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!_iirklerin dini değiştirilmek istenmiş 
!:,Yaaa: 

r,,.iıcı kuşun varlığı 
Şirazlı Sadi, ".Kurlun oğlu, en 

'<>rıta e k 1 ' d ) . g ne urt o ur.,, er.Ancak, 
1 '~ı bilirnler, bu yoldaki düşünüş
'tı b . i' enırnıeme.mektedirler. Benli-
~ll Öğretişle, sindirişle yuğruldu-

rıa bizi inandırmışlardır. 
t Şu Bulgarların yaptığına ba
l{fllca • 
Ş· • ınammızdan cayarak gene 
,. ltaılıyı doğru bulacağımız geli • 
"Ot, 

~·· .~alkanlar, son yıllara değin, 
otulük 'kaynağı idi. 

kt Bir aralık ne oldu bilinemez, 
tıırnızda bir umut ışığı belirdi: 

1ıı - Yoksa barış güne§i buradan 
r doğuyor? -dedik. 

lt Azıcık sonra, kulağımızı patla
""~ •eıler, bize öğretti ki, gördüğü 
..,.Uı it . . ... d o ışı ı, tanyerının agarmasın· 

7 aile bu sebeple Yunan 
toprağına sığınmış 

Bulgarlar bir Türkü süngüyle, üçünü 

tüfek ve birini bombayla öldürmüşler 

Zavallılan delik deşik etmişler 

·Bir va1ışet daha 
Atinadan bildirildiğine göre, 

Bulgar çetelerinin hudutta dolat· 
tıkları haber alınarak, bunların 
herhangi bir taarruzuna mani ol
mak için, Yunan harbiyesi, hudut
ları takviye etmiıtir. 

olacaklardır. Tetkikab. baılıya
caklardır. 

Atina, 3 (Telefonla, saat on 
üç) - Yunan hükiimeti, dün, va. 
kanın çıktığı mahalle bir jandar· 
ma zabitini tahkikatta bulunmak ,:\\ değil, sıyaıal öldürümler için 

•lan pusatlardan geliyormu§. 

~ Artık yeryüzünün neresinde bir 
l~rıun atılsa, ardı sıra bir Bulgar 

Radyo Au•yada halka kadar lnmlttir Atina, 3 (Telefonla, saat on üzere göndermif. Zabit, raporu~ 
bir) - Dün, iki Bulgar ve iki Yu- nu yazıp vermittir. Tespit edilen 
nan zabitinden mürekkep heyet, noktalar tunlardır: 

1 Yanln1anıyor: 

ti ~~lgarlar, boyun hükenliği, de
~uzenliği ba§kasına kaptırma
) İçin, sanki kendi aralarında 
ltıta kalkı1mı§lardır ! 

dij A~cak, kazdıkları çukura ken -
) erınin dü§mesi de beklenilmi-
~ itlerden değildir. Hem, yırtıcı 
'"ll'YAr1ığı da az iürermit der• 

lstanbul radyosu ve 
pl8k neşriyatı 

Halkı alafrangaya böyle mi 
o 

mahallinde tetkikat yapmak üzere Üç Bulgar askeri, baskına uğn· 
birlqeceklerdi. Yunan zabitleri yan Türklerden daha evel hududu 
Bulgarları beklemitlerse de, bun- geçerek, iki saat ötedeki bir yerde 
lar, gelmemitlerdir. Haber yollan- puıu kurmuılardır. Çocukları ka
mıf, fakat Bulgarlar, talimat al- dınlan ve kendilerine ait 170 ko
madıklarını söylemi§lerdir. l yunlariyle birlikte hicret eden Po-

Sofya 3 (Telefonla, saat on bir maklar üzerine afq açmıılardır. 
buçuk) - Bugün1 Bulgar zabitle- Bq ölüden üçü kurıunla, biri aün· 
rine talimat gitmiıtir. HududuJ ıüyle, biri de el bomba.aile öldii-ahştıracağa 
geçerek Yunan zabitlerine mülaki <Davamı 2 fJlc:l &i) ' . ..,. . 

S :Bilim = ilim. Umut = ümit. 
~l= siyasi. 

Şoförler 
~~"det Beyi öldü

ren kamyonun 
~Oförü yakalandı 

1 

lstannul radyosundan artık es· 
kiden olduğu gibi ahlar, oflar, 
duymuyoruz. Buna ne kadar ıe
vimek yeridir. Yalnız buna karşı 
evrensel çalgı olarak ta duyduğu
muz, daha doğrusu, radyonun bi
ze verdiği parçaların ne oldukta. 
rını anlamak için isanın hiç de ·ı 
ğilse konservatuvardan çıkmıt 

olması gerektir. Çünkü, eski çal· 
gı kalkalı beri, İstanbul radyosu 
evrensel çalgıyı buduna yayacak, 
her kişiye sevdirecek biçimde ça-

Kadınlar mebus 
seçebilecek . 
~ebus da olacaklar 

Dün verdiğimiz haber teeyyüt 
etti. Bu husustaki en son malu-. . 
mat ikinci sayıfamızdadır. 

-r '••ah.m Salih ıKıy~f e~. . 
det'·Cj>hanede tramvay caddesin- Kanunu. 
de ~c:~rdan İzmirli Cevdet ismin- · 

d,~rınj feci surette ezip parçala-ıç kt · 
lt\i 'il'~ •onra kaçtığını evvelki gün } } 
)0~ "•haınızda yazdığımız kam
li)'~}' 11 toförü dün yakalanmış, ad-

lhe Verilmiştir. 
hf0~a~irn isminde olan kamyon 
~i "' ;un Salih adlı bir de muavi
,.._tıl: 1~ ki §oför İbrahim bu mu• 
~~ı> 'bırlikte kaçmıttır. Kazaya 
aSe~ olan kamyonun numarası 
~İftJiğ~e Bakırköyde Hazinedar 
lit. 

1 •a.hibi Hüseyin Beye ait-

l· Şaf·· 1 

Hocalar, papular, haham
lar, dini kılıklarını ancak ma-
bellerde ve merasimde giye
cektir. 

Spor teskilitlarının kılık ve 
itaretleri zaptırapta · alına

cak. 

Ecnebi alametleri taşımak . 
yasak. · 

'~ el·· or brahim ile muavini Sa-
~~ .. Sultan~hmet birinci sulh Müftülüklerin de kalkması 
"''•let--cılcenı..1nce aorguya çekil· , teklif edildi. 
~)e ;;,e tevkif edilerek tevkif ha- Yeni çıkan kanunu 6 ncı sa-

•ıderilmitlerdir. yıfamızda okuyun .• 

Iıtmağa baıhyacağına, .,. önüne ge
len gramofon plağını alıp dayıyor 
makineye, ve bu plağın hangi par· 
çayı çaldığını bile bildirmiyor. 

Yoksa, radyoda makine ba§ına 
bir her hangi kİ§İyİ oturttular da 
plakları geliti g,üzel ona mı çal -

Şirketin .itirazı 
kabul edilmedi 

dırıyorlar? (Dovanu6mcıda) Elektrik tarifesi 15 kuruş olarak 

Ertesi gUnkU merasimi seyredebilmek iCjin gecelerini 
. . parkta geCjlrenler gtirUldU 

EVienme merasimi 
lngiliz Kraliçesile Krah dua 
zaman~nd~ gözlerini siliyordu 
Suikastçı sıav kızı gene sahnede 

Bugünkü İngiliz gazetelerile, 
İngiliz Kralının küçük oğlunun ev
lenmesine dair bir çok havadis gel 
mittir: 

"Londranın her zamaiı'ki gibi 
sisli ve mevsim itibarile nla'k, çi • 

seliyen günlerinden biridir. 
Halkın, evlenecek çifti görebil

mek için daha -geceden aokaklarm 

p
0

arkların muhtelif yerlerinde yer
leıtikleri ve sarılıp sarmalanmıf ol 

(Devamı & mcı da) .. 

/ tasdik edildi 
Elektrik ticretlnln 

ucuzluğu tramvaya da 
tesir edecek 

Elektrik tarife komisyonu biı 
müddet evvel toplanarak yeni üç. 
aylık tarifeyi tespit etmİf, raporu
nu Ankaraya göndermiıti. 

Nafia bakanlığınca rapor ve ta
rife tetkik edilmit, komisyonun 
tespit ettiği on bet kurut kilovat 
ücreti tasdik olunmuıtur. Şirketin 
arttırma isteği reddedilmittir. 

Elektrik ücretir.in ucuzluğu 

tramvay ucretlerine de dokuna• 
caktır. 

(Devamı 2 inci de)' 

Bolivya 
Paraguvay 

Harb bitti. Bollya 
Cumhurrelslle baş 

kumandanı eslredlldl 
Boenoı - Ayreı - ParaguvaY, 

- Bolivya harbi filen bitmiıtir. 
Bolivya reisicumhuriyle hat ku • 
mandam Paraguvaylılar tarafm • 
dan, kaçarlarken esir edilmitler • 
dir. Eski reisicumhur Salamanka 
da tayyare ile Sanla Grazya'ya 
kaçmııtır. 
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Bulgar 
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Ramazan 
Vahşeti 

ılllmÜflÜ•·E/::.::::..:::ıa- Almanya yeni bir marifete 
n yerde bulunmuftur. Bulgarlar, / 

aaj kalan insanlarla b~.raber, ko- hazırlanıyorm· uş 
:rmılan da ıeri çevirmitlerdir. 

Yugoslav ,gaze- B d .. 1. ' 
teleri nasll u ·numarayı a gore ım . 

bildiriyorlar ? -
eeıara~.4 <Hu .... o. -Burada Göbelsin sözü herkesin lulıa"ınagittı ~akan Polıtika gazetesı Bulgar - f ~ 

Yunan hududundaki hadise dola- B ı· 3 (AA) R er ın, . . - euter A· 
:rııiyle Sofyada~ ~ldığı huıusi bir jansı muhabirinden: Mısırda millı· yetçı· 
telgrafı neşretnııttir. Telgrafta va· M. Goebhels, Stettin'de ıöyle-
ka ıöy)e anlahhyor: diği bir nutukta "Müstakbel ha • · 

"BulıarJann, dinlerini değiştir· diıelere,, esrarengiz bir telmihte hareketı• 
mek üzere yaptıklan tazyika da· bulunmuştur. 
yanamıyan yedi Pomak Türkü ai- M. Göebbels bah.ıetmek za -

