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HAFTA 
Ôlaıburfyet bayramı münasebetile bugün 

1 

çıkan sayısında 

C6mhuriyet Naııl illa Edildi? 
_!azan : A§a OAlu Ahmet Bey 

HAFTA 
Bugünkü sayısında: 

Dizlerine Kapansam 1 •• 
Yazan : Server Bedi 

u; büyük sayıf2; 4 renkli resim 7.~ kuruş 

ı::::: Telefon: 23872 28 Blrincltetrl1t 1934 PAZAR Sene 4 Sayı: 899 

M. Georgiyefin mühim beyanatı ~~;~:~:a::~· 
M. Titülesko diyor ki: 

"Dostluğumuzdan doğan kuvveti 
bütün dünya anlıyacaktır,, 

Bu sabah gelen Yugoslav Hariciye rtaz1rı Yevticin 
muavini M. Porlc; 

.On bir yaşında bir 
suikastçı kız! 

Bu kız Şlagherin yakın akrabalarındanmış 

Son gelen İngiliz gazetelerinde 
okunduğuna göre, Alman bava 
nazm Prusya ba,vekili ceneral 
Gomigle, propaganda nazın dok· 
tor Göbelsin sayatma suikast te· 

1
. ıebliüaünd~ buluniilmuıtur. 

Bu hadiselere dair İngilizce 
''Deyli Herald,, 1ıa.zetesi şunları 

yazıyor: 

"Suikast hadisesi, Londradaki 
nazi muhitinde heyecan uyımdır
mıthr. Ceneral Gomige on bir 
yqında bir kızın kurıun ııkbğı 

haber veriliyor. Kız, Bu e nin 
otuz haziranında naziler tarafm • 
dan karı koca öldürülen ceneral 
fon Şlayher -ve madam Şilayfıe • 

(Deva.mı 6 mcıda) 

~~----------... --------------~~-~~-

'' Dünyada birkaç yüz 
suikastçi vardır ,, 

Suikastçılar!.. Komitacılar! .• 

Çeteciler! •• 

Bu isimler geçtikçe, inıanm 

gözleri önünde, ditinden tırna~ına 
kadar silahları, izbandut gibi he -
rifler canlanır.. . Hepıi de pıraıa 

bıyıklı.. Saçları sakalları birbiri • 
ne karıımıf .. O dağ senin, bu dağ 
benim, mütemadiyen dola§ıp du • 

ruyorlar .• Köyleri basıp yiyecek a· 
lıyorlar; topn.hklan çalı çırpıyı 

yakarak 11ınıyo;'iar .. 
Evet, herkes, komitacılan böy· 

le tahayyül eder. Fakat, bundan 

dolayı aldanır .. Zira, çetecilerin 
'bir kısmı eğer bu a~lattığımn ta • 

rifte i~e; diğer bir .k11mı da tama· 

. 
son nüshasında aıağıki alakayı 
calip yazıyı yazmaktadır: 

' (Devamı 6 mcıda) 

Dört Gazete 

Vekiller Heyetikararile,. 
on gün kapatıldı 

Ankara, 27 (A.A.) - Büyük 
Millet Mecliıinin gizli celseıin· 
de geçen müzakereyi tahrif Ye 

ne,rettiklerinden Cümhuriyet, 
Akıam, Sonpoıta ve Zaman ga· 
zetelerinin onar gün müddetle 
muvakkaten tatillerine icra Ve· 
killeri Heyetince 26 Birinci Tet· 
rin 1934 tarihinde karar veril· 

mile batkl\dır. ·ı' \ miştir. 

Bunl&rm hayatını tetkik eden -------------~~ 
bir franıız: : ''V u,, mecmuaımm 



Hangi memleketlerden 
gelen etya liste 

haricinde., Iran, Basra körfezin de 
sübahri tesis ediyor 

•• us-

ai alınmadan kontenjan harici ıe
çirilebileceli: etya laakknada V ekl
letin verdiği bir emre g3re, sahip
leri tarfmdan gün:piildere terkec:U
len ve kanunen ldllinuı ilam..
len eıyanm, kazaya uiraJ&D Semİ· 
lerin yükleriain, -.eya - gümriik 
antrepolannda zedelenen eı:ra • 
JUD; kokacak, bozulacak, yiJKek, 
İçecek maddelerin m~ olarak 
VelrAletten izin almmadu mu· 
batası yapılarak doirudan doiru
ya kontenjan clıımda memlekete 
-1mlmuma izin Terilmiftlr. 

Millet meclisi dün 
toplandı 

Ankara, rt (A.A.) - Bii71k Mil• 
Jet Mettiai nda rer, fttili Esat S.. 
,in rei11U1i altında toplamnqbr. 

Celsenin açdmepnı mütuldp Y .. 
kap Kadri Beyia im arta ~iline 
~doıa,l .............. _ 
landan ~diline dair iati&namesi 
okamnaıtar. 

Reiı Eaat Siy, •" Juıre ..uecear 
M.fka bir madde balanmadıinu IÖyli-
7..Jı.ı -....... -·-b ile ... , ıl 
cl9ft' • ., •••• lcdma ..,.. w.. 
anif ...... il .,,.... .... ,. ... 1 ........ _ .... ..,. ..... 
Mıılı'• ._ - ı11ıh•ı11111 ...... 
da •••ı' .... .... . .... .... ....... o ........ , ..... . ............................. 
~-:.!'rf.~ _......,.., ... ........ ,.. ...... 

1.059.758 kişi seçim 
hakkını kullandı 

Ankan, 27 (A.A.) - o.Yiye 
V eWetinden resmen teWil •lilwiıııiı· .... 

Belediye kaaunbll ..., .. MM 

-961 ft Wriad ~ yapdmuı il· 
21111 olan heledi,.. intihaln Wtmiftnr. 

