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• ........W.dir, ppaifleriaclir. 
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Başka yerde zorla 
alınan bu hakkı, bizde • hükQmet veriyor 

11., teJM Atatürk. 
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t:tt.. Varc1a O!.. Yokta O!.. Her IQ• 
or.. Atatürk! 
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~iaiiııaid ......-ı hildirildiiine ı&e, Japoll)'a bir caktu.,, demektedir. henüz ubrJiklerini yapma..,... 
CWimisi &riimiiae bplJWU. harp ihtimalini size alarak Uzak Bu sebepten JapoDJ\PID yabm diitüniilerek seçime iftirak Wlun•n 

.._ .,.._ı .,Ukta iktisadi bir blok kurmaiı Mançuko ve Moqolya ile ~eiil, 21 - 22 ... ,.~• ...... ela olanlara ~ 

Japon erk ar ıye1 en 
nsal leopi, yazdıfı bir makate· 
ele Japo..,... bütiiııa maclenı.i, 
;et'iölü, pamuk, yün ve deriyi, di
ler harp levamnmı dqardan al
dıima itaret etmiftir. 

Sermaye ve fikri verecek olan -
Japonyadır. Bu suretle oralarda Kac1mlana MÇim 1;a1dma ......,._ Hoca Te papalar 90kakta .... 

avutlukta 

ri:rle mncat intihap ediciler ~lala· düiümüz bu kılddarile ancak .... 
daha bqlaqıçta olan ıenayii Ye caiı icin 21 Wn niifu ı..- Wr 
el deifnemit lra,.ıdan tek•miil Cl>eftmJ 1 maıSa> J betlerde lyin Ye ibadet ......,.,.. 

(Denım • 1Dll da) ı---------~ ıöriilecektir-
T eblikeli uman ıelince, Ja

poap -bandaa aace ohlaiu si . 
.,.. diplamatik .._.eneli ..... 
Cek delildir. Bu iefer, Ja.,_,. 

Telefon şirketi 
mfldftril geldi 

Prens Pol Komisyon çallşmasmı yakında 
MakdonahUa konufbi bitirecek, şJrket temmuzda 

.. 
HABER 

lttanbalda en çok l&btan ....

tedir. lllnlanm Hah.re Y.....ı. 
kir eder. 

Yuıoaaa.,.a tecllllftll•• en 
aıak olanlaran c-ıan• 

dıralmaeını 1.U,Or 

hükumetçe ı--------_..;._-~-~-

satın alınacak 
Bir buçuk a'J ..... .Avrapap 

ıitmİf oaln Telefcm tWketi mld6· 
rü M • .Andenon latanbula din • 
müttiir. Müdür Şirket hi ... .ıartan 
ile stiriltlDÜft telefon tirketinin •· 
tm almacaiı halrltnMla yapılan 
tebliiat üz~e alllautu4ara i • 
zidıat ftl'IDİftir. 

:\ 

M. :Andenonun bir müddet •n· 
, ra Aııbraya P.leceli aöylenmek· 

tedir. M. Ancler80D tirket hiue • 
darlarile ıll'Üfllleıi haklmıda Na• 
fa babnbjiyle temu edecektir. 

pil• taraftan iki aydanberi 
telefon firketinin heeaplanm, a • 
hone nziJetini tetkik etmekte o
lan komiaYGD da ha •Jlll nibaye • 

.,....,. Pol tine doii'a phfmumı bitirecek • 
lqilis kra1maa otha ile Pren- tir. Komiayonca bir rapor hasır· 

ees Marinanm evlenm•i minue- landıktan IODl'a Ankaradan ıelen 
betiyle Londraya sitmit olmı Ya- marahuılar yerlerim dhecekl_... 
ıoala• Qinbet heyetinde..- Prem dir. 
Polün lqiltere bat•ekili Mister Nafıa Bak•nlıima wırilecek 
Makdonaldla konutbaiunu haber raporda firketin naiyeti, klr " 
vermiftik. _. heiaplan, a1'oneler vaziyeti 

KOJU111Da iki aut kadar *- elMlt bir aarette t•pit edu.lt o· 
miiftür. 1İM:alllllr. 

), 
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Bulgarların 
öldürdüğü 
Türkler 
K. ? 
ım .•• 

Atina, 4 (A.A.) - Yunan -
Buliar ı.:abitlerinden kurulan ka • 
rıtık komi.yon tarafından yapılan 
tahkikat neticesinde, Bulgar as -

kerlerinin Yunan toprağına 1500 
metre derinliilnde girdikleri anla
şılmııbr. Ölenler dört kiıidir. Ad· 
)an §unlardır: 

Hasan Kapo, imam Hüseyin, 
'.Asso Osman, Hüseyin Sakolof. 

Ölülerde kur§un delikleri ve bi
rinde de süngü yarası vardır. 

Yunanlstandan geti
rilecek mallar 

'.Ankara, 4 (HABER) - Türk 
- Yunan ticaret muahedesi gümp 
rükler vekaletine tebliğ edildi. 

30 birinci tctrin 1934 tarihli 
Türkiye - Yunan ikamet ve tİca· 
ret Ye aeyriaefain muahedesine 
bağlı B. listesiyle komotide edilen 
tenzilitlardan bazılan arttınlmıı 
ve bu liateye tenzilitlı bazı tarife 
-poziıyonları ilive edilmiıtir. Yu· 
naniıtandan memleketimize ser· 
beatçe ve teıpit edilen kontenjan. 

HABER - Alqam Poıtaar 

Leningraddaki suikast 
Katil, arkadan yaklaştı. Tabancasını 

şikirının ensesine dayıyarak .•. 
Doktorlar yetiştikleri zaman Kirôf'u ölü buldular 

Moıkova, 4 (A.A.) - İç komj. 
serliğ:nin ne§rettiği bir tebliğe gö· 
re birinci kinunun birinde Kirofa 
yapılan suikasd §Öyle olmuıdur: 

Kirof Leningraddaki Smolni 

ıarayındaki odasına girerken Ni -
kolaef ismindeki katil arkadan 
yaklaıarak ensesine tabanca ile a· 
teı ederk yere düıürmüıtür. Katil 

hemen yakalanmıt ve Kirof bay • 
gın bir halde odaıına götürülmüt· 
tür. Hemen doktOTlar çağnlmıı 
fakat bunlar Kirofu ölü olarak 
bulmutlardır. Kurıun enseden gİ· 
rerek beyni ve kafa tasını parça1a
mı§tır. 

Moıliova, 4 (A.A.) - iç 1'omi· 
serliği, Leninıradda devlet güve· 
ninin korunması yükümlerini ih • 
mal eden bu mıntaka İç ıefi Mad· 

ved ile muavini Femin ve mesul 1 caklar hakkındaki karar, hemen 
memurlardan Gorin, Lobof, Yani· yerine a:_etirilecek suçlunun ist~naf 
çevıki, Petrof, Paltaeviç ve Mo~ ve temyız hakkı olmıyacaktır. 

viçi itlerinden çıkar:arak mahke -
meye vermi1tir. 

Son zamanlarda Sovyet me • 
murlarına kartı zorba hareketleri 
hazırlamak ıuçu ile Leningradda 

yakalanan 39 ve Moskovada yaka
lanan 32 beyaz Rusa ait it dün 
Sovyet Ruıya f evkalide mahke • 
mesinin askeri kolejine verilmit • 
tir. 

Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet 
Rusya merkezi icra komitesi ·büro
ıu, suikaıdlere ıavqacaklar hak• 

landa bir karar almıtdır. Bu kara• 
ra göre suikasdlerde bulunmaktan 
ötürü ölüm cezasına ç.arpdmla -

Leningrad, 4 (A.A.) - Kirof-
' un cesedi dün ıece saat 21 .30 da 

Uritski sarayında Statin, Molotof, 
Voroıilof, Danof ve Çudof tara -
fmdan çıkanlmıt ve kapının ö -
nünde harp bayragıyle örtülü top 
arabasmm üzerine konulmuftur. 
Araba, iki tarafa ellerinde meta· 
lelerle dizilen askerlerin 've yüz 
bin!erce kitinin ortasından ağır a• 

ğır geçerek istasyona vannıJ ve 
ıiyab tüllerle kantık kızıl bayra • 
ğa ıarılmıt olan cenaze vagonuna 
konalmllflur. Tren gece yarıaı bü
tün şehir fabrikalarının düdükleri 
arasında Moskovaya hareket et • 
mittir. 

5 Birinci Kftnun 1934 ~ 
- --- - =--

Ramazana 
hazırlık 

Önümüzdekı (;umartesi giioiİ 
Ramazan olduğundan Evkaf ınU. 
dürlüğü ve müftülük camilerin te
mi~liği ve noksanlarının taınarı1' 
lanmasiyle meJgul olmaktadır. 

Cami kayyumlarından ve ınil • 
ezzinlerinden istenen lute üzeri • 
ne noksanlar temin edilmektedir. 

Her aene olduğu gibi bu sene~~ 
havalar müaait olduğu geceler bu· 
yük camilerde mahyalar kunıl~· 
caktır. Mahyalar öz Türkçe "eh· 
melerle yazılacaktır. 

Bundan başka müftülük te ~· 
milerde vaız verecek hocaları tel" 

pit etmektedir. 
Vaizlerin de halka öz Türkçe 

olarak vaız vermeleri, bilhafl' 
tasarruf ve iktisat, yerli malları· 
mızın alınması lehinde !Özler ıÖ'/" 
lemeleri temin edilecektir. 

Çarşı ve pazarlarda da alıf "/t-' 

riıle aratmııtır. Bilhassa reÇelı 
zeytin, peynir sahtı ziyadeleıırıi~ 
tir. Her Ramazanda olduğu gib• 
bu Ramazanda da fınnlarm pide 
çıkarmalarına müsaade edil~· 
tir: Pideler yüz para ve bet kurıst' 
satılacaktır. 

Melburn'da zarar 

lar dairesinde girecek Yunan mal· J ı • • b •• •• tt •• 
lan için ikilistekabuledilmiftir. apon ar ışı uyu u 

M&ndarna, tunınç, ppka kalıp. 

Talebe alı~ıyor 
Ankan, 4 (HABER) - Öğ

rendiğime göre, askeri liselerimiz
den lstanulda Kuleli askeri lisebsi 
9 uncu 11nıfma 183, Maltepe lia& 
ıine 50, Bunadaki Bursa askeri 
lisesi dokuzuncu sınıfına 116..tale· 

Melburn, 4 (A.A.) - Sularfll 
basmau yüzünden §İmdiye kadat 
olan zarar, l,760,000 İngiliz lira•• 
tahmin edil'.yor. Sular, MoorooP" 
na !ehrini tehdit etmektedir. 

Roma Etçimız 
lan, sünıer taıı, asfalt mamulib 
vesaire ile kliring itilafımız bulu
nan devletlerin memleketimize 
aerbest ithal ıalahiyetini haiz ol
duklan bilcümle makineler ve 
bunların aksamı da Yunanistan • 
'dan memleketimize serbestçe gi · 
re bilecektir. 

Yün ve pamuk menıucatı için 
aynca bir hususi takaa sistemi ta
karrür ettirilmittir. Bu sistem da. 
iresinde getirilecek.Yunan eıya· 

ımdan bazdan kontenjanla açıl
mıı ve bazılarmm da gayri mah· 
dut surette getirilmesi kabul edil 
:mittir. 

• 
Eski-. adliye bakanı 

Mahmud Esad 
'.Ankara, 4 (Telefonla) - Bay 

Mahmut Esadın Devletler Huku • 
ku profesörlüğüne seçİ'lmeıi üzeri· 
ne Ankara Hukuk Fakültesinin 
mukayeseli hukuku esasiye kürıü· 
ıü ikaldmlmıftır. 

Atinada talebeler 
birbirlerile döğüştü 

J\tina, 4 - · Atina üniveraiteaİ· 

ne bağlı f elıefe fakültesinde mu
hafazakar ve komünist talebeler 
arasında döğüıler olmuf, polis mü 
dahale etmeğe mecbur kalmıttır. 

Onivenite rektörü, felsefe fa
külteıinin üç gün müddetle kapa. 
tılmasını emretınittir. 

Diploma Uar Cenevrede 
toplanıyorlar 

Cenevre, 4 (A.A.} - Fransa dııba· 
kanı M. Laval, M. Yevtiç ve M. Edenle 
beraber bu aabah aaat 8,30 da lburaya 
gelmiıtir. 

Fransa dııbakanı M. Lavalın ya -
nıncla dııbakanbfm uluılar kurumu da
iresi müdürü M. Masigli ile ıiyaıi daire 
tefi M. Bargeton vardır. 

Ali Cenani öldü 
Eaki Gaziantep Mebuau ve Ti

caret Vekili Mi Cenani Bey bugün 
sabaha kartı vefat etmittir. 

Mecburi askerlik usu .. 
' 

lünü kabul ediyorlar 
BerJin, 4 (A.A.) - Japonya harbi- "- Fakat harbiye bakanlığı bütün 

ye bakanı General Senduro Hayaıi, uluıu acun durumundan çıkan yüküm. 
Föllriıer Beobahter gazetesinin muba • lere hazırlamak iıtemiıtir. Japonya 
birine ıu bildirimde bulunmuıtur: böyle bir oran için hazır ve ,.eti,miı de-

"- Japonya, 17 yıla dağılan mec- ğildir. Bunu göz önünde tutarak ulu
buri askerlik hizmeti teaiı edecektir. sal korunmada birliğe ~rtı duran bü
Baıka sistemlerle mukayese edilince tün engetleri ortadan kaldırmak gerek· 
bu sistem, en iyi olarak kalmaktadır. I dir. 
Bununla beraber Sovyet sistemi hak • Japonyanın korunma ha~~ -~nç~
kında yeter bilgim yoktur." • kudan ıonra en az on defa buyumuştur. 

General, bundan sonra harbiye ha· Japonya Mançukuyu kurmak için öyle 
kanlığı muhtırasının içte, dııta ani bir büyük bir taahhüt altına girmiştir 
icraat güttüğü yolundaki haberlerin ki, ulus henüz bunu yeter derecede 
doğru olmadığını ıöyliyerek Japonya• anlamıyor.,, 

nın böyle bir ıeyi asla dütünınediğini General Hayaıi, Japonyanın genİ§• 
bildirmit ve demiıtir ki: leti1m .. •İ perPktif!ini sövlemiıdir. 

Sar davası hala 
rsürüp ~idiyor 

Fransaya 
mı 

mı, yoksa Almanyaya 
1 

nasib olacak ? 
Roma, 4 (A.A.) - Sar iİi hak- ı Muayyen bir zaman için muhace· 

kındaki üçler komitesi i1ini bitirir retlere müsaade edilecek ve mu • 
bitirmez, ortada yan1ıı ıay:alar hacırlar mallarını artırmak ve dö
dönmeğe baıladığmdan bu itin vizlerini çıkarmak için serbest bı-
aydınlatılma.aı onaylanmııtır. rakılacaktır. 

