak dolayısiyle, baıkal....-ı 
hizmetçisiyiz. Onlara hi~ 
mecbtrraz. On1ardan aala uıtUd 
farklı görünmek istemeyiz .. ,, 

bua Kondoroıun Türk .. Yunan Bu karar bazı Macar maka - nn tefsiri çıktı reisi 
münaıebetleri hakkında Mehusan malının Marailya suikaıdinden Ankara, 10 (.A.A.) - B. M. 0-
mecliıine vermit olduiu İstizah mesul olduğunu kaydedecek, Yu- Meclisi buıün Eaat (Bunanın) Italyaya gUnderlldl Fransız nazırına g 
takrirlerinin ıeri alınması ihtima· goılavyayı reıml tahkikab tekrar bqkanhimda toplanarak 1934 re faşlzim 
1
. k ku ti d' d 1 1 denkl Pette, 9 (Huıuıi) - Macar rı---e, 10 (A.A.) - E-'·"ı ı .. ı ço vve i ır. e'le almaya avet edecek ve sıfm- yı ı ıene epnesine siren \,.eP••• sa r Batvekili M. Gömböt son İtalya 

Atina, 10 (A.A..) _Gazetele- mak hakkmın deiittirilmesi için daire bütçelerinin muhtelif fud · seyahati esnasında Mmollni ile talyan muhar:b!erinin Fransı:I-: 
rin öirendilderine söre Bay Tev- Uluılararaıı bir mukavelenin en lanndan 3 milyon 622 bin '792 Iİ· ıöriifürken, Macariatanda. bulu- ltalyan doıtluiu için tertib etd., 
fik RÜttii Arat Ceanredea An. laaa bir zamanda tetkikini teshit rum indirilerek ı.-- 3.987.817 nan heJnelmilel Uıtqi cemiyeti leri toplanbda eöz alan F 
bra1a cllwlsen Atinaya ufnya- eyliyecekclir. 1irumm pme aJDi Jd Mit.çesi fa· niti Perçeçin ı.mdan soma ltal- hüriye halr•nı M. Pietri, ikl 

cakd
-. Ancak bu pro1'e ita'- ve Ma- nlanna eklenmeli, 121 &in 155 ı-L-.& -~-'-" --' --k .. •7 • yada ikamet ebD11iai kararlqdır- ..._ U'UIDUllAI awap••__..1 

Ttlrld,e Dq lıt.i Bakanmm car murahhulannm muhalefeti liraıınm yeni._ açıla faullara IDlflardı. im bqUa ortadan kallml'f ol 
hu sfJaretinln ..... llldisü ile brplqmakdadır. iııalmu tabaiaat olarak konulma- Ba karar berine Pmıçeç dün luna .a,lemif, Franaa cbt 

M. Laval, Uluatar birlili ada· tı haldandaki kamana om.,.lam't- M La al -L-da R Utatlar cfem.S:-in 11· l...._ı - ha • d Aftltuıı,a --=1.1-1- 1-'-- _.__ 81 
• • m ,,. ..... ~... _.. .... lete daYet olanda"-· bir iti ıar- ır. ---

7
- -;,•.,-- •-1 llulrcla CeneYfede t--1---L .u derilmek .... J'Ola -'--'---- pp&cajı Dy&fete temas 

..,,........ mez - Ulml·--·· cina•etlere Ankarada yapılan Yillyetler ~.....,.... da olan Balkan ani .,.__, :..._ "'"' ----- 1 m. •roelmiW .mh..+. ltal- ki memleketin ta Romahlaf 
apaan .,., ~ L--ı tedbir almaz Ye cezalar ter- e•ine hazinece ct.uhte edilen _., leri ............ koD...-•lan ...-, L ._ __ L J&lllD ~ poliein c1aiml Galblar ı•mumdan hatla 

tib etmezse handan f!ıbcek rftk 334 ıııııin lirahk alacatma ~d- ---ıı.l _..._..._ Jıaldıımda Y- hldle, wıiue 1ril- ~ r- ~ ....... ,...,.üdlr. hirlildsini habrlatmıt •• "F 
n.him neticeleri ıöstermitdir. ..mı-lllüde, iclen--ti 11Dar bit-

ıe ......Wedir. Framız, ltatyan ve lngiliz mti- çelerine koaacNr tahai•ttaa a • ,,~k 1 .ır.,. d x..,. faıistlili hidayette hir ai,...I 
Hlzmetflalııl Gldtlrdtl meua11eri, her tarafm kabul ede • denmek tisere hoDo ftlilmeaİlle, yw OS OV ~ı a, Oeu mül zannetmfdi. Halbuki 

lnlir, 10 - Karafatta oturan 
Madam Sara w., •ciai Sümbülü 
MflM çocak ltmhiı ile vura~ 
~.· 

celi bir aanti hal bulunmadan pae Yillyetler main tflilat dl • andJatm&8JD8 glreeek zin yaradılqauza UJIUD bir 
YuıoalaYya iti hakkındaki konut- felllDeai için 193& • 38 JJllarmda Paria, 10 (A.A.) - Piti Pari • ..ı yenilik.formülüdür.,, d 
malarm devam etmemesi huıa • &denmek bere 200 hin liraya ka- ıim p..._iaia cloina Wr kay • 
sunda anlapnqlardD'. Ancak bu .. dar taahhüde siriflneye ft hana naldaa alchiı hüerı.. slre. ç.. 
111111 öteki dmetler Ye &ilhaıaa kartı bono çıkartmak laumanda ko9lonba Rua • Frwa proto -

Katil mtlvez-1 
lmnir, 10 - .Guete 

rindea Klrt Tmik ile - ve Macar muhtıruma cnap Yermek Maliye Bakanına aallhiyet ... kohma bblacalalll'. 
Tlrk 'iatiyen M. Titüleako tarafmdan ren kanun onaylandıktan eoma, Bu •metle Çekoaloftlr.Ja, do- mindeld mheai pzete 

~ da kabol edilmesi lizDDdır. ukert •• mülkt telrait ......... n la antlatmumia "ha antlaf1D9· rlnclea dola11 ka•lalllllllll"'~ 
Sof,., JO (ffUIUlf) - Bul-• -LL-a L-!--1 --~d • • - L--. em lali L.1- hİr --L D---- op__es: ---...nf naareti, ._

1 
__ .... _;; Diler taraftan M. 1:--nl ko - mu~ ~._.. mau •mm ... ,_ ww- 1 ~ ...,. • ......... ..,. ••• umum •--:-, 

.. ..._.... -...- natmalarm en ima bır zeman kert, mtllld tekatlt kaaaDuna alJre lalde ıirifmemeyi OD&Jlamıt ol • Jii Hamdi BeldriD maial~ 
-..-. JUDllDCll, framaıca vea· :...:....1 • • Wr tand eticelendi on lira •e daha as •etim -·- aiaktacbr. ln-'-1- lcanuaclan :rarıW,~ in alhl ecaeli ~ te- ~e IJI a n • J. ---.· ..--

-L• • • • __ ,_, __ L!_ L- rilmeei liisumuna arkadatlamu i- alanlarm 942 aa,W kanan hüküm-1===========1 diirmtltdGr. mm.,.., ıçın 111C11UC&CU11 a.. rilen tabirleri iuri• eDdimene 
tarafmda mücadele açmııdır. nandırmıtdır, ta ki, itin ıecikin• lerinden ialifacle edip etmiyecek· _ .... .,__ 

sinden müteellir olabilecekl• ımnin tefsirlerine ait mazbata ü- ıeri emlmifdir. Komlnlst P1sk 
Dahiliye nezareti de mmtaka - -'-...iıl -n~etti" lild • LL.-- • •• kendi haklarını biuat kendileri zerinde ıörüttilmüt •• kaı.I edl1' Bundan aoara kaDUDUD ı.t Ati-, ıo _ Atin& ~ 

.-us· f enne .,...... tamun ıon • • '-'la l •--•-- d~ .... • der -•- maarif • • yenne ıetnmeye aaa ımum ar, mitdir. .. .... ma .... ...mm m&uıs.eal pitkopoaa Karabet U.-~ 
81':1& wretiniD açbp bö' 1 k --!1- bi • . .-& L-- 1---L topl ~ -· ı..ı:-.a•- ı...:-1. --...•--! Y e ÇO n...- r vazı1c~ aar • Hukuk uaulü -L-L--t-: lca ı•~•nt.,a bıralalıiM• o- kom:niıtlerle &eraher 

-ftf&. 1'-:U- .....-- _.......... pamda Anupanm ltikGnetini hii- lllUl......-.v•' • 
nl tanı1• etmitcHr • ..cıL Lir .ıı•-•--d ö .. .. de bu mmaD han maddelerinin detitti· ~ toplantıya IOll veril- latdcbimdaa hüldmetP W 

A,. •--Wr pis kay Ye 7- " uuuua • 1 a onun • rilmeai halrlondald kanuna iki mildir· sarfında Yaaaa topraı-
h••larm tirı. t.imleri bal- laad~ ~-dır. çiinldl her. Jinden biriDin ..mıi oldaimm Norv•e ad.U mel• çalnlmqtt .... 
...- -•MDerlJle ..,_ hatb ~ bar taı.ıye batuı ·~ !e - IÖTliyea Jdnwenin tüdOdi ftlrl • anlatma 
....__ W.leri-L ..a-.:-:..:1-:.. ÇICI hlr mf, ha llktneti, ÖDUDe J • • --1.-:--ı-- ait iki veni ıtal~ 
-.-- ; 7 .,. _.,...._.. • aesflmn hir tekilde hosüilir. etu ..... m -----~ Aabra, 10 (A.A.) - Tlrld)ıe " 
clr. ~ deftlll eclil • ...tde lw-ia&le .a. .... _,... Be N~ arumda adb tem,_, l(emtal 
......... 1 aofttte,, "Olmanpuan,, .......... lar um l6ridm ba maddmla ... ... ......... aadJatmumm Lhomo 10 (A.A.) - ~ • ...,..c:1& Delioımenm "Ea- 11 da ''Omol'.laa,, iaiml..mi •bmt-) ve aleyhinde lk llfı.alt ft m • tudnm....eı.n ayıa altumda O.. Od torpid: malıribi ....... 
ldcinna,, ...,bui Wprca "Tar- lardD'. ticede madde deliftirme için " • loda ~ ecli1-itdir. mQfClur. 



tıırı'k Canım, vazgeçin ... Şimdi u • 
• ta.d' '1nençenin sırasr değil ... Bu· 

lıl:ı. ,'dsahnaym, ba§rmrza İ§ açılma 
. c • 
~·· ~lf, 

~ltt llnır Nurettin·n konserine de, 
lt• alan bir kısmı(4)dinlcyiciler 

·llıern· \ ıı: Ne olur ne olmaz, ora· 
t«sruıu··p te --'-= d.. .. ,. 1 ~ d eaAI U§UDU•l O a• 
~ arngalanma.smlar diye! 

~lt , Çe§İt bir kaç ıivrilik bir yana 
~~l\lraa, musiki değ· §İmi hiç bir 

1 . ~k olmakıızm ilerliyor. 
t~n Yıkmakta değil yapmakta 
)\ iu~u an'ıyan bugünkü Türki-

1'1uaıki ifnde de alaturkaya: 

bu müesse~nin sermayeai kanuni 
hadd~n çc>k P.~ağr olduğu iç:n b.m 
ka muamc!e•i yapamamaktadır. 

ikraz müeı~ese'eri hakkmaaki ka· 
nun. nüfusu yüz b · ni geçen tehir
lerdelri bankalar için sermaye mik 
tan olar,k bir m·tv1Jn l:rı\ asgut 
had tavin etın= •ir. 

ş:rndi esnaf bankasına kanuni ct\' Sesini çıkarma! Sus! -diye 
>'erde, batı çeşidi musikiye: 
1) 

vns flnra uvması için mevcut im-
lıı\ı oğ, büyü, esk:sinin yerini · d k~n)ar dahilinde yetı~ bir şekil ve .. t: em;~tir. · ı ... 1 ı ,,..,.,. ..ı 
~:·•il. 'L , -'- rı n·e~e ,:a fıı:;Jı:;xı,p~~~· ır~ 
. .'"'ll U l" oa~nuun hat-Uuilui.a...L- .. ~;::--:----~~-"'iı!-.. -.:..-.. 
IJ~4 ( aarif Vek linin riyase· nbtear ıdaresl ve 
~d :.le) olan toplantılar bu U• UIUSlftr arftSJ Sergiler 

tdır. inhisarlar idaresinin 1935 de 
.. ~ •. • • • • • • • • • Brükselde açılacak olan beynel • 
,er kendi ~ayım3 : milel sergiye. iıtirak edeceği ha • 

~?•-:!~ırk YJllık Kin: o!ur mu Ya- ber alınmışdrr. 
S tye dütünüyorum. inhisar idaresi Brükael sergi -

t . • unu d k · · k. b •ı"nde h. d __ ._ 1ı.. eme ıstıvorum 1 u • .. ır pavyon yap ıra~, yer-
.~ ot J ' ~~~ dllZunu kırkını bulm~~ar j • li tütün, i~ki, ve sigara hem gön-
\ı.ı. uygulan alaturka ile bes· derecek, hem satacakdır. 
~ı§ oJanlar, aı1ık alafrangacı inhisar idaresinin Kahirede 

ıh... lzla.r l 1 d d kuracag"' ı fabrika için la· zım olan "'ildi)> ... f genç er e ir ... Biz, 
•-d~ edek çocuklanmıza coğraf. makineler de yakında gönderile-
L-,.' n ta 'h cekdir. 
~''rİl\· rı e değin bütün bilgi bö· ı=:============== 
~ili b 1 belletird·k. Onlar gibi lerini çığıran, çalgılarını çalan kaç 
l~~!lı bir bilgi olan muskiyi yer vardn. 
~- ezdik. Bundan sonra coğ- Bizde de, ut, ney, tanbur, böy-
~ ' tarih 'b· b 

~
aı.r • gı ı, atı musikisini lece kalmak gerektir. Onları kıran 
\ tttraek. b" d ı· d !~ , ır yan an ses ı a yoktur. 