ıeıeriyte birlikte aym yirmi doku- manı henüz gelmemi, işlere te. ingilizlere boyun egv mek istemi-
l:Unda •hududu geçmişlerdir. As· mas etmitlir. Almanyanın tarih- . 

~~~~~~~=& 1:;.n:ı~;ee:i~~:r il: ıe ,imdiye kadar eıine rastlanma· yen Vef d f 1 rkası k 0 n g re yapıyor 
93' mıt derecede cüretkar bir it göre· 

ili:erlerine atef açmıılardır. Müsa- ceğini ilave eden Göbels demiıtir 
-deme neticesinde Türklerden beti ki: 20000 kişi, 
islmüt ve kadınlarla çocuklardan 

Ramses şehrinde toplanıyor 
'da bir çoğu yaralanmıştır .• 

Bulgarlar hepıini geriye sür· 
müıler ve t~ hududa geldikleri 

" aman eıir edilen iki Türk Yunan 
karakollarına doğru kaçmağa bat
Jamıılar. Bulgarlar kaçan iki kiti· 
nin arkasından ıilih atmıtlar ve 
bunlan yaralamıılarsa da Türkler 
,aralanmıt olmalanna rağmen 

iY'unan karakollanna ilticaya mu
nffak olmuılardır. 

• Yunanlstanm fikri 

"- Tarihi yapmak niyetinCle 
olan bir hük.U~etin büyük ve cür
etkar kararlar alması lazımdır.,, 

M. Goebbelse, Alman mesele· 
lerinden hangisine temas ettiği 
ıorulmaktadır. Müfrit Naziler a • 
raaında Sar reyiamından soma 
Nazi heyecanına mahreç olacak 
"Bir yabancı macera,, dan ıık ıık 
bahsedilmektedir. 

Kahireden bildiriliyor: M111rdaJ JVefd) 
0

fırkuı kongreyi hazır-
vukubulan hadiseler üzerine, öte- lamak için pek büyük hazırlık • 
denberi ekıeriyeti teıkil eden lar yapmakta ve davetiyeleri da • 
(Vefd) fırka11 büyük bir milli ğıtma~adır. 

kongre toplamağa karar verdi. Kongreye verilen isim ıu-dur: 
Kongrenin yakında toplanması "Mısır Vefdinin umumi milli kon
bekleniyor. Vefd fukaımm bu gresı,,. 

Bu da ·cvefd) in yalnız bir kongreyi toplamak üzere seçtiği 
yer, son derece dikkate değer. Bu· 
rası Nil nehrinin batı kıy11mdaki 
Ramses ıehridir. 

fırka sıfatiyle değil, fakat milli 
ve umumi bir tetekkül olarak ça· 
hıtığmı aöstermektedir. 

Kongre (Vefd) lideri Nahhas 

Mahyalar öz 
Türkçe 

kurulacak 
Vaız verecek hoCB 
ıar tespit ediliyor 

Önümüzdeki Cumartesi ,uoi 
Ramazan olduğundan .Evkaf 111ii
dürlüg"' ü ve müftülük camilerin tr ~ o. 
mizliği ve nokşanlarının ıaııı.ıst' 
lanmaaiyle meı,Ul olmaktadır· ~ 

Cami kayyumlarmdan ve Ol~' i 
ezzinlerinden istenen liste üzeri ' 
ne noksanlar temin edilmektedir• 

Her sene olduğu gibi bu sene ~~ 
havalar müsait olduğu geceler bıJ' 
yÜk camilerde mahyalar kuru~· 
caktır. Mahyalar öz Türkçe kelr 
melerle yazılacaktır. 

Bundan başka müftülük te c>' 
milerde vaız verecek hocaları tel' 
pit etmektedir. 

Vaizlerin de halka öz Tür~ 
olarak vaız vermeleri, bilhas" 
tasarruf ve iktisat, yerli mali.,.. 
mızın alınması lehinde sözler ,ö'f 
lemeleri temin edilecektir. 

Çarıı ve pazarlarda da alıt fi' 
rişle aratmıttır. Bilhassa reÇ~l, 
zeytin, peynir sahtı ziyadelet~~ 
tir. Her Ramazanda olduğu 11 
bu Ram-azanda da fırınların pİ~ı. 
çıkarmalarına müsaade edileCP 
tir. Pideler yüz para ve bet kurdt' 
satılacaktır. 

Şirketin itirazı 
Dün gelen Yunan gazeteleri de 

•eaeleye fevkalide ehemmiyet 
nrmektedirler. Yan reımi Kati
merini ve mü~takil Akropiliı ga
zeteleri hidiıe hakkında şu müta· 
lada bulunuyorlar: · 

Sar meselesi 
halledildi Kongreye yirmi binaen fazla mu Pata tarafından söylenecek mü - (Baş tarafı 1 incide). , (!g 

rahhasın i§tiraki bekleniyor. Bu him aiyaıi bir nutukla açılacak, iki gün evvel yazdığımız ııb' "~ 

"Bu ltatliıe, Bulgarlann Yunan 
!ırıJutluna tecavüz ettiklerine ve 
Yanan toprağında 9 küometre içe-
1İye girdiklerine göre meıeleleıin 
rıkmcuına ıebebiyef vereceği gibi, 
ölJürülenlerin Türk oluıu clolayı
aiyle Türkiye ile Bulgaristan ara
•nda Ja bir meıele çıkaTabilecek-
tir. 

Yanan lrrlıaı, hatliıe hakkında 
Yunan erkanı haTbiyei umumiy~ 
sinden talimat iıtemiftir.,, 

Nihayet Bulgarlar da 
tasdik etti 

).tina, 4 - Hudut meselesini 
falıkik etmek üzere Yunan ve Bul
aar zabitlerinden mürekkep muh
telit komisyon tecavüz hadisesini 
tetkik etmi§, ve evveli be§ Poma
im Bulıar askerleri tarafından 
öldüriUdüiünii resmen tespit et. 
mittir. 

Bu da başka bir 
facıa 

Dün matbaamıza gelen bir oku
yucumuz bize Bulgaristanda cere
yan eden yeni bir faciadan daha 
bahsetti. Ve kendisine gelen bir 
mektubu gösterdi. 

Mektupta 12 teırinisanide Pra
veda kazasının Demirhanlı nahi
yesinde cereyan eden ıu hadise 
anlatılıyordu: 

Gece saat 2,5 ta Mahmut Ha· 
ıan oğlu Hüseyin adlı bir Türk, si-

Anlaşma Komada 
imzalandı 

yirmi bin murahhas Mısırm bü • dört gün ıür~cektif.f)rr ,, ,~'! , . ..,tr~vay ücretleri.?i~ yenide~ İr,. ~~ 
tün halkmı temıil edecek ve iç~e· Kongrenin ıon günü verılen cegı muhakkak gorulmektedır• h 
rinde her ıınıfa mensup zevat karar i'lan edilecek ve kongre .. da· miıyoiı, ticaret odasmda 923 ıe~'. 

Londra, 3 (A.A.) - Sar me • bulunacaktır. ğılacaktır. ıinden 934 senesinin teşrinisaP11 
selesi hakkında Fraıuız - Alman yı nihayetine kadar olan hayat~ 
anla,ması Romada imzalanmıştır. Japon Lenı·ngrat dekşn stmittir. Komisyon bufiiP; 

Cenevre, 3 (A.A.) -Roma uz· olmazsa yarın toplanacaktır. Şr1'' 

}aşması büyük bir memnuniyetle ka b •. ne s •. su •. kastı• n •. n faı· ı ı· mesaili, hayat endeksin :n esas ııs;. 
karşılanmııtır. Bu uzlaşma, ulus- tulmasına itiraz etle bile bülc(lıll 
lar kurumu konseyinin .işlerini ko- Tokyo, 3 (A.A.) _Kabine Va- ve belediye mürahhasları ende~ 
laylaştıracak kıvamda sayılmak • şington anlaşmasını bo~mayı ka- yoldaş Kfrofu fiatını esas tutarlarsa mesele ge 
tadır. rarlaştırmıştır. Hükumet bu kara· öldtlren kimdir? halkın lehinde neticelecektir. ·ııi 

Üçler komitesi bugün toplana• rım antlaşmada imzası bulun.an Moskova, 3 (A.A.) _Dahili· Tramvay tirketi kıt tarife•• ıt' 
cak ve konseye verilecek raporu• devletlere ayrı ayrı bildwecektir. ye komiserliği bildiriyor: de hazırlamıt ve tatbika ba!Jall'd' 
nu hazırlıyacaktır. Bugün M. A· . , tır. Sinema paydos zamanlar•~. 
loiıi ile M. Laval b ir konuıma Y.a• .f0""'""'"'"""""""""'11-11111nıııııııııuıııı•mıımnııı'\ ilk tahkikata göre M. Kirofu iıliyen tramvayların sayısı a:r;,. 
pılmasına oran verilmekted~r. >Kadınlar ( öldüren Nikolayef Vas:lyeviç is. rıldığı gibi Beyazıt ile Şiıli a~s' il' 

Uluslar kunımu konseyı çar• ~ __ ~ minde biridir. 1904 doğumlu o· da yeni bir ıervis ihdas edıhl' 
tamba günü saat 16 da açılacak· j ~ lan Niko1ayef, Leningrad amele tir. ~ 

tır. Konsey, heme;ı üçler komite- 'Meb'us ~' ve köylü müfettitl:ğinde me.mur. =i.= ... A ..... v .. r .. u ... p ... a ....... : .. a .. 2 .. e ... t .. e ... l_e·,··l:·n~d· 
'K~ Moskova, 3 (A.A.) - Kırofun : ......................................... ..;....... C,ı Caei1~1.rp.orunun müzakeresine girite- ~-s=oı k~ §==== __ =_-:== du. Tahkikat devam etmektedir. l"'> ~ 

Paris, 3 (A.A.)" - Hav~: ( a ca öldürülüıü münasebetiyle bütün Sarda, "reyi amme müra~,ıt 
Thaelmann dava11 hukuk komı~ s Sovyet ıehirlerinden nefret ve ta- m~ddeti ol~n Kanunuevvel 27 bil" 
yonu ile uluslar arası hukuk birli· { Ankara, 3 (A.A.) - Bu alqam ~ ziyet telgrafları gelmektdir. Kanunusanı 26 ya kadar Sar 
ği tarafından tertip edilen uluslar ~toplanan Ciimhuriyet Halk Firkası ~ Her tarafta mitingler yapılmış- dut·ları ka&:>alı bulunacaktır. if 

- • 1 • • k - 8 d · S h'"kUm t kolll arası hukuk konferansı dün Metr ~Divanı, mebus ~imi •ı enm onuı-§ tır. Söz alan hatipler, sınıf düı - una aır ar . u . e b•ıır 
Ompincinin ba§kanlığında açıl • l tuF kktan aoMnrali •taiı~aki teklliflerin ~ manlannın ıahıi tethit hareketle· yonu tarafından ~ır ~r~ıno 

~ ır amn ec • gnıuuna ıoru maıı- ~ . I 1. t t kk' . . .. .. lanmış ve neşredılm ·,tır. . t:.·' 
mı•tır. - rıy e ıosya ıs era ıı nın yuru • ~-"' .,,,.. 

,. ğ na karar vermiıtir: 'a • man' 1 yacaklarım Hudutlardan içeri ancan- il' 
Sar avukatlanndan Sender, Sar ~ Kadın, erkek otuz yaşını bitiren \l °_':esime. 

1 
d' 1 Ho amıt fta cena Dahiliye Bakanının müsaade' 

halkının Almanyanın kullandığı ~yurttaşlar saylav seçilebilecekler - = aoy emıf er ır. er ara , • . . . . 
- . . d b 1 k u"zere guılebılecektır. korkutma usullerine karfı himaye ~ dir. Bu seçimde kadınlar da rey ~ ze merasınrn e u unma ~ 

edilmediğ '.ni bildirmiı ve Sar, Al- ~vereceklerdir. Rey vereceklerin yaşr ~ Moskovaya gönderilecek heyetler #(o #(o od" 
-"E on sekizden yukanya çıkarılacaktır. ~ seçilmiıtir. ıpanyaya bağlandığı takdirde -