619 Wecti,- beledi,.. kanununa .... .ila.., ......... '-iz 1.785.404 

ııemter1• ı.oa.718 lclfi reye ittirak Be• ..,.,llık aanagi 
etmiıtir. 1" :1 • 

a.,. itdnlr .tıı i1f. ..,_ ._ eY• proframımız 
...., Pn ,..tı fetf ,._ Ankara, 27 (H111111l) - Per • 

• ...._ ._ lıllıilrıh•• An- ıembe alfpmı lktuat Veklletinde ..... r....._., .... ~ 111ıi Sümer Bank Umum Müdürü N11 • 
Wr .. ......_. 1 ' .. 6t ..... pk- rallab Eaat B. in ittirakile bir top
....... a. • 1 

a J11i1i Wm- laatı yapıbmtbr. Bu toplantıda & .... 
a.,ı.11ı ._ lalfil QııııM~ ıı1bk aana1i projramile, Ka,..-i 

.. ••- ıa! 'ıllt., ___ , fabrikalarmm itletilmeü itleri•• 
lir,ıı ... C '••'-• yeniden kurulacak Nazilli, Erel• 
~·;~ ~·':ı:z :••'.,,.~·.··~':.~-,~-in li doJmmaoıbk ~ombinelerinia ku
"'7'1"1" .. men Iİparİf edilmesi, aiparif edi • 

Her vilayette rey h.W.,. Miz o- )Mele dlakbaeleria fiatJan tlrtltiil· 
lanıarla ,. kaJJaanJMlll .... taf. 

Tayyarede top :.:. ~-=ile Hakimiy.ıi r.m- rbrada Clbnlııırigd 
{ ·ı· b b .... __ --O- bayramı lıtuırlılclan 
ngı ıı Q1D arwwan tay- Açık 'llWl>~alıılclar Anbr, 27 (Hua11) - Cüm • 
yareleri top taşıyacaklar .ı..ı:_..:.. ., (H_. _ _.}-Mec. h • L.- • • • 

~ •• ...... un1et ~Jl'&m.1 merumıme ıfti • 
tondn, rt {A.A.) - lnadis liain önümüzdeki top~ ~etmek ilzere ıelen izci kafile• 

bombardıman tanareleri kule birinde açık azalrldar için teklif leri Ankara Erkek ve ICia liseleri· 
toplarile tePia .dilıribhnlir. ı.. yapılacaktır. Mllnhat dart uaLk • ne yerleıtirilmitlerdir. 
liliz Hava Nezateti, lqills icadı tan birine aalnk Posta Telp-aF tJ. Sokaldarm .clona•ma11, elek • 
olan 1nt r&narelerden bir mikdar m'&dll M&dürl Edip BeJin namzet• trik t*1rJaftlUD karalmuı 1nıadn 

tasavvurun mevkii tathibkonma· 
dılı ileri aürllmektedir. 

lqiltere h61dbneti bu hUMU • 
ta, Amerika n Hollanda hUk6 • 
...ılerile de amaaa P'mit ile ele, 

Jaıt.Mr•lttenk••ıbte:lfllme· ......... 

•~it etdftlr.1J11 tanareler b6o ıa.tenıece1t .a1lenİ)'or. bltin1miftlr. 

'8kaundelaareliatema111Mtaatıt;:=::::::::::::::::::=::::::==:::::::::::::::::::::::::::,f mtitktl.ltmı 1*tatal ltfBekte Ye 

=:'~~!: Sahalı qazeteleri ne dir,orlar? 
taJıaı•in lcbidm l•are ........ , .. _ _._ ........ _ .. ____ ..... ~-------------.... -.---.. ı 
bttıe olab '*1;ratmla *"iri"... Yeldlln lle,,.tl iararlh CUllllU•J 6 *"1. failt 1lltlial.,,.. • U. 1 M •aa ..,._1c ..... ,.,..,, Adtlel ,._ 
aİr.ıi * olarsa oJ.ım hedefe iaa • lllYBP, 9AJIAN w Sl>N P081r A 110- """ ,,,...,.tll.,, tlfl/flf'd ı.lınlm ,.,.. ... ,,,_. lb .. ,.. ol•whıu 
1ieti temia edi'=l&tedir. Harelllt, • ,. ..,.. 

4llRI ..,.,.,, ,.,,,,,,.,. flln ~ ,...,. .... .,.,. .rama.lannda ,,,,,.,,rial ........,. ...... ..... Mldlı .ı,,. ::" .... ~~ =:::'.=:BT::.:.- ='-=~= _......,....__Wflıfl. 
YAIClT - "Komqmalar,, alltumua. .... 1*tllr. lena ..,.., oltlıt,. ,,_., eden A,,,_ o ta 

da Belimi hf.e llq •Baainak ~IU. •lf,~llf'. -. Allnd flld s.,, md Şlkrl Be11 ,,_,.,. Wll ..... 
11nı,, 6aflıldı Mr ıaula "NfkM;iatta •y,,,,..,..,,_. 4aAUa .,. Amid ,,,,. 
,., ..,,. ...,.,,.,. laaltl.. aklım •dl,, &a,lı1tlı ma1raleU }",,,,.,,,,, MI-
,_ .,.,,,.,,.,. """"""' Ba """" ,,.,. w.•ı.. .,,,..., ,....,.,,. ....... ... ...,,.., '*""',,,.,,... antolo}Uer- ,,..,.,.,. ,,...,,.,,. ~ dod ,.. 