~' '-lafrangayı aıılarken öte Buna kutılık, alaturkacılar da: 
~ blt da alafrangayı çocuklan. - Yalnız ut, def, kemençe din-

' ~~.~.~l._dinletmek yolunu bı· lensin ; ortaçağ çalgısı, yurdun se
t'l~tıııa. \lr~ de gönlü bab ka. si ol: • "'k tannnm gecesi radyoda 
ijıı~t gırer. Yoksa, bugünkü çalsın dursun: -derlerse çoğa va • 

~~~- ' l'aa ~"~il .ını baımı almı§larc!an rırlar. 
~t.lltı alaturkacı olduğu orta- Dahası da var: Bugün dinledi-
~~ ğimiz c.azband, kara derili adam • 

~~_., ' iti T·· k d J 
~ı~· . . ur uygusunu batı arın yarattıkları ıe&lerin batı ka-

•1 l • 
L · tı.ı 'b'·Sıne de Lokmakdır. Bu lıhlarma uydurulmu§udur. (Ya da· 
'\) 1 "~l 'b ) c, Yl!lardan heri a•atur- o kahbları kırıp patlatmı§ıdır !) 
'-ı · 11 l'e • d" B ·11· >~ ~·c)i l'lrllf ır. Naad Süley- u • t: çağ adam 1arı bile, batı acu-
~ ~tliri - orta çağ!~rı düsünce- nuna (a?~mine) kendi seslerini 

ı. ı> )or t d" - . ' 1 •İlle! a~ · ıye -yıkmağa kalk vcrır er ren, alaturka rrusikiden 
~~~ lltıu~atur~ayı da. ~ir ~~ 1 batı lml•hlarına 5okulacak sesler 
111. 1~e 1>' ayız, o, bızım mu- yok mudur sanıyorsunuz? Böyle 
'\ ~ ~ •recekd· E k.d d"" .. .. ll'lu ır; s ı en kal- W'unuyorsr.nız . alc!amvorsunuz ! 

I,_ Ş\I iıı ~l\rlıklaı )n\l7dandır. l!k doğacak büyük Tük musiki-
~: Cc}ığ' .. d • • b k •"' • • • e . goz en kaçırmıya· cıs atı te mgı ı~·ne, atalaımızm 
~ "~ii tı 1 :ı.turkad yarC\•tı't1ar öyle ince • 
' 1 ti llde likl l · kd. ~ ll)'f!lı! n sonra Türk çocuk- ere gırece ırki, bu, Avrupalı 
,~lcrdir~tını yeni kahbla~a dö- \le Ameri1r~l.ının kulaklarına, caz
~!); 'ııi) 

1 
Nasd Mbk yem Sü- bnı-ldan b1!c daha yepyeni gele • 

~ı ı\\t Ye er değil, yeni biçim cckf r. 
"' l 'J:>ılry ~ 'l lt~d Ol"sn, rnus"kide de 
~ı-ı.. ır. 

}li~ ~. on d" . hlda. Ye ıncı, on ıekfain· 
11 kalma Framız türkü-

(•) Bu cilzün Oz Türkçe oldu
ğu, kısmak söı;ünden geld ;ği dil 
bilgcnlerincc ortaya çıkanlmıştır. 

aıawuıwwwwwawwwswııaı~ .. _....._ ... ----

Aksaraydan Yedıkufeye siden 
tramvay içnide bulunan, Kazlı -
çeşmede oturan müezzin Yaku • 
bun saat ve kösteğini çalan Ha • 
san yakalanmışdrr. 
Yedibeltnın marifeti 
Tophane bahçesinde kamarot 

Ömer ile sabıkalı Y edibeJa Ah -
med arasında kavga olmuf, Ömer, 
l>ıçakla Ahmedi kolundan . yarala
mrşdır. Ömer yakalanmıtdır. 

Fabrikada kaza 

, ·r;.ya kumla örtülmü! tanklar için
de bulundurulacakdrr. Tanklar 
toprak altına gömülmeden evvel 

helediye merkez fen heyeti tara .. 
fından muayene edilecekdir. 87 

buçuk kiloluk seyyar mesaha alet
li be.m:inci dükkanı açdmaıı bun· 
dan sonra yasak edilmitdir. M~ 

cut seyyar sab§ mağazala-
rı Mayıs nihayetine kadar 

toprak altına konulacak tank-
lardan tedarik edilecekler 

ve o zamana kadar da aeyyar me· 
saha aletli depoları kaldıracaklar
dır. 

Kaymakamlar ceza 
kesmlye başladılar 

Beyoğlunda Sünbül sokağın • Bir müddt en-el mecli.den çr• 
da Andonakinin un fabrikasında kan bir kanunla kaymakamlara 5 

çalışan bekçi Mustafa, parmağını liraya kada.: ceza yazmak vı; he
makineye kaptırarak yaralanmt§, men tahsil edilmek salahiyeti ve· 
Senjorj hastahanesine kaldml • rilmişdi. Kanuna göre uygun ola
mtşdır. rak hudmlan ceza makbuzları 

Trzmvay kazası 
Galatasaraydan Şi§liye gitmek

de olan \.-atman Sadeddinin ida
resindeki tramvay, Y.nşara çarpa
rak yaralamışdır. Polisçe tahkikat 
yapılmakdadır. 

kaymakamlara dağıtılmi~hr. Bir 

müddetten beri kaymakamlar mm 
takaları dahilinde zamansız ola • 
rak sık, sık teftitler yapmakta ve 

nizs.m ve talimabıamelere uygun 
,.,lmıya. • hareİ<~tl,.rd" bulunanlar 

Gramofon ve maşa 
Kazlıçeşmede lranlı Halil ile h~kkmd'l h~n~nl ceza keımekte · 

Hüseyin arasında bir gramofon dırler. Bu tckılde ceza. almmuı -
meselesinden kavga olmuı, Ha- nın, suçun bir daha i,lenmemesi 
lil elindeki maıa ile Hüseyini gö- noktasından hayli f aydaıı görül-

zünden yaralamışdır. Halil yaka· mü~dür. 
lanmışdır. 

Zararlı hayvanlarla 
mücadele 

İstanbul vilayetine bağlı kaza • 
larda zararlı hayvanlarh mücade· 
leye yeniden ehemmiyetle başlan· 
mrş~ır. Bi.~.l\ssa Ya)ova : :vitrmda· 
ki arazi~e domuzlarla mikadele 
edilmektedir. Bu m~cadeleye zi .. 
raat, o-man memurlar rdan ba~ka 
kövii1üler de i~tir;t'i( C'~n· P.ktedir. 

Bir lnJl Uz Jeneralı 
şehrimizde 

Corc Pek isimli bir İngiliz Ce
nar ali, dün lngiltereden ıehrimi
ze gelerek Ankaraya gitmitdir. 

Kasden yangın 
Kuzıunaıkda bir kötkü yak -

makdan suçlu İsmail Cebbar, 
Koço, Hampanum ve Osmanm 
muhakemelerine dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiı -
dir. Muhakeme, müdafaa için 
başka. bir güne kalmıtdır. 

Kadastro umum 
mildfirll 

Kadaatro umumi müdürü Halit 
Ziya Bey Ankaradan şehrimize 

gelmiıt!r. Halit Ziya Bey bu ay or
talarında Pariste toplanacak olan 

ulualar aruı kadaatro konf eranıı· 
na iıtirak edecektir. 

Istan bul pi Anı için 
çalışılıyor 

lstanbul planını yapmak üz& 
re davet edilen ecnebi mütehassıs · 
larm hazırladıkları raporları tel· 
kik edecek olan jüri heyeti dün 
ilk toplantısını belediye imar mii· 
dürhiğünde yapmı§dır. 

lçtimaa vali ve belediye reiı;i 
Bay Muhiddin riyaset etmit dir. 

Jüri heyeti azası ecnebi mü . 
tehassısların raporlari'm • ô~ .. ıy"lib"' ... 
•. 1 el . 1 d. A :>ıı ua a·rç .6n oy e 8 mıt er ı. zaıardan oa -
zıları raporlar hakkında fikirle • 
rini söylemi§lerdir. Neticede üç 
raporu iyice tetkik edib mukaye .. 
seli bir rapor vücuda getirmek i . 
çin bir heyetin ayrılması karar -
latmıtdır. Bu heyete fen heyeti 
müdürü Bay Ziya Erdem, imar 
bürosu §efi Ziya, Cevdet, Muhtar, 
müzeler müdürü Aziz, Tevfik, Ce
lal Esad seçilmi~lerdir. 

Heyet bu sabah saat onda be
lediyede toplanarak çalı§mağa 

ba§lıyacakdır . 

Ozan opereti 
Bay Muhlis Sabahaddin'in rİ· 

yasetinde {Ozan Opereti) namile 
yeni bir operet heyeti teşekkül et· 
mişdir. Yarın ak§am ilk temsili· 
ne Frah tiyatrosunda (Gül Fat
ma) operetiyle ba!lty2.cakdır. 

Yarm gece halk komiklerin
den Fahri ve lımail Dumbullu da 
temsile iştirak edeceklerdir. 

Hapis kararı 
Hamdi isminde birini yarala -

makdan suçlu Omıanm muba.ke -
mesine dün üçüncü ceza mahke -
mesinde devam edilmi§, Hamdi, 
üç ay hapse, yüz lira para cezası • 
na mahkum olmuşdur. 

Elektrik fttilsft 
kullanınız 

Alevi, dumanı ve tehlikeli ko
kusu yoktur. Her dakikada hizme· 
te amadedir. Sarfiyatı aaatte 1,5 
ila 3 kuru§ kadardır. 

Bir tavzih 
Eyühde Cizlavet lastik fahri • 

kaı1, maliye muraktbları tarnfm . 
dan fabrikada yapılan teftitin 
mutad tefti§lerden biri olduğunu 
ve dokuz bin çift listiğin muame
le vergisi verilmediğinin doğru 
olmadığını bildirmitdir. 
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" Bizi avlamak istediklerine hiç .!.::i:ı~ıc;:u1;:,smtr: Beta1beraünbirkaçaaatkartı mekiçinbqkabiryerden 

Şüphenı·z Olmasını Omm. içi.n !°a, 1'.oun ikinci pbıa kartJP ba.Emtitü itini koDUttuk· telefon ettim. Bu ıelitim 
" zamırlendır. lan halde bir kez olaun: dür. 

- E..t, bir ıe~i!... Kimbilir 
nerere ıidiyor ... 

Şahat zamirlerin ıeriai ~ - Sen kimin neaiain oilum? Havuza yaklqmca holiia 
ararlarmıt .. • Deri İle etİn &1'&1111& D" --'- .;ı. Je d ( ...::L ka dd B" L--aakJadmız di•e imanm d • • • pbutırlar. Birinci ft ikinci tahal ıye .Onum& 'PY uraun a • ,_ pıaı aç ı. ır --,, 

' 1 en&IDI • 1 • • • 1 • • d ı• • d ?) '-"I d ._.. D l!'-- bir 1-- erkek tarar.a- --1.h_ diri diri yüzerlermif... zamır ennın cına enm e iftirme- m ne uı e ememı7.ı. e ._... ~ ~,,-pa-Alinin kalbi burkuldu. Olkeai
ne o kadar ballıydı ki en afak teY 
lerden kutlmlamJor, bir aksilik 
oln,ıumdan korkuyordu. 

Küçük ff •· • banlan d ie lüzum 1'.oktur• lı ıel ! Delikanlı otur! Delikanlı larmda Zeua duruyordu. 1 
yordu. UMJlll ~ mu- Şaıbal zamiı:lerin hazılarma aelf sil r ~ bet baumak merdiveni 

Hepai de ydlan:a siren fona- (aelf) keıidi mlnaamda olan keli- iki )'il içinCle hüyük bir ün b- - Ydlardan aonra bot 
lıkdan yeni lmıtulmQfluclı... On. ıne ilive olunabilir ve o zaman zanan ıenç mimar, bu lralabalıia Eaoea. O aaauyordu. Fakat arkadqlan 

kollUfUJ'orlardı: ları pJNle ıetümek için handaiı cümlenin fail Yey& meful aJ.Dİ hiç kımu7orda. Profellrii a,le ae- - Hot ıörclüm Zeua. 
daha iyi bir çare ola..,.zdı. tahae delilet eder. Tiy->r, iiyle aayiyorn ki arkadq • Uzan bir dakika lm.ı:a.~· -Türk ıemiaine Mmemiyor ••• 

Hem de bizim ıemiler buralarda 
dolqmular ••• 

Dümen aalıile kıvrıldı ve bütün Meaell 1 hit myaelf lan alay etmeie bqladılar. Kötü ikisi de a&ral'llllflardı • .Z-. 
bızlariyle ileriye atıldılar. (Ben kendimi TUrdum.)" Jiireklileri de dedikodu ettiler. Afirlerine tanıttı: 

- Bir Venedik ıemiaidir. Konan pmiaine bakdıldarı za. Bu çetit zamirlere, tekidi zamir- - Her it profetircle hitiror JL• - Eski üniYenite 
man onun rotayı deiiıtirdiiini ler de denilir. Yapı itini de kendisine Yeninler ve kan kardetim Profellr - Fakat nereden ıelebilir? •.• 
ılrdüler. Hepsinin de yüzlerin • Meaeli He told us not to ıo the- diye e~ili dalkaTUklak blmı· Her bucaiın, adım ititip .. 
de bir ölüm renıi dalıalandı. re, be •oes himaelf. yor. zünü ıarmediii profesöre 

- Onu bilmem ... Baziqln de-
lilim ... 

