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lnglltere 
ticareti 

ı lya ve Habeş 
Musolini: " HABEŞLER TECAVUZ E
DERSE ITALYANLAR HAZIRDIR,,dem1t 
Habeş tan Roma maslahatgüzara 

ha mllQe müracaat edecek · 
Son ıeleİı 1aıi1iz ıazetelerinde fnkalide memnun etmitdir. Çün

Habetistan - Jtalyan meselesine kü öncelerde de yazıldığı ıibi, 1-
dair bazı tafsilat çıkınakdadır. talya kralı daha geçenlerde bu ha. 
Mabetler tarafmclan yapddıiı aöy Valiyi ziyarete ıitmitdi; 
lenen hücum inrine iki ltalyan Kral bu seyahatinde, Habe,ia-

Habet kralı W• .. t.11 
tanareai de hanlamnq ve Ha. tan hududunun bet mil yalanlan. ve otlu 
...... üatiille bomba atmqdır. na kadar sitmitdi. Buralan iee, ·------------.-

Somaclaa, ltalyan Somaluı timdiki a&ftf yerinin pek civan- ERMENİ 
hü'ld\meti, taJprelerin a&JUIDI dır. 

çojalbmf Ye 119Vlde daha çok u- H6cmmm Mabetler tarafmdan PAPASLARI at flmdlden esrarlı lfler ortaya çıkıyor 
ker pndermitclir. yapıldıiı haber verildiiine naza • 

Bu hiicam llldileainia hilbaı• ran, bu, Mabetler tarafmdan J - yeni kanunado rl117e
ltaiya kralı ~da bu._..,adıiı talyanlar üzerine yapdmq olan 
biranda ........ i, ltaJ,anlan ikinci hücum oluyor .. Daha ıeçen u bir vazife sayıyorlar 

ay, timall Habe,iatanda Gondar • Dqar~ ralaaal lmJafede ,_. 
·da ltalJaD konaoloahaneaine ıi • meli yasak eda 'bir bmm iwi
llhb Mabetlerin hücumu dola71 • ne, ~ mahtelif rahaaf 
aiyl.- ha iki memleketin aran pels ımhafilde lruumm icablanm dü
prsinlepnitdi. Sonra, Ha&etia • fÜDlllek içia topl"'Dblar yapırhiek 
tan h6kameti bu hadiseye çok • - bere veya yapıhMkda ol~ 
aef ettilini bildirmif, her Od pZllllfdık. 
memleket yeniden ıulhpe"er te- Bu ara, ermeni ~ 
minatta bulunmu,Iardı. . hant mecliai de ı.. pmanld tep. 

·r ..... ._,._. ................ 
Hudud .ıweleai hatıa.termit, ritinin, n.'81it meCliain uaJarm. 

Mabetler ltalyanlann Habet ar&· dan batka kliae vaızlannı da ha
ziıine girdiklerini ileri ıürmiifler· buat davet kliıdlariyle çajıraca. 
dir. iını haber vermifdik. 

lknici bir açıklık sebebi de, J. Bu fevkal&de toplanb için, .. 
talyan~ hotnudıuzluiandan meni patrilinin hazırladıiı davet 
geliyor: Çünkü Mabetler, ltalyan- kifıtlan vaızlann eline delnıit 
larla mnmd anlapaya ralmen, Ye bu lrqıdda teabit eclildiii ıibl 
Japonlara bir çok iktisadi fırsat· dün fevkalide toplanb yapdmq-
lar vermekteydi. dır. 

(Devamı 6 mcı da) (Denim & mcı da) 1rka daQılacakmı? Pren• JorJ n 11ar1•ı Y1ı1n•n pr•n•e•lerlnden Marina 

l$erlinde Nazi J rJ kral 1 ak'> ~elan~- o mı o ac , 
nha daha YUife -
ıine nj~yet Ye -

rildili . haberi 
ı.U,W ..... ti. 

. :aret nezareti 

Evvelce verdiğimiz bu haber 
Bir tekrar mey-
T dh. • dana çıktı 

e 1 şçı Gazetemizi muntazam takib e-
den okuyuculammz hatırlarlar. 

Marsllyada tevkH Eylülün ilk ıünlerinde daha lnıi-
edlldl lis Kralmm otlu Jorjla Yunan 

lnailizce "Deyli H..Ucl,, ıaze.. 
telinde okunniuttur: 

"Manilyada Yuıoalavya koa· 
aoloaqnun talebi üzerbae Fransız 

Prenaeai Marinanm reamen nipn
landıkları ilk ilin edildiii vakit 
f&Y&nı dikat bir haber netretmit
dik. Bu habere ıare eaki Yunan 
Batvekili M. V enizeloamı tepb

büaü ve çalqmaaı neticeainde ta

hakkuk eden hu izdi'ACID maba
dı lnailis Kralmm oiluna Yunan 

Kadınlar 
olabilir 

asker 
mi? 

tahtına ıetirmek ve Yunaniatan- D kt B N d• S •d •• 
daki cumhuri,._t iclareaine bir ni- o or ayan a ıre aı e gore 
hayet vermekdi. bu olmıyacok şey değildir 

(Devamı 6 mcı da) 
Kaclmlanmızm aoa ıfinlerde 

ı..--H_A_B_ElllllllllllllllllllC~~ aldddarı büjiik· ıİJ&ll haklardan 
aoma uker olup olmamaları da 
sünün meaelesi ludine ıeldi. latanbulda m çok aablan pu

tedir. lllnlannı Hahere Yerenler 
klr eder. 

Bu mesele hakkında tanmmq 
doktorlanmzdan Nadire Sadinin 
filuini almayı mUnuip prdiim. 

------..... ------• Nadire Sadi laalifi>ir Kafba • 

yalı tiveaile aaallerime cnap ..
mele bqladı. 

- Kadınla •kek uumda h~ 
bir fark olmadlfı mabakbk. 

- Bedenen de yok mu? 
- Katinea. Kadmlarm ..-... 

lerdm daha ayıf olmaları snf 
(l>nmm e ma da). 
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Italf a hatalarını ödüyor! 
:: [Eğer o, meydan okuyucu bir lisan kullanmasay 5 ·Ve Akdenizdeki adalarım tahkime kalkışmasay 

1: Türkiyenin bugünkü vaziyetine meydan vermez 
30 ı __________ , F 
: [ Bodnım ve Matlada Bir ransız gazetesi General ismet bu 
~ ı çarşaf yasak böyle diyor bir nutuk elyHy·~ 
~ 1 Mutia, 1t (A.A.) - Bodrum kent Ankara, 11 (A.A.) - Ok_..-

150 ! kurultayı lcadmlann 93S :rıh ilkiaden p..._ il (A.A.) _ A .. tlola .;.mı. , mi Ye JWli mallar haftuı J&rll'j 
!;O ı ,._.. ~rtaf, fıta, peçe siJ1Mlerini Wr nm lauui ....ı..wn ~: saat 18 ela Halkmnde 8q 
50 1 ıöz lsesimi ile bldnmq " ,..u etmiı • Eko dö Pari sueteainin Lonclra ...... lnnet lnanü'aUn bit tayleYi1I' 
30 1 tir. Bupnd~n ıonra btınlan aiyenler baWri M. ı....l'ia a.m. ~ ..._ . çılacak ye IObft kız lisesi bir 
30 belediye cezeema çarpdac:akardu. Fet • _._ ...... _ • 

hi • • 1r t '---ı~-... .ı_ - - ,...n .... .._. .._ .... - ~ aamere Yerecekdir • 30 yenan yem en •ur11 .. ,,. - r-- .... ., _ _! "-L L--nlann dan ah t .,_ 

50 çartaflann munmısına aoa ~11111 • neticeelni akim hıralanak ıareaiai takib s- - it lcald ,___ .. , ___ ! •..rı .. ~ .... araım aey • yra akum Büyük Ulu• ~· 

sn tir. Bapnden sonra h'lllllan pyenler de .... Wr orta çıkar • nılta Batbnı KUDD Oza]p ra 
50 sin n ~ için. ele alb aylılr ltir :..: limn ,eı:-ı:~~rm..:. •• M. yoda bir aöylev verecek bu h~~ 
50 ~. •arilmiftir. hri ... ._u:**" h Maaolininin •ırau ıeldiii nkit hitün nm öbür üblerinde de sıraaıyla 
50 fOk ı)'l lapaGaqı her yenle~•· A.,......~ flllllİI Wr lllİIÜ .w taaanw- ikonomi, elrimı iç itler, kültür 
30 yan:---br· 1 (A.A.) _ K.adıal.nmz runda ~............ cWr olaa taJia>'I su balcanlariyle C. H. F. genel • 
30 .._~1 1

1an da L-led' • L-- kayclettiktn aonra sözüne dnam et • tihi Bay Recebin söylevleri d_. 100 yapUll an top tı u.ı: ·~ -.... mektedir: • 
50 YeÇAi!e çarpflann atrlma11 için arat....... lenecekdır. 

100 da söı Wr1i1f yapmqlardır. "- ltaı,...ı.nn Frama " Rasya a. ---------
50 rwc1a ~ • • ...,; •• ,. ....._ • Irak -Iran hududu 
30 Senede bir milyon .... mey.ı.. ........... " ı1a1ya,. .,.. lhtUAh 

100 çok İfpl eden Balkan ittifalam tesiniz 
dolar vergi veren lnralaaak İ•temif o1muı oldukça ihti • Tahran, ı 1 CA.A.) - ı 

JOO bahtiyarlar! ..ı dalu1incledir. ltaJ,.,.. me~ıul eden hüklimetinin lran - Irak bu 
30 mihim ........... Wri .. Tiiddyenin neaelesi hakkında uluslar de 
30 Vatinıton, l 1 (A.A.) - 19.13 bll Wr ...... Y•ı ıl1t1Q11 pMe.-. ;ine müracaat etmit olduju ~ 
30 •ene.inde irad ftl'lil..uün mikta- •bıu ... IW,. ..,_ .... ...-, ri, lran mahafilincle aülriinetJe 
: n lrir milyon Tep daha fazla o- fılld •t• w Hm ••Wir. Eı- ltal • ırlanmqdır. Bu mahafil, lran 

100 lan Am.ibldann l&JIR 48 a. ,. .. ~..., •WrS-h'e • • kemetinin kendi hukuku da•"rıı ..._.,. 
~--n aene banlarm aawwaı 20 idi. -. "A•ıl 1 ıl 'd arkl n ............ d 1 

30 ~ 1
- -L .....,. '-• ı. _ı_ --.L! e Ye deY etler hukuku prenıi 50 Bütün memleket için irad ...... ._ 1 Z Z o ~ ...... 

50 '!t~ mi'-on bdar awlacekdır. ......,,.. ........ •MI wultetiae ..,. • wr- rine UJCUD ol...U hareket ebn 
~ •7' te olduiunu 'beyan etmektedir. 

~ 7-::--:--r~~-~~~~~~ 
: ~ ..... Mıııianı u.. Mcicar .. uğosıav 
: :: : ;: : lhtllAfı halledlldl 
50 328 30 72Z 30 
30 379 150 775 30 
50 426 100 793 30 
30 509 IO 828 30 
30 !L14 30 830 30 

llilleUer Cemiyeti miihi 
•ar eti etti 

100 539 50 831 30 
30 592 30 950 30 ~arla, 11 (A.A.) - Macar· luslar araaa mesaliyetleri 

100 858 100 954 30 Yaıoelay ihtilifmm halli, Fıan- mile müdrik o!an Macar biikAıllll 
~ ;'S:, : 19182 30 ıa matlaaab tarafmclaa h879C&n- tinin mUcn..ıiJetleri tehe1JÜD 
30 785 30 185 30 la ve milletler hirlifinin bir :safe- den mabmab YaJdt -i .... ııııı.aı 
30 799 30 192 30 f ri olarak karplanmqdır. :rin tecziye etmek arzuaunda 

100 847 50 
232 1

: Uluslar kurumu kömeyi, Ya • bu nzifeJİ ifaya umetmit 
SO 9~ 100 = 30 ıo.lav ·Macar daYUı haklanda • 1unduiuna kani olarak, 

100 978 50 287 50 lci yeni karan ittifakla tuYib et· hüldbnetini bu husuata 
30 991 30 345 30 mitdir. tedhirleri kendisine bil • 
IO 17010 30 384 30 Bu karar 1111'etinde, Manil,. davet eder. 30 

59 500 391 100 Niha-t kon-, ı---• 50 131 30 435 30 suikudmda ölenler tazim olan. J- • ._J • ..,_ 

30 30 dnkdan sonra her deYletin kendi lık mabadi1le yapılua - ....... 133 4ft 50 LL~~- --al • 
30 162 30 450 50 arazisinde her hangi bir zorbalık t91euuu. Yefa cina..,_..,n 

100 273 50 508 30 faaliyetini • tepik ve • de ba1· lini temin edebilecek alaıalarl"'lr} 30 
378 30 517 30 le bir faaliyete müaameha ıöster· bit mulcaYele Japılması i8inİ 30 
417 30 ~2 30 r.ıer.ısk vazifai iktizaaından bu- kik etmek üzere bir müteh 30 
499 30 856 30 lundufa, aorbalık hareketlerinin koıniteai tetlôline ve bu k _ _._.,.:.; 30

30 582 
30 

889 30 önüne ı-111e1i '" onlan tenkil et- nin Belr.ika, ln,Utere, ŞiU. ..11. 564 30 200".. 30 ~ ,,, 
30 632 30 lOS 50 meıi lizım ıeldiği Ye aym zaman- panya, Franaa, Macaristan. 
30 '724; 50 122 1 t'O da kendisinden yardım ilti1en ya, Lehistan, Romanya, I~ 30 