~ Bu yaşı meclis tesbit edecektir. § memleketi bırakacak olan on hin - - Leningrad, 3 (A.A.) - Kirofun 
-§Bütün bunlar için teşkilatı esasiye~-

Sarlının ne olacağını sormuştur. ölümü üzerin~ Stal:n, Molotof ve ~ve saylav seçimi yasaları yakında g 
~ değiştirilecektir. ~ Voroşilof buraya ge1miılerdir. 
= = Leningrad, 3 (A.A.) - Kirofu 
~ Ankara, ·3 - Fırka divanında bu-~ son defa ıelamlam.ak üzere yüz 
~gün kararlattmlan kadrnlann me- ~ 
~ busluk işi, yarm fırka grupunda, çar-~ binlerce işçi Uritiki sarayının bü
= : yük salonuna konulan tabutun ö

Almanlarla Japonlar arat• d' 
·ıtere alım satım an1aıma11, fng. 

alaka uyandırmıfbr. _ b' /.'' 
lıçi fırkasından Mister Do 1

1,ııı •• vam Kamarasında bunun t• 
Hariciye Nazırından soracakUr-t" 

Bu anlatmaya göre, JapoJ1 ~ -

~ şamba günü de mecliste görüşülecek. § 
pruı bittiğinden bir paket sigara dilem:ştir. ~ Teşkilab esasiyede değitiklik yapd- ~ nünden geçmektedir. Halk ıahah-
almak i~in keneli dük.kanma git .. """''""'"""ımı"n"ıımıuanınııaı.nıınmııaıu...,uınwııııınıııııııımımıaıı.-ı• ~ ması için yüz kusur mebuı imza ver- j lara kadar uvumamı"tır. 

M. Ompinci, Thaelmann da • 
vası hakkındaki raporu anlatarak 
davanın genel bir dava halini al· 
masını ve bütün insanlık kuvvet
ler inin sefer her hale getirilmesini 

hububat karıılığı olarak j\lfll 

yadan mühimmat gidecekti· 
#(o :(. #(o • 1er 

Amer ~kada geçen senent~ ~ti,. 
rinisani ayında yapılan bir 15 bol' 
tiğe göre, sanayi i§Çi'ler:nd~ i
ta kalanların ıayııı ıo.t22· 

mit• Dükkanının kapısmr açmak içine girmit olan Bulgar komiteci- g miştir. ~ 
için anahtannr kilide yakla,tırdı- leri tüf ekleriyle ate§ etmişler ve \.111ııııııu :ıııı111ıı111111 ııııııı 1._1111 ııııı111111 ıııııı 111111ıııııı111.I 
jı Z&Jna1' kapmın aralık olduğunu Hüseyini göğsünün sağ tarafın • çocukla bir kadın bırakarak yarım 
tcsrmBf. Bunun üzerine bir kibrit dan wrmuılardır. saat sonra ölmüştür. Katiller, her 
}·akarak i~eriye girmif. Fakat içe•j Bu betbaht adam, arkasında zaman ~lduiu ıibi meçhul kalmıt· 
ri hir adım atar atmaz dükkanmm Arif ve Haaan isminde iki yetim lardır. 

HABER 
GOrbüz Çocuk Mosabakası 

No.81 d• , 
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Bu sayınrn, bu senenin •:.f ıfot· 
ymda 10.671.000 olduğu ya 



Kumarbazlar 
lısiz, güçsüz takımından Hayık 

isminde biri kumar oynarken cür· 
mü meıhut halinde yakalanmı§tır. 
Kurşun ~alarken 

Karagümrükte oturan mübaşir 
Mehmedin sabıkalı Muammer, 
Mehmedin oğlu sabıkalı Muam· 
mer, Fethiye camiinin kurtunları· 
nı çalarken yakalanmıttır. 

Musiki sanatkarları cemiyetin
de, şimdiye kadar alaturka ile uğ
raşan azasına, alafranga sazlar 
öğretı;nek için bir kurs açılacaktı. 

Hazırlıklar bitmiş, 40 kadar ta
l~be kaydec1ilmittir .. 
. Hocaları beş kitidir. 

Dersler çok az ücretlerle veril
mektedir. Alaturkacılardan bu 
derslere iştirak edecek olanlar çal
mak istedikleri bütün alafranga 
ıazlan seçmiş bulunuyorlar. Kurs 
! aaliyeti dünden itibaren batla-

ınıştır. 

Foker tayyare 
fabriksı müdürü 
Meıhur F oker tayyarelerini ya

pan fabrikanın sahibi Felemenkli 
M. Foker dün Ankaradan şehrimi-
7e gelmiştir, buradan Yugoslavya· 
ya gidecektir. 

Amnuı hu'••t.' . .. Pratik farmakoloğlar 
Galatada lzmırlı oglu hanında 

eletrikçi Todoriye ait elektrik toplandı 
ampullerini çalan elektrikçi Meto Dün Halkevinde pratik f arma· 

Semt isimleri de yakalanmıttır. koloğlar toplanmış ve kendi ara-
otomobu kaz si larmda dertleşmitlerdir. 

Türkçeleştirllecek Şoför Kazımın idaresindeki o· Memleketimizde pratik olarak 
Mahalle ve sokak isimlerinden tomobil, Arap camiili Bayrama eczacılık yapan yedi yüzden fazla 

arapça olanları öz türkçe kelime· çarpmış ve yaralamıttır. Şoför ya- farmakoloğ vardır. Son zamanlar· 
lerle değiştirileceği gibi semt isim kalanmıştır. da çıkan kanunlar bunları meslek 
leri de değiştirilecektir. Belediye- sahasından yavaı yavaş uzaklaş· 
cebir liste hazırlanmaktadrr. Brüksel sergisi ve biz tırmaktadır. Hatta bir çok pra-

lstanbulöa yeni 
mektepler 

Bu yıl kültür Bakanlığı İstan
bul şehrinde ve köylerinde bir çok 
yeni mektepler a~mıştır. Şehirde 

yeniden 15, köylerde de :;o kadar 
mektep açılmı§tır. Aynı zamanda 
bir çok yarım teşkilatlı mekt~pler 
tam teşkilatlı olarak yapılmı~tır. 
Bir çok mekteplerde yeniden ilave 
sınıflar açılmıştır. 

1935 te açılacak ve altı ay de· tikçiler senelerce eczacılık yaptık
vam edecek olan Brüksel sergisi- ları halde son zamanlarda işsiz 
ne hükumetimizin de ittiraki için kalmışlardır. 
bir müracaat yapılmıttır. · 

F armakoloğlar istikballerini te
Bu İf üzerinde henüz kat'i bir 

karar .verilmiş olmamakla beraber, min etmek için Sıhhıye Yekaleti-
inhisar idaresinin Liyej sergisine ne, kendilerine bir kaç sene süre· 

Cek bir kurs arılmasını ve buradan 
olduğu gibi, bu seigİye de başlı ha- :r 

şına iştirak edeceği zannedilmek- mezun olacak f armakoloğların 
tedir. eczacılık yap:ıbilmelerinin temin 

inhisar umum müdürü Bay edilmesini istiyeceklerdir. lddia 
Hüsnü Ankarada bulunuyor, hafta ettiklerine göre bu kurslarda kim
sonunda şehrimize dönecektir. 

Bir tavz h 
Ayın birinde Devlet Demiryol-

ları bekçisi Salibin kaybolduğunu 
yazmıştık. Salibin zevcesinden al
dığımız bir mektupta bu vaka an
latıldıktan sonra Salih ağanın ınev 
cut parası olmadığı ve elinde mev
cut olan 900, 450 ve 100 liralık se
netlerin kardeıinin çocuğu Y akup 
tarafından alındığı, ev yaptırma
dığı, eski evinin de zevcesinin ol
duğu bildirilmektedir. 

ya ve nebatat dersleri okutulduğu 
takdirde pratik farmakoloularla 
hakiki farmakoloğlar arasında hiç 
bir fark kalmıyacaktır. 

Krup şirketi 
murahhasları 

Krup müesseseleri mühendisle
rinden Kabli~ ve Vodika dün Ber· 
linden ıehrimize gelmit ve akşam 
Ankaraya hareket etmiılerdir. 

Müessesenin genel müdürü 
Bamberger J\nkarada bulunuyor. 

Fırka ocak kongre
leri bitti 

Cumhuriyet Halk Fll'kuı Ocak 
kongreleri dün aktam bitmittir. 
Kongreleri yapılan nahiyelerin a
dedi 349 dur. Nahiye kongrelerin
den bir kısmı da yapılmıfbr. 

Bu ayın yirmisine kadar da na
hiye kongreleri bitecek, sonra ka
za kongreleri yapılacaktır. 

Vilayet kongresi ikinci kanu
nun ilk on beş gününde yapılacak-
tır. ... ' 

Ecnebi mekteplerde 
Türkçe dersler 
Bazı yabancı mekteplerin türk

çe derslerini sınıfları birleştirerek 
yaptıkları görülmü§tÜr. 

Kültür bakanlığı yolladığı bir 
tamimde türkçe derslerin ayrı ayrı 
sınıflarda verilmeaini ve birletik sr 

nıflarda yapılmamaıım bildirmiş· 
tir. 

Bayan Aiiye Esat 
Kad!nlar Birliği umumi katibi 

Bayan Aliye Esat Kadıköy kız ot· 
ta mektebi türkçe hocalığına tayin 
edilmiıtir. 

Bir istila 
Haydarpa§a lise müdür 

muavini Bay Hamdi iıtifa et
miştir. 

Bay Hamdi İstifasında mektep 
müdürü tarafından kendisine sa
lahiyet verilmediğini söylemiıtir. 

Ekmek fiyatı 
İstanbul Belediyeainden: 
Birinci Kanun beıinci Çarşam• 

ha gününden itibaren ekmek do
kuz kuruJ on para, francela on 
üç buçuk kuruştur. 

Halkevinde konfe ... 
rans ve konser 
Perşembe günü saat t 1 de Hal· 

kevinin Cağaloğlundaki merkez 
salonunda F eyziati liseleri müdü
rü Bay Hıfzı Teffik (Türk 
D:linin başından bu son 
çağına kadar ilreleyişi) hak· . 
kında bir konferans ve bu kon· 
f eransın arkasından musiki sanat
karları bir konser vereceklerdir. 
Konferans ve konser her yurttata 
açıktır. 

Fırka ocak kongresi 
C. H. F. Beyazıt Nahiyesi Baı· 

kanlığmdan: Bu ayın S inci Çar -

şamba güııü aktamı saat 21 de 

Şehzade batında Fırka özeğinde 
yapılacak 935 yılı Kurultayımıza 
sevgili Fırkadaşlarımızı bekleriz. 
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Yazan: Kadir Can no.18 1 Yalnız bu dereceyi kullanırken 

K Y 
· fJ dikkatli davranmalı, mübalağaya 

Yazan: 
Aka QUndUz rto.34 

ara usu a küçük H.üseyini ancak sapmamalı. 

k 
(Ali is the stupidest boy in 

Tansıdan sonra 

UZ3 tan göre biliyordu Turkey) yan. (Ali Türkiyenin en 
tembel çocuğudur) diyecek olursa-

Tan yerinin alaca aydınlığın • 
da. 

Morenonun gözleri dört açıldı. 
Katları yukarıya doğru kötelendi. 
O güne kadar hiç te gevezelik yap 
mıyım, hiç yalan töylemiyen bu 
çocuğun birdenbire delirdiğini zan 
netmitti. 

Okuma yazma bilmek? ... 
- Sen mi? ... Sahi biliyor mu 