Radikal So ...... 
kongresinde tı 

Nant, rt (A.A.) 
aoayaliat konSNIİ, 
f&iıd.W -dcleeini, 4 
na olmak a..e ittif 



il birinci t nl884 
• 

""~: l ........ 
angın ve telef on 

ıı!'!elctepte iken dikkat edeni" • 
·~ızaları . ım. 

d 
1 

epıyce lninetli olan 
i de, q ;ırıı herıeyi ezberlerler • 
erıiııd~ki nız, ekaeriyetle, tarih 

da lcabn tene nkainlan akılla • 

üniversite rektörü Cemil Beyin beyanah 

ikinci ve üçüncü sınıf talebe-;inin 
müktesep haklan korunacak 

et har azdı. F ranaızcada, "a· 
dır· s ıza.ı,, denen bir tabir var

".r.:1119? zihninde tutmak ma• 
relır ki, bundan pek k .--......... 111ab ...., ço 

lhtiınal .:;ındur. Onivenite talimat nama1 hakkında Uai,...nitenia mncat ,.ai talimatna • 
lutuıdufu : . cihet ıöz önünde pzctecilere beyanatta bulunan rektör ~sindeki pıtlan bnimıemeai 1izım. 
~da.ı:;ın, telefonu olan bazı Cemil Bey clemittirld: dır. iki ve Gçinci muflarct. ohyaa 
11 ~ ·,. ' ll1enaup bulunduk] Bu yıldan itibaren 'Onlvenitede tat- talehfoleri .. _ 0DİTenite elindea ıeldi-•ııııaıye d . 1 a· .... 

larııı ~ıre erinin telefon nu • bik edilmete baflanaıı yeni Univenite ii kadar korama,_ phpnldlr. Ba 
•lrnııor L ~ 1ri harflerle yazdırarak talimatnameal hakkında dlln Univer- ta: .beler. m,.nc1aki vuiyet!erini " 
l uır Jere l aite Rektörü Cemil Bey bir muharriri- ~fbiı miieueaeleri en ~ amaa-

o 111' llıe o)ın a&ll1ıt ardır. "Ne mise ıu aaaleri alSylemiıtir: da fakültelerine bilclincelderdir. 
lr lraıa .:··· Alllah •enneain •- Oainnite tal.hesi ~ buır-

-.ıc çı . ıa deftere filin bak: lama yeni talimatname ı.a JJlclan iti- Tal.W. .,.m~ flıldiltelen 
dii.1ı-Z&rureti lıaaı1 1 __ . bildiıtdiktea -.. ....... iPa ,apda-
~Gtlerd" 0&111&1ıa!,, diye ...._ tathilr edilmefe J.ılanacaktır. cak fedaldrı.w... Uaıv..ite a..,etiD-

l:aJci Q"1} ır. Banan için Oainnite fakültele • ce teıbit eclilH•m. Bu blWtedea 
.:_ı... llletele ,'!'1blralli telefonlar • rinde iki yıl a,m ınufta kalan talebe meacla Onivenitede obyaa .ıiPr fa. 
--,,.Dh_ '-~o &Jdı. "Matmazel .. yıl tekrar musap olclup fakülte- kir. talebe~ tle Mwif Vekili Ahiclia 

--- çı._.. çı'--- • " ,. .......... bilecektir. -. Y-.ın -.az. AJDi zamanda t.lriiltel..in Wrin- Bq ,akından ....._ -....wm. 
~, 1-ber !, derdiniz; ıenç el aaufluma küal edilen taleJ.nin Bunlar ip. ~ ._. e.Airler a-

müttür. Onf'v•aite .....,... ...
suetel• delil, OniYeniteain ta ken
cliaidir. Talüe her hasatta Oni....U
teye ariiracaat etme&clir. Baaclaa soa
ra pzetelen mlracaat eden Oniveni
C. ta1eı...1 haklanda Oaivenic. taB • 
nwlMP1ı.U.deki caa tatWk eclilecıek
tir. B-- için ... icap ...... tet
hirler •hmmıtır. 

Onivenite ~ .. aene ,..,ılaaık 
fizilr, kim,., ha,.anat, neJ.tat 
enstitiilerl " Caraba hastanesindeki 
cenaht pavyona ketifleri ön6mibdeki 
hafta Wteclktir. Oaivwsit. w.un
de 7Spılacak rasathane iPıa de alllra
clarlar arumda bir min•hıa açıhmı
m .. 

la.Jtederdi. "'e?ıne itini bizzat lmmqtır. 
.iL! şİllacli, --· Mimari şubesinin B• taıebel..ı .........._ 1s1a on1- mülhak kazalar-•• ıc11r z· ·-ı1et, tabii ba 1 d ftl'liteye 7alan hir ,_. ~ Pz kiti-
)"o~ ~ Ortada .,M ~ e. mezunlan lik bir~ iata edilecektir. Yanlaa daki Seçim 

· ellket. "ir a zel,, ,apdmau için mimarlu tetkikatta ı... 
111-..'- dotru,_ ı f • •nn11ı, doi· Ba Jrl ıüzel aanatlar akademi· JunmaktacLrlarlt Yalaada tetldlderiai Umumi Meclia için latanbaJ 
ltiı, ~dır 8~ aıye ile konut • ai mimari tubeaiade on üç ıençle Wtirec:elder " raporlaruu Oai..Ute- .Ul1etine bailı kazalarda yapı • 

e,ı o • lllaeııaJ '- iki" h im .. - _ __._, _ _.L_ b kı laalillcf tellılı Ye ha eyn, ma • amm maaa o Uflar. nıc- ,. ~. lan aza aeçimi bitmiı, ir a1111 
teJctir. t Liıa.t fel&L_._ ~ f&f~ nnlar dün lileden IODl'a meldep• Diler taraftan .. ,.a ı.kiltelere kazalar .eçilenlerin iıimlerini be-

