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Beyazıt . meydanında toplandıl.ar 
kadınlar sevinç içindedir 
'raks im 
~elenk 

Abidesine 
koydular Istlfq. haberinin 

doğru olmadığı 

anlaşılıyor f 
Atina, 7 (Hususi) - Bugün

kü gazetelerde çıkan . tebliğde 
M. Makıimoıun istifa etmediği 
bildirilmektedir. M. Makaimos 
yerinde kalacaktır. 

lamet lnönU Haydarpafa lataayonunda General 
Salihle konuturken 

BaşvekilTrakyada 
Ekim, sıhhat ve mühacır işlerini 

gözden geçirecekler 

Atina, 7 (Hususi)- Son Bul· 
gar - Yunan hudut ·hadisesi 
dolayısile gazeteler Yunan hu -
dut kvakollarmm zayıf oldu
ğuna dair yazılar yazmıtlardı. 

Dün de Trakya ayan azalan ile 
meb'uslan yaptıklan bir toplan 
tıda hudut karakollarmm tak
viye edilmesi etraf mda görü1ül
müttür. Bugün gazetelerde Yu
nan erkim harbiyesinin bir teb-
liği çıktı. Bunda diyor ki: 1 

1 
- Yazılan yazılar hakikate 1 

uygun deiildir. Hudut karakol - i 
ları ~ayıf değil, bilakis aon hi- 1 

1 diaeden evvel takviye edilmit • ı= 

BatbP&n General ismet lnö
nü, Sıhhat Bakanı Dr. ~efik, be
raberlerinde Trakya . Mebuslan 
Şeref, Şakir, Faik, Fuad, Hasan 
Hayri, Nahid, Şevket, Mahmud 
Rasim, Batbakanlık hususi kalem 
müdürü Vedid ~lduğu halde dün 
aktamki ekspresle Trakyaya ha
reket etmitlerdir. 

Batbakan General ismet lnönG 
dün Ankaradan geldikten sonra 
önce mutla Heybeliadaya gitmif, 
ıonra T okatliyan oteline gelip bi• 
raz dinlenmiıtir. 

sabahki toplantıda Bayan Saadet Refet nutuk 
•öylerken ve toplanan kadınlardan bir g6rUnUt 

~eb'uı seçilmek hakkının veril- ımda Şehir Meclisi azalan, kadın 
~ iizerine lstanbul kadınlan bu birliği azalan, Ege yurdundaki ta· 
'- Beyazıt meydanında topla- lehe hanımlar göze çarpıyordu. 
~tezahürat~. bulundular. Saat on bire doğru Cümhuriyet 
~ '-t ondan ıtıbaren kadınlar Halk F ırkaıı vilayet idare heyeti 
~dılııtta toplanmaya baılamıt • reisi doktor Bay Cemal, Giresun 
l. r. Oniveraite kapısının önüne Meb'usu Bay Tarık Us emniyet 
llllt h· , 
~ ıtabet kürsüsü konmuıtu. müdürü Bay Fehmi Vural da geldi 
~da toplanan kadınlar ara· (Devamı 2 ncicle) 

Bu haftaki şild 
maçları 

•• 
IJçüncü küme liki de baslada 

1 • 
~ tır. ---······-.. ··-·------···· ................. . 

Fakat! •• 
Aynı zamanda da 

Inglltere ve Fransa 
stA hlarını azaltarak 

onun derecesini 
bulacaklar 

Sıhhat Bakanı Dr. Refik, dol· 
ruca T okatlıyana gitmittir. 

Bqbakan General ismet lnö
(Devamı e mcıda) 

Bu ingiliz 
teklifidir 

"i--~~~~--~~------------

Soy adları nasıl 

~~hafta tild maçları~ devam 
~ tiir~· \re sahasızlık yüzünden 
""' l~ hqlıyamayan üçüncü 

ŞiJd de baılamıt olacaktır. 
~)'a ~çları henüz maraklı bir 

' l•rnıemit bulunuyor. 
~i ~fer de ekseriyetle bir kuv
~rJ._ ır Zayıf takım birbiriyle 
~ ~lttır. 

~.~İti? . e~teresan tarafı, 
S ~ k ıkıncı küme takımla
,,~ enin en iyilerinden ol-

e birinci küme takımlan 

Almanyaya öbür devletlerle 
müıavi hak verilecek mi? 

lngilterenin "yeni ıulh planı,, 
bu fikir üzerine kuruludur. 

lngilizce Sunday Ekapreı ga
karıııında boy ölçütmeğe çıkma- zeteai lngilterenin Almanyaya 
landır. ıilihlanmada müsavi hak vermek 

Taksim de Galataaarayın kar • dütünceaini anlabyor. 
tısında ilk defa Haliç takımını lngilterenin Almanylya tekli-
göreceğiz. fi fU mahiyettedir: 

Fenerle karıılqması icap e - Almanya ya ıilah1arda müsa· 
den Halicin, dün de yazdığımız vi hak verilecek... Ancak Al • 
gibi, Fenere hükmen galibiyeti, manya da Cenevreye uluılar der
federasyonun bunu para cezasına neğine dönecek ve Şark Lokarno 
çevirme kararma rağmen henüz misakı ımırlan dahilinde bir "a
kalkmamıt olacak ki, Fener • Ha- demi tecavüz,, misakı imzalaya
liç maçı galibi ııfatiyle yarın Ga-j caktır. 

(Devamı e mcı da) (Devamı e mcıd&). 

karışmıyacak 
ihtilafları halletmek için bir 

komisyon .teşkil edilecek 
Soya.dlaı kanunu mer'iyet mev· bildirilmiıtir. Kanunun tatbikabnı 

kiine 2 Kinunusani'de girecektir. kolaylqtıracak olan nizamname 
O zamana kadar Soyadlan alanla- geldikten sonra kayt ve tescil iti 
rm kayt ve tesci'I muamelesi yapıl- kolay bir tekilde ve maaTafsız ola
mıyacaktır. Bazı nüfus memurla- rak yapı1acaktır. Soyadlan Kanu 
nnm kanuna uygun olmaksızın nunun bir maddesine göre, kanun 

yeni Soyadlan alanları tescil et~ ve nizamnamenin tatbikatını kon
tikleri anlqılmıftır. Dil İtleri Ba- tröl edecek ve Soyadlan alaca![ 
kanlığmdan gelen bir emirde ka- olanlar arasında çıkacak ihti1ifla· 
nun tatbik mevkiine girmeden rı halledecek bir komisyon tetkili 
Soyacllarmm tescil edilmemesi (Devamı e mcı d&J; 
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Kadınlar 
seviıic 

içindedir! 
·lir---------~~----------------~ 

Mühendisler 
birliği merke
zinin binası 

lBaf tarafı ı Dcide) 

ler. Şehir bandolU da . meydanm 
bir köıeainde yer almqta. 

Yugoslavya Macarları Ankara, 6 (A.A.) - Nafia 
kanı Bay Ali, Türk mühendiı 
birliii merkezinin Y eniıehir 
yaptırdıiı yeni binaıınm buıiil* 

Saat on birde Şehir bandosunun 
çaldıiı latiklil M&l'fİle meraaime 
batl.-ıdı. Mart dialenclikten IOD • 

ra kadmlar lalrlill batından Ba • 
yan Saadet Refet ldlnGJ'e çıkarak 
tu nutku ll1ledl: 

dışarı kovuyor • kü açılma mera.iminde ıu ıözl 
söylemitdir: 

MJ11 tardala .. ••thı kadım... 
B7 OD bir 71lut kalanBlU. sltua 

geren tarihteki uta•• .. toprafa 11'• 

lidmı, trlnl TeHft ak maçlı ofas U• 
dınl 

Sen ki Wnnda baaJU ,aratann 
içtn•o kara 'sGnlerclı 1111• atlaaadm. 
Göslerfnla m, lflll, •aclaklarmm blk· 
itimi ,alnıs erdemla• ,U..-.. atla 
dilftlnclQlnl aatatıyorda. B.,Un ar· 
tık l~den pldlll ılbl kara sllalerl • 
nin kaqıbfı olan bu sinene içinde 1-
iünç duyarken ı&lstlntı kabartırken 
seni bq(lae ileten rtlntt bqh, tan 
yüzlU öz evladına duygulannı ıu.ter
mek için sevine yaflan döküyorsa 
onan rk kamaştıran ıpklr sislerin• 
bOtUn bir inançla bakan Ttlrk kadım 
onda erdeminin akislerini görtlrkea 
onarbyordu kt bu lflkb ıklerln nu • 
lan gene 'kendi toprafİna, sene kendi 
anasına bakmak I~ J&D170rda. 

Arkadaşlar! 
Bagfln 111Tlnc içinde yqarken kara 

siinlırl gene onak anaılarnnıs içinde 
uklıJacajnnıs bqtin talili olmakla 
da1datumu 111vincle heplıals bilf7o
rnz ki gene herzamanld ıtbl 111rt için, 
1··u3 çlndir. Tflrk kadmr, nanklr de -
ğttdlr. 

Türk kadını da11D•S. rrlnan de el• 
tildlr. Senelerden beri ı.trmctan ko -
pan ...ıerlne, sislerine tutupn ulu
sal a1.v1erle kaqıbk olu ancak ta -
paratörluk demaln kallh topraklan 
idi. Ba etlerl kl'l'an Tilrk oğlu atasına 
Jl1Jk yeri Acun medenfyetfnln en U. 
tinde &Jll'dı. Dün kadınlıfı dhan ta
rihinde Ata Ttlrktln anası olmakla 
bq{la de, ........... hl1'k .. 
ifindl dayaeaktar. 

Sayqta 1&r& 1UU Tlrk bdnmua 
tifalır ell alu lfltrlade de " keadlu 
yakıf&n, lçlaclt lltr IUUD ka)"IUJU, 
taşan • danulan al• I~ J11ce bir 
çok mertlllcle buda de, " plteekcle 
de MYe, Hff Ttrteell.... 1'lttllnden 
kopb en temiz danalarla andtder. 

Adım adım 
ilerliyoruz 

Tltrklyede demir 
18DaJlll 

Ankara, 1 (A.A.) - Mali1e 
Bakanlılı ile Krupp komeraiyo • 
mu araantclald konuımafardan 
eonra SUmerbank ile hu konaerai· 
10mun milmeuili araamdaki mU· 
sakereler de neticeletımiı ve bir 
protokola bailamDıtbr. 

Protokola sBre konaeniyom 
demir 1&Dayii için SUmerbanka 9 
mllron liralık bir kredi mektubu 
açmııbr. 

Ba anlqma Krupp konıerıl70-
mundan almmaaı kaydına tlbi d• 
bl detffdir. Kredi Krup komersi70 
munun banka tarafindan kabul 
ve tatbik edilecek teıiıat projele • 
rine en müsait fiat teklif ettiii 
takdirde kullandacakdır. 

Banka, zamanında al&kadar 
diler mu .. aeaelerden de fiat tek
lifi illiyecektir. Atdıiımız malG • 
mata ılire mütehuaıı bir heyet 
demir sanayiinin kurulma yeri et· 
rafmda tetkikatlatıaa devam et • 
mektedir. Yas hatlarında intula 
bqlanacaiı kunetle umulmakta
dır. 

Hudut hadisesi 
kapanıyor 

Atina, 6 - Son Yunan • Bul • 
pr haclut hlllMıi clurpn bir 
..ıhap w dlplomui 10luna air • 
mlıdir. 

IBu lı.ô.diseqi. Macaristan 
şiddetle protesto etti 

Baylar, 
Tllrk miibenclis birliiinio 

güzel yapııını açmak için top 
mıf bulunuyoruz. Çatısı altlll 
aeçme bilıi adamlarımızı to 
cak olan bu yapmın kurulm.
da emeii ıeçenleri överim. 

Budana•te, 6 (A.A.) - Macar Eden m.e-le.h 1 alar · t• ... ._.. • _. ,. u u cemıye ı Arkadqlar, her 19yden ö 
Telgraf aı·anıı Yuıos-....adan ye- ko .. •ey' h k a·1m-..1 - ' .... ı usuruna ıev • ı waen tunu aö7lemek isterim ki, Nafia 
niden hudud dııma çıkanlmrı olan ene) bu itte mutavaurthk rolünü nın kurum yaıaıı yurdun bayd 
700 kitinin dün akpm Saıet'e gel- yapmayı kabul etmiıtir. clırbk itlerini ve bun1arm b ----
diklerim bildirmekdedir. 5aylenllditine tire Macariatan maıına yararlı •bilıi aclaml 

Şimdiye .kadar Yuıoılavyadan tarafmdan YuıotlaTJ&Dm muhb· yetiıtirilmetini bakanlıl 
harce çrkarılmrt olan Macarlarm ruma ftl'ilecek ceftpta. Belıra • ,uklemiıdir. Bu ,anden birlik 
mikdan iki bini bulmuttur. Bun- dm ittihualarmm itillfcuJ&De ret Jel•rnin metteki haptlarirle dl 
lar hemen Budapefteje ridecekler •e cerheclUmuine ı&Jnt edilecek !!Udi olmemm pekyerinde 111111111J1111 

dir. tir. Bilirıinl• ld, Tlirldak demek, 
Budapeıte, 6 (A.A.) - Macar M. Be...., M. Tltilako •• M. sal l»lr d&un kurmak Ye Ulk 

hükGmeti, Yuıoslavyadan Macar Y eYtİÇ 4b konaeyin lçtimamda."I buemek •• donatmak demek 
tebauının aorau suale çek!lmeden sonra topl•nmqlar ft INaün ille- Bu dbeni kuracak, JUl'dU 
çıkarılmasına kartı, . Cenenede den IODI'& pprlacak milabnleri •Jec:ıM kafalar •• ellerin 
protestoda bulunmutdur. 900 Ma. huırl&DUflarclır. ele ılslenlnl• •• ha itte _,.._. 
car tebaa11 ıelmitdir. Bugiin için bllyllktlir, ajmlır. lmaaı da 
2000 kiti daha beklenmekdedir. Naziler, 808Jallstllk ld, saymıs henüz JUl'dun ıe 

. temawıenııerlnl itlerini kartılıpcalc kertede d• 
Buda•efte, 7 (A.A) - Bir ta· 1 u.a& ilidir. Memlekette ıiTil milh .. 

lam Macarların YuıotlaTJ&dan ezl)'Orlarl dulerin yetitm .. i 1188 tarih 
hudut harici edilmelerinin uyan· Berlin, 1 (A.A) _ N..,.U baflar. Bü;rilk dün,a saY 
dırmıt oldulu heyecana raimen IOIJ&lilt propammı tan.ım etmit kadar 28 Jılda sa11tan 301 
timdiki halde herhanıi bir tedbi- olan .,.. nulanln ına~claa 248 u saldır. 
re müracaat edilmeai dütüniilme- bulunan milJıentliı Gettefreid r.. Birlilin Ulkilaü lmrtancı Ata 
mektedir. Fakat bu meaelenin Yu· der, mU.tmleklt komiaerliii Ya• ldbl açtılı 1olclan ,aımakı 
ıoalavy nın tikiyetine rabt ve u • sif•inclea bldmlmııtır. ppmakaımı .ilerliyenk ülldla 
lualar cemiyeti tarafından tetkik ~ Scluıoht'ın tttel»bGaG beri • ermektir. ö.d·leklerim l»u 
.. llmeel •GtaJea.Hlıeri • ....._ .... .._ •-.. -..ı•t11•••---W..NM .. :a tetekktir. eder ., 
ledir. fırkası içindeki...aoqalizma d»JtM n°2 , nmt1n l'f9nı•••"'• Hla..-.;ııd.< 

Buclapefte, 1 (A.A) - Sal&hi· iıtikamet alan temayülleri eanek 
yettar l»ir membadan bildirildiii • mlnaıma ıeldili a&ylenmektedir. 
ne ıöre Macar hükUmeti, Macar • 
lann kütle halinde YuaoalaYJa· 
dan pbnlmaaı m ... l .. inde sana
rt ,arclQü diplomatik tetel»hUaler 
de huluımauttur. 

Tekalb 
BudalMfle, 7 (A.A) - Macar 

Y111oalaY diplomaal İnilnuebetle· 
rinln lceıllmit olduiuna dair olan 

Nasturller blrleşlyorl 
Urfa, 7 (A.A) - iyi kaynak· 

larclan alman habere nazaran, Dir 
zor mmtakaamcla Anese qireti 

Göbels 
" Ordu De h8kt\m 
arasmda gerglnD 

yok,, diyor 
Berlinden aon ıelen ha 

arumda propapnda na~ndl" 
nutkundan bahıolunuyor. 

Hayat 10Jada bClttla ••»•titri 
pa1Jqaa kadın ba itte dt trktlf ne o
ma• omaa. bq bqa, JU JUa 1ara
mMlnf Mlfftktlr.,, 

Gelen hal»erlere ,are, Sofya 
hllkGm•ti, Bulprlar hatatarmı i
tiraf ettikten. 1N huuata fena bir 
niyetleri olmadılı teminatını Yer• 
cllkten aonra h&dlHJe kapanmıı 
ılsiyle bakıyor. 

nezcline siTil olarak ıelen lngiliz 
memurları lrakı terkeden Nutwi
lerin yerlerine ;ıkln edilmesi için 
Aneze atireti reiıi Muckimiyi kan· 
dırmıtlardır. •• ecnebi membalardan aaaan ha· 

Dr. Slle,..aan Etem 1Mr ream1 ıuntt• tabip edilmek· 
Gldtl tedir. Almanya-Fıaansa 

Doktor G&bels, ''Nazilifin 
adamlara ihtiyacı oldupll 
habaetmlt•elmadamlann'~~ 
hirbaz çomağiyle meydana 
lemiyecefini,, aöylemiftir. Bayan Saadet Refetin allıqta.

nan l»u autkunclan eonra Şelalr 
Mecll.I &uundu Bar Nalcl,. •• 
kürt8Je cıkarak hararetli l»lr ma • 
hak 1111-lt •e Ata TCltkle bU,uk 
lere telsraflar çeldlmuiae karar 
verilm•inl lattmlttlr. Merclanda· 
ki bdmlar IMa teklifi allaılarla ka 
bul ettikten IODl'a muadca onuncu 
yıl martını çalmıı, bütün kadmlar 
hep bir aiızdan muzika ile martı 
ıöylemitlerdir. 

Gureba haataDeli hekimlerin. Cenevre, 7 (A.A) - Alman Pariı, 6 (A.A.) - Harbiy;e Ba· 
den doktor SUl.,..an Edhem acı • hükGmet·' · n muyafakati elde edil kur General Moren Mecliı ordu 
,..u ıt1'ndil!mln ..... dUn 61- mit ve ir..zibat tedbirlerile meırul kom·ıyonundaki bildiriminde de. 
•Gtdlir. Sil•JID&D !clh..:, latan. I olmanın artık ulular cemi1eti kon mitdir ki: 
bal ... -..... etki mUn mldtlrii j ıeyine ait b:r it olarak kalmq ol• "-Maretal Petenin geçen tem
Halll Edı...m olha tdL Epl,ce ... 

1 

matı dolay11ile "Sarre,, meıeleai mmdald bllcl!riminclenberi Al • 
mandar haatalıkdaa ptıyordu. Ce- bilkune halledilmit addedUdii'n- maap ıillhlanm o clerecede attır
nasul l»qln heledl)'e arkumdaki den timdi Macar - YuıoılaT me • mqdır ld, F......-m timcll ata1t 
evlerinden kaldınlacakdır. Kalan- ıelesile itt• ıal edilmektedir. Bu i- ı bir halde kalmamak =çin yenl ted· 
larş 11 .. ·m n Mi;r dileriz. .C gayet nazik bir mesele olup M. birler dtltUnm .. l ıere'cdir. 

Bundan IOhr& hanımlar otomo
billere binerek b!r alay halinde 
Taktime gitmitlerdir. Talraimde 
Bay iffet Halim de l»ir nutuk .a,. 

.. .-............ -~ ................. ~----..--------~-~1'•5%• ....... m:.-.................. ..-ıı ... .... 

Sa balı 
lem;f, abideye Şehir Mecliıi kadm KURUN - Satiri Emm kendl .;;. 
balan, kadm l»irlili, Hillliahmer ,.,...,.. kıgalefler ,,,,..,. 6al&Ntlf. 
aan'at evi, çocuk eairıeme deme. 1J0r. Ve din adamlarının mabet harl· 
li, haatabalaa hemtlreler b:rlitl _,,. ,,...,., k&llflfnlerı. 11.zıMıinin 
namına birer çelenk konmuıtur • fOk ı,,ı dllflnlllıdı bir karar olduğu-

BG,ilklere çekilen tel ,asılan nu -'11ll110r. Ldik bir idarenin bu ıe-
tunlardır: ldlü laarebt etmnlnlll de pk ıazum

lu w gerfna bir laflNlrıet oldulunıı 
. Tilrlıi) .. Canaırlrılı S.,lıııtıın tekrflrlıflOr. 