- Adam aen de, bize ilitmeain 
de, hanıi cehenneme ıiderae ıit-

Kara Yusuf, bir dev gibi kürek· Yani "o bize oraya ıitmemeJi hepsinde bir aa111 ve ıö 
lere uı1-or, L::-ük Hn...in bir aö•ledi, kendiai ıidi•or. ()yaa, Ural bunu aklına bile 1 

. ' aın ..•• 
.. , .. ~ ~,,- ' ' ıetirmemifti. Fakat deYlet dütün· eri için bir aevinç nrclı. 

atmaca ıibi dümende duruyordu. Şahat zamirlerden aonra evvel- ıerek olanları profeaire 
Ali Reia de, ıenç bir tahin çe- ce aıfatlardan bahaeclerken pater miiftü ki kendi plipmı kendi ya • _ Gelinimin anneai ! GalllJl!!i 

vildiiiyle lmmanclalarmı Ymyor- dilimiz thia, theae, that, theae ke- parsa it daha iyi ve aailam olur. babuı ! Gelinim Sunabel ! 
Ali y~.ııden doğruldu: 
- Sahilden ayrılmıyor... Bize 

'doğru geliyor •.• Açılalım!. du. limeleri ıelir. Bunlar sıfat olarak Dört bet milron yiyecek olan bir 
--&"t" ·· •~-' b '- mat Kopar! Kızı Ma•a! Ne de olaa henüz çocuk dene • lmllamldıiı aibi zamir olarak ta e-ı unun puuuarmı qauma ,, ... --Dedi. 

Küçüll HüaeJin dümene ıeçdi. 
Ali Reia ametdi: 

cek bir J&tda idi. Bunun için ar _ bllamhr. yaptır, ver eline bir iki bin, aav durcl~ ıeçecelderi vakit 
kadqlan bazan onun kumanda • M-'.e ,,1 h=· ..__ . oocl • hatmdan.. Sonra ıit rapıamı 

- Kara Yuauf, aen de kürekle- !arım d.. iti" )ar -L k d" _.. - uv7 IS 1 " J'&DI ----•rma-1• -al'ftll'& dı"•- kawı _ro-nwJmadan ıetircffX.:... uze yor , , ... ut en ı "bu ""OCuk i...:.:1ir d d"i" . • ---..... ,,_ ,, _ _..,. ,,- ,,. ~·-· •--:"" 
fiki• 1 •• d .. I" lard 7 'na " e ı 11DIZ za ak b "f" ,_. . pı.e __ d"' doatam mimar% l'e ••• r enm e aoy uyor ı. buradak" "tb" aıf "- ç·· p erı ın uarıne ver. aanmı u-

peki • ! r_ı_ her mau 1 ıa,, a .. uc. un- " .. • •-- Oradakiler miman •eni - reu ... .-... t teJe rajmen onun kü boy _ ,.~uk k 1. • • ta "f tunup çısen yarım wqan~m yapan ,, 
Çoiunda, Alinin hot yere bt- kumanduııda bahmmakdan hir ed" - ~ e ımeaını nı ite milyon çalam. HiikOmet doiru mıt ıihi davranddar. 

lmlandıimı zanneden bir hal var- hu duyuyorlardı. Bu aaretle •=baki "lth" • oocl ..__ d~ ba ldi•ik maabralıia Oturdular. F.eo. yanlanaa 
dı. • sanki Şahin Reiae kartı olan de- . "bu b" •• -~~ d~~:· y dı. Gel buraya Ural! de- brak: 

Açıldılar... rin MVIİ Ye buretlaini.s&termit y~ı ar~ 7~:-U- 0" Bar t di. Banu beo k~ndim yapbraca· - iyi ama, dedi. Koc•nla 
Ali, kartıdan ıelen ıeminin en olUJorlardı. mız zaman 11 eiiıır. a • pm, indirme bindirme oyunu iste- nerde? 

ufak hareketlmni bile ıazden ka- Onlarm en 1JiiJiik üsüntüleri "tbia,, bir aıfat detildir. Bili.kia miJOl'UID. Geç itin batma. Teme- O ı, 
çırmıyordu. Küçük Hüaeyinle Ka- birle rahat .:.ı.t memlekete de;: "bOy,, iminin yerini alan bir za· linden tepesine kadar 1en yap. = D~=e ::~lcalaia 
ra Yusufun da ıazleri dart açd- nerken bir konan pmiainin kar- mhdir. Bu iti de aJdıiı IÜD annesine 
mıtdı. tdarma çıkmamdan delildi Tbeae, hunlar, demektir. Yani dedi ki: -Bulunamıyacak. Omıa 

- Bayraiım .~.. ....ı.. Mnisde dolapalua ~ (tbia) ia cem'idir. That o, fUt de- ne aen vanm. 
Yelkenlerin arkuıqcla ~ da h. •-• içia heldenea 19Flercl ,........ ThoM omm ema'idJr. - Bana profe.&re .&Jledim. - Ben ftnlll ama ol 
ıörünmüyor ..• Fakat Türk gemi· Fabt Üzerlerinde Alinin küçük Theıe i1e ~oı~ sıfaf olarak klıl Peki, JMllt ha ı~l ,~~(l!d~"~•±A'..-i•~~-
•İne hiç benzemiyor bu! ... Ne der- h&nçerinden bqka hiç bir silah lamldı mı onlJltdan aonra ıeleCek tünemem. Buaün ve yarın hiç ça • Ural aJ&ia blktı 1Rr • 

H • ! -'- .!-!-'- d _,__ lıtmıJaıcalun. Sen de çalıpna. de- ~---- • clr: sin ÜHJID ... ruadu. Oz:ada, kanatlan yolun • ..inucrin e ow ıibi umi olma· attı, ~ ıniJw>r aan • 
Bunu Kara Yuauf aiylemifdi. mut, pençeleri aökülmüt birer at. a icap eder.Onan için Theae boya,, di. Hiç hir ter bilmiyoımut ıibi - Mimar! dedi. Del" 

K~ük Hüaeyin cevab vereli: maca ıibi kakmak ,ablanacak- Thoae boya denilir. 10rdum: ye PdiıoHan? Biraz dur. 
- Evet! ••• Borduı daha yük- !ardı. Keza 'banlar zamir olarak kul- - Sizi w bdar leYİIMIİNa ..- oilumıl.-llftmlllC ... """~ 

--1- Y lk le d wj öLenehilir -'-'-? ...... e en r ar... Bat taraf Küçilk Hüaeyin Alire bakdı: lamlclıklan zaman da cemi olan ,, •• _,,_ 
yuu!. - Bizi ••lameli istediklerine "bir iamin yerini tutmaları icap e. Bana~-""' -.-.rfir-

Meçliul ıemi de rotamu açıla tüphe kalmadı. Şu küçük adalarm eler. dilln lrlfıdi ~ uzattı. Yük· 
çevirmifdi arumda akpma ~dar kovalama Metell: aek aeale okudum: (Yarın oiluma 

Kara Yuauf diflerini sıkdı: ca oynamak Ye lraranhk humca '(Theae are tlie -.,. wlio are eYerirorum. Yirmi dört yıl aonra 
- Har Allabm belui ! .. Yemin da hiç durmadan cenuba doiru ıood) yani (bunlar, i7i olan ço- bir ıes daha eTime ıel .... Zem) 

ederim ki ht& ulunuz herifi• bize sarkmak lbım ıelecek. .. 1 cuklardll') denilir. _Bu Zeaa kimdir? dedim. 
ıöz koydular ••• Ulan neyimize ıh '( Devamı var l Yahut: Gözleri parladı: 
koydunuz be? ... Bu kürek bçkm- -----------
larmda ne bulacabmıs1.. Tiirk maarif cemi- "Theae ~ tbe ~~ wlio are - o ımı1 o imanların maanı 

Al" ,akta d iki d'" • d ıood,, yanı ımalar, 11 1 olan çocuk bir Zeul'tur. lnaanlan atep atan 
,_ .. l "&b" ır. 1

1 ~· Ö~~~ ur• yetin e toplanb lardır) denilir. delil, inaanJıL ate-ten kurtaran 
uun il 1 ıvz enne 1 n11ıı:ın:a usun o' • . •& ~ 

L-'-dı. Birci b" --'-.1-- 5 ayda llir defa topı • .,...11 matad (Devamı nr)' Tanrı kadnMıbr. Ben:m üniversite 
uzun .,... en ıre .,...._,. olaa Türk Maarif Cemipti U.....U 
larına dönerek: IDllbz he)'eti, cemiyetin Anbrada 1 .. - ....... .--.... -..-._ .... _I Ye öliim arbdqımdll'. Öylesine 

- On tarafdaki yelkeninde bir Aaa1arta1ar cadde.mdeki mer1c. w-. ŞIK sinemada arbda1ımd ... ki aeni çalmnadıiı 
itam ftl' ••• Kafataaına ve çapraz ımda ,Koaye aayla .. Bay Refik Kon.J. halde ben aeni oraya ıCStürebili-
kol kemiklerine bemi1or... tanın~ toplanmlf'lır. Girmeniz icabedea bir film: rim. Gelir misin? Yarın öile ye-

n:- ha'--- -··dı" Ba toplabda c:mniyetin ı --a - Mı ı ~--o-- .-:.:1--x.am· -·7· .11111" .... • 1933 .. 31 _ 7 _ 1934 tariJüne ka· umga ar --H-.·~ .. ~:::..~~·--.. -· · 
. - Kafatası •e çapm kol ke- dar w.. J1lhk p&r .. harcama laeaaltla- 7 •-11119G 

milderi mi?.. n ı..ıı.;ı.. ....... eclllaıi..ı;r. a. mllcl- 11 Ü "esı· 1 - Kabalık olmaım? dedim. 
- EYet!. itte! ... Tam da üstü- det içinde cemiyetia 121,011 lira 31 ır~ 4 • -Olmu olmul dedi. Onlar, 

müze ıeliyor.. karat plir elde ......, .... brp da kan L-- ikin de benim kim ol-
F,_ '-- ) unlar loz,198 lira 74 lmnt "'--~ Şimcli1e kadar baaa m&ma· • .,.,.., 

- IUQl~ konandll'. Dal- •!- -ıLL L---.... --~..:.:. dujuma eakiclen bilirler. k lan. _. ,,. ...... ..__ -- -- ıil hiçbir film Yllcada retiril-
maçya onan .. . yetia alaıtos, eylUI " Wrinci tetrin •emiftir. Bu bll,Ok filmde j - Gelirim profea&r. 

Yelkenin üstündeki siyah kafa- hesaWan da tedkik " w..ı edilmİfdir. girilen pyleria bi~biriaia he· Anneai ıülerek aorda: 
taaı ve albnda çapraz duran kol Bu ii5 ay içinde 407%7 lira 88 ka • j 
kemikleri, alüm itaretirdi. rat plin 1carp 22945 lira 38 kanı yecanı aokua delildir •• tek· - Demek aenin kim olduianu 

1..--.1- Dik itibarile balih•-rclaLı· tek- bilmiyor. 
Ali Reia emir verdi: --.-.-B--'-.ll-~, • •.ı ___ he - a So--~ ki b"l • Babam R ta d x.: • .1· H" . , .......--. aoma amama • ._. ,.. mili alıll filmleri• feykiade - l"lllMll 1 am. m 
-

0 J'I e•-,uır, uae11n .... tinin plqma rapon cııkawı .. lla bir ••he.erdir öldüiünü de bilmiyor. Sen yazma. 
Hemen sabile ıidiyoruz... Kara pbpna takdirle brplanmqdtr. Ba ra- ı............... dm mı? 
Yusuf, kürekl.., hızla ud! ••. Siz pora söre, cemiyetia prek Bana, se
de, arbdqlar, Venedikden kaçar rek Ealdfehir, prelue Anbradaki 
ken yapdıjmm ıibi ellerinizi kü- ınekteWerine " eliler yerlerdeki yarcl-

ek • kullanın' larma, seçen ,... söre daha fala ta· r yenne ... • lehe alam nrdlr. 
Küçük Hüseyin ilive etdi: Bana lia..mde ısı, Ankara ilk ve 
- V aktile bu ıivur konanları orta mektehinde 223, Ealdtehir mek. 

hakkında bazı teJler duJJDUtClum. tffinde de 293 taıe• •maktadır. 
Pek lmafaa olarlarmq. .. Tatduk- lıtanllal ~ 104, Ankara 
lannı, ayaklarından direklere aaar yardunda 81, lsmir ,.,landa 41, Ço-

1 

ram yanlunc1a 19, Konya yurdunda da 
lar, ıtlnleree 8yle bıralml&nlllf... 22 taıe• yetmaktadır. Bundan Mtb 
Sazan da kanum 7ararlar, para Adanada diler hay1r ~yle .._ 

raber 400 telelteye de öile yemeli "'° 
rilmekdeclir. 

Bitin lla hizmetden aoma umami 
idue heyetine manffaldyetler dilene
rek toplantı bit;irilmitclir. 

"' . . 
Milll Türk Talebe birliii ıenel ya

sıcılılnıdan: 

14 - 12 - 1934 cuma dnü uat 
14 ele birlik merkainde )'llhk toplanb· 
mm yepacaimuzdan elçi arkadatJan· 
mma phrjıleri rica olanar. 

-YaWl!adna. Ozmemek için. 
- Yarın ıidip alacaiım. 

- Ah, ne iyi olacak, ne iyi! 

Ertesi ıün kötkün kapuma ıe
Hnce danlu, genç mimara dedi ki: 

- Bilir miain? Bu eve ilk ıel· 

dilim ıün hir atak beni terale
m !t, ~:ırdan içeriye almamıtb. 