Pat._ ·~ Çevare- te toplanarak laocalanna ftda et• dnam mecb9ftyeti 1ıir t.pinİMnİdea lediyeye bildirmiılerdir. Silim• 
et, --qt, LerJce.• mitl..U.. Mimari tllbuini Wriıa- iti...._ kati tekilde tatllilı eclilewlrtir. dm Mili aza Aann, Kartaldan eı· 
ot~i'~~efoııu hqın- cilikle SeJfi Bey Mtlnatttir. ikin· Ban- için·~ Olli~te lllafat. ld ua Şerafettin', Yalovaclan ela 
kad.~- •taı.Lııı lellıtiıı&ey" • oflunun ci Rebii, içindi Leman lıaanlJlld•. da 1aic bir fecWmrlık ,...._. m.. Bakırkiylii Kemal Beyler aeçil • 

.q• ~ ----' .............. ~- ....... kan,. ........ ıı.. ta1eM U.n..iı.,.. 
11,.... aa..'' lll olıun, Diier mezuıuar ,_-ıınrı ......- mittir. Kemal D- Eminantlnden 
::---. aq•'-- F-L-a.ı-. 1 dnam medlariyetia•ı&. O.... it- .-7 1' A...L~ • '-'renin ol • Deffel' hanımla _...._....., UIHıt, ı.mı kontrol JPa ....._ ....., de Şehir 'Mecliıine yedek ualrfa 
foıılu ~~-- ._ hk m'ul· Derç, Miincl, Tahir, LGtfi, 5"lit. ıaaktUlr. Soa --- Oahwal- aeçilmiıtl. Umumi Mecliae Çatal • 
IUaraları ba~:11blıSa de '1 tele. Feridun, Kimodinia, Tarbm, Ta· te itleri Wdmada ı.a. Oahenite tal. cadan üç, Şileden de bir zat ıe • 

P deaijQ· •ıt •detlerl' na- hlr_a.,_ler_d_ir_.______ belerlnia ıuetelere miracaat ederek çilmittir. Bunlarm iıimleri bu• 

~ ~ en 111\rek· Millet mektepleri açılacak ~;~;:~t::...ıı vazi:~~:..!'=d~ gün belli olacaktır. 
•i te~-...,-~'ti ~it bir Tetrini ... lnin birinci• ttiba· ============== Lise müdürlerinin içtimaı 

t •• : ~dikkatim· ren millet mektepleri tedriaata D$i 
1 1 

Şehrimizdeki Jiae ve orta melı-
llıil~:"'°"lı,,ı '-L .. bqılıyacaklardır. Ba - lraç •. e L ,T 1 tep miidürleri clün latanhW m li· 

·ı· .,....ı_dıfı ı,._-~ ( clenlıane açılacalı mllfettitler ta• = _ _ MIİnde L ... müfettit Salih Zeki 1 
llıQı~ı.. • ı._. -... 2) raJca. rafından mmtablarmda tetbit.. -. 
La lltedır a:V~ t.raf d . Beyin reialliinde toplanmqlarchr. 
'~bil · '-t 91a f 111 an dilecektir. Millet mekt91>1eri için Çarp19hlar 

f\... e ~azla kar Salihattm" '-p•--- •--~et iı· Bu toplanbda orta tedrisat tali· -'lllll i..• ıa· bu·- a......L....!--t olmadıX.-dan - .._.. ~ L---~IQ b-. ı Jet• ._,.. ..,.... ..... matnameainde 1apılacak ~ ta· lıı I..~ ltJbtiıa. ere ır. muallimler ita iti fahriJea .,..,.. timbotu dün Galata nhtrmrnda it 
'1--ırd;' l&eıe (Z) itf~iye nu. c:aldardır. mötürüne çarparak huara uirat· dilat ıörütülmüttiir. 
''Pi, ~e,oıı hıai 222

22 o mııbr. • Tıp talebesinin toplanhsı 
l>iterı..; ._ı ~:mı he- Mubacır ıreliyor GH parladı • Tıp Fakülıe.t Talebe CemiJ"ll 
:!·._blfq ... ~~- aibi •• ~~· Kendi iatetdert,ıle RomaDJ&dan Beyoilunda lıtild&I caddeıin· aenelik kongreaini önümüzdeki 

•1111ef"d• ~ır, , .. ı u • ıelen mahacir kafileleri denme- de kadm ve erkek berberi Veli cama sfinil aaat onda Halkninde 
"'1-r, d; ır. ş,Jet hJcar de tatbik di10r. Dihı ele betJb bdar mu· Beye ait atelyede FÜ Cemal ha· yapacaktır. 
edihaıı..!~' biri t&...c.._ ~ •ama • lıacir ıelmittir. •ıuı ile aa mtrrken SU mulu- ----
ltfai, bile ~ ... lllelala itıal _ ~ iunu kapatmamıı, bu yüzden bir Çocuklara yardım 
elit. ete •e._elt 

0ıad&aı alarak M . Hima1ei Etfal Cemi1eti a&t 
t.. aGç Lir =- delil· aq perıemheye parlama olmupa da çabuk .CSnd&- damlatınca •edi ..:ı. çoc:ula elbiae 
"1..,...ı._. ., Memurların iJdnci •--:.. ...._... rülmüttür. ' ,_ 

lif 0,_ ·---ıde, ,. ... ,_ _,. • -.....,....... dauacaktD' .. latanbul Yili1eti da· 
-.. aovıııı: lan peqembe aünU nrilecektir. dU9tUler ... ~"tereJct,·,. a'erlıı- bir tele- hilindeki fllbeler tarafmdan da 

ı-. o T abimde AJupqa caddeain-lıın- -llllla ı,;_ .... k o .. bin kadar çocuk ai,dirilecek • 
"'«18 l~ilir. -~ Hususi hastahaneler ce- de Doktor Ki.mil Be:rin 1eniden ~-

SGt11 · (Va.na, mi yetini D toplanhsı İllfa ettinlili apartmanda çalııan 
11>eler HU1aat hutahaaeler aahip •e Anutu ve Şevket efendiler, çık· 
tabi ~Uayeneye meıul müdürleri tarafmdan kara- tıklan kalaıtan dütmiif .. a,.k• 

'••erc1e . 0 •calc lan cıemiJet '- ._lik ilk toplan- larmdan JU•lanmqlardD'. 
~ dlcl ~eler araa .... .1_ tıamı Türk Tıp ~1-: --• ... -. AptUlkadlr ,akalandı ._._ L _ I 'te IÜ'-! -. hulu• ~ ... _ _..._ 

Kok kömürü 

• 
'ile oae, 'ile IJO/ı 
12,5 milyon liraya 

bir aynal 
Bir micldet enel Ameribda N.-.. 