Reyiim neticesinde ortaya çı • ------------
kacak siyaıaı ve mali meselelerin Htmayl eti al 
hallini içine alacak bir plan hazır· 
lanması isteniyordu. 

Üçler komitesi, üç oran kartı • 
aında idi: Statüko ve yahut Sarın 
Fransaya veya A1manyaya bağ • 
lanmaıı. 

Ankara, 4 (A.A.) -Ata Türk, 
Himayei etfal cemiyetini "Çocuk 
esirgeme kurumu,, olarak adlan • 
dırmıf ve cemiyet yeni adını kul· 
lanmağa baılamıttır 

be daha alınacaktır. 

Roma, 4 (A.A.) -Türkiyenill 
yeni Roma büyük elç:ai Hüseyill 
Ra1ııp .bugün Kirinal sarayında 
Kral tarafmdan kabul edilerek iti
matnarnesini vermİ§tİr. 

Inad tiu Rad __ olur! 
Amiral Yamamotoyeniden beys 
natta bulundu. Vaziyette hiçbir 
değişiklik olmadığını söylüyor. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Bakanlar der. "- Bu ıonun yakınlığı bize ait lıi' 
neği, dün sabah toplanarak Vaıington İ§ c'f:ğildir.,, demiştir . 
andını bozacak tedbirleri görüşmüşdür. Londra, 4 (A.A.) - İngiliz ve Ari',. 

Hükumetin bu ~a karan husu- rika deniz murahhas heyetleri bugii" 
ıi meclise aevkedilmiıtir. Onun da bu avam kamarasında Japonya Vaıinıtoll 
karan ittifakla tasdik edeceği zannedl- muahedesini feeıhttikten sonra çıkac:al' 

~.,, 

l.aran ittifakla tasdik edeceği zannedi- vaziyet karıısmda nasıl davranılacao-
liyor.. görüımek için umumi heyet halirıdl 

Londra, 4 (A.A.) - Amiral Yama· toplanacaklardır. 

moto, Havaı ajansına ıu bildirimde Amerika heyeti, Japon istekleritt', 
bulunmuştur: karıı bir Inıiliz - Amerikan ceph~ 

"- Deniz konuımalan durumunda yapmak üzere elinden ge~eni yaprf'11 

bir deiiıiklik yok ıibidir. Gütmekte için Vaıingtondan talimat aldığını jıt • 
olduğumuz yolda ıuya deiiıiklik oldu- kar etmektedir. ~ 

ğu hakkında dönen yanbı tayia yalan· - .... ·""'-11111111111
-• _ __.....-·•••••••••••••• ................................ i 

dır. Bu Jayİalar, filo be-aberliğinin on 1 Ankara 1 elefouu 1 
ıene, üç ıene.... ilih.. gibi bir çağda : • .. 
~:r:•ı I;,:' !;~~:!:S~da:~d:~ I~;ı;··t~İ;İ~~·-;ı;;etl 
üye böyle bir anlayıta yarayacak bir meselesi 
bildirimde bulunmamııtır. Filo bera- fı· 
berliğini kayıtsız ve prtaız istiyoruz. Ankara, 4 (Telefonla) - . ; 

Atikirdır ki bir ıemi bir ayda ya- mir telefon şirketinin vaziyeti" 
pılmaz. Ve bunu iı dıtına çıkarmak e!e1' 1 

için de her halde 24 saat ,.etmez. Yal- tetkik etmek üzere nafiada t Jllş 
nız teknik farllardır ki, filolann yukar· kül eden komisyon toplantıl•~ ,.ı 
dan aıağıya veya atağıdan yukarıya nihayet vermit ve §İrketin iıııtı~r _ 
doğru beraberliğe gitmel-:rini mümkün namesine ait bazı huıusatı bırt' 
kılar. 

Gemi yapma proğramlannın bildi· 
rilmeıi meıeleıi belki bazı mahafilin 
nikbinliklerini haklı gösterecek vazi -
yettedir. Fakat pratik bir hal tekli bu-

den sormuıtur. . •-
1 . 1 f . k . . iıııtı1 zmır te e on !Jr etının l r -

zı ahkamına mugayir hareket e 
de bulunduğu anla,ılmaktadıt· ,. 

Bilha11a Üçüncü oran üzerinde 
duruıun sebebi bu oranın bir çok 
ince meıeleleri ortaya atmasıdır. 

Almanyanın rey vermiyenler hak· 
kındaki teminatı ırk ve din farkı 

--------··----,.. lunması zordur.,, 
Amiral "Vaıington andlaşmasını 

Bunlar tesbit edildikten soıı;, 
komisyon tekrar toplanacak e1'" 
tirket hakkında bir karar ~ere(; 

gözetmemektedir. 
Obür taraftan, Sar Almanyaya 

dönerse bu dönüt ün nasıl olacağı
nı gösteren tedbirler alınacaktır. 

HABER 
1ıtanbulda en çok satılan gaze-

tedir. tlanlarını Habere verenler 

kir eder. 

bozmak görüımelerin giditi ni değiıti
recek midir?,, aorguıuna ıu karıılığı 

venniıtir: 

"- Bu, ben Tokyodan çıkmadan 

önce kararlaşmııtı. Bunun için bu me· 
selenin müzakelerimizle alakaamı ıöre
mfyonnn.,. 

Amiral, deniz lconuıma!annm ıona 
• MI 1 

tir. 

HABER 
Gürbilı Çocuk Müıabak•" 
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HABt.R - Ak§anı Poıtaıı 

~,,~iiŞüiii; 
1ıı!2arlar bilsin ki •• 
nc:ta~ız Cengiz Han bunu 

·tep ~gladı, ağladı. Bir. ulu 

11 
e~tne çıkıp kuıağı boynuna 

tıı~ l§i açık yere kapanarak 
~ Yal\'ardı. Öcalmak için 
~n Yardımını istedi. Üç gün, 
litt 0 dağda kaldı. 
Ptt~nı ülkesinin ba.ıbuğu Sul
detd'?~t kendisini a1datmıfb. 
'l'. :~• elçiyi öldürmüı, ora -

llrg:ler· w w 
M~. ın varını yogunu yag· 

Dedikodu yüzünden bir genç 
kızı ustura ile yaraladılar 

Delikanlı, sevgisini haber vererek kendisile alay 
edilmesine sebep olduğu için kızmış! 

"'llllft' . 
~. ı. 
· İltg'.~ bütün büyük adamlar 

ıı 0nceler Türklerin ağlanıp 
t:;larına, Sultan Mehmedin 

dı .. e~hklara karşı ses çıkar· 
~· •;glrya.n Türklerin gözlerini 
~~ lralarını sardı. Ve sustu. 

kendiliğinden ortadan 
~I _rnı bekledi. 

\f1 0~ ıken Harezm ba~buğu hiç 'c k~UYor, Cengizin kendisin-
~·' 1ndiğini sanıyordu. 

'~'thr, Cengiz, uiu batbuğ Su l
'~e~· ~etten değil, kan dö?"ııek 
\dd •nıyordu. O istioyrdu ki 
'j1arı kavgasız, gürültüsüz 
'· ,rıı ar, Yurdu yüceltmek, bil-
~ •1 ~tırrnak, alıt veriti genişlet

. tın \,liika çalışsınlar. Yurt Jenlen. 
C·· elsin. ı 

ı. llrıJe • 
"le~ r \'e aylar geçh. Sultan 
'14~ et !tnıank bir çocuk gibi hiç 

'· fltt7or; Türkleri sıkıştırmak
~~ ara. olmıyacak ıeyler yap • 
~ ıeri durmuyordu. 

>tıı._l'tık Cengiz daha çok bekli
~d· 
1 

ı. 

~id 
~, "--~ bir saldırmağa yeltenen 
llı -e 'tan bu adamlara paylan -
"' ~ek sırası gelmişti. 
tıı 151~1. Türkün ne olduiunu 
~ '' Tuın; .JU4ınu~vuu uu~ 
'· 
1~ekr r, ı. 

\: ili~ atamız Cengiz, ordusu· 

Evvelki akşam üzeri Çakmak
çılar yokuşunda bir yaralama va
kası olmuş, on sekiz, yirmi yaşla
rında bir gçnç yirmi üç yaşlarında 
bir matmazeli yüzünün muhtelif 
yerlerinden ustura ile kesmek su
retiyle ağırca yaralamıştır. 

Dedikodu yüzünden çıktığını 

öğrendiğimiz bu hadisenin içyüzü 
anlatıldığına göre şudur: 

Çakmakçılar yokuşu civarında 

yorgan ve ütücülük işiyle uğraşan 
Bedros ve Agop, yanlarında Hacı 
Artin, Marika, Agop ve Ezma i-

tt1ıt1rmntıttı11nıu11q11111111ı•ıtat1nnııımmunımu11tn111mmnnnm111111111•111111mııı11m11 

Mülkiyenin 58 
inci ylldönümü 

Dün mülkiyenin Y ddızdaki bi
nasında mektebin kuruluşunun 
58 inci yılı kutlulandı. Kutlulama
ğa ~ağırılanlar arasında lıtanbul 
vali muavini Ali Rıza, kumandan 
Ceneral Halis, belediye reis mua
vini Hamit Oskay, harp akademi
si müdürü Ceneral Ali Fuat, üni
versite rektörü Cemil, mülkiyenin 
eski mezunlarından Muslihuddin 
Adil, gene eski mezunlardan Fa
tih kaymakamı Haluk Nihat ve bir 
çok Biğer zatlar bulunuyordu. 

Merasfihe lstfkrın Dftiıırfly1e~ 
landı. Sonra mektebin müdürü 
Şükrü, arkasından Muslihuddin A-

' 1 dil, daha sonra hocalardan Tahsin 
" le . ~~ :1 ! Buyuruğunu verdi. Aynizade, ve talebeden Hurrem 
~ ılerledi. Gubat özlü nutuklar söyledi ve 

~.~ Ocaıtı.. b' .. 'b• d .. lk l d l "il~' ~n ır guneş gı ı ogu. a ı~ an ı ar. 
~· b), doğru iler1edi. Büyük Önder Atatürk'ün mu-

' lıs hir .. b .. ..1 • ,_ vaffakiyetleri anıldı. Cumhuriyet l' "- goç u goru memış aKı· 
"11111 k"!•ıında barınamadı. Bu a • Türkiyesinin her köşesine Cumhu
\ı ar riyet iilküsiyle ı!ık saçacakları her ~f §tarnda en yüce başlar 
4a.'1:ı 111 d''" • yerde namus ve faziletten ayrılmı-
ı."l\ı d ~oıne geçti. Türk atlılan 

enıtinin tuzlu suyu ile at • yacakları üzerine talebe and içti. 
ly Lt Sonra mektebin salonlarında 

~. ~rı . &.ttıannı yıkadılar. 
~"" &'ız 1-fa •. 1d••W•• .. T'· k davetlilere çay ve pasta ikram e-
l:'lltl\ bo nm o ugunu, ur dildi. 
~_"llf)~l ıulduğunu sananlar al- Akşam Tokatliyanda danslı bir 

~d llr, Cengiz Hanm kanı ka-
'- ziyafet verildi. 

i ~ l'~reği yüreğimizde, ve • 933 - 934 senesinde mülkiye 
h., hıınizdedir. 

l ı::ı'4R'· mektebinden ıahadetname alan -
d'll\t\ blln de Türkelinin başında lar siyasi şubeden (4), idariden 
'> ,, c . . .. d ) 1 k ' ' engızın oz soyun an- (12), ve mali şubeden (21 oma 

.\ üzere ( 40) ki~idir . 
)~. ct.ıı\l 

1 oı, n ıonunadek kan aksa 
~~,~Sakarya bunu bilir. 

~~tı k~f 
1
hu.dunun yetmiş günde 

~ ı~e ç erıle açtıramadığı Ça • 
~ , -~ ~ &() ıraZı açılsa neler bilir? 
~ >'ler? 

h.· e)t 8 
~"'\ta,.,. ulgarlar ! Osmanlı lm

M 1) ·1.1rıu 1 • 
\ld' -~ kn C§ıne saldrran kurt • 
''lt)ol' ~l··~rınızda kalan tat sizi 

~llıtı.1 ~r~ eti ve Türk kanı 
\~'-ıı~ Rthı tatlı değildir. 
'ir ~. l°\ .. ; lnıparatorluğunun ge
ı"~dı! 1 letinin eski kokusu 
,.. ·•Yor b 
~ tırk 't' sa urnunuzu kesin! 
~tk lt t tcıdrr. 

İnkılap ders!eri 
Üniversitede inkılap derslerine 

yarından itibaren başlanacaktır. 

Dersler ür.iversitenin konferans 

salonunda, ak~e.mları saat beşte 

verilecektir. ilk deni yarın Halk 

Fırkası Un;umi Katibi Receb vere
cektir. 

Adliyede 

simlerinde dört itçi çalıştırmakta- - Sen benim kim olduğumu bi
dırlar. İçlerinden Artin, Ezma ad- lir misin? .. diyerek usturayı Mari
lı kızı gizlice sevmektedir. Bu sev- kanın yüzüne vurmağa başlamış

giden Ezmanm haberi yoktur. tır. Bu sırada orada bulunmakta 
Artin, bundan bir ay evvel, ar- olan Sultan hamam polis karako

tık içini meydana vurmuş, Ezma- lu taharri memuru Bay Derviş ta
nın yolunu keserek ilanıaşk etmit rafından yakalanmıştır. 

ve kendisiyle gezmeğe gelmesi tek Marika, imdadı sıhhiye otomo
lifinde bulunurken de, gezme için biliyle Cerrahpaşa hastahanesine 
bir de yeni kostüm yaptırdığım götürülmüş ve yaraları sarılarak 

ilave etmiş.. evine gönderilmiştir. Yarası sol 
Bu sevdadan hiç te haberi ol- yanağında ve çenesindedir. 

mıyan, kendi iş ve güciyle meşgul Artin, dün müddeiumumiliğe 
bulunan Ezma, bu teklif karşısın- teslim edilmittir. 
da şaşırmış ve reddetmiş. Sonra da "''ımn""'"""''"'.""''"""_,, ___ QlllllUlll•ıuıııımu•ıa-• 

meseleyi, arkadaşlar.ından M~~i - Gene esrar 
kaya anlatmış.. Marıka kendısıne v 

tevdi edilen bu sırrı sakhyamıya- kaçakÇlllQI 
rak Agop adlı arkada1ma söyle
miş .. Agop, işi kapatmış ve bir ay 
hiç birisi kimseye bir şey açma
mıştır. 