sun? ... 
- Elbet!. .. istersen okuyayım .. 

İtte: Dün tersaneye tekiz bin do
kuz yüz yetmit altı ekmek teslim 
edilmiı. Parası teksen dört düka 
altını ..... 

Bu turetle üç dört ıünlük hesa
bı okununca Moreno inandı. Hele 
sokak boyunca 11ralanan otellerle 
dükkan ve kahvelerin levhalarını 
da okuduğunu, kendisi bir tey bil. 
memekle beraber söylediği birkaç 
sözü çatır çatır yazdığı zaman hiç 
füphesi kalmadı. 

Esmer çocuğun boynuna sarıl -
dı, öptü, öptü: 

- Haydi, al defteri, düt önü . 
me, beraber gidiyoruz .. Hemen bu 
gün Sinyor Loredanoya seni kitip 
yapmasını söyliyeceğim .. 

Gittiler .. 
T ertanenin kapısından girer • 

ken bir dütman kalesine giren mu
zaffer kumandan gibi idi. 

Furuna döndükleri zaman Le -
redanoyu orada buldular. Patron 
onları merakla bekliyordu. 

Moreno kollarını açmıt, çılgın 
ribi sevinerek efendi.ini aelimlı -
yor, ona müjde veriyordu: 

- Ah, Sinyor! .. Paolmoyu ora· 
da görmeliydin!.. Tersanenin bat 
katibi bile tatıp kaldı. Bir yazı, 
bir hesap! .. Deme gitsin' .. Çarça
buk itimizi bitirdik. imzaları al -
dık, geldik .. O kanbur miskinden 
kurtulduğumuz için bizi tebrik el· 

tiler. Hatta tersane kumandanı da 
orada idi, Paolinonun nasıl yazı 

yazdığını, naııl hesap yaptığını ve 

okuduğunu o da gördü: "Aferin!,, 
dedi. Loredonoya söyleyim de bu 
nu bize versin! dedi. itte!.. Görü
yorsunuz ya .. Hiç bir eksiği var 
mı? .. 

Loredono defteri almıf, göz -
den geçirmit, hiç bir yanlıtlık ol· 
madığını, yazının okunaklı ve it -
lek olduğunu görünce sevinçle ba
tını kaldırmıt, elini ııkmıttı: 

- Af erin Paolino !.. Çok gü -
zel ! .. Bundan sonra tersaneye sen 
Kidersin ! Göreyim ıeni. Şim-dilik 
sana ayda iki altn verecğim ! .. 

Loredano o zamana kadar a . 
silzadelerden baıka kimsenin e -
lini sıktıiı görülmemitti. 

Moreno yerinde duramıyordu: 
- Gördünüz mü muhterem Sin· 

yor hazretleri!.. Onu buraya aldı· 
ğıma ne iyi etmiıim !. Öyle değil ., 
mı ... 

Bu esmer çocuğun Ali olduğu
nu elbet öğrendiniz!.. 

Ali az zamanda tersanedeki za
bitlerle, katiplerle, hatti gardiyan 
larla doıt olmuıtu. Artık oraya 
kendi evi gibi giriyor, geziyor, do
laııyordu. Kara Yusufla küçük 
Hüıeyini iki defa daha uzaktan 
gördü. Onların ikisi de aynı gemi
de bulunuyorlardı. 

Geminin adını okudu: Pozei -
don! 

Bu amiral gemisi idi; hepıin . 
den daha büyüktü. 

Yüksek bordatına, birer ejder 
ağzı ıibi duran lombar delikleri -
ne, top namlularına dikkatle ha .. 
kıyordu. 

nız son derece ağır bir hüküm ver
mit, haksızlık etmit olursunuz. 

Halbuki sizin maksadınız bu 
çocuğun "pek tembel,, olduğunu 

anlatmaktır. Onun için pek yeri~ 
ne "very,, kelimesini kullanmak 
daha doğru olur. 

O zaman (Ali is a very stupid 
boy) deriz. 

Kollarına kırmızı itmarh, ak 
bağlar sarmıt adamlar. 

Palaskaaız, çanta11z1 tüfekıiz a
damlar. 

Çift tekerli el arabaları. 
Tan yerinin alaca aydınlığı, sa

vat alanının alaca karanlığını, bir 
türlü altedemiyor. 

· Kıç taraftaki yüksek ve süslü 
kötkü, üç kat anbarları, kürekle -
ri ve göklere saplanır gibi uzayan 
direklerile İnsana korku veriyor • 
du. Fakat o anda Alinin kalbinde 
böyle hisler yoktu. O, Kara Yusuf. 
la Küçük Hüseyinin nerede olduk
larını, onları kurtarmak için ne 
yapmak lazım geldiğini dü§ünü -
yordu. 

Yar ahları toplayıp sargı yerle
rine, daha gerilere götürüyorlar. 

Yardımcıların konutma sesle • 
Sıfatlar isimlerin manasını ge

nitlettiği gibi onların manalarını 
daraltmağa da yarar. Meseli. boy rı: 
(erkek çocuk) dediğimiz zaman, - Nasd o? Kımıldayabiliyor -
her hangi çocuk aklımıza gelebilir. mu? 
Fakat bir boy (büyük çocuk) de- - İki dizinden yaralı. Her an a.klına bir plan geliyor, 

fakat o planla beraber de bir sürü 
zorluklar önüne yığılıyordu. 

diğimiz zaman bu genişliği daralt- - Ver birisinin sırtına. 
mıt olur, küçük çocukları bir ta- - Bunun göğsünde delikler 

- Sinyor Paolino ! .. Amiral ge
misi çok mu hoıuna gitti? Eğer bir 
furuncu kitibi olacağına tersane -
ye girseydin sen de bir gün böyle 
bir geminin kaptanı olabilirdin. 
Heh .. Heh .. Heh .. Heh !.. 

rafa atmıt oluruz. var ama, soluk alıyor. 
Keyfiyet sıfatlarından batka sı- - Dirilmez o. Brak orada. Sen 

fatlar da vardır. Bunlar bize i. önce kolayına bak. Önce az yara-
simlerin sayısını, sırasını gösterir • lıları toplayalım. 
ler. Bir, iki, üç, yahut birinci, ü _ - Soldaki su istiyor. 
çüncü gibi.. Meseli. (There are - Suyu bulsam ben içerim. 
tventz boyı in the elası), yaiıi Bak, ölülerden birinin matara11n • 
(sınıfta yirmi çocuk var). Yahut da bulabilirsen daya ağzına. ·· 

Ali birdenbire döndü. 

Bu sözleri ıöyliyen adamın yü. 
züne baktı. Bu Pozeidonun Var -
diyanı idi. Biraz evvel dııarda 
çokça tarap içmit olmalı idi, çün
kü ağzı kokuyor ve yılıtık yılıtık 

( Jack took the third place in epa- Caarrt ! 
mination) yani (Jak, imtihanda ü- -Ne o? düttün mü? 
çüncü mevkii aldı). - Birisinin barsakları yere 'dö-

Bu çetit sıfatlara (Adjectives külmüf. Üstüne basmıtım. Aya -
of quantitey) yani kemiyet sıfat- ğım kaydı. 
ları denilir. - Bu koku kan kokusu mu? 

gülüyordu. 

Ali, f ırıatı . kaçırmamak için 
hemen cevap verdi: Bir, iki, üç, yahut birinci, ikin-

- Çok cüzel.. hem de büyük.. ci, üçüncü gibi kemiyet sıfatları 
böylesini hiç görmemittim. Bunun bize muayyen bir ıayı veya sırayı 
denizde kocaman bir konaktan, göıterdikleri halde muayyen bir 
ıarayd"n farkı olmaz tanırım.. sayı veya sırayı göstermiyen 11-

- Hiç airmedin mi? .. Sahiden fatlar da vardır. (Hep) manasın
dediğin gibidir. Ne de güzel an .. daki Ali (ol) (yarım) manasında. 
lahyorsun? ki half (haf) ; (bütün) manasın-

- Hiç ıirmedim.. daki whole (hol), (birkaç) ma-
- Hiç girmedim.. nasındaki some (sam) gibi. Bun-

- O kadar istiyorsan ıeni gez- tara: in definite adjeetivcı of qu-
dir~yim. antitiy, (in defint adjektvı ov ku-

- Çok iyi olur. Sana nasıl te. vantti) yani gayri muayyen kemi-
tekkür edeceğimi bilemiyorum. yet sıfatları denlir. (Devamı var) 

Vardiyan Alinin yüzüne doğru , ________ ,, _____ _ 

'°h ku

1

1duk. v ayvan bir ağızla ve da-

1
-····H······· .. 

8
···--r····p··········-·····················=i 

a aça bir sesle: 
- Canım, yarın s-:nin furuna 1 

kadar gelirim. Orada bana bir tite ı= 
şarap açarsın, ödetiriz .. 

- Bir değil, bet tane açayım .. 
Vardiyan Alinin omuzuna kuv-

vetli bir tokat attı. 

- Viva, Sinyor Paolino! .. 
Gemiye girdiler .. 

Aliyi görenler, gülümsiyerek 

Geliyor 
19 11 

Yazan: Fran•i Dölezi 
Buıün dünyanın en büyük e

konomi yazıcısı olan Franai Dö
lezi 1911 ıeneıinde "Harp ge
liyor,, ismi ile bir kitapcık yaz- • 
mıttı. 

selamlıyorlardı. 

Az zamanda kendisini sevdir . İ Q zmana herkes buna 
mitti. 1 gülmüştü. 

Zaten onu tersanenin yabancısı 1 Fakat 3 sene sonra harp pat-
yerine koymuyorlardı. Bunun için ladı ve yazıcının söyledikleri 
hiç kimse tüphelenmiyordu. I aynen çıktı. 

Ali geminin her tarafını büyük ı · - ...... . ~ 
bir dikkatle gözden geçiriyor, ka- Harp 
ranlıkta bile el yordamı ile, hiç Gene 
bir yere çarpmadan gezebilecek Geliyor 1 
ICadar ezberEyordu. 19 3 4 

Amiral kötkü üç kattı. En alt - Şimdi de ayni yazıcı "Harp 1 
ta kamara, üstünde salon ve en üs- • 1 tekrar geliyor,, ismiyle bir bat- ı 
tünde de kumanda yeri vardı. A· • ka kitapçık yazmıttır. 1 
li yalnız buralara giremedi çünkü 
kilitli imit ve anahtar birinci kap- Pek yakında 
tanın cebinde dururmut. HABER İ 

- Gemi sefere çıkmadığı za • Olacak harpleri keramete 
manlar hiç açılmaz mı?.. 

1 

yakın bir deha ile haber veren 
- Hayır!.. Çünkü Amiral haz- bu büyük yazıcının iki kitapçı

retleri fatolarında, yahut konak - : ğıfu da Fa. ya çevirtecek ve ya
larında oturur. Zaten böyle za - i zacaktır. 
manlarda kaptanlar Ke zabitler bi- ===.:-..::= ..... =.:::~::::.::= 
le gemiye uiramazlar .. Yalnız bir 
nöbetçi mülizimle gardiyanlar, 
ben ve mahkumlar burada oluruz. 
. YenidMt rriivertne cıktılar. Bir 

merdivenin batında durdular: 
- Buradan nereye inilir? •• 
- Forsaların yanına! .. 

lDevaım var) 

Et kokusu mu? 
- Bu günedek öğrenmedin mi? 

Eğil de kokla. Kan, ekti ekti ko • 
kar; lef, çürük çürük .. 

- Öte yana hiç gidilmiyor. 
Burnumun direii kırdac.k. 

- Bir gün bir gecede böyle ı<o
kar mı? 

- Gündüzün ııcağını, gece -