J'Ol'kta Comins cam fallrikumda p 
büJiik bir mukaar aynanna imali icia 
,... .... ilk bmarlıklar tıunendammt. 
br. 

Zamuumam durup clialenmelı Wl
mi:ren tetkikçileri, tabiatin lütetti. 
ii bana ma•larmclan memaan obu
dık;.n aiW l1l1li olarak ,..,.ı.a kam
plike aff.tler de artık onlara kifayet et

mİJ'•• Onlar daima daha derin ft 

,.akeek, claha ince ve husu alit ft 

cihazlarla tabiatin mac:izeleriae niihs 
etmek istiyorlar. 

Şimdi de Bü,.ük Ok,.anosaa AGl
tanfmda üinab tetkik maluac1i7le 
hemen hayali deailecek •tta tok MI· 
j6k bir teleskop amu ı-1 edihnekte
clir. ı..... söri, objektif apldıimm 
ubiı sehebiyle aisbetea •J'İf r1,..t. 
liclir. Metell biz, Mnak hir pcede 
azami 3500 ,.Jdız söreWJiriz. EJ. 
,...... Kaliforniyada Mcmnt VDsoa 
ruathawbule INlam a.,..._ -
WiJ'ik clirWiaü 2,5 metre .,.. objekti. 
fi ile imaa ıöziinden iki Jib Wn da 
claha lmnetlidir ve bununla• hemen 2 
mi17ar ,.Jcla fotoinfla ka7dedilebi
lir • 

Şimcl imal edilmekte olan ,.eni 
.,.. iae bet metn kutra maliktir. Bu 
inanılma: bir büyüklüktür. Bu deT .. 
sa ayna içinde 7ekdiaerine mülaıık o
larak ikame edilmek üzere 75 adam 
7er alahilir. Bu aynayı imal için ya• 
pılnuı olan ilk bazırlddar 'bile senel_... 
ce ıürmiıtür. Ayna için ,..,daa iza. 
bede PJ'l'GSlu denilen hansi Wr cam 
nev'i kallanılmıı Ye 20.000 ki1oaram 
eritihnif cam sarfolanmuıtar. 

AJ'DUlll maliyet fiatı 12,I mi17-. 
lira,. balif olacaldlr. • ......... ,.. 
aiade 6000 lriıi " .. ..,.- ..... . 
har " namdar alimler hazır balan • 
muıtur. Ba kadar insanı etrafında 

topbyan bu ameliye, hususi mahiyette 
ilmi bir merasim ıeklini alnuıbr. 

lıi idare eden mühendisleri korb
t.n Wr hadi.. olarak çok ,.Gksek ha. 
rant inldtafı altmda Mim ,__... 
11111 Wr bt pupaı •ınlwt ,,. cam 
mayii içinde J'iizmeie mılam11tır. 

Ba forma, aJ'IUUUll arb tanıfm • 
elan INWaan teahi~ ~ bDandacali 

hothala teıldl edecekti. .......... 
puplan cam ma,.ü içlnclea pbawlr 
aribnldin olmaıtur. Dölrüml idare .. 
._ mihendia, .. kanına ..... ..,. 
ticel. ha .. ı. ptİnaİJ'eceli ......... 
dedir. 

1300 wıtiınt huant clenı:eılacle • 
,....ı.a 1zaı.. aafhau mttikten IODl1l 

.n,. ... malzeme hanreti matemacli,.... 
kontrol edilip tamim olanan Wr soluk 
han hlcreeiae •aMMihnit w h hic-

N içindeki ~ aacaJr tM Tt.Yaf 

ft tedfjci Wr halde azaltaJwtbr. 
Belki Wr .._ _,. döldim ı..ım 

açı1ac:a1ı .. 12,1 milyonlu .,........ t1a. 
lriimGniin mawıaffak olap olmaclıiı o 

nlôt anlapl.cakbr. Soma ,.idea 
................ 1.qb,aeakbr. c.. 
111111 ......... ,.. ı..Bacle zİJa ..... 

nm mk ,.tclalar ......_ tamamile 
toplQabilmal ..... ,,.. .. Wr 
p hesaplarla ,_ta...._ ........... 
Ba itte mı1imetnaia yinnl Wade Mrl 
kadar Wr inhiraf olmaman ........ -·q VQlad ""'ille ·ı,· L_ .ıı da yapmıfhr. Geçen amenin fa- Tarlaba,.-. otaran Naki .. 

di)ete L lJı 801lra lll:~,-~bellD • aliyet raPona okmad-1-a.__ aonra fendinin tezıih üzerinden betli· 
••Lhı q)'dedi'~ .. e • ~ 

8'aıa. 1111eai Te her intihabata ıeçilmit ft reialiie F e- rumı çalan Arap Abdülkadir ya• 
rı ttlr .. ~ -~,.ene,. tlbi bul lene rit lbıüim, mn...ı lr&tipHle .a..L kalallllllfbr 