Üç kafaaar kimseye bir şey aç
mamışlar ama, Artin, her gün it 
başına geldiği zaman üçü birden 
kahkaha abnakta ve alay etmek
te imişler .. Evvelki gün, Artin bu 
alayları artık hazmedemiyecek bir 
hale gelmiş ve Agobu sıkıştrrarak 
sebebini öğrenmiştir. 

Artin, çok sinirli ve en ufak 
bir- ı~den..dJ;>~.ık~rak ayna, 
'karyola, tabak gi6i kırıla~ §ey-
leri parça parça eden bir çocuk
tur. 

Meseleyi kavrayınca Marikaya 
dit bilemiş ve evvelki gün önüne 
çıkarak: 

Yangın 

Büyükadada Donanma soka -
ğında ot.uran Bayan Münirenin 
mutfakta bıraktığı mangaldan çı -
kan kıvılcımla yangın çıkmışsa da 
çabuk söndürülmüştür. 
Karısını vurdu 

Ramide oturan Demirşah, karı
sı Binnazı Edimekapı dışarısında 
göğsünden bıçakla yaralamış, ka
dın Haseki kadın hastahanesine 
yatrrılmış, carih koca yakalanmış
tır. 

Çakı ile .• 
Yük&ek kaldırımda bıçak bile

mekte olan Dursun, ayni yerde 
kah' :.ci Leon tarafından çakı ile 
hafifçe omuzundan yaralanmış, 
Leon yakalanmıştır. 
Kumar 

Tophanede Bahrinin kahvesin
de kumar oynadıkları görülen A
li, lbrahim, Sami, Y ervant cürmü 
metut ha~inde yakalanmıthr. 

Elektrik fiyatları eskisi 
gibi olacak 

Beyoğlunda Kalyoncu kollu • 
ğunda Manolun kahvesinde uyuş • 
turucu maddeler brosu memurları 
ile emniyet memurları tarafından 
ara~tırma yapılmış, bet gram esrar 
yakalanmıştır. Manola esrarı ve • 
ren Hanri de yakalanmıştır. 

Bundan başka Taksimde Sıra 
selvilerde Alman hastahanesi ci · 

varında yorg~ncı Pandelinin dük • 
kanında 50 gram esrarla yirmi es • 

rar cigarası bulunmuştur. Pande -
linin arkadaıı Apoıtol da yaka -
lanmıştır. 

Şehrimizde mebus 
seçimine hazırlık 

Mebus seçimine ait ilk hazır • 
lıklarm bitirildiğini yazmıştık. Cu
martesi gününden itibaren vilayet, 
ve beled'.ye daktiloları belediyede 
şehir meclisi salonunda çalışmaya 
ba,lıyacaklardır. Daktilolar ma • 
halle mümess;J1ikleri tarafından 

yazılan ve doldurulan defterleri 
ikişer nüsha olarak fazlalaştıra -
caklardır. 

Akıl doktorlarının 
toplantısı 

"Türk Emrazı Akliye ve Asabi· 
ye Cemiyeti,, aylık toplantısını Ba
kırköy kliniğinde yapmıştır. Bu 
toplantıda geçen senenin çalışma 
raporu umumi katip Bay Ihsan 
Şükrü tarafından okunmuş ve ge
ç.en seneki idare heyetinin çnlışma 
tarzı beyenilmiştir. 

Yeni sene idare heyeti fU suretle 
seç.ilmiştir: 

Birinci reis: Ord. Prof. Bay 
Mazhar Uzmnn. 

ikinci reis: Prof. Bay Nazım 
Şakir. 

Umumi katip: Bay lhsan Şükrü 
İsen. 

Veznedar: Bay Cevat N. Bilgi. 
seven. 

d •• S,1 lnı ire 1 . ··1d .. .. 
"tı ıtıtı. h ' :r n erı o urur. 
tııı' h,\tl a ! Ses çıkarayım, biraz 
'lıııtt~u 'Yayım demeyin! Kuy -

' ltıat lrd bacaklarınızın ar-
trın 

lstanbul adliyesinde dünden • 
beri hanım, hanımefendi, bey, be
yefendi kelimeleri kaldırılmıştrr. 

Mübaşirler dün mahkemeye çağrı
lanları yalnız adlarile çağırmışlar
dır. 

Nafıa bakanlığı elektrik tarife
sini komisyonun teıbit ettiği mik • 
dar üzer:nde tasdik etmif, gön -

Avrupada okuyacak talebe dermiştir. Komisyon elektrik ki • 
yola ~ıkıyor lovatını on beş kuruş olarak bırak-

Müşavir aza: Bay Ahmet Şük
rü Dikmen ve Bay Konos. 

Celse katipleri: Bay Rahmi Du
man ve Bayan Aliye. 

Bay Hüseyin Kenan felci umu
milerde ateş tedavisinden sonra 
görülen hususi hezeyan levhala
rından bahsetmiş, vaka göstermiş
tir. Prof. Nazım Şakir, Prof. Fah. 
rettin Kerim, Ihsan Şükrü, Maz
har Uzman Baylar münakaşaya 
ittirak etmiılerdir. 

. ~ . 
,, •ltiıı 

Yapacaf mız en doğru 

flhırad SERTOtiLU 

Avrupaya ayrı bakanhklar ta· mıştır. Elektrik şirketinin fiatı zi • 
yadeleştirme isteği vekaletçe ka • 

rafından gönderilecek yirmi k=şi-
bul edilmem:ştir. 

lik son kafile bu akıam ıola çıka• •lllllllQIP-llllllllllllllU1tnımı111t1IUl<lll1llllll-llllMllllUlllUllllUlnUDllllllllUuıınıuı 
caktır. Talebeden hukuk tahsili i- Fransaya, Amerikaya, Almanya -
çin altı kit daviçreye diğerleri de ya, Belçikaya gideceklerdir. 

Yeni icat bir motör 
Jan "' ardenier isminde 22 ya

şında bir Hollandalı mühendis bir 
ihtirada bulunmuştur. Bu ihtira, 
yaşamak kabiliyeti gösterecek o -
lursa, cihan öl<onomisinde kat'i 
değişiklikler yapacaktır. 

icat olunan şey ~ir motör olup 
işlemek için ne benzin, ne ağır 

yağ ve ne de her hanci bir kuvvet 
maddesine ihtiyaç hissettirmiyor, 
suya bile ihtiyaç. yoktur. Makine
nin işletici kuvveti komprime ha
line getirilmiş havadır. Mühendis
ler bu yeni icat edilen motörün 
kudret ve takatı hakkında hayran
lık göstermişler ve bu sayede bü
tün motör sanayinin değişip yeni 
bir esas üzerine kurulabileceği fik 
rini izhar etmişlerdir. Tazyik e
dilmiş havalı motörün istilzam et
tiği yagane bakım her üç ayda bir 
defa yapılması icabeden esaslı bir 
yağlamadır. Bu motör her mak
sat için, yani otomobiller, kamyon
lar ve stasyoner muharrik kuvvet 
grupları ve her neviden makinele
rin işletilmesi için kullanılabilir. 
İşletme masrafı bir otomobil mo
törü için durmadan çalışma halin
de senede bir kaç lirayı geçmemek 
tedir, bu hesapta yağlama masrafı 
da dahildir. 

Elyevm mevcut motörlere kar
şı bu yeni icat motörün bahşettiği 
faydalar üzerine Jan Vl ardenier
nin bu icadının hayranlık husule 
getirmesi pek tabiidir. Mucidin 
oturduğu vVolvega kasabasının 
belediye reisi ve belediye meclisi 
ve diğer müteaddit ve umumi mü
esseseler ve bir çok ileri gelen mü 
hendisler ve maliyeciler bu tazyik . 
edici havalı motörün tamimi jcin 
11 milyon Florin ıerm~~li bir 
sendika te§kil etmişlerdir. 

1935 yılı başlangıcında bu yeni 
İcat olan otomobil motörleri yap

mak için bir fabrik~ açılacaktır. 

Bu fabrikada 13.000 amele çalışa
caktır. Gene bu icat üzerine ağır 
motörler yapmak için de diğer bir 
fabrika Amsterdam yakınında ku
rulacaktır. Tazyik edilmiş hava 
motörü ile teçhiz edilmiş olan bir 
çok tecrübe arabaları şimdiden 

Zwolle de kain bir fabrikada vü
cuda getirilmiştir. Tecrübelerin 
neticesi pek memnuniyet verici ol
muştur. 

Hukuk Fakültesinin birinci 
sınıfında ~ıkan hadise 

tahkik ediliyor 
Hukuk fekültes'nde birkaç gün 

evel birinci sınıf ta yoklama fişleri 
toplanırken çıkan gürültü müna -
sebetile fakülte inzibat meclisi 
Prof. Ebult&lanın reisliği altında 

toplanarak tahkikata başlamıştır. 
O gün derste bulunan talebeler 
sorguya çekilmektedir. 

Bazı ~ocuklarda görülen 
trahom hasta~ığına karşı 

Eyüp, Edirnekapı, Şişli semt • 
]erindeki ilk okullardaki talebenin 
gözlerinde trahom hastalığı gö • 
rülmüştür. Sıhhiye müdürlüğü ço· 
cuklarm hastalıklarım tedavi et • 
mek üzere tedbirler almaya başla
mıştır. 

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

Kafatası Atinada 
oynanacak 

Nazım Hikmetin iki yıl önce 
Darülbedayide oynanan "Kafata
sı,, adlı dramı bu yıl Yunanistan
da, Atina Aliki tiyatrosunda oy • 
nanacaktır. 

Bu sınır dışında oynanan ilk 
Türk piyesidir .. Şehir tiyatrosu re
isörü Ertuğrul Muhsinin piyesi sah 
neye koymak üzere Atinaya gide
ceği :muhtemeldir. 
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Sıfatların bir çeşidi daha var 

ki, kendiliğinden hiç bir mana ifa
de etmez. Bunlar yalnız iıaret e
der. Onun için bunlara distinctive 
( diatinktiv) yani ayırt edici sı

fatlar denilir. Çünkü bir ismi di
ğer isimden ayırt etmeğe yardım 

eder. Yahut bunlara pronomimal 
( pronominel) yani zamiri sıfatlar 
denilir. Çünkü sıfat olarak kulla
nılan bu kelimeler, zamir olarak 
ta kullanılır. 

Ali, forsaların yanına giderek 
Türklerle konuşmıya 

muvaffak olmuştu 
Ali, en sonra istediği yere gel

mişti. Birdenbire kalbi heyecanla 
çarptı. Vardiyan bunun farkına 

vardı: 

- Ne o? Korkuyor musun yok-
? . 

sa... .. , J 
- Yok ~anım .. Lakin. Onları 

rıhtım yapmak için götürülürken 
gördüm, içlerinde sahiden korku
lacak kimseler de var .. 

- Sen asıl onları savatla, bi • 
zim gem!lere saldırırken görme -
lis:n ! .. Asıl o zaman korkunç olur
iar .. 

- Ben, gördüm. 
- Ne zaman? .. 
Paolino, furuncu Morenoya uy

durduğu lcc•,,an hikayesini buna 
na bir çırpıda anlattı. 

Vardiyan, Alinin elinden tut -
tu: 

- Burada Şahin Reisin adam
larından lam yedi kiti var .. lne -
lim de gör .. Denizleri dar gören 
barbar Türkler, zencire bağlanın
ca ne uslu oluyorlar .. 

Son sözler Aliye dokunmuştu. 

Fakat ne diyebilirdi? .. 
Fazla olarak onların yanına bir 

maksatla gittiğini de gizlemek la
zımdı. Çekinir gibi yaptı. Fakat 
arkadaşı ona cesaret verdi: 

- Ben yanındayım be! .. Hele 
bir tanesi, §'Öyle kılını oynatsın, 
tokmağı kafasına vurur, beynini 
a1utırım .. 

Yolculukta, küreklere kumanda 
için müsavi aralıkların, bir kötüğe 
vurduğu tokmaktan bahsediyor -
du. Bu, hemen hemen bir insan 
başı büyüklüğünde, sert ağaçtan 
yapılmış ve kullanılmaktan büs .. 
bütün taş kesilmitli. Bir insan ka -
fasını, kolaylıkla parça parça ede
b ilirdi. 

İndiler .. 
F orsalrın yeri geminin bütün 

boyunca ve geniıliğince uzayan, 
büyük bir izbe idi. İki tarafta, her 
küreğin başında yediter kiti ola -
rak karşılıklı zencire vurulmuılar
dr. 

Beyaz, esmer, kara, zayıf, tit -
man, genç, ihtiyar, birçok deniz 
kurtları; Akdenizin her köıesin • 
den avla•an birer aslan gibi bura
ya bağlanmıtlardr. 

onlarla ne konUflibilirim ? .. 
- Canım ... Hiç değils~ yüzleri· 

ne tükürür, bol bol küfür savurur· 
sun!.. 

Alinin gözlerinde bir ıtık parla
dı: 

- Sahi!... Hıncımı almıt olu -
rum. Değil mi ya? .. 

- Elbet! ... Biz her gün tükürür, 
her gün kırbaçlarız ama, bizimki· 
ne alıştılar da, sinek konmu§ gibi 
oluyor ... Hoı, sen yaptın diye üzü. 
lecekler mi sanıyorsun!... Fakat, 
işte ... Bir ... 

Ali, küfür eder gibi bağırarak, 
Kara Yusuf a, onları kurtarmak İl· 
tediğini söyliyecekti. Bunun için 
onlar da her halde bir ıey dütüne
ceklerdi. Kartılıklı fikirlerini öğ. 
reneceklerdi. 

Kara Yuaufun yüzüne baktı. 
Onun da gözlerinde bir ıtık 

yandı. 
Ali yüzünü çevirdi. Otede kü -

çük Hüaeyini gördü. Onun da göz 
leri parladı. Fakat Ali gene göz· 
lerini kaçırdı. 

Yeniden ve sert bir yüzle, kat· 
)arını çat,arak Kara Yusufa gözle
rini dikti. Bağıra bağıra, tam söy 
liyeceği sıra.da birdenbire durdu. 
Bütün mahkumlara duyurabilecek 
bir sesle sordu: 

- içinizde türkçe bilen kaç ki
ti var? ... 

Kara Yuaufla 'küçük Hüseyin, 
bir de onun ilerisindeki iki genç 
adam, hep birden cevap verdiler: 

- Ben! .... 
Ali Vardiyana döndü: 
- Hani ya, burada yedi tane 

Türk vardı? ... 
- Evet! ... Tam yedi tane ... Ben 

bilmez miyim?. 
Hepsini birer birer gösterdi. 
Yeniden yapılan sorgu ve arat

"Mesela "This collar is dirty,, 
yani "Bu yaka kirlidir,, cümlesin
deki "This,, yani "Bu,, sıfattır. 