Ben de miekin olmadıfımı ıhter-

eua Uralm elini tatuP
aörün karpnna ıetirdi: 

- Oilum Ural! 
- iyi J&. ojlun Urah 

ram. Nenle? 
-itte hu. 
- o bizim enatitünün • 
- iyi JL Benim de ol 
Eaoea bir Urala bir uw 

de oraJaki"c.-re baktı. Her 
lümaüyorda. 

- iyi liir sürpriz! Nasd 
a7dll' ~endini belli etmedi. 
(Zeua uıatitüaü)nün pi 

ıün beraber konaftuk ta 

olaun ''t>en Zeaa'w ol 
medi. Dotraaa aizı Dekadf' 

Zeua aordu: 
- Ne enatitütü deci in 1 
- Zem enatitüaü. 
- Onun adı Eaoea 

delil 111İ7di? 
- Hayır. Enatitünibt 

plinmı, yapıamı, her ~ 
bıraktılar. Ben de aeniD 
dün. Kütüle ayle ıeçti. 

Zeua 1atırmıftı. KekeJed" 
- Neden ötürü bayi• 
- Sen olmasaydın beO 

cakt:ım. Ben olmaaardllll 
olmıyacaktı. Aradan beO 
aam, oruı aenin demek M' 
oğlunla ıelinine ne dülfill 
ıani ıetirebilirdim. Z.
sün\in adım armapn ettllll
mı? Beienmedin mi? 

( DevaJlll 
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Tehlike ne tarafdan qlecekdi?l lamıt olacaktınız. Şimdi efendim, 
Son baı•makları da indiler. Kü ıizden ricam, Nüaret hannnm bü

tlk Jazıbanenin kap111 ela açıkclı. yük korkuya uiradıiı odaya beni 
Nuh, alellcele, yemek oduı ka- ıötüriir müaünüz? 

-
' nukut 

l.ondra 624 
Nevyort 126 
Paı is 169 
Miltno 215 
Brüksel 117 
Atinı 24,50 
Cenevre 818 
Sof ya 24 
Amsterdam 84 
Pııg 102 
Stokbolm 32 

(Satıf) 

Viyana 24 
Mıdrit 18 
Beri in 45 
Varşova 24 
Buda peşte 26 
Bük ret 17. so 
Belgrat 58 
Yokohaına 36 
Alan 931 
Mceidiye 41 
Banknot 240 Plaı önünden ıeçdi. Koridorda Küçük alona indiler. Burada, 

...... adımlarla ;yüriimeie batla- Dirayet hanım, kapı perdeaini ıöı 
dı. tererek vakayı tekrarladı: Çekler (Kap. Sa. 18) 

Lltif onan yanma vardıiı va- - Nüaret. .. O "ıölgeyi,, gördü- Londrı 62.'J.25 Stokho'm 3 l 125 
l'\evyork ( 744475 Viyana 4.30 
l'aris 1206 Madrit 5 S'l51 
Milt no 93175 Berlin l,9787 
Brüksel 3,4025 Var şova 4~1 

~ delik.mı ıürültüsüzce kapı- iü vakit burada bulunuyordu. lt-
>'I açJnakla ~guldü. te 9u kapı perdeaini kaldmmıdı. 
kapı açıldı. Birdenbire mülhit bir çıibk ko • 
B.bçenin ay qıiı ile aydmlan- pardı ve yere yuvarlandı. Bayıldı. Atin• 83,905 Budapeıte4, 2193 

..... olduju görüldü. Yazıhane oduına girdiler. Di- Cenevre 2,4537 Bükreş 79,S65 

PannakJıta kadar, adeti kotar- rayet hanım, devam etti: Sof ya 66.2c;41 Belgrat 3540 l O 

~ yürüdüler. Latifin bqmcla - Şurada, duvarın karfısında, Amstrdlm ı,ısso Yokohama 2,7360 

laiç bir feY yokdu. kapmın saimda ••• 
Prag 190065 Moskova 1086 50 

ESHAM 

= tş BankaSt ıo U. Sigona 00 1 Anadolu 21,85 Bomond 11.95 
Reli t.~ 

Tramvay 3150 

NuL. - Nüsret hanım bu gölgenin 
. -klı"nı·, ıo .. run·· u··,un·· u .. tari0 f edemedi - Benimle beraber ıeliyonu • ·r 

._, deiiJ mi? •.• diye ıordu. mi? 
- Hayır, Dirayet hanımefendi~ - Hayır .. 

Şir Hayriye 1 S,50 
MerkeT. Bank 58. Çimento a5. ı 2 9 Ji-L k · Bu - Bu pancurlar kapalı mıydı? •llllabız etme iltemem •.• 

"-tte, kabil değil ... Benim için Ü· - EveL. 
s 

. a&L • H d" buk • • - Eler yandmayonam, bu ka .__ aaıe·yı·· n... ay ı, ça , evımze ratlkrazl ar Tahvlller 

. 
139 Türk Bor.127651 Tnmvay 31,75 

ıı 26.45 Rıhtım 17 
1 • " " 

2 
Anadolu I 45.35 

" " •m 26·8 Anadolu TI 4535 

'Qf1ln pı, ıofaya, merdivenin yanına a 

- Peki, peki... çıbr? ka 
ha ıenç, birbirinin elini ııkdık- - Evet .•• Fakat o ıırada P 

istikrazı Dıbill97 00 Anadolu m 46,-d-.ı ıonra, - makO. istikametlere kapalıydı. 
dotru yürümefe bqladdar... - Kapalı oldujunu bizzat ıiz 1 Ergı J9.601 1 Ergani fsdbrzı97.0 Mümessil A. 49. 

A mi muayene ettiniz? 1-----------' it t~le adımlarla adeta kaçıyor • Diravet hamın, dütündü. Bu ıu· 
rdr. . d ıı-N alden \iraz mütehayyir kalm•t r. - ıL R A D Y O uh, gittiii ıırada, arkasına dö- T ereddüdle cevab verdi: _ 

'erek bir kere daha bakdı. _Hayır, zannetmem ..• Bu itin, o=!!=-~.;..;;.;9~ .. ;;.~U~n;;;;;ı;m--=!l=-1 Esrarenaiz pencerelerden hlll aklımda kaldıima ıöre, ilk önce tsTANBt1Lı 
~a ziya ıızıyordu. Fakat, Nuh farkına vardı. 18 _ 19,ao Alma!ICI. den. 18.ao -

~~ızlı ıökyüzünün al~~a,. bu _ Ne ıırada? Yahut sizden tu· !:: ~~ 1:~ ~so ~8:9,; 
~ artık ıörünmiyor pbıydı. • H~d· yı" sanki ve- ~-- 'baberlerl. 19,40 - 20,10 KonUflll&: nu nca ebem: • ıse J ~UUJ-

- 12 - "b" iZ Bayan Azade BelmL 20,10 - 20,40 KISaytS 
E . . . D" niden oluyormu' gı 1 oyna!ian ·•· Goldenberg koro. 20,40 - 21,15 PlA.k: Ne-

Hrteıı tab~lhk, Rırdf at ~e~~ ı ıra· C:.i~ nerede oturmuıdunuz? eeu musiki. ıı,ııı - 21,so Anadolu ajansı 
~;~a•nlımaiili'iiii.;'°1i.i•u .. 111~1RRU~~·~o~n~u;+-.~~~'!.·~~.!.~:rı' ~, ~~l~~._ .. .._ll!lll·.-.~1=~ ,,. ...-~~-• 
,. yet : 
- Akrabamz arumda benim li KS mm. B1'DAP&ŞTB. ue m. 

ld ..- Buraya... diye, Jale annnm 18,SO Piyano yardımlyte prıaıar. 19 
da poliı hafiyeai 0 uğumu yanında vaktile oturduğu koltuiu Dera. 19,SO Vagnertn (Valldlrel oberam. 

bç kiti vardır? ıöaterdi. 20,40 Spor. 22,11 Son halleder - Ş8ndor 
- Burada y••ıyanlann hemen d , Bura ~ takımL 24 cuband. 

"'-- -s - Bu hanım kim ir · 881 DL BZLGBAD. m m. 
oacpai bunu biliyor. _Bir ahbabımız ••. Kıziyle bir- 11,so Radyo orkeatıuı, 1uıs Haberler. 

iL - Hati akrabanızdan Adnan likde, bize misafirliğe gelmifle~ • ::. ~ P!:-ıt!;~~;c, :! 
-.Y itile, öyle ml? di. Orada, masanın batında, bu • ıamıar. 21,40 Senfonik Jaıuer, 90lll'& pWr. 

- Evet. •• Dofnllu, ondan banu tün ıençler otmmu9lar, oyun oy· m mm. VABfOVA. uu m. 

~ty· .ınadım .•• Buna, dilim var- ·nuyorlar, yahad se>:"ediyorlardı... 
18

.S:BPfr;!o ~ W:a.rı. fal":!:. S:; 
~. ZiTa, Adnan, burada bütün Nüaret, onlarla benım aramızda Shler. 19,11 Haftt muUd. 19,45 Edebiyat. 
"'-1> biton' trin farkındadır. otunnuıdu. Solu bana dönükdü. 20 Poptırtler, prlalar - Mzter. 20.ao P1l.k 

~ Hizmetçileriniz de ıır orta- "Kendisine: ::kı::.. : .1!°!:c. '::ar~er~ 
lllı? "- Haydi kızım, yan tarafm • Dans mwıDmL 

.._ O, ıizi, doatlarmuzdan biri daki odaya ait de likör bdehle • BOMA. NAPOı.t. aoat. 
• ecl" • • • • 18,10 Karıpk kouer - Pll.k w l&ıler. ıyor. nnı getir! dedim. · 

21415 
Karlflk koUer. 22.so <tı Dladelate) 

~ O cihet ili. .. Bu buauıta fev- "Nerede olduiunu pliba aor • ..bnu bir eprde'llk mulldll pı,_ 21 Da9 

.ır. de takayyütkir olmanızı tavıi du. mwdldlıL 24 Baberter. 

ederim. "Yazı m•saıı üatünde oldukla- ~ .:::0:;:~~1o '!!..: kem· 
~ kolllf'llluz bey de benim bu- nm aöyledim. .m. 

19
,ao 1ll1U Olcı'aQa mU811daL 22 Da9 

-._ bulundujumdan haberdar • "Kızcaiız, bunun üzerine per • '" Jral'lflk muUd parçalan. 24 hpanyotca 

&.": Öyle --.. Mademki beni o d b• "1.. - 'I '--ı Defl'l1at. -....er ,- deyi aç ı ve ır o&;r.a e,, ... , 18,ao P!lk. 19,SO ReportaJ. 19,415 Po· 

di. karfıya ıeldi. ptller koaeerl. 20~0 Koro kouerL 21 sısz. 
..... Evet, hak1111nız. p r haf" • d • ter. 21,SO Radyo orkelltraaı. 22,1& Edebi • 
..._ F &kat, bunlann haricinde 0 11 ıyeaı aor u • d :rat. 23 86zler. 24 Şarkılar. 

- Binaenaleyh, tam bu eana a ., DL ınım.tN an -. 
~~ miaafiriniz oldujumu aöy hepiniz l&londa hazırdmız? 

18 
Raftt mudd. 19,80 Baftf mwılld. 

;:11te1caiııiz.. Mealeiimi aorarlar - ( Devamı var ) 20,so stukuld bUSaler. 20,40 AJrtUaUte, 

~i,il~~··· ":;;iiiHİİİİİİİİİİAmİİB~·.E;· ·m;·~i;' iiiii' ;····-w~ =~=o==-~:.~: 
,--... Bunlardan maada, ıize bat· .K m m.. vlYANA, IO'I -. 

L._~"'iyelerde de bulunacatım... 1s,so Koro kcmwt. 19 'Ea1d A"118tur1a 
~ tl"d" R" A k.aam Postası leftrl 11err Auıut Kral taratmdan TOrldye "'--~, çok ehemmiye ı ır. ıca v Ctlmhurlyettntn kuruJUfUllun tarUd •beble-

'-1~' bütün, bu aöyliyecekleri • ISTANBUL AN rt a4b konteruı& 19,21 Den w atre. 20,10 
Lb .-Uea· • h fradma ......._.., KARA CADDESi Haberler. 20,40 1ergtye dair. 21 Don Kar-~· • 1

ZID mu terem e 108 operumd&n sahneler, 21,&5 B3zter, 22,1& 
'biııiz ..• Sakm dütüncelerlın• l'elaraa Adrellı IBTAJııJBUL BAJS&a İspanyol mU8lldaL 22,so Haberler. 22,40 

~ •e letebbüılerimden tatır • .....,_ Taaı 11111 ~· hr"I İspanyol havalarmm devamı. 24.80 Dam 

ta...~··· Eler yemeie ıeç li:alır- r ~ mual= LB!PZIG, 
1111 

m. . r 1r1ttn· 1·- •· beki • · ABOnE ŞERAiTi l~e ı aat ıyyen emeyuıız... 18,20 ı.uıte ret&katlyle prkılar. 1uo 
lerj İle, her ne oluna olaun, 1 1 1 U .,... Haberler. 19 Konteıua. 19,1& PWc. 20,815 

l'llldJeı .. 111 • Ull llJıt. Söz!er. 21,10 (Halk ve it) Ulmll radyo 
dan dqarı çıkmayın... ._..... 22 Ork..- kouerL 21 Haberler J_ . ll:melıla .. HD ... laJI ........... ~ 

~ 'llVIQirde nlbakyerde kendi· ıLAn TARiFESi '" spor. 21.ao Pl&k. 2' Baftf ~. 
ıı...._ lethir etmit olununuz, sani· dana mmlldaL 
:".""lll d hen ne.ret ......._ •tut ıı.ae K11L PRAG, ,,. m. 
~ im yapdıiun plim boz- 1 ._.. 111111u ıı .............,. 