nin ıslak terinliğini unutuyor mu
sun? 

- Her ölüyü buz dolabına ko • 
yacak değiliz ya. 

- Gün yükıelmeden itimizi 
bitirelim. Yoksa günet çıkarsa ko
kudan bir it göremeyiz. 

- inleyip durma arkadat ! Se
ni buraya biz gö ... -lermedik ya. 

- Bak, bak! Sana acıdım doğ
ruıu. Şakağından iki kurtun ye -
mit. Yüzü hala gülüyor. 

- Ölürken gözünün önüne ya- . 
vuklusu gelmittir. 

- T oplanmıyanları ne yapa -
caklar? 

- iki yön uyuımuılar, bu ge
ce yarısına kadar çukurlar kazıla
cak, kireç döküldükten sonra ör-
tülecek. f 

- Demek ondan sonra gene 
boğazlatma var? 

- Bilmem. Onu diplomatlarla 

parlamento koridorlarına sor. 
- A ! Bu! Bunu tanır gibi olu .. 

yorum. 
- Lif ın sırası değil, itine bak! 

- Eski akyağız suratı mum sa-
rısına dönmüt. 

- Neyine gerek? 
- Şeye benziyor bu! Tanıdım 

Bu, bu .. Yüzhatı Esoeı !. 

- Gene mi yaralanmıt? 

- Bu kez öteyi boylamıt. 
- Yavuz adamdı doğrusu. 
-Yazık! 

- Arkada ağlayanı, bekleyeni 

yok ki. 
- Ölmemit ! Y qıyor ! Bak ba-

tını kıpırdattı. 
- Şöyle bir yokla. Gücü yetip 

kımıldayabilirse bir tezkereye 
yüleyip gönderelim. 

.--------------~--__,,-Alma Ye başka dıle çeqirlllt 
Devlet yasasınca koruludur· 

fi' - Hay anasını! Sol yaOI 
mur. Çok kan yitirmit· 

-Yüzbatım! Heey! .~ 
Kıpırda bakalım! Diriınisıllı .. , mu. 

- Ensesinden tut da birtS 
takla. 

- Matara11 yerd~. Su İ 
iıtemit de içememİ§. 

- Daya ağzına matarafl' 
az da yüzüne çırp! . 

Avucu ile çenesine batlP ~ 
ra ditlerini biraz araladı. fb 
yı dayayıp su döktü. AvusuO' 
dığı suyu yüzüne çırptı· ~ 

- Sol dizinin üstündell f' 
manevra kayıtı ile hoğubııut ~ 
eyiliği kim yapmıt ki?. Yokt' 
tükentisinden ölürdü. Sİ 

- Az yaralı birisi ola~ , 
layıp götüremiyeceğini ani•~ 
ca, bu kadar olsun yapmıt· ili 

- Sağına yatırın. Sol yaJll 
tan atağıya yaralı. tJ/ 

Esoes'in akı çoğalmıt 1 l' 
açılmıttı. Anlamsız, anla~~ 
kınıyordu. Bir aralık güliJP"" 
yen bir ıtık parladı. dl 

-Ha bakalım yüzb&Jııll! "t 
le biraz diren! Çabuk iyi ol dit 
ıene yaralan! . 

Esoes'in yüklendiği tezke~ 
ki iri yarı adam alınca ıerl ~ 
türdüler. Kan pıhtılarına ~· 
ça ayakları kayıyordu. Ve ~ 
lqtıkça ölülerin çürük et . 1 
ları azalıyordu. Bir çukur~• ~)O' 
ıı yerine ıeldiler. YükleriJll,J: 
altıp geri dönerken, bir tall"""; 

- Doktor efendi, acdl· 
yüzJ;aıı Etoeı'dir. ' 

Onu herkes tanıdığı, ~ 
ıa itittiği için batma üt~ 
Müfettit doktorlarla ora,- ._ti 
bir hemtire kotUP geldi. ~,,,.,.. 
f!f°ilip ıetlendi: il' 

- Eıoes ! Eıoeı ! Bak~~ 
radayım. Bak bana! Ben 'Ll"l 
Sorot'un, Güner'in arkad~~ 
nin arkadatın üniversiteli "iT 

(Devaıııı ~ 

Tansi - Fecrikazip. 
Akyaiız - Hafif eııııet· 

1 ı; AN .l.,f_ 
Ali.iyeli Azak zade 1'e~ 

yin haneıinde bir yüz~~~ 
müt ve üç senedenberı . il' 
bur etmemittir. Her kinı•". _ ~ 
safını söyliyerek almat~ t: ~ 
yazıtta Tiyatro caddeıı;,) " 
zadeler apartmanında ( • ) 
rah daireye müracaat ett'i,1 

ABOnE ŞERA11!--
ı • • " 

nıtdJeı uo uo - "::ı· 
Ecllebh 160 &4o lff 

il.An TARlfE'
1 
.,J' 

Ckıu'el ll&ıılanDl8 ~· 
BeemJ U&alal ıo :; ... 1: 

,..··diP' .. 
Sahibi ve Netriyat ~S _J 

HASAN RASiM ,pr~ 
11u11c1ı11 1er ı < v "'a.rr> 
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raoRsA 1 
Her parça11 ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aık ve ıeyabat romanı 

Mezarlığı nukut (Satıt) ASLANLI HÜKÜMDAR 

zabıta romanı nakleden : va • no 
Londra 630 Viyana 24 
Nevyork 126 Madrit 18 SOLEYMANIN OGLU 

-30-
'-lia ek ·ı· d "'"1 ' YD', p te a ım egı ... 

iMi!_ ona ıizin keıfinizden bah
~; çok r.lakadar oldu. 
lb.ı ~Yarli:lra doğru gidiyorlardı. 
h.~i, eald cüzamlılar evinin pek 

.. 
11l~aydılar. 
ahıt Bey, izahat veriyordu: 

1-a ._ Son teaadüfümüzden ıonra, 
~le etrafında daha fazla uğ
~ Şehap Çelebinin eıerinde 
ili) dair taf ıilat olacağını dütü • 
,.... 

01'duın. Zira, hurafeye benzi -
~ ~ varaa cümleıi onu alakadar 
~ tı. Onun on sene kadar bu ci
ht ~ Y&Jadığını da biliyorum. E
tid nıevzua temaı etmeaeydi, 
~- tatılacak bir tey olurdu. 

d6a.ı lfuliaa, tetkik ettim ve gör-
~ lci: ~u mevzudan ıade bahıet
İti le .lc&lmamıf, ayni zamanda 
l.i, dennıe,tirmit; alakayı calip 

'~ tafıilat vermİf. Doğru • 
' kadarını da hiç beklemiyor-

''1erdivenin yanına varmıtlar • 

~h. anlattı: 
~Bu merdiven, eğer merdiven 
lııt.t ele caizıe, oda gibi üç yeraltı 
-ıııenine iner. 
~iıya indiler. 

\,}tf~ir Bey, duvarlara tutunarak 
""'fotdu. 
~ ....... tok miyopum da ... diye iza· 

"erdi. 

CI\ CepJeYinden birinden bir elek • 
"""'llnıba.sı çıkardı. Bu, çok kuv· 

'

Lir lambaydı. <;özüne de bir 
tak.b. Sonra, duvarları dik 

~tkik etti. Tavanlann kenar· 

'··da haktı. Hem de ne ddc-

lllıf ~i kendi kendine konu§Ur 
Rvq aeıle söyleniyordu: 

iL.':'- ~iç bir rütubet eıeri yok. 
·~ız ıüı;heıiz yok. 
L~ lnahzeni biribirinden ayıran 
~.nıuayene etti. Sonra, bir de . 
' ~de durdu. Bu, duvarlar -
' ~itine, bir kaç santimetre ka-

tbıııitti. 
,'::"Bakınız, bu noktadan bir fey 

'*1-iiı olacak. 
~i, artık akaini bJbetmitti. 
~ öyle ıöründü ki, ihtiyar 

alim, duvara dokunmaktan çeki -
niyor .. 

Üçüncü odada, duvarlardan bi
rine kazılmıt olan bir yazı dikka
tini celbetti. Lakin aradan çok za· 
man g~İf olduğu için harfler ıi· 
linmitti. Yazı okunamıyacak hale 
gelmitti. 

Bununla beraber, tarihçi, Nu • 
ha döndü. Yavaı fakat emniyet il
ka eden aeıile: 

- Burada ıade üç mezarlık 
var ... Bundan füphe edilemez! -de 
di. 

-Üç mezarlık mı? 
- Evet... Zenginceıine nakıt-

lar yapılmıf üç mezarlık ..• Üç me
zaı 1Tk mahzen ... 

Muhatabı alakayla dinlerken, 
o, ilave etti: 

- !Jütün cüzamlılar fakir inıan 
lar değildi. Hastalık, rütbeye, aer
vet derecesine balanaz. 

Yukarı doğru çıkıyorlardı. 

- Eıuen cüzamlıların mezar • 
biı, · duvarların içinde bulunuyor. 

- Cüzamlıların mezarlığı! .•• 
-diye, bu ıefer de, Adnan bir fer • 
yadım zaptedemedi. 

Mahir, bir an ona döndü ve bir 
ıey aöylemeden Adnanın yüzüne 
baktı. 

- Evet, cüzamlıların mezarlı -
ğı ... O aıırlarda, bu biçare haatala 
ra kartı, inaanbia yakiflllıyacak 
muamelelerde bulunurlardı. Y qa-
mak hakkı, kendilerine ancak ve
rilmitti Li.kin, inıan nev'inin di • 
ğer tabakaaından tamamile aynl
malan _.n kOl'l.....,fh'· ı.-. sil>t 
ölmek hakkı da onlara verilmemit 
ti. Mezarlıkları tahdit edilmitti. O 
raya gömülebilirlerdi. 

"Hem, bu mezarlık, açık yerde 
de bulunamazdı. 

"Bir ıihirbaz, iıte bu mezarlık
ları iıtiımar ederek mucizelerini 
gösterirdi. 

(Devamı var) 

SOREYY A OPERETi 
Ferah tiyatroıuncla hu akpm 20,30 da 

KARIM NAMUSLUDUR 
Cuma Mulenruj'da 

TELEFONCU KIZ 

eri •ıtzdevenıaçııan ı ısan kursları 

Paı is I 69 Berlin 45 
MilAno 215 Varşo,·a 24 
Brüksel 1 1 7 Budapeşte 26 

Tefrika fto.104 

Atina 24,50 Bükreş 17,50 Bunlar kim olabilirler diye dü-ı 
Cenevre 818 Belgrat 58 ıünüyordu. Rasıi'lerin yeniden bir 

"' Sofya 24 Yokohama 36 
Amsterdam a4 Alno 931 harekete ıeçmelerine ihtima1 ver· 
Pıag ıoz Mecidiye 41 miyordu. O halde .. O halde orta· 
Stokbolm · 32 Banknot 240 da yalnız bunu yapabilecek bir tek 

Çekler (Kap. Sa. 18) kabile kalıyordu, Niyam Niyam-_ _..;.. _____ _;;_ ______ ıı lar. 
Londra 628.50 Stokho'm 3 0867 
Nevyork < 7933 Viyana 4.2970 Fakat, onlar da derslerini al· 
l'aris 1203 Madrit 5.8041 mamıtlar mıydı? Yeniden böyle 
MilAno 92943 Berlin 1,9742 bir ıeye ceaaret edebilmeleri için 

1 Brüksel 3,40 Varşova 41967 hep birdey akıllarını kaçınnıı ol· 
Atin• 83,8717 Budapeşte4,1776 maları lazım gelirdi. Aılanlı Hü· 
Cenevre 2,4477 Bükreş 79,0975 hümdann merakı uzun IÜ,mıedi. 
Sof ya 65,7287 Belgrıt 35.0128 
Amstrdam 1,1733 Yokobama 2,69 Çok uzakta, bir çalının arkaıın· 
Prag 18 9785 Moskova 1089 75 da gördüğü ıiyah bir gölge ona 
______ E_S_H_A_M-----·ıı hakikatı anlatmıfb. Bunlar Niyam 

-------------11 Niyamlardı. Adamm arkadan bir 
lş Bantası 10 
Anadolu 27,50 
Reji 2,25 
Şir Hayriye I 5,50 
Merkez Bank. 58 

latlkrazlar 

U. Sigona 00 

Bomonti 12.50 

Tramvay 31 50 

Çimento as. 13 50 

Tahviller 
139 Türk Bor.127451 Tramvay 31,75 

il 26.20 Rıhtım I 7.30 
'" " : llI 

26
.
55 

Anadolu I 45.00 
" " Anadolu il 45,00 

istikrazı Dabill94 50 Anadolu 111 -,-1 Ergani lstikarzı97,0 Mümessil A. 49.J 51 

kvvet bekliyen hali vardı. ikide 
bide dönüp arkasına bakıyor ve 