Sonra "which apple did you 
tak,, yani "hangi elmayı aldınız?,, 

cümlesinde "which,, yani "hangi,, 
sıfattır. 

Sonra: "Each boy took' an a
renge., yani "her çocuk bir porla· 
kal aldı,, cümlesinde each yani 
"her,, sıfattır. 

Fakat bu sıfatlar zamir olarak 
ta kullanılabilir. 

Mesela: "Thia ia the fellow 1-
want,, yani "bu, istediğim arkadat 
tu ,, buradaki thia, zamirdir. 

Yahut "These are two apples. 
which will you bave?,, yani "bun· 
lar iki elmadırlar. Hangisini ala
caksın,, cümlesinde (which) za
mirdir. 

Bu sıfatların içinde sual sor
mak için kullanılanları da vardır. 
Meseli which, what, whose gibi 
sıfatlar sual sormak için kullanıl
dığı zaman "sual,, sıfatları yani 
interrogative adjectives ( interro
getiv edjektivz) olurlar. 

Misal: "whoae book ia this ?,, 
yani "bu kimin kitabıdır?,, 

Bu suale cevap olarak: 1 donot 
know - 'vhoae book is thia yani 
' 'bilmiyorum - ki kimin kitabıdır 
bu,, denirse burada whoae mevsu· 
le vazifesini görür. J"evsule sı-

fatlı olur ve ona relative adjective 
( relativ adjektiv) denilir. Bun
ların üzerinde uzun uzadıya ma
lumat vermeğe lüzum yoktur. 

Yalnız burada bu çeşit sıfatlar 
arMtnda olan a ile the den bahset-

tırma sonunda bunlardan batka mek lazımdır. 
türkçe bilen kimse olmadığı anla· Bu iki edat da sıfat vazifesini 
tıldı. O zaman Ali onların hepsi· görürler. Meseli "a book,,; 41bir 
ne kartı söver gibi bir hal takma· kitap,, deriz. Bundan maksat bir 
rak kızgın kızgın tunları söyledi: tek kitabın sayısını göstermek de

- Beni tanıdınız mı?... Şahin ğildir. Her hangi gayri muayyen 
Reisin oğluyum ben!.. Fakat tim· bir kitaptan bahsetmektir. Bunun 
di adım Paolinodur. Tersaneye ek· yerine the book diyecek olursak, 
mek veren fırıncının katibiyim. He muayyen bir kitaptan bahsetmit, 
pinizi kurtarmak istiyorum. Hiç Ü· kitabı tarif etmit oluruz. Onun i
midinizi kesmeyin ... Size böyle iyi çin "the,, tarif edatıdır. 
bir haber verdiğimi de hissettir- (Devamı var) 

meyin! ... Hiç beni duymuyor gibi _ım11--,"---""""''""'""nn""",...""'""'""" 
olun ... Farzedin ki size sövüyo- mıttı. 

Yazan: ı 
Aka GUndUz no.35 

Esoes'in dudakları, akı büyü -
müş mum sarısı yüzü gülümsedi. 

- Seni timdi kendi hasta evi -
me götüreceğim. 

Doktorlar, müfettitler Esoes'i 
sarıp sarmaladılar. On bet yir· 
mi dakika sonra bir yaralı otomo
bili geldi. 

Esoes'le daha üç ağır yaralıyı 
ayırdılar. Zeua şoförün yanına o
turdu. Altmıt kilometreyi 40 da
kikada Litirdiler. 

Dört ağır yaralı ameliyat 
masalarına yatırıldı. Zeua Eaocs -
in ha~ ucur1da idi. Baş doktoru · 
mdsuz, u-nutsuz batrnt sallayın -
c.a anladı. 

-- Prof eaörüm ben varım! 
Bir kavrayışta sol kolunun ku

maılarını yırttı ve dirseğinin iç 
yüzünü uzattı: 

- Profesörüm! itte! dedi. Bu
radan istediğiniz kadar kan alır, 
Esoea'e verirsiniz. 

- Sağlığınız yerinde mi? 
- Demirdan sağlam bir yara-

dılışım var. 
-Fakat .. 
- Duraklamayımz ! 
- Faka, babanız Nazır haz -

retleri? 
- Onu bırakınız! O ve onlar 

timdi, parlamentoda itimat reyi 
soygunculuğu ediyorlar. Alacak -
farı artık bet on rey, benim vere· 
ceğim kanımdan daha değerlidir. 
Bas iğneyi profesörüm! 

Dört yıl önce ülkülerini, gönül
lerini birlettirenler; üç buçuk yıl 
sonra öz kanlarım birbirine kar
dılar. 

Eaoea'in sol bacafından bqka 
her 9eyi yolunda aidiyordu. Yal
nız sol bacağı kaskatıydı. Dizka
pağı oynak yerinden kaynanııf, 

bütün ayak dimdik kesilmi§tİ. Ha
bire yediriyorlar, habire besliyor
lar. 

Mum sarısı benzi, gül kurusu 
kırmızılığı almağa ba§lamıttı. Göz 
lerinin büyümüf akı daraldı, göz 
bebeklerinin kara boncukluğu ıtıl
dadr. 

Bir gün sağ köıede, iki kolu 
dirseklerinden kopuk genç bir mü· 
lazim gülerek haykırdı: 

- Zeua abla! Zeus abla! Artık 
yeter! Hep yüzbatıma bakıyorsun. 
Hep Esoes ! Hep o! Biraz da bize 
bak! Yoksa Esoese vurrun mu
sun? 

Zeua da gülerek: 
- Kolsuz mülazimim ! dedi. 

Ben ulusuma vurgunum. 
- Ben de senin ulusundanım! 

Ortada birkaçı konuşuyorlar, 

beride bir ikisi ıarkı söylüyorlar, 
bazıları dalgın dütünüyorlar, ya -
but bir memleket tarkrsını mırıl -
danıyorlardı. 

rum ... Nasıl ki yanımda duran hu Hatta o sırada ansızın zaten - Sana da vurgunum. 
aptal herif öyle zannediyor... aarhoı olan Vardiyanın üstüne a · - Neden bileyim? 

Vardiyan, ağzının kenarların · tılmak, furada asılı duran tok · - Dene! 
Vardiyan Aliyi doğruca Kara dan tükürüklerini akıtarak aırıtı · makla kafasını kırmak, hepsini -Öyleyse bana bir öpücük ver! 

Yusufun önüne götürmütlü. 
Kara Yusuf artık hastalığını 

geçirmit, iyi olmuttu, iri ve yarı 
çıplak vücudu ile seasiz duruyor -
du. 

yor, Alinin yanında koltuk kabar - kaçırmak istemişti. Fakat acaba • Yaralı zabitler gene kahkaha-
tıyordu: kaçabilecekler mi?... larla güldüler. Zeuı kottu. Kolsuz 

- Af erin!. .. Daha söyle!. Bun · Limanda bu kadar gemi ve o - mülazimin önünde durdu. Bir tu· 
lara ne yapsan azdır .. Zavallı an - rada nöbetçiler vardı. Tersaneden tuıta ak penbe göğsünü açtı, ıtmar 
neni, babanı, bunlar öldürmütler. yetiıecek olan askerler çarçabuk parmağını yüreğinin üstüne koy-

Vardiyan Aliye sordu: Belki de karıındaki şu kara herit onları tutabilirler, hiç değilse ok· du: 
- Lepantda üç sene kaldığına öldürmüttür. la öldürebilirlerdi. Eyelerle bu - Al! dedi. Yanaklarım biraz 

.,,öre türkçe ögrenmi~ olmalısın? Demek istiyordu. kadar ~dan;.ın koca zincirlerini kes solcı:nlattı. Al l Buradan öp! 
- Evet biraz biliyorum. Ali, hemen oracıkta, onları na· mek için de ne kadar zaman la- Ak penbe bağrını kolsuz müla 
- Bunlarla konu§!. aıl kurtaracağını tayin etmek ve zımdı? zimin dudaklarına uzattı. Genç 
Tali iyi gidiyordu. Bu zaten A- haber vermek istiyordu. Bunun i - Eğer eyeleri yalnız kendi adam· mülazim batını geri çekti: 

linin arayıp bulamadığı ıeydi. Na- çin de ikide bir dalıp gidiyor, söz larına verseydi, diğerleri, onların - Eğer kollarım olsaydı, oran
aıl olup da konu§abileceğini gün - söylerken kekeliyordu. elinden almak ve kendilerini kur- dan değil, boynuna sarılıp ak al· 
lerdenberi dütünüyordu. Şimdi bi- Bir kaç gün evvel onlara ek · tarmak için her şeyi yapabilirler· nından öperdim. 
le bir kolayını bulamamıtlı· Çün - meklerin içinde yahut batka yol · di. - Öyleyse ben sana sarılayım 
kü en ufak bir §üphe bütün plan - dan eğeler vermeyi, zincirlerini Kafası zonkluyordu. Her sani - da, ak dudakların ak alnımdan 
'arını a1ttıst edebil;rdi. Bu yüzden kopararak kaçmalarını kolaylaş - yenin onun için büyük kıymeti 

Vardiyan sordu: tırmayı dütünmüttü. Hatta hunun vardi. Halbuki hala aklına ıöyle 
- Ne oldun? ... için çartıdan bir kaç eye satın al - kestirme bir çare gelmemitti. 
- Buraıı çok ııkıntılr da ••• Hem llllf, koynunda tatımaja batla · .(Devamı var) 

öpsün! 
Obür yaralı zabitler gülmediler. 

İçlerinden bir elektrik akııı geçti 
ve hep bir ağızdan bir uluı tür· 

Alma ve başka dıle çevirOI 
Devlet yasasınca koru!udur 

V" küsü aöylemeğe başladılar• 
Kolsuz zabitin ak dudb' 

Zeus'un ak alnında, türkü 
1 

dek durdu. 
Eaoea dütünebilecek kad•~ 

leımitti. L~boratuvarının; 
dütündü. Uç arkadaıın 
mül istediklerini düşündii· .. 

,. diit 
lerde parçalanan Guner 1 ·bi 
Son boğutmada aslanlar ·~·1' 
pıfan Saro'yu düıündü. God"' 
kalan marangoz kalfasını . 
dü. Şimdi içinin bir çok yeti 
lan Zeua'u düşündü. Kol•"~ 
lazimi dütündü, O da kırık, Jet 
kırık .. iki kırık bari evlenft 

bir sağlam olsalar diye diit~ 
Bunu Zaus'a söylerse, ne~ 
salık olacağını dütündü . .. d 
leri dola dola, bütün düt\111 

rini Zeus'a anlattı: 

- l,te böyle Zeua ! de~İb~ 
kalırsam belki rektör ben• 
çent yapar. Olünciye kad~ 
versiteden çıkmıyacağutı• ~ 
dan sonra baktriyoloji, ;I 
ve tıp yapacağım. Ama ıell 
değilsin ... 

Öyle bir suıut sustu ki pıl 
olduğunu anladı: 

D ... d . k" ·-' - ogru ur mıa ınıa .. · 
Kolsuz mülazimin bir, yo'J 
Saro; bir, yok kolu Guneri 1' 
de ulus... Bu it bir gün ol• 
Y aradılıt yasası böyledir·; 
olacaksa kolsuz mülizim ol 

-Baban!? / 
- Babam mı? (Kahk.V 

Onların kulaklarına kırk•'1' 
tı. Kazansak ta, kaza~; 
yerlerini tutamıyacakıar. 1_ 
danberi nazırlık etmit bit~ 
Lir. gün düae.rı.e.. Suratın• ' 
ler bakmaz. Sıyaaa yolund' 
}anların ünü bir lodoalukto'' 
le bir lodos esti mi, her kel .. 
tur. Ünün temellisi göO 
yüreklerde, insanlıkta Ül1 

tır. 

- Demek "Ben kolsu' 
istemem!,, diyemiyecek. 

- Dütünemiyecek bile .. ,/ı 
- Torununun ilk kız•11d 

verecek misin? Sözünde ._ ,.. 

musun? · 
- Anlıyamadım? ;f 
Esoea dört yıl önce fo~: 

anlattı. Zeuı acı acı gül~ ',13 
- Torunumun ilk kız ~' . 

nunu bile --.. ririm ! dedi 'ffl ~ 
uzaklath; gözlerinin y~ .. · 
dorun lotluğunda silmek "') 

( Deval"' 

11 kişi ölr110~e 
iY 

Tesiri görül~ıl' 
başlamı$ ar 

'tıt"t " lngilterenin yeni ı-1• dt' 
Mister Hor Belita'nın ı,.oıı ,ı 

• ill .. 
delerinde yaya halk ıÇ ,Jıtıl' 
tedbirlere artık hafkıll ~· 
duğu farzedilerek, bul1" .,,.,ı 
denlere ceza kesilnıeie 
tır. b" it 

Sivil polisler, bilh•~etı ~j 
seçilerek, ahali ve t0f~11de f" 
tarafından geçit yerler• . 
tında bulunmaktadut·. tef ee. 

fdı• o 1 Nakliyat nazırı dile ıJ' 
· · 'bd•• e " bu yaya halk ıçın ı '1'" JıO~A) 

retli geçitlerin tatbı 9 9-': . 
... b . T nıu:ı • ..,,,, 
gundan erı ( eDl 29S tııt• 
kitinin öldüğünü ve 1'•..,,.r" 
ralandığını AvaDl 
ıöylenmittir. 
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~· tr tekilsiz, !korkunç vücut be-\ :y:esi olacak ... Düzme hir fey ... 
~1• He.atalar, ona, büyük bir kor Mahir, ona döndü: 
~ Yaklqrriardı. Böylelikle iç- - Hayır, 1hiç te böyle olduğunu 
Ilı .. en bazdan, tif a bulduklan- sanmıyorum. Bu yazı, gayet ciddi 
,~Ylerler, buna kail olurlardı. bir muharririn eseridir. Herhalde 

ı.rı Şebabettin Çelebi, bütün bun - böyle bir hadise cereyan etmif. 
Yazıyor. isterseniz, !kitabı size de göstere-

! - ŞeJıa.bettin Çelebi, cüzamlı- yim de okuyunuz ... 
~ ıtıezarlığı diye tam burasını Nuh, pek heyecanlı görünüyor· 

hında tespit elmİf mi? · du. Alime bakıyordu. 
-Tamamile ... Hatta tifayı ne Zihnini bir sual tırmalaYıı> du· !:'fta verdiğini de tayin edebili- ruyordu. Bir türlü cevap veremi-
• Çok tafsil at veriyor. Sihirba- yordu. 