8" 30 137 so deYlete yardımmı e1iraanemeai Sovyet Ruı:ra mümeuil 500 &, 30 232 30 icabettili turih edUmekde Ye de- mGrekkeh ohnaıma karar ..rif ... 
: 867 150 280 30 nUmeldedir ki: Macaristan h•11U2 k••lll 

854 50 381 150 ''Verilen Waelerden tu netice •hn•m't mi? 30 
1nn 399 100 Yı 3'l 9AO çıkt10r ld, YaaoalaYJ& topraldan- Cenevre, 11 (A.A.) -

50 94'9 M 
413 50 nın dqmda aorhahk tefelckülleri· lavya ile Macarİltan 

t~ 100 448 lf'O ~ --L 
1 r.o 50 473 50 nin meYCUdiyeti veya faaliyeti davanın flltJı için Yerilec-
50 42 'W\ haklnndalci bir ,.ok meaeleter Yu- hakkında filen bir mlapna 84 50 547 .~u ~ 
: 93 so 841 150 roslavyanm iatedili tarzda hal· oldaiana dair çıbnlaa 
· t50 7~ 50 lolunmamı, Ye bazı Macar IDllka· nıeniımbdir. 
M30. ~~1 tno .;.. •" L_ 1 ltal- da d-1..u oı.ı-x.. ~-~ ı 'c-. °" mah hiç deiitae İnmal eriyle, Mar ı- an uu5 -

lM 4.~Jl 30 7fM lM ıilya auikudile a1Akadar ol..,ak btiyülr devletlerin hepsi lla 
50 4AQ . 30 ~ sn here mesuliyet altma sirmifler· k""''' fl!mtİAlene tıe Mar.U 
3n ... 100 8ft5 ~ d" pleri brann tulalmı PefW 
:.tO ~-ı4 M 8"8 ~ ır.Milletler Cemi1eti komeJi, a· kGmetine arzetmitlenlir. 

M ~~ 51\ 948 ~ I----------------------~ M'. 30 ~1~~ .,,.. 
~n K4llS 3n 84 
M I !C~'1 M R7 
~ 1 ~ t•" JIV) 
30 1 870 30 103 

~ 2203' 
5" • 

181 
190 

IOO 
30 

llO 
100 

838 
889 
713 -

150 ~1CW) 

ton A 
JM !Mt 
IOO 81 
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l> e~'!kuşuna: 
- Uç! ·demişler. 

'trı'- Ben deveyim, uça.marn! 
1!. -de· 

ır hakikat: Mekteple de 
7000 aç ~oc k var 

Kadınlığın büyüb: 
vazifesi 

Üç gün evvel Türk kadınlığı 
parlak bir tarih ya§adı. Medeni
yette bir örnek gösteren ulusların 
b:Ie henüz idrak etmediği bir se
vinç içindeyiz. 

- Öy!eytıe yük taşı! -demitler. 

.ı ' Ben kuşum, yük lafıyamanı ! 

~~~~~~~~~~~~ ===========================-
C i garalar ı n har-11stanbullular! Bu Japonlar bizden 

~ta ılı~ · • gını verm•§: a· dt ır ku:rm kadının, sinem:vlar. 
)\ ~a., da.ıst:ın çaya, çaydan balo 
Çık g ... de ge'e böyle devcku~u olup 

lıuınu bilmiyen yoktur. 
8unJara: 

't· 

manı değ işiyor çocuklar yardı - tuz alacaklar 
~erile~ m.alumata !öre inhisar- mınızı bekliyor ! Japonlar memleketimizden mü· 

J<\r ıdaresı hır kısım sıgara har· 1 hiın miktarda tuz almak için teşeb 
m:ınlarının değişmesi için karar bu büslere g'ritmişlerdir. Bu hueus-

lstanbul ilkmekteplerinde 1 b vermi~tir. Bu hususta evvelce :n • ta inhisarlar idaresi e temasta u-
şene gıda verilemiyen aç çocukla- l 5 ı d'w• .. hisar1nrda tetkikat yapan ve fab • lunmaktadır ar. öy en ıgme go • 

Türk kadım yüz yıllardan beri 
hasretini çekdiği en genif bir hür
riyet havasını bugün ciğerlerine 
do!duruyor. Artık Siyasal cemi
yetlerin verebileceği en yüksek en 
insani hakka sahip bulunuyoruz. 
Bu kararla Türk kadım dişi olmak 
dan fazla bir şey olduğunu anlı-

\·ınle uğrr.§ ! -dersiniz. 

- Yok, bizi eve bağhyamnz· 
'llııı· e k' k d d -·ı· bı'z arl!Jt ' S 1 .a ın egı iZ 

. . . . . . . rı doyuracak paranın temini için re Japonlar bı'zden alacakları tuza riknlar mesa1sının tanzımı ıç n ra· 
h ı . hı~.ün Hilal'ahmerde yapılacak kar•ıı'ık Japon pamuklu emtiasını Por veren müt assıs arın tavsıye • . ::r 

toplantıya büyük bir ehemmiyet Tu""rk'ıyeye satmak ı'çı'n tesebbu'"s 

yor ve inS&nlığa ün veren büyük 
işlere karışmak ve budunun mu· 
kadderahna hükmetmek salahiye-lerinden de istifade ed'Jecektir. _ ~ 

İnhisar eksperleri bu hususta tec- verilrrektedir. yapmaktadırlar . .Japonların alaca· ... tini kazanıyor. 

. ilik·, dikmeyi, yemek pİ§İnne • 
tı, o l 1 1 . -~ r a :k temiz emeyı, çocuga 
qktn:ly1 yüzüstü bırakını~lardır. 

rübeler yanmaktadırlar. Hilaliahmerin yaptığı bir tetki- ğı tuzu b:r Türk vapurunun Japon 
ka göre İstanbul ilk me!ctep!er"n - yaya götürmesi de mevzuu bahis· 
de öğfeleri aç duran 7000 kadar tir. inhisar ar merl<ezl 

ne zaman Ankaraya 
gi iyor? 

Şuurlu bir soy için bundan da
ha göğüs kabartan bir hadise ola
bilir mi? Şimdi Türk kadını var 
kuvvetile çahşacal< ve kendisine 
gösterilen itimada layık olduğunu 
ispat edecekdir. 

~ - Öy!eyse, dcktorluk gibi, avu
tlık gibi, bunları be~eı·emezsen 

>at·cı! k d · 'l'k ·b· :ı_· · · ı Nkİ ı , ya a ışçı ı gı . 'uir yu ~ 
en .... 

çoc!lk vardır. Hilaiiahmer lstan • 
bul merkezinin elindeki para bu 

cocul<lardan ancak 1200 çocuğa 
Aldığımız malumata göre Is· 1 kafi g~1ebilecektir. Bugünkü. top • 

tanbuıda buhman inhisarlar mer· k d k ı H'lA l' 

• ;' A .. Ne zorumn.. Erkek 
lan ıya :ştira e ece o an ı a ı· 

kez dairelerinin Ankaraya nakli 
ahmer kaza ve nahiye başkanlari • ışı daha b=r müddet :çin geri bırakıl· ' ~ıı 

~t ... 
le şehrin hayırsever zevatı aç bu • mıştrr. Daha eyni Anı:aradan dö • 

- lunan belıer çocuğa sarfı lazım 
ita, ~ıt Çe ~ ~t ~i' ş~n;en ;n ~ü:ün ·T;r k 

'lıılarına yayılrnadığına nasıl 
le·(. • k · •· t N ti b' ~· · "' yerıcıır. e mu u zc 

ı, bo b l • b .. , .. l'nunun orcu o an ış o.u -
illU11 .ı l 1 w ~. e 'l.IÜrt elle sarı an ana ıgın, 
aı 1ıin:n, so!tak :şinin ne demek 

~~~iunu b·len kadınlar, bizde az-
eıl, çolduktur. 

. . . . . . . . . 
~1 l'ürk lcl'.dını, artık, Fransız ka· 
~!ılın h~le \1Ia:Jnmadığı yiı'ksek 
~~ l h~arnal-:lara çrlc:nna hnlu

İl tot. Bu, ellerini, nlmlarmr uygi 

e,~.,rıi He, öp:üeümüz, anaları· 
1ı:ı, a.b'o:.larnn:zı, kızlnrrunızı göz 

~·m.,." .... · · k · d' · }ı:ır - ı:::.e•ırtn::e biz pe &evm ırı· 

·Ancak düşündüren şudur: 
Cecen C .. .. 1 , lill ~ uma gunu yapı an mı • 

aJ R, a~Yazıt'tz.n, Tnksim'e yaya 
~ ar~k gitmemiş... Otuz otuz 
l!f ot Ö ı · ı:ı·., 0nıobil olmu~lar... y e gıt· 
'tıer ... 

aı;ıı 8u da, yüksek s'yasal işe evde 
~··t b' k ı, <\ a ır yararlığı do .unan, var 

ııe, ·ı 
~d 1 

e koltuklarımızı kabartan 
~d~ın §İmdilik gereği gibi karış· 

1
l:1111 göstermez mi? 

)illt~"ntek ki, yapılacak iı'miz bü
dl! ~ Onların da gönül iliıiğini el· 
. t. nıeliyiz, . 
~ . . . . . . . . 

~t~ l\~llrz erl;eklcrin çeki düzen 
b~~. ege uğra§tığı bir ev düıünü-

13 
tı~,; '\'de, gözü, kuleğı, bumu 

.nen inh'sarlar umumi müdürü Bay 
Hiisnü Ankarada. bu yolCta temas· 
lar yapmıştır. Söylendiğine göre 
inh:sarların Ankaraya nakli -gele· 
cek yıl sonu için düşünülme,ded'r. 

Başbakan 
Ankaraya gitti 

T rakyadaki tetkik dolaşmasın
dan dönen Ba§bakan General is

met linönü, aajhk bakanı doktor 
Refik dün ılknraya are?cet et-

mişlerdir. istasyonda vali ve bele· 
diye reisi Mul · ı ıin, Polis müdürü 

Fehmi, lstanbul kumandanı Ge • 
neral Halis, deniz kumandam Ge· 
neral Fehmi, General Galib, Halk 

Fırkası lstan ul idare heyeti reisi 
Dr. Cemal ve bir çok diğer zatlar, 
bir?r lnta M!cer ve polis kendile· 
rin' uğurlamı~lardır. 

Kışlık odun 
Eyüb caddesinde kahveci Hah· 

dinin kayığından bir çeki odun 

çaldıldarı anla§ılı:m lnebolulu Ah
med ve Mahmud yakalanmı§dır. 

Bir kav33 
Galntada Persembe pazarında 

kahveci Azizle Hasan arasında 

kavua olmuş, Aziz, Hasanı bıçak
la yarnlamışdır. Aziz yal<alan-

mı::hr. 
~:I\ ac<ı.h ne bu't•nabi'ir? Kadı· 
t~~:ı ~.okundurduğu ev iseı nar.ıl 

"lıı.ı Saat hsrs :zı l 1\..r, rıislt gibi kol:-:ar !. .. 
•~e 1 Sh·~'cdde El.'.\ziz • Malatya o • 

''~ · t:evek'1şu olmıyan kadınla· telinde r:ılır; .. aıı Ş~ı·cf ndlı biri o -
'c tn ka l l . d'k' , ~ 
)'t\l rrıtı ; arı yurt, §ım ı ı telden bir rıümi!§ ~~at çahh knçar-

~~t\ ~~~ erl:eklerce kurulan,, yurd- ken yak::ılnn:nı§dır. 
A ·Cce farkh olacaktır. 

d " 11Ctlk ''d Husız:ı ı 
'tt'atıın: evekuşu olmıyan,, ka- Tahsimde D~re caddesinde o-

gc!en dört kur"..lşun nereden ve na· 
sıl temin edileceğini araştıracak -
lardır. Yapılan bir hesaba göre bu 

çocuklara haftada dört gün ye • 
mek verile!J"lmesi 10.000 lira gibi 
f atan bul şehri İçin oldukça küçük 
bir meblağ lazımdır. 

Bugünlcü toplantıya Hilaliah • 
mer İ&tar..bul merkezi reis~ doktor 
General Ali riyaset edecektir. 

a rçten 
Toprak çalanlar 

kimler? 

Belediye ile defter
darlık araştırma 

yapıyorlar 

Y npılan bir ihbar üzerine de
nizden büyük rnikyafida araziyi 
doldurub kendine mal ettiğinden 
dolayı Halicde bir fabrikanın a
leyhinde tnkibata giri§ilmi!dir. 
Bu vaziyet üzerine belediye bir 
heyet teşkil etmiş ve Halic sa
hillerini tetkik etdinneğe bnşla· 
mııdır. 

S5ylendiğine göre bilhassa ha
licin Bahariyeden Balada kadar 
oJan sahili Kağıthane deresinin 

bu kısma getirdiği çamurlarla dol
mu~dur. Bu kı:ıımda denizden en 

Kadın hastalıkları 
hekimleri 

Kadın hastalıkları hekimleri 
ilk ilmi toplantısını Etibba Oda · 
sında yapmı§dır . 

Toplantıda bir çok doktorbr 
ve profesörler bulunmuşdur. Cel
seyi birlik reisi profesör Boy T ev
fik Remzi açmış ve bir nutuk aöy
lemişdir. 