Kok kömüründe ibtiklr yapd· 
dıiı hakkında beledi1e1e •akİ o
lan ıikiyetlerin tetkikine bqlan
ımfbr. Kok kömürünün tona yir
mi dört liradD'. Hansuı tirketi - , __ T_r_a_m_v_a_y_d_u_r_a_k_l_a_n __ 
nin maden kömüründen saz ÇI • 

teJ.._~ •tın. . unma)a. ftD- • lfetl 
t'· 

1,.ewa L lftir. Maa met Aum Be11- ı~lmittlr. Arkada9111 mar 
'iıdllaa •e ueledi d Jeııeye ---<>- Valde ham kiracdarmdan 'ileı. -11111,_ ~e "ben hhiyet 

d ""'' &raa uu il i bel lar Diş tababeti kurultafl Muhıin, arkadqı lranlı Riiatemin 
ilecelctir. illa ...._ .:_ .' ~ liruiyle lrir takım elbiaesini 

- ikinci dit tehaWI bnıltayı 
dün iki celae yapmııbr. Dün n.... çabnlf, yakalallllUfbr. 

"'••o-:--o-_r L__ vr- Mhtarcıllk Ptt Yan IAlll Abdullah, profea&r Ahmet 
Gte L.ı· Ilı tanıiri Retit, Kbrm Eaat, Klmn lnnail Saadlyede oturan ŞGloil efen-

r L~d• ,ı::1~etiril9ee1i olan A· Be,lerin taPorlan okWWiuftur. dinin manitacılık 111retiyle 35 lira• 
. :'4lattJıhcait &ca1ı tuaı, P..... ~ ... talan ı_.u Halda :rakalaa-