ı11ı ta.ha.betten fazla sihir ve kera- Acaba, Mahir Beyin bugün ge· 
illetle şifa verdiğini anlatıyor. lerek bu hikayeyi anlatmasıyle 
~Hem konuıuyor, hem de dik- geçen gece beliren hayalet arasın
ı_ le duvarlara bakıyordu. Duvar da bir münasebet var mıydı, yok 
tii l'rrt üzerini aarmqrldar bürümüt muydu? Daha fazla11: O hayale· 

. tin görÜnmesi akabinde bu alimin 
- Hastanın biri, Hudaverdi hemen gelip konutmasındaki hik

~~den yirmi ya!larmda kadar met neydi? 
1 l'llıİf. Sine ha.atabklanna müp- Adnan diyordu ki: 

~il İınif. Caliba aar'ah imif. Üze- - Bu sihirbaz, onlan uyutmuf, 
~, zaman zaman buhranlar ae- hipnotize etmif... Karıılarında, 
111lıit. Bir kaç saat kadar, konut - kendi teklini de değiıtirmif. Fa-

a.ı.ıc itiyadnu kaybedermiı. kat onlar, meselenin farkına bile 
''8 1 abası, onu yanma katmıf, bu- varmamış ar. 

l'tye, alqam üzeri vamııtlar. Mahir, bu itirazı Clinlcmemiıti 
''Sihirbaz, onlara: bile ... Duvarm en tepesindeki a.-
,,_ Ben size !İmdilik bir iyilik: fınmıı faı,ardan biri üzerine iğil

edeıııem. Geceyi burada, (yani ha mitti. Bu tafı, sarmaııklar, kısmen 
~~İn olduğu yerde) geçiriniz. örtüyordu. 
~ koıkacağınız §eyler görecek Mahir, Nulia döndü. 
~· Fakat .izi temin ederim ki - Bu bahçede oyun oynıyan 
~iÇ 'bir fenalık olmıyacaktır. Bili.- çocuklar var mıdır? 
"11, ha.ata iyileteeektir. Dirayet Hanımın yeğeni bu ga· 

''Baba, bu teklifi kabul ebnif. rip sualden evveli. §&§tı: 

1 MilAno 215 VarşoYa 24 
Brüksel 1 17 Budapcştc 26 

1 Atina 24 50 Bilkreş 17,50 
i Ccne\'re 818 Bclgnt 58 
! Sofya 24 Yokohama 36 

1 
Amsterdam 84 Altın 931 
Pıag 102 Mecidiye 41 

1 
Stokholm 32 Banknot 24-0 

• Çekler (Kap. Sa. 18) .. --------------· ı:; i Londra 624.25 Stokbo'm 3 0875 
1 Ncvyork ( 792736 Viyana 4.316 

I
! Paris 1203 Madrit 5.8041 

Millno 9 2970 Bcrlin I,9742 
! Brüksel 3,395 Varşova 4.1967 
i Atina 83,8975 Budapeştc4,1776 

1 

.. Cenevre 2,4148 Bükreş 79,0975 
Sofya 66 Belgrat 35.0128 
Amstrdam I,1723 Yokobama 2,69 
Prag 18 9170 Moskova I089 75 

İ ESHAM 

1 
iş Bankası IO U. Sigorta 00 
Anadolu 27,SO 

Bomonti 12 50 _ Reji 2,25 . 
1 Şir. Hayriye l5,50 Tramvay 31 50 . 

1 
Merkez Bank. 58 Çimento as. 13,50 

istikrazlar Tahvlller 

.. 139 Türk Bor.127451 Tramvay "31,75 
1 .. .. ,, 1126.20 Rıhtım 17.30 

1 
"l Anado!ul 45.00 

ı " " lI 26·55 Anadolu II 45,00 
stikrazı Dahili94 50 Anadolu ın -,-1 Ergani lstikarzı97,0 Mümessil A. 49. J 5 

il RADYO_JJ 
BugUn 

JSTANBUL: 
18 - 18,30 FranSizca Ciera. 18,30 

- 19 Jimnastik: Selim Sım. 19 -
19,30 Plak neşriyatı: Dans musikisi. 
19,30 - 19,40 DUnya haberleri. 19,40 

"· · .ı.. •• -ı-.,~ x~b o-. - HaDL..~j,in aordunuz? 
~ma indirmif. - BU cıuvaTa resim yaparaf< eW 

Pca.bir Bey, bir an ıuatuktan lenen çocuklar değil öyleyse ... Ne 

- 20,40 Balalayka orkestrası ve koro • • - arannı. 20,40 

21,15 - Plak neşriyatı, Türkçe ope
retlerle beraber neşeli musiki. 21,15 -

21,30 Anadolu ajansı - Borsalar. 21,30 
- 22 Radyo orkestrası. 22 den itiba
ren Radyo caz ve tango orkestrası. 

loııra, devam etti: dersiniz? 
-Bu vak'anm buralara pek ya.- Elinin :tersiyle sarmqıkları iti-
~ 'bir yerde cereyan etmesi pek yor; hakikaten de, bunlarm a1tm
~ lltıümkündür. Hatta ihtimalki ıu dan, tebeıirle çizilmit bazı iıaret
~ZP.nlerden birinde ... Zira, bu ler görünüyordu. 
ll'tarlan epeyce zamandır tetkik - Şüphesiz ki, içimizden kimse 

'diyorum itte ... Bunlar temellere bu iıardleri buraya çizmekle ei
tit olına.aalar gerektir. Çelebinin lenmit değildir. Bu itaretler bir 
~&ttığma nazaran, genç bir a· kaç sene evvel çizilmite benzemi-
. ~ hasta köylü ile ba'basma gö. yor mu? 
~Üf ve onlara sabit nazarlarla (Devamı var)" 

~, ... ,, "Kahrol Molzi 
.. ''Bu görünü§ bir 'dakika kadar H 
~Üf. Son saniyeler esnasında 
~~ID& vamuılar ki, hayatin bir 
~~'fevkalade yaralarla doludur. 
'ftltil . b" 1 •ız ır e ... 
it '~Bu noktada, hikaye daha faz. 
lG clehtet keıbediyor. Zira, iki köy 
"-:Lirden, tam bu eınada uyuya 
~ ~orlar. Birbirlerine, dütünce 
~ .. lttiba.lanru bile nakledemiyor· 

''I L ~ vyandıklan vakit, büyücüyü 
~ hatlarmda görüyorlar. Bila· 
iv.r:e •Ynen fU tabiri kullanıyor -

I~ ...._.'Gözleri kömür aleti gibi par 
"10t<1 u.,, 

··s·h· 1 ırl>~, f()yle dem it: 
........ ''s· ' . ıze görünen adam, eli cü-

Inglllz faşistlerinin 
toplantısı 

lngilteredeki İngiliz f aıistleri, 
gene bir toplantı yapmıılar, 20 
bin kitilik bir kalabalık, güçlükle 
tutulabilmiılerdir. 

İngiliz f qistlerinin batı söz 
söylediği aırada pek gürültü olma
mamı§, ancak kara gömlekler gi
yen bu f at isti er, toplandıkları yer
den çıkar çıkmaz, ahali Üzerlerine 
atrlmıı, göğüs göğüse döğüfmÜt· 
lerdir. 
. Bu ara, on kitiyİ polis yakala
mıfbr. 

828 Khz. BV'KREŞ, MI m. 
• 13 PJAk. 13,45 bona. --plAk, 14,15 haber· 

ler, 14,40 plAk (hafit muaild), 18, Edvard 
Candellarun eserlerinden (Petru Rarea) kıaa 
operur, 19 haberler, 19,15 radyo orkestra· 
BI, 20 konterana, 20,20 plA.k {§&rktlar), 21 
Choplnin eserlerinden piyano konaert 21,45 
§&rkrlar, 22,05 radyo ll&lon orkestrur, 23 
haberler, 23,25 konaerln devamı • 

228 Khz. V ABŞOVA, 1845 m. 
17 Birçok mllletlerln da.nalarmdan - ıııaz

Jer, 18 p.rlalar, 18,2:5 kOJlferana, spor, 19,115 
piyano - keman konaerf, 19,45 kOJlferana 
20 koro konseri - sözler, 20,30 konserin de· 
vamı, 21 Vllnadan naklen M.lckievlcz alı:J&· 
ınr, 22 Choplnlr\ eserlerinden konııer, 22,30 
ltaıyanca konferans, 22,40 Cboplnin vtyo
lonael sanatları. 23 rekltm konserl, 23,15 
dana muafldst - sözler, 24,05 dana moslldn 

M5 Kbz. BUDAPEŞTE, S30 m. 
18,30 Rajter !da.resinde opera orkeııtrur, 

19,45 !taıyanca ders, 20,15 plAk, 21 k8.rI§ık 
ne,rfyat, 23 haberler, 23,30 .J,.ajos verea 
çbıgene orkestrası. 24 dans mW!lldat. 

8U KJız. BERUN 337 m. 
19,30 Senfonik konsel\ 19,40 ev mustldsf, 

{yaylı 11war konun), 20,40 haberler, 21,45 
mıııı neçiyat, 22,10 Anton Brucknerln eııer
lerniden senfonik konser, 23,10 haberler, 
23,30 plA.k koruıerl. 

SOREYY A OPERETİ 
Sanatkar Bay Gülünç Fahrinin itti· 

ralciyle cuma günü matine 15 de Bey
oilu Mulenrujda: 

TELEFONCU KIZ 
Operet 3 perde. 

lll)l ılletiyle kinirilmit bir haıta
~ kendisiydi! 

......... ''T a kendisi? 

...._,~ 

İngiliz fafistlerinin 'baır, dört 
yanı gözcülerle sıkı sıkıya kapalı 
bir otom.o bil içinde çıkabilmittir. 

k .. ~a~~~:~: ~::.d~~~~e~:~.-rv:::;:· s;.R:V 1 
"K h 1 sinemasında 

''t .. ani hortlağı, tayfı ... 
lave etmiı: 

.... ''M ,, ezarı bu odada kazılıdrır. 
lift.11~elehiye nazaran, herkes, de
, .1nın bu vak'ayı müteakip ta· 
~'Yle iyilettiğini bildiriyor. 
1.1 •~kUt hüküm sürdü. 

~ı!r, çitlerin öte yanındaki 
.\d dofnt !>akıyordu. 

nan, gülmeğe çabalıyordu. 
...._ Galiba, bu bir haydut hiki-

a ro Mozli !,, diye haykırml'§ -
tır. 

Yeni neerlyat: 

Gllneşll Sağnaklar 
idria Ahmet 

ANNA STEN 
EmiJZolanın meıbnr 1abe1erinden 

film~ alınan 

NANA 
Bu isimde yeni bir tiir kitabı Şaheserinde 

çıkmıttır. Dört formalık, bir cilt Phlll H l 
içinde (26) güzel tiirden ibaret o- ps o mas 
lan bu kitap 25 kuruıadır. Oku- Lile beraber t•ıırtıcı ıub kadın 
yucularımıza tavsiye ederiz. l rolllnde ~örüneccktir . 

ıııı--.~IJlllllllllllııın~...-

Her parçısı ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk Te seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.105 . 

- Haydi söyle bakalım .. ~;;·;;~: .. , 
Vahti kekeliyordu: 
- Arkada ... Arkada .. Geliyor -

lar .• 
- Oklan sen mi attın, yoksa 

bir başka11 daha var mı? 
- Ben attım... Önde benden 

l)aıka kimse yok .. 
Aslanlı hükümdar vahşiyi yaka

ladığı gibi mağara.ya getirdi. Ve 
içeriye koydu. 

Abdullaha: 
- Buna göz kulak olun .. Sakın 

dıtarıya çıkmayın .• 
Diye tenbihte bulunduktan son

ra ayrıldı. 
Daha ne yapacağını, nasıl lia -

reket edeceğini kestirememitti. 
Çok dütünmesine lüzum kal -

mamıf, kara bulut gibi, vahıiler 
etrafını aarmıtlar ve oklarını yağ
dırmağa baılamıılardı. 

Aslanlı hükümdar, ne olursa ol
sun, vahtiler üzerine ıaldınnaktan 
bqka çare göremiyordu. Bunun-
la beraber, biraz daha beklemeyi 
lüzumlu gördü. 

Kendisini yakın ıiayalardan bi

i Rıza 1 
i ~ k" 1 ive ıp ! . . ....... ___...._. 

geçtiği halde hala kendisine gele
memitti ve gene kendiıini topla
yamamıı olan Aytenin töyle, bir 
metre kadar ötesinde uzanıyordu. 

Aslanlı Hükümdar, baskına uğ
radıkları günden beri, vahıiyi sor· 
guya çekememiıti. Bugün onu bir
az daha iyi gördüğü için tam za
manı diye dütündü. Vahtiye yak· 
laftı. Fakat, vahti onun kendisine 
yaklafbğmı görünce garip bir fee 
kilde korku ali.imi gösterdi. 

- Korkma, dedi. Sana fenalı
ğım dokunacak değil.. Bunu yap
mıf olsaydım §İmdiye kadar çok
tan yapar ve sen bugün kartımda 
sağ bulunmazdın .. Şimdi söyle ba· 
kalım, sizi kıtkırtan kim? 

(Devamı var)' ------------------
Fransa 

rinin arkasına saklandı. Bu tehlike F • • • • 
li anda hayvanlanndan hiç birisi- ransız ışçısını 
~~.bu kudu'rmuı vahıiler üzerine korumak ı·stı·yor 
gondermekte fayda yoktu. Ama, 
onun bu tedbirini ne Bora, ne de İngilizce ''Mançester Gardi -
Fatma dinlememif, çoktan hare - yan,, gazetesinin Paris muhabiri 
kete geç.mitlerdi. yazıyor: 

Aslanların, ikisinin birden, vah- "Fransız ticaret nazırı M. Mar-
ti hücumu kartısında siyahiler tu- ıando, Fransadaki ecnebi itçiler 
tunamamıtlar, Batiyamanzanm hakkında daha sıkı takyidat ya -
tavsiyelerini çoktan unutiiıutlardı. pılacağını ıöylemittir. 

Kimi b~m•la, kimi •laca br· .,Franaaya yeni selen ecnebiler 
manmağa çahııyordu. için yeni itçi müaaadenameai ve. 

Aslanlı hükümdar, onların h'oz- rilmiyecektir. 
ğuna batladıklan bu zamanda ha· "Eskiler de gözden geçirilirken 
rekete geçmiye karar verdi. Zaten çok dikkat edilecektir. Resmen 
ne olduysa olmuf, it itten geçmit bildirildiğine göre, timdiki halde 
bulunuyordu. Fransada 300,000 iısiz vardır. 