18
,05 P!lk. 

18
.815 Almanca c1mı - Şt-

lllahtemeldir. lrler - Ziraat. 19,20 KU8lkD1 .Almanca 
L- Sahibi ve Ne,riyat Müdürü: _ _, c ...... p1 > 19•• Baberter &..... ._, e ua tarzda konutda • e ..... yon f&l'.:ıuu :vano • ..... 

....._ '"'illl HASAN RASiM us ve l&lre 20,10 K&npk 1&rkdı emalyon. 21,40 •ffmızı rica ederim ama, Haftf mmlld - Haberler. 22,2& Pf)'Ulo • ke-
z, ile demek iatecliiimi an- mu ıcouert. 21 Haberler. 21,ıa Pl&k: 

s 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
lnıkaadılr, kavYet, qk Ye seyahat romam 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.109 

3 üncü Kısım 
Murad 6ahcuun anYfW 

Cüce vabtiler, kuabalanna 
uinyan beyaz adamın cömertlik
lerinden çok memnun görünüyor
lardı. Kulübesi önünde sanki 
pervaneydiler •• 

Daha üç gün olmuıdu ıeleli.. 
Bu zaman içinde belki iki yüz ki
ti onun cömerdliiine, türlü türlü 
boncuklara, renk renk halkalara, 
tuza kavu9mu9lardı. Hele içlerin· 
den birinin tam on katık tuzu var
dı. 

Kimle, bu adamm neci ve kim 
oldujunu bilmiyordu. 

Tercüman, yalnız avcı olduiu· 
nu öfrenmitdi. Bunu da, kendiai
le ulan avına çıkacak yerlilerin 
bulunup bulunmıyacafmı aorma· 
ımdan anlamıtdL 

V aadlarcla da bulunmufdu . 
Y anmda ıelecek olanlara, dönüt· 
lerinde iıtedikleri kadar boncuk 
verebileceiini rfylemifdi. 

itte tercümp, timdi, bu ya
bancı ile beraber ava sidecek o
lanlan balacakdı. Kulübeden çık
dıiı zaman, dört bir yanını saran
l:U"a heyecanh heyecanlı bir teY· 
ler anlatıyorcla. 

T ercOman, etrafım aaraGlar a
namda çok kabmyarak tekrar 
kulübeye dandü. Yabancı adam, 
onan çok oyalanmadan içeriye 
ıeldiiini ıörünce: 

- Ne o? diye sordu. Kimse be· 
nimle ulan avına gelmiyor mu? 
~aı:-..ıtilıflrıs;"" G 1 \tw ~-:_..,.!· 

na hlr t9J' alirenmek --orlar? 
- Nedir? 

- Ormanda çok kalınacak mı? 
Bu kaç gün bdar sürer? 

- Kaç gün ıüreceğini kendile
ri daha iyi bilirler sanırım. Siz 
hiç ava aitmez miainiz? 

- Gideriz. Fakat pek nadir •• 
- Kaç tün kalU'lmız? 
- En çok, en çok üç gün .. 
- O halde bana neye aoruyor-

sunaz? 
- lateneniz daha ela fazla ka· 

labileceklerini bildiriyorlar. 
- En az OD IÜD-• 
- Fazla deiil mi? 
- Fazla olabilir. Siz İlteneniz 

bir sün içinde de dönebilininb. 
- Onlar dönmiyecekler mi? 
- Dönecekler ama, her gün İ· 

çin ftdettiiiniz boncuklan tam o
larak alırız. 

-·---·-
Yazan: 

Rıza 

Şek.ip 
-----·· 

ramadığmı ıormuıdu. Aldığı ce
vab müabet ohnutdu. 
Yabancı adam senelerce evvel 

Afrikaya ulan avına çıkan ·;e bir 
da~görünmiyen babasını arıyor
du. Bu Muraddı. 

M~d, yıllardanberi, yolunu 
gözlediii babumdan ve onlarla 
beraber yola çıkan arkadqlann • 
dan, kardeti Yavuzdan bir ha -
ber alamayınca, onları aramaia 
karar vermİf ve bin bir mütkü
litla buralara kadar selmifdi. 

Tamamiyle deiiımitdi. Ona 
uzun seneler ı&rmiyen biri kati -
yen tanıyamaz, Murad oldujuna 
ihtimal veremezdi • 

Canbazhanede J;abumm ya • 
pacağı numaralan ıeyircilere taJC. 
dim ettiii zamanile mukayese • 
dilecek olsa daha çok deiifdiiine 
hükmedilirdi. Kuvvetliydi. Can
bazhane, vahti haynn, bayatta 
yalnız kalma, bünyeainde kuvvet
li tesirler yapmqdı. Tuttuiu tap 
ülüten, un ppan ve bununla kar
nım duyuran bir adam olmutdu. 

Babumm her lıanai bir kaza 
neticeainde öleceiini aklına bile 
getirmiyordu. 

Bazan kendi kendine dalar v• 
d .. ünürdü: ·- . ..,. ... • 
µf '1p fl(D1qU"fQ.1t 

"Onlar fam aiti Klfl Olarak yo-
la çıkmıflarclı. Obnüt olalar bi-
le hepıi de delil ya!,, derdi. Bun
lann birinden birini muhakkak 
bulacaima kaniydi ve zaten bu 
ümitle yola çıkmqclı. 

Şimdiye kadar uiradığı yer 
lerde aormadılı kimse kalmamq • 
dı. Bunlardan hiç biri de tarif 
ettiti aibi kimseye tesadüf ettik -
lerini aöyliyeme~iılerdi. 

Cüce reiıi de hatırlamamıtdı. 
Yalnız J>ir çok beyaz adamm yurd 
larma uinJarak aynldıklarmı 
aöylemifdi. 

Yalna adı, Süle~n olan bi· 
rinin kanlı ve bir kız çocujiyle 
beraber uiradıfmı, bir hafta ka -
dar kaldıkdan aoma Cezayire ait· 
tikleri haberini vermifdi. 

- Benimle kaç kiti geline o .;:===========; 
kadar on boncuk iatiyorlar de- 1 Askerliğe çağırış ( 
mek.. IJ.L....------~--.~--.~~-

'( Dedmı var )' 

- Evet.. KacbldSy ukerlik ıubeai reilliiin· 
- Siz oldukça akıllı imanlar- den: 

ımız yaba .. Olamaz.. Şu'bemb laaa lmmetlerinden aablk 
Yabancı adam birdenbire ka- mehaı Fehmi Be,in oilu 322 - 328 

bul ediveneydi, bonculdarm kıy- dojumlu Kemal AWiilmuhid Efendinin 

metini dütürmüt olacakdı. Bu yüz ilindan Jinni dört aaat zarfında lıtan
den biraz naz etmeyi dojru bul- malda ile Kadıkö,. ıabesine, bariçde 
muıdu. İM balandaia mahal ukerlik ıuhesi 

T üman. ftlltuiyle memari,.et n adrelini hiJ. 
ere • dirmui. Ala· takdirde bnani muame-

- O halde aidemeyecekler, de- le yapılacak~. 
di. 

- Nud iaterlene.. 
Yabancı adamın bu cevabı kar-

911mda trcüman pazarlık yoluna 
sapmqdL 

Uzun uzadıya münabplardan 
aonra sekizer boncuia razı olmut-

' . . 
Kacbkay askerlik ıubesinden: 

Şuhemizia laaa hizmet .wt.inla 
271 .. ,. ... da J'Ulh ıa .. ldzmetli 3Z4 

dolumla lzmir qpara milhim bpta. 
nı AJuned Fehmi ot. Hüeyia Şikrii 

1 d k h Ef•dinin ili..Un 24 ... t wfmda Pi'" lardı. Hazır ık yap aca ve e- hemize miwtı, laariçde ...._.._ 

men yola çıkılacakdı. iu mahal ubrlik pi.si ftlltuiyle 

Yabancı adam hareketinden e- •dreüıt ltildirmeai. Akli takclirc1e 
vel cücelerin reiaiyle ıörüpnütdü. hakJm.lla kanuni muamele ıa1J1ik .m.. 
Baralara :ra'bancdar airaJIP ui· alalrs 



6 

ERMENi 
PAPAZLARI 

Bir milyonluk 
gerdanhk 

Icad edecekleri elbl- Çalınan gerdanlık 
seden vazgeçmiş 

gibidirler 
Ermeni Patrikanesinde Cumar

t:eıi rünü kıyafet meselesi için bir 
toplantı yapılacakdı. Fakat bu 
toplantı •elecek hafta Pazar gü
nüne tehir edilmitdir. 

Bazı Ermeni papazları Ermeni 
Patrikanesine müracaatla çıkan
lacak dini kisveden aonra sivil el
bise içinde yekdiğerini tanımak 
için bazı alametler bulunmasını 
istemi!lerdi. Bu arada daha ziya· 
de yakalık kravat yerine beyaz 
düz Ye dik kolalı yaka üzerine a
~ağrd2m düz siyah bir parça geç
mesi teklif edilmekdHir. 

bir ttlrltl bulunamıyor 
Londra, 7 - Prens Corcun 

muhtqem düğünü esnaımda bir 
çok tanınmıt adamların, kralların 
bir arada bulunması dolayısiyle 

her hangi bir hadisenin çıkması

na mani olmak için İngiliz po
iiai fevkalade tedbirler almıtdır. 

Buna rağmen Felemenk Kralı
nın kızı Prense~ Yuliana'nm ıa· 
yet kıymetli bir ~ ... - .:~P:!ığı kay-

bolmuıdur. Gerdanlığın kıymeti 
bizim para ile bir milyon lira ka-

dardır. 
Meşhur İngiliz polis te§kilatı 

Skotland Y ard gerdanlığı bulmak 

Hitler 
Fransız bilyillderlle 

sörilşecekmi 
Hitlerin silihsızanma itleri 

murahhası Fon Ribentrop, Lon • 
dra ve Paris seyahatlerinden dön -
dükden sonra bu iki memleket si .. 
yasallarile görütdüklerini Reisi • 
cumhur ve Baıvekil Hitlere uzun 
boylu anlatmııdır. 

Şimdi Ber1inde §ayanı dikkat 
bir ıayia dolaııyor. 

Bu ıayiaya göre, Sar reyii.mı 
bitdikden aonra, Her Hitler ve 
Hariciye Nazırı Baron Noratm 
Fransız biL§vekili M. Flanden ve 
Hariciye na.zITı M. Lavalle görüt· 
meleri pek muhtemeldir. 

Alman matbuatı, son Sar an -
la~ma11 hakkında çok memnun 
makaleler negrehnekdedirler. itini üstüne almış, fakat bütün ç.a-

Dün bu hususta yaptıimuz te- lı§maları hiç bir fayda vermemi§ p • t • • • 
maslara nazaran Ermeni papaz· ve gerdanlık bir türlü bulunnma- arl5 e numayış 
!arının istediği bu kıyafetle de d 
ookakda gezmelerine imkin yok- MI§ ır. Harp malftllerlle po-
dur. ~ü~ü bu te~il ~e hususi bir M kt b t 1 bes·ı }isler çarpıştı 
ruhanı kisve mahıyetıne geçecek- e e a e . 
dir ve bunun dig"erlerinden hiç bir Parıs, 10 (A.A.) - Bazı harb 

( /Jaş tarafı 1 incide) ) "'11 · b 1_ 1 "d 
farkı yokdur. Kanunun ruhu bu ma u arı yenı aşıır.an arının ı a• 

Abidin bu i~le b:zzat pek yakın· l d ·· · 1 gibi hallere de mani tetkil etdiği resi a tın a numayı9 er yapmıt· 
kanaati vardIT, dan me§gul oluyor. lar ve poliı, inzibatı muhafaza i-

Ahmedin karısı . 
ne diyor?· 

( /Jaş tarafı l ir.cide) 

lar akdığmİ görünce hemen ee -
zahaneye girmitdir. 

y alnız mektep talebesinin ha:-iç· çin müdahale ettiğinden bir takım 
teki spor klüplerine gireb'lecekle ~ küçük hadiseler olmuıdur. 
ri haberi doğru değildir. Ben böy- Katiyen siyasal olmıyan ve an.-
le bir ıeyden haberdar değil' m. cak harb malullerinin vaziyetinin 

Spor k!üpleri mektep taleb~ıi- iyileıtirilmeıini ve malul tahsisa • 
nin klüplerine girmelerini tab:ati· tının azaltılmasını protesto için 
le isterler. Fakat bu hiç bir zaman yapılan bu nümayitlerde yazık ki, 
doğru değ!ldir. bir poliı memuru ajır surette ya• 

Ahmedin avukat Meletyosla a- • . b d · ralanmışdır. 
ı ... ı d - h tt~ a Sahaları, terbıyeı e enıye sa - ___ ._ __ . ..._ ___ _ 
ıp verecegı o ma ıgı ~e a a • .. I ha da 

k d .. bit im d kemmel1 aın vasıta an, nyo · vu atı tanıma ıgı sa o U! ur. 
Ahmedin ini bir buhran netice _ kemmel, asri vasıtalarıı banyo da· sovyet Rusya 

J --= -
Edirnekapıda I 

bir hadise , 
Evvelki akıam üı:eri Edimeka- ı 

pıda bir vaka olmuı, bir genç, sa
bıkalı bir celebi bıçaklamışdır. 