İstanbul Maarif müdürlüğü in
zib:ıt meclisi bugün saat ~n dört
te Maarif müdürlüğü salonunda 
top!anacakdır. 

Bu toplantıda ydbaşmdanberi 
mektebe gelmiyen hocalar hak • 
kında karar verilecekdir. 

Mektebe gelmlyen 
hocalar 

Üniversitede sömestr tntili 
önümüzdeki ikinci kanunun birin
ci gününden on beşinc_i gününe 
kadar olmak üzere on bet gün O· 

lacakdır. 

Lise, orta ve ilk mekteblerde 
ikinci kfuıunun biri'nden üçüncü 
gününe kadar olmak üzere üç gün 
tatil yapı1acnkdır. 

Lise ve orta mekteblerde birin· 
ci tahriri yoklama imtihanlarına 
tatilden sonra ba~lanacakdır. 

Hukuk talebesi 
seyahate çıkıyor 
Hukuk fakültesi talebeleri sö

mestr tatilinde Romanyaya bir ae· 
yahat yapacaklardır. 

Pazar yerlerindeki 
esnaf 

Pazar yerlerindeki bazı esna · 
fm işgal resmini vermedikleri an · 
lnşılmı§dır. Bunların tııkı bir su -
rette tazyiki ve resmi vermiyenle -
re pazar kurmalarına müsaade e -
dilmemesi belediyece fubelere 
bildirilmişdir. 

Yerli mallar haftası 
Bcıinci tutum ve yerli malı haftası 

bugün baflayacaktır. Bunun için bu· 
gün (12 - 12 - 1934 çar~ıımba) saat 

Türk kadınlığının hepsi bugün 
bu hakkı iyi kullnnmağa belki ha· 
-zır değildir. Fakat, ne zaran var? 
Evvela, ulualan ferdlerin vicdanı-
na ve terbiyesine bakarak anla· 
mak lazımdır. Türk kadınlığı da
ha dinç bir hızla ileri ablacak ve 
batı dünyasını hayretlere düşüre· 
cek İ§ler görecekdir. 

Ulusları olduklarına değil, ol· 
mak istediklerine bakarak muha-

keme etmek gerekdir. 
Eğer bu hadiseyi Türk kndmlı· 

ğı kend11ine yaraşan bir vekarla 
knr§ıtamışsa bu, onun, bu işe hazır 
oiduğunu ve şimdiye kadar gördü
ğü demo,rrat hareketlerin bir ne
ticesi gibi telakki ettiğini göster· 
mez mi? 

Geç.mit günleri dütündüm. On 
iki yaşımızdan itibaren çarşaf giy 

diğimizi, lise talebesi iken ulumu 
diniye hocasının bizi payladığını, 
Üniversiteye yüzümüzde peçe ile 
gidip geldiğimizi biran hatırla· 
dım. 

Şimdi sokakta bunlar olmadan 
r"ahat, rahat yürüyebiliyoruz, istİ· 
d ııdımızı gördüğümüz mesleği se
çebiliyoruz. istediğimiz işi yapma· 
mıza hiç kimse karıtmıyor. Oka· 
ra günlerden, kadının kocası tara· 
fmdan bir esir gibi kovulduğu de
virlerden sanki yüz yıllarca uzak
laşmış gib'yiz. Hayallerimiz haki
kat oldu. istediklerimize nail ol· 
mak için yalnız bir şart lazım: La· 
yık olmak. 

Ulu Kemal Atatürk'e milletin 
her ferdinden fazla kadınlar ınin· 
nctdarlık duymakdadır. Ahlaki, 
hukuki ve siyasi sahada kadının 
erdiği yucc mevkie ancak bir deha 
hamlesiyle erişilebilirdi. Yıllarca , 
yüz yıllarca sürüncemede kalacak 
olan tel·IJ.m'il, bir hızla varatıldı . 

Hic bir ulus adamı, Kemal Ata
türk'Ün ulusuna gördüğü İ§ kadar 
büyük ve değerli iş görmemi!dir. 

TUr kan BaşbuA 

b ~•n... d 1 . . 
1 qı.ı · turan Madam Ev o {:nyanm evır..e 
1 

lt ınce)·ği gözden karırmıur.:a· 1 F 'd ç 7 girerek bazı e,ya ço. an crı ya-

az elli metre ve hazan 200 metre
lik bir kısmın dolduğu anla~ılmış
c1ır. Ayvansarayda deniz kıyısına 
gefon surlar bunun en büyük mi
.snlini te~kil etmekdedir. Yapılı

~ında deniz kıyı:-;ına kadar gelen 
bu siırl.::r ~imdi deniz kıyısında 

çok uznkda kalmakdadır. Şimdi 

yalnız bir kemeri mevcud bulu. 

nan Ayvansaray kapısı evvelce 
deniz kıyısındayken §İmdi sahil
den çok içerdedir. 16 da Evimiz Cnğaloğlu merkcı:inde bir !~--,------~----: 

toplantı yapılaenk ve Halhevi Beşkanı IYtLlK SEVEN KARDAŞ ! 
~• irı .ee ~nkü, ".devel:uşbrn,, bir kalanmı§dır. 
t~i Çırnine karışarak o eve ne '-================ "eln· . -= lllld&.tı • ırlerse, bir yurclunkine de 

~f:~'e tlrtık d:rlik dü:o:enl'k \'ere • ...... }\. . 
lıı; '~c.ası. b' . .. b' 
~:ı ~o~ · ır 1§ goren, ır yarar-
ı~ nan annelerimizin, bacı· 
~dllı;J:ın, doktor, vukat, okutucu 

'tt~ ar~nıızın, varlığımızı kolay-
a Yolunda bizimle omuz 

omuza çabahyan karılarımızın en 
yü~:tıck siyasal basamaklara çık

malarını isteriz. 

Ancak, yalnız onların! 

Bir tek "devekuşu,. bile, o yük
sek yerlere konmayı düşüncesin -
den eeçirmesin ! 

(V4·NO) 

Yalnız son zomar.larda halic 
sahillerinde yapılan bir kaç fabri
kanm bilh:ısst. madeni işlerle uğ· 

Bay Ali Rıza tarafından (Ferdi tnsnr- , 
rufun lüzum ve ehemmi •eti) hnkkında Kış geldi. Bir çok yoksul socuk-
bir konferans verilecektir. hır, çocuklu anneler soğuğun aman 

Konferans herkese aCJktrr. Radyo ..-ermeyen ıiddetinden inliyorlıır. 
ra~an bir fabrikanın denizden mü ile de her tarafa verilecektir. 
him bibr kısmını doldurarak üze· 
rine bina kurdukları da sabit ol- Elektrik iltilsU 
muşdur. Bu meyanda Balatda bir kullanınız 
men:sucat fobri!::ası da sayılmak· Alevi, dumanı ve tehlikeli ko-
dadır. işi bir taraftan belediye ve ku.:;u yokdur. Her dnldkada hiz
bir ti'.raftan defterdarlık takib et-j mete amadedir. Sarfiyatı aaatte 
mekdedir. 1,5 ili 3 kuru§ kadardır. 

Bu iniltileri dinlemek hepimize 
düıen insnnlık ve vatandatlık borc:u
dur. Evinizde eski, artık, kullanıl

mayan çamaşırlannızı, elbiselerini· 
zi (Çocuk Esirgeme Kurumuna) 'ft

riniz. O, her cün müracaat eden 
kimsesizleri sizin bu yardımlannız1a 

1 hastalr~dan ~r~"rabilir. Lütu&n- ı 
nm esırsemeyınız. 
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BÜYÜK DENİZ ROMANI 

J Şabln Y~vrasa C 
1 Yazan: Kadir Can "o.24 1 

"ölüm korsanları,, Şahin yav
rusunu takibe başlamışlardı 

- Pek o kadar hızlı bir gemi meri gibi keçid yapmıtlardı. 

1 

- Ne denin reis?... 1 ve orasını büyük bir köprünün ke-

değil... Rüzgarı arkasına alama • Ali Reis sordu: 
dığı için, son hızını da alamaz... - Hüseyin, ıuradan girebilir 
Fakat... miyiz? ... 
Baıka biri söze karııdı: - Yelkeni indirirsek gireriz ... 
- Bizim de yalnız bir çift kü- Hepsinin kararan gözleri ümit-

reğimiz var... le parladı. Onlar eğer bu delilcden 
- Y elkenimiz de tek!... diğer tarafa geçerlerse, korsan 
- Adaların ve kayaların arası- gemisi burundan kıvrılıncıya ka-

HABER - J\lctam Poıtası 

Jlngilizce derslerı il 
MUellifi: ömer Rıza 

-79-
Zamirlerin üçüncü bir kısmı da 

sual ıormağa yarar. Bunlara lnter
rogative pronunı (interrogetiw 
pronavinz) sual zamirleri denilir. 
Sual zamirleri ıunlardır: 

who (hu) kim? 
whom (hum) kimden? 
whoıe {hu9) kimin? 

Whish (wiç) hangi? 
what (vat) ne? 

Bunlardan who, whom ve what 
ıah11 isimleri yerine kullanılır. 
which tahtı isimleri veya efya ye· 
rine, what yalnız eşya yerine kul -

lanılır. Whoıe ile which ve what na girmekden baıka çare yok O, dar epeyce yol almıı olulardı. 
kü~ü~ kayalıkların a1 aaındt\ ko· Kara Yusuf: sıfat olarak ta kullanılır. Who ile 
lay kolay dolaıamaz... - Arka taraf acaba nasıl? .. . whom kullanılamaz. 

- Fakat sahile de epeyce yol Sancak açık değilse iskeleye dön- \Vho, whom, whoıe, which, 
var... mek lazım gelir ve düımanla yüz- What, that. 

- Demin açılmaıaydık, daha yüze geliriz... Zamairi mevıule Relatiwe pro-

ak 1 kd k r Dedi • nounı olarak ta kullanılır. Meıe -y ın o aca ı .... 
Bu söz Aliye dokundu. Bu sözler doğruydu. seli.: 
!='akat sesini çıkarmadı ; küçük Fakat korsan gemisiyle, ileri - The man who saved the girlı' 

Hüseyin cevap verdi: deki burunu gözden geçirince o. life diıappeared into the crowd 
_ Falcılığımız yok ya!... Bizi radan kıvrılmanın kabil olamıya - Yani "adam ki kızın hayatını 

yağlı parça zannedeceğini nere- cağı anlatıldı. Çünkü konan ge· 1'.urtardı, kalabalık i~inde kaybol· 
den bilecekdik... misi bütün hıziyle, timdi daha uy- du.,, 

gun bir tarafa aldığı rüzgar ve Yahut: 
- Çokdanberi bot yere gezmiş 

d 1 k daha hızlı İfliyen kürekleriyle on- Here are the flowers which you olacak ki, hmcım biz en , a ma 
ların önlerini kesmek istiyordu. aıked me to buy. 

istiyor ... 
Ali Reis bağırdı: 

- Artık susalım ... 
Zaten ıusmuılardı. Hiç birinde 

konufacak hal kalmamıştı. Keşki 
ltalyan sahillerinden, hiç olmazsa 
denizin orta yerinden gitselerdi! .. 
Pesaroya uğramışlardı da kimse 
farkına varmamıtdı. Karaya çık
mışlar, su ve yiyecek bile almıt· 
lardı. 

Lakin bunları düşünmek fayda
sızdı ... lıiıden geçmitdi. 

Kartılarındaki girintili, çıkıntı-
lı yalçın adacıklar, kayalıklar, 
gitdikçe büyüyorlardı. Fakat kor
san gemisi de aralarmdaki mesa
feyi hiç umulmıyacak kadar ça
buk azaltıyordu. 

Sahile yaklaşdıkları zaman kor
san gemisinin güvertesindeki in
sanları çok iyi görebiliyorlardı. 
Kırmızı bezleri başlarına dolamıı 
lardı. Vücudları yarı çıplakdı. El
leri kılıçlarının veya hançerleri
nin kabzalarına dayamış, sırıtı

yorlardı. 
Bir kaç zavallı kurdu köşeye 

sıkııdıran iri yarı sırtlanlara ben
ziyorlardı. 

Yelkenin üzerindeki kuru kafa 
ve çapraz kolkemikleri büsbütün 
korkunç bi~ hal almıtdı. 

- Bunlar cenuba inseler de, 
· Türk korsanlarının kartısına çık
salar ya... Hiç olmazsa elimizde 
birer kılıç olsaydı, görürdünüz 

• ? 
sız .... 

Bunları Kara Yusuf ıöylemitdi. 
tleride sivri bir burun vardı. 
Dalgalar dip tarafını oymutlar 

Bunu da yapabileceği anlatılıyor- Yani "buradadır çiçekler ki ben 
du. 

Ali bunları arkadaşlarına an -
lattı • 

Zaten onlar da sezmişlerdi. 
Küçük Hüseyin: 
- Delikden geçmeli... Ba,ka 

çare yok... Eğer burası bir ada 
değilse ve çok ııkı,ırsak karaya 
çıkar, içerilere çekiliriz. 

Dedi. 
Bu son ihtimal hepsini yıldırdı. 

Nedense kara yolculuğu bu deniz 
kurtlarına pek sıkıntılı ve güç 
görünüyordu. Onlar önlerinde da
ima engin bir ufujc, düz bir de
niz görmeğe ahşmıılardı. Dara
cık dağ yolları, uçurumlar, or
manlar, tepeler ve yamaçlar, on· 
ları sıkıyordu. 