Yerinden fırladı. Y akm bir a- Fransada, çalı§abilme müsaade -
ğaca tırmandı. Buradan her tara- sini haiz ecnebi iıçilerin sayısı İ· 
fı daha kolaylıkla görüyordu. Öte- se 700,000 dir Hükumet, Fransız 
ki hayvanlarla da hücuma geçil- halkını, kat'i surette korumağa 
mesi faydalı olacaktı. karar vermit görünüyor . 

Şerif, bıraktığı noktada, hala "Ancak, mesele göründüğü gi-
duruyordu. Diğerleri de hep kendi bi basit değildir. 
yerlerindeydi. Maden ocakçılığı gibi, F ransı: 

Aslanlı hükümdarın "hareket,, itçinin pek rağbet etmediği mq-
emrini veren tiz sesini itilen hay- galeİer var ki, buralarda ancak 
vanlar, kendilerinden beklenmi - ecnebiler çalıttınlabilmektedir. 
yen bir süratle harekete geçtiler.. Bundanbatka, bilhassa Fransada 
Orman altüst oluyor, toz bulutlan mevzuu bahis olamaz bir ihtisas 
agw arlar arasında yükseliyordu. 

T itçiliği meselesi mevcuttur. 
Bir an geldi ki, ulanlı adam bile Meseli, son amanzlarda yapı -
etrafını göremiyecek bir hale gel- lan bir tetkik neticesinde anlatıl-
di. mııtır ki, Paristeki Çin Hint ve sa 

Neye uğradıklarını bilemiyen İr lokantalar bu milletten olan 
vahtiler peritan olmuşlardı. Bir a- atçılarını çıkarırlarsa, dükkanla-
ra azıcık durulan toz bulutları ara- d k rını kapamak mecburiyetin e a-
sından Şerifin bir vahtiyi horto-

lacaklardır,, 
miyle fırlatıp atığı görüldü. "Mançester Gardiyan,, muha . 

Uzaktan Boranm ve Fatmanın biri bundan sonra F ransadaki 
kükremeleri kulakları tırmalıya - İngiliz iıçilerine temas ed~rek tun 
cak kadar kuvvetli geliyordu. 

ları yazıyor : 
.Vahıilerle hayvanlar arasmda-

"Şu vaziyette Fransız hükfune-
ki boğuıma en az yanm saatten tinin ecnebi itçilerine kartı ala
f azla sürdü. 

cağı tedbirden bilhassa oradaki 
Aslanlı hükümdar, bir ağaç 

bir kaç bin İngiliz işçisi müteessir 
dalından fillerden birinin üzerine 

olacaktır. Bunlar, ki.tip ve dakti
atlıyarak zıpkınlamaya çalııan 

lo olarak çalıtmaktadırlar.,, 
vahtiye yetiıtiği zaman ortada on-

Fransanın Franaızdan gayri 
dan baıka canlı bir vahti görün-

i§çilere kartı aldığı tedbirden en 
mez olmuttu. ı 

Aslanlı hükümdarın ini yetititi ziyade beyaz Ruslar ve diğer mü • 

vahtiyi tatırth. Filin üstünden at-
lıyarak kaçmağa çalıfb. Fakat 
tam bu sırada petinden kofup ye
ti9en Bora, onu bir pençesiyle hiç 
oynıyamıyacak bir hale getirdi, 
vahti hemen o dakika can verdi. 

Ni;v.am N~am, araClan iki ıün 

tecilerin hayli telatlandıkları ya
zılıyor. 

Anadolp ajansnnı verdiği bir 
tel yazısında da daha sarih bir 
rakamla Fransadaki ecnebi iıçi • 
Jer sayısının 810,000 olduğu ya .. 
ılıyzordu. 



====~8==::::==~========~=======~==~~~~==~====-==~====:::~~H=A:::;:;B~E~R~~~=k~§~~ı;;aP~o"ı:tu:;;1;;ı~nnı:;:111111!1111[11:::::;:::;:::::=;::::=:=::=:::==:::==================~5=-":'9~jr~in~d-=K~an~u~~!93,!.._._;~ 
3 üncü, 1 numaralı Kadın Birgençongündür Silah işi 

halk dıı .~ Mebuslar meydanda yok sır Con Saymona 
~manı <13,a§ urt.fı ı l}cide> Kadıköyündı kıhf.demd~ o. sorulan sualler 

Amerika polisleri vücudunu 
delikdeşik olarak buldular 

mebus seçilmesi yerine 40 bin nüfus· turan bahçıvan Niyazi isminde bir hazırlandı 
ta bir mebus İntihabı dÜ!Ünülmekte- • d •-- b ld i b J genem orta an ~y o u u za ı - lngilterenin de kendi meın r dir. Yeni ıeı;ilecek meclis azaaının 
040 taya haber verilmiıtir. Niyazi on •-etı'nde sı'la" h tı'caretı'nı' go''zden ge-., - 350 araıındıt olacağı tahmin fL 

edilmektedir. 1>~ gün evvel askerden gelmif, bir çirmesi ve elde edilen neticelere 
Yarın ki toplantıda ıe~imin yeni· 

lenmesine karar verilecek, hemen 
intihaba ba~lahacaktır. Mecli!!in da
ğılmayarak ay sonuna kadar çalı!ma
aı, yıl baııncla ddllması kuvvetli
dir. 

kaç gün İfiyle mefBul olduktan ıöre tedbir alınması hakkında, ka· 
ıonra bir aktam: binenin tasavvurunu, bir ~ok par· Şimdi de karısım arıyorlar 

........ Ben bu ıece ıelmez-sem, me· lamento Azası, parlamentonun ge
rak etmeyin, diyip evinden ayrıl• lecek toplantısında etrafile ince • 
bıtlll'. Aradan on gün geçmes!ne Jemek istiyeçeklerdir. 

Amerikada "1 numaralı Halk 
ClüfJJ'll.ru,, adı verilenlerden biri· 
nin daha riaıdu de1ik de~ edileor 
rek öldürühnüttür. 

Yalnız, bu haydudun, politler 
eline g~eden ~••.:1 bu halde .ö-
1üıü bulumnuıtı.Jr. 

Ölüsü bulunan haydut, bir iki 
gün önçcki bir diler poli• müca
·deleainde kolundan, miydeainden, 
göğaünden, bauklarmdan yaralı 
olduğu halde bir hendek içine bı
ra'kılmııtı. 

Hidise f(>yle a~mit tirı 
"Be~k yüzlü,, adıyf e tanılan 

Nelıon adındaki bu haydut bun-
dan üç ay evvel ıin4ınadan ,rkar• 
ken öldürülen 30 kitinin katili 
Dilinger'in e.rkadı.ııydı l'tt gene po 
ilisler tarafmdan aranıyordu. Kur
Jun1a kalbura dönmüt cesedi bu1u· 
nunca it bndililinden, halledil
mit oluyordu. 

Vatington Adliyesi, haydut 
Neltoıı1urı her ne pabaıma otursa 
o1aun ortadan Jcaldrrrlması i~in 

kat'i emir vernıifti. 
Nelson, dijer bir arkadqı, ve 

karışı olduğu zannedilen bir ka
dınla otomobilde giderken, polis, 
otomobilin öniine geçmek iıtemit 
ve Nelaon, makineli tüfeaiyle po1i
se ateı etmittir. 

Po1islerde11 ikiıini <>ldürm\it-
tür, 

Prens Pol 
(Bgş taralı 1 incide) 

An1aııldıtına g8re, konu,tulda.
rı mesele, Yuyoslavya kralının öl
dürülmesine ııve bunda mesul far
~edilenlerip itham edilitil!e aittir. 

Mister Makdonatd, Yugoslav .. 
yanın Mac1Lriıtana kartı ithamla -
rında daha milli.yim davranma -
~nnı söylemi§tİr. 

Prens Polün Parise hareketin
den önce, son bir uyutma noktası 
elde edebilmek üzere ba9veki1 
Makdonald aaraya da gibniı, ıö-
rütmil~tür. 

lngiliz baıvekilinin Pı:ens Pole 
ileri sürdüğü fikir1er, fU noktalar 
üzrindedir: 

Şimdiki halde Milletler cemi· 
yetinde il~ kitiden mürekkep bir 
komite teıkil ederek Yugoslavya,.. 
nın jthamlarını, Macari•tanın ce· 
vap1arını ve 1'er ik\ tarafın vesi· 
kalarını tetkik edllmesini uygun 
bulmaktadır. 

Aynı mesele üzerinde diğer 

tetkikatın kanunuıani ayında ya -
pılmasmı istiyorlar. Bu zaman zar· 
f ında her iki tarafı arattıran ko
mite de raporunu hazırlamı9 bu
lunacaktır . 

lıte o zaman tethitçi tetkili.tla
rmın beynelmilel surette nasıl ba· 
~edilecc:ğine bir karar verilmeıi 
muvafık Qlacakmıf .. 

Fnkat Yugoslavya kral naibi 
kabule taraftar görünmemİ§tİr. 

Yugoslavyada halkın bu mese· 
!eyle yakın surette alakadar ve 
bir an önce halline istekli görün
duklerinj bildirmiıtir . 

Tahkikatın Macaristanda yıı • 
ınhna.ıı iatenjyor. • 

Hırvat tethitçilerinin faaliyeti· 
ne önayak o!f.nlann muhakeme e
d iimt"si ve cezalandırılma•ma ta
raftardırlar. 

Öldürülen polislerden birj, bıın
dan üs- ay evvel sinemadan çıkar
ken Dilinger'i vuran polis 1J1emu
nı Holljs H.F.'dir. 

Polis te bilmukabe1e onlara a-
teş etmiş, Nelson kurJunu yiye
rek kaçmıştır. 

Fakat yediji 'ku.-,unlar, en teh
likeli yerlere isabet ettiği için bir 
tlZ sonra ölmüştür. 

Cesedi, otomobilde bulunan di
ğer adamlo. karısı olduju zannedi
len ıka.dınm hendejie brrakar2'k 
kaçtıkları zannediliyor. 

Haydut Nelsomın ti111di karısı 
aranıyor, Helen isimli olan bu ka
dın bugün "Bir numaralı halk düJ
marıı bdm,, lakabrnı •lmıttır, 

PQlise ıverilen emir §Uthır: 
"Nerede görürseniz, derhal VU· 

1 run.,.,, 
Haydudun karısının, zayıf, u· 

zun boylu bir genç olduiu yazılı
yor. Kadın, pçlarını tanmmamak 
için oksijenle sarıya boyaınıttır. 

21 yaşındadır. Biri 6, diğeri 4 
yo.ımıla olan iki ,çocuğu v~rdır. 
Çocuklarım hundan altı ay önce 
bırakınıt ve batı i~in mükafat va
dedilen, polisçe tiddetle aranan 
Nelıona iltihak etmiıtir. O zaman· 
danberi, ,ocuklara haydut N~lao
nvn lnıkard•ti bakmaktadır. Ve 
Helen Neloın hiç ıetip çC>cukları 
aramamıtbr. 

Telefon şirketi 
müdürü geldi 

(Da§ tarafı 1 incide) 

Evvelce kaybolduğu an1aıılan 
yer altı kablolanna ait planlar da 
yemi battan tanzim edilecektir, 
Telefon ıirketinin .. satın almaca • 
ğına .dair hijlNmetç.e tenımıııım 

hirind.e yapılan ttbliıat üzerinden 

akı ay geçmiştir. Bu hale ıöre ıe. 
lefon şirketinin önümüzdoki tem• 
muzda hük<imete geçmesi icap et· 
mektedir. Komisyon raporuıw 

verdikten ıonTa satın a1ma iti de 
ha:lledilecekt:r. 

Tramvay · tarifeai 

Bundan batka tramvay tarife· 
sini yeniden hazırlıyacak olan ko
misyon dUn •aat on beıte Nafia 
Bakanlığı bao komi1eri Bay lbra
himin reiıliii altında toplanmııtır. 
Komisyon yarın tekrar toplana· 
caktır. 

rafmen Niyazi evine dönmemittir. Şimdiki halde, UstilnkörU bir 
Yeni m.buılann ıttpmi iki ay b t_ 1 t d 

•. d Batma ir Kaza ıe mes n en en.. tahkı'kat yapılmasına, ı'kı' rnUhi01 ıçın e t>iteceji ;,in, yeni meeliti" •·• 
ıub,atın ilk haftasında topJanabilece- diıe eden ann~i ve kızkardetl za.. fırka mensupları t~raf tar değildir• 
ii umulrrıaktıtdır. lutaya !haber verm!ılerdir. Jer. 

o~endiaiJJM •öre yarın (bu..tin) Bundar. baı'ka Rıza boy ismin· t ··ı· H · · N 5· CoP •~ • ,. ... ngı ı;ı arıcıye azırı ır 
1 ıaat dOkuıd• Mcclit TeıWlltı esasi. de bir tUccarın Ana.doludan iki s~ymona sorulacak bir yığın sua 

ye Encümeni bir tQplantı yapaeak. JÜft evvel ıetirdiii hizmetçisi de dahp. timdiden hazırlonmış\ır, 
tır. ortadan kaybolmuıtur. Hizmet.. Sorulacak ıuallerd~p bir kıt -
Fırka grubunun kararı ~inin do aranma11 zabıtaya 'bildi • mı ~unlar<hr: 

Ankara, 4 (A.A.) - Cumu - rilmiıtw. ı) Hükumetin bu tahkikatı pe 

:riyet Halk Fırkası grgbu Cemil ı -h syret le yapacajı evveli. anlatıl • 
Uybadinin başkt.ıılığmda toplan· Amerikan si a malıdır ... T~hkikat aç.ık, yani bel"' 

mıştır. y' apıcıları kesin görüp dintiyebileceği bir ıe-
Kadınların mebua sesıne - kilde yapıhnıy~q.Jc mıdır? 

leri ve mebus SeGilmeleri, H• 2) Tahkikat esnaıında vesika· 
~enlerin yatlarının on sekiz - Bolivya ve Para- ıara müracaat etlilmiyecek nıidirT 
den )'Ukarı bir badde ÇI• guvaya sayısız 3) BeJJi b•tlısilah fabrikaları, 
lcarılıuası içinte§kilab eaasiyeb. sllah satmışlar fabrikacıları, bu yoldaki cemiyet· 
nununda değ' tiklik Y•Pılmaıı ler, hükUmet dt.ireleri ye lngiliı 
hakkında fırka divanının teklifini iki ıenedir harp eden Bolivya Kraliyet birliği dahilinde blJhınaıı 
lamet lnönü iıa'h ~tmiıtir. Fırka ve Paraguvay hlikAmetlerine si • bütün silah ve mühimmat acenta• 
ırubu esa11 -ve uaul yönlerinden Iah ıatmapıak için beynelmilel an· Iarı da birer birer tahkik olunaca1' 
me1eleyi uzun uzun tetkik ettik• latmayı Amerikan silah yJ.pıcıla~ mıdır? 
ten sonra t~kilatı e$asiye ve me • rının his-e saydıklarını, ailih tah- 4) - Silah ve mühimmat satıt10' 
bua seçimi kanunlarında gerekli o· kikat komi•yonu reiai inn azum- artırmak için kuUanıldıfı söylener 
lan değitikliklerin yaprlmasx:ıı. dan Mister Nay Nevyorkta' ıöy· ba:ıı metotlar da gözden geçirilt" 
müttefikan karar verınjıtir. •- ? 