Ula Kemal Alalir.,• CVllBVRIYBT - AIMin Dtıoer 
Kurultaydan çılrarclılı Jaa& ıanut oldıllu malcoleü 7'irk lcaılua

Türk kadmhimm en ulu, koruJU- lanna oerllen lntUuıp hakkının çok 
cuau olan, Önder KelD&I Atatür- 11eriılth olduğunu .ö11ledikten ••ra 

idi Türk anaama Yerdili delerin "''°' ld: 
.,. ~ ..adlr BüJiik Atatür- Şbndl,,e luular ırwellde ırwmkietbt 
ite !- alurtla ...;._ tüterek, de- 'f:':'..=ı~:!':~'!1ı'::""" 6611

• 

·~~I eodiasluia aötürece- lllLLIYBT - Alanwt ŞIUcrll EııMr 
iımıze aa eila. flrıoGnkii baımakaleline •Kateı arka· 

. ne 
tından kurultaya,. urldvhaaını lco11 • 
ınuıtur. lngiltere ve Amerikada katlı • 
lann intlhap haklarım almak ~n llGP· 

tıklan mllcadeleyl anlattıktan 10nra 
Ttırk kadı11111111 bu hakkını mlkabl• 
•iz aldllutı .,glllgor. BGf'Mluıle fi' 
ciJmle Ue bitiyor: 

"B•r haklctn bir borç karf'hla ""1'· 

dır. Cunwrlu6un kotluulan belcledl· 
li. 11•nl kazandıjı hakkı kullanırken 
611 borcu unutmamaaıdır. Unutmaıın 
1ci kmditlnl kain arkaaından çıkanp 
'brrıltaya (llJUlren Ata Tirle w c,,.. 
•rlııktıır. 

ZAMAN - EbiUdRa Zaa 11auın• 
da IQolet lnlaldbı hnkkuula Yunanlı
ların göaterdiği asabir•eti lüzumauz 
w ,,_,., buluyor. Ermeni, Muaevl, 
Kalolllt ve Prot~ltan din adamlannın 

in ...... .,. ,,.,. J'•..,.,.,.,. 
6ıı '""""' ,.,., ,..,.,.,,..,.,,.. .... 
ret ..,,,,r. 
AKŞAM - DilnllG Udüatligatımla 

l,..Uterenba ,,..oldlnden baluedibMk· 
te ve yaVGf llavtlf dllzelmekte olduğu 
töyleJMldedir. Şlmtllki halde dlln11a • 
11111 ga •al ( Alman11a - Japanga) w
ıa ıol (1'rt11t11a - Amerika- 80rJget) 
polillkaauu taklp etmek üzere oldalıı· 
nıı Uffw Hlgor. 

SON PO!/f' A - Ruluud bgaletlwe 
tlalr ra4a Tllrlrlerfıe •ld lafl#lfetı. • """' ,.,.,.,,,. ..,,,.,..,.,. ..,.,.. 
..,.. """"' ..ı lftedenl bir ,.,,,,,.,. 
_., ıtWtlerfıd tı11lllllflor. SM rda
ld elbfulırln luıllcıntuı lnkıldbın da 
&una &lr delU •GflfOr. 

Bundan aonra, Almanya 
kmda ton çıkan pyaıu dikbt 
vayetlerin hepsinin birden 
bine airitilmlt ve ordu Ue • 
met erkim araamcla katiyell 
~ olmaclıtı 1111.enaıaP': 

H• Hltarln, 30 buirdl' 
slhl ,.m im ''teml.leme,, 
ceaincle oldulu ta:riaaı da 
edllmlttit. 
~~relti 

Fon Friç'ln, l»ir muhtıra 
aclerek Reiaicumhur " 
H•Hltı........dillllalerl. 
tan .... ,.landır .. el ........ 

Bundan baflra, m8claf8a 
C...I Fon Blom .... 'ill 
it pçtilinclen aaidc TUi~ 
rar batlı,abileceli bildi 

• • • 
Naayonal aoıyaliıtlik 

taiya çİkarma dolayııi1I• 1'k 
li tevldfat yapddıiı .&11....,-

• 
M. Saitonun söılefl 
Boaton, 8 (A.A.) - .,.. 

ziyafet eanuında nutuk ,...a. 
Japon eefiri M. Saito d-:;: 

"lnailtere ile Amerika 
diıine u:yacak oı .. ıar, J 
800.000 tonluk deni• ku 
ni ,arıyanra indirm•I• L ...... ..,.., 



HAB.t::R - Aktam J#ostası . .... 

eıtün, q&üşiim: 
~~==~~~~~~~i7.üıµı=.tco======~= 

1 --k • ş ıl nı a mı ş sözleri 
Ullanmak için ••• 

~4/~ttının yazısı güzel olup ta on 
re11 1' arama Dergiıini ele geçi· j 
itr:.~rtdaşlarım varıa, onlara bu 

1 
e11d

1
• en naııl ıöz ıeçileceğini 
1 d'· .. C" ll§unceme göre anlatayım: 
OtiiYo k' l • • d ·, rum ı, yazıcı ar ıçın e 

ıi 0•rnanlıca bir lakırdının kar
Qrı/. ını ararken, onu dergide bu
~i Q~: orada yar.ılı ıözlerclcn ge-. 
8 gll?el birini alanlar var.. l 
11 ~lltın böyle yapılması, dün an· 
'u-ırJi 'b • 'r 8 gı i, fürkçenin ortasında 

·. cıbu dineği (kulesi) yarata-
ır, 

114 .. 
Qf,. 0.rıce, "ô:: türkçe liigat pa-

Tramvay 
Maçka içlerine 

uzatıhyor 
Öğrendiğimize göre Harbiye -

Maçka tramvay yolunun sonu bu
gün Maçka palasın önü iken bu 
hat Maçka mahallesi içine kadar 
uzatılacaktır. ı 

Bu yolun planları hazırlanmı~ 
ve Ankaraya gönderilmiıtir. Tas
JiktE'n sonra, havalar iyi giderse 
hemco : ~ <' baflar.aC'al.. ve m.nta 
kadt.ı hat işletm~ee a~ılmıt bulu-
nacaktır. ı 

iğrenç bir 
hadise! 

Bir kız çocuğuna 
tecavilz edilmiş 

oı~:::htc::n,, vazgeçmelidir. Bir ı 
rı bana sunu sordular: 

'I( w • 

, tııum, (ses) in öz türkçesi 
Tr; mvay tarife komisyonu 

Tramvay h~·;fe komisyr;nu Pi\·ıl Sabahatin annesı Zehr:ı, 
zartesi günü toplanacaktır. babası Ahmed ile ortada 

: Ccnırn, (ses) türkçeclir. Önümüzdeki ay bafında Üskü
bc }' ~~' türkçcsini değil, öz da~ su şirketi tasfiye komfoyonu 

flrancı Hamdi 

e ·~rrıı soruyorum... da toplanacaktır. Alemdar polis merkezi tarafın· 
ll.rılC?r, lı•ç duyulmamış, İfitil- Tünel firketini alakadar eden dan evvelki gün bir kıza tecavüz 

bir sözün ağzımdan çık· bina meselesi üzerinde bat müfet- hadisesine el konmuı ve bu iti 
;:

1 ~chliyorlardı. · ı tişlikle tirket arasında uzlaıma yapmağa teşebbüs ettiği iddia o
• 4ı fimdiyedek kullandığı- hasıl olmuştur. lunan adam yakalanarak adliye-

,; 'Yiiıae yüz türkçe sözlerin hep Gene bugünlerde Tünelin tel ye verilmiştir. 
1ı' Clrtık ağza alınmaz olmu§lar- kayışlarının sailamlık derecesi On beş gün evvel yapılmış o-
"0. muayene edilecektir. lan bu mesele etrafında kızın ana 
. 'Yelim ki böyle düşünenler ve babasiyle görüşen bir muhar-

~~ :Z.Üğürdüdür... Yazıcılar Metresin sarımsak- ririmiz, öğrendiklerini ıöyle anla-
' - alr1ılmıs dururken - en lıyan adam tıyor. 
' 5<:leri scçen-liigat paralayı- Kadırgada fırın sokağında 19 

L Ko.sımpaıada kira ile oturdu· 
11 '"•ik değil a... numaralı evde Ahmet ve kar111 
~elice .. .. kf k ğu evde karısını öldürjip odanın • oz tur e yazar en a· Zehra ve kızı Sebahat oturmak-

'ıı; ' ' altındaki toprağa gömmekten 
~ •11l\ıı lakırclılan kullanmag"' a tadırlar. Sebahat on bir yacında-

'tıı suçlu Osmanın dün ağır cezada 'I' 

~Q ltıQrnı~lardan kaçınmağa ça- muhakemesine devam edilmif, dır. 
tQh. ~ltdır. Bu olamayınca Ta· . . .. 1 . Sebahatın Sultanahmette Bin-
, ''IQ /} muhakeme ıahıtlerın getırı mesı k d 
do. ergisine bakmalıdır. Ora· · . . b . . d' . .. .. birdirekte Terzihane so ağın a 
.;ı~ ~.. (K T ) d (A ) ıçın u ayın yırmı ye ıncı gunune 
111 " >'anına ya a oturan Aliye isminde on dört yaf-
'1- >e , '1 · l'd: bırakılmıttır. 
'Qı. -1c:<ı.ılı olan arı ıeçme ı ır. __ ,...__ larmda bir de arkadaşı vardır. 

'/' ~ıtıQ Dergisinin bCI§ına bakar· 4 7 iucl ilkmektep Aliyey,e on beş ,gün kadar evvel 
l fil.~i .__,_ .i'..V T. ~--!-.~·-· ~~l1'rK11ttrllkH!ft1~~~olund-. ..-.-.J -

" rl.~, (A.) r.ın da bütün Anado- ti tarafından Kültür Bakanlığına Hamdi adlı bir adam sarkıntılık 
t10.~t~ olduğunu görür•ünüz. t · b k km' f k t b 1 v w bir kısmı kirasız olarak verilen e mış, ıça .çe ıf, a a un a-

' e bir •Öz dururken ba§ka· & .._ Beyoğlundaki 47 nci ilk mektep ra Aliye aldırış etmemi§, Hamdi, 
lb.ı ~~·rtaek aykırılığa kaçmaktır. • 
~~,. Jlohsa, öbür bclgilerin ( İ· binasının tamamını mektebe has- Aliyenin bu alakasızlığına ve red 
'~t·'"i11) ne demek olduğunu, retmek için teşebbüslerde ' bulu- cevabına: (Seni öldürürüm, fa. 
111...; 11li nulmaktadır. kat kıyamıyorum, bari senin ar
.'ll!ı.J 11 bafına bakarak, yokla-
l ~'>cır H B .. L. • Talebesi pek çok olan o civar- kadacın olan ııı.u Sebahati bana ge-'."11 .J ' em atı turlq'esıne, :r :r 

f " \(e L • k da bu mektep timdiki halde yal- tir, sana para veririm) demİf, A
~ıı,... CJı.zlın çağlarımıza ya ın 
L "•ı ·· nız iki sınıflıdır. liye de buna razı olmuıtur. "lict· 0 tekilcre üstün sayıp ıe~-
'>e~'· Böylelikle, kulağa daha BUtUn mektepler Aliye verdiği sözü tutmak için 
~ ) •öıler bulunacağı gibi, bü- Sebahati bir çok defa gezmeğe 
't, ~cq~cılar bu yoldan giderler- tef lİŞ edilecek davet etmiş olduğu halde Sebahat 
\rQQ!r Yukarı ef sözleri ıeçmİf Şehrimizde bulunan bütün kabul etmemiştir. Nihayet geçen· 
ı... r, 8 '- 'l d' .,. d" L mektepleri tefti• için kültür ha - lerde Aliye, Sebahatin evine elin-""' ~ aoı ınegrne uşme11- ır 

llrttıluru%. kanlığı umumi müfetti§lerinden de bir tepıi ile gelerek: (Sebahat, 
h ~ (VI· rfQ) on iki kişilik bir heyet ayrılmıştır. haydi §UDU fırına götürelim) di-
Q~ Heyet bütün mektepleri iki ay zar ye sokağa çağırmıf, Sebahat ( pe-
~ OğJ u otellerinin fmda dolaşacak ve neticeyi bir ki) diyip fırına gitmittir. 

I · odları . raporl~ kültür bakanlığına bildi • lki küçük kız fırına girer gir-
~i iıtti"· . recektır. mez Hamdi bıçağını çekip Seba-
~ llteıı i•tnıze göre Beyoğlunda-
.,. erd b l Basın kuru- hati fırının iç tarafına alıp zaval
~ k~lir en bazıları isimlerini Is tan U lı kızcag" ıza, ag" zını eliyle kapıya-
~lı .1.~rek öztürkçe isimler koy- t 1 t 
~ \(lttün .. 1 d' mu op an ısı rak tecavüz etmek istemiştir. 

~ ~ , rnuı er ır. lstanbul Basın Kurumu (Mat-
~ ··~0 l"ada, uzun za,nandanbe- Hamdi bundan sonra kıza, a-
~~'İlldhl ' adiyle anılan otel, buat Cemiyeti) üçüncü toplantısı- na ve babasına bir ~ey söyleme· 

"1J eı- ö d k d nı dünkü pertembe günü kurun mesini ve şayet söylerse kendisi-
• !),, , ~::e avranara a ını merkezinde yaptı. Eski zabıt o-
~· ~l'i Sevırmiştir. ni keseceğini söyliyerek korkutup 

1~ .ı •to) I< • . kunarak kabul epildi. Yapılan ba- evine yollamış, Sebahat ta Ham-
i. '. 1.1~ 'dt' ontmantal otellerı · zı münaka•nlar üzerine genel ka-
~1)' ~ • ı I · · :s diden korkarak meseleyi kimseye tıı-. ını çevırece ' erı soy • tip Etem izzet Benice istifa etti-

t q~Y ğini söyledi. Yeni seçim yapıldı. açmamıştır. 

Aradan bir kaç gün geçtikten 
sonra kız, hasta olarak yatağa 
düşmüf, ana ve babası bu hasta
lığı apandisit zannederek Şi§li ço· 

Taşla 

Arkadaşının 
başını ezmiş 1 

Beşde gelen 
Cümhuriyet Gençler mahfel 

"Beıte gelen,, vodvilini 4e muvaf 
fakıyetle sahneye koydu. Fransız 
cadan adapte olan bu eser Raşi' 
Rıza ve arkadaşları tarafından ev 
velce bir çok defalar oynanmış e 
ıerlerden biridir. 

Evvelki gece yarısı Şehremi- Bir bankanın direktörü olar. 
ninde, Saray meydanında, laken- Nasuhi karısı Me1ahatı altı aydar 
der ata sokağında üç kişi arasın- beri Selma pastahanes=nde, Selmıı 
da bir kavga oldu. Bunlardan bi· isminde, bir kızla aldatmaktad;r 
risi hafif, birisi ağır olmak üzere Fakat Nasuhi bu kızdan hakiki ia· 
yaralanarak hastahaneye kaldı- mini gizlemiş ve kendisini ban· 
rıldı. Birisi de tevkifhaneye gön· ka muhasebecısi Mahmut diye ta· 
derildi. mtmıştır. Bu sırada Nasuhi Sel · 

Ağır yaralının kardeıi tarafın· madan ayrılmak istiyor. Esasen 
dan bir yazıcımıza anlatıldığına Selma da pastahaneye devam e· 
göre! bu hadise töyle olmuştur. den Ziya isminde bir ıairle ala· 

Şehremininde Mevlevihane ka- kadardır. Selma bu taire kendisi · 
pısı caddesinde oturan Faik, Şeh- ni eski, zulüm gprmüş bir prenses 
remini, Saray meydanı caddesin- diye takdim etmiş ve bundan il· 
de köftecilik yapan Hamdi, ayni ham alan şair "Çamurda zanbak,, 
semtin lskenderağa mahallesin - İsminde bir roman yazmağa baş-., 
den Nakkaş Yakup isimlerinde üç lamıştır. 
arkada~ evvelki akf&Dl, daha ak- Nasuhi ile selma ayrılma.dan ev· 
ıamdan başlıyarak gece yarısına vel son akşam yemeğini berabeı 

kadar rakı içmitler, sarhoş olmuı· yemeğe karar veriyorlar. Faka1 
lar ve artık içemiyecek bir hale tam bu esnada ıair geldiğinde11 
gelerek evlerine gitmek üzere yo- Selma pot kırmamak için Nasuhi · 
la düzülmüşlerdir. yi kendis:ne babam diye takdim 

Üç aarhoı arkadaf, Saray mey- ediyor. Şair, Nasuhiye Füzuli is · 
danı caddesinde lskenderağa ıo- mini koyarak romanına ithal edi · 
kalma geldikleri zaman içlerin- yor.Gene aynı bankanın hoppa bi1 
den Faik, gazel söylemeğe ve ba- daktilosu Selmanın arkadaşıdır. 
ğırıp çağırmağa ba§lamııtır. Selma evvelce Mahmut olarak ta· 

Faik, hakikaten, her rakı içi· nıdığı Nasuhi ile olan macerasını 
şind~ mutlaka eazel söyleyip ha- kendisine anlatıyor. Daktilo, ban • 
ğırır, çağırır ve fakat bunu ora· kada Mahmudun yanında çalı§· 

nın ahalisi bildiği için hoı göre- makta olduğundan ihtiyar bir a . 
rek, sea çıkarmazlarmıf. dam olan Mahmutla alay etmel. 

Ancak Faik'ın o geceki arka- istiyor, Mahmut kızıyor . 
daşlarından Hamdi il~ eskidenbe- Diğer taraftan şair, Selmannı 
ri araları açık olduğu için Hamdi, babası zannettiği Nasuhinin evine 

(Sus, bizim b~şımız~ , bel.aya mı giderek karısı M~!ahate Nasphj."l~n r 

•okac·ke~~ cla~e Faika hır tokat ..Selma isminde hır kızı, ~ld~i~n~ . ıhı 
atmıt ve ışte bu suretle başlıyan ve bunu evlatlığa kabul etmesini 
kavgada Faik ağır ve diğer arka- rica ediyor. Melahat te kabul etti· 
datları Yakup ta hafif surette ya- ğ~nden bu şekilde Selma Nasuhi • 

ralanmıştır. . nin evine geliyor. Nasuhi foyasını 
Hamdi, ikinci vurduğu tokat- meydana koymamak için bunu ka

la yere düfürdükten sonra eline bul etmek mecburiyetinde kalıyor. 
geçirdiği koca taşı Faiğin kafası- Nasuhi ayni azmanda Mahmu. 
na indirmek ·suretiyle kafatasım da büyük bir menfaat göstererek 
parçalamıştır. Selma ile'1ltı ay yaşamrı olduğu· 

Eminönü belediye memurların· nu kabul ettiriyor. Mahmut bunu 
dan Feyzinin evi, kavga yerinin her yerde söylediği gibi taire de 
önünde bulunduğu için Feyzi gÜ· söylüyor. Şair kızıyor ve Selma -
rültüyü işiterek uyanmış ve düdü- nın kendis=ni aldattığını anlıyor. 
ğüne sarılıp bir çok defalar öttür- Bu esnada Selma geliyor ve ihti
müı, bunun üzerine bekçi ve P0 • yar muhasebeci ile bir alakası ol
lisler yeti~erek Hamdiyi, elindeki madığını ve diğer bütün hakikat
kanlı liitla yakalıyarak karakola, leri söylüyor. Şair de kendisini af
yaralıları da Gureba hastahanesi· fedip evlenmek Üzere lzmire ha • 
ne götürmütlerdir. faik'in haya- k t d" l re e e ıyor ar. 
tı tehlikelidir. Ye.kup iyiletmek . . . 
·· d' H d" d"" .. dd . Eser ıyı hır surette sahneye kon-uzere ır. am ı un mu eıu- . -' .. 

du. Sahne tertıbatı, aekor, ışık gu• 
mumiliğe teslim edilmiştir. 

Rıhtım şirJ,etl me
murlarına tazminat 

Rıhtım ıirketi müdürü M. Ka
nonj Ankaraya gitmittir. Orada 
şirketin hükumetçe satın alınma 

mul<avelesini imzalıyacaktır. 
Rıhtım ıirketinin hükUnıete 

geçmesi dolnyısiyle işlerini kay -
bcdecek memurlara verilmek Ü· 

zere şirket, hü'ı.umetten 100 bin 
lira avans isterni:11tir. 

zeldi. Salonu ta~ıran kalabalık 

cidden güzel iki saat geçirdi. 