Lakin küçük Hüıeyinin söyledi

den satın alınmasını i!te-din,, 
Fakat zama.iri mevrnlP. kendile-

rin··en önct' bir kelimP.yj .. iaha son 
raki sö.ıe bağlamak!~ h ' lrnaz. Ba
zan bir cümleyi bir cümleye bağ -
1 1 r " ar ar ve o zaman bir atıfa,, con-
junction (konjank,an)" vazifesini 
de görürler. Onun onlara hazan 
:zamairi atrfa da denilir. 

Meseli: 
1 have leıt the pen that you ga

ve me. 
Yani "ben kalemi kaybettim ki 

bana verdinizdi.,, 
The girl whom you ıpeak about 

lias lelf the school. 

"Kız ki ona dair konuıuyorau· 
r.uz, mektebi terketmittir.,, 

·( Devamr var ) 
ğini yapmakdan batka kurtuluı -------------

Üsküdar Hukuk Hakimliğin· 
den: 

yolu yokdu ki ... 
Dütman gemisi manevrasına 

devam ediyordu: 

Bütün hıziyle bizim yoldaşlar -
dan evvel burunun ilerisini döne -
cek, sonra kendisini rüzgar altına 
atarak koca bir ejder gibi bu 11• 

lahıız zavallıların bindiği mini 
mini teknenin üstüne abanacak -
dı. 

Beykozda oturan Azize H. tara· 
fmdan Balatta Kürkçü meydanın· 
da yapılmıt bir kulübede oturan 
Ahmet aleyhine açılan boıanıma 

davası üzerine Ahmede gönderi -
len davetiye oturduğu yerin belli 
olmamasından dolayı tebliğ edile· 
memiı ve davacı da ilanen tebli -

Muvaffak olmamalarına imkan gat yapılmasını istemit ve istek 
yokdu. veçhile karar verilmit olmakla ta· 

Saçı sakalına karıtan korsan - yin edilen 12 - 1 -934 Cuma"· 
)arın ellerinde yalın kılıçlar, bal - teıi saat 1 de mahkemeye gelmek 
talar vardı. ve dava istidasına 20 günde cevap 

Sekiz arkadatın küçük yelken- vermek üzere dava istidası ıureti-
lisi, dosdoğru, dalgaların oyduğu le davetiye mahkeme divanhanesi 
büyük deliğe gidiyordu. \ ne asıldığı gibi keyfiyet gazete ile 

1 (Deva.mı var) • de ilan olunur. (3575) 

T: 
Yazan: 

Aka GUndUz rto. 42 

- Demek sen de bize bir sür
priz hazırlamışsın? 

- Adına ne dersen de. 
Diplomat tek gözlüğünü çekip 

çevirerek: 
- Doğruıu çok ince bir dütü

nüş. Eski Avrupa diplomatları -
da ... 

- Susunuz\ 
Esoeı ayağına iğne saplanmıı 

gibi fırladı: 
- Susunuz!. Ben onlardan 

değilim. Ben onları çok yakın
dan tanıdım ... Aylı bir geceydi .. 

(Saat baıı) 
Genç diplomat çekine çekine 

sordu: 
- Diplomatlardan hiç hoılan

mıyorsunuz. 

- Kanserden bir, tuzlubal 
ıerbetinden iki, diplomattan üç .. 
Bu üç şeyden hoılanmam ! 

Gülütdüler. Genç diplomat da 
gülüyordu. 

- Babamın eski komşusu ol
masaydınız timdi sizi protesto 
ederdim. 

- Babanız mı? Komıum mu? 
- Evet. Pansiyon komşu~uz. 

Benim babam marangoz kalfası 
imi§. 1914 genel savaıına bera
ber: gitmitıiniz. Annem anlatır
dı. 

- Anneniz nerede? 
- Öleli üç yıl oldu. 
- Öyle ise siz Zeusu da Saro-

yu da hepsini tanıyorsunuz. 
- Biz bir kömürlük kötesin

de otururduk. Kıt gec~leri an
nem bana geçmişleri anlatırdı. 

- Beni de anlatdr mı? 
.,. ""' ' ., *' 

- Hepsini. · 
- Adımı da söyledi ini?~~ r ' 

- Söyledi. Önce Miskinmiı, 
sonra Eıoeı olmuş. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Bu kadar. 
- Sen gerçekden diplomat-

mıtıın !. 
- Neden anladınız? 
- Yalan söylüyorsun! Hepsi 

bu kadar olur mu? O mahallede 
benim bir adım daha vardı: U
ğursuz!. Benim oturduğum oda
ya kiracı bulunmadı. 

- Bugün bile hoıdur. 
- Bak nasıl biliyorsun? 
- Yalan söylemedim. Uğur-

suz olmadığınızı göstermek için 
öyle söyledim. 

- Geçelim. Sizler bilirsiniz. 
Yeni büyük savaı ne gün? 

- Biz evrensel barıp çalıtı -
ye-ruz. 

Zeuı seslendi: 
- iyi bir sofra sizi beklerken 

böyle sözler konuşulmaz. 
Esoeı: 

- Ben suıdum. Bana bu ka
darı bile çok. Çenem yoruldu. 

Sofraya oturdular. 
Yimri dört yıldanberi ev ve 

lstanbul Ziraat Bankası Satış KOmisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak: Cinsi Hissesi Hisseye göre mu-

No. sı No. bammen kıymeti 

1064 Büyükdere Büyükdere Büyiikdcrc Cad. 367 Klfir hane Ye dükkan 5160 340 T. L. 
1226 Yeniköy Yeniköy Köybaıı Cad. "2-26l Ah,ap hane Ye dükkin Jll 1500 " 
1566 Büyükada Cami Hacı Necip 3 Arsa metresi 73,75 Tamamı 442 

" 33S7 Kadıköy Osmanağa Gazi Osmanpaşa Eski 31 ,, ,, ] 67,50 
" 670 

" 3391 " Rasimpa,a Bayır 54 Oda ve kuyulu arsa metreıi 115 " 460 ,, 
3392 ,, Hasan pata Abdülhalim Memduh 16 Arsa metresi 78 

" 312 " 
3401 Kurtulu, Kurtuluş Omuzdıt 22 E. ,, 

" 153 1/2 153 tt 

3413 " 
,, Bekçi Mahmud 14 " " 100 Tamamı 600 " 2462 Beyoğlu Hüseyinaq-a KılblJrnu 34-36 ,, ,, 32 276 " " 3577 AyYan1aray Hacı Ali Bakkal Ye Aktar 1·3 ,, 

" 
50 

" 50 ,, 
3777 Kadıköy Zübtüpııa Batdat ve Tabtaköprü Cad. 6E.8Y. Boıhn odalar Ye kuyu metresi13386 5/360 134 

" 
Yih:de yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen •ey~ :~yıisaübadff bonosile ödenmek Uıcre yukarıda enıfı yazılı gayri

... lınlHer 8flk artbrmı Mltetfle •hfa pkınl•lfhr· lllalelerl lS/12/934 Perıembe ıünü taat oa diSrttedir. 

Alma ve başka dıle çevi rrııt 

Devlet vssasınca koru'udur 

topluluk yüzü görmeyen 
sofrada be-, riksizlikler yaP 
fakat herkes hoş görüyordıı· , 
Düşünmez görünmeğe u 

ıan Zeus neler dü§ünüyor~ 
Konufur görünmeğe çaht•11 

soes. ~için susmuşdu? .. d 
Bılım adamları, siyasa oJ1 

leri, bakanlar, saylavlar, 
kurunları, fotoğrafçılar, ark• 
profesörler, dekanlar, doÇeııt 
üniversiteliler .. 

Bir kaç bin kişi enstitüniiıtd 
na kapısı önünde toplanııılf 
Söylevler, okaylar, alkışlar .. •, 

Üniversitenin kapısındaklÖ' 
lü bağı Esoes kesecekdi. • 
kapının üstündeki örtünün ~ 
nı çekdi, örtü düıtü, a1tıJ1 
§U yazı çıkdı: 

Zeus Enstitüsü. d 

au 

p 

Herkes biribirine ıatlll' 
sordu: 

Ad Esoes . .. ·· deiV -- ı enstıtusu 
ien· miydi? 

- lstememif. Sağken ad 
ıurada burada geçmesini ;ıt' 
mem, demİf. 

- Gördün mü öz adamı? ~ 
Hiç kimse, daha doğru•" 

kaç kitiden ba,ka hiç kirn•t 
usun ne ve kim olduğunu at'f 
dırmadı. Enstitüyü yapdı,., 
bile profesörlerin her isteğİl11 

rine getirmekden artık birıe1 
şünmemiılerdi. 

Büyük kapı açıldı. Prof 
yanındakilere ayrı ayn aııl•" 
yordu : fil ' 

- işte burası Saro labor' f 
varıdır. Doktorasını vereJI ....t' 
burada çalı!abileceği bilid 1."'~ 
laması ile anlaşılan gençtet .. ~ 
rada yei biyoloji ve fizyolo~ 
zerinde aratdırmalar yapa 
lardır. 

Kısa kesil:i geçiyordu: 
- Burası Güner laborat1l 

dır. Burada boğucu gazlar ~ 
rinde çalııılacak. Bu gazi-' ıJ 
vada, yerde, suda buluııııf"', 
na göre girgilerini (tesirleri~ 
çe indirmek yolları aratdırıl I 
dır. Gaz maskelerinin, ga:$~ 

' k~tlerinin para etmediği Jİ 
ya - Çin; Orugvay - B ; 

ya, ve son Fransa - ltalY' 'f 
vaşlarında anlaşılmışdır. ~' 
antigaz pastili üzerinde .~e' ' 
~elere başladım. Bu paıtl / 

..:'dJ • 
den bir tanesini alan üç !:ı.tır 
sert boğucu gazın içinde iP' ~et 
lir. Fakat bu yetmiyor· l 
hangi bir ıavaıta boğucu ,..,a ', 
dırışları biribiri arkasında~ 1'İf1 

·· ı· 1 k' S•' ' rup ge ırse ne o aca . 17;ıe 
her üc ~ilnde bir pastil al' 
cek mi? Geçelim. ) 

~-' ( Devamı 

H ABEP,, 
Akşam Po~tı:J,.~ 

- - - ---stJ" ISTAN O 
darebanesi r KARA cJıtO 

feJ~ A~i;:fANB(i ~ 
re-letoa V&1.1: !SS'7! tctat9

1 

ABO"E ŞERAl1'!,_, 
l 1 • " _,,. 

6'IO aJIO nlrldyeı UO 850 1111 
Ecarbl: ll50 Uo &&O 

ILA" TARiFESi ıJ>' 
ncareı tıaoıannJD .. ut' ıot· 

Ream1 UAn1a1 ıo a;oıot ., • 
-----~M::;-.. diiri'' 
Sahibi ve Neşriyat ~S 

HASAN RASiM --~ 
BaaıJdıtı yer: (VıU'f'f) 



ı' 

~1 Birinci kiıiun 1934 HABER Ak,am Posta11 

Cüzamlıların----- raoRsAl 
Mezarlığı 

j rtukut (Satış' ~ 
~ Lnrıdra 62235 Viyaua 24 § 
~ Ne\•york 07950:28 Madrit 18 i 

8U»Uk zablta romanı "akleden : VI • rtO i P.ıııs 1605 Herlın 45 E 

-38- j MiMno 93075 Varşova 24 ,-
i f'rüksel 34030 Budapeşte 26 

Poliı hafiyesi sordu : 
"1 -Deıne ki, o sırada, hepiniz 
ı,_ onda bulunuyordunuz... Evin 
du;ka taraflarında kimse yok-

····· 
- Evet. 

d - içinizden biç kimse bir müd
rrı.e; evvel biraz dıtarı çıkmadı 

ı. 

Od - Nusret çıkdı ... Onu, yatak 'ı 
ııt'b~rna göndermi~dim. Biraz üşür 
'
1 1 old "' · · ı · ırı· ugum ıçm ıa ımı getırt-
1fdiın. 

d - Oyunculardan hiç biri oda
ıtn ayrılmadı mı ? 

I>irayet Hanım dudak bükdü: 
h·ı:- ihtimal... Çıkmıtdır... Ola-
0; ır ki, Nuh, oyun için lazım olan 
rtı. e heri getirmek üzere dııan çık
~'!dır ... ismet de çıkmıtdır bel-... 
~ - ismet Hanım dediğiniz ye7 
teniniz ·? mı. 

-Nuhun karısı ... 
...._ Niçin dııarı çıkdı? 

-Vallahi bilmem ... 
d - Hulasa, Nusret Hanım, bir
tnhire bir çığlık kopardı ... 

-Evet, çığlık kopardı. Ayni 
~anda da iki odayı birbirinden 

d
hran pardeyi yakaladı. Bu per-
e . 

d nın halkalan teker teker kob-
) Q Ve yeğenim, perde ile birlikde 
ere YUvarlandı. 

l 
- Yanına ilk defa kotan kim 

'du? 

t. - Evvelce Nuh ile Kadriye ... 
"'tlra, arkadan da biz ... 

- Nusret Hanım ne kadar za· 
i>a7am lc.alclı?. 

-üç dört dakika ... 

1 
- Herhalde Nuh Bey odanın 

i ~hasmı derhal yakmışdır. 
N - Derhal değil ... Zira, evveli 

usrete yardım için koşdu. 
k· - Böyle o1maar gayetle mantı· 
~"· Binaenaleyh, Nuıret Hanı
~n hayılmasıyle limbanm yan
ıcaı" aruında bir yahut iki daki-

tk bir zaman geçdi. .. 
- Şüphesiz... Öyle olacak ... 