lediği bir nutkunda bildirmittir. ceK mi· 
Ankara, 4 (A.A.) - Cum\l • d d k · 

riyet halk fırkaaı meeliı grubu bu ı Ayan ım Nay cmittir 1
: lnsiJteredeki ıil.ih tahkikatımıır 

gün toplanarak Türk kadınına "Amerika hükumetinin beynol· AmerikJdaki kadar mühim ve Plr 

saylav aeçme ve ·~ilme hakkını 11Jilel •nla,nıalanndan bu •ilah raklı olacağın•, timdiki halde sQ: 
veren tariht kararı ahnıttır. l\tec- amilleriniıa haberi yok ıalibal? rul.n ıu ıuallerin biçiminden intı· 
lis grubunun pu kararı mem eke • "Her türlü hileye bat wruyor· -kal dilebilir.. , 
tin is-inde ve dı§mda Jiyik olduğu le.r.. Son on rün içeri•inde birle- , 
büyük ehemmiyetle karııle.n•~•k· tik Amerika kıyılarından cenubt Av eğlenceler• 
br. Ata Türk'ün gö.terdiği yo1da Amerikaya ıimdiye kadar görül- J 
uluıu daima iyivc ve ileriye götürft memit Mr miktarda sillh ve mü- Siyasi bir görUşme)1 
CÜ kararlar alan fırkarn1_ıın btı ıon himmat ihraç edildi .. ,, temin için mi 
karan Tiirk kıdımna içtimai ~t ıi- ''News chronichle,. gazetaıi v" 
yaai hayatta bütün uluı1arm •üs· ...................... - ..... _ ... _ ·--·- yana ~uhabiri, Avusturya bat"" 
tünde yer vermiıtir. Cıunurluk j • Harp kil muavini Ştarhembergin Stil" 
daresinin baılangıcından heri ha· yadaki araziıinde Macar baıv•lıi' 
yata gir.en Türk kadınını fırkamız G e 11 y o r li, ziraat, ticaret nazırları ve >· 
ilerilik yolunda elinden tutmuı ıve vusturya baıveklllnin av eAle~ 
onu muvaffakiyetle yUrütmUJtÜr. 1911 leri ' 1dolay11iyle toplanıtınm,, 11' 

Çarıaf içinde, PCGe a1tındıa ve Y aıan; Franai Dölezi yast blr gHrUtme olabilec.ejine hiİ' 
kafet arkaaındaki Türk kadınını BuıUn dünyaıun en büyük e- küm ediyor. 
artık tarihl~rde lftramak kJ.bil ola- konomi yazıcıaı olan Fransi Dö-. Haber alındığına göre, "av eğ1: caktır. Kanunu medeninin kendi· lezl 1911 ienetinde "Harp ıe- lenctıleri,, inde bulunmak u~ere 
sine verdiği bütUn içtimai hakla· liyor., ismi ile bir kitapcık yaz- talya baıvekili de tayyareyle bit 
ra ıahib ohm Tiirk klldım, evıieki mı,tı. memuru mahıus gijndermi9tir. 
medeni mevkiini nlihiyetle İtral Q Siyaıi mahfellerde bu toplaJI' 
etmi9, it hayatının her safhasmda zmana herkes buna tıya fazla allka g8sterdikleri y•, 
muvaffakiyetler aöıterıııi,tir, Si • gülmüıtü. ı • zı ryor .. 
yasi hayatta belediveler ıeçimİn· Fakat 3 ıeQe aonra ha- pat· A b 1•·11' 

~ -.- vusturya mat uatınrn, ~ , 
de tecrübeşirıi yaparak Türk ka - ladı ve yazıcının aöyledikleri matbuatı gibi Macaristanı kptd 
dınının bu ıefu de ıayla.- ıeçnıe aynen ,.ıktı. k il 1 · · h•'o" 

'.T • .:-:a t:a...... ma yo u yazı ar neırettıAı 
ve seçilme ha'kkınr almak sureti1e H verilmektedir. 
haklarının en büyüğünü de elde arp Gene .. ~ 
etmİ§ olur. 

Geliyor rllltlllllllllllllllllllMllllllllllHllllHIIlHllllllllllllllll!l!!Ullllflllll 
Türk kadını hundan böyle ulu-

sun mukadderatına hakim olacak- 19 3 4 1 A K B A 
tır. Medeni memleketlerin bir ço· Ş ~ 

J imdi de ayni yazıcı "Harp · 
9p0D yaDJO ğunda kadından es:rgenen bu hak tekrar geliyor,, isıııiyle bir baı- Ankarada A K B A kit•P 

bugün TUrk kadınının etindedir ka kitapçık y•zmııtır. ~vin'.n birinci ıubeıi moder~ niyeti fena ve onu salahiyet ve liyakatla kul. kileli 
)anacaktır. pek yakin da bir §ekilde Maarif Ve >. 

( IJaştarafı 1 lncl de) 1 · kar!ısında açılmııtır. A 1' S 
Anadolu ajansı bu"ün fırka • ı HA 8 ER k'tı.Pı ettirmeiii düşünmektedirler... . .. P 

1titap evleri her dilde 1 

n~~ bu tarıhı kararını :azark.en Olacak harpleri keramete :necmua, gazete iht;yaçlarııı~ 
Birdenbire harp ~ıkıverirse, bi.i- Turk kadınını kutlulamagı vazıfe yakın bir deha ile haber veren . kt d' 

1 
Gere~ 

tün münakalat keıileceii için yi· bilir 1 .. .. . . . .evap verme e ır er. . j:ıi 
yecek dağıtma meuleai de mühim •• ,, ,:. ~ 1 ~u bııyuk yıızıcını~ Jkı kıtapçı· kitaplarınızı, gerek kırtasıye~aP 

w d C 1 l . 1 Jh YAVUZ 11 gını da Fa. ya çevırtecek ve ya- ln ucuz olarak A K 8 Akı ·. oldugun an enera •oıaı mem· san 1 kt 1 . d d .k d bilırsı • zaca ır. ?v enn en te arı e e 
leketin muhtelif yerlerinde büyük v d k k • . =·-··--·· .. -· .... - ....... _ .. --·· . D 1 M b k'taptıır1 

. k anbarları yapılm••ını ile~ n..a ın ve er e terzısı nız. ev et at aaıı ' &.ıs· 
yıyece - V AKIT · • tının ,.. 
i Ü .. tU Bütün §ıklar hep orada gi· G"" H k" • ıe m netrıya ._ tıi· 

r s rmu' r. . . OZ e 1m1 ' d t · A K B ~ . . . " yınırler. Her keseye ve her •• •. cara a sa 'f yerı 
Bır gazete dıyor kı: Ceneral lb' . • ak Dr.. Şukru Ertan lap evlerid'r .., • 

1 
.. h' arzuya uygun e ıaenızı anc . 51.,. 

laogai'nin mnkalesı, yalnız sa a ı· 0 ad t b'I' • . Baltılll. 4..tw. cıa.ddetl No. IO AKBA Merlcm Telefo• 161 r a yap ıra . ınınıı. T lif 32166 . . . 1 
yet sahibi b:rinin ıö;:!r:-i decil, ~a- lstnnbul Y enipostabo.ne kar· S , .. ~1-r1°" 1 

_.... .~~~~ ıu~ c " p-··"" ~ 
k b 1 d ·ı . b' . . d F .. , ru.... mtecane4fUırH _._ ,.,_: 01aman --

ten a u e ı mı§ :r cıy~setm a- §Istn a oto Nur yanında Leta• • ımııııııı 
h tl d f 't h d 1 •ıı•ı••-111•11nnınııı na a arı ır . ., e anın a. 



RAMAZANA MAHSUS 
Ye~u Mallar Sergisi 

Kiralık oda 
.3eyoğlunda Şişli Eokağında 

Marmara apartnnanında üç numa 
ralı dairenin mobilyeli bir odası 

• ---

Beyazıt camii a•luıunda bu ıene fevkalade ehven fiyatla kiralıktır. Talebe 

l~~~~~~~ha~E~ır~l~ık~f~ar~y~a~p~ıl~m~a~k~ta~d~ı~~~~~~~ı•5•50•S~)~l~in~nzi~tyapdrr. (3531) 

ÇAPA MARKA 
Pirinçunu fabrikasının büyük 

muvaff akı yeti bir 
B.ıta 
~lı\r ile kadar lngiltere ve Amerıkadan ithal edilen 

AKEROÇ, yani ezme tane yulah bu kere memleketi
ı:niıin en oli1Jn ylllafındap imale muvaffak olan 

~ÇAPAM,~RKA 
Yt111 biımeti de şeref Juyarak muhterem halka arıeder. 

~arlar U. Müdürlügünden 1 
~ g 

Sotı 
· .. le.ne ''lıtimare ölçüsil" ıatın alınacaktır. İsteklilerin örne· 
Ratdu"kt ı .. · · b"l k .. " fJ1. 7 5" k en sonra pazar ıga gırı§e ı me uzere < , pey a çe 

~e bet•ber J 7 / 12/ 934 Pazartesi günü :ıaat "14" te Cibalide Leva· 

' Miibay~at Şubeıi Müdürlüğijne müracaat etmeleri 
(8290) ı' 

fi 

Kız San'at mektebinden; 
liıe ı k b. . . .. . k \'e orta mektep mezunu o up ta me te ımıze gır111ege 11te · 

tın en ıon Birinci Kanunun ıekiıinci cumartesi günü11e ka-
ilıekt L • d • J • l .. eqe müracaat etmelerı ve evam etmıyen erm evve ce mura· 

ZA YI - Kt\yseri aıkerJik §~be 
sinden aldığım terhis tezkerem1e 
3J4 rıumaralı şoförlül. ehliyetna· 
meni ve beraberinde yedi buçuk 

l lira bulunan cüzdanımı zayi ettim. 
Bulanların para kendilerine ait 
olmak üzere ve•ika1arımı adresi
me getirdikleri takdirde ayrıca on 

l lira verr·ceğtm1 fıık.ıi takdirde ye -
nil~ı·ini 11.lıu :\gımdan eıkilerin hü
kümleri olmıyacağını ilin etlerim. 

Kaıımpaıa Hasköy caddesi 12 
No. Mehmet (3532) - ............. __ _ 

l LAN 
Ali.iyeli Azak zade Tevfik be· 

yin hanesinde bir yüzük düt ürül· 
müt ve üç senedenberi sahibi zu
hur etmemiştir. Her kimin ise ev
safını ıöyliyerek alması için Be
yazıtta Tiyatro caddesinde Azal< 
zadeler apartmanında ( 55) numa· 
rah dair~ye müracaat etain. 

(3499) 

ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz do 
kuz yUz liralık gayri mübadil bo 
noıu 10 - 12 - 934 pazarleai l 
günü saat 10 - 11 de İstanbul 
borıaıında paraya çevrileceğin
dm i~~~~n m~k~ günde----------~~~-~-~~~~~~-----~ 
borsada bulunmaları ilin olunur. 

~(salar dahi haklarm,'n oakıt olacaJı ilôn olu~ıır. ( ZA YJ - Tatbik mühürüınü za• 

' - yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

(3535) del<ovil Hattı havai ve 
malzemesi satışı · . llahrnet 3 üncü sul~h hukuk/ hinde saat 10 da mahkemey• gel- eskiıinin hükmtı ye>ktur. 

~'tinden: medisiniz~en. hakkınızda . ~ıyap Adres: Çar!!ambn Beycez ma-
~'~ Hasan Basri bey tara - kararı .verılmış o~makla ıstıkt~p halleıi Tercüman Yun-.11 uıkağı N. Jstanbu} Gümrükleri 

'-iiddeaaleyhlerden Un • ve tatbıkat ve sabıt olmazsa yemm 21 A']şe · d 
Ilı.: · K .. • etmekJs~ UY.mii WYhak~tt,,olo.n ,~-:a:tA~Dr.-W.Rri.l!~)IİİİİİİİR~)l;::mMİi'O:H~O.iiW.ifit.......,.>""""•"···l-: Başmüdürlüğün en : illa, ""lllaralar a sepetçı er ıır- ~-1i::!.1JJllarıiii&tC!i aaat ıo 

"e ltbri efendi aleyhine ika- da Sultanahmet 3 üncü ıq)h hukuk Bayram için ucuz ,apkalarınızı - 928 senesi sonuna kadar gümrük an bar ve antrepolarında top 
'rı alacak davasının cari mahkemesine gelmenb: vey~hut lstanbulda en büyUk ve zarif Mod lanan e~yalardan aşağıd~ cins ve miktarı yazılı malzemelerden hat 

1 Olca ıalonundan alınız. Sultan . . · h. d k ı fi k esinde müddeaaleyhin kanuni bir vekil göndermeniz a- tı havaı malzemesı 22/ 12/ 934 tarı ın e apa ı zar a vagoten a san 
&L kdl d d f'. Hamam, Havuzlu han yanında k . 

it "llJnın ,neçhu1 olduğu mü- zım geleceği aksi ta r e e ı- 29/ 12/ 934 tarihinde açık arttırma ıuretiyle ve gümrij resmı arc 
'-~fından verilen ıerhten nizden sarfınazar ve vakiayı ikrar No: 

22 
· nılm81!1ak üzere satılacaktır. Her isteyen satılan Cfyanın cetvelini v 

.. lf ve mahk.mece on be§ ve kabul etmİ§ sayılacağınız teb - GENÇ DOKTORLARA eıyayı görebilir. Satı§lar 7 / 12 934 tarihinde latbik edilecek olaı ~<ktle ililnen lebliıat icra- liğ makamına kaim olmak üzere KARLI BiR IS 2490 No. lı kanundaki terait dahilinde yapılacaktır. Satıf şartnam• 
"Verilmit :ve yevmü mu- ilan olunur. (353

6
) Kadıköyünde, iılek bir mahal- Ieri her isteyene meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek tekli 

~ 24 - 10 - 34 tari- de, e§yasiyle beraber acele devre· mektpularının müzayeed saatinden bi; saat evvel Baımüdürlükte top 

Tt:J Q KiVE 

l 1 Rll.6T 
~E3ANKA51 

dilecek bir muayenehane için Be- lanacak olan komisyona verilmesi ve 7o 7,5 teminatı muvakkate a}( 
yoğlu, Asmalımeıçit, Kamhi ha- caıinjn daha evvelce fıtanbul fthJllat Gümrüğüne yatırılarak mak 
pında 5 numaralı daireye her gün bunun da bu zarf içersine konulması lizımdır. (8288) 
ıaat 18 - 20 ye kadar mUracaat 
edilebilir. 

iyi tarat olmak i~ln bUtün 
bı~aklar1n f~vklnde olan 

' 
~ ~ ~ ••..• 
~ l?OOOl!R PU..AY 
~ JJUJLODl JBLADE 

POKEll 
PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 

<ullarunıı. Ve her yerde arayınız ··-----13775·--· 
'HABER 
~kşam Posta~u - -.......... 