•~'.it>hClaltec U m kaybo du Toplanan reyler neticesinde Etem 
~ '( ı izzet Benice, mevcut 39 azadan 
\ lJılt\ ~l u, 6(A.A.) - Tayya • 20 inin ekseriyetiyle, yeniden ge
>tı~ ~ t 

1 
e onun iki yoldaşının • nel katip seçildi. Sonra beş kişi

Qıı•ltıl', ~a.tten heri hiç bir haber lik idare heyeti seçimi yapıldı. 
1
di ~alendilerini sağ bulmak Halil Lütfi, Zeki Cemal, Fuat, E-

Jtıı~· l'"'•t tnanıııttır. . T h . M F .k M S . '~ "• Y nıs a sın, umtaz aı , • aıt • ırrn 1 
~· ~ th a e.ra iştirak eden 27 seçildiler. Beı kişilik haysiyet 
1 ~tı .. ;oare • d 
~ oll'n sın en bir Honolu - divanına da Asım Us, Selim Ra-

t" '°1J ın. ı 
tij ..... l'~kı 1 cenuhu~da, akıntı gıp, Necmeddin Sıı.dık, Refik Ah-
l ili'• erıın k 

cuk hastahanesine götürüp mua- Bir şehir miltehassısı 
yene ettirmişler ve fakat hastaha- lzmir, Uıak ve Manisa beledi
neden kızın hastalığı apandisit ol- yeleri tarafından bu şehirlerin pla 
madığını ve belsoğukluğu oldu· mm hazırlamak üzere çağırılan 
ğunu söylemiıler, ana ve baba te- mütehassıs M. Rene Danje, bu 
laıa düımüt ve kızı sıkıştırmıılar, yerlerde tetkikatını bitirerek dün 

Şair Ziya rolünde Retit te her 
türlü takdirin fevk:nde idi. Bu 
genç herhangi bir sahnede bir ro
hi rolünü yapan"Lutfi de Zor ro· 
edecek derecede olgundur. Nasu· 
hi rolünü yapan Lutfi de Zor ro -
lünde h:ç aksamadı. Nebahat, Gü
zin, Cavidan, Neriman, Vahit, 
garson, hatta pastahanede oturan 
ve susmak rolünü yapan delikanlı 
da hep içten oynadılar ve amatör 
sahneleri için güç olan "Beşte ge· 
len,, eserinin muvaffak olmasınd~ 
ayrı ayrı hisse aldılar. 

Cümhuriyet gençler mahfeli 
artık olgunlaşmı§, ~uurunu bul
muş, ve hitap ettiği kütlesi taay
yün etmi~ bir varlıktır. Bu kütle 
memleket:n gençliğidir. Yukarıda 
bir münasebetle zikrettiğim kala
balık, rağbet, muvaffakıyetlerini 
İspat eden en beli~ delildir. 

~~l.it d!du"' e te olan bir şey met, NC§et Halil Atay seçildiler. 
~~ t~t" gun:Ian, bunun kay • "İstanbul Matbuat Cemiyeti,, 

'~ "'re l ~· ~ c".\t 0 up olmadığını an- adının "İstanbul Basın Kurumu,, 
'· 

1 
""' '~acaktır. ·ı · · · · d '\ q \"~~ <Ye .

1 
na çevrı mesı ıçın nızamname e 

~"ıtttı"" ın.1 er de araştırma • değişiklik yapılması kabul edile-
edıvorlar. rek toplantı~a son verildi. 

kız da batına geleni anlatmıştır. tehrimize dönmüştür. 

Sebahatin anası meseleyi öğre- "';;;;d~ri-1;J;,-;·;::;."'"'d;.,_"'i;~;kif 
nir öğrenmez polise müracaat e- edilmittir. • 

derek Hamdiyi yakalatmııtır. Yapılacak tahkikat bu iddia
Hamdi, cürmü ink.ar etmektedir. nın doğru olup olmadığım mey-

Kendisi dün evvela muayene· dana çıkaracaktır. 
Gençleri ve onları idare eden -

leri tekrar tebrik ederiz. M. S 

• 
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BÜYÜK DENİZ ROMANI 

~ Şabla Yavrasa ~ 
Şikayetler temenniler 

Batakhktan 
şikayet 

~T: 5000 
1 Yazan: Kadir Can no.19 1 

Eyüpte Otakçılar Fethi Çelebi cad
desinde 37 numarada Bay Mahmut Şe

rafettin mektubunda diyor ki: 

Yazan: 
Aka GUndUz no.ar 

Çakmakla kavı tutuşturdu, 
etrafına barut döktü ! 

"Sular idaresinin döıediği su borula
rı yüzünden yağmur yağdıkça caddemiz 
çamurdan geçibniyecek bir hale geli
yor. it güç sahibiyiz. Sabahlan erken 
akıamlan geç vakit dönmek mecburiye
tindeyizı 

Esoes iyiden iyiye dirilmitti. 
Bugün dıtarıya ilk çıkacak, ve 

akşama dönmiyecekti. 
Versay, Noyi, Sevr falan hep

si bitmiıti. 
Yukarıya, gemının bordasında

ki ~ıma kütüklerine doğru fırlattı. 
)pin ucu kalın ve sert tahtalarda 
tok bir ses çıkardı ve bir yere ta
lcılmadan geri geldi: 

Ali: 
- Ya duyarlarsa? ... 
Diye titredi. Etrafı dinledi. Fa-I 

kat sessizlik eskisi gibi devam e
diyordu. 

Bir kaç dakika böylece geçti. 
Bu sefer daha İyi tasarladı. il

meği büyülttü. Yukarıya doğru 

bir.daha fırlattı. ]pin ucu daha tok 
bir ses çıkardı; geri gelmedi. 

Ali, elindeki ucundan yavat ya
vaş çekti, asıldı. Kuvvetini gittik
çe arttırdı ve ipin yukarıya iyice 
takıldığını anladı. 

Kayığın içine doğru bir daha e
ğildi. Oradaki balyozu aldı. ipe 
tutundu, tırmandı. Güverteye çık
tı. Etrafta biç kimse görünmiyor
du. Arka direkteki fener, ancak 
bir iki adım etrafını aydınlatıyor
du. 

Yağmur damlalarının gemiye 
ve denize çarpmasından çıkan 

sesler, onun yukarıya tırmanırken 
ve bir kedi gibi gezinirken çıkar
dığı sesleri boğuyordu. 

Kaptan köşküne doğru yürü
dü. 

Geminin arka tarafındaki kö
tesine çekildi. Burada etraf da
ha karanlıkb. 

llk defa olaridc doinıldu ve 
batının üstünde uf ak bir pencere 
gördü. Eliyle yokladı. 

Kapalıydı .. 
Biraz zorladı. 
Bir kenarının sallandığını gör

dü. Lakin açılmıyordu. 
En ufak bir gürültü yapmamak 

için kendini o kadar zorluyordu 
ki... • 

· Lakin, gemiyi nasıl tututtura • 
cakb? .... 

Anlatılan pencerenin iç tara · 
fında bir mandal vardı. 

Çerçiveyi ileri geri, yavat ya • 
vaş oynatmağa batladı. 

Alt tarafında biraz aralık var • 
dı; bu aralık yavaı yavat büyü • 
yordu. Bir zaman geldi ki elini 
sokabildi. 

Biraz sonra da pencere büsbü • 
tün açıldı. Oynata oynata manda
lı aıağıya doğru dütmüf olacaktı. 
Elindeki balyozu kenara bıraktı. 
Koynundaki eyelerin düımemesi 
için kutağını sıktı. 

Bir kedi gibi içeriye sıçradı. 

Parmaklariyle kenara tutunarak 
sıyrıldı. Bir kaç saniye sonra 
kendisini yumuıak bir sedirin üs
tünde buldu. 

Orada bir kenara çekilmesi, 
u1z çökmesi, örtüyü batının üstü
ne, kendini büsbütün örtecek su
rette atması bir oldu. 

B;r çakmak, bir kav ... 
Tutuıturdu. Biraz ilerisine iki 

avuç barut döktü. 
Minderin birisini belinden çı • 

kardığı hançerle boydan boya 
yardı. • 

Birisini daha yardı. 
Yastıkları parçaladı. 

Tututan ufacık ateıin üstüne 
hafif hafif koydu. 
At~ bUyüyordu. Neredeyse a

• ev nlacaktı. 
Yerinden fırladı. Geldiği pen

cereye- sıçradı. 

Sonra pencereyi iyice çekti, el
bisesinin ucundan bir bez parçası 
kopardı, ara yere sıkııtırdı ve ka
padı. 

Kenara bıraktığı balyozu eline 
aldı. 

Kuytu köıelerden süzülerek 
anbar kapağına doğru yürüdü. 
Yağmur hafif hafif devam edi

yor ve etrafta biç bir ses duyul
muyordu. 

Anbar kapağına geldi. 

Oı ası kapalıydı. Fakat sürgüsü 
dııarıdan sürülmüıtü. Zaten o, dı
tarıdan değil, içeriden açılmıya

cak tekilde yapılmıttı. 
Ali kocaman halatların, sarıl • 

mıt yelkenlerin dibine çömeldi. 
Olduğu yerde nefes bile almadan 
duruyor, kaptan köıkünün hala 
niçin alev almadığını kendi ken
dine soruyordu. 

Caddede tek bir fener yok, çamur ise 
bol. Bizi bu bataklıktan kurtarmak için 
ne yapmak lazımsa biran evvel yapilma
sı için makamı aidini haberdar etmenizi 
çok rica ve istirham eylerim efendim.,, 

Sahpazarındaki depo 

Elektrik Şirketi bundan bir müddet 
evvel, Salıpazannda deniz kenannda 
bir ııatie depo ve ıubesi açmı§tır. 

Burası ayni zamanda tramvay mal
zeme deposudur. 

Salıpazarında oturan okuyucularnnız
dan bir kısmı bize müracaat ederek bu 
deponun sabahlara kadar çalııtığını, sa
hile kum, ve malzeme taıımak içiıt ya

naıan tramvayların, ve yüklenme ameli
yesinin gürültü, patırdı, gıcırtısından 

aylardan beri, sabahlara kadar uyuya
madrklannı, bu yüzden o civardakilerin, 
adeta sinir hastalığıncfuğradığını yana 
yakıla söylediler. 

Halbuki aletin kokusu ona ka- ·••••··································••··••••• ··-····· ... 
dar geliyordu. 

Yoksa barut ıalanmıştı da alev 
almıyor muydu? ... 

Halbuki ıslandığını hiç hatırla
mıyordu. 

Her biri birer yıl kadar uzun, 
cehennem kadar üzüntülü saniye
Jer geçti ... 

Harp 
Geliyor 

1911 
Yazan: Fransi Dölezi 

Bugün dünyanın en büyük e
konomi yazıcısı olan F ransi Dö
lezi 1911 senesinde "Harp ge
liyor,, ismi ile bir kitapcık yaz
mııtı. 

Oniverıite açılmı§, bir kaç gÜ· 
ne kadar derslere batlanacaktı. 
Rektörlüğe dileğini yazmııtı. Al
dığı karşılık parlaktı. Rektör o
na diyordu ki: Yetiımit gençle
rin pek çoğu dönmezliğe kanıtı. 
Tek tük kalanlar arasında sen de 
varsın. Bu yıl isin doçent yap -
tık, önümüzdeki bütçede profe
sör yamağı olabilirsin. Hemen 
gel. 

Kahvaltı masasından kalktı. 

Şöyle bir iki gezindi. Zeus kol
suz yavuklusuna çay içiriyordu. 
Esoes: 

- Beni dinle Zeus bacı, dedi. 
Sana bir çok borcum var. 

- Ne borcu? 
- Sen unuttunsa ben sana an-

dırayım. Dört buçuk yıl önce 
torba, ayakkabı almak için ba
na bir avuç gümüt para vermit· 
tin. Sonra bir ergün buraya gel
dim. Senden yirmi lira aldım. 
Bunun onunu Saroya, onunu öte
kine verdim.. Gelecek paraları 

geciktiğ~ •;in ... Onlar ödeyeme • 
den öldüler. Borç bana kaldı. 
Borcum etti mi sana yirmi lira 
ile bir avuç gümüt? 

- Peki, ne olacak? 
- Hırçınlatma ! Sonra yavuk-

lun seni beğenmez! 
- Şakanın'sırası değil! 

Birdenbire kaptan kötkünün 
pencereleri kıpkızıl oldu; etraf, 
gündüz gibi aydınlandı. Camların 
aıcaktan çatladıfl duyuldu. Bir 
saniye aonra da alevler etrafı sar-

- Şimdi bana ne verdin? Ye-
0 zmana herk~ş b.uP• ni tuttuium panaiyoll odaa1D1n 

gülmüştü. ·~ ilç aylığı için dokuz lira. Uç ay-
dı. 

(Devamı var)' 
lık azık katık için ayda on bet Fakat 3 sene sonra harp pat. 
liradan kırk bet lira. Kırk bet, 

ladı ve yazıcının söyledikleri 
aynen çıktı. yebnit dört. Demek benim sana 

Mahmud Saim bir dokuz daha elli dört, yirmi daha 
sene hapse mah- Harp yetmit dört lira ite bir avuç ıü-

kdm oldu Gene müt borcum var. 

Geliyor - Varsa ne çıkar? 
Galatada Elyadi hanında ida • O 

193 4 - Ben doçent oldum. nü· 
rehane açarak bir takım mecmu -

müzdeki yıl da profesör yamağı 
alar neırettiğini ve 40 · 50 lira Şimdi de ayni yazıcı "Harp olacağım. Bunu s":.na iki yıl için-
maatla veznedar, tahsildar, mu • tekrar geliyor,, ismiyle bir bat· de aydan aya öderim. Ha! Şu-
hasebeci gibi memurlar aradığım ka kitapçık yazmııtır. nu da söyliyeyim ki bu iki yıl 
ilin ederek nıüracaat edenlerden Pek yakında içinde yeni bir genel savat da-
120 liradan 200 liraya kadar ke- ha çıkmazsa.. Çıkar da gider • 
falet akçesi almak suretiyle dolan HABER sem, gider de dönmezsem, bor-
dırıcılık yapmaktan suçlu Mah · Olacak harpleri keramete . cumu beni boğazlayacaklar öde-
mud Saimin muhakemesi dün bit- yakın bir deha ile haber veren sin! 
miıtiı. bu büyük yazıcının iki kitapçı- Zeus ayağa fırladı: 

Birinci ceza mahkemesinde ğını da Fa. ya çevirtecek ve ya- - Sus Esoes ! ded. Senin adın 
cereyan eden bu muhakeme neti- zacaktır. dört buçuk yıl öncesine kadar 
cesinde böyle tahsildarlık ve mu-ı----_-_ •• _ .. _ •• _ •• _ .. _ •• _ .. _ .. _··-··-··-··-··-··-··-··-···---·-_ .. _._-_·----ı Miskin' di. Sonra gördük ki sen 

huebecilik için müracaat eden Yeni rteşriyat: · pek çetin, özlü, uı'lu, kamuyu 
Hüseyin, Sabri, Süleyman, Tabir, ayaklandırabilen bir varlıkmıt • 
Faik ve Mehmed'in 120 - . sın. Miskinin eski miskince lif-

Milliyet refikimi~inmÜdürü ve 1 A b .. n yap liradan 200 linya kadar parala- arı neyse ne.. ma ugu • 
batmuharrirlerinden Ahmet Şük- macıklar yapıyorsun. Senden u-

rmı dolandırdığı tahakkuk etmit, E b'l ki d rü smer, otomo ı mera ısı ır. mulmaz ıeyler söylüyorsun. 
Mahmud Saimin üç sene altı ay Şoförlere ders vermek için imit Zeus gözlerini sildi. Esoes 
müddetle hapse konulmasına, 300 gibi, caddelerde pek ağır yürü- tatlı bir sesle sordp: 
lira ağır para cezası vermesine, düğünü görürdük te, kendisinin _ Sözlerim seni ağılandırdı 
38 lira mahkeme masrafı ile do • direksiyon kullanmakta müptedi mı? (kederlendirdi mi?) 
}andırdığı paraları ödemesine ka- olduğunu sanırdık. _ Ben batka ıeye üzülüyo • 
rar verilmiıti. Fakat, meğer, Ahmet Şükrü 

Bundan bafka Mahmud Saimin Esmer, bu itin pek ustası imit. Av
ruhsataız ve beyannamesiz mec- rupada kendi otomobili ile 9.000 
mua netretmekten dolayı ikinci kilometre katetti ve bunu bir cilt 
ceza mahkemesinde cereyan eden halinde bastırdı. 
muhakemesi de neticelenmit, o • Eser, Milliyet refikimizde tef
rada da suçu sabit olarak kendisi rika edildiği sırada büyük bir a-
400 lira ağır para cezasına mah - likayla takip olunmuttu. Pek me
kUnı edilmit ise de bu kararın raklıdır. Resimleri de vardır. 
temyizden nakzen gelmesi üzeri • Kitabı okuduğunuz dakikalar
ne muhakemesine tekrar devam da kendiniz seyahat etmitsiniz 
edilmit ve dün öğleden sonra bi • zehabına kapılacaksınız. Ayni za
rinci ceza mahkemesinde icra kı • manda, istifade edeceksiniz. 
hnan durutma neticesinde Mab - F\fatı elli kurut olan ve hacmi 
mud Saimin bir sene hapsine ka • 200 sayfaya yakın olan bu kitabı 
rar Yerilmittir• .._; tavsiye ederiz. 

rum. 
- Söyle de avut (teselli) ara-

yalım. 
- Ayrılık beni bitiriyor. Sen 

bizden ayrılıyorsun. 
Şimdi de kolsuz zabitle Esoesin 

gözleri do1muıtu. 
(Bir dakika saat hafı.) 
- Zeus bacı! Sen adamını 

buldun. Bırak beni. Ben de la
b 'lratuvarımda aradığım insanlı· 
ğı bulayım. Söz veririm ki dü • 
i;ünüze geleceğim. Çocuğun ol
gelmemezlik etmem. 

- Niçin bu kadar seyrek?. 
d1.ağu gün de töyle bir uiJvmı.. 

Alma ve başka dıle çevirdi 
Devılet yasasınca koruludar· 

Çocuğumu evereceğim gün 
- Öyle çok itlerim var Jô. 

yancl"n kimya, fizik doçentlil' 
derken, chür yandan tıp 1"" 
cağım, bakteriyoloji ya 
elektrik ve radyomoloji ya 
ğım. 

- - insanlığı bulmak için 
Üçü de sustu. Kolsuz zabit 

acı güldü: 
- Bulacağın insanlığa bir 

kol takınağı unutma! 
- Senin eski kolların gibİ 

likten daha sağlam bir çift 
bulabilsem ... 

- Bana mı takardın 1 
- Hayır!. 
-Ya ne yapardın? 
- Loitcorçların, Klem• 

rm, Hohenzolemlerin, ti•: 
burgların, Romanoflann ~e 
tün bu insanlığı bozanlarJJI ., 
fal arını ezmek için balyoı 

kullanırdım! 

Siperlere sürüne sürtüne 
yanı sıyrık bjlvulu ile el 
nı holün kötesine koydular, 
fon edince göndereceklerdi· 
Kapıdan çıkarken Zeusl• ~ 

cakla,tı. 

inkılab dersle 
başladı 

Bu yılın inkılap dersleriol 
Üniversite konferans sal 
~rarımııtır. Derste Oni 
nin son sınıf talebesiyle 
mektepler talebesi hazır 
IDUftur. 

ilk ileral Ha ... 1.-u hCUı ~ 

katibi Bay Recep vermiıtit· 
Recep dil inkılabı üzerindl 
konuıma yaptıktan sonra 
on bet yıl evvelki Osmanlı 
ratorluğunun yaptığı feof 
den bahsetmit ve nihayet ' 
tarihine geçmiıtir. lnkıliP 
hini anlatırken bütün dün1' 
li.plarından en büyüğü ol.O 
inkılabının nasıl batladı~ 
nasıl ilerlediğini izah etınit": 

Bay Recep ikinci dersiııİ 
verecektir. 

Esrar 't ~ 
Kasımpqalı Hüseyin o 

dib, Lüleci hendek cadd.-~ 
geçe ken esrar içtiği göriil"' 
yakalanmıtbr. 

Gene esrar 1 
Galatada Kasaplar ı _b 

Cabirin berber dükkilllP': s 
miktar esr:.. bulunmuf, ~ 
1talanmııtır. 