ıabırıızllk göıteriyordu. 

Aalanlı Hükümdar, bu adam
dan vaziyeti öğrenmeğe çabtma· 
nın en doğru bir hareket olacağı· 
nı d;qünerek ona biuettirmeden 
yaklaıtı. Ağacın uzun dallarından 
biri tam üzerine kadar uzanıyor

du. Y avaı adımlarla ·ve dalları 
aanmamaya dikkat ederek bir 
maymun çevikliiiyle ilerledi. Tam 

==;ı;:::ı ===========;:ıı:=I vahtinin üzerine ıeldiğ zaman _ _ R A D Y O haykırdı. Vahti \;u aeıi duyunca, 
B u g U n ne yapacajtnı tatırmıt bir halde 

JSTANBUL ı yukarıya baktı. Gözleri Aslanlı 
18 - 18,30 Almanca derı. 18,30- Hükümdann gözleriyle kartılqtı. 

18,50 Jimnastik: Bayan Azade. 18,5: Ona ok atacak, öldürmeğe bat vu• 
- 19,30 Plik neıriyatı: Ses ve hafif racağı yerde kaçmağa çalııtı. Elin 
musiki. 19,30 - 19,40 Dünya haber - den yayla oku' fırlatıp atmıttı. 
leri. 19,40 - 20,10 Ege caz orkestra- Aslanlı Adamın ıeıine Bora 
ıı. 20,10 - 20,40 - Taganni: Ma-
dua v.ım.- Ma.,ts Anainanof. 90,iN> yetitmit ve kaçmaia çalıtan vah-
- 21,15 Konutma. 21,15 - 21,30 tİ71 çoktan ~- Vahti, 
Anadolu ajansı, borsalar. 21,30 dan aılanın kartıımda tamamiyle f&• 
itibaren Radyo orkestrası. tınnııtı. Hemen yere diz çökerek 

BU KJız. BUKnş, "' m. garip bir ıeıle haYkırmağa baıla-
13 Radyo orkeııtruı ( danlJ parçalan, ha-

fif havalar, 14 haberler, 14,30 orkeatranm mıttı. 
hatif havalara devamı, 18 pllk, 19 haberler, Aalanh Hükümdar dört metre-
19,15 ptlk, 20 konferans, 20,20 pWt Cman- den 'belki daba yu"'kaekte bulundu
dolln, gttar, akordeon), 21 Debuuynm eaer-
lerinden komıer, 22 konferam, 22,15 aenfo- ğu daldan yere atladı ve bir hızda 
nlk orkutra kouert. 23,25 kahvehane kon- Boraya yetiıerek vahtiYİ parçala
aerl . 

... na Klız. VABŞOVA, 7145 m. 
18 Vllnadan oda mualklal - konteranıı, 

18,35 pl&k - ııözler, 19,115 orkestra kouerl 
- edebiyat, 20 Tanborlln plA.klarmdan -
eözler, 21,115 (Şeytan ve Katertna) Salmll 
opeı:a ıem.lU Cı>worz&k), 23,55 rekllm kon
aerl, 2UO çor, 2,,015 dana pl&klan. . 

• MiS Klız. BUDAPICŞTE, UO m. 
18 Cazbant, 18,,5 Franmca ders, 19,115 

Faragatıo kouerl, 19,ISS eözler, 20,30 opera-

dan nakil Ottenbaclım (Contea Hottmann) 
operam, 22,815 haberler, 23,315 ha.berter, 23,45 
Çingene orkeatrur, 2,,30 Bachmım aalon 

T 1turtet takımı. 
~""-" 6rkçe, Franıızca, lagiliıce, ltalyaaca, Almanca v. ı. sn Kils. BEKLiN, asım. 

·• ıı MUAMELESi baılamqtrr. Tecrtlbe derıi meccaneadir. ı9,30 Yeni orperet parçaJarm, 20,40 Jıa.ber-
ANKARA ISTANBUL ıer, 21,10 cshnnutunıbe.Uade> 1ıdmll mono-

~~·IC•olnİyİa•ca•1d1d1e1a1l•••••l~l71a1,İılllaltl1k1ı1a1ı1c1a .. d1. •••I' :~o e:!:~~!::~2!. ıı;:· ::_ 

ÔnOmlbdeki perıembeden itibaren baılamak &zere , ..... EK SINEMASI Bl:JTON SiNEMA 
r-' SEVER~ERIMEMNUN EDECEK 

•ı Hindiıtaaın valıfi ve balta görmemİf korkunç ormaala7. 
ar81ında pek çok fedakirhklarla ve 5 avcının bayatı 
pabuıaa Çevrilmit mDtbiı, heyecan ve meraktan insanı 

, titreten ıOperfilm ( Franıızca ıCS,lüdlir ) 

Fiyatlarda Zanı Yoktur. 

ı;;;;:~ 
i Riza 

1 Şekip 
• 

maaına mini oldu. 
Kuvvetli ellerile hayvanm per

çemlerinden yakaladı ve bağırdı. 

Bora bir kabahat itlemiı kendi ıi· 
bi geriledi, ön ayaklarmı uzatarak 
batını üzerine koydu ve böylece 
uzandı. 

Aslanlı adam korkudan baygm
bklar geçiren vahtiye yaklatmıt 
bulunuyordu. 

Çıplak ayaiı ile vahtinin ar • 
kumdan indi: 

- Kalk, dedi. 
Vahıi, hu emre elinde olmadan 

boyun eidi. Ayaia kalktı. 
- Burada ne anyonun? 
- .... 
Vahıi cevap veremiyordu. ~ .. 

lanlı hükümdar üıteledi: 
- Cevap veraene •• 
Vahıi önüne bakarak susmakta 

ıırar ediyordu. 
- Arkadaılarm nerede? Sen 

gözcü müıün?. 
Vahti aene cevap vermeyinc, 

ulanlı hükümdar Boraya: 
- Haydi .• emrini verdi. 
Bora bu emri alır almaz bir çıl

gın ıibi, vahıinin üzerine atıldı. 
Vahıi, itin çok fenaya varaca -

iını anlayınca yalvarmaktan bq ~ 
ka kurtuluı yolu bulamamıtb: 

- Yapmayın, bana acıyın, aöy
liyeceiim.. diye haiırdılı zaman 
da kencliaini uD.nm altında bul
du. 

Aılanlı hükümdar, ulanma ses
lenerek, daha fazla ileriye gitme
mesini temin etmiye çalqb, fakat 
gözü dönmüt ulana kolay kolay 
aöz geçiremedi. Ancak vahtinin 
ıırtından kızıl kanlar akarken ön
liyebildi. 
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Evlenme merasimi 
( Btlf taralı l indtle) 

duldan halde orada uyuduklan, 1 
sabahleyin orada bhYaltılarmı al 

Yeni kıyafet · kanunu çıktı lstanbul 
( Baı taralı 1 

Radyo çıiırtganı, evreme! _. 
ıı yayımına yardım olsun di:P 
olmaza& pliklarm adlannı ~ 
yiverae kötülük mü etmit * 
Belki bu plikları dinliyenl 
biriıi aever de alır, bleki _ .. .
komtuıuna över böylece o P"" .. i 

. 

clıldan siSrülmekteclir. Din adamları kisvelerile 
Bununla beraber, ıenç kızlann 

giyİDİfinde, evlenecek olan Preme 
ıin IOD zamanlarda çıkardığı mo
dalar ılin çarpmaktadır. 

Bir çok ıenç kızlar "Prmes Ma· 

yollarda gezemiyecek 
ya alııtınlİnıt olur? 

rina,, nm İlmine u~ "Mari- Spor teşkilihnın da elbise ve alametleri zaph rapta alınıyor 
na ppkalan,, adı Terilen ppkalar 

Okuyucularımızdan bir çok 
ıiler radyonun bu eksikr 
bi!diren mektuplar ıönd ·an glymitlerdir. Ankara, 3 (A.A.) - B. M. M. 

Vestminiater kilİlelinin chtı ıe- bugün Kizım Özalpın batkanlı • 
çilemiyecek derecede h&!kla dol - ğında toplanmıttır. 
muıtur. Bir ara bütün nakliyat Kizım Özalp, toplantıyı açar-
durdunılmuttur. ker vilayetler husuıi idareleri ka-

Kilİlenİn içinde geçen ayin dıe nunu ile belediye orman v~ aefa-
tarda oparliirlerle dinleniyordu. in kanunlarmı gijrüıecek mubte -

Bq rahibin, Prenı ve Prenaeıin lit encümenler teıkilini 41eri ıür -
aeai ve birbirlerine sadakat sözleri müt ve onaylanmıtlır. 
hep ifitıldikten ıoma bir ara, iyi • Bundan ıonra iç Bakam Şük • 
nin diz çökme tafhuı ıelmit ve rü Kaya ıöz alarak gizli nüfuıun 
cfııarda, ahali de çamur içine çök- yazılması hakkındaki kanunun i
müştür. ki defa müzakereıi esnasında it· 

Kilisede ortodob bat rahibi Cle ler dolayuiyle mecliste bulunmadı 
bulunuyordu. iı cihetle bazı mebuslar tarafm • 

Gerek Prena ıerek Prenaea için dan ileri ıürülmüt olan mütalea • 
izdivaç meaaımm üzerinde duran ları kııaca gazetelerde okunduğu
taçlar, her ikilinin de batma kon- nu ve zabıtlar henüz buılmamıt 
maf, IOIU'a üç defa deği§t!rilmiı, olması itibariyle ileri ıürülen bu 
nih~yet ıene her bbi kendi tacmı fikirleri kavnyamadıimı söyliye-
•iymiştir. rek, müsaade ederseniz demiftjr, 

Kilisenin mihrabı üç 'defa dola- arkadaılarımın mütalealariyle 
ıılmqtır. birlikte tekrar dahiliye encümeni• 

Kral, Kraliçenin, dua &mnda ne iade edilıin, orada bir daha 
•özlerini mendille ıitdikleri ıörül müzakere edilerek huzurunuza 
miiftiir. gelıin. 

Bütün kabine izuı kilisenin Bu teklife Dahiliye encümeni 
Klkonunda remsi elbiselerini ıiy- de iltihak ettijinden kanunun 
mif oldulde.n halde hazır bulun - tekrar encümene verilmeaini Mec-
matlaııdır. liı kabul eylemittir. 

Bir koro lieyeti Rumca ilihiler Bundan aonra tekrar kürıijye 
aöylemiftir. gelen Şükrü Kaya, ıu sözleri aöy· 

Asa Han fesle ıelmiftir. lemittir: 
Telaiz mubterii Markoni de lia- " - Baylar, büYük inkılabı • 

neırle ınle11 n-de buır bulunu - mızın temellerinclen biri de laik 
JDl'du. ' olmaktır. Llik olmak demek dw· 

Ke11terburi bat rahibi evlenmek Jet itlerinde ve uluı itlerinde dini 
üzere olan çifte mutat hitabesini teairab kaldırmak demektir. Biz 
aö1lerken: Cümhuriyetin kurulduiu aünden 

"Fennin 7eııi bir ihtiraile, bin- beri buna dair ehemmiyetli ka • 
len:e kiti ba merasime iftirak edi- nunlar yaptık, kararlar verdik. 
yor,, di1erek teltizin yardımma i - . Hilafetin ilpıı, mahkemele • 
f&1'el edince, muhteri Markoni ol- rin birleıtirilmeai, §eriye mabke • 
duiu yerde kanıma dönerek aii • melerinin kaldmlmaıı, tevhidi 
lümsem:.tir. tedritat, medretelerin kaldmlma• 

Bir muhabir, evlenmeye davet- 11, tarikatların ilgası, kanunu me
li ıelen Krallar arumda en uzun deni ve buna müteferri bir çok 
boyla Kral olarak Danimarka Kra kanunlarımız vardır. Fakat tatbi· 
lını prdüiünü yaZIJor. katta ıikiiyoruz ki, ve bilhaua 

Pl-emee Marinanm babuı Prens B. M. Meclisinin bize verdiği di • 
NiJ:ola reımi üniforma Jiymiıti rektiflerden anlıyoruz ki, inkıli· 
ve nipnlan anwnda, lnıiltere hımın ölmez kılmak ve korumak 
Kralmın nlenme dolayııile yeni için yeni bazı kanunlar vermek 