Yazıhaneye, odasına, bugu··n d :; A • 83 e : una 77 Biıkrt'Ş 17 50] 
iki misafirini kabul etdi. ~ Cenene 818 Ae grat 58 

Rifat: : Sotya 24 Yokohama 36 

- Sizi tanımakla pek bahtiya- ~ Amsterdam 84 Altın 931 

nm efendim ... -diyordu. Üzerime § Pıag 10~ M"idiyc 41 
aldığım bu çabratık İf bilha:ssa § Stokholm .i2 Banknot 240 _ 

sizin müıahedelerinize istinat e- ~ Çekler (Kap. Sa. 16) f 
diyor. Geceleri Dirayet Hanımın § J.ondra 62:3.25 Stokho'm 3 11251 
bahçesinde dolaşan harikulade ve ~ evyork ı 744475 Viyana 4.30 
fevkaltabii tayfları ilk gören siz . ~ l'a.ris 1206 i\ladric 5 8751 
mitsiniz. E M1!.Ano 93175 Berlin 1,9787 

E t Ö 1 
: Bruksel 3,4025 Varşova 42081 = 

- ve ... Y e... : A · 83 905 ı: • - tına , Budapeşte4,2l93 : 
- Eğer sız olmasaydınız, ev sa- ~ Cenevre 2 4537 Bültres 79,565 ~ 

hibleri bu esrarengiz misafirlerin ; Sofyı 66
1

2?41 Bel~at 354010 ~ 
henüz farkına varamıyacaklardı. ~ Amstrdam 1,1550 Yokorıama 2,7360 ~ 
Diğer cihetden, Nuh Bey fU kana- ~ Prag 19 0065 Mosko,·a I086 50 : 

ate vardığınızı da haber verdi. § i 
Meğer, oturduğunuz ıu kö§ke bu-§ 1 ESHAM E 

d b 1 
w : ş Bankası I O ı: 

ra ~ u unmadıgınız on ay zar- : 1 U. Sigorta ' 00 E 
fında pek garib misafirle. girip § ~~j~do u 

2~::~ Bomonti 11.95 § 
çılmu! !... ~ Şir Hayriye 15,50 Tramvay 31 50 ! 

-Öyle . zannediyorum, zira, ~ l\1erke7. Hank 58. Çimcnro as. 12 95 : ı::: 

yanmıt mektublarm küllerini bul- § rstikrazlar Tah_v_i_l-le_r_i 
dum. E ı:: 

_ Biliyorum Bunla § 139 Türk Bor.127651 ... ra sonra -
temas ederiz. ! .. ,. ,, 1126.45 

"' Saate bakdı. ! ., .. "ili 26.8'2 

Tram,·ay 31,75 : 
Rıhtım 17.30 i 
Anadolu 1 45.35 i 
Anadolu il 45 35 i 
Anadolu ili 46- & - Nerdeyse saat on olacak. .. Jlstikrazı Dahili97 00 

~u ~hah yapılacak pek çok işle- f F:rgani istikarzı97 O 

rımız var. lstanbuldan avdetiniz. 
l\1ümessil A. 49 6"1 

de gördüğünüz hadiseleri anlat- ~;;==============;= 
manızı rica ederim. Ka!ida gele- ~ ı r~ R A D r o_Jl 
ceğinizi kimseye haber verınit 

miydiniz? 
BugUn 

Latif, kendisine sorulan bu su- tsTANBUL: 

alden mütehayyır öründü. 
- Haber vermemitdim ... Ma- -

amafih... . 

Nuhn. döndü. 
- Meseli Nuh Bey döneceğimi 

biliyordu. 
- Eğer Nuh Bey biliyordiyse, 

Dirayet Hanımın da, ba!kaları
nın da duymuf olması muhakkak
dır. 

-Tabii. .. 

18 Fra.n~ızca. 18,30: .ıımna...tlk: SdJm 
Sırn: 19: PIAk. dıını nıuf!llilsl. 19,SO: Dünya 
haberleri. ıo,•o: P.alalayka orkestraaı, koro 
takımı tarafından karı~ık ba\1llar. :?0110: 
Konıışmıı: konfernn•, ta.'1\rruf ve lerll m:ılı 

baltası. 21,15: Anadolu njansr. Bomlar. 21, 
30: Hnlk haı-alan: Radyo orkestrıı5t. 

M3 Kahz. BUDAPICl!ITE, 330 m 

18: Sö:ıler 18,30: Rlgo tlngene orkestraaT. 
19,4S: Eski fngllk'rede bir dolaşma. 20,15: 

Tanmm~ opera parçalan: Söuer. 21,83: O· 
pl'ra orkestnısı. 2S: Haberlf'r. 2S,21S: PIAk, 
24: Bnchman salon kuartet takrmr. 

686 Kh'l. BELGRAT, 487 m 

Rifat, tebessüm etdi. %O: RrJdimlar .• 20.ıo: l'JAk, 20.20: Haber· 
Jer. 20,SO: Milli n~rlynt. 21: Jübllyana.dan 

- Demek ki, geri döneceğinizi naklen bir opera fomıını. 

söylediğinize göre, ilk cevabınız 22s Kh:r:. \'ARŞOVA ıs.ıs m 
doğru değilmit•• 18: Keman kon!M'rl. 18,83: Piyano nrdımı 

Bir müddet sükutdan sonra ili He orkestra konseri. 
18·~0 : Spor w~ıre. 19 

• 15: Kuartet odA konseri. 19,-15 Wkonom~ 
ve etdi: konııer. 20: Piyano lle ıarkılar. 20,20: Sörler 

-Ne demek istiyoraunuz? -Buna rağmen bu haber veri~, 21
: Hafif mmııkt. - Sözfor. 22: Cbopln kon· 

" - Demek istiyorum ki, bu oda- bizi alakadar eden hadiselerin ce- ııııırı. 22
'
86

: Konferan!l. 
22

.-to: l.A"h earkrlan. 

-Vahvah ... 

'il k 23,15: Dans musikisi. 24,03: Dans moalklsl. 

d l\ Ötesinde saklı duran bir a- reyanına mani olamadı. KhL PRAG, oo m. 

~rn, bu müddet zarfında kapıyı Polis devam etdi: 
• .,...~k, sof aya çıkarak bahçeye - Vakayii tahlil edelim: Siz 

~cak fırsatı bulabilir!.. buraya karanlık basdıkdan sonra 
~ ...._ Aman, Beyefendi, Nusretin geldiniz. Böylelikle hayalinizde 
dr" ada ıaklı biriyle mi kartılat~ i!; geliıinizdeki fena tesir can-

l ,55: Orkestra komıf!rf. 18,SO: Pt!\k. _ 
887.lt"r. - PIAk. 19,05: l>l!k. 19.10: Amele 
saatı. 19,80: Almanea emlııyon. 20,10: Plı\k. 
- Sözler. 20,30: İtalyan 'arkılan ve ha\·a • 
lan. 22: Çt"k fllharmonlsl tarafmdan koro 
ı,tırııldte kon~er - Ha1><-rler. 23,15: Pl~k. _ 
Framınca haberler. 

iltıı aa.nıyorsunuz? landı. içeri girince, dosdoğru, şim 
B 

Khz. MOSKO\'A (Stalln) 861 m. 

~, - u, olmıyacak itlerden de- di bulunduğumuz odaya dahil ol-Cl lh 19 80: St-nfnnlk konser "O!ıtnr Frlf'dln 1• 

~.. timal ki yeğeniniz Nusret dunuz ... Bunları Nuh Bey bana dareslnde Tiı Bnıckner, l\fo7.artm ceerlerln-

kıı:•rn, tevehhümlere kapılan 'bir anlatdı. dı-n.,, 
toıı rr: .. Lakin o geceye kadar .(Devamı var) ~9'? Kh:r:. BERLfN ss7 m. 

ki d ttıne hayaller göründüğü va- • 19 es Kadm saati, 19 eo Noel ııerkrlan, 
eğit-· d' y ) " i t 20, 10 Alctlbllte, haberler, 21,45 Milli prog • 

._, .... , ıyorsunuz. en e•r !fa r:ı .... ıo Kıı " '" • m, """"• ""k rnd~·o ve orkr..11tra<ır, :8 
))Ol' uh, bu esnada odaya airdı. - Htıb!>rlrr, 23.SO D:ıns mmılklııl, 2,ı Yeni Saar 

•• h f' . 1 Yo'ların ses1· muıılklsl, ı Gı'l<'e konM'rl. 
a ıyesınin e ini sıkdı. 1 

,,ok ~9'? Khı:. \1"\'ANA 50'7 m. 
~ Yorgun görünüyordu. Y ollann sesi mecmuasının 24 üncü '- k J • • d S 18,0:S Yeni Anvıturya musikisi, 79 Tıb-

5 

Her parçası ayrı bir beyecaoıa okuoacaK macera 
kıskançlık. kuvvet, aşk ve seyahat romanı ' 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rf o.110 

Murad: 
- ·Hayır, demitdi, yanındaki 

karısı değil, arkada§ıydı. Sonra 
kız çocuğu değil, erkek çocuğu o
lacakdı. 

Cüce reisi karı koca ve çocuk
larının da kız olduğu iddiasında 
bulununca bu Süleymanın başka 
l>ir Süleyman olacağına kanaat . . . 
getırm1ş: 

- O halde, onlar değil.. hük -
münü vermitdi. 

Murad hazırlığını yapmışdı. O
nun niyeti av def H, bir başka ka
bileye varıncıya kadar kalabalık 
bir halde gitmeyi temindi. 

Elbette bir gün gelecek baba
sını bulacakdı. 

1••••••••••n••••• 

iYazan: i . . i Rıza ı 
i C!ekip i : "ı' ' 1 .................. 

bağırışını Muradın yamndekiler 
bir tehlikeye yormuşlardı. 

Filhakika küçük bir zaman son 
ra yol üstünde iki gergedanın bu
lunduğu anlaşılmıtdı. 

Cüceler, bu haber üzerine sür
atle harekete geçerek dört bir ta
rafı sarmıılar, hayvanın kaçma• 
sına imkan vermiyecek bir vazi· 
yet hazırlamıtlardı. 

Gergedanlar, bu çıkıt ~ember 
içinde kendilerini tehlikede bu -
lun~a, iki tarafa birer kuduz gibi 

• • • • saldırmıya baılamıılardı. 

Cücelerden biri, Muradın çok Muradın, güzel bir silahı vardı. 
hoşuna gidiyordu. Vahşilerdeki silahlardan ancak 

Bu adam o kadar garip ve o ikisi işe yarayabilirdi. Ust tarafın 
kadar cana yakındı ki tarif etmek da silah namına mevcud olan teY· 
güçdü. ilk günler, kendisinden ler oklardan, mızraklardan ibaret
bucak bucak kaçan ve boyu bir di. 
metreye zor yetişen bu mahl\ık Pek tehlikeli bir deneme olma-
şimdi yanından aynlmıyordu. sına rağmen bu ite Murad da is-

Kocaman baıı dar omuzlan üs- ter istemez karıpcakdı. Yanına 
tüne yerleştirilmit fit karınlı bir iki cüce alarak ileriledi. 
porslen bibloya benziyordu. Yü- '( Devamı var ) 
zü buruıuk içindeydi. Az bir za- -•mıımını11nı1D111-••·•n11111•---"""-'"" .. 

manda cigara içmesini, ıilih at- Kuruçeşmede Kuruçet~e cad-
. masını öğrenmiıdi. desinde eski 89, 91 ve yeni 101 

Murad önceleri, J;u garip ada- No. lu yalının ikinci derecede ipo
mm hiç bir it göremiyeceği, kati- tek alacaklısı ikametgahı meçhul 
yen yol yürüyemiyeceği kanaatin- kalan lstilyanos Y orgiyadise, 
de bulunuyordu. Fakat, yola çık- İstanbul icra ~akiml~ğinden: 
dıkdan sonra tamamiyle aldandı- Mehmed Arıf beyın aldığı 
ğını anladı. borç mukabilinde size ikinci de· 

ince bacaklarını okadar aüratli recede teminat ıöaterdiii Kuru· 
hareket ettirerek yol alıyordu ki çeımede Kuruçeıme caddesinde 
Murad, bazan yetişmekde bil~ vaki eski 89, 91yeni101 numara· 
müşkülat çekiyordu. lı maa müştemilat yalının paraya 

Yorgunluk nedir bilmiyordu .. 
Muradın yorulduğunu anladığı 

zamanlar garib tavırlarla alay e
diyor ve acaib bir sırıtışla kahka
ha bırakıyordu. 

Gülerken kamını tutmayı hiç 
unutmaz, çok fazla güldüğü za -
manlar da yere yatarak yuvarla • 
nırdı. 

Dikkat etmitdi, onu, bütün cü
celer seviyordu. 

Eğlenceler daim.a onun hokka
bazlıklariyle ba,lar, onun garib 
ahenkli sesinin garib nağmeleriy-
le biterdi. 

Üç konaklık yol almıılardı. 
Vahşilerin, vahşi hayvanların çok 
luğunu ileri sürdükleri ormanlara 
daha iki günlük yol vardı. 

Ilnnunla beraber, yolda geçen 
günlerinde iki tehlikeli vaziyetle 
kartılatmışlar. Üç yerli ölü ver· 
dikden sonra kurtulabilmiılerdi. 