ir 11~. ~ ı.e.;n.: iki kaçalcca malıldim llUfbr, 

l>ı~ct. e&lniia .::;:.1ce · Dan dolaızunca ihtiaaa mabk 
' birlııc: tarbJaj. Ye dıt d nıde ••inde bir bça~ılık daYaaı n: 
' da 1 ~•in -: alı •l't'a ticelenmlttlr. On.ian •e Aziz la • 
~~~--de)d taaıir::::~ •indeki dd aaçla altqar •J lıapae 

Ye lcnk het lira para ceeZllDa malı ........... 
Eir tayin 

Mahı.lit IMkem mahkemeleri 
Türk ajan muaW.i Ahmet a., 
münhal bulunan belediye halc1& 
itleri müme71izliiine tayin edil· ...... . 

karttıktan •• aair auretlerle iati • Tramva1 ıirketl tarafından 
fade ettikten 80lll'& ıeri kalan kö- Çapda, Atik Alipqada, Bebekte 
miiriin tonanu Jirmi dört liraya yapılacak olan üç yeni tramvar 
aatmuı 1iki1ete aebep olmakta • durak 1erinin pllıılan tudik edil
dır. mek üzere Ankaraya ıönderil • 

Üsküdar - Kadıköy . 
Tramvay arabalan 

' KadıkÖJ tramftJlan halk ta
Nfmclan lrilyiik bir ralbet ı&r • 
mektedir. Şirket, timdilri araba • 
Jann k&fi ıelmedilini anlamqtır. 
Yolda olan dört yeni arabadan 
hatim yeniden Almanyaya araba
lar 11111arlancaktır. Yarın yapıla• 
cak açılma meraılml için h&ZD' • 
hldara ehemmiyetle deYam edil • 
mekteclir. --........ 

mittir. Plinlann tasdikinden aon• 
ra hemen durak yerlerinin yapd• 
muma bqlanacaktrr. 

o 

Çalınan otomobil 
Şekerci namiyle maruf bir oto

mobil yıkayıciai, lbrahim beJ • 
minde birine ait olan 3013 nmn .. 
rah otomobili, Oamanbe, bemia 
depoaunda plarak luıçnmakta i-
ken Vali konalı caddesinde bir .. 
laca çarptırarak batara uirabDJl9 
br. Şekerci kapnqbr. ,, 
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1 
................................................ , 

tto. so .... !.~!~!?.L! ... ~~.~ .. ~.~~~.L .. 

"Böyle ateşle oynıyan bir adam 
muhiti için de bir tehlikeliydi!,, 

- Çocuk muwn yavrum? Böy- J - Hakı varını§. Böyle ateşle 
le §eyler her yerde söylenir mi? 1 oynıyan bir kimse, kendi muhiti 
Fakat, §İmdi sana acıdım itte! 1 için de ek&eriya tehlikelidir, Ney· 
Keıke mümkün olaaydı da onunla se yavrum, bu itin olmamasında 
evlenseydin ... Hiç olmaua. birlik- da enin için elbette hayır vardır. 
te çıkıp gider, bu suretle de baba- Kim bilir, günün birinde belki de 
nın lhuysuzluklarndan uzaklatmıf batına bir felaket gelir, sen de bu 
ve kurtulmuf olurdun! yüzden üzülürdün! 

- Ah, ne yapayım? Ben çok ia· Genç ve tecrübesiz kızcaıız sa· 
tedim, ama .. Olmadı. fiyane bir tebessümle batmı ıalla· 

- Lakin bu ne cesur bir adem.
mı böyle .. Her türlü tehlikeyi gö
ze alarak bu derece çalıımak? ... 

- Çok fedakardır. Evinin için
de neler yok, neler ... 

- Sen hiç gittin mi evine? 
- Annemle bir defa .. Sonra iı 

bozulunca aya·ğımızı kestik. 
- Neler gördün orada? ... 
- Bahçes~nde eaki bir au depo· 

ıu var. l~ini kazdırmıı, gizli bir 
kapak yaptırım§. Burada ıilah ve 
cepane varmıı ... 

-Bunları ne yapıyor? 

- Gidenlere birer miktar verip 
An doluya ve civardaki çetelere 
gönderiyormuf ... 

- Peki ama, bu kadar silah ve 
cepaneyi ona kim veriyor? 

- lstanbuldan tedarik ediyor· 
m~ ... Bu bir sırdır, Sabahat! 

- Silah ve ceprane mübayaau 
yaaak değil mi?. 

- Kını bilir .. Belki de gizli ya· 
pı:yor. 

- Bravo ... Doğrusu cidden bü· 
yük f edakô.rlık. Görülüyor ki 
'

1Mustafa Kemal,, in adamların· 
dandır! Böyle b!r kelepiri kaçır· 
dığın için §imdi ıana acıdım işte .. 
Herhalde parası çok bir adam! 

- Zannederim ... 

- Tuhaf §ey ya .. Merak ettim, 
i:ımi ne bu gencin? 

- "A,, Bey ... 

- latanbuldan evine bu kadar 
ıey getiriyor ve buradan da içeri 

taraflara gönderiyor da hiç kimse 
duymuyor ve görmüyor mu? 

dı: 

- Ben de bu ciheti düşilnerek 
müteselli oluyorum. Eğer münase· 
belimiz daha fazla devam etseydi, 
onu ihtimal daha fazla evecek· 
tim! 

.-
Ağacın altından kalktılar. Ya· 

va§ yavao köıke doğru geldiler. 
Genç kız kapıdan :çeri girerken 
Sabahate, ıol tarafta iki katlı bo
yasız ve büyük bahçeli bir evi gös· 
!ererek: 

- Be.k, dedi, fU evi görüyor 
musun? lıte o K')nU§tuğumuz ce· 
aur zabit: orada oturuyor ..• 

(Sabahat) üçüncü geceyi arka· 
datmm evinde güç geçirmi ti. Sa· 
bahleyin erkenden kalktı ve Oıkü· 
dara indi. 

Miıter (Tomson) u görmek için 
Eevka iade sabırsızlanıyordu. Köp· 
rüye çıkarken hatırına bir 9ey gel• 
mitti: Meseleyi evvela (Mıgır)a 
anlatmak. 

Elde ettiği maltlmat ve görli§le-
ri gayet mühimdi. Bunlar, lngiJiz .. 
lerin arayıpda bulamadıkları §ey• 

lerdi. Fakat, o dakikada (Mıgır)ı · 
nerede bulmalıydı? O, belkide he· 

nüz yatağından bile çıkmamıştı. 

Doğruca evine aitmek en kestirme 
bir yoldu. Derhal Karaköyden bir 

otomobile atladı ve Pangaltıda in· 
di, hamamın yanındaki &okağa sap 
tı. (Mıgır) orada oturuyordu. Ka· 
pıyı çaldı, on Yatlarında bir kız 
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moment (moment) Wıza.. 
Monday (Mandey) Pazarteıt. 
Money ( man.,.) para. 
month (mam) ay. 
moon (mun) ııık veren (ay). 
moonlight (munleyt) ay ıııiı 
more (mor) daha fazla. 
moming (morning) sabah. 
mott (moıt) en çok. 
mother (mozer) nlde. 
mother • in • low (mazer in lene) 

kayın valde. 
mo untain (mavnten) dal. 
moum (morn) keder eder, lnlltem 

eder .. 
mournful (momful) keder verid, 

mntem verici. 
mouvae (mavı) fare. 
mouıtache (muıtaç) hl'J1k. 
mouth (maviı) alız. 
move (mov) lıareket eder. 
much (maç) dalı.a fazla. 
muıt (most) 'YÜcuhi fiil. 