verdiii hir İngiliz nipnı da ıöze zamanı ıelmittir. 
çarpıyordu. Büyük arzunuzu yerine ıetir • 

Bir diler muharrir, sinema fft mek için busün bunlardan birini 
jil6rii Erneat Lubiç'in bu izdivaç daha takdimen, tercihan, muta • 
meruimini Holi't"Ut filmlerinden celiyetle miizakereaini kabul bu • · 
tlaha parlak bulduiunu IÖylüyor. yururaanız timdi 0 kanupun ko • 

Eaki Yanan kral ailetinden o- b"I" • (Ona 
1 __ ......_ M • ı--=• .,. _ nutmasmı yapa ı ınz. y ...-
.1911 rnntea anna, -.utere ava• 1 ") 
lana ldiçük otlu Prem Jorj, yahut enŞ;!1~1 Ka d Kı'-
,...ı Gnvanile "Kent Dakuı, uaru ya an IOm& ~ 

-'- ·ı "Ki'! o·-' ~ Hakkı (Kocaeli) .az alarak tek· 
varma& sureti e, nt uıeaı,, l"f d"l kan ·nkılib 

, iblYanml almıt hulcmayor. ı e ı en unun ı m ya : 

Si kızı rattığı kammlamı en milkemmeli 
av gene oldujunu ve hitiin hiir fikirleri 

sahnede aevindirdiiini töylemit ve artık 
Loncha - PNDt Corcmı düiü- bir manası blmamq olan mGfti

ml -tmda büyük adamlara kar- lerin de kaldmlmaaı için bir ka • 
p ppdacajı bildirilen bir kaç aui- nun teklif edilmaiai iatemftr. 
lrub idare edecek bclmm hüviye- Kanunu icap ettiren ••beb 
ti teepit eclilmİftİr. Bu kaclm Mar- Şükrü Kaya IÖZ atar.k demit-
aiba mikutmcla, auikutçılara tir ki: 
bomha ve aiWalanm ıetiren tüzel "- Bu kanunu icap etıtiren ... 
tlav km Marya Vudroftar. Fa· bebin asb, mahiyeti inkılibmeml'" 
bt abıtanm bütün arqtamalan- ettiii bir Dnll'ettir. • 
m ,...,.._, kendiainin nerede ol- Türkiye Cümhuriyetinin, hatta 
dala glepkme•ıfbr. Türkiye Dntetinin baku=yte all· 
...... Wr tin 8"el ParU. kadar bir nizamı amme maeleai· 

... , .......... memtla dir. Liik devlet bu sanıretleri 

....... ,.ı .... anfbnDalar ,... ıibetirken fU veya bu dinin ah • 
pıhmf ve 120 kiti nezaret altına a- kimiyle alakadar ola~az. (Okay 
llllllllfbr. aealeri) Bu kararlan verdiren ae-

bepler doğrudan dojruya milletin 
menfaatinin icaP! ettirdiği maddi 
sebeplerdir. 

Şu dinde bu kıyafet vardır, bu 
dinde fu kıyafet vardır, hakika
ten liyik olan hük6metimizin ak
lından böyle bir endite geçme • 
mittir. Bu yürüyen ve yürümeıi 
lizım gelen canlı inkdibmuzm 
eseridir. inkılap yapıldıfı zaman 
onun göıterdiii zaruretler takip 
edilmez ve inkıpfma yardım edil
mezse o inkılap geri kalır, hatti 
ıeriye döner. inkılap geriye dön• 
düğü vakit bu Türk camiaamm na
ıd bir akibete dücar olacağını tah
min etmek gayet kolaydır. lnkı· 
libm emirlerini yapmamak irticaa 
hizmet etmek, mürteci olmak de
mektir. lmparatorluiun kendi 
eliyle bu millete hazırladığı aki • 
betleri tekrar hazırlamak deıpek-
tir. Bizim içimizden ula böyle 
bir adam çıkmayacaktır. (Okay 
seıleri, ıiddet1i alkıılar.) 

Bu kanun, ıu ve yahut 1N fer
de, · §U ve yahut bu tefekküle 
kartı almmıt bir tedbir deiildir, 
umumidir ve zamanın, inkılabm 
icap ettirdiii bir zanırettir. Yani 
bu tedbir bugün alnwnazta mem
leketin aaayifİ, akibeti vahim ne • 
ticelere ufrar. Onun için Bugün 
bu kanunu almak zarureti hasıl ol
mUflur. Oidl ~wt ltlllll9 
den bunun mUstacelen l!riizakereai 
rica edilmiıtlr. (Bravo sesleri.) 

Kanunun 'birinci maddeai bu
dur. ikinci maddeai ondan daha 
mühim ve memleketin nizamı im· 
mesi ile alakadar olan bir madde
dir. Memleketimizde hallmnmn, 
milletimizin ıerek laik ruhunu ge
rek millici ruhunu, •erek iatldil 
qkmı rencide "'tmiyecek eabahı 
muc~beyi hazıı lamak lazımdır. 

Her ıeyde hatti memleket bir 
gün fena vaziyetlerde kalıp da 
devlet ve hükOmetimizi mütkül 
vaziyette bırakmamak için bu .li· 
zımdır. HükUmet etmek demek, 
atiyi görmek ve icabını yçmak 
demektir. ltimadmıza mazhar o
lan hükametiniz bunu yapmadıiı 
ıün itimadmızı kaybetmif demek
tir. Onun içindir ki memleketin 
düçar olabileceii bütün akibetleri 
nazarı dikkate alarak bu birinci 
ve ikinci maddeleri huzuru ilini
•e takdim ettik. Bunun haric:n
de olan meaail buıünkü menuu
muzun tamamen dıımdadır. Eler 
inkılap bunu da icap ettirine bil
ldimeı· niz onda memleketin me
iaafiini görürse derhal lmzunmu • 
a böyle bir kanun getirir. 

Ricam, kanunun çerçeTeai da• 
h:linde müzakerede bulunarak 
hükmünüzü vermenizdir. Hükt\· 
metin vuifeai hUkmünibü yerine 
ptirmektir.,, 

. Turgut (Man=ta) - lnlollp 
umdelerinin en medenllerinden 
biri elan llyiklitin tatb:kat aaha· 
amcla en eaulı ye itinab bir IUNt
te tatbk"ne yarayacak olan kamı· 
nu lmtlulamıt ve hükümlerinin 
derhal tatbikine bqlanmasmı ia • 
temiıtir. 

lbrahim (lıparta) dem=ıtir kiı 
- lnkılabıımızm mana ve mef· 

humunu Kılıç oilu Haldudan din· 
!enek hepimiz cayır cayır yanaıu. 

Amma devletimizin aamimi ve 
yüksek ricalinin aizından dinle -
dilimiz de - ki buna Şükrü ~
ya da dahildir - o zaman bütün 
canımızı veririz. 

Bunun üzerine kürsüye gelen 
Şükrü Kaya demittir ki: 

di. 
Bu cuma günü de kendiıbıe 

bakımdan inandığımız bir 
dqmız ıeldi, radyodan b 
yana yakıla anlattı. 

Radyonun eaki zamandaki 
vul yerine ıeçtiği, bu kurumllll 
dinleyicileri biçe taymak do 
olur it deiildir. lıtanbul ra 
çaldıiı pliklarm İlimlerini 
ıe, dinleyicilerin anlayı9larJDa 
dım eder .. itini battan tavıaa 
iil, benimaiyerek sörüne h
leyicileri sevindirir, hem batı 
aıımın banmmı yapar. Böylecf 
üzerine almıt olduiu iti · 
olur. 

"- Evet, nazariye iıter ki bir 
devlet kurulduğu vakit, b:r ıistem 
tutulduğu vakit onun bütün icaba
tı hatti akibeti birden tam ve mü
tekimil kanunlara ve kararlara 
raptedilı!n. Fakat devlet her aün 
yqayan bir uzviyettir. Her ıün 
ayrı ayn ihtiyaçları olan bir uz -
viyettir. Eğer bunda gecikilmit 
ise ihmalden dolayi delil, ftktin 
gelmemit olmasmdandır. (Çok· 
güzel ıeıleri, alkıtlar.) ------!!!!!!!!'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!I_.~~· 

HükOmetin ban amme hiz- feylerdir. 
metlerine taal4k etmek itibariy - Şükrü Kaya (Muila)· -
le aldıiı ıallhiyet çok cUzl 'bir d~nin dünya itlerine karıımat• 
teYdir. Ve bu aalihiyetin arkasm- lü bitmiıtir. 
da da büyük bir meauliyet vardır. Bundan ıonra kanunun b• 
Eier hükGmetlere tatbik edecek• umumiyeıi alkıtlar araımda ı.
leri büyük itler için bazı .. llhi • bul edilmittir: 
yetler verilmezse onun vazifeainj "Her hangi din ve mezbeb' 
tamamiyle yapabilmesi mütkül o- mensub olursa olsunlar ruJıaD!1~ 
lur. Ricam ıudur ki, bu kaımnda rin mabed ve ayinler harieiJl 
ıerek müddet ve ıerek ufak bir ruhani kisve taşnnalan ya,saldd• 
talihiyet için hüldimetin iıtediii· Hükfimet her din ve mezbeb 
ni ne bu hükGmetten ve ne de bat- den münasip göreceği yalnd 
ka hükOmetten lütfen diril hu· ruhaniye mabed ve ayin h . 
~rm&JP:!ız. Bi!z.ü! arzularmızm da: dahi ruhani kıyafetini 
~ hu11118içbl1N ır. bilmek için muvakkat m·· .......... ._ 

ll~klifc: llakkmda ' aiıyİenileiı, · · Bir ·· d .. d ler verebılir. musaa e mu 
iki arkadat arumda ıeçen bahae tinin hitamında onun ayni 
gelince, her halde liiklik ve inkı- ni hakkında yenilenmesi vey& 
Jiba merbutiyetin hasauiyetinin başka ruhaniye verilmesi · 

yüksek baibbiından ileri plmit- TürkiyecJe kanuna tevfikall 
tir. Ben de arkadqlan olmak iti• 
bariyle bunlardan ıevindilimi ar- şekkül etmiş ve edecek olan 

lik ve soprculuk gibi toplul 
zetmek isterim.,, kl ·b· h 

Bundan ıonra kanunun heyeti .ve cemiyet ve üp gı 1 e 
ve mektepere mahsus kıyafet 

umumiyeıi üzerindeki görütme • 
ler kifi ıörülmüt ve maddelere met ve lenzmı taşımak iste 

ri zaman nizamname veya 
ıeçilerek birinci madde okun • 

matname ile muayyen tiplere 
muıtur. 1 

Bazı mebuılar maddenin izah gun kıyafet, alamet ve e 
taşiyabilirler. 

edilmeıini iıtemifler ve hunlara 
kartı Şükrü Kaya demiıtir ki: Türkiyede bulunan Tür 

ve yabancıarm, yabanet J1le " - Madde gayet tarihtir, va
zihtir. Müaaadenizle bendeniz de 
bir defa okuyayım.,, Her hansi 
din ve mezhebe menıub olursa 
olıunlar ruhanilerin mabet ve l -
yinler haricinde ruhani kiıve tqı• 
maları yataktır.,, (Güzel sesleri). 

Lutfi Müfit (K111ehir) - ikin· 
ci fırka. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
(Danelerk) - Hüktmet hw dm 
•• mezhepten münuip preceli 
yalnız bir ruhaniye mabet ve iyin 
haricinde dahi ruhani kıyafetini 
tqıyabilmek için muvakkat mad· 
deler verebilir. 

Zaanedi1orum ki, madde çok 
aarih ve açıktır. Hiildlmet kendi
ıine baJle bir .. ıahiyet almak İl· 
tiyor. Demin arzettijim aibi bunu 