çevrilmesi hakkında birinci dere 
cede ipotek sahibi tarafından va
ki takip üzerine mez\ıkr gayri 
menkul yapılan açık arttırma ne· 
ticesinde sekiz bin lira bedel ile 
alacaklı mumaileyh uhtesine kal
mış ve bedeli mezkW- üzerinden 
üstünde bırakılması hakkında 
borçluların muvafakatine muka -
ren olarak alacaklı tarafından 
vaki talep ve ıikiyetin tetkik o
lunduğu 1 O - 12 - 934 tarihli 
celsede sizin dahi alacaklı aıfati· 
le celp ve iıtimaınıza karar ve· 
rilmit olduğundan ve ikametgi· 
hınızın meçhul bulunduğu anla· 
tıldığından hakkınızda otuz gün 
müddetle ili.nen tebliğat icrasına 
karar verilmi,tir. Mürafea için 
tayin olunan 22 - 1 - 935 sah 
günü saat 14 de lstanbul icra ha
kimliğinde bizzat veya bilvekile 
hazır bulunmanız lazım geldiği 
ak,i takdi ttle ar~~mi huzurunuzla 
müraf ea icra ve tetkikatın ifa kı· 
lınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(344) Fh.d eınil Rı'fat Beye 0 g-. e zar- sayısı çı mr~br. çensın e ami pa,a hl t 1 1 1 ... "'"' • 11\'S ve er, 9,50 Sözler. 20 Haberler, 20,20 

~ıh a litif Beyin avdetini mütea zade Bay Sezainin Avrupaya nasrl kaç· j ~fandolln orJceoııtra5ı konııt'rl, 21 Kuart~t. 
d Cer • tığını bildirir bir yazısı vardır. Okuyu - kon"'erl, 22 50 Haberlf'r, 28 Anton n..-omk'm 

ikinci konakdan güne§ çekilmi
ye yakın kalkmışlardı. Daha iki 
saatlık bir yol yürümemiılerdi. 
Önden giden cücelerden birinin 
................................................................................ ~····· .. ··· 

r, Jt eyan eden hadiseleri anlat- culanmıza tavsiye ederi%. f'!lf!flf'rlndl'n knn"lt'r, 23.83 Hnberter, södt'r, 
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lngiltere ve 
silah ticareti 

Soy adı alanlar kadınlar askeı• 

(Baı tarafı l incide) 

Suali .oran parlamento azası
na, 11evrakm izi bulunamıyacağı
nı, buna dair resmi malumatları 

olmadıiı,, cevabı verilmitdir •.. 
Fakat "izi bulunamıyacağı,, j 

söylenen bu mektublann birer su
reti ertesi günü gazetelerde çık· 
mı~dır. 

Mektublardan biri Vikers 
Armatronı kumpanyasının Çin -
deki acentesi hesabına bir diğer 
silah kumpanyası direktörü tara -
fından 1931 seneai haziranın 24 -
ünde Kolonel Skinere yazılmıtdır. 

Mektub ~öyle baılıyor: 
" - Çindeki arkadaılarımız top 

çu kıtaabndan bir zabitin hizme · 
tini arzulamakda-'ırlar .. Bu zatın 
yapacağı İş, Çin hükUınetine muh
telif cins silah, mühimmat vesa -
ire satmak olacakdır. 

Malumunuzdur ki, bir çok Av· 
rupa müesseseleri Çinlilere silah 
u.tmakda hayli ilerlemiılerdir. 
Bilhassa beynelmilel silah ticare
ti anlaşması lngiliz müesseseleri
ni bunu yapmakdan menetdiği 

bir zamanda, bu tica.ret daha fa -
yanı dikat bir şekil aldı .... ,, 

Mektub sahibi bundan sonra, 
lngiliz silah ticaretinin o yanda 
faaliyetini ilerletmesinin sebep 
ve imk&Jılarını göstererek, istedi
ği adamın evanfınA geçiyor ve di
yor ki: 

"Bize kalına, seçeceğiniz kim
se otuz yaıından fazla olmamalı
dır.,, 

''Muhtelif çe,id silahlar hak -
kında, yani makineli tüfek, top, 
tank ve hava makineleri vesaire 
üzerine umumi malumatı bulun -
malıdır. 

"Eğer zabitleriniz arasında bu 
memuriyete talib biri varsa arat -
dırmak lütfunda bulunursanız 
bizi çok minnetdar bırakırsınız .. ,, 

Arkasından, istih~am edilmek 
istenen adamın çalııma ıeraiti, a· 
lr.eağı para vesaire gösterilerek, 
3 aeneden bet seneye kadar ken
disiyle mukavele yapılacağı söy
lenmekde ve mektub töyle devam 
etmekdedir: 

"Her ne kadar ilk mukavele 
müddetinin bitmeıin<len sonra da 
kendisini itimizde kullanacaiımı
za dair bir teminat vermek müm
kün değilse de, uzak ıarkda uzun 
miiddet kalmağa karar vermiı bi
rinin Çin ticaret ilemindt- tanın· 
dıkdan sonra mütkülit çekeceği
ni de zannetmeyiz. 

"'Bu sebebden, gelecek zatın 
evli olmaması tercih olunur. 

"Netice itibariyle ıunu arzede
lim ki bu efendi buraya hemen la
zmıdrr •. Onun için mümkün oldu
ğu kadar çabuk ceYab vermenizi 
İlteriz ... ,, 

Sonra mektub topçu müfetti
tinin fikri alınmak üzere, bağlı 
olarak nezaretde bir diier kolo
nele gönderilmif, cevabla birlikde 
mektubun da iadesi istenmiıdir. 

Cevabda, müfettif, kolonel 
Sk;nerin münuib bir zabiti bu ite 
ayırmumda bir mahzur olmadı -
imı söylemitdir ••• 

Silah itinin bugün mütereddid 
vaziyetine göre muvazzaf bir za -
bit için bu fınatm pek parlak bir 
teY olmadığı tahıl kanaab ,İle de, 
müfettİf, Kolonel Suter iıminde 
- zabitin isminin istenilen yere 
lılldJrMllecetlnl Mlatm'1clır• 

Bu 111ektub tötle bitiyor: 
"Xolonel P. Suter, Kolonel 

Skinerin bildili YeÇhile, istenilen 

evıah haizdir. Ve bir iş aramak
dacJır.,, 

Diğer birmektub, Çindeki silah 
acentesine ihtisas memuru olarak 
tavsiye edilen adamın "gerçi 30 
yaıından yukarı ise de bu işi tarn 
manasiyle yapabileceğini,, anlat -
makdadır. 

Avam kamarasında görüşülen 
bu meıele, meseleyi ortaya koyan 
parlamento azası tarafından bir 
de şu yolda sorulmu~Clur: 

- Evrak mademki ortada yok 
deniyor ... Ne olmuş, imho. mı e -
dilmit ? 

Harbiye nez~reti mali itlerine 
bakan Mister Hakir.g böyle bir 
muhnı ebeden hiç hnberi olmadığı 

Hilmi Lütfullah 
Kutlu Bay Kutlu Baı 
Doğu - GUzel san•atıar akademisi 

resim şubesi talebesinden Nihat. 
özen - Gümrük Sefain kontrol me-

muru Hikmet, kardeşi Hasan, diğer 
kardeşi Şerif. 

GOKA Y: Nesli§ah mahallesinde 
bahçavan Mersin 

Bayaz - Cibali inhisarlar levazım 
,.e nakliyat muhasipliği tet-
kik memurlarından Mehmet Tcyfik, 

nı tekrarlamı§ ve §Unu söylemiş- it 1 H b 
dir: a ya ve a eş 

"Ne de olsa, mütekait bir za
bitin sivil bir işe tavsiyesi ıçın 

harbiye nezaretinden rica edilme
si ve oranın da bu i~i yapması 

m:ıhzurlu bir ıey değildir ... ), 
Bunun üzerine sual soran aza 

ıu cevabı vermitclir: 
"Fakat bir mektubda, harbiye 

ne2aretinin, muvazzaf olan bir 
zabiti bu işe ta·niye ctmekde mah 
zur olmadığım ynzmış olmasın -
dan müteıarın haberi var mı • 
dır? ..... 
Müsteıar şu cevabı vennişdir: 
"- işte meydana çıkamıyan 

ıey budur ... Buna dair resmi ma -
lumatımız yok .. ,, 

Bazı sırların saklı kalması için 
dosyaların imha mı edildiğine da
ir ikinci bit· ~uale müsteşar cevab 
vermemişdir. 

Harbiye nezareti memunınun, 
kaybolduğundan veya nerede bu
lunduklarından malumatı olma· 
drğını söylediği bu mektubların 
ertesi gün gazetelerde bir sureti 
çıkınca, vaziyet de.ha mühimle§ -
mit ve harbiye nezaretinden bu 
evraka ait soru§durma.lar batla • 
mııdır. 

Parlamentoda meseleyi ortaya 
koyan aza, iıin P'!tini bırakmıya -
cak yeni bir toplantıda harbiye 
nezareti mali i~ler bakanından ev· 
rakın aslına ve mahiyetine dair 
tekrar soracalcdır. 

Aynı mesele, lngilterede ku -
rulması dütünÜlen "silah ticare~i 
tahlcikat komisyonu,, unda da gö
rüşülecekdir. 

Jori Kral mı 
olacak 

(Bat tarafı 1 inci de) 

Son gelen Avrupa gazeteleri 
tekrar bu meteleden bahsediyor
lar. Parisde çıkan "Noir et Blanc,, 
ıazeteıi gayet sağlam menbalar
daa aldığını iddia ederek ıu ma
lumab netrediyor: 

"Prens Jorjla Prensea Marina
nm evlenmesi bir qk mahsulü de
lil, ıiyul bir oyunun neticesidir. 
Bu ıiyul oyunu idare edenler 
Buil Zaharof ile M. Venizeloa
dur. 

Bir kaç ay sonra genç kan ko
canm Yunanistan tahtına oturma

(Baş tarafı 1 inci de) 

Bir müddetdir HabeJistan ka· 
hilelerinin dııardan getirtilmi! 
Modern silahlarla durmaksızın ta· 
lim edildiği haberi de kulağa ça· 
lmıyordu. 

Nihayet, ltalyanların Habeşis
tan üzerine askeri bir hücum ya
pacağı rivayeti de ortada dolat· 
makda idiy::e de, sonradan bu tek· 
zib edilmitdi. 

lngilizce "Deyli Herald,, gaze
te.si Musolininin bir müddet evvel, 
cenerallerle yapdığı bir toplantı · 
da Haheıistanla olan vaziyetine 
dair sözlerinden bahsetmekdedir. 

Haber verildiğine göre Muıo
lini, halyamn Habeıistana harb 
açmıyacağı, fakat Habeıiıtan 
meydan okuduiu takdirde buna 
hazır olduğunu söylemişdir. 

Deyli Ekspres gazetesi de di
yor ki: 

"Habe~istanrn İtalyan ve lngi
liz Somalısma bititdiği mıntaka 

tam manasiyle tahdid edilmemiş· 
dir. Mesele bundan doğuyor. Ha -
beşler ltalyanların kendi arazi
leı ine gialiğini iddia ederler.,, 

Londra, 11 (A.A.) - İtalyan -
Habeıistan hadisesi üzerine İn
giltere hükumeti Adisababa hü
kUroetine müracaat ederek İtal
yan - Habe! hududu meselesinin 
bir an evvel halledilmesini gör -
mek arzusunda bulunduğunu bil -
dirmi!dİr. 

Paris, 11 (A.A.) - Habeşis
tan elçiliği tarafından çıkarılan 
bir tebliğde deniliyor ki: 

Hahetistan hükiimeti tarafın
dan yapılan tahkikattan anlatıl· 
dığma göre, 5 ilk kanun tarihinde 

lnı::iliz - Habeı sımnnı tahdide 
memur komisyonun yanında bu · 
lunan muhafız kuvveti top, tay · 

yare ve tanklarla ıilihh bir ltal -
yan kuvvetinin saldınmına ui • 
ramııdır. Habeıiatanın . Roma 
maslahatgüzarı ltalyan • Habet 
andls~mr:ıma göre, hakemlik ku
ralına baıvurmak için talimat al
mt!dtr. 

Bay Recebin soy adı 
Ankara, 11 (A.A.) -Atatürk, 

Fırka genel katibi Recebe (Pe -
ker) soyadını vermittir. 

ıı Avrupa için hiç de ıayanı hay- =~--.--.:--:~~~=""':"::==:"':-~~ 
ret olmamalıdır. Bunun tahakkuk için daha iyi anlatabilecek, lngil
ebnesi için uzun zamandanberi tere gibi büyük ve kuvvetli bir 
çalqmakdadır. lngiltere Enteli- devletin himayesine gireceğinden 
cem Servia'inin esas vazifesini hilhııua iktisadi, aiyaai cebheler-
bu meaele tetkil etmekdedir. de kuvvtlenecekdir. 