Tramvayda ölUm 
Salmatomruklu Ahoıet p 

de biri dün sabah tranı.-1 
gınlık göstermif, fati~ 
doktoruna götürüldü~ tiit• 
kalp durmasından öbıliJf 

Kopan parmak ' 
Fenerde Katip rd ı· _.-, .. t ....... ~ 

mahallesinden makını• .,. 
__ 1,i11•1-

lııtığı fabrikada ~-~ 
mağım kaptırmıf ve ~ lı 
tuğundan iyi edibııek 
haneye kaldırılmıttıl'• 

SOREYY A OPE~~t~ 
• •• İİJlcij11 ~ Sanatkar Fahn Gul :ı.Jd 

• yo• 
bugün 15 de matine, Be ~ -~ 
Rujda, aktam 20.30 da s:.) _,
tiyatrosunda (TeJefo11c:U 
perde • ... 
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Cüzam ıların---- 1ı--------ı' . BORSA 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
kıskançlık, kuvYet, aşk Ye seyahat romanı 

M eza r lığı i Nukut (Satlş) ----§ Loodra 624 
126 
169 
215 
117 
2450 

Viyana 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
24 SÜLEYMANIN OGLU 

zabıta romanı 
Madrit 18 
Bedin 45 Nakleden : VI • NG 15 ~~~ork 

-33- Mil An o 
Brüksel 

Varşova 

Budap~te 

24 Tefrika No.107 
26 

- yoksa gelmiyecek misin? !"""'"""""""""""" 

r......, Sekizinci ayın dördüncü 
.~ii tnü? Diye sesi titriyerek 
W\ltdu B 

I Cemil Rıfat bey tekil ve femail- A tina 
ce pek öyle mülhit bir adam gö- - Cenevre 

Bükreş 
8I8 Belgrat 

!Yazan: - Maalesef hayır .. Sizi kırmak ; 
17.50 
58 

d"" • u, Ihlamur köyüne gel
l~ •• . ızın tarihi yahu .•. Ağusto-

JJll ~ dörd·· u .• 
it - Tesadüf eseri olacaktır •.• 

"Mahir: 
t~et ı_ 
, • ou, buraya, mutlaka bir 
taadüf eseri olarak yazılmıf. 
Gnıuınsiyerek ilave etti: 

tı. • Bu i'd rakamın batka ma
aaı olacak. 

9itin yanma kadar gittiler. 
'ııı- Ne yazık ki, kum, bütün 

tıları Y\ltmu§ ... 

d l' arihçi esefle ba§mı sallayor
tı. 

80nra sofaya döndüler. 
Diray~t Hanım onlan bekli • 

lardu. 

lli ~dınc.ağız, heyecanla yeğe-
1\111 ,,... •• b ktı .. 

ttıt J U7.une a ve onun yu-
len gelen bir azab ile kıv -

t\ııd"iını gördü. 

~ahir, aileye teşekkür etti: 
r ....... Efendim, tetebbülerim i
d~ hana cidden sühulet göster
IJ\iı. Bu lutfünüzden dolayi 

btk - ·· kk • ..... ule§e irım. . 

~~\>sahipleri, misafirlerini bah-
ilJ>ıs::na kadar teşyi ettiler. 

titı.A..dlinı, gitmezden evvel, üze
~ e ''Kaktüs,, yazılı olan lev
'tt {a doğru sarkarak yaprakla-

11.ldırdı. 
~!~.Ne güzel çiçekler .... Ne gü-

1•ını ... 

rünmiyordu. Kılığına, kıy af etine i Sofya. 24 
pek az itina ediyordu, belli... llk 1 Amsterdam 84 

Yokohama 36 istemem .. Fakat yalnız bu imkan- i Rıza 
11z .• Bununla beraber, mademki i Ş k · . Altın 931 

Mecidiye 41 
Banknot 24-0 b k . • k" .... 1;:; Prag 102 

• a ışta, ınsanı ın ısara ugratıyor- ,- Stokholm 32 
du. ---~-~_;.._~.~~---~ 

Yüzü de adi ifadeliydi. Lakin, 1 Çekler (Kap. Sa. 16) 
muhav~re uzayınca, Nuh, anladı ~ndra 625.00 Stokho~m 31125 

siz gitmeğe Rarar verdiniz.. Beni 1 I_ __ e 1~1 
gene k~~~-i Jıa~in_ıd·e· bırak~ .. Bana değildi. Fakat Aslanlı Adam da 
daha buyük hır ıyılık etmıı olur - gelmiş olsaydı çok sevinecekti. O
sunuz.. nun gelmemekte ısrar etmesine 

ki, bu adam, hiç te zekadan mah- Nc~ork ( 795066 Viyana 4.30 

d "''I ç·· k"" d""" b Parıs 1206 Madrit 58190 
- Fakat burası tehlikeli yer.. bir türlü akıl erdiremiyordu. 

Sizi bir gün ya kudurmuı vahıi "Ben de istiyorum,, demekle o
bir hayvan, yahut ta kastı olan bir nu kandırırım ümidine kapıldı ve: 

rum egı ··· un ~ ver ıgı cevap- S Mi!Ano 9 3175 Berlin 1,9779 

vahti öldürebilir.. _ Ben de istiyorum .• 
- Böyle bir ıey olmaz .. Kudur- Diye cevap verdi. Aslanlı A-

lar, ancak akıllı hır adamın ağzın- E Brüksel 3,3990 Varşova 42081 
dan çıkabilirdi. ~ Atfna 83,905 Budapcşte4,I 792 G 

Leb demeden leblebiyi anlıyan - Cenevre 2,4525 Bükreş 79,565 ~ 
cinsindendi. Hatta kendisine an - Sofya 66,2141 Belgrat 34.96 i 
latılmağa baılanılan şeyleri değil, Amstrdam 1,1755 Yokohama 2,6972 g 

mut insan belki .. Kudumıuı hay- dam: 

anlatılmakta tereddüt olunan ıey- Prag 19 0265 Moskova 1088 
van değil.. - Pek ala, dedi. Gidiniz.. Ba-