Hadiseye sebep, kıskançlıkdır. 
Meıeleyi anltalım: 

Edirnekapıda Sultan mahalle· 
sinde oturan Nuri adlı bir celeb i
le Edirneli Mehmed adh bir genç 
arasında ötedenberi bir geçimsiz
lik vardır. 

l I Birinci kanun 1934 

Almanya 
aleyhinde 

Yahudilerin propr 
gandalarına mani 

olunınıya çalışılıyot 
Almnnyanın dııındaki Yahudi

lerin, Almanyada Yahudilere y•· 
pılan muamele yüzünden açdıkl•· 
n boykota mani olmak üzere ye· 
ni bir hareket hatladığı haber •'' 
riliyor. 

Almanyanın İngiltere eJçitİ 
Baron Fon Hot un tasv :bile lnsil • 
teredeki Yahudi tacirlerin de si · 
rebileceği bir Alman • İngiliz ti ' 
caret odası açmağı düıünmekte • 
dirler. 

Yahudi tacirler, birer birer, blJ• 
raya aza olmak için çağrılacak • 
lardır. 

Fakat yazıldığma göre, lngiliı 

Evvelki aktam Nuri Edirneka
pıda Ahmedin kahvesinde oturur· 
ken Edirneli Mehmed, dipndan 
Nuriyi gizlice gözetlemekde ve 
ıüphelendiği gihi ve ıayed et sal
dığını görürse zabıtaya haber ve
rib Nuriyi yakalatmak maksadile 
dolaşıb durmakda bulunduğu 11-

1·ada Mehmedin bu hali, Nurinin 
nazandikkatini celbetmİf, hemen 
dı§an çıkıb Mehmedin maksadı
nı yüzüne ıöyliyerek tokatlama~a 
baılamı§dır. Yahudileri buna yanapnak itte' 

Mehmed, Nuriden haylice da- . memekde, ve bu letebbüsü }.l ' 
yak yedikden sonra bıçağı çekib manya il~ ticarete kartı açdıklıat' 
Nuriyi ıol bot böğründen ağır boykodun bir eıeTi saymakdad~ 
ıuretde yaralayıb kaçmı§dır. Nu- lar. 
ri, yaralandıkdan s~nra yürüye, Bu ticaret odasına lngiltere fi 
yiirüye gidih p:>lise haber" vermit· İrlanda lngiliz tacirlerini b:Ii. İt• 
dir. Bu haberi alan polis, Meh - tisna içeri almak tasavvuru vardıt• 
medi çok aramıtsa da li'ulamamıt yeni odanın müteıebbialeriP • 
ve fakat o, hilahare jandarma ta· den biri bir gazete muhabirinti 
rafından ele g~irilmişdir. Ya- yahudilere kartı hic; farklı muaJP' 
tnıuu ağır olan Nuri Cerrahpaşa 

le yapmıyacaklarına itaretle: . 
hastahanesine kaldırılmış, Meh - "- Hertey yatışıyor .. Yahudı• 
med de dün adliyece tevkif edile • 
rek tevkifhaneye gönderilmi!dir. 

Bay Vasıf 

tacirlerde bu yeni İngiliz - Arrı';' 
rikan ticaret odasına, herhaJI 
lnıiliz ve İrlandalı tacirin haiı ol
duğu haklarla girebil'. rler.,, 

Demitdir. 

· d ki :t b .-.-fa at•• ireleri olmıyan klüplerde mektep 
sın e a ını oyna ı "'"·•• ...,. 
ettiği meydana çılcm•kdadır. talebeleri ne ya.pacaklardır? . 

Karısı dün demiıdir ki: Spor klüplerı çocuklardan, yanı 

Bazı çiftlik ve fabrl-
Rus dilinde tem!zllk kalan gezdi 

Bu haf ta, Alman sefirinin dt. 
dahil olduğu hususi bir toplan 
bunlar yeniden konuşulacakdı1 

_ Ahmedle dört senedenberi çekirdekten sporcu yetİ§tİrmek is· 
ayrıyız. Kendisi iyi para kaza· tiyorlar ama buna müs~ade Bedii~ -
nırdı. Fakat bunu dıtarda yerdi. miyecektir zannederım. en:m 
Bir gün çocuğuna "beni sevmiyor, bildiğim evvela çekirdekden a· 
seni seviyor,, diye kızdı, evden dam yeli~c!ir;lir, adamdan sporcu 
çekildi gitti. Ayrılma davasının olur. Vür.uJu. inkitaf etmemiş, te~
enakı adliye yanımında yandı - biye edilmemİJ çocuklar Alman
ğmdan muhakemeye yeniden yada da spor klüblerine alınmaz. 

baılanmııdı. Yalnız avukatı ge- Maar:f Bakanlığı geneler ara-
cen ıün geldi: 51nda terbiyenin ve sporun taam· 

- Ahmed bugünleTde fena, tniimünü mekteb ,fohilinde temin 
fazl;,. buhran geçiriyor, davayı bi- edecekdir. Mektebler içinde alma
raz takib etme, dedi, mahkemeye cak tedbirler çocuk lan har" cdeki 
ben gittim. O gelmemitdi. Esrar, klüblere girmekden vareste hıra· 

yapıyor 

Moskovada dilin temizlenmeti 
için mücadeleye batlanmıtdu. Bu 
tarihden itibaren resmi mahiyette 
onaylanmayan (kabul) yabancı 
kelimeler Rus dilinde kullamlnu
yacakdır. 

20 kravazör 
(Bat tarafı 1 inci de) 

Londra bahri muahedesi yapı
lırken lnffilterenin almıt olduiu 
tavrı tenkid etmit ve orada 40 
kruvazörün itini görür zannile 50 
kruvazörle iktifa etmelerinin mü
him bir hata olduğunu söylemiş-rakı içmezdi. Ben avukat Melet- kacakdır. 

yosu tanımam. Avukatım geçen Klübler sporcu yetişdirmek is- dir ki: 
Sene O"'mu" •du- Bir daha avukat d "B ki hata ı"lrincı· konfe-

• ::r • b . .. .. tiyorlaraa dııarda mektebe evam u acı ı ' 
tutma.mm. Yakayı enım yuzum- • 1 0 1 t' feransda tamir edilmelidir.,, 

t_ k d .. etmıyen gene er var. nan ye t§• 
elen, ynhud bana ILlzara yap ıgı d" . ! t İngiliz kruvazör sayısının yük-

., v•ıd· ırır erse ye er.,, 
dogru degı ır.,, ----------- selmesini, Amiral Biti, yalnız m\i. 

Berberlerin 
toplantısı 

Marmarlsln nüfusu dafaa noktasından değil, bir çok 
Muğla, 10 (A:A.) - Marmaris yoksul mmtakalarda ahaliye İf 

örnek nufus yazımı geçen per • bulma fırsatını da vereceği için 
tembe günü bitmi!dir. Son yazılı- istediğini ilave etmişdir. 

(Baı tarafı 1 inci de) ta göre Marmaris kazasının genel 
tı yapmak ;çin te,ebbüwa ıiriş- nufusu 8.310 dur. 1927 nufus ya- Italyanlar Macarları 
tik Biliyorsunuz ki lstanbulda ar- zımında Marmarisin genel nufusu yeneblldllerl 
tık-hl!;n bilmiyen herkes bir altı 7.125 idi. iki hesab kar§ılaıtırıhr- Milano, 10 (A.A.) - ltalya ve 
aylık ondiile aleti tedarik etti Te sa kazanın nufusu yedi senede Macaristan arasında yapılan fut. 
durmadan :ki liraya üç liraya saç 1.385 kiıi çoğalmıtdır. bol maçında ltalya Macarmanı 
kıvırıyor. Fakat bu it nereye doğ· 4/ 2 yenmitdir. ltalyanlar bu maçı 

Sovyet utya elçimiz Bay Va

sıf 1 Minsk' de çiftlikler ve fabri
kalardan bazılannı ıezmiıtir. 

Türk mensucat kobinatları için 
hazırlanan makineleri ıörmüf, 
bir fabrikanın ziyaret defterine 
Sovyet iıçi kadmlannın ustalığını 
takdir yollu ve fabrikanın lideTle
rini tebrik eden cümleler yazmıt
dır. 

Sonra, Sovyet hariciye komi
serliği mümeuili Kartatof tara· 
f ından elçimiz terefine bir ziya
fet verilmiş, bu ziyafetde Şair 
Yakub Kolu, ve o havalideki di
ğer edebiyat, tiyatro ve matbuat 
mensubları ·bulunmuşlardır. 

Ziyaf etde Sovyet hariciye ko· 
miserliği mümessili ve elçimiz 
Bay Vasıf nutuklar söylemiıler

dir. 
iki gün süren bu seyahatden 

sonra, elçimiz Bay Vasıf tekrar 
Moskovaya dönmütdür. 

General Basri vefat 
etti 

Balıkesir, 10 - General Basri 
evvelki ge~ üzerine bir fenalık 
gelerek birdenbire vefat etmittir. 
Ölüm haberi burada büyük b '. r te· 

Sar için 
Romada yapılan 

anlaşma AlmanyadS 
iyi karşılandı 

Sar havzasında "Reyiame ~ 
racaat,, edildikten aonra isaJİf 
temini ve herhangi ihtilafa md 
dan verilmemek için, Rom•~ 
yapılan anlaşma Almanyada ç 
iyi kartılanmıttır. ·J 

Fransız ve Alman sefirler•~ 
gözü önünde vanlan bu net~~ I 
tespit eden rapor Baron Aloı•1 

rafından Milletler Meclisine ., 

rildi. lı' 
Müıtereken varılmış olan__.,; 

netice, Avrupa Sıyasasında 1:, 
görülen bir uysallık, bir iyiler 

olarak ıayılmaktadu. "' 
Şimdi de Almanya ile ı\ ~· 

turya arasında bir uyuşmaııffl 
de edilmesine çalııılacak... JJ 

Öbür taraftan vusturya il~.r 
manyanın kendi başlarına sıı 1e' 
mıt olduklarına dair de ha~ 
kulağa çalınmaktadIT. ~ 

ru gidiyor, bunu bilen yok .. Avru- Parlenıenlolar ya- güçlükle kazanmıılar ve Macar· 
pada saçlarım altı aylık ondüle Jar çok iyi oynamalanna rağmen etsür uyandmmıttır. 
yl!\ptırnn bir kadın herhafta berbe· kında kalkacakmış kararsızlık yüzünden bir çok fu-

Buna en açık sebep ol rıı'C' 
aon zamanlarda A vusturr-~ 
buatıi1ın Almanya aleyhine bit 
ları kesmiı olmasıdır. Bun~rili' 
hükUnıet emri olduğu bildi 

rine giderek Sa!'.Inl yeniden lan- Lizbon, 10 (A.A.) - Başba • satlar kaçırmı~Jardrr. Nobel Parls mftkAfatı 
zim cttir:r. Halbuki biz de iş böyle kan M. Salazar radyodaki bir söy- Oslo, 10 (A.A.) - 1933 Nobel 
değil. Altı aylık ondüle yaptıra - levinde parlim'1tolarm yal-anda Değişen valiler barı{· mükafatı M. Norman Anıle 
c~k kadın bunu altı ay, hatta bir Avrupadan kalkacağına işaret et- Ankara, 10 (Telefonla) verilmitd:r. 1934 Nobel barıt mü-
ıene berbere uğramamak için yap· miş ve korporasyonlar mümes~il- Antalya valil" ğine Kütahya valisi kaf ah da M. Arthur Hendersona 
dırıyor. lerinin devlet kurumlarına girme- Sahih, Kütahya ,.aJiliğine lçe! •a· •erilm;tdir. 

Şunu da ilave edeyim ki bugün- lelerinin Portekizin siyasal teki- lisi Fı? zı!, Kırşehir valiliğ/.e Mut ~--

yor. 

iki tayyare çarpışd~ 
Londra, 10 (A.A.) - ~ir ,iJ 

bardıman tayyaresiyle bıd ; 
tayyare çarpı§mıtdır. Pilo -1 p 

.. d"" e· k"" .. k zabit de • mut ur. ır uçu 
ca yaralanmışdır. 

kü $/lil ~odel Uetlerle söylendiği mül~~de bir varım olduğunu söy. valisi Ekrem, Giresu; valilij:ne Kocaeli valiliğine vekaletinde bu- :wwwmH•ıma::Pt•mc:c:=a:~ 
gihi lı~.lm taçlarmm yandığı filan lcyerc:t d~m:~dir ki: Ankara vilayet idare heyeti i.zum lunan Faile, Çanklrıy& vekaletinde • Dit hekimi 
-!M1memfştfr. Yahm bu berterin "Bu müm~illeri:ı :clibiyeti dan Yahya Seui, lçcl valil~iine lmiunan Şükrü Beyler tayin edil· HiUegin Masta/ti 

1 
.:'i!;:•·.,_! 'te W.aatm~ bnğlr b:r İ!lir. 1 danqm:ı malıiyctiııdc ob.cak ve Ankarc.\ vili.yet idare heyetinden miı'er, liste yübek tasdikten geç· V t'd eıffJ1 

1 ı·ı lst. A"sarav a ' e fJiki~s' ec1i?n:ezsc yanar mr, ya • 1 yusaı:,.rı y6lnl'Z hükumı.t ycıpac.ak- 1 ~~cl<'<! !·I~?·cT~:·, I\[':;tarnoni va ı i 
1

• mi~!ir. karşısında 
n3ı· ... ,, j dı~·.,, \ gıne ,·ck~.ct•nde bu!u:r.~n Faz11, l 112 1 1 ,....--~ 
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içtn eşi yok ilaç i Nezle 

Sanol inhalan , 
rç dört damla mendile damlattmp bütün gün, "an 
t septik,, ve Jitif kokusu l<oklandığında nezle akan 
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AKTiF 
' Lira 

2508005988 

2616163 06 

PASiF 

Sermaye ....................................................... . 
lhtivat 11<çe:;i ............................................. - .... · 

TedawUICSekl eanknoUart 

Deruhte edilen enı•. ı nı ı.. tlye lf. 158 148 568 -
Kanunun 6 ve 8 incı m:ıdde· 

lcrhıc tcvfil.. :tn \'aki ıcılivaı 9 823 278 • 

Oeruhtc edilen '!Vra ı na•, th•t-

7 

Lira 

rsoooooô.-
663.914.3() 

lıt. KOçOk K1nacıyan han No. 'J.7 Hariçteki Muhabirler: 
... _ ..... __ llllFZ ..... ..,....._ .... lllım!ll!llllnı .......... ........__.-...._..... TI1lllll11ıft111111llllıııııııtıtııılilllııı-~I \J S r· k"J 3807 0~7 5 3c:A900 14 · un: aıı ·ı ogınm . .: .•• ı-ı. ı 48 <)25 28;i hı'uvesi 

Doktor Orfanidis 
Tokalliyan karıısı Su terazi 5 Nil apartrman 2 nci kata 

nakletmiştir. Telef. 43734 

Hanımefendi: 

Para saadetin anahtarıdır. Mes'ut 
olmak için zengin olmnk şarttır. 