1 darehaneıi ı ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

l'elgnf o\dnıN: IŞTANBm llAHJ.:H 
l'efr.fon VUJ: m721 ldareı !4l"'0 

I"-- '\ 
ABONE ŞERAiTi 

ı e 12 •ın11 

J'lklılJe: llO SGO ff6(I 1260 Kl'f. 

~r.aebl: 150 Ho MO ııııo 

iLAN TARiFESi 
Amret llAnlıırınm ePtU1 ı,ı.otı 

KesmJ UAnlaı ıo Lııru,tur 

!o.bhibi ve Netrivaı Müdüril: 
HA~AN RASiM US 

ISasıldıtı yer: (VAKiT) Matbaa91 

Kıymeti 

Muhaınınenesi 

Miktarı 

SATILAN EŞYANIN 

Eıyanın çinsi Müzayede aaatı 

7325 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi 15 

1281 
vesaır aksamı 

60 Kalemde Dekovil hattı malzemeti 15 
vesajr p.ksamı 

Hanımefendi: 

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

Zengin olmak için de bir Piyango 
bileti almak lazımdır •• 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
ti'ileti alınız-



KCÇtiK tLi\.NLi\'.B ~ 
Okuyucularımıza bir hizmette bu- 1 

lunmak gayesiyle bir "Küçük llin
lar,, siltunu açıyoruz, :Su illnlar111 
satırına be§ kuruş ücret alınacak-

t ir. Bu günden itibaren 5 gün içinde 
gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa
rasız konulacaktır. 

lngiltere Kralının oğlu Prenı Corçla Prenıeı Marina'nın düğünleri bin bir gece masallarını an"ilı
ran bir ihtişamla yapıldı. Düğünden etıvel nişanlıların yüzlerce, binlerce liraya yaptırdıkları elbiıeler
den, Londrada yapılan hazırlıklardan uzun uzadıya bahıedildi. Yukarıki reıimlerde Prenıeı Marina için 
yaptırılan 11e her biri yüzlerce liraya mal olan roplardan bir kaçı görülüyor. Diğer reıim iıe yeni geline 
muhtelif yerlerden gönderilen kıymetli hediyeleri göıtermektedir. Orta kutudaki mücetıher /ngiltere 
Kraliçeıi tarafından hediye edilmiı tir. 

1 Esnaf ve işçi 1 Soy adı alacaklara 
Havalar · bir liste Veriyoruz 

bozunca ... 
Kunduracılara artık 

iş kalmamış! 
Kadıköy - Kunduracı M. Fet

hi Ef. diyor ki: 
Havaların bir

den bozması bi
·im işlere fazla
: ]e sekte vurdu. 
ünkü herkes 
ltları parçalan

-.1ak il7.Pi C bulu
, an ayakkabıla
·ına birer lastik 
alarak geçirdi -
mak ve yaptır

F eth i ler. Ayakkabı al
mak masrafından kolay ve hem 
de ucuzcacık kurtulmut oldular. --Bu vaziyet bizleri çok fazla sarstı. 
Zira yazın lastik ayakkabı, kıtrn 
da şoson, lastik . kunduracılaı ı 
mahvediyor. 

lllD111ııılflllltttt1tı1Uıtlf llfflilllıtıllllll"'""111HI"""""'"'"'"'"" 
"Artık girdi,, diyebileceğimiz 

kıtın soğuğundan ve bu soğuğun 
getirdiği hastalıklardan yoksuz 
yurttatlarımızı korumak hepimi
zin boynumuza borçtur. Bu borcu 
ödemit olmak için kullanamadı
ğımız eski çamatırlarımızı, ço
~~klanmiz;;n eskilerini Himayei 
afal Cemlyettne TettRm. 

rttılH~lltıiHlll"1Lt 6 .... 

Bu liste, ilmi bir tetkik 
mahsulüdür 

Keyde: maden ocağı, Kez
bev: menba, Kıkırt: intiha, Kızıl: 
malum, King: münteha, kral, Kin
gir: cesur, Kinkav: har, ateşli, 

Kintirik: refah, Kip: idareli, Kirt: 
kıvrak, Kişen: bent, Kitte: raf, 
Kiyin: şivar, köç, Kizü: nöbet, 
Ko: mütenasip, Kobu: demet, 
Koç: kahraman, Kojuk: neşide, 

Kok: türab, Kol: bazu, Kolay: a -
san, Kon: ikametgah, Kontu: ci
var, Konur: cesur, Konuralp: kah 
raman, Kop: hep pak, Kopan: ali, 
Kopur: kase, Kep: kelam, Keçin: 
zerre, zırh, Kedene: hüdayi nabit, 
Kedin: zerre, Kekre: mayhot, Ke
lebek: pervane, Keleci: cinas, Ke
len: kebir, Kelif: kulu be, Kel işti: 
su·san, Kelkin: med, Ken endaze, 

Keneç: asker, Ken: vasi, Kenek: 
avans, Keni: adil, Kepir: gayri 
münbit, Kep!il: beliğ, Kesin: ara 
nağmesi, Keskiner: hiddetli, Kes
kin soy: huyu sert, Keşik: müna -
vebe, Ketez: çenber, Ketrez: çem
ber, Kıdık: serhad, Kıdın: ihtiyat, 
Kılçık: malum, Kıldacı: amil, Kı
nış: arzu, emel, Kıral: halk, Kı

vanç, sürur, Kopuz: telli saz (a,ık 
lar) Korgan: istihkam, Kori: 
garp, Korol: muhafız, Kortak: en
damlı, Kortun: zinde, Koşti: re• 
fik, Kotuk: güfte, ko§um: lakap, 

Kot: sefa, Kög: cusifi megay 
Kök: aile, Köken: menşe, Kök
rek: sadır, Kökten: aslen, Kölün: 
fikir, Kömü: define, Köngül: te
fekkür, Könü: adil, Körken: da
mat, Körkü: bot, Köşk: kötk, Ku
cun: tereddüt, Kulp: kabze, Ku
luk: latife, Kum: mevç, Kumak: 
i.tık, Kumla: pilaj, Kunt: cesim, 
kavi, Kural: ka.ide, Kurlay: ahu. 
Kuran: alt, Kurgal: iltisak nokta· 
11, Kurak: kalp yürek, Kurt: ma -
lum, Kurder: malum, Kurtsan: 
lağbı kurt, Kurulan: malum, Kuş: 
tair, Kuşam: elbise, Kuşamat: la
kap, Kuşu: ittihat, Kut: baht, be
reket, saadet, Kutay: dua, niyaz, 
Kutay: ipek, Kutlu: bahtiyar, Ku
tunse]: mes'ut, muhterem, Kutur: 
sevda, Kutval: mevkii müstah -

kem, Kuyaş: güneş, Kuymu: me
serret, Kuytan: siperli yer, Ku
yun: ziynet, Kuzey: saye, Küce: 
nafiz, Küç: gayret, iktidar, Kü
den: misafir, Küdün: resmi kabul, 
Külçen: rr:aden, Külek: f ırhna, 

Kül en: cenr.et, Kül ey: telatum. 
Külte: de.met, Kün: güneş, halk, 
Kürem: cemaat, Ki.irin: hissi kab
lelvuku, Küy: kotfür, Küz: hazan, 
Kii7lcii· :avin l(üznek: aksi seda. 

(Ardı var) 

I SOY ADLARI 
Okuyucularınıızın sO 
adlarını yazıyoru:ı 

Giikçe - Fatih Zincirlikuyu Istan • ı 
bul yirminci mektep muallimlerinden 
Nurettin <Gök~e) soyadım almıştır, 

Bekret - İstanbul Liman Şirketi 

hesap işleri memurlarından Faik. 

Can - (* ) İstanbul liman şirketi he 
sap işleri memurlarından Hüsnü. 

Bayras - İstanbul Liman Şirketi 

hesap işleri memurlarından Ali (* ). I 
01 <:un - lstanbul Liman Şirketi he· 

sap işleri memurlarından Bekir. 

Urbay - inhisar idaresi Pangaltı 

satı~ deposu müdürü Hasan. 

Aıtun - Yıldız harp akademisi ku· 
mandanı miralay Fahri, deniz ticaret 

tahakkuk mümeyyizi Hikmet, yeni )i. 

sc okurlarından Fuat. 

Birgücü - Pangaltı posta memuru 
Biirhan. 

Durul - İstanbul milli emlak mü -
meyyizi Enis. 

öz Eren - Mülga Hademe birinci 
sınıfından mütekait Ihsan, lzmit fırka 
askerlik dairesinde mülhak ,·ekili yüz 
başı Tali\t, Akay işletmesi Kadıköy 

iskelesi yük buyruğu Cc,·at. 
Günalp - Betiktat Dereboy caddesi 

Hattat Tahsin sokak 32 No. Hüse:>in. 
Seven - Beşiktat Haı fırın caddeıi 

Abbas ağa mahalleıinde (5) No. hanede 
Şadiye, Hüzeyyen, Vasfiye. 

Tunçay ( *) - Hayriye Liıesi mual-

Ertalay - Alpullu Şeker Ş~ 
lama memuru Atıf, kardeti Va•~ 

Ubel - Csküdar muhtelit or 
tep muallimlerinden Şekibe· &1lıJf 

Baysal ( * ) - Pangaltı ı<urt 
desinde (41) kemani Necati. 

. rıı 
Sertelli - Aktam gazetetı 

)erinden lakender Fahrettin:~ 
di! tabibi Naci, Malike, yeg 
de, Belkıs. 

Boyuniğmez - Devlet D 
fabrikası İ§çilerinden Fahrettiıt
Doğu - Kızıltoprak ZühtiiP't' 

halleıi Retilpafa ıokak (17 )llo. . 
tekaüt!erden K. yüzbatı Halit. f 
Sami, mahtumu Nihat, mahtuı1'0 

kerimesi, İnci. ,;,, 
Aytuğ - iktisat Vekaleti pe 

Hava müıte§arlığında tlhaınİ· J. 
lmrem - İğrikapıda Moll~~ 

tfW- ·be sokak 3 No. Halit. l(ay t. f 
ran köyünde Emin oğlu Mehrıı' 
nü, Halit. • 

Turan - Eyüp Maliye !"~r 
katibi Sami,kardeşi :Recai şal'11 
Münevver, kızı Mübeccel, Ser•P 

nur. 
Onlü - Eyüp Maliye tahtil 

memurlanndan Behcet. Karıts= 
oğlu: Adnan, kızı: Güner. . _..,,j 

Onlü Türk - Olküdar To~ 
lu 61 No. Liman dairesi bat Y-:~ 
dan mütekait Abdurrahman J.P'" 
ailesi. 

Sungur - Hayriye Lisesi muallimle- Gökalp - Ayirnez Sultan •"f' 
limlerinden Hüsnü. 

rinden Sait. (8) No. hanede Mustafa. 
Gündüz - Hayriye Lileıi katibi Ce- Taner - Avukat Muıtafa ~ 

mal. ~~..__,=-=l"' G,9.a.., Nc:jrıt ı.a. • ...ı... 
Akyalçın - Oıküdar Traın•d '/ 

ti haaılat memuru Ömer f erit._ ıJ! 
Coıkun. tl'.J 

. 
Demiray - (*) Hayriye lisesi mual· 

]imlerinden Fahri. 
Günay - Florinalı Naznn. 
Tutkunoilu - İstanbul gümrük mu• 

hafaza memuru Halil Hikmet. 

Yalçın - Bu ismi Şark ticaret yıllığı 
sahibi ve netriyat müdürü Cevat çok
tan beri kullandığından baıkalannın al-
maması rica olunur. 

Er Sungur - Beyoğlu Cihangir kara 
dut cadde,si Sabri zade Fuat apartıman 

Akyalçın - Kuleli askeri ,-. 
Tıbbiye muallimi Rıza, Vili1" / 
Emlak Miman Ferit, TirebolıJ 
umumi Eaat. 

Günöy - Mülkiye mütekaİ 
lamail, evlatları: Tehel Genel~f 
liii memurlanndan Rauf, l<•. 
Şirketi memurlanndan Muhitt;.~·11 
Demiryolları memurlanndan "J 

zemin kat Meyrem. t tlı 
llkay - Beyoğlu Tarlaba,ı 60 No. Kaynar - lstanbul Zirıaa ,.tiİ 

müdür muavini R.rza H.alis... L_., ... hanede İbrahim. .,.... r 
binba,ı Hasan Alı, denız yüJ 

Türkölmez - Aksaray Haseki cadde-
. 85 N h _..J • • k . .....: k nan Şerif. /, 

ıı o. aneQe mute aıt ıuvan ay- O. 
makamı İbrahim. Oğlu, İtimadı milli K l ("') • etli 'JI,°' ' 
• h b ,. ..f • • enar arı ııar ı( 
sıgorta esa at ve muame.at mu ettı§ı l b kal Jı • 
K l tt

. rı e1111e ce CI§ arı tar -.,;J 
ema e ın. • le,,,.-
Erkan - Zeynep Kamil hRStahaneıi lınmıf iıimlerdir. Sahıp , 

etü.::'.~:'..'::.~:.~!:'.:.:.'.ı.~'..; .. ~:~.~~: •• _!~'.'.'.:'.:~~~::.~~'..'.'.'.."..'~/J 
Güzel ve Gürbüz çocuk ı 

müsabakası / 
...... .--.......................... -··············--······~· .. ···--·· ........................ ~ ~ 
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no. 69 - Sllva A~ıpyan no. 70 - Mlş~I .~ı,rde"._. 

Güzel ve giirbüz çocuk müsa bakamıza giren ~u~u 1' edjıll 
nin daha resmini buıün koyuyoruz. Müs~bakamıza ıttır• 