- Her ne ise .. Muhakkak ki bu na I1rarmız bo§UD& olacaktır .. 
ESHAM rada tehlike şehirlerden daha faz-

~~~~~~~-----~~t•ı 1 
Nuh, ona 4 ağustostanberi ce- ::: lş Bankası 10 u. Sigorta 00 a .• 

reyan eden bütün hadiseleri birer -

1
~ Anadolu 27,85 Bomonti 11_95 - Bilakis daha eksik.. 

h•kA tt" Ak 11 d d ki Reli 2,20 -Ben Cezayirdeyken bir aslan birer ı aye e ı. 1 ar a rr ' Tramvay 31 50 
4 ağustos, Dirayet Hanımın lhla- ıa Şir Ha~:ek 

5
1
8
5·J>0 ~ terbiyecisiyle tanı,mıştım. Onun 

ld. .... "h • t Merkez 04n · · Çimento as. 12 95 ı:: küçücük og"lunu büyu"k ormanlarda mur köyüne ge ıgı tarı tir. ~ 

Bu hikaye yirmi dakika kadar istikrazlar Tahviller E timsahlar parçalamıf .. Arkadaıı-

sürdü. Polis hafiyesi, ıözü hiç 139 Türk Bor.127651 Tramvay Sl,75 nı akrep öldürmüf •• 
kesmeden nihayetine kadar din- • .. ,, ıı 26.45 Rıhtım 17.30 ı- Aslanlı Adam: 

d. •m 6 2 Anadolu! 45.35 - Bir aslan terbiyecisiyle mi? 
le ı. • " 2 ·8 Anadolu II 45 35 

h D• t H d ı · ·1 ı- Diye tekrarladı .. Ni ayet, ıraye anmı a ı: stıkrazı Dnhı 197 00 Anadolu m 46,- ı-: 

1 ld• B d N h 1.::: ~ - Evet .. inanmıyor musun? yan arına ge ı. u sıra a, u , Ergani lstikarzı97,0 Mümessil A. 49 60 
sözünü bitirmek üzereydi. Bu ıe- Aslanlı Adam: 
fer, Dirayet Hamm hikayeye bat- - inanıyorum, dedi ve sustu . 

ladı. o da kendi bildiği gibi an- - il R A D y o~ı Aslanlı Adam artık konupnu-
lattı. ==~====;;;;....====;=~=::::!!;;;:::ı yordu. Merzukanm bütün sualleri-

Cemil Rıfat bey, bıkmadan, u- Bu g ü n ne yalnız susmakla mukabele edi-
aanmadan macerıt.yı bir kere da- lSTANBUL yordu .• 
ha djnledi. . 12.30 dan 13,30 a kadar Plak neıriya- Abdullah ve Merzukanm bü-

tı, 18 den 19 a '--dar Ça •••ti" Ot l T tün ısrarlan boıta gibniıtti. Aslanlı Nihayet: - Y - e <>- :s :s 
_ Geçen sene, h'arid manzara- katliyand~ na~il: 19 dan 19.30 a kadar Adam tamamiyle değişmit tama· 
"t'b · l b ceraya benzi Çocuk saatı: Hıkiyeler. 19.30 dan 19.40 miyle başkalaşm11tı. O, şimdi bi-

11 ı ı arıy e u ma - .. . 

• 
leri de kavrayıveriyordu. . .... 

Aslanlı 'Adamla Merzukanm 
arasmda bu konuşuş geçtikten son 
ra vaziyet artık tamiri imkansız 

bir tekle bürünmü§tü. Ne Aslanlı 
Adam ben de geleceğim, ne Mer
zuka: "Kalıyorum.,, diye biliyor
du. 

Abdullahm hareliet günü gel
miıti. Gidecekti. Merzuka da o
nunla beraberdi. işte en çok en 
çok bir saat sonra Aslanlı Adam, 
gene hayvanlarıyle beraber yapa
yalnız kalacaktı. 

Ay§eyİ de Abdullahla Merzu· 
ka beraber götürüyorlardı. Niyam 
Niyamlıyı bir giln evvel Aslanlı A· 
dam serbest bırakmı,tı. 

Merzuka gider ayak Aslanlı 'A.'. 
damı gene beraber sürüklemek i· 
çin diller döktü. Fakat o: 

'- rlpılsar~ - - --
• • . •• • • 1• .__ • • • a kadar Dunya habcrlen, 19.40 dan 21 e lakis, mag"' arada ne Merzukanm 

~ ~ a..:----·- ..... u. ..... AJL ıcın . ~. ! d d" B" J J ğ -a ... 3opranoı Baya• JJiılNltiilt H'i.nG, ne de Abdullahm kalma.ııu iati-

-Hayır, dedi. Aslan ıterbiyeciai 
ölmemiı olsaydı ıırf onu görmek 
için dediğinizi yapardım. O za
man da yazık ki gene yollarmuz 
aynlacak, siz Mısıra ben Cezayire 
gidecektim. 

Allaha ısmarladık. 

'""··ı ı ~ '-SU e gu e ... 
~ İaafir, yürümeğe başladı. 

~ d~h, onun arkasından ısoka
h0nünceye kadar baktı. 
''l&.h' ~l' ır, ne kadar mütereddit, 
~l'll..l\ı adımlarla ilerliyordu. 

ltcıl' anki bir yere çarpmaktan 
~Yordu ... 

11-

)i Saat Yirmi birde, Latif Be

'İ:· ha.her verdiği polis hafiye
f~;. Beldiğini Dirayet Hanıme-

1Ye bildirdiler. 
I~' İlk önce sen konuş baka

' Nuh ... 

b l>eki hala .. 
~likanlı, polisin yanma indi: 

d11 latif Bey sizinle a~i tren
ttli:rdı'' c . 

~'1.ernn Rı'f B ı ''Oı ~.. at ey, an amamıf 
~0ründü: 

' latif Bey mi? diye sordu. ....... ~ 
ltlııl'· \'et... Komşumuz.. Bu 
~ıı~ 1 

onun hallettiğini sanıyor
'ıııt" Nasıl oluyor da bilmiyor-

\!~? 

~~ lia~rı B b • t . 't J • • ... ana u If en 
l~ h"\> 8ey isminde bir arkada
~ ~ ahsetti. Biziqı şefimizdir. 

ıc dedi ki: 

~lııt:' J\zizinı, haydi evine koş •. 
ı.~ ... itcl ele ha 11 ~• zırlan.. Hemen bu 
~~l\a h~anıur köye gideceksin!. 
~. ?):\ •ııin adresinizi verdi. lş-

es ... ıe hundan ibaret .. 

~ 11~~hrken, k~ndisine: 
~~, ~esele nedir? diye sor
,,~ 

ıc 11.tıa ... 1 l ....._ ~0Y e cevap verdi: 
~l'ttılt J\nlatnıak uzun sürer. Pek 

'c • 

l linl'tlen .. 
'""'ltı ı. ... virne koştum. Bavu-
\ıı_ "'~ırl d 
~'G\d1 a rm. Bir otomobil~~ 

çağrılmı9tım e ı. ır yan J§ 
1 a 21 den 21,15 e kadar Plak ne§riyat: ti -

düsmemek için, geriye doğru git- aytro musikisi, 21,15 den 21,30 a kadar yordu: 
mc.~ ve sizin yaşadığınız dakika- A d • - Siz biran evvel yola çıliın .. 

na olu •Jansr, borsalar, 21,30 dan 22 - Afrikanm bu büyu.'k ormanlan i
lan sizinle birlikte yaşamam la- ye kadar orkeserta, 22 den itibaren rad· 
zımdır. Bu akşam hiç bir ıey ya- yo caz ve tango orkestrası çinde böyle bir adamın bulundu

ğunu hatırlamanız da bana yeter. pamayız. Yalnız umumi cihetin
den bir tavsiyede bulunayım. Fa
kat, bu, pek ehemmiyetli bir tav
siyedir: Etrafımızın şüphesini u-

yandırmaktan çekinmeliyiz. Hat
ta bu akşam gelerek kendimi ta
nıttığnna bile müteessirim. Bana 

anlattığınız bütün bu tafsilatı da
ha önceden bilseydim, böyle geç 

saatte buraya gelerek kapınızı 
çalmaz, nazan dikkati üzerimize 
celbebnezdim. Burada, yakında 
bir otel falan var mı? Oraya gide
rek geceyi geçireyim. 

Dirayet Hanım: 
- Lakin, sizin için bir oda ha

zırlattımdı ... diye itiraz etti. 

Doğrusu, hafiyenin gibnek is • 
temesi canını sıkmıtb. 

(Devamı var) 

Meıhur lsveç dayanıklı, iktısatlı 
ve zengin ziya verici 

LUMA 

Ampulleri her yerde arayınız. Fi
atı 30 kuruıtur. Toptan için ayrı 
tarife .. iL. BAHAR Ticarethanesi 

Galata Sazıcı Sok. Kamanto 
Han. 10 Tel.: 41414 (4030) 

Çocukları koruyalım 
Kı§ geldi. Kı§ın soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yok
suz yuttaşlanmızı korumak hepimi -
zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö • 

demiı olmak için kutlanaınadığımız 

eski çamaırrlıinmızı, çoc:uklamnızın 

eskilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 
"Himayei Etfal Cemiyeti,, verelim. 

.,.gıs Kh%. BUKREŞ, S6ıl m. 
13 PlAk, 13,45 Borsa haberleri, 14,15 ha

berler, 14,40 plAk, hafit musiki, 18 radyo or-

kestram, 19 haberler, 19,15 radyo orkea· 

t:ra.eı, %0 konferans, 20,20 opera korosu, 21 
senfonik kon.sere dair, 21,10 senfonik konser. 
22 senfonik için sözler, 22,15 konserin deva
mr, 23,30 plAk. 

%23 KJız. VARŞOVA, 1245 nı. 

18,1'5 Oda muslldsf, - 18,50 sözler, 19,15 
plAk (Bollat musiki), - s8zler, 20 kahveha
ne musikisi - haberler, 20,SO konserin de-

vamı - spor haberleri, 21,15 senfonik kon
ser (V&r§ova filhannonlı!i), 23,SO şUrler, 23,-
40 reklAm konscrt, 24 sözler, 24,04 d&nıı mu-
81kigf, (plAk). 

MiS Khz. BUDA PEŞTE, 6150 m. 
18,115 Çingene orkestram, 10 spor, 19,55 

sözler, 20,25 Bcrtho. salon talamı, 21,35 rad

yo 11.sttlne radyo, 21,50 sarkılı Kalman kon
~rl. 22,85 Haberler, 22,50 Rajter idaresinde 
opera orkestram, 24,20 hntlf salon mu.stldsl. 

841 Kbz. BERLIN, 43'7 m. / 
18 Hafi! orkestro. komerl, 19,05 .mzler, 

19,30 plAk, 21 haberler, 21,10 Ksilofon ve 

mandolin konseri, 22 ro.dyo temsili, 23 ha· 
berler, 23,20 Mak.ıı Rcgcrln eserlerinden pi
yano keman koru!erl • 

- Kiralık ardiye -
Galatada Mahmudiye cad

desinde Bergamut ve Kelebek 
sokaklarında kain 6, 8, 1 O nu
maralı ve yekdiğerine muttasıl 
gayet metin yapılmı§ kirgir ve 
evvelce malzemei inşaiye, çi
mento ve çini fabrikası olarak 
kullanılmıı halen her iıe elve~ 
rişli iki ardiye kiralıktır. 

Ardiye tütün deposu ittiha
zına da elverişlidir. Görmek 
ve görüşmek üzere Galata 
Mahmudiye caddesi 97 numa
ralı dükkanda Bay Ahmet Ba-
la müracaatları. 

Aslan terbiyecisini gorurseniz 
benden de selam söyleyin .. 

- Aılan terbiyecisini görmeme 
imkan yok .. 

- Niçin? 
- Evvela öldü .. Sonra Deıı Ce-

zayire gitmiyorum. Mısıra gidece
ğim.. 
-Zavallı adamı aslanını öldür-

dü? 
- Hayır .. Kendi kendine, ece-

liyle öldü. 
- O da hayatta benim gibi ya· 

payalnız mıydı? 
- Hayır .. Bir karısı ve bir ço

cuğu vardı? 
- Karısı mı vardı, çocuğu mu 

vardı? 

- Evet .. Karısı bir ecnebiydi. 
-Ya!. 
- Bu aslan terbiyecisinin 

neydi? 

adı 

-Süleyman .. 

Aslanlı Adam önüne baktı ve 
derin, derin düşündü. Sonra: 

- Ne zaman gideceksiniz. diye 

sordu. 
- Abdullah bilir .. O hemen gi-

delim diyor. 
-Gitmek istiyen 

değilsin? 

Merzuka Aslanlı 

demek sen 

Adamın bu 
sualine cevap vermemiıti. Beraber 
geçirdikleri günler içinde birbirle
rine cidden çok ısmmışlardı. Ş:m
di ayrılmak çok güç gelecekti. Ha 
kikatı halde gitmek istiyenler de 

Ona: 
~t:l~· lstaıyona koştum. Ve it-

ttıı, ef endım. -............................ .. 
1 

Abdullahh. 

.._ __ , .................... ...- - Sen de gel, gidel:m. demişti. 
Filhakika gitmek te istemiyor 

Merzuka bütün emeklerinin l>o
şuna gibnit olmasmdan çok üzül
müş olmakla beraber, onunla kal
mayı da sırf "ben de istiyonmı,, 
dediği için haysiyetine ıığdıramı 
yordu. 

"(Devamı var)" 

KAYIP 
1934 senesi için Petro Bodos 

namına 189 numaralı Fener mali
ye tahsil şubesinden aldığım sene
lik seyyar kazanç tezkeremi kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan 

· eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. 

Kantarcılar Şerbetçi sokak 3 
numarada seyyar pazarcı Petro 
Bodos. ·(3550). 

lstanbul asliye 5 inci hukuk 
mahkemesinden: 

Anastaşın Beyoğlunda Ağa 

çeşme sokağında 18 No. lu hane
de Yani oğlu sarraf Yani aleyhi
ne ikame eylediği davadan dolayı 
Yaninin mahkemeye gelmesi için 
çıkarılan davetiyeye mübaşir ta
rafından verilen meşrubatta ken
disinin orada bulunmadığı bildi
rilmiı ve bermucibi talep ilanen 
tebligat icrasına karar verilmit 
ve emri muhakeme 15 - 1 - 935 
tarihine müsadif salı. günü saat 14 
de tayin kılınmıı olduğundan 
yevm ve vakti mezkurda bizzat 
veyahut tarafından bir vekil gön
dermesi lüzumu beyan ve aksi 
halde hakkında gıyaben muame
le icra olunacağı ve davetiyenin 
bir nüshası mahkeme divanhan~ 
!İne talik edilmit olmakla tebli~ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. :C3551)J 
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Italya ziraati y.o- Yunan fırka reisleri Suikast neticesi 

lu_n_d_a_...;;::g_i_diyor haşhaşa verdi! . sovy:!~~:~d~o ktşl 
Başvekil bu münasebetle 1111 k · _, ,_ k KiRoFuN 

bir nutuk söyledi ıv.1.a sımos uış u_a anlı- cenazesi kalktı 
l "' d • •tı k Mosk;ova, 6 (A.A.) - Leııiıı ı 
talya, büyük bir süratle çoğa- 1932 ,, 70.94 ,, nzn an ıstı OIJa alr '-ıştı grad' da yüksek mahkeme, So'1el 

lan nufusunu düşünerek 1921 se- 1933 8 .., K 
ncsindenberi zirai sabada istihııa- '' 2'24 " memurlarına kar§ı suikasdda bll' 

Umum buğday istihsalitı 1923 ru·· rk Yunan 1 lunmak üzere Letonyadan ve kı•' 
latı çoğaltmak için gayret sarfet- - an aşma cemı·yet senesinde 4.597.000 hektar, • • • • men Finlandiya ve Lehistandııl, 
mektedir. İtalya 1921 senesinden ı 
evvel buğday için ' harice senevi 52.550.000 kental ve hektar ha - erının reısleri çekildi! gelen 39 kiş~nin muhakemesiıı' 
bi2m para ile üç yüz milyon lira şma 11,2 kental iken sarf edilen dün yapmış ve bunlan ölüme 111ıb· 

· d 
1921 

d . b eyret neticesinde hu miktar 70 Atna, 6 - Dün bütu"n gun" Dıı 1 kUm etmişdir. MahkUmlar sabah' verıyor u. en ıti aren bu arı Katimerini gazetesi Dıtba • l · k fi parayı tasarru.f için büyük bir İs· milyon kental ve hektar başına Bakanı M. Maksiınos, hastalık kanı M. Maksimosun kabinedek·ı eyın urşuna dizilmişlerdir. Diğd 
·h l .. d 1 · 14,4 kentala çıkmıştır. bildirmediği halde Bakanlıg"'a gel- tarafdan Moskova mahkemesi 

1 

h sa · muca e esı açmı!tı ki bu mevkiinin kararsız olduğunu ve L h 
mücadele hala" kuvvetı'nı· kaybet. Arjantin tiyatrosunda yapılan memişdir. Bunun üzerine M. Mak.. b B gene e istandan ve kısmen Le' ugün akanlığa gitıniyeceğini d 
meden devam etmektedir. merasim esnasında Musolini aya. simosun hususi sebeplerden dola· haber veriyor. htonya an gelen 32 tedhişçiyi ıı11J' 

Bu mücedelenin bir safhası da ğa kalkarak şu şayanı dikkat nut- yı istifn etmeıi hakkmdaki niye • S akeme elmit ve bunlar da bu ~ 
1 ı t . b kl d' . d iyual mehafil, M. Maksimo. b h k d' .1 . I 

her sene bu~day yti•tirnlr arasın. ru söy emiştir: ı e en ığın en daha önce ye • a urıuna ızı mı§ erdir. 
6 ,. 1 • ıun istifa için evvelce vermit ol • M k f··"' 

da heldar başına en yüksek randı. Çinftçi arkadaşlar, rıne getirdiği şayiaları ortaya çık· d k 
01 

ova, 6 (A.A.) - Kiro w mışdır. uğu ararı şimdi tatbik edeceği· cenazesi bugün kaldınlmı•dıt• 
man müsabakası yapmaktadır. Ufka bakaraak orada hafif iyi- ni tahmin ediyorlar. So s ,ı 

Bu müsabaka her ıene olduğu leşme alametlerini gö)'ebiliriz. Türk· Yunan an1aşma cemi • vyet merkez icra komitesi az• 
gibi pu sne de ayın ikisinde Baı- Son senelerin koyu sisleri arasın- yetinin Atinadaki merkezi reiıile Atina, .6 (A.A.)' - Hükilmet ile memleketin her tarafından gr 
vekil Musolininin önünde yapıl- da bir aydınlık görünmektedir. Selanik tubesi reisi dün ayni za. Kovalisyonuna İ§tİrak eden lider· len Sovyet mümessmeri ve çok Jel' 
mıc. ve mükafatlar tevzı' edı'lmı' ıı- B manda istifa etmi•lerdir. lerin dün akşamki konferansmda, la.balık bir işçi kitlesi cenazeyı' ti' 

S' ,. u görünen aydınlığı en fazla S' 

tir. sizin ceıaretinize, zahıuetinize, iki günden beri muhacirler bir- Türkiyede dini kıyafet meseleıi kib etmişdir. 
Müsabakanın l>et senede ver • mukavemet duygularınıza ve sab- liği azası arasında ııkı bir faali • esaı itibariyle. dini bir mesele ol· Sendikalar evinde Kirofun et' 

di~i netice şöyledir: rmıza borçluyuz. Bizi her sene bu yet göze çarpmaktadır. HükWne. duğu için, bu hususta daha geniş sedi önünden bir milyon iki yiil 
1929 da 62.81 Kental d te verilmek üzere bir muhtıra tan· bilge beklemeg" e karar vemıi•dı·r. bin ki~i geçm=şdir. mesut merasim e toplatbran huğ. ,. 

1930 ,, 64.47 ,. day ~ücadeletine millet idaresi zim edileceği söyleniyor. Bu mak- Bütün fırkalar liderleri k-0nfe- Sar raporu uluslat 
1931 ,, 62.28 ,, nıücadel~i diyebiliriz.,, sat1

1
a muhacirler tetkili.tı reisleri ranımın toplanmaya. çağırdması kurumunda ~ 

top anlıya çağırılmıılardır. gereküp gerekmediği bundan ıon- f 

Almanya silahlanabilece mi Atina, 6- Hükfunet tarafdar~ ra anlaaılaCal<dır. . ~~nevre, 6 (A.A.) - Ulut~ 
Dırlıgı koııaeyi, Oç1er komit~ıııı' 
Sar hakkındaki raporunu ittif~ (8aı taralı l incide) 

Bu misakın ahki.mma göre Al
manya: 

1 -. Bütün tecavüz fikirlerini 
ortadan kaldıracaktır. 

2 - Milletler cemiyetinde te
şekkül etmit bir komisyon, Al • 
manyanın da silahlannr teftiş 
hakkına sahip bulunacak, yani 
Almanya bu hakkı, bu komisyona · 
verecektir. 

Üçüncü şekle göre, Almanya
nın İngiltere, Fransa ve misakı 
imzalamış diğer devletlerin - lü
:!':.lmunda - yardımına geleceği
ne dair söz vermesi isteniyor. 
Suııday Ekspres gazetesi di -

yor ki: 
"Hükumetimiz, Almanyayı si· 

lahlanmnk suretiyle Versay mu
~hedesi hilafına hareket ettiği 
için, milletler meclisinde itham 
etlcbili:-di. Fakat hü!ı:Uınet dü§i~
nüyor ki, Almanya da ayni suret
te silaJılarını arttıran Fransayı 
ithi.1.m edebilirdi. 

"Kabine şöyle düşünüyor: 
(Esasen ba1vekil muavini Mr. 

llaldvinin av:ım kamarasında 
:;öylediği sözlerle de buna itaret 
ct:nişti.. .. ) Almanyayı tekrar si
lilılanmaktan alıkoyınağa kalkış

mak faydasızdır. Bunun için, ye
niden silahlanma, umumi bir Av
rupa anlaşması esaslarından ola· 
r:ık muntazam bir plan dahilinde 
yapılmalıdır. ~ ı, öteki tarzdan 
d:.lha iyidir. Tabi olduğu sulh 
mu~hedesine göre Almanyanm 
100.000 ki~ilik ordusu olması la
;umken bugün Rayverin 300,000 
kişisi vardır. 

Ve bu ordu, hücum latalan 
efradı ve eıki muharipleri ek
bme k suretiyle üç milyona çıka

bilir .... ,, 

Fakat, itin en şayanı dikkat 
tarafı şurasıdır: 

lngilterenin teklifine göre Al
manya derhal ve İngiltere ile 
F ransanın bugünkü silah kuvveti 
ile müsavi bir hale gelecek de • 
ğildir. 

Teklif şu mahiyettedir: 
'Almanya seneden seneye silah

larını arttıraı·ak bugünkü lngiliz 
Fransız silah kuvvetinden gene 
aşağı bir mertebeye kadar gele
cek.... Diğer yandan lngiltere 
ve Fransa silahlarını indirerek 
Almanyamn derecesiyle bir ola
caklardır. 

Sunday Ekspres, İngiltere ile 
Fransa arasında, Fransız kabi· 
nesini bu fikl'e uydurmak için ko-
nuşmalar yapıldığım yazıyor ve: 

"Bu, onların hoşuna gitmese 
de, tehlikeli vaziyetten çıkmak 
için yegane yoldur.,, diyor. 

Soy adiarı 
(Baş taralı I incide) 

icap etmektedir. Bu komisyon Be
lediye reiı muavini Bay Hamid 

Uskay'ın Reisliği altında te§ekkül 
etmiştir. Bu komisyonda Belediye 
Şirketler Komiseri Bay lsmail 
Hakkı ve istatistik Şubesi Mümey
yizi Bay Mehmed Halid vardır.Vi 
layetten de hu komisyona aza ilti
hak edecektir. Komisyon kanunun 
tatbikine ba,Jandığı günden itiba

ren çahtmağa başhyacaktır. Ayni 
Soyadları alanlar arasında çıkan 

ihtilafları komisyon halledemezse 
mesele mahkemeye sevkdilecek
tir. Komisyon emrinde bütün Soy
adlarının yazrlacağı bjr ana def
ter bulunacak, yazılan Soyadları-
nın kanuna uygun olup olmadığı 

Bu haftaki 
(Baş tarafı 1 lnd aayıta<la) 

latasarayın karşısına çıkacak. 
Günü en mühim ~açlarmdan 

birisi de, Taksimdeki. diğer müsa
bakadır. 

Beykozun karşısında üçüncü 
kümenin tanınmış takımı Kara • 
gümrüğü göreceğiz. 

Çok canlı oynamakla ,öhret 
almıf bulunan Karagümrük, kıs .1 
men eksik ve sakat oyuncular bu
lunan bir kadro ile sahaya çıka -
cağı tahmin ettiğimiz, Beykoz 
karşısında, güzel bir oyun oyna • 
mağa çalışacaktır. 

Beykoza gelince, Vefaya ka -
zandığı galebeden sonra, bir ü -
çüncü küme takımına karşı fena 
netice almamak için gö:zünil dört 
açacaktır. 

Beşiktaşta ilk müsabaka üçün
cü küme lik maçı olacak ve Fener 
Yılmaz - Ortaköy karııla~cak • 
lardır. 

şilt maçları 
Vefa - T opkapı lik maçmda 

birinci kümenin korkulu takımı 

karşısında ikinci kümenin iyi fa· 
kat t~lihsiz takımı T opkapı, çok 
dikkatli oynamalı. Bilhassa çok 
ıakat müdafaa sistemini değittir • 
melidir. 

Kadıköyünde, günün en merak 
h maçlarından ikisi oynanacaktır. 

Birinci kümenin zayıf takımı 

Süleymaniye ile, ikinci kümenin 
en iyi takımlarından Hilalin ve 
lstanbulsporla, ikinci kümenin 
en batında gelen takımı Anado -
lunun kartılaşması ve alacağı ne
ticeler elbette merakla beklenme
ğe değecektir. 

Bu haftaki maçlar, oyun iti • 
bariyle değilse bile, alınacak ne • 
ticlerin, küme kuvvetleri araam • 
daki farkları göstermesi itibariyle 
bamhatka bir hususiyete maliktir. 

Bu sabah, latanbul bisiklet he
yeti tarafından büyük bir teıvik 

Geçen sene iyi oynamakla ta_ müsabakası yapılacaktır. 
nınan Ortaköyün kar§ısında gay- Saat 9 da Mecidiye köyij likör 
ri müttefik olduğu zamanlardan- fabrikası önünden başlıyarak 
beri en müntazam, en iyi futbolü Maslak yoliyle Sarıyer vapur is
anla:nış bir takıma malik bulu • kelesine kadar 'gidilerek geri dö
nan Fener Y ılmazlıların oyunu nülecek bir müsabakaya ancak li
zevkle seyredilmeğe değecek bir ıanslı ve mıntakaya yazılı spro-
hac!isedir. cular gireceklerdir. 

Fener Yılmaz, yarınki maçiy - Şimdiye kadar çok ihmal edi • 
le geçen seneki gibi gene kümesi • len, güzel bisiklet sporunu can -
nin en iyi takımlarından olduğu • landmnak için çalı§an yeni bisik -
nu isbat etmiye çalışacaktır. let heyetine muvaffakiyetler di • 
-==----:--:---~~-=-----===~~ı liyoruz. 

ile kabul etmiıtir. 
celsenin baılangıcmda M. Ls~ 
beyanatta bulunarak M. Aliıi'f 
rapordan dolayı tebrik ettilıte~ 
sonra Fransa hükUmetinin bur'' 
porun bütün neticelerini kabul et' 
melde olduiunu söylemittir. . 

F h"'-"" . h. b" giıl• ransa uırumetı ıç ır 

düşünce beslemediğini ve uıusiıJ' 
arası çerçevesi iiçnde kahnatıtfl' 
batka bir kaygµsu bulunmadıi'111 

isbat etmitdir. t• 
Eğer ümid edildiği gibi ,. 

manya hükumeti de Fransa hii1'11' , 
metinin beslemekte olduğu JJİYe 
tin aynini beslemekte ise Sar rıı" 
seleıi Sar ahalisinin ıerbe,t9' 
seçeceği bir hal ıuretiyle neticelt 
necektir. 

Başvekil 
Trakya da 

d•f ll:iaıı taratJ ı illet sayıt& ,, 
nü' nün Trakya ıeyabati alı:JI' 1"' 
sıhhat itlerini yakından göre 1, 

yapılması lazım gelen işler ~e.,,. 
lına~k tedbirler hakkında. yet~ 
de bır karar vrrmek içindit• d' 
münasebetle, son zanıaJ1Jşr &'' 

T rakyada yerleıtirilmit of aJ1 ~ı;. 
hacırların bulunduk!arı yerler 1'e' 
riilecek, bu arada Alpulhı fe 

fabrikası da gezilecektir. 
Seyahat üç gün sürecektir:. _tAI • gt1ıır-
Başbakan, pazarteıı I" ' 

komisyonca tetkik olunacaktır. 
Komisyon birbirine benziyen bazı 
Soyadlarına harf ve kelime ilave
siyle değişiklik yapmak salahiye· 
tine maliktir. Bu suretle ayni ismi 
alanların isimleri kısmen değ!tiri
lecektfr. 

ekspresle tekrar şehriıııize g~ ' 
cek ve 11 birinci kanunda A \jtı~" 
rada bulunmak üzere aynı g 

Türkiye güreş birincilikleri akşamı Ankaraya gideceJctİf· 
Bursa da devam edilmektedir. tJ 

Bu müsabakalarda memleke. Japon ticaret beY~·Je" 
tin bir çok tarallanndan gelmit Bugün ıehrimize üç kıt• f' 
yeni ve kıymetli güretçiler naza - mürekkep bir Japon ticaret he 

d'kk ur· rı 1 ate ç.arpmıtbr. tinin geleceği haber alınJıllf 
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ELEKTRİKLİ 

HA SER - Akşam Postası 

idaire 
OTOMATİK SO~UK HAVA DOLABI 

Dün pişirdiliniz ve tel 
dolaba koydulunuz ye
meği niçin kokluyorsu
nuz ? Yoksa taze/ilin
den şüphelendiniz mi ? 

Size Bir 
Frigidaire 
lazım. Hiç düşünmeyin 
ve bunu derhal alın. 

7 a%e ve sıhhi yemek 
yemek için başka çare-

niz yoktur / 

FRIGl'DAIRE 

7 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

B•tmUdDrlOjilmOze b•ila latanbul gtimrlikleriode açık 12 lira 
aybklı kltipler için 13-12-934 Pe11embe günü saat on üç buçukta 
mOHbaka imtibaaı açılacaktır. imtihana girmek iıteyenlerin 
memurin kaaanuaua 4 lncıı maddesindeki ıartları haiz olmalan 
ve ea apiı orta mektepten mezun bu anmaları llumdır. Müıa· 
bakaya gireceklerla nOfuı bOYiyet cOzdaaı, mektep ıehadetaameıi · 

Soluk hava depolarından istifade etmek için gazı bekle- aıkerlik veıika .. , ap klğıdı ııbbat raporu, bOıaObal klğıdı ve 
megin. Onun, kışın dahi size arkadaş olduğunu unutmayın eYt'elce bir vazifede çabımıılar1a oradan aldıkları bonıeniılerle 

Bourla Biraderler oe Şsı. JUkarda yaııh Perıembe rtınonden eYvel lıtaobul ıümrükleri 
JSTANBUL - ANKARA - JZMJR bıımOdOrJOjDne diğer klğıtlırıle müracaat etmeleri ve bu Yesaikı 

ibraz etmedikçe imtihana kabul edılmiyecekleri ilin 0 1uour. (8342) 
Alaiyeli Azak zade Tevfik be-

yin hanesinde bir yüzük dütürül- ZA YJ - Ticareti Bahriye mü - q:n ıwı•n 1&m1&m:::-.:m::::::I' 

~~:-:~~~·=~1fllt.'Clr.tn~tltJ~\7ji'ftf1='i::!:ı=~fr:~~· fte~ düriletind.en almıı oldujum li· Dit tıekiml ~r,._ idrar tahlili 100 kuruş - iŞ 1 pa ur etmem ~ li•~f.a...,..wnwı IRlfai HS.egin Mıtllri/d 
~:~~um tahlilat, Eminö _ d •• aafmı ıöyliyerek almuı için Be- tezkeremi kazaen zayi ettim. Ye- 1 lst. Aksaray Valdecamii 

s:aı. ve Eytam Bankası fı ~ar eSU I! :..~:. ~=.::..~~i=> n::". ~~~:~i y!~:.ğımdan eakilerinin ıı.........-=:::::.:.. mıa 
da izzet Bey Hanı • 25 lıraya tkaomstn'm•k•.m, ·ı·ı----------::-""11.._ __ { 4501 ..-- ralı daireye müracaat etsin. Adreı: Yedikule Bucakbağı 24 numara Ali oilu llyaı Cemal 3S49 

----------- 1 marlama teminatlı olarak haliı i GENÇ DOKTORLARA 
YENi ÇIKTI 1 yün yerli kumqlanmızdan ıiy- il KARLI BiR iŞ 

Gorio Baba mek iıtiyenler Ankara caddesi il Kadıköyünc'e, itlek bir mahal-
't Fiatı 100 kurut 1 Orhanbey hanında Kolaylık U de, efyaaiyle beraber acele devre-
~ 

1
·, terzihanesine buyursunlar. fİ dilecek bir muayenehane için Be-

Jeri - V AKIT Matbaası 'I ! ı nanmm mu ıw:::::::::am=a:an.a:ı yoilu, Aımalımesçit, Kamhi ha-

.• . . 

nında 5 numaralı daireye her ıün 
saat 18 - 20 ye kadar müracaat 
edilebilir. 

iyi t1ra, olmak l~ln bUtUn 
bı~aklar1n fevkinde olan 

POKER 
PLAY TIRAŞ BlÇAGl 

kullanınız. Ve her yerde arayınız 
13775\ 

HABER 
Akşam Postası 

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

retrraı Adreal: ISTANHUI. llABU 
relf!fon Yaz.ıı 11112 ldareı 141"0 

' ABOnE ŞERAiTi 
1 1 1 U ayak 

l'llrkl7e: UG 1111 MO 1 %30 &,... 

knebl: IGO '40 MO 1110 

ıLAn TARiFESi 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

lluddı'1 JWI (YAIUT) llaU..... 

Blelltrlll Badyatlrl 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

İ 'de 
VERESJ}E SATIŞ 



K'tiÇ'tiK. IL~NLAB .., 
Okuyuculanmıza bir hizmette bu· 
lunmak gayesiyle bir "Küçük llan
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırına beş kuru§ ücret alınacak-

tir. Bu günden itibaren 3 gUn içinde 
gönderilen küçj.ik ilanlar gazetemize pa
rasız konulacaktır. 

KUPDl'4 

339 
7·12·93.f 

1 Esnaf ve işçi ( 

Kunduracilara 
iş kalmamış! 

r----···G-c;;~i···~-e--G-u-.. -~·b ü~-ç~c·~·k ................ i 
1 müsabakası i 1 SOY ADLARI 1 

Kadıköy - Kunduracı Ziya E
lendi diyor ki: 

•••••.,..._.•_www ___ _... •• ..,.w_w..,.••••H .... _,_.. ________ ....._. ................... ....,,.....,.. .. : 

Okuyucµlarınıızın so 
adlarını yazıyoru% 

Bir zamanlar 
piyasada kalfa, 
çırak bolluğu var 
dı, gene haf talı -
ğımız ve günde -
ııgımız dolgun 
idi. Sebep te o 
zamanlar bir a · 
yakkabı ISmar -
lamak için onbeş 
on altı lirayı fe-

Ziya da eden mütterj ı 
ler vardı. Fakat ıimdi piyasada 
kalfa, çırak buhranı var. Bu vazi. 
yeti görenlerden bir kısmı da kun
duracıhğı terkettiği halde, yani 
kunduracıların azalmasına rağ

men aldığımız para yaptığımız İ§· 
le kıyas kabul etmiyecek kadar 
az.. İnsan hazan hiddetleniyor, 
kunduracılığı bırakıp ta bir san
dık alıp boyacılık yapacağı geli. 
yor. Belki ondan daha fazla para 
çıkarılır. .. . ....................................................... . 
: i 
~ Soy adı alacaklara ~ 