Zengin olmak için de bir Piyango 
bileti almak lbımdır .. 

Behemehal bJr Yılba~ı Piyango 
blletl almız-

ı. .. 1•ta.nbu1 Dördüncü icra Memur· arttırma 15 ıün daha temdit edi· 
.,Undanı lerek 29/ 1/ 935 tarihine müsadif sa 

\!tına tahvili kabil Serbest dövlıleı 9 442 r07. 84 

Hazine Tehvlllerl : 
l)eruhte edilen c,·rıkı naktlyc i 
'{ arşılı~ı L.158.748.MS.-
l\anunun 6 \'C 8 lncı mad-
delcrlne ıevflknn vaki tediyaı 1ı .. 9 82.l 278. -

Senedat Cüzdanı : 
H:ı.zine bonol:ın · · · ···· · ~ L. 3.746 027 60 
ncari senetler •. . .. ... . ~. .. 'l 028 ~(ı7 86 

Esham ve Ta hvillt Cilzdanı: 

esham { Deruhte edilen e\·r:ı·ı 
ve kı naktiyc k:trştlığı ,. 27.842 552 22 

ıah .. ·ilAt [ itibari kıymetle J 
Esham v~ Tah11ildt .. ......... . . _ 4.710.242 ~2 

A lun 'e dö,·iı üzerine ıw•ns 
f ah,ilAt ilırrinc avans 

108.200.79 
.3~ 1.108 t9 

His!ledarlar· .......................................... · · 
muhlellf 

YekOn 

14.i9i 207.48 ({arşıhiı cama men altın olarolı 

148925285 

JO {(j!).395.46 

~2 552 794 74 

429 30898 

4SOOOCO- 1 

T T 244 5Qf ~5 
l!!iO tı I 4.806 .~S 

tedavüle vazcJilr-n &L 10688.000 159613285 -

------ı 
TUrk Lirası Mevduatı : 

~:~:~:z :::::~ .. : ·::::::::::::::::: ~ ·-----
18 100986.J 

18 ıou 986. iO 

Döviz Mevdua ı : 

~~:~;~17 :: .... : .. :.:._ ·:.::::.:::: . ! 1049242812 
001.?~n,, rı 099 655 sa 

,nuh telif .... -·. .. . . ....... . 46436 90507 

Yak On 250 914 80t> J5 

2 mart 1933 tarihinden itibaren~ 
lslionto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yUzde 4 1·2 

Satılık plyaano 
Çapraz demir kadranlı Alman 

Piyanosu ucuz satılıkdır. 
B~yoğlu Tarlabaıı caddeıi No: 
109 haneye müracaat Tel: 
4077 4 ( 5558) 

GENÇ DOKTORLARA 
KARLI RlR ]S 

Kadıköyünde, İ§lek bir mahal
de, eıyasiyle beraber acele devre-
dHecek bir muayenehane için Bey· 
oğlu, Asmahmescit, Kanhi hanın· 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
1 - (5000) kilo Mazot 19 • 12 • 934: çar§amba günü saat (14) 

2 - (30) Sandık gayet inceteneke 24 • 12 - 934 Pazartesi saat 
(14) 

Satın almacak mezkUr iki nev'i malzemeyi vermek istinyenlerin 
ıarlnAmeleri gördilkten aonra pazarlığa iştirak edebilmek Ö2ı~e yüz .. 
de 7,5 terninat)ariyle beraber hizalarında · gösterilen gün ve saatte 
Ciballde Leva~ım ve milbayaat Jubeıine müracaatları. 

(8433) 

da 5 numaralı daireye hergün sa· ~ 
at 18-20 ye kadar müracaat edil-

~eminli ehlivukuf tarafından lı ıünü aynı saatte tekrar edilerek 
ı· 1.rnına iki bin dokuz yüz dört artırma bedeli muhammen kiyme
~' ltıYlnet takdir edilen Loncada tin hisseye muıib yüzde yetmi~ be· 
~\ Muatafapaıa mahalletinin ıini bulmadığı takdirde 2280 nu· l L A N 
~ llta caddesi ve Hacı Arif Efen· maralı kanuna tevfikan satış ıeri Üç adet fatura defteri. Ve üç 

melidir. Günün -Fotogralları 
Muhtelif gaıetelerde çıkan gOnüo badisetuioe ait fo. 

tograflarla ıpor mecmualarında glirdüğünüı spor hare· 
ketlerine ait folograflar valnı:ı lstanbulda VAKiT 
l<litüphanesinde satılmaktadır. 