Zaharofla Venizelo:sun bu ha- lngilterede bu fırsatla aon za. 
yalleri tahakkuk ettiği takdirde manlarda tehlikeye dü9en Şarki 

Yunanistan, evvela Yugoslavya Alrdenizdeki nufuzumı tarassud 
ve Bulgariıtanla a!:rc.b:ı olacağı etmiş olacakclır.,, 

ol8bilir mi ? 
(Baş taralı 1 incide) sa Almanyada kadınlar i~cled 

timdiye kadar yanlıt bir yol takib çekdiriliyor. Buna ne dersiniz? 
eden cemiyetin hatasmdan ileri - Siyasetle hiç alakadar deii• 
geliyor. Meseli bizim bir kız ço - Jim. Fakat öyle zannediyorum ki 
cuğumuz olunca ona bir bebek a · Hitlerin bu s'yaseti iflas edecek· 

lıyoruz da, erkek çocuğumuz olun- dir. Harpdan sonra kendi hayatını 
ca top, at~ tüfek alıyoruz. Küçük ı kazanmak mecburiyetinde kalafl 
kızımız bır az fazla zıplasa ken • Alman kadını §üphe yok ki haklı 
d:sini derhal: idi. Şimdi onun İf ipi elinden ah • 

- Dur! Kızlar zıplamaz> ayıp- yorlar. Ve erkeklere veriyorlar· 
dır. Diye paylıyoruz. Halbuki er - Bu kadınlar muhakkak surette 
ke-k çocuk yaramazlık etse: H:tlerin dütmanıdrrlar. Hitler ye· 

- Ne kadar afacan fey? diye niden it bulmamııdır. Sırf bir ki" 
onu takdir ediyoruz. Şüphe yok ki sım kadınların elinden i~lerini a • 
bu telkinler çocuklarımıza daha lıp erkeklere vermitdir. 
küçükken tesir ediyor ve onları a· 
)'ırıyor. Ben fU kanaatteyim ki bir 
kadm bir erkeğin aynı terait al

tmda yeti9 '.rlene aralarında bede
ni ve aclali bir farkın olmasına im· 
kin yokdur. iddiamı ispat edecek 
en basit delil Manş deniz '.ni bir 
kadının da yüzerek geçmesidir. 
Halbuki dünyada binlerce erkek 
vardır ki senelerce yüzmek sporu 
yapdıkları halde Man9 denizini 
geçememitlerdir. Demek oluyor ki 
kadınlar da spor yaparlarsa er -
keklerden hiç bir farkları kalmaz. 

- Şu halde kadınlar da boks, 
güreş filan yaparlarsa ileride Mit 
Kameralar, Mia Maka Birler, Mis 

Cim Londoslar filin yetiıebile -
cek? 

- Niçin yetitmesin? Bir köylü 
kadınla bir ıehirli kadın arasında 
fark yok mu? Anadolu köylü le • 
rinden bir Fatma kadın sizi hak -
layamaz mı? 

- Fakat kadınla beni değil 
Mehmed onbatıyı mukayese edin. 

Bugün Ruayada kadın!ar er • 
keklerle müsavi şeraitte yetiştirili• 
yor. Ve bedenen aralarında hiç b'~ 
fark görülmüyor. Şüphe yok kt 
böyle kadınlar da erkekler kadsJ 

iyi harp edebil:rler. Onun için bell 
kadınların asker olmalarında hiÇ 
bir mahzur görmüyorum. 

- Bir teY daha ıoracağım: Ka· 
dınlar iktııadi hayatda erkelderle 
gayri müsavi ıeraitte rekabet ed;· 

yorlar. Mesela yanyana iki satıcı 
dükkanı olsa birinde erkek, öbii • 
ründe kız satıcılar olsa herkes kı· 
za gider. Erkekler bundan ziysf1 
ediyorlar. 

- Aynı fikirde değilim. Meıe· 
la erkekler:n on yedi yaşındaki gil 
zel kızın elinden su içmek iıtiye · 

ceklerini kabul edebilirim. Fak•' 
buna mukabil kadınlar da pek ali 

on yedi yatındaki yakı§ıklı deli ' 

kanlınm elinden su İçmeyi ter~ 
cJcceklerdir. Binaenaleyh netıc.ı" 

de gene müsavat kendisini göıte' 

re<'ekdir. Son fikrim ıudur ki k• • 
dınlan erkeklerden zayıf ve kabi· 

liyetsiz görenler hata ediyorlat• 
Kadınlar her noktada erkeklerle 

- O da olabilr. Ben iddia ede
rim ki bir Anadolulu kadın Ana· 
dolulu erkekden daha kuvvetli · 
dir. Hiç olmazsa aynı kuvvetde -
dir. Çünkü Anadoluyu gezen bilir. 
Erkekler:n kahvede oturmalarma müsavid:rler. Erkeklerin yapdrk • 
muüabil tarlada kadınlar çalışır. ı ları ve yapabildikleri her iti ka • 

- Bazı memleketlerde, bilhas- drnlar da yapabilir. 

Nazilerden bir 
daha azledildi 

( llaş taralı l inC'ide) 

gömleklilerdeki silahların iadesi 
hakkındaki arzusu yerine gelmiı
dir. 

Her Himler aynı zamanda si
yah gömleklilerin reisi bulunmak
tadır. Siyah gömleklilerde 20 bin 

askerin itine yarıyacak miktarda 
ıilah bulunduğu söylenmektedir. 

Ermeni papazlar 
(Baı tataft 1 inci de) 

Yeni kanun üzerine toplantı, 
Kumkapıdaki ermeni patrikhane-

ıinde dün öileden önce yapılmıt 
ve bir saatten fazla görütülerek 
karar tesbit edilmitdir. 

Alınan karara göre: "Ermeni 
ruhani meclisi, yeni kıyafet kanu
nu hakkında ıazetelerin verdiii 

malUm.ab dikkate almıt, bu hu -
susda yeni kanun mucibince lazım 
gelen tedbirleri ittihaz ebnek ü -

zere, kanunun resmen nqrini bek 

lemeie karar vermitdir. Ermeni 

patrikhaneai devletin her kanunu

na kartı olduiu ıibi bu yeni kanu
nuna da riayeti bir vazife sayar. 

Kanun, reaml p.zetede çıkar çık· 

mu ahkimma ıöre, icabeden 
tedbirleri alacakdır .. ,, 

Harp borçları 
lnglltere ve Franss 
ödemek niyetinde 

değil.. 
1 Vaıington, 11 (A.A.) - 111 il 

liz elçiliği baıkatibi, İngiltere~ 
harb borçları hakkında haric•~ 
nez:ıretine bir nota tevdi etmif~ 

Zannolunduğuna göre bu 11~ 
tada, lngilterenin 15/ 12 vadef~ 
de hiç bir para ödemiyeceği b 
dirilmektedir. 1-' 

Paris, 11 (A.A.) - Naı:ıf 
meclisi dünkü toplantısmda ~ 
rikaya olan borçlar m-1 • 
göriifmüt ve eski vaziyette ~ 
ma karar vermitdir. M. H •'f" 
bu münasebetle borçların ~1 

iil 
ıi hakkında vaktile ileri ıütl°dt' 
olduğu fikirlerine sadık bulıJSI 
ğunu ıöv1emi•dir. 

General Hayri 6ıdO, 
_u: 1111 

Ankara, 11 (A.A.) - NIUU&ye ~ 
fettiti General Hayri dün r,~ ~ 
haatahaneıinde ölmüttiir· oıu.a ~ 
Y enitehirdeki evinden kal~ lıİ 
li müdafaa ve lçiıleri bahanJ~rt ~ 
7iik .-am harbi,. ikinci reisi ~ 
A11111, Milli Müdafaa müstef811 2 
Nazmi, U. Jandarma kumandanı ~ıtcf"' 
Kaz,..,,, B. Er. Harbiye ve Milli . ,.
faa Bakanlariyle diğer daireler il:.. ... 
lenleri n ubit arbclal'lan hdll' ·~ • 
maı1ardrr. Olii a!aym• hir tabd' ;,_,. 
de ile, birer takan ıriinri, topçıa. oıııllf ~ 
jandarma polis müfrezeleri bulu 
tar. 
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VER ES it E SATJŞ 

' Nezle için eşi yok ilaç 

Sanol inhalan 
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&lmT kabızlıktan r:nuztarlp bulunan
ara en müessir müshil şekerlemeleri 

Laksatin Bodo 
~·~li, kay1Sıh, mOalıil lezız teker!eme!eri büyük koç ık herkes 
oJ 1••Ddan lezzetle yenir, •ıll sancı Yermez en fiddetli kabız 
•nların tabiyetın• tanti-n eder her eczanede bu anur. Deposu 
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lstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi· 
ne karar verilen 3500 lira kıyme
tinde bulunan gayri mübadil bo
nolan 16 - 12 - 934 tarihine 
müsadif pazar günü aaat 11 de i
kinci açık arttırma auretiyle lıtan
bulda dördüncü vakıf banmda 
borsada satılacaimdan taliplerin 
mezktir gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra
caatlan illn olunur. (3584) 

{fPA ~Afl'(A 
Müı\ahıa.ral ı 

HUBUBAT UNLAR/ 

SıHHAT 
vıe 

KUVVET 

!inhisarlar U. MüdürlüQünden 1 
(t 0,000) kilo yerli malı kalın kınnap 

İdaremiz için satın at.nacak bumalzemeyi vermek iatiyenlerin nü
mune ve prtnameyi gördükten sonra pazarlıia ittirak etmek üzere 

(yüzde 7,5) teminat akçelerile beraber (22.12.1934) cumartesi sü • 
nü aaat (14) de Cibalide levazım ve mübayaat ıubesine müracaat -
ları. ( 8462) 

Yüksek Mühendis mektebi satın
alma· komisyonundan: 

Mektep Elektro - Mekanik ıubeai için prtnames; mucibin
cebir adet diyezel mot,örü 61 gün müddetle ve kapalı avf su
resiyle mün;ıkasaya konulmuıtur. 

Münakasası 29 - 12 - 1934 tarihine müsadif cmartesi 
günü saat 14 le icra edilecektir. 

Buna ait ıartn&me 2 lira bedel mukabilinde mekup muha· 
aebedliii veznesinde ıatılmaktadır. 

Taliplerin milnakaaa günü mezkiir saatten evvel muvakkat 
lt'mİnatlarını vezneye yatırmaları ve teklif mektuplarını da ko-
ınisyona tevdi etmeleri lüZ\1mu ilan olunur. (7189) 

iLAN 
Hiristo Pavlidiı tarafından Be

yo~lu - Cihangir Somuncuoğlu 
ıokak 9 No. lı Adil beyin bane
ıinde ikamet etmekte iken halen 
yeri mal6m olmayan kansı Olga 
al~yhine terk sebebiyle açtığı ih-

tar ve botanma davasının teblii· 
leri yeri belli olmadığından ila
nen yapılmasına karar verilmiı 
olduiundan iıbu ilin tarihinden 

itibaren on gün içinde dava arzu. 
haline cevap vermesi ve 13 - 1 
- 935 tarihine tesadüf eden pa • 
zar günü saat on birde lstanbul 
asliye mahkemesi üçüncü hukuk 
daire.ine ıelmeai veya bir vekil 
göndenneai, aksi takdirde llJ& • 

bmda mahkemeye devam oluna -
Cllfı 93412202 No. lı dosya ile i • 
linen teblii olunur. (3680) 



Çocuklarınızı 
müsabakamıza 
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Terfi edilen ve memuriyet1eJ.i HARB 
değiştirilen adliye memurları GELİYO 

(Dünden artan) 
40lira maaılı Ezine cezahikimliği 
ne Karaiıa müddeiumumiıi Mit· 
hat, 40 lira maatlı Haymana ha
kimliğine Yabanabad müddeiu
mumiıi Vehbi, 40 lira maaılı Cey
han ceza hakimliğine ahvali sıh -
hiyesine binaen Cölmerik hakimi 

Yusuf Ziya, 35 Jira maaılı Ankara 
icra reisi muavinliğine avhali sıh
hiyeıine binaen Beypazar müddei 
umumisi Hilmi, 3S lira maatlı Ga
ziantep müddei umumi muavinli
ğine sıhhi ahvaline binaen Kulp 
haleimi Reşat, 35 lira maaılı An
kara Sulh hakimliğine sıhhi ahva
line binaen Malkara hakimi Ham· 
di, 35 lira maaılı Söğüt müddei u· 
mumiliğine Adapazarı aza müli.
zimi Ahmet Tevfik, 35 lira maaılı 
Barzan müddei umumi muavinli
ğine tahviline karar verilen Bitliı 
müddei umumisi Dervit Ali, 3S li
ra maaılı Trabzon azalığına sıhhi 
ahvaline binaen Ankara müstanti
ği Mecit, 3S lira maaılı Alucra ha
kimliğine tahviline karar verilen 
Gireson hukuk hakimi Avni, 35 
lira ma~şlı Eskiıehir hakimliğine 

baımüddei umumi muavinlerin
den Cevat, 35 lira maaılı Tercan 
hakimliğine terfien Şafşet müddei 
umumisi Abdülhalim) 35 lira ma· 
aılı Samıun iı.zalrğrna Yozgat aza
sı Hulsi, 35 lira maaılı Bursa müd· 
dei umumi muavinliğine talebiyle 
Ankara muavini Edip, 35 lira ma
aılr Ankara müddei umumi mua· 
vinliğine talebiyle Silvan hakimi 
T alit, 35 lira maaılı Keıan hukuk 
hakimliğine terf ien Bursa aza mü· 
lazimi Abdülazim Adnan, 35 lira 
maaşh Sungurlu müddei umumili
ğine terfien Nide aza mülazimi Ni
yazi, 35 lira maatlr Kayıeri aza 
müli.zimliğine eski Kayseri sulh 
hakimi Fikri, 35 lira maatlr Ürgüp 
ceza hakimliğine terfien Kayseri 
aza mülizimi lımail, 35 lira ma
atlı Hekimhan ceza hakimliğine 
terfien Behinsi müddei umumisi 
Zekeriyya, 35 lira maatlı Kulp 
hakimliğine terfien Kemah müd
dei umumisi Hasan Tahsin, 35 lira 
maaılr Pazarcık hakimliğine ter· 
fien Kadirli müddei umumisi Meh. 
met Nurettin, 35 lira maaşlı Ünye 
ceza hakimliğine terfien Terme 
müddei umumisi Mehmet, 35 lira 
maatlı Malkara hakimliğine terfi· 
en Hayrebolu müddei umumisi Şe
rafettin, 3S lira maaşlı Hayrebolu 
hukuk hakimliğine terfien Rize 
müddei umumiıi Süleyman, 35 li
ra maatlı Silvan hukuk hakimliği
ne terfien Lrca müddei umumisi 
Tevfik, 35 lira maaşlı Çölmerik 
hakimliğine terfien Paıinler müd· 