..... ······················································· 
Saçin: tahin, Saçiner: ıahin a -

dam, Saçinsan: lakabı §ahin, Sa -
çim Soy: soyu ıahin, Saçinkan: 
kam şahin, Saçinol: Şahinol, Sak: 
uzak, Saksan: sam uzak, Sebeder: 
müdür, Sebeşon: sanı müdür, Se • 
becik: müdircik, Sekesiz: malum, 
Siktcmiz: temiz beyin, Siklidir: 
beyinlidir, Süder: ejderha adam, 
Sükan: ejderha kanlr, Süyer: el • 
derha gibi adam. 

Macit: feza, :ç: mutabık, Ma- ' 
dak: belagat, Magat: dürüst, 
Mak: medih, Makta: tarif, Mak • 
tay: meth, Man: adam, Mara: a -
nahtar, Marak: pastane, Marda: 
zam, Maral: Ahu, Margi: Tutuıu
lan bahis, Marim: uzuv, Mat: dü
rüst, May: hedef, Mayda: narin, 
Mayta: asa, Mayuk: gonca, Me -
de: nişan, Meder: nitangah, Me -
ke: çare, Men: çehre, Menek: na· 
siye, Meniz: muntazır, Menkü: 
ebedi, Mol: fidan, Mucip: badi, 
Munar: serap, Mustak: cümudiye, 
Mut: beha, Mücilke: semt, Mü
ren: nehir. 

N 
Nak: Halis, Nakçı: Nedim, Na

nim: İtimat, Narın: Hususi, Nart: 
Cesur, Nas: İffet, Nazır: Dost, Na· 

lfo 71 -: Bayan SUzar. 

14 75 

Ho. 74 - Ertu~rul lfo. 75 - Ayser 
Güzel ve gürbüz çocuk müsa bakamza giren küçüklerden üçünü 

daha resmini bugün koyuyoruz. Müsabakamıza iştirak ediniz. 

za: heyecan, Necelik:kemiyet, Ne 
1ik:mahiyet, Negiz: temel, Neme: 
§ey, Nene: şey, Nese: şey, Niçin: 
malüm, Nitim: nihayet, Nalaz: 
muktaza. 

o 
Oba: ail•, Obruk: köşe, Obut: 

ıeref, Obuz: memba, Ocak: aile, 
Ocaktan: asil, Odu: ruh, Oflaz: 

enfes, cesur, Oguf: bereket, Oga: 
kefil, Ok: akıl, Oka: kefil, Okan: 
okyanos, Okra: kadeh, Okruk: 
kement, Okul: mektep, Okunur: 

melfuz, Okur: bereket, Ol: bün· 
yat, Olacak: mümkün, Olagan: 
malum, Olam: debdebe, Olç.ar: 
haber, Olcaz: baht, Olgun: müte· 
kamil Om: müdevver, Omrak: ak 
raba, Ongun: arma, Onür: haysi
yet, Omür: bereket, Onay: muva· 
fık, Or: bere, Ora: sinlo, sur, O· 

ran: insaf, Ora kan: rüzgar, Or
ç.in: veli, Ort: ateş, Ot: deva, O-' 
tag: hayme, Otak: hayme, Otrun: 
mütekait, Otru: mukabil, Otuk: 
bidar, Oy: akıl, Oya: broderi. 

(Arka ertiye) 

Kuyar - Devlet Demiryolları Hay
darpaşa veznedarı Mustafa. 
Erde~ - lstanbul Posta tevzi me

muru ::\lustafa Behcet. 
Keleş - Çiçekpazannda Hocazade 

Zühtü Sabit ,biraderleri namına. 
Sezer - Sumer Bank İstanbul şu

besi Ranseyyönan memuru hakkı Rüs 
tem. 

Güven - Paşabahçe fabrikasında 

itfaiye Hakkı. 
Duygundur - Haydarpaşa Komi· 

serliğinde Emniyet birinci şube me· 
muru Cemal. 

(*) Akay - İstanbul Unkapanı pos· 
ta ve telgraf müvezzii Reşat. 

Çe1ikel - Beşiktaş Akdoğan sokak 
85 N o. komisyoncu Saim Zeki. 

Altunel - Doktor Muhsin lsmail, 
Necdet İsmail, l\fesut lsmail, Necati 
İsmail, Uhiye İsmail. 

Kanat - Beyoğlu Hava sokak (17) 
i\o. Mehmet. 

Gözen - İstanbul Hayvan borsası 

muamelat müdürü Faz1ı. 
Sunar - Bakırköy Kaymakamı Ye· 

1 li, biraderi Ahmet Baha. 
1 Akgün - (Akgün) ler namına Is-
1 tnnhul (9) No. 1ı Adli ihtisas mahke-

mesi yazganı Muzaffer. 
Cn El - Feyziye Lisesi sayganı 

Ca,·it. 

Ertek - Kabataş Lisesi tarih mual· 
timlerinden Hamdi Nazım. 
Devoğlu - Galata ldhalat gümrüğü 

anhar memurlarından Hasan Tahsin. 
Özdemir C*) - Hukuk Fakültesi O· 

koyanı ve Emniyet müdürlüğü yaz· 
ganı Salih. 

Bilge - Topk 
rından Hayrettin. 

Ak Doğan - Beyoğlu Tepebaşı de
mirci lsmail. 

Gazal - Emniyet şuhe müdürlüğü 

ahlflki zabıtai taharri üçüncü komise· 
ri Hüseyin. 

Er Türk - Gümrük UllO) numara· 
1ı anhar memurlarından Neş'et. 

Barbaros - Bakırköy posta telgraf 
müdürü Baha. 

)fut - Bakırköy telgraf memuru 
:\fehmet Ali. 

Akata - Bakırköy telgraf memuru 
Recep. 

Kalkan - Bakırköy telgraf tevzi 
memuru Hüseyin. 

Buhay - Bakırköy telgraf tevzi me 
muru 1\f usa. 

Dl'.'mirav -(* ) Raknköy telgraf teni 
memuru Kamil. 

Bayca - Bakırköy telgrtf teni me· 
muru Şemsi, babası: Hüıo:eyin. 

,,m ... Tanrı Buyuru ğu ~~111~~ 1 
Kur' anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri İ 

Akatay - Gedikpaşa cami sokak 9 
No. hanede Hakkı. Anneı;ıi: Fntma. 
Karısı: Şaniye. Oğulları: Ahmet Ham 
di, Neş'et, Nail. 

Ankarada Soyadı alanlar: 
Tiraki - Belediye Muhasebe Müdü

ı·ü Hasan. 
Ökpön - Belediye Muhasebe Mü· 

dür mua,ini Cemil. 
Kütükçü - Belediye Muhasebesin

den Mehmet Ali. 
. -= 

t§ Tek - inci - Belediye Muhasebesin-
Fazılı muhterem Ömer R Jza Bey tarafından tercüme ve tefsir edilen bu 
muazzam eserin basımı bitmiştir. 1000 büyük sayıfa teşkil eden bu eser, 

açık ve hür bir lisanla Kur' anın ilk tercüme ve tefsiridir. 

Metin kısmı Arap barfJerile ilave edilmiştir. 
Bez ciltlisi 4 Meşin ciltlisi 5 Jirad1r. Taşradan posta parası alınmaz. 

1935 Halit Takvimi 
En doğru takvim. Bir çok malumat. 10 kuruştur. 

= 
F- den J<'eyzi. 

l<'akum - Milli Müdafaa Vekftleti 
Hususi Kalem Müdürü Selami, karde
şi: Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlük kaleminde Rahmi. 

A vuncan - Maliye Vekfıleti l\fer
IH•z Muhasebe Mümeyyizi Saip. 

Kansu - Erzurum Meb'usu Nafi 
Atuf. 

Akalın - Giresun l\feh'usu İhsan. 
·~~

1
. Akha~ - Belediye Veznedarı Jsma· 

~ ıl. 

~I Öksem - Kurun ,.e Haber muhabiri 

i l Sakip. 

S t • 111. J/ • Ah U ı· K• h •d• Erdem - Belediye 8u idaresi Mü-
Q ış yerı ; ır8UQ ım met ı--ıa ıt ztap anesı ır. -=I diirü 1\~l'hmet Ali. 

.: ' .. 1' ıı ı " 1 • J ' 'I • 1 

.. ı• 1 •• ,.. ...... ' ı' 
1 1 ', ' •, '··: ı• ,, ' 1 l' '(il ''',ı'' ' .. ,ı 

'' 1 • ı ' l 1 '·1 .. ı ı 

fl ı Orhun - Belecli:y~ Su idaresi Mü-
-lillill!fı ıııınııooımmnıw ~ur Müdürü orhan. 

• 
Ülkü - Belediye Su idareis )i 

sebe Müdürü Raif. 
Enen - Belediye Su idare.si 

memuru Necati. . 
Seylan - Belediye Su idareS• 

heyetinde memur Muhsin. 
:\1engü - Belediye Su idaresi 

temedi Akif. 
Kültür - Belediye Su . idareSİ 

hakkuk memuru Hayri. 
Tombuloğlu - Belediye Su id 

I<,en heyetinde memur Baki. 
özdenk - Belediye Su idaresi 

silat Şefi Ihsan. 
Toğrul - Belediye Su idaresi 

okuma memuru Talat. 
Yalçınkaya (*) - Emniyet ş1I 

(6) memuru 2320 Sicil numaralı 
mi. 

Duman - Etibba odası idare 
eti azasından D. R. Nazım. 

Çapkar - Edimekapıda Zeıd· ' 
Erdem (*) - Polis mütekaidi 

met. tir 
Utku - Edirnekapıda yağcı }. ~ 
Topuz - Edirnekapıda celeP 

ta fa. 
Tosun - Nesli~ah 

bahçivan Rıza. 
maha11 

Kurt - De\·}et Demiryoıt 
Senayi. 

Onur - Ortaköy Şifayurdu ~ 
ve müdürü D.R. Ahmet Asım; P' 
şi: Eczacı Ali Rıza, kız kardeşi:,, 
zilet Naim. ,.e yeğeni D.R. lffet 

im. -"' 
Çankaya - Tğneada orman 111' 

Hamdi. .~ 
Gi>"kbayra.K - lğncndo. No.'hl.>• 

dürü Hüsnü. ..ti 
Kat Engin - Askeri Temyiz 1' 

mesi azasından lsmail Hakkı. , 
Olgape - Askerlik Adliye Şd1" 

dürü Musa Kazım. ~ 
Oflaz - Askerlik Adliye şu.,J 

kimlerinden Jsmail HakkT. 
Esirgemez - Askerlik Adlift Ş 

si Hakimlerinden Vahit. 
Günduç - Milli Müdafaa V 

Hukuk l\lüşa,·iri muavini Rasfll'• 

• * * 
Gemlik belediye dokto~ 

tar bey ve mahdumu Küç ~ 
maliye tahakkuk ıubesi 11' j/ 
larından Muzeffer soyadı 0 

Tüzün ismini almışlardır. 

Kenarlar• (:r i§aretli 1' 
rı evvelce bQf kaları taraf • iti 1 
lınmıf iıimlerdir. Sahiplerıtl 
ğiıtirmeleri faydalı olur. ' 

Bugüne~!~~~~ü....-::: 
dan ıunu anladık ki bir çalı 
yucularla ayrıca muhabere S' 
mecburiyeti hasıl oluyor• •1~ 
nun iç.in bize soyadla~~J :~ 
cek okuyucularımızın goıı '· 
leri mektuplar içinde ayrı~ 
kuruşluk bir posta pulu 1'0 dııP 1 

kendi menfaatleri iktizaJ'11 

lacaktır. ~ 
Telefon muhabeleri ıJ•~~ 

hklara sebep olacağını • ~ 
mızdan müracaatların dl .. 
· n A yapılmıasını ve zarfları dı) ,. 
ı;örünü bir tekilde (Sor
zıiması lazımdır. 

N i R S O .,,ı 
·ıısJIS 

En §ık, en güzel, en sa kt"t• 
dayanıklı göınle 1 ~ / 

Hazır ve ıımarlaftl tiJlf 
Galata, Tünel civarında şJI 

ıokak Lacivert b 
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KURUŞ 

-........- Telefon: 23872 

• 

_:,. ' ·-, . . . 

il . • 
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KURUŞ 
8 Birinci klnun 1934 CUMARTESi Sene 4 Sayı: 940 

·ikinci basış • 

--.1111111••----..-...... -._ ...... 111111~ı1111•n-lllll""'lllllll• ...... _. ... 

harbe başladı 

Segedin, 8 (A.A.) - "Dey1i 
T elegraf,, muhabirinden: 

Burada ve Budapef lede, mül • 
teciler için iane açılmıtdır. 

Her iki taraf da gittikçe büyü
yen düımanlık yüzünden Macar • 
Yugoslav hududunun kapanması 
ihtimali vardır. 

Buraya gelen mülteciler, Yu • 

r-fabeşlilerin kıyafetleri eski, sillhlar1 moderndir 1 
si~de Valonal kuyuları civarında 
bır İtalyan karakoluna hücum et· 
mitlerdir. 

ma h!lafına Habeıistanın, pamuk 
ziraatı için Japonyaya genit im -
tiy41zlar ve daha baıka iktısadi 

tefevvuklar vermiı olmasıdır. 
Addiı - Ababa, 8 (A.A.) -

Reuter muhabirinden: 
Şimdi yapılan iddialara göre 

ltalyan kuvvetleri Habeı toprak· 
larmda 75 mil ilerlemiıdir. Yal • 
nız burasını da hatırlatmak lazım· 
dır ki, Habeıistan ile İtalyan So· 
maliıi arasında hudud henüz ta· 

yin ve tahdid edilmiş değildir. 
lstanbulda çıkan (Beyoğlu) 

gazetesi, bu hadise hakkında Ro· 
madan almış olduğu 1:4r telgrafı 
(Somalı hududundaki İtalyan ka· 
rakoluna bir hüoum) serlevhasiy· 
le yazmaltdadır. Bu telgrafı ay • 
nen veriyoruz: 

Roma, 8 - Ayın beıinci günü 
öğleden sonra kuvvetli bir Habet 
grupu, mitralyöz müfrezeleri ve 
bir topla, ansızın, ltalya Somali -

Karakolda bulunan yerli So -
malı efradı civar ve karakollar • 
dan imdat kuvvetleri gelene b. . 
dar mukavemet etmiılerdir. 

Kuvvetler gelince, mütearrız -
lar, dağıtılmıt ve kaçırılmıılardır. 
Bir çok ıilah mühimmat, ve hay • 
vanatdan mürekkeb mühim bir 
ganaim muharebe meydanında 
yığılmıtdır. Bu gibi hi.diıelerin 
tekerrürüne mani olmak için icab 
eden tedbirler ahnmııdır. 

Venizelosun açık mektubu 
Elbise meselesinin Türk-Yunan dostluğunu sar
sar mahiyette gördüğünü söylemekle beraber 

düzeltileceğinden de eminim diyor 
Atina, 8 (Saat 19,30 telefon • 

la) - Bütün sabah gazeteleri M. 
Venizelosun Girid adasından ya • 
zarak gönderdiği makaleyi neş -
retmi§1erdir. 

Makalenin hülasaaı şudur: 
"Türk, Yunan dosluğu çok na

zik bir devreye gelmişdir. Benim 
devrimle başlıyan mesud dostluk 
çok iyi bir raddeye gelirken evve
la küçük ıanatlann yalnız Türk· 
le e 

maaı bu dbstluğu sarsmııdır. 
Aziz dostum General ismeti ya· 

kinen tanırım. Kendisiyle Mara • 
ton yolunda iki milletin daima 

beraber çalııması, müıterek ka • 
rarlar vermesi hususunda tama • 
miyle mütabık kalmıtdık. 

Türklerin çok ıuurlu ve iyi el· 

lerle idare edildiklerinden emi • 

nim. Atatürk, ismet lnönü, Tev • 

Bundan dolayı dini ki~venin 
hiç olmazsa Patrik için daimi ola· 

1 

rak kalmasını, diğerleri için de 
daha müsaid bir hal suretinin bu· 
lunmaımı temin edeceklerinden 

ümidvarım. 

En ıonra §unu da ilave etmek 
isterim ki, lıtanbulda beyanatta 

bulunan Papa Eftimin Ortodoks 

var -

goılavyanın topraklan içinde bu
lunan 30.000 Macarı çıkarmak 
niyetinde olduğunu söylemekte -
dirler. 

Belgrad, 8 - Politika ıazete • 
ıi bildiriyor: 

Buraya gelen liaberlere göre 
Macarlar Yugoslavya - Macariı • 
tan hududundaki köylere ıilih ve 
cebhane dağrtmakda ve hudud 
karakollarını takviye etmekdedir
ler. 

ır.:-muı:wwwınıw;ı 2 il 

Harp 
Geliyor 

1911 
Yazan: Fran•I Dölezl 

Bugün dünyanm en büyük e
konomi yazıc111 olan F ranıi Dö
lezi 1911 aeneıinde "Harp ge
liyor,, ismi ile bir kitapcık yaz. 
mıfb. 

O zmana herkes buna 

1 

gülmüştü. . 
Fakat 3 ıene ıonra harp pat

ladı ve yazıcının söyledikleri 
aynen çıktı. 

Harp 
Gene 

Geliyor 
1934 

Şimdi de ayni yazıcı "Harp 
tekrar geliyor,, iımiyle bir bat· 
ka kitapçık yazmııtır. 

Pek yakında 
HABER 

Olacak harpleri keramete 
yakın bir deha ile haber veren 
b~ ~Ü~ Yff!CIDID ilri kitagı
jmı ela Fa. J& çevirtecek n 
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sevind KadınJ~rın 

Devlet . . 
şurası 

Soy adı nizamiiamesini 
tastik etti Japonya Vaşington muahede

lBaş tarafı ı n cfde) 

§P.kkür için toplandı. Hür meııd' 
kette verilen hakların ıükran ~ 
cunu Türk kadınının nasıl ödiY'' 
ceğini bilmiyorum. Ne yap..t. 
nasıl te§ekkür etsek gene azcbt• h 
Bundnn sonraki nesle kadını 61' (
kekle müstakil ve bütün haklarıll' 
aahip insanlar olnrak bırak•"" 

Ankara, S (T e!efonla) - Soy
adı n:za:mn:ımesi bazı değişiklik -
le:Ic Devlet Surasınca tasdik edi!-

~ . 
ı::ı • şti~·. Bueün İçişleri Baknnlığı
nv t~blii! ccH'.mcsi muhtemeldir. o 

sini feshediyor 
emniyetli bulmıyor, ko

nuşmalardan ayrll- mıya' da sebeb görmiyor 
Çünkü, kendisi • • 

ıçın ğız.,, 

:.ere!: y::ı.;::nlan <leğişil:lik ve ge. 

r .' "":'.! n · _a_~nrı.me-:ı:n tatbik sureti 

ıu: ~.!:·n tln lr:i: , eri Bakanlığın da sa-
den~z kanuşmalaİ-mda ikinci bir 1 birinden ta temelden aynlmakdadır. Bu J ğı ve şimdiki murahhaslar ara • 

Tokyo, 7 (A.A.) - Hususi konsey ayn!ığın en mühim noktası §Udur: Birisi sında mı yoksa diplomatik yol • 

Dünkü tezahürden başka Y~ 
saat on altıda Türk kadın birlil' 
merkezinde de büyük bir toplaJI 
vapı1acak, verilen hak kutlul - ~ 

V 11'j·ct.:ltr bir zo.tlc görügt üm. Dc
.-}i ki : 

- f''z~rrmıme henüz lç;ı1er!

n :::ı '"e ':>E 1 c :!:ln~m:;tir. Huıtısi su· 

ret •e c.V1ı'ımı:: ma!ureata göre Şu-
v t •• , Al• 1 

rQr.ın :·a::-tigı n:ıııu' araımoa ~un-

lar v~r·1 ,r: 

- Nt"f· & t"ıtAn u\idürlüği"nce 

ya?•!"n n;zar.-:m:.-n~de ayni mahal

le.le otu:-~n1ann ayni soya:lınt ala

ülö~l1fo.!"J e:;:ısı vardı. Şura hunu 
gz:ı ·} • e:m:ş, bir şehirde o~uran • 

lnr:n ayni soyadım alamamaları 

csn.sı l'I l:nbul etm'ştir. Ayni şe -
hirde cturmıyanlar ayni soyadım 
taşıya hilecd:lerdir. 

- Soy~dlnrı ne suretle tescil 
edilcc-; ' ·tir?. 

- Nizamnamenin Şuradan gel
mesini müteakip be!ediye!ere, be· 
le ::1iyc!cr olmayan yer1erd ihtiyar 

hyct!Prİiıe uITlumi tebJiğat yapıla -
cal~tır. Buna göre S-0yadları ev -

vela h :!lcdiyeler, ihtiyar heyetle

rine bildirilecek Ye onlar tarafı~
dan ta .. tlik edilecektir. Belediye -

lcrle 1-tiyar heyetleri birer defter 
tutnn':la mükellef olacaklardır. 

S:>y adı alanlar aldıkları ıoy a· 
dmı bcyanname1erine yazıp bele
diyelere ve ihtiyar heyetlerine ve-

recekler, bunları sırasiyle kayde -

d ip ayni adın evvelce bir ba§kası 

Va§ington :ı'uahedesinin. fe!lhi . notasını deniz sil&hlarında bu~ünkü nisbetin mu· larla mı yapılacağı henüz belli 
yazaca1< do.,uz azalık bır komıle tcşkı, hafnzasmı diğeri ise bu nisbetten tama· d ""ld' 1935 d · k f 
etmi~dir. mile uzaklaşmayı iıtemckdedir. egı ır. enız on eran -

V3!ington, 7 (A.A.) - Amerikan Vaıington muahedesinin esaunı teı· aını toplamadan evvel bazı teknik 
hükümetinc göre, j:ıpoııy:mm Londra ko kil eden emniyette beraberlik prensibi • noktaların görütülmesi li.zım ge\
nu~malt.rı ya;:n!rrken v~şington muahe. nin denm ettirilmesi hususundaki A - diği söylenmektedir. Bu noktala
c?csini feshetmesi Japonyanın bu konuş- merikan tezine gelince, bqka devletle - rın baılıcaları tunlardır: 
nıJ!ardan çekilmesi dcmekdir. Başlıca a· rin em.-ıiyet duygusu baklanda aöz söy • ı _ Japonyanm da istediği an
taksd:ırlardan birinin çekı1mesile de bu lemeğe aalahiyetim yokdur. Ancak Ja • da iştirak edebilmesi için, mecmu 
kor.:.ı;ı~mr.Inr:n hatmcti vücudu kalmaz pon b -L d 'l k d" · · · 
'ile bunun bu

-tu"n mcsuliycli" -..ı...:ıene aı"t . ya u mu"ue e ı e en ısı ıçın ge - tonilatoyu konuımaların dışında 
~ reken emniyeti elde etmi§ olduğu ka • 

tir. Muahede §İmcli feshedilse bile ancak naatinde değildir ve 1!>22 cle doğru ola • bırakan bir İngiliz • Amerikan 
1936 ıo:ıunda hükümden dütecekdir. bi!ccck bir ıey bugün değişmit olabilir. mukavelesinin akdi imkanlarım 
Amerika hükumeti, alakadar diğer dev- Hava kuvvetlerinin artınıı ve deniz iı - araştırmaktır. Bu mukavele harp 
let!ere ba müddet içinde siyasal istikra- lerinin de çoğalmıı olması bu değitikli • gemilerinin keyfiyet 'itibariyle a • 
r.ı ve deniz ilahlannın tcmdidini temin ğin ba~lıca amillerir.dendir. • 
cd~ı:c.1: clb~rliı;.: imkSnlannı bulabilecek· zaltılmaaı hakkmda olacak ve dı· ... Büyük zırhlıların tecavüz silahı oldu· 
lc~·i ümidindedir. Bu::ıd~n da anla§ılıyor ğu mütaleasmdayız ve bunlann azaltıl- ğer devletler de buna iltihak ede-
ki Amerikan hükUınetinin hattı hareketi rnasmı istiyoruz. Biz azaltmama usulü· bileceklerdir. 
M. Nar.nan Dnyis'in görü§lerine tama - 2 _ Senelik deniz programla -
miyle uyg-undur. Amerika !İmdiye kadar nün. konudlmhasınr değil fakat bugünkü nm bı·rbı"rlen·ne bı.ldır" mek taab -

vazıycte a a uygun bir muahede yapıl
resmen bi!dinnemi! ise de deniz silah -

masını istemekdeyiz. 
lamun es:ıslı bir tarzda azaltılmasmı İs· 

Vaıington muahedesinin feshi de be-
temekdedir. Bahriye bakam M. Svanson 
Amerikanın, İngiltere ve Japonyada ay· 
nen hareket ettikleri takdirde deniz si • 
lilılarmm yüzde yirmj azalblnuuma mu
vafakat ettiğini bHdirrnİ§dir. 

Londra. 7 (A.A.) - Japon Amirali 
M. Yamamoto, Amerikan murahhası M. 
Nonnan Daviı'in sözleri hakkında Roy
ter ajansına ta beyanatta 'bulunmuıdur: 

"- Amerikan ve Japon planlan biri· 

nim buradaki vazifemden aynlamk için 
bir sebeb teıkil etmez. Çünkü bu mua • 
bedenin feshi ile hükümden dü~mesi a • 
rasında iki sen~lik bir müddet geçecek
dir ve bu iki sene içinde yeni bir mua • 
ahede hazırlanabilir.,, 

Londra, 7 (A.A.) - lnıilizler, 
safhayı beklemekteclirl•. Ba .f -
kinci konuşmaların nereoe olaca • 

hüdünü mutazammın bir muka -
vele akdi imkinlarmı araıtıimak 
için de bütün devletlerle müzake • 
relerde bulunulacaktır. 

Bütün bu konuımalar böyle bir 
mukavele yapılabileceğini göster
diği takdirdedir ki Londra konfe
ransı toplanacaktır. Akıi tak
dirde koafenmem top)•,.,.,.mau 
çok muhtemeldir. 

M. Yevtiç Macaristanm me
suliyetini isbat edecek 

tarafından alınıp alınmadığına ha Cenevre, 7 (A.A.) - Marsilya madıimı ancak ıulh ve ıüktlna 0 • J Cenevre, 7 (A.A.) -Macariı-
k k t d.k d ki d' Ev suikastı meselesini tetkik etmek 1 k ara as ı e ece er ır. ger an inanı le rar canlandırmak li . tan dıt itleri bakanı M. Dö Kanya 

.ı b 1· - ta fmdan alın üzere bu sabah toplanması karar-soya~n a~K.i.lSt ra • zım geldiğini tasrih etmit ve de • büyük devletlerin mümeuillerile 
mı~ta tasdik edilm"yecelderdir. laştırılmı~ olar. Milletler Cemiyeti mitdir ki: görütmek üzere Cenevreye gelmit· 

Soyadı sahibi iarar ederse soy. konseyi bu toplantısını öğleden d. M o·· K b b h M La "- Zorbalık hareketlerinde ır. . o anya u sa a . • 
admır. b:ışına başka bir sıfat geti - sonraya bıralmu~tır. val, Eden ve Aloizi ile ilk konut-

c ( Macariıtanın mesuliyetini isbat e -
rilecektir. nevre, 7 A.A.) - Yugoslav· malannı yapmıtdll'. 

D • I · b k M y · den be]geler göstereceğim ve mil-Bubeynnnameler nüfus idare - yanın ışış erı a anı · evtıç M. Laval Macar Dıtbakanı ile 
lerince ayrıca b'r tetkikten geçi - hükumetinin Cenevrede yapmış ol- Jetler cemiyetinden sulhün muha· görü§dükten sonra küçük anlaşma 
ri!dikten scınra tescil edilecektir. duğu teşebbüsün Yugoslavya ile fazası olan vazifesini yapmağa ve Balkan anlaşm11 murhhaslarını 
Ni.ifus idııreleri de ayni adın bir Macaristan arasında bir dava ol - devam edeceğim. öğ]e yemeiTine c;.ai!Jrmıır,dır. 
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ad nl~ıya ve yahut tescile mecbur 

de'.jildirler. Soyadı beyannamele

ri ve defterleri ba:otırılmaktadır • 
Bu nümuncler yakında dağıtıla • 
caktır. 

ismet lnönü 
li:ıI'lilarellnde yürek

ten karşılandı 
Kırld~reli , 7 (A.A.) - Ba~ba

knn fomet lnönü saat 17 de Kırk-

larclinc geldi. Havanın yağmur -
lu ve so[!uk olmasına rağmen bin

for.::e halk, mektcpl'ler, memurlar 
t.:ı.rnfınd:m yürel:dcn gelen coş . 

uun ıhb karşılandı. General Is -
nı c.t n .. nl.i nyrı ~yrı hr.lk:ı, mek • 
u bl' lc.-e iltifotta bulundu. 

Bu akf'am belediyece ferefine 
b:r ziyafet verilecekd:r. 

fü: ~~at:ın İnmet İnönü yarın 

öğleden sonra Kırklarelinden ay
rılarak Babaeski yoluyla Edirne • 

ye ıelecekdir. Edime Büyük Bat· 

/(URUN - Asım Us, bfr kaç oün- ı tünde oihe balan bir diken görünüşü 
de11bcrl Atinadan nelen telyazılan göstersinler? 
ü:crinc "Do~rrı flOldan ayrılmayalım,, ili= ne yaptığımızı biliyoruz. Yap
haşlıklı bir ya:zı 11azmıştır. Asım Us tığınuzdan dolayı hiç l•imsenin zerre 
diyor ki: hakkına el atmış değiliz. Gördüğü -

- /Jizim bildiğimiz şudur ki; Tür· milz is bütün anlamlarında insanca· 
kiye ile ı·ımanistan craaında çok sıkı dır, ile1·idir. işin bu ö:iinü görerek 
bir bağlılık vardır. Bu bağlılık bir lıerkesitı doğruyu seçmede gecikme· 
gün iki illkc ordularının biribirleri mesi, dostlul:lc!ra eksiklik ocrebUe • 
için kan dül:ceckleri /;adar ileridedir. 1 eck ileri geri yersiz sözlerden va: 
Türkir;e i/t> l"unanistan arasındaki il f/CÇmesi en doğru olur. Umarız ki 
bağlılık bu kertede olunca papaslcrın öyfr 11apılacaktır. 
sokak kılı/dan t!rğişecckmiş diye o · MlLUl'ET- Alımct 8ükrü Esmer 
denliı ia§kır.lıklara düşmek bir delilik "'Kılık türe:;i re l 'unanistan,, başl:l:lı 
olur. Öyle sanmoruz ki lstanbuldald mcıkalesindc diyor ki: 
papcslar rrrasır:tfa pek yersi:: ve çir- - Biz yazılan yazılarla Türk -
Nn. altlan alto fOJJkınlık yapanlar ı·ıman dostluğunun sarsılacağına ina· 
f'aı-rlır. Büyük lJ!illet if!eclisinin o· nanlardan değiliz. iki ulusun dilek· 
nal!ladığı l:anunun hir kelimesi değil, ferine ve amaçlarına uygun olan bu 
!ıir nolda!ı '':re ~ciii~emez. K·:mınla dostluk çok derin ve sağ/anı temele 
br l!i oları allı ay fi'"~ ;r.cc ! ;·;..mu yeri dayanmaktadır. Ancak siyasal olan 
ne qc tirilir. b:ı dortlu!fu i l.:i ulm;rm !lÜre5inC:c kıik-

ClJ lt111URIJ•ET - ı·unuq Nadi, lcwne"li irin uirc~woru:::. Bir kac met
re kaftan ile b!r külcilı bu u9urlu ça
lışmalmı nurakfoması.n Dii~iilıcemiz 

yalnız hurlıır. 

S ON POSTA - Brışmakdlc !!Ok· 
tur. ô:: tiirkrc ba~lıl:lı ya..-ıda aokak 
adlarının değiştirilmeai düşünülür· 

k"'n türle !oıımu' t:okak atllannın 
da gfzün nglrllmeal. bunların tltı 

içinde bütün işlerin deneme tahtası 
olarak yapılmadığının gÖsterilmesi is
tenmektt?d#r. 
AKŞAıJI - Nccmeddin Sadık "Süs 

l•adını, iş kadını,, başlıklı makalesin
de: 

- Bütün Türk tarilıi süreğince, 

kadını, R!ls düfkünü görebileceğ(miz 

bir devir yoktur. Türk kadınını, ata
larımızın b!n b!r üll:ede ün saldıklnrı 
çağlarda erkekle yan yana ata binip 
smıaşa gider, taı·la sürüp ekin biçer, 
ulusla ulus işlerinde lıep bir arada 
çalışır çabalar görürüz. 

Türk kadını erdemlidir. Süs kadı
nı değU, iı kadınıdır, diyor. 

ZAJl.4N - Ebü:ziya zade "Kadın· 

ların mebusluğu,, başlıklı mal:alesin· 
dr, kadınlara mebusluk hakkının ve· 
rilmcsinde b!r fevkaltidelfk olmadığı • 
r.r. böyle b!r lmnun on beş sene ev
vd ~·ıksaydı kachnlann levkal{ıde se
rinmefic lıaklnrı olacağını söyledlkten 
sonrc diyoı ki: 

- Yalnız her nimetin bir külfeti 
oldui]u gibi her hakka mııkabU bir 
va::if e ı•ardır. Bu vazilenin ne oldu· 
ğunıı iae kadınlar birliği dünkil be
gannam~sfnd~ fil oeclze Ue pek gllzel 
lltıM t'JI 

Cft 1• Lrr. 

Ankara kadınları 
Ankar*, 7 (A.A.) - A 

Halkevindelc:i toplantı baıkanlı 
ğı divanından fU bildiriği aldık: 

Türk kadınının sıyasal bati 
tükelleyen büyük kurultaya 
mazlığını bildirmek, saygıl 
ıunmak için Hall<evinde topl 
Ankara kadınlarının baık 
divanı, yurdun her yanından ,-1' 
sız telyazıları almıştır. 

Başkanlık divanı, bütün 1iif' 
kiye kadınlığının Ankarad··-.-
arkadatlan ile özden birliıı
göateren bu coıkun telyazılarıJI ' 
dan duyduğu sonsuz sevinci uf ' 
kenin her yanına yaymasını /. ' 
nadolu ajansından diler. 

Türkiye kadınları 
Ankara, 7 (A.A.) - Türk Jıt' 

dınma saylav seçmek ve., 
hakkınm Büyük Millet Mecliıitl' 
ce kabulü memf eketin her taıf 
fmda büyük sevinç doğurm~ 
Dün bütün ıehirlerimizde ka 

lar toplanarak bayram yap , 
Atatürk' e, BüYlili Millcl MJ 

ne, Cumuriyet Halk F ırk8" 
büyüklerimize tefekkür ve ı,.I' 
lılık telyazılan çekmitlerdir. 

Venizelos ne diyot 
Sefirimiz Bay Ruşen E~ 
dün M. Maksimosla uz 

müddet görüştü /. 
Atina, 7. (Hususi) - R~~~ 

kisve meselesi üzerinde bu~ 
gazetelerde M. Venizelosun d~, 
makalesi çıktı. Ankaradaki d 1" 
larına hitap eden M. Venizelol"" 
makeleıinde vaktiyle Moratoıı. 
yünde yaptıkları bir sandat geıi' 
tisnide ismet lnönüne söyle 
sözleri hatırlatarak patriğin 
ni elbiseyi taıımasının mu• 
değil, mutlak olmasını istiyor• 
kalesinin Atatürke, Baıbakaıı-. 
Dıt Bakanına hitap eden l\t 
nizelos1e beraber kurdukları 
- Yunan dostluğunun da1-
de takviyesi lüzumunda iırat 
mektedir. 

Ati na, 8 ( Huıu~i) - 1 .. 
ıefiri Bay Ruten Eıref dün ~ 
Haric:ye Nazın M. Maktiıll 
saat onda ziyaret etti -ve 
müddet görüttüler.Bu görüfdl 

sonra M. Mnksimos ta B•f 
M. Çaldar!si ziyaret ederek ., 
meleri et.rafında izahat yerdl

1 

Portrand'da yan«111) 
Portland (Maine) 1 (A> ',I 

Limanda çıkan bir yanglll b 01' 
binlerce dolar zarara sebe 

muıdur. -,il 
b:11Jfr .j 

Alevler ıüratle yayı .,e r 
tezgah, hagarlar, vagonlar 
çük gemiler yanm19dn'. tıiljO 
Viyanada casus teŞ ~· 

Viyana, 7 (A.A.) - ~ 
yaya gizli belgeler vereli 1 

--·~ Nazi cuua tqkilltı me 



y t Rusyada 
l\y günde Sovyet büyükJe- -T-.. -ı-k ____ d__ ı c 
l'inden 72 sini öldüreceklerdi r_ un bir sevin te 

-
~astçılar beyaz Ruslardı içlerinde, bir tane 

'de Alman vardıı 
isim erini 
~azn voruz 

Moskova, 6 - Komünist mer-
kez icra komitesinin en nufuzlu / 
nzalarınclan olan Kirofun öldü
rülmesi burada büyük bir heye-, 
~anla karşılanmıştı. Süratle ya- l 
·nlan talıkil'-."lt bu suikMtın beyaz 
~.1:sla.r tarafından tertib edildiği· 

!!:iı> 

1 , 

\ 

:ll meydana koymu~tur. rt k" •· ı 
Y 

· ·k· k" ·a t ki ··b Bt:yc::zıt meyda211nda Bayar. a ıy~ nutuk soy erken 

ovi;ti;; ge•;;Viadi-1 
etmı§ ı ı ışı en ere ru e- • • 

den bir gizli cemiyet aynı günde Memleketin her ye snde Ata Tur-
yetmiş iki tamnmı§ Sovyet adamı· • 

nı öldüreceıcti. ke büyüklere tel yazdarı çe 'l-
\rostoku istiyorlar 
~~~onlar bu şehrin Sovyetlere 