Terirteniz kanunlann tatbikmda . ' vuaat ftr'mlf olummm:. 

Refik Şevket ince, (Maaiaa) -
Mabed ve i,;nlerden 1-haedili • 

"'°" Her Pı biziaı bilmediiimiz, 
oalarca lJİD tellkki edilebilecek 
bir hldiae çıkarabilirler. Bunu ne 
ile teıbit ecleceib? 

Muatafa Şeref Oskan (Bur ;. 
durj - Her dinde lJinler .. bit 

ketlerin siyaset, askerlik ve 
teşekkülleri ile münasebetli 
fet ve aimetlerini ve le 
taşımalan yasaktır. ~ 

Ecnebi teşekkül mensllP 
nm kendi kıyafet, alimet ve 1, 
znnlan ile Türkiyeyi ziyaret 
meleri, icra vekilleri h 
tayin olunacak mercilerin 
adesine tabidir. 

Türkiye devleti ~~~ 
mur bulunanlann kıyafeutP-~ 
nelmilel meri Adetlere tabic1tr• 

Müsaadei mahsusa ile 
yabancx memleketler kar&, 
hava kuvvetlerine mensuP 
lerin resmi üniformalar!Jll 
lerde ve ne zaman taşıyaı>il 
leri icra vekilleri heyeti ~- ... -~-. 

tayin olunur. 
Bu kanunun 

gösterir bir nizamname 
Birinci maddenin b 

bu kanunun neşri t;arihiD~ 
haren altı ay sonra ve dJe' 
delerin hükilmleri kan~ 
tarihinden itibaren mericUt"" 

Meclia Çartamba pııii 
nac:akbr. 
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~arınızı ~::~~. ~oım necati 
den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK.ASI 

29/11ı1934 vaziyeti 

': AKTiF PASiF 

' itti . 
Lira 

Sermaye ......................................................... .. 
lhtivıt akçesi ·· ....................................................... . I~ .:~''.~~.~ ... '.~7.~9..:.:.6.~ 1 ~ ı;:;;~·i~!· ~ 

'~il~·... ........ .. ............ .. ..... ,, 782'482 g.ı 25 515.1 27'05 T edawUldekl Banknotlar: 

Sın ~ki Muhabirler : 
g. •· •··. l 788 024 ' L 2.515.004 -

~ . 
~ ... .. . . . .. .. .. . .. .. 38:1017.24 2 900021 24 

Stft t~ki Muhabiri er : 
lth kilogram 3.807 027 U 5.854.900 l 4 

lı. \'ili kabil SerbC!t dövizleı R 9 Bt O l 93. 67 15 225 093 81 

Deruhte edilen evrakı naıaiyc iL 158 748.563-
Kanunun 6 ve 8 incı m.ıdde 

leriııe tcvfi ~ an vaki •c•liy:ıı 9.717 693 -

Deruhte edilen cvthı naktiyt 
b:ı 'uyesi .... . . . ...... ............. . 149030870 -
Karşılığı tamamen altın olarak 

Lira 

15.000000. 
663.9(431 

-..ı.,. T 
htt tdi •hvlllerl : tcda vült va;ı;cJilen .. . ~'- 9.688.000. 158.718 870 

·-----ı len e\Takı naktiye Türk Lirası Mevduatı : 
17.855 215.1 ıı 6 1-158.748 . .568.- 1 d ~ , t . \'e 8 inci' mıd· \ a esiz ............................ . 

tvfikan vaki tediyıı ., 9.717.693.- 149030870 - Vadeli ............................ ------ı 17 855215.l!i 

ııt~•t CUzdanı : Döviz Mevduah : 

leıı~~~an · ... ·· L 3.762.317 60 ~::~:~iiz ::: . ::::::::::~:. :: . :::: :::: : i 
t r · · ·· · .. 6 685 97 7 29 ıo 448.294 89 ~------ı 
"' Ve Tz hvillt Cüzdanı: ~uhtollf .................. ..... .............................. . 

ltt kı. nak:tiye karşılığı .. 27.842 552 .~2 
t 1 Deruhte edılen c=\•ra-~ 

[ itibari kıymetle ] 
\'t l'ab 'IA VJ t • .. . •• 4.599.~{5 22 32.441.867.44 

\t dö\i.. .. • ~ 
~t U .. uzerıne av1.ıts 107.199.75 

ı:erine avans .321.10819 428807 94 

~:~tar .. · .. · ......................................... · : ~~: ~ 
YekOn 50 4U -1:.!_7 8 ltı YekOn 

ı 1.405 54I .oı 

46 76J.6S7.70 

50407.178 Io 

~ 2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi yüzde 5 1·2 Altın üzerine avans yUzde 4 1·2 

• 
l· KAYIP 
~ndan aldığım S4 numara

Doktor Orfanidis detnamem kayıptır. Hükmü 

' 

.

. - Neı'et (3523) Tokatliyan karıısı Su terazi 5 Nil apartıman 2 nci kata 
~ _ nakletmiştir. Telef. 43734 

~e~bubrl~~~----------------------~ aldığım terhis tezkeremle lıta-'L--1 aalı'ye bı'rı'ncı' tı"caret Asl' hke 1 · B' · ıHJU ıye rna me en ınnci ye-d\ izzettin mektebinden al - mahkemesinden: nileme bürosundan: · 

~ ._hadetn~mem ve bet lira Galata Mumhane sokağı 59 No. 4. 12 _ 933 tarihinden evvel 
~bulunan cüzdanmıı kay • da A. Mandeğu efendinin hamil ikame edilip lıtanhul Asliye bi • 

\ Bulanların para kendile - bulunduğu ve Lloyd Triestino rinci hukuk rnahkerneainde der. 
~?'ak üzere adresime getir - kumpanyasından 4 - 5 - 932 ta- deıti rüyet ve Hüseyin Bey ile Os-

ı aksi halde tezkere ve •a • rihinde alınan ve Viyana vapuru- N Ef d 
:r man uri en i arasındaki da -

\~. ~ ine · ·ı · · l "' nun 7 nci seferiyle vurut eden "il nın yenı erını a acagı · vanın yenilenmesi için Osman 
A. ederim. 7468 No. ve M. C. O. markalı Ma- N . Ef d' .. d ·ı b . "tb urı en ıye gon erı en eyan-

' 

altı Çavuçbacı sokag"'ında dara 158 Kg. sikletindeki ebonit d . . b'IA hl 
:r name ve avetıyemn 1 a te iğ 

•da Fettah. (3522) kağıdı ve mupmbayı muhtevi 1 • iade edildiği ve ikametgahının 
f D_k gümrük ordinosunun zayi eyledi - h l ld l ki h k ~ asının 71 O numaralı meç u o uğu görü me e a -

Si f ğinden bahsiyle iptaline karar i - , 
· Cüzdanımı kaybettim. Ye- kında iki ay müddetle ilanen teb-
ll tası talep edilmiş, mezkur ordi -

\, ~cağımdan eskisinin hük- liğat ifasına ve 11 • 2 • 935 Saat 
ı~ nonun kimin yedinde ise 45 gün ı 
~.-"qu., 15 le yenileme muamelesine baş- I 
~ zarfmda mahkemeye ibrazına ve 

' 

~n Nuri. (3521) lanılmasma karar verilmi§ oldu • 
~ ibraz edilmediği takdirde iptal 

\ '1 Ydmda mülkiye okulun- edileceği ~üzumunun gazete ile ila
~clıtıın bilgi belgemi (§aha- nına mahkemece karar verilmit 
~i e) elden çıkardığmıdan olduğundan bermucibi kararı 
\ i._ llrn. kt E k" · d ... · mahkeme keyfiyet ticaret kanunu-~ ... ca ır. s ısı egersız 

~lr nun madei mahsusası mucibince l IUnazdır. 
L:.:.lq ilan olunur. (3528) .. 

ğundan mezkur günde yeni pos -
tahanede ki.in birinci yenileme 

bürosuna gelmediği takdirde 

2367 No.lı kanun ahkamına tev -
fikan yenilemenin gıyabında ya -
pılacağı ilan olunur. (3526) 1 

fost alin necoti 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombel 
knvvetli ve neş'eli olur. F. T. 620 

- • r-,. ' ... · . .,.. . ... · ·· • ·~ .... ~•r:- · .. -: ... -~·..,. • :·n •ıı"I .. : ti' 1 

Elektrik Radyatörü 
TAM SICAKLJK 

Fiatlarda Tenzilat 
il 

a ı 
VERES/}E SATJŞ 

,, .. / 

Parn saadetin anahtandır. l\le8'ut 
ılmak için zengin olmak şarttır. 

Zengin olmak i~in de bir Piyango 
•ileti almak lcl7.ımdır .. 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
ı ileti alınız-

°'tftl >'ılınclan mülkiye okulımu 

t,~:.~={:..~~.~ı_:_:_i··=,, sı.,astanbul Ziraat Bankası Scı·nası· tış Komisyonundan: 
(\,~ l Q , Semti Mahallesi Sokağı Emlak Hissesi Hisseye göre mu• 

( ~ .ma sman!i No. su No. Si hammen kıymeti 
'-.a •lıye Mütehassısı J 1: 151 P.odancı Bostancı Ceseri Derbent Tarla metresi 919 2l·337·6 Tamamı 100 T.L 
k )·t~clsiyor mağazası yanında j~ 313 Üsküdar Se!manağa Bülbül deresı Kagir üç dükl:ao üstü odalar 15 17· 17/l 11 3000 11 

'tttiiıı No. 34 ~ 1067 Kadıköy Osmanağa Mis Hane 48 3/12 . 1000 11 
1i·20 ye kadar Telf. 41235 ii 1369 Beyoğ:u Yenitelıir · "" Rızapaşa çeşmesi Yarım kag'r hane 39 3/5 1135 ,, 

\.~~· .. :::::::::::::::::::::::::::fi 1648 ., Ku~tuluş Eski Akarca yeni Ak ağalar Ahşap hane 77 3116 750 ,, 
'· 1 7 inci icra memurlu- 2276 Ed rnekapı ~1a;i:~ atik Kantarcı ve Turbe iki kuyu u arsa metresi 166,50 2-4 Tamnmı 533 ,, 

~ \~~ 2798 Kasımpafa A '1 met efendi Mumcu Arsa metresi 72 17 ,, 216 ,, 
g 'llı olup paraya çevrilme- 3207 Beyo lu Kurtu!uş Es~i Yamındi veni Yamandi 48 7.9 ,, 240 ,, 
~ l~ ~"erilen lOOO kilo soğan 3312 Boğaziçi Yenimahalle Eski ikinci yeni Ocakağası :: 143,50 5 11 230 ,, 
~~ ....... 934 tarihine müıadif Yenimahalle 

\. lt~tnü saat 10 ile 11 ara- 2842 Arnavutköy Arnavut köy Dubarac1 
~:'~"dt Pıda Kumkapı cad- 3569 Aksaray Katip Kasım Sepetçi 

~.~ 21 nu l d"kkA .. n. nıara ı u an o- Yenikapı 
Qlli • 

\~tlc\ açık arttırma ıureti- 3583 Istanbul Daya hatun Mabmutpaşı cad. 

Ahşap hane 
Kl5ir hane 

Kaşıkçılar hanı içinde oda 

1 
JS 

13 

1/3 
Tamamı 

1112 

1646 
4000 

200 

" 
" 

" '~f.ından !aliplerin mez- Mahrr.u paşa . 
._atte hazır bulunacak Yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri naklen veya gayri mübadil bonosiyle ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayri 

~h G \ll'acaatları ilan olunur. menkuller açık arttırma suretiyle aatı§a çıkarılmııtır. ihaleleri 6 -12 - 934 per§embe günü saat on dörttedir. Alıcıların alatada esk: 
(3525) Kredi Liyone Bankası binasındaki satıı komisyonuna müracaatları. (7821) 