dei umumisi Subhi, 35 lira maatlr 
Osmancık ceza hakimliğine terfi
en Ergani müddei umumisi Hasan 
Tahsin, 35 lira maşlı Kandıra hu
kuk hakimliğine Çiçekdağ müd
dei umumisi Kemal, 35 lira maşlı 
Korkuteli hukuk hakimliğine Se
rik ~üddei umumisi Mehmet Nu
ri, 35 lira maatlı Retadiye hakim
liğine Alucura müddeiumumisi Ta 

hir Nejat, 35 lira maaşlı Söğüt hu· 
kak IMakiwliiime Susurluk sulh ha
kimi Yuıuf Ziya, 35 lira maaşlı Ba 
la ceza hakimliğine terfien Mecit
özü müddei umumisi M. Emin, 35 

lira maaılı Gediz hukuk hakimliği maatlı Ceyhan müddei umumiliği
ne terfien Tavıanlı müddei umu· ne hukuk mezunu Azmi, 30 lira 
misi Muhlis, 35 lira maatlı Seydi- maaılı Şarkikaraağaç müddei u
şehir hukuk hakimliğine terfan mumiliğine hukuk mezunu :Ahmet 
Şarkikaraağaç müddei umumiıi Lutfi, 30 lira maaılı Kraiıalı müd
Muammer, 35 lira maatlı Darende dei umumiliğine hukuk mezunu 
hukuk hakimliğine tedien Merat Ömer, 30 lira maatlı Mecitözü 
müddei umumi muavini Cevdet, müddei umumiliğine hukuk mezu· 
35 lira maatlı Suıurluk hukuk ha· nu Nadir, 30 lira maaşlı Eskitehir 
kimliğine Bandırma müddei umu- müddei umumiliğine hukuk mezu
miıi Hüseyin Hüsnü, 35 lira maaı- nu Suat, 30 lira maatlı Serik müd
lı Yabanabat müddei umumiliğine dei umumiliğine hukuk mezunu 
hukuk mezunlarından Necati F ev- l F ahrettin; 30 lira maaşlı Meraş 
zi, 35 lira maatlı Mersin iza mü- müddei umumi muavinliğine hu
lazimliğine Burdur i.za mülazimi kuk mezunu Sali.hattin, 30 lira ma 
Fehamet, 35 lira m~atlı Gunan a- atlı Kara müddei umumi muavin· 
zalığına tahvili kararlatdırılan liğine hukuk.mezunu Kars ihtisas 
Trabzon azası Faik, 30 lira maatlı baıkatibi Sıtkı, 30 lira maath Bit
Ankara müstantikliğine talebiyle lis müddeiumumiliğine hukuk me
müıtantiklikten naklen gelen ceza zunu İbrahim Necdet, 30 lira maaı 
mümeyyizi Lutfi, 30 lira maatlı 1ı Mardin aza mülazimliğine hu
Bozyük müddei umumilijine ııhhi kuk mezunu Ahmet, 30 lira maaılı 
ahvaline binaen Akseki müddei Aluçra müddei umumiliğine hu
umumiıi Kerim Reıat, 30 lira ma- kuk mezunu Halit, 30 lira maaşlı 
aılı Ankara sulh hakimliğine hu- Bandırma müddei umumi muavin
kuk mezunlarından Osman Zihni, liğine Bandırma aza mülazimi F ah 
30 lira maatlr Ankara ıulh hakim- rettin, 30 lira maaılı Bandırma i
liğine hukuk mezunlarından Sü- za mülizimliğine hukuk mezunu 

Şabezat, 25 lira maatlı Burdur reyya, 30 lira maaılı Adapazarı 

aza mülazimliğine hukuk mezun
larından Ayşe Lütfiye Refik, 30 
lira maaılı Bursa i.za mülizimliği
ne hukuk mezunlarından Mehru-
re, 30 lira maaılr Nide aza müli.
zimliğine ~alebiyle Menin aza mü
lizimi Fatma Seniha, 30 lira ma-

müstantikliğine sıhhi ahvaline bi
naen Cebelibereket müstantiği Ab 
dullah, 25 lira maaılı Kayseri müs 
tantikliğine terfien Sındırgı müs
tantiği Fuat, 22 lira maaılı Seyyit· 
gazi müstantikliğine ııhhi ahvali
ne binaen Pazarcı~ müatantiği Sa· 
lihattin, 22 Jira maaşlı Karaburun 
müıtantikliğine ııhhi ahvaline bi
naen Köyceğiz müıtantiği Reıit, 

22 lira maatlı Gelibolu müstantik· 
liğine sıhhi ahvaline binaen Baf
ra müstantiği Mehmet Bahattin, 
22 lira maatlı Alaca müstantikli
ğine talebiyle Feke müıtantiği Ce· 
vat .•••••• 

7 uci icra Memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi· 

ne karar verilen ev ef yaıı 17 -
12 - 934 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi günü ~aat 9,30 dan iti· 
haren birinci açık arthrma sureti • ı 
le Bomonti de Fırın sokağında 21 
numaralı hanede satılacağından 

talip olanların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatta-
n i!an olunur. (3578) 

1911 

-Yazan : ~ ransi Vötez.i 
Bir taraf dan da, İtalyayı itti -

fakı müsellesden aymnağa çalı -
§ıyor; Sen · Petresburg' da müza -
kerelere, lstanbulda entrikalara 
giritiyor, Almanyayı tecrid ettik -
ten sonra, lngilterenin, Fransanın 
yardımı ile Almanyayı ezmesi im
kanını temine uğraşıyordu. 

Pek tabii ikinci Giyyom ma -
nevrayı anladı ve Prens Radolin 
vaııtasiyle bir nevi ültimatom ver· 
di. Az kalsın harb oluyordu. 

Böylece, bir tek adam, kimse -
ye ıormadan, tehlikeli bir siyaıe • 
te giri!mif, milyonlarca mevcu -
dunu, efkarı umumiyenin, parla -
mentoların, diğer nazırlann ve bü
tün milletin haberi bile olmadan 
harb tehlikesine almıf oluyordu. 

hemen temin edilmiı sayılır·. 
Halbuki bir taraftan ln 

ile bir ask~ri ır.nkavele Y 
için çalıtıldığına -ıahit ol 
Bu olursa, Fransızlar, fngil" 
Anvers limanıru vermek iç~!I 
Belçika ovalarında öleceklet 
Fransa bir Alman istilasına 
kalacaktır. 

M. Delka11e gene kabineY' 
di. Bahr:ye Nazın odur. Bu 
ret, onun lngiltere ile askeri 

kavele yapmasına hiç te nıiJIİ 
ğildir. Bir kaç haftaya kadar 
de maliyecilerimiz, Londra,-,~ 

kaç yüz bin F ransızın ölüılll 

Osmanlı İmparatorluğunda 
Hahetistanda bir demir yolu 
yazı mukabilinde ıatacakl .. BugUnkU tehlike 

(1911) Kendiler:nin bir hayvan 
\ "b • 

Ş. d' d 
1905 

d 1 g~ i muamele gördüğünü 
ım ı e e yapı anın · ı k · ·ı· yenler için gözlerini açmak 

aynı yapıma ıstenı ıyor. . .' ... >' 
İngiltere ile Almanya arasında nı gelnuttır. Soguk kanlılık1'. · 

müdhit-bir harb hazıdanmakda • rupanın vaziyetini, maliy I' 
dır. Dünyanın h~ ınoktaunaa jk i tehlikeli entrikalarını sö~ 
rakib, boy ölçütmekde ve birbi - zım. 

rini tehdid etmekdedirler. Bağ

dad demiryolu meselesi ile ' :Fles
singue,, hadisesi vaziyetin ne ka
dar gergin olduğunu göstermek
dedir. 

Fakat bir harb yapabilmek için 
Almanyanın da, lngilterenin de 
Fransaya ihtiyaçlan vardır. 

Sermayesi az olan Almanyanın 
Franıanm parasına ihtiyacı var

dır. 

Mecburi h=zmet usulü kullanmı· 
yan lngilterenin de Fransanın or· 
duıuna ihtiyacı vardır. 

Binaenaley}\ Frnn · -ı hükumeti 
bu vaziyetin hakemidir. ikinci 
Giyyom'a para vermez, be§inci 
Jorja asker vermezse sulh hemen 

iŞ HARBLERt 

Eskiden, milletler köylii 
ler idi ve pek tabii olarak 
bir köylü siyaseti takip eder 
Bütün arzuları arazilerini g 
mek, komıunun arazisini 

çirmekten ibaretti. Bu yüzd 
tilaflar hep hudut ihtilafları 
harpler, dütmanın arazisini 
:çin yapılırdı. Muzaffer Na 
Belçikayı zapteder, galip Bi 
Alsas - Loreni ilhak ederdi. 

. 

i._ ....................... - ........... _____ -----... ----.... --.. ·-··········-··············--ı 
~ Güzel ve Gürbüz çocuk ; 

Fakat bugün her§ey def 
tir. Büyük Avrupa milletle 
adamhm, bankerler, san 
ve ihracatçılar idare etnı 

Bu adamların makaatları 

i müsabakası i . . . . .................................................................. w.----. ................ ..-... - ....... : 

yollur, pamukluları, se 

aşlı Beypazarı müddei umumiliği· 
ne hukuk mezunu Oıman Selçuk, 
30 lira maaşlı Gaziantep müddei 
umumiliğine hukuk mezunu Meh

met Rasih, 30 lira maaşlı Utak 
müddei umumiliğine hukuk mezu
nu Celal, 30 lira maatlr Tekirdağ 
müddei umumiliğine hukuk mezu
nu Abdullah Refik, 30 lira maat
lı Saiteli müddei umumiliğine hu
kuk mezunu Ahmet Hicabi, 30 li
ra maaıh Rize müddeiumumili· 
ne hukuk mezunu Abdullah, 30 li
ra maatlr Vize müddei umumili
ğine hukuk mezunu Orhan Sala· 
hattin, 30 lira maaılı Şaftet müd
dei umumiliğine hukuk mezunu 
Hamdi, 30 lira maaılı Kemah müd 
dei umumiliğine hukuk mezunu 
Memduh, 30 lira maaılı Sarayköy 
müddei umumiliğine hukuk mezu· 
nu Mehmet Kadri, 30 lira maaşlı 
Hayrebolu müddei umumiliğine 
hukuk mezunu Haıan, 30 lira ma· 
aılı Mardin müdeiumumi muavin
liğine hukuk mezunu Şekib Turgut 
30 lira maaılı Çiçekdağı müdde:u
mumiliğine hukuk mezunu Dervi§ 
Memi§, 30 lira maatlı Kadireli 
müddei umumiliğine hukuk mezu
nu Nedim, 30 lira maatlı Terme 
müddei umumiliğine hukuk mezu· I 
nu Vehap, 30 lira maaşlı Akseki ı 

müddei umumiliğine hukuk mezu- ı 
nu Ahmet, 30 lira maatlr Tavşanlı 
müddei umumiliğine hukuk me
zunu Memif, 30 lira maaşlı Lıca 

müddei umumiliğine hukuk mezu· 
nu İbrahim, 30 lira maaşlı Kelkit 
müddei umumiliğine hukuk mezu· J 

nu İbrahim Etem, 30 lira maatlt 
Pasinler müddei umumiliğine hu
kuk mezunu Saffet. 30 lira maaş· 
lı Burdur aza mülazimliğine hu
kuk mezunu Galip, 30 lira maatlı 
Ergani müddei umumiliğine hu· 
kuk mezunu Mehmet Zeki, 30 lira 

-....-......-.-·---...-.------~-----...---- __, 

için mahreçler arayıp bu 

Bütün dünyada demiryollst' . 

ri!leri, istikrazlar, maden ~ 
ları için çarpıtırlar. Ve ~ 

34 • 
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.~o. 84 - limit LUtti O§uz • No. 85 - Tanyo 
Guzel ve gürbüz çocuk müsabaka mıza giren küçüklerden ikisinin 
daha resmini bugün koyuyoruz. Müsabakamıza i9tirak ediniz. 

kip iki grup yeni bir ıned' 0 
istismarı için uyufamazlar,
man sili.ha sarılırlar. 

_, rl• 
Böylece 1895 te J aopıua. 

1. 1 . K ' . t" içıll : erın ora yı ıı ıımar ·tı 

ettiklerini; 1898 de Aınerı 
la lspanyolların Kuba için 1, 

. tuklarını 1899 da lngili:ıter. · , . ı 

erlerin Transval madenle::) 
mek hakkı ıçın sa\Ta.J · ısd' 
1900 bütün Avrupanın Ç~;I• 
miryolları yapmak ınakı• ~ 
kin'i ortakla§& ifgal ett;kj 
nihayet 1904 te Ruslarla . ~ 

1 
rın Mancuriyi kimin kendı ..11 - ·ıı;; na kullanacag~ mı tesbit içi .. ··,t 
kiz ay mütemadiyen dö'f'ıl 
ni gördük. 