m J olmadığını .söyliyortar · 

fiki~~:i~~~:0 v~~;:ç~:n a;:~ı:~: ............ ~ .. "iüa"H'irk-· ............. ı 1 iyor' ya i"ln da 
rını ihbar etmişler ve böylece bir : b• R•kde top 
çok suikastların önüne geçilmiı - Kadınlar birliğine ~ irıl -
tir. Suikasd liste.sinin _en. başın - karşılık verdi a lantl V2 r 

\t'· 
,~lt~va, 3 - Tokyoda çıkım nin Rusya için ne iktısadi, ne de 
~ ~oitsa gazetesi yeni ve bü- harbi bir kıymeti kalmamııtır. 
~ heyecan!a _kal'fılanan bir Rusya eğer Japonlarla anlatmak 
~· neıretmııtır. · ve dost olmak istiyorsa bu şeh-

'1...~a imzasını ta§ıyan bu ri de Mançuri hükumetine birkaç 
t ·~e deniyor ki: · jd 
re.ı ~e aatmn ır,,.,. 

•ıe · "- n-3~·'"'usyanın apon enızın e ve 
ti d ~makul bir fiatla Mançu-
' etl bütün Asyada en büyük ve en 
~~ l etine sattı. Mançuri dev-
~dt~"lltıun bedelini altı taksitte ehemmiyetli müstahkem şehri 
~~ektir. olan Vladivostokun istenmesi bü-

~~!e ha.t Rusyanın elinden çık- tün Rusyada büyük bir tesir yapt ' •0 nra Vladivostok şohri - mıştır. 

~ ınetinglere kadar 
~ va~acak mı? 
apas elbisesi yasagı Lozan 
'---andlaşmasına z~~ı1lş 

Ça~~a isin 
beyanatı 
Atina, 7 - Yunan Baıbakanı 

İ M. Çaldaris, ruhani k:sve hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
tarafından kabul edilmiş olan ka · 
nun Jô.y:hasından bahsederek be . 1 

1 yanatda bulunmuşdur. M. Çalda - ' 
ris bu beyanatı, gerek matbuat ve 1 

1 gerek muhacirler tarafından kopa-

l 
rılnn ..gürültüler iizerİnc yapmıf -
dır. 