-., lonca sokaklarında atik 19 bırakılacakdır. 2004 numaralı icra adet musaddak gümrük defteri 1 
l9 ln"k d' 9 21 ve ifli~ kanunun 126 ncı maddesi· ' u errer ve ce ıt - mı- Rıhtımda Cemilin kahve.inde za· 

~~~ı tahtında dükkanı mü§temil ne tevfiken İpotek ıahibi alacak· yi edilmitdir. Bulup mezkUr kah- • 
/( .. . ·' ... '\ .. "·" . l~ .J e.htab hanenin ipotekli olan lı!arla d! ğer alakadarların ve irti- . d'I k 

"'IJ '4 veye getıren memnun e ı ece • 
ı..t t 30 hissesi Haralanboı Kos- fak hal~kı ıahib1erinin iıhu gayri d' (646) ·r:--................ - ....... ·-·-.. --····--··•ıııı•ı·::-·-n• .. ••n•·-··· ............. - .. .. ~ ır. :,·-........... - ... - ........ - ..................... -.. • · ................... _ ...................... 

0 t~~~;:;;~:.:!:-:~=~::..:~:~ :::;,~~~ ~~~;;:;:; .. ~~:1:::·.ı:: ı LA N il Dr Ahmet Asım d 
'ıli~h açık arttırma ile aatııa vaz iddi~larmı evrakı müsb!teleriyle Alliyeli Azak zade Tevfik Be- !~ • I! 
~it olub 2111935 tarihinde 20 gün içinde icra dairesine bildir· yin hanesinde bir yüzük düşürül- :i o k •• ş•f y d :İ 
~ttk"llıeai divanhaneye talik edi· melerİ Jazrmdır. MÜŞ Ve ÜÇ Senedenberİ sahibi ZU• S~ rta oy 1 a ur u Ü 
~~.14~1/935 tarihine müıadif Aksi halde hakları tapu sicille- hur etmemittir. Her kimin ise ii f· 
t .. ~ ~eaı günü saat 14 den 16 ya riyle sabit olmadıkca ıatıf bedeli· evsafını aöyliyerek alması için Be- !f Tramvay yolu Muallim Naci Cad.115 tl 
"cl"'t' t k tta T" t dd . d A k :ı f: 'tıı.~ •tanbul 4 üncü İcra daire- nin pa;;Tnfhrılmaımdan haric a· yazı ıya ro ca esın e za i: latanbulun en ıüzel yerinde, genit bir park ortasında. her türlü ani kon· :: 
~~.ll.çık arttırma ıuretiyJe satı· hrlar. A1akadarlarm iıbu maddei zadeler apnrtıman~n.fa 55 nuıtıa • n foru haiz, çok temiz, fiyatlar çok ehven ve kadın erkek her türlü haatalnra ~ 
~~ ~~t. Arttırmaya ittirak ıçın kanuniye ahkamına göre hareket ı nya mür~cl\at etsm !I açıkhaatahane. Yatak fiyatları iki liradan itibaren. P 

lh..". t~ı - h . h' etmeJe .. i ve daha fazla malumat (3499) n D v k d ı· ti 1 d' •t f t k ba b L R ,Qııh .. •aıU ammenenın ısseyP. • El ogutn Ye a ın ame ıya any c aııan 111 , ı ı , sur, ve una P\:lUet :
1 ~ lt ~ıde yedi buçuğu ni~betin- almak İ~tiyenlerin 934/ 3585 nu· __ ....._ ___ ......,. _________ il ameliyeler için husuai fi7atlar. Arzu edene fiyat listesi ve bro§Ür j! 

~~ lbınat akçesi alınır mtt :ı-:ı~ mara iYe memuriyetimize müraca· Kadınlara n gönderilir. Telefon: {42221) ıı.~ 
lft( 'ı "erai ruıumu beledı'ye ve va· atları ilan olunur. (3570) • • •d Ü 

t\ m UJ e :::::::s:::::a::::::ım::u::ıa:::::::ı.-a::ı:::ın. .. .n::::::m::r.:::::s::::mn::m:ıw•• .1 F uıınur.ws:: b._ teai .. . ... d" A "\ h el ınuıterıye aıt ır. rthr· =-------------a 
~ttı ~· e1i hisseye musib muham· ıl .. YENi ÇIKTI 
~ldtt~l'ınetin yüzde yetmiş be§ini Gor:o Baba 

aürpiriz hıuırlarnakda olan Ho1ivutun 

dördüncü sene ıon ıayııı Feriha Tevfik Hollvut ~dl a\t takdirde ihalesi y~pıla-
tq r. ;\1 • h Fiah 100 kurut il t ... ı. :sı alde en son arttıra~ 
~ ~tıhiidü b"' I · ı k Tevzi yeri - VAKiT Matbaası 

Bayram için ucuz ıapkalarmızı 
fstanbulda en büyük ve zarif Mod 
Olca salonundan alınız. Sultan 
Hamam, Havuzlu han yanında 
No: 22. 

Ö 
.. .. • af b" "k bi h Hanımın renkli bir resmi ve en son si-

numuzdekı h ta uyu t usu· 
, .. ~ a c:ı oma üzere , .. ___________ ma:ıaii 

llaçıarınızı ~::~:. ~nim necoti 
ıi nüsha ile okuyucuJanna büyük bir J nema haberleri ile çıkmışdır. 

,. den alınız. Reçdelerini:ı bilyOk bir 

dikkat, ciddi bir iıtikımelle hazırlınar. fost ot in ne cali 
~AÇLARINIZIN 1 s o !v 
Guzelliğini 1 v 

YARADILA!v 
\\ Görmek Yagsız NE CiP BEY Briyantinini 

Ediniz ~1sı-e:R MislNlz1 1 T e c r ü be 

ÇÖ~, kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombul 
knvvetli ve neş'eli olur. F. T. 620 

Barlarda, 
Çaylarda 

1 
Spor meydanlarında 
SAÇLARINIZA 

Hayran olurlar ~ 



Çocuklarınızı 
müsabakamıza 

yazdırınız 

KUPOn 
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Terfi edilen ve memuriyetleri HARB 
değiştirilen adliye memurları GELİYO 

1111 Ankara, 10 (Kurun) - Adli -
yede yapılan terfiler ve değişik -
likler listesi yüksek tasdkiden 
geçmişdir. Listeyi bildiriyorum : 

tST ANBUL KISMI 
90 lira matlı Konya Ağırceza 

reia'liğine tahvilen İstanbul ağir 
ceza reiıi Aziz, 90 lira maaılı lı
lanbul aiır ceza reisliğine lzmir 
aiırceza reiıi Fuat, 55 fer lira ma· 
atla Balıkesir mahkemesi reiıliii
ne Üsküdar müddeiumumisi 
Haydar Naki, Alaiye aza -
lıima terfian lstanbuldan Se
lim, Artvin mahkemeıi re· 
iıliğine müstantik aza11n -

dan Haliı, Bolu mahkemesi reis • 
liiine lıtanbul azaımdan Nüzhet, 
latanbul 2 inci ceza reisliğine Ba
lıkesir istintak hakimi Cemal, bat 
müddeumumilik birinci 11nıf 
muavinliğine, muavinlerden Lüt
fi, ikinci smıf muavinlije 
uçuncü ııruf muavinlerinden 
Muıtaf a Remzi, latan bul Müıtan
tik azalığına terfien Aydın müd" 
deiumumisi Necib İstanbul ajır 
ceza azalığına, ahvali sıhhıyesin

den dolayı Van ağır ceza reiıi Hay 
reddin, Oıküdar müddeiumumili· 
iine Sinop Adli ihtisaı müddei 
umumisi Hasan Tahsin, Samıun 

Hukuk mahkemesi reiıliiine terfi· 
en lstanbul hakimlerinden Ali Ga
lib, Giresun müddeimumlliiine 
terfien lıtanbul Asliye mahkeme
s~~en g;~:t, lstanbul Asliye aza· 
lığına terfien lstanbul müddei u
mumi muavinlerinden lsmail Hak
kı, İstanbul Asliye azalığına Bah
keıir müddei umumiıi Salih Zeki, 
45 lira maatlı lıtanbul Sulh ha· 
kimliğine Trabzon lhtiıaı müddei 
umumiıi Hayrettin Şarki, Yozgat 
mahkemesi azalığına Oıküdar 
müddei umumi muavinlerinden 11-
hami, İstanbul mahkemesi azalığı
na Birinci sınıf müfettitlerden Sa
id, Bqmüddeiumumilik birinci ıı· 
nıf maavinliğine 2 nci 11nıf mua· 
vinlerden Burhanettin, latanbul a
zalığına terfien latanbul aza mü
lazrmlar .• ıdan Adil, lıtanbul müd
dei umumi muavinlijine terfien 
muavinlerden Şekip, Bahkeıir 

müddei umumilijine terfien lıtan
bul Sulh hakimi Sünuhi, 40 lira 
maqla lıtanbul Sulh hakimliğine 
ııbhl ahvali dolayıııyle Antep ıulh 
hakimi Retat, Aydm azahğma ta· 
lebiyle bq müddei umumi mua• 
vinlerinden Emin Bülent, batmüd-

1 dei umumi muavinliğine Eskitehir 
hakimi lsmail, latanbul ıulh ha
kimliğine terfien Retadiye hi.kimi 
Abdurrahman Fahri, lstanbul sulh 
hakimliiine lıtanbul hakimlerin· 
den Sabahattin, Oıküdar müddei 
umumi muavinliğine latanbul müd ı 
dei umumi muavinlerinden Kitif, 
lstanbul iza mülizimliğine Tekir· 
dağ müddei umumi muavini Ali 
Rüttü, lıtanbul müddei umumi 
muavinliğine Söğüt hakimi Meh
met ismet, lıtanbul müddei umu· 
mi muavinliği11e Karı muavinle- ı 

rinden Aziz batmüddei umumi 
muavinliğine Eskişehir hakimi Ra
hme, lıtanbul aza mülizi;:ılij!ne 
a.bk mezanlanndan Meliha. 

maath Diyarıbekir ibtiaaa bikim
lijine 70 lira maatı mütebakisi tah 
ıiıat olmak üzere 300 lira ile terfi· 
en Manisa müddei umumiıi Sadık, 
70 lira maaıla Diyanbekiı; reiı1i· 
ğine terfien Eskitehir reisi Osman 
Ramiz, 70 lira maatlı Balıkeıir 
ihtisaı hakimliğine (70) lira maq 
mütebakiıi tahıiıat olmak üzere 
300 lira ile Kayıeri re!si Meıut, 70 
lira maqb bqmüddeiumumiıi 

baımuavinliğine baımüddei umu· 
mi muavinlerinden Bedreddin, 70 
lira maatlı Borsa ağırceza reisliği
ne talebiyle Adliye müfettiıi Oı· 
man Sabri, 55 lira maatlı Y ozıat 
reisliğine muvafakatiyle Malatya 
ağırceza reiıi İbrahim Etem, 551i· 
ra maaılı Malatya ağırceza reisli· 
ğine terfien Konya reisi Jbrahim 
Etem, 55 lira maaıh Afyon reisli· 
ğine Sinop ihtisa• bakimi Yahya 
Sezai, 55 lira maaıh Kütahya aza· 
lığına ahvali sıbhiyesine binaen 

atlı Kozak izabiına müıterek va
zifeye nakline karar verilen Borsa 
müddei umumi muavinlerinden 
Harun, 40 lira maaılı Edirne iza· 
lığına ııhhi ahvaline binaen Ban
dırma azasından Nafiz, 40 lira ma 
aıh lıparta azalığına ııhhi ahvali
ne binaen Köyceğiz hakimi Ki
zım,40 Ura maath Alaiye müddei 
umumiliğine ahvali sıhhiyeıine 
binaen Mut müddei umumisi Ali 
Rıza 40 lira maqlı Adana azalığı 

' na talebiyle Siirt müddei umumisi 
Necib, 40 lira maqlı aBrtın müd
dei umumiliiine terfien Sarayköy 
müddei umumiıi Satih Nurettin, 
40 lira maatb Aydın müddeiumu
mlliiine terfien Utak müddei u
mumi muavini Halil Kamil, 40 lira 
maaıh Bandırma izahiına terfien 
Korkuteli hakimi Necati, 40 lira 
maaıh lçel müddei umumiliğine 
Orıüp ceza hakimi lsmail Hakkı, 
40 lira maaıh Siirt müddei umu
miliiine terfien Ceyhan müddei 

A:liiye azası Emin, 55 lira maaıh umumisi ltmail, 40 lira maat\ı Si-
Eskiıehir reisliğine terf ien Afyon irt azalığına terf ien Pazarcık hl ki 
ağırceza reisi lbrahim Etem, 55 li- 1 

mi Hüseyin Ki.mil, 40 lira maat ı 
ra maaıh Kayseri reisliğine Bolu 

Aydın hukuk hakimliğine terfien 
reisi Sait, 55 lira maath Borsa • 

''dd • tl""'" S "d Keıan hukuk hakimi Abdülkerım, mu eı umum ıgıne amsun mu I . ... h 
d • ı · c ·ı 55 l" ı *"O lira maqh mut azalıgma a va 
eı umum ıı emı , ıra maaı ı I . . b" S f "h' .. · " . ... . 1 sıhhıyeaıne ınaen e erı ıaar 
Samıun muddeı umumıhgıne ı- h~'-' . Ra f 40 ı· 1 Me-. . 1 . cu.ımı u , ıra maat ı .-
parla müddeı umumlsı brahım . ... 1 ... t rf' G · ntep . . . .. . sın aza ıgma e ıen azıa 
Etem, 55 lıra maath Van reııbııne . dd • ---• • · Mustafa 

f. K ibt" h4 kimi. Re • mü eı umuuu mua~ını 
ter ıen ara ıaaa • mzı, K....ı, 40 J"" 1 SefwiJd.-r 
55 lira maatlı Kaıtamoni azalığı· h"k' 1 . .,. f~Cı h ha·k' . . . . a ım ıgıııe ter ıen ey Jn ı· 
n~'dtadh~ılıne ka1r~rFvehmrıl~nz:aıreso55n mi Ahmet Baki, 40 lira maath 
mu eı umum sı e ı ıya, T b ... 1 1 h aı· sıhh"ı•e ... ... . . ra zon aza ı ına a v ı J • 
lira maath Van azabgına tahvitıne • ... 1 
k .1 A d b k k b" k' . ıine binaen Kaatamonı azası bra-arar verı en y ın u u a 1111ı üd' d • 
Al. R 55 ı· ı T b him 40 lira maatb Mut m eı 

ı ıza, ıra maq ı ra zon ' M d' "d 
'h · "dd · il'i' (55) umumilijine terfien ar ın mu • 
t tısas mu eı umum ı ıne •• M" taz 40 
1. 1 .. b k' . 250 1. dei umumi muavını um , 
ıra maat ı ve mute a ısı ıra hi.k' 

tahsisat olmak üzere muvafakatiy· lira maqlı Gireson hu~~ • ım· 
le Borsa müddei umumlai Cemil, liğine terfien Tercan. bakım~. Hu: 

45 1• 1 M . "dd . liiıi 40 lira maqlı Bııa muddeı 
ıra maq ı anısa mu eıu- ' 

mumiliğine Adliye müfettitlerin- umumtliğine terfien Ony~ ceza 
den Mehmet Rıfat, 45 lira maaıh hakimi lnnail Hakkn 40 bra ~·
Aydın müddei umumiliğine terfi- qlı Bur~ müddei ~uml ~uavı~
en Kocaeli izaıı Mustafa, 451ira lijine terfien mua~ın Fah~, ~. lı
maaılı Tokat azalığına tahviline ra maaılı Köyceğiz hlkimlıiine 
karar verilen Urfa hukuk hakimi Kandıra hukuk h;:imi Receb, 40 
Mustafa Aıım 45 lira maaıh An· ı lira maqlı Urfa hikimliiine ter
kara azalıiı~ terfien Haymana fian Seyditehir hakimi Şerif, 
hakimi Muıtafa Zühtü, 45 lira ma· (Sonu yarın) 

----·----• •••••••www 
;-----~ei···~e-Gürbüz çocuk 1 
: . 
i müsabakası 1 
1 : ............ ._ ...... _.. .... ·--·····-·······-·------·--·----... ------·----·· 

90 lira m&aflı lzmir ağırceza ' no. 82 - nadya rf o. 83 Sitare -
reisliiir.e terfien baımüddei umu- Güzel ve gürbüz çocuk müsabaka mıza giren küçüklerden ikisinin 
mllik '-fmuavini Silreyya, 70 lira daha resmini bupn koyuyoruz. Müaabakamıza ittirak ediniz. 

Yazan: Fransi Dölezi 

Başlangıç 
Bu satırlar 1911 •enainin Ma· 

yı• ayında, 1914 Hairan ayından, 
büyülı harbin ortaya ,ılmuuuulan 
tam ü ' sene evvel yuıl11Uftlır. Bu 
•ahrlan, tlıt siyaset ile ufrtlfllll 
muharrirler aranntla, laalıilıati 
görtliifii, olacaldan, tliifiintliiiii 
gibi yazmak caaretintle bulunan 
te1' adam )'GZmlftlır. Bu adam 
Frana Dölezı"'tlir. 

M. Delk••• 
' 

1911 •en.mtle FraıutUla ,ı1ı

mq olan bu lıitab, üç Hne sonra 
olacalılan, ve bu olacalılann uzalı 
ya/tın •ebeblerini bildiriyor, lalıat 
lıinue, o .,,.,...,. lııana inanmı· 

yordu. 
O ;zamanlar Frtıtui Döle.ıi tlalaa 

bullÜlllıi elronomid ıöhretini lıa.: 
uınmamqtlı. Ona ._atlece bir "u· 
lıala,, iliyorlartlı. Halbulıi, ba iri· 
tabtla yadılılan ıaflam bir görü
ı•, laatliHlerin tliifecelıleri netice
leri pefin laaber veren bir wöriife 
dayanıyordu. 

Frann Dölezi büyülı bir mu
laarrirtlir. Her eline altlığı mevma 
can verir, onu satlelqtlirir. Herlıa 
taralıntlan anlafılacak bir biçime 

lıoyar. Böylece, dünyanın en h· 
J'lfılı, en yiiluelı bilgilere dayanan 
iflen, onun diliyle lıolayca anlQfl
lır bir hale gelir ve büyülı itleri, 
anlaıılmıyacak bir dille ymmalı 
itltlianntla bulunan ulıalôlar, o
nun önünde tıPlfıp kalırlar. ••u .. 
lrib insanın ta lıentlintlir,, derler, 
tlofru •• 

Döle.ıi de öyledir. En büyiilı 
meziyeti de cuaretitlir. Yalnız, 
bu caaretini lüzıınuuz yere lnıl· 
lanmaz. Ne zaman icabecler•e, o 
7ama'1 tlofruyu söylemelıtlen çe· 
~,·nmez. T elalilıeli zamanlarda 
Dölez:, insanlara, bütün dünya ;,.. 
•anlanna tehlikeyi İfaret etler. 
Bunu fimtliye katlar bir çolı lıere 
yapmqtlır. 

· Yalnız, Dölezi'nin ba iJGretle
rintlen hiç birisi, olıuyucularunıza 
,evirecefimiz "Harb geliyor • 
1911,, üimli ~ lıitabı iratlar 
a,ılı, iddialarını übat edici olma
mıttlır. Bu lıitab, bugün bulunmaz 
bir ltale •elmiftlir. Saygı lıolmo-

mqJır. Bunun i,in te/ırtJT 
man tliifünülmiiftlür. UJıitt, 
lezi, telırar ba.hrJacalt olatt 
lıitabına ••Harb geliyor• I 
diye bir par~a tlalaa ilave 
idemifllir. 

O zaman, yani 1911 tle 
naıl ve niçin gelecefini 
yülı elıonomİ•t, ba ilicM 
""""'a tla, harbin niçin ,,. 
•ebeblertlen gene gelecefbll 
latmalulatlır. Arhlı sözü 
ne bıralnyonız: 

Harb geliyor 
1911 

Yakın bir barbden, bir ~ 
timalinden bahsetmek, ilk 
da delilik olur. 

Bizi ıulh rüyaları ile o 
uyuttular ki, parlamento 
kametlerin harb ihtiru 
rer fren olacağmdan o kadat 
settiler ve bizi kütlelerin 
zularına istinad ettirmeie 
dar abtdu'dılar ki! •• 

Filhakika, bütün dünya 
larına aonalar, ortada k 
bir ıey kalmaz. Alman 
bizimkileri (Fransızları) 
ıih yapmak istemedikleri 
lrihhhr. 

lngilterede, halle rahat 
fabrikalannda, made • 
lqmakdan batka bir teY • 
mekdedir ve Fransızlara 
amele olsun, kiylü olsun, 
proleter, radikal vatanpe 
nelmilel ao.yalist olmn, 
ıulhdan bqka bir isteği 

Eier bütün bu milletler 
mukadderatlanna hildm 
her teY yolunda ıfder, bi 
korkacak bir ıeyimiz o 
kat maalesef, bu milletle 
biri, harici ıiyaaetlerine 
delillerdir. Ne bu miD 
de parlimentolan ula bir 
maliimattar delillerdir. 
bir kaç kiti, haberleri ve 
bile olmadan, bu milleti_. 
ğır ihtilaflara aokabil" 
harbe ıevkedebilirler. 

Bu hakikat 1905 
kendini ıöatermitdir. 
M. Delkaue, on 
Fransanın dıt siyasetini 
yordu. Parlamentonun 
nı o kadar kazanmıtdı Jd, 
yanatı münakqa bile e"1i ~ 
hemen kabul ediliyordu· 
küçük adam bundan o ~ 
yük bir gurur duyuyor~~. 
kabine arkadaşlarına bı 
maz olmutdu. 

1904 • 1905 senesin~ 
kaue, lngiliz kabinesi ile 
rak ve kimseye haber 
Almanyayı çember '1-
batlumtdL 