Başvekil beyanatının başında 
dc"!liştir ki: 

da Voro~ilof, Stalın, Lıtvınof ve Kadınlar Birliği Bafkanı Lô.-
rof vardı. tif~ Bekirin telyazısına Atatürk 

Derhal idam edilen 70 beyaz §U tel)•azısile cevap vermi§tir: 
Rus suikastçısının 39 u Lenini Latife Bekir lsık 
Gradda, 31 i Moskovada yakalan- Türk "Kadmlnr Birliği 
mışlardır. isimleri şudur: İstanbul 

Lenin Gradda: Erdemli Türk ~adınlığının 
Larin Hlusof, T. Trankovski, yeni çalışma yolunda kendine 
~of,-=Ktaml; P. Traa • dOfen bilyük iti süvenle bata

kovski, P. Petrof, Dolof, Pobins· 1 racağına ku§ku yoktur. 
ki, F. Stoyanof, Azusof, G. Ego- 1 ~ Reisicumhur 
rof, A. Smurof, Selivanof, Kloç-ji ATATÜRK 

(Devamı 4 üncU del :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

----------

Hapishane değil 
Nazi fabrikası 

Viyanada hala habsedilib de 
tahliye edilmiyenler var 

"- Eu tedb'rden doğan mese • Viyarıada yakalanan tlaziler kamplarda 

~ &"llii 
\ '>lQıc. il RQmazanın biridir. Bu 
i ~Q(:~rlQ mahyalar öz tiirhçc 
~li uQ{ ' muhtelif camilerde de
~ .\tİ.iel~Qr Verilecelıtir. 
\ ~Q~elttı~Qn ollUyucularımızın 
~"'-anlarını kutlula-

lcn;n biri dini, diğeri hissi :ki cep- Viyanada muhtelif ~ebeplerle ki, başvekilin öldürülmesiyle ne-
1 hesi vardır. Meselenin dini cebhesi hapse konulmuş olan siyasi suç- ticelenen temmuz hükümet dar

cübbesiz ayinin manası olmaması- luların yavaş yavaş tahliyesine besi hadisesi dolayısiyle yntmak
dır. Hissi cebhe!i de ortodoks başlanmış olduğu haber verili - tadırlar. 
Rumların dini an'ane'erine r.öre 1 yor. Fakat bunların hepsi dışarı Aradan bu kadar zaman geç-
~·uhani kisveye kar§ı besl~dikleri bırakılmış değildir. miş olmasına rağmen mühim bir 
hürmet ve muhabbetdir. Siyasi mahkumlardan büyük siyasi kafilesi hS.la hapishancler-

lşin ehemmiyetini müdrik olan bir kısmı, bundan dokuz ay ev-

1 

de ve temerküz kamplarında bu-
Yunan hükumeti, iki cepheden de velki çubat hadisesi, gene mühim lunmaktadır. · 

(Devamı 4 Uncu de) bir diğer kısmı da dört ay evvel- (Devamı 4 UncU de) 

Kadınlara mebusluk hakkının 
verilmesi üzerine dün sabah kn -
dmların Beyazit ve Taksim mey
danlarında büyük teşahürdta bu
lunduklarını yazmıştık. Dünkü te-

zahürat esnasında Şehir meclisi a

zasından Bayan Nakiye de Beya
zitte heyecanlı bir hitabe irat et -
miş ve şöyle haykırmıştır: 

- Bugün ne kadar mütehassis 
olduğumu, ne kadar sevinç ve kı
vanç duyduğumu söy1iye~ek keli-

me bulamıyorum. Ben bu meyda

nın. çok kara günlerini gördüm. 

Fakat bugün Türk kıı.dım bu mey
danda kendisine verilen hakka te-

(Deyanu 2 inci sayıfada) 

Bü da b·r 
türl .. SÜ 

Sosyalistler taş
ladı, papazlar 

haç çıkardı 
Sosyalistler kaçtı, 

papazlar kıpırdamadı 

Paris, 5 - Londernodan ge -

len bir telgraftan öğrenilJiğin.:: 

göre burada papaslarla sosyalist

ler arc.->ında mühim bir hadise 

o!muştur. 

Bir sosyalist muharririn kato~ 

likler aleyhinde yazdığı bir tiyat

rodan çıkan gürültü, binlerce ka
tolik papazının toplanmasına ve 

büyük bir nümayiş yapmalarına 

sebep olmuştur. Nümayişte bu

lunanların söylediklerine bakılır· 

sa böyle bir nümayiş ehli salip 

harplerindenberi görülmemiştir. 

(Deva.mı 4 Uncu de) 

~ ..... BER lstanbulun En 



• HABER - :Ali,am Posfa11 
E 

Sar meselesi 
Fransa - Almanya anlaşmasına 

doğru bir adım mı ? 
Netice Almanya lehine çıkarsa Fransaya 

nekadar tazminat verilecek 
kında enditeye ıimdiden mahal 
kalmadığı iddiasının doğru ola • 
mıyacağını, Fransanın şimdiden 
umumi rey neticesinin ne olaca -
ğını tahmin ettiğini yazmaktadır. 

Anlaımanm, Alman· efkarı u -
mumiyesince, cihan sulhuna doğ • Bundan bir kaç gün önce bir-
ru hayırlı bir adımdır; Fransa d enbire öldüğünü bildirdiğimiz 
Şark miıakına Almanyanın da İt· A rnavutluk Kralı Ahmet Zogonun 
tirakini tekrar istiyecek ve fakat annesi büyük bir alayla Dra,.tan 
bu teıebbüsünden evvel Lehistan- ,. Tirana getirilerek gömül müftü. 
dan misak hakkında cevap bekli· Son gelen Avrupa gazeteleri Kra
yecek imi§. Almanya hariciye na- l ın annesinin yukarıya koydug"' u-
zırının bilhassa memleketinin muz; resmini ne§retmiılerdir. 
Milletler Cemiyetine avdetine mü _______ __;_ _____ _ 

-

Hitler imparator 
mu olacak 

Operada imparatorun locasın 
oturması bu şayiayı çıkardı 

Moskova, 5 - Almanya pro· 
paganda nazırı Göbelsin söylemiş 
olduğu nutuktaki "tarihini yap
mak niyetinde olan bir hükU.me· 
tin büyük ve cüretkar kararlar ver 
mesi lazımdır. Almanya timdiye 
kadar tarihde ıörülmemiş bir it 
yapacaktır.,, sözleri burada genit 
dedikodulara ıebep olmaktadır. . 

iyi menbalardan haber almak
la meşhur bir mahf elde söylendi· 
ğine göre Almanyanın yapacağı 

bu cüretkarane hareket, Hitlerin 
resmen imparator ilan edilmeıi-

Bu iddiayı iıbat etmek içi' 
malumat veriliyor: 

Geçen hafta Berlinde 
operasında methur tenör ''J~ 
pura,, T oıka operasını o 

Hitler ilk defa olarak oyuno 

İmparator Kayzer VilhelınİJI 
caıından ıeyretmittir. 

Alman devlet reisi ıinıdi1' 
dar daima parterde oturııtd• 
bu locaya İmparatorun ka 
danberi timdiye kadar bİÇ 

Fransa ile Almanya arasında 
bir müddettenberi görü§ülen me· 
selelerden en dikenlisi Almanya
mn tasarrufundan a.Ja vazgeçmi
yeceğini evvelce söylediği ve 
franıanın muhalefeti üzerine bi -
Jahare umumi reyle mukaddera -
tının tesbit edilmesi kararlaıtırı -
hm Saar havzası olduğu malüm • 
dur. Bu meseleye bağlı bir çok 
siyasi, hukuki, mali, teknik vesa
ire cihetleri hal için bir kaç top· 
lantı yapmıf bulunan ve nihayet 
bu ayın üçünde bir protokol İm· 
zalamak muvaffakiyetini elde e
den Saar Komitesi Konseyi RQ
mada faaliyetteydi. 

naaebeti olan Reuter İngiliz ajan· 
il sualine cevaben yaptığı beya
nattaki yumuıaklık kayda fayan 
dazırının aynı zamanda irad etti-

H a p İsh an e değil dir. 

Nazi fabrikası Spvyet Rusyadaki 

kimıe oturmamıftı. 

iş metinglere 
kadar varaca~ 

Ozlattırma tavassutundan do
layı ltalyanın bir gurur gibi telak· 
ki ettiği ve fakat pek fazla da e
hemmiyetinin büyütülmesi gerek
miyen bu protokol mucibince, Al
manyaya Saarı iade etmek veya 
etmemek maksadiyle evvelce ka
rarlaıtırılmıf umumi reyin, neti
cesine göre, Almanya lehine çık
tığından Fransaya Almanyanın 

ne vereceğinin ve ne tanıyacağı 

ana hatları tayin edilmittir. Ga
zeteler rivayeti, umumi rey Alman 
ya lehine çıkarsa Franıaya, Saar 
kömür madenleriyle dört Jİmen -
diferi için 900 milyon halen Saarı 
i~are eden hükumet komitesiyle 
olan konturatosu veçhile, ağızları 
asıl Fransız toprağında bulundu
ğu halde Saar havzasına lağımla
rı dallanan kuyuları ve imtiyazın 
feshi için bir Fransız şirketinin 

hakı olan 45 milyon; madenler 
üzerindeki İpotek vesaire için 30 
milyon Fransız frangı verilecek· 
tir. 

Bazı rivayete göre tazminat ye
kunu 900 milyon franktır. 

Gayet zengin olan ~azva ma • 
denlerine Fransa, bidayette, 300 
milyon frank istemitti. Şimdi ko . 
nu§ulan §artlarda tabiatiyle öde • 
me tarzı da vardır ki geciktirme -
mek ve bet sene içinde Franıaya 
5 milyon ton kömür ve zahire ve . 
rilmek suretiyle borcun tamamen 
ödenmİ§ bulunması ıartlardan en 
baılıcasıdır. 

!se de, Essen'de Almanya hava {Baş tarafı 1 inci de) 
ği nukut atikar bir tezad ve do- Yakınlarda Brükselde çıkan 
layııiyle büyük bir hayreti mucib bir kitabın yapılan bir kaç tahli
olmu§tur. Nutkunda hava nazırı yede tesiri olmuftur. Bu kitap
hülasa olarak: "Almanya harp iı· ta, Avusturyadaki mahbusiyet 
temez, ancak terefine toz kondu- hayatına dair notlar intiıar et • 
ramaz; yalnız bu esas üzerine Av- mekte olduğunu ve Belçika siya
rupayı canlandırmak kabildir. Hu si fırka liderlerinden birinin bir 
zur ve selamet ancak keskin bir etraflı mukaddemesi bulunduğu. 
kılıç kuıanmakla olabilir. Alman- nu, İngilizce "Mançester Gardi • 
ya karga,alıklara ve harplere se· yan,, gazetesi yazmaktadır. 
bebiyet veremez. Silahsız olan bir "Siyah kitap,, adı verilen bu 
kimse, daima, silihlanmıt bulu- kitabın içinde yazılanları Avus
nana hücumu dütünür, halbuki si- lurya hükUnıeti tekzip ebnek is
Jahlı adam hem kendisini, hem de temİ§tir. Fakat kitabın çıkması· 
başkasını korur. Hakiki bir an. nı müteakip bir çok mahbus li • 
latma zayıf ile kuvvetli arasında derler de ıalıverilmittir. 
değil, müsavi kuvvettekiler ara • Bunlar arasında mahbus sosya
sında olabilir.,, demiştir. Bu iti • liat liderlerinden bir kaçı da bı-
barla protokol neticeleri hakkın - rakılmıttır. 
da kestirme söz söylemek kabil Eski ıoayal demokrat fırkası 
değildir. mebusu olan ve şubat ayındaki 

patırtıda karısı öldürüldükten 

Buda bir türlüsü 
(Baş tarafı 1 inci de) 

Bir tarafta binlerce sosyalist 
- Y a§asın Moıkova ! 
Diye bağırırlarken diğer taraf -

tan binlerce papaz kilise duaları 
okumakta idiler. 

Birden sosyalistler papazların 
üstüne taf atmağa batlamıtlar. 
Papazlar da derhal bunlara kartı 
iıtavniz çıkarmıtlar ve ba§papaz 
bütün ıoıyaliıtleri aforoz etmit· 
tir. 

Nihayet itfaiye ve jandarn:J4llar 
yetitmitler, iki tarafı da dağıt
mak için uğratmıılarsa da bir 
netice vermemi,. Nihayet itfaiye 
hortumlarından f ıtkıran sular 
aoayalistleri kaçırmıf, fak at pa • 
pazlar iliklerine kadar ıslandık
ları halde yerlerinden bile kı . 
mıldamamıtlar. Sabaha kadar 
oldukları yerde dualar okuyarak 
beklemiıler ve sabah çanları çal
mağa baıladığı esnada yavaı 

yavaı dağılmıtlardır. 

Zabıta raporundan anlatıldı

ğına göre nümayişler neticesinde 
ikisi jandarjma olmak üzere yir
mi bet kişi yaralanmıştır. Birçok 
kimseler tevkif edilmişlerdir. 

ıonra üzerine kara sevda gibi bir 
hal gelen Alber Sevr de tahliye 
edilmiı, fakat hapishaneden çı • 
karılarak timarhaneye götürül • 

müttür. 
Timarhaneye götürülmesi sıh

hi vaziyeti dolayısiyle bir zaru· 
ret icabıdır. Fakat resmen ken· 
diıi serbest sayılmaktadır. 

Sosyal demokrat fırkasından 
iki kadın da serbest bırakılmıt· 

tır. 

Diğer cihetten temerküz kamp
larında bulunan diğer siyasi fÜp

helilerin sayısı haylı mühimdir. 

Hele göz altında bulundurulan 
naziler hepsinden çoktur. Altı 
hafta kadar önce, hapishanede 
ve kamplarda bulunan nazilerin 

sayısı 6000 olduğu yazılıyor. Ge
çen ayın başlangıcında Volers • 
dorf temerküz kampındaki nazi
lerin 3300 ü bulduğu haber ve

riliyor. Bundan ba~ka bir kaç yüz 
nazi de orada burada muhakeme 
edilmeyi beklemektedirler. 

Ayrıca son zamanlarda Tirol 
ve Stiryada gene bir takım tev· 
kifler yapılmıttır. 

ltalyan matbuatı bu anlatma· 
dan hayırlı neticeler çıkabilece· 
ğinden memnuniyetini beyan et· 
mektedir. Fransız gazeteleri de 
en mühimleri protokolun tumülü
nü inkar etmemekle beraber Hit
ler elçisinin bu münasebetle en 
fazla Fransız hükumet adamları· 
nı iskandil maksadını güttüğünü, 
Almanyanın ileride eski Afrika 
müstemlekelerini istemeğe yclte -
leneceği malinde bir lngiliz ga . 
zetesinin protokol vesilesiyle ile • 
ri sürdüğü Almanyanın bu hah • 
taki çürük niyeti ve silahlanma 
müsavatı talebi üzerinde durmak 
caiz olmadığını yazdıktan sonra. 
siyaset terefinin tekrar canlan . 
maaı için Almanyanın Milletler 

1 

Cemiyetine tekrar dönmesini r--------------
zimnen istediğini de ilave etmek- Çocukları koruyalım 

Avusturya temerküz kan::ıla
rında göz altın.la hulundurulan
lara, Almanlarınki kadar şid • 

detli davranılmadığı yazılıyorsa 
da, Mançester Gardiyan muhabi
ri Avusturya kamplarından biri
ni yakından görenlerden ~öyle 
bir malumat nakletmektedir: 

tedir. 
lngilizce Times gazetesi, Al • 

man7ada dahili istikrarsızlık ve 
darici ~:yaset istikametsizliği e • 
mareleri henüz varken, Fransa ile 
Almanya arasındaki bir çok me • 
selelerin halline yardım edebile . 

Kıı ıeldi. Kııın soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yok." 

suz yuttaılarrmızı korumak hepimi • 

zin boynumuza bor!;tur. Bu borcu ö. 

demit olmak için kullanamadığımız 

eski çamaıırlanmıu, çocuklarımızın 

eskilerini Çocuk Eıirgeme Kurumuna . 

"Vollersdorf kampına alınan 
naziler, girmeden önce yüzde 
elli nazi idilerse, girdikten ıonra 

idamlar 
(Baı tarafı 1 inci de) 

kof, Slatinski, Gurin, Fadeyef, Y. 
Nikolayevski, Olo, V. Nikolayevı· 
ki, Vladinirof, Çukanof, Dada • 
nof, Üstrugof, B. Afanaaiyef, Ma· 
yorof, A. lvanof, E. Griger, Çinof 
P. Antonof, G. Griger, Pozdrof, 
Dubof, Masyagin, H. Komarof, 
Moskovada: P. Vasilef, Rumyan
sef, Posdnakof, Bobrof, Paneha, 
Setporanof, 1. Sidorenko, M. Si
dorof,1 K. Manuhof, Kanxvenatz, 
N. lvano.ald,-l'luıevehi; ':"ıı/ •• Sido-

renka, opalenlco, • Re!;aynenko, 
Buligin, Rozenberg, Kornitzki, 
Banutkin, Zdobonf • Vyetkof, 
Eycmond, Bolkof, Sevastiyanof, 
Ştakolkin, Saı, Nefedof, Repenko 
Drutkof, F. Sergeyef, Karnaukof, 
Kozlof, Habayenko. 

Kirofun ölümü duyulur duyul • 
maz Stalin ile Vorıilof derhal Le· 
nin Grada gitmişler ve cenazenin 
batı ucunda ilk gece, ilk nöbeti 
Stalin'le Vortilof yapmışlardır. 
Ahali en büyük iki Sovyet adamı· 
nın süngü ile hazırol vaziyetinde 
beklediği nAşın önünde büyük te· 
zahürlerle geçmişlerdir. 

Kirofun cenazesi Moskovada 
yapılacak ve cesedi yakıldıktan 
sonra külü Kremlinde Leninin ya· 
nma konacaktır. 

Kızıl meydanda matem 
mitingi 

Moskova, 7. (A.A.) - Kirofun cena· 
ze merasimi münasebetile Kızıl meydan· 
da bir matem mitingi yapdmııdrr. 

Hükumet ve merkez icra komitesi na· 
mına söz alan Molotof, iıçi sınıfı düt -
manlannın hareketlerini takbih ettikten 
aonra dcmiıdir ki: 

"- ihtilal ıefinin §&hsında bizzat ih· 
tilali kasdeden kurıun bu ihtitali, ve 
bolıeviklerin Lenin ve Stalin'in fırkası· 
na olan bağlılıklarını daha ziyade arb • 
racakdrr.,, 

Sovyet Ruıya iıçileri namına ıöz 

ıöyliyen Kaganoviç de aynı yolda söz 
söylemit ve KiroPun yolunda öldüğü 

davayı mutlak surette muzaffer kılmak 
için İ§çİlerin beılediği sarsılmaz inanı 

bildirmişdir. 
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meseleyi tetkik eylemekdedit· 
nı dütüncekdir.,, 

M. Çaldaria muvafık ve~ 
lif fırkalar reislerinin itti 
bir içtima yapılıp yapılın 

hakkında sorulan ıorguya c 
de demitdir ki: 

- Kabine ile çalıfJDal~ · 
letdiren muvafık fırkalar reii'! 
nin ilk içtimaından sonra JI"' Jtll 
.f ı~ka.lar . .reiılerinin de da~ı 
ıkıncı hır toplantı yapılma' · 
rarlaıtmlm:tdı. Bu içtım• 
edilmitdir. ~J 

Çünkü hük\imetin ~j 
neticelerin tekaddüm etmetİ f 
muvafık görülmüşdür. Eı~ ~ 
lecek hafta Mebuıan Mecli•1 ~ 
malarına başlıyacağı ciheti" 
kUmet muhalif fırkalar ile dJ' 
kı temaslarda bulunacakdd'"' 

Yunan Batbakam, Dıf 
M. Makıimoıun istif ası t• . 
dan haberi olmadığını ve b1I ~ 
vakkat ayrılıtın istifa old~ 
zannetmediğini ili.ve etıııitd~ 

Batvekilin Dıtbakanı h• /.. 
daki bu ihtiyatki.rane beY~/ 
rağmen ıiyasal mahafil, M· )/, 
moaun Türk· Yunan müıı•" '/ 
nın aldığı son tekilden do~•~ 
fasını tacil ettiği ve ahvaliıl 
bu mecradan sonra Dıt'bak 
da kalamıyacağı fikrinde ;ı' 
yorlar. Diğer bazı mahafal 
Makıimoıun kabineden 
rılmaıının evvelce kararl• 
bulundujunu aöylüyorladr: ~ıt 

Mebuı Kunduroı ile ••.,
mebuslar, Mecliı batkaıılıl it 
dikleri tiddetli bir takrirde ,t• 
metten izahat taleb ediyorl Jı 

• iıl" 
Kunduroı istizah takrJf. • 

hib cübbelerinin haricde 1 ; 
ıini meneden Türk kanunuıt 
kalliyetlerin tanınnnt b 
dokunduğunu ve Lozall .. 
maıının bı;: hususdaki b~di' 
ne aykırı bulunduğunu 1 

yor. ~ 
Atina, 7 - Muhacirler r' ~ 

dikleri beyannameden •
00 

b;.t, 
testo mifo1t,leri tertibine ç;,,;, 
lar. Bunnula beraber b~~ 

yeni muahede dar hükumetden izin al dö~' 
dır. Meselenin sokaklar~ blJ ~ 

ingiltere ve Mısır 

yapacaklar ıini istemiyen hükunıetııı dili1'..4 
Mısırla İngiltere arasında yeni tingleri menedeceği zanııe 

siyasi bir muahede yapılacağını 1 lngilizce gazeteler yazıyor. Bu 
muahede, iki memleketin daha 
dostça münasebetini temin için 