mutton (maton) koyun eti 
my (may) benim. 

mayıelf (mayaelf) kendim. 

nail (nel) çivi. 
name (nem) isim. 
near ( nir) yalan. 
ncarly (nirli) takriben. 

neck (nek) boyun. 
needle (nidel) fine. 
neigbour (neyber) komıu. 
neıt (neıt) yuva. 
net (net) al'. 
ne ver ( never) aal.A. • 
new (niyu) yeni. 

, 

New year (nlyu yir) yeni yı1. 
Next (nekst) sonra, sonraki. 
Nice (nayls) rizel, nefiı. 

Night (nayt) gece. 
Nine (nine) dokuz. 
Ninteen (nayntin) on dokuz. 
Ninety (nayin.ti) doksan. 
Ninth (nayniı) dOkuzuncu. 
No (no) hayır. 

No (no) yok. 
N oble ( no'bel) aat1. 
Noiıe (noyez) gürültü. 
Non (non) biri yok. bir ıey yok. 

No'Jn (nun) öğle vakti. 
No one (no von) bir kimse deiil. 
Nor (nor) ne. 
Nort:h (nora) ıimaJ. 
Northan (norzern) ıimal tarafında. 
N oıe ( noı:) burun. 
Not (not) değil. 
Not at ali (not at al) asla değil. 
Nothinr (noıing) bir ıey yok. 
Notice (notis) not. 
November (november) teıriniaani. 
Now (nov) ıimdi. 
Now and then (noY and zen) ara· 
ısıra. 

Nowhere (nohuver) hiç bir yerde. 
hiç bir taraf tL 
Number (namber) aayı. 

(Devam.t var) - Bu ciheti senin gibi biz de 
merak etm:ştik.. Bir gün babam 
araları iyiyken sordu, o da: "lngi· 
)izlerin yardımiyle .• ,, cevabını ver 

pencereden bakıyordu, Sabahati 
görünce tanımıfh. Mıgırın evde ri· 
ayet edilen bir çok tedbirleri var· 
dı. O, istediği kimseye kapıyı açtır 
mazdr, pencerenin önilne ufak bir 
ayna koymuştu, küçük kız on Sa-

ı:ı:ı::::::::::::::::::::::::::::=r.::m:mıan::m::ı 

bahatin geldiğini haber verince, iİ Bakırköy Miltiyadi Gazinosunda ( 

mit. Hepimiz hayret ettik. Sonra, 
bir ak9am babe.m Merdivenköyü· 

ne b!r İ§ için gitmi§ti, gece yarısı· 
na doğru avdet ederken, onu bir 
İngiliz nokta çavu§u ile görütür· 

ken görmüı. itte o esnada arka
dan da ona ait eıya yüklü bir ara· 

ha geçiyormuş. nokta çavuıu gör
memezlikten gelerek muhabbeti 
ilerletmiı .. Araba da yolunu al

mıı, gitmi§ .. Bu hadiseden sonra 
babam: "Bu yaman bir adam!,, 

yatağından fırlıyarıık, büyük birse n Raıit Rıza Tiyatroıu 1 
vinçle, kar§ıladı. (Sabahat) daha :; 28 Teırinievvel Pazar Günü akıa· : 
odadan içeri girer girmez: U .11 saat 20.30 da (Bu hesapta yoktu) 1ı. - Her §eyi keşfettim... !:Vodvil 3 Perde. Yazan: Yusuf Su-

p • B ı 
Diye bağırmıştı. ::rurı ey. 1 
(Mıgır) bir tanftan giyiniyor, n Kadıköy Hale Sinemaarnda İ 

bir taraftan da Sabahati d!nliyor• ıU Raıit Rıza Tiyatrosu 1 
du. (Sabahat) bütün gördüklerini n 29 Te§rinievvel 1934 Pazartui ak- ı1 
ve işittiklerini birer lirer anlatmı§· i~tamı ıaat 20.30 (Onlar Ermiı). Ya- 1 
tı. (Mıgır) bu umulmıyan he.beri er !i~an: Bedia H. Vaali Riza Bey. İl 
kar§ısında sevincinden hoplıy • !i Üsküdar Hale Sinemasında !! 
rak: fi Raıit Rıza Tiyatroaunda •ıl 

Yazan: 
KADiR e 'Eİj ":~:9 ŞAH/iv 

BUyUk macera, aşk ve harp, roın~ 
Bitkin bir ses inler gibi ~' ŞabiO 

düşüyorum! ,, dedi 
Geçen kıımılarm bul&ıası 
Şahin Reis, bütün Akdeniz:e nam 

aalmıı büyük bir deniz kurdudur. İtal
ya ıahillerine yaptıfı bir akından dö· 
nerken rasladığı, fakat az: bir zararla e· 
linden kurtulma.fa muvaffak olan bir 
Ceneviz: gemisini Cez:air limanında baş· 
ka bir isim eltında ve adetl tebdill kı
yafet etmif bir halde glSrUnce §Üphe· 
]eniyor, Meacleyi tahkıka teşcbbilı 

edeceği ııırada bu ıeminin bir kız: ka· 
çırmak üzere oldufunu anlryarak kur
tarıyor. Bu kız:, Cez:alr Şeyhi Ebilssai
din kızı gilzel Habibedir. Şahin Reisle 
Habibe ıevi§iyorlar. Fakat Ebilssait 
kızını Şahin Reise vermek istemedik· 
ten ba§ka onu konağında mis;Eirken 
öldUrmeğe teşebbüs ediyor. LAkin Şa
hin Reis kurtulmağa muvaffak oluyor. 
Ebüssait, kaçmasma mani olmak için 
kızını Ccıair civanndaki Yılanlı kale· 
ye kapatıyor, Habibe buradan kaçmağı 
g<Sı:e alıyor. Şahin Reise de haber gön
deriyor. Şimdi Şahin Rciıle arkadaşı 

Kar Ali Yılanlı kale önündedirler ... 
Ayaia kalktılar. Omuz omuza, 

fÖzJerİnİ •birkaç dakika ıfrğı &Önen 
pencereye diktiler, Tepeden A§ • 

ğıya doğru uf ak ıealer geliyordu. 
Bu, sarkıtılan ipin kayalara vur
maaından doğuyordu. Lakin an
cak Şahin Reisle kör Ali duyuyor
lardı. 

Çok geçmeden ipin ucu göründli. 
Başlarından üç kulaç kadar ~ka· 
rıda durdu: 

- lnıdi ol~ekl •• 

Bunu Şahin Reiı heyecanla 
MSyledi. Kör Aliye dönerek ilave 
etti: 

- Sen biraz geride dur, etrafı 

gözetle! ... 
Kör Ali bir kaç ıadım ötede, bü

yilcek bir kayanın üıtline çıktı. O
radan uç.urumun iki tarafı, elli ku 
laç yukarıdaki kale duvarları, yal 
çın kayalıklar, ilerideki fundalık
lar, küçük tepeler ve geç:tler ha
yal meyal seziliyordu. 

Pencereden evvela ufak bir ka· 
raltı göründü. Sonra bu karaltı ya· 
vat yavat büyüdü, aıağıya doğru 
ağır ağır iumeğe başladı. 

ipin afağı sarkan ucu, bir sağa 
bir ıola sallanıyor, kıvrılıyordu. 

Bu ıallanıt ııklattı ve karaltının 
atağıya doğru daha hızla indiği 
görüldü. · 

Şahin Reiı dütünclü: 
-Acaba Habibe mi? •• 
Sonra kendi kendine güldü ve 

cevap verdi: 

- Başka kim olabilir? .. Bu can 
bazlığİ bir aııktan batkası yapa -
mazdı ya! ... 

Doğru söylüyordu. 
LA.kin ipin uC\1 da epeyce yük· 

ıekteydi. Oradan yere atlana,her 

halde bir tarafı incinecekti. iyi ki 
vaktinde yeti~iıti. Ona kendisini 
bo9luia bırakmasını ıöyliyecek ve 

yere dütmeden kucaklamı§ olaca 

••• yavaı yava§ aydınlanf!I 
yordu. 

Habibe iniyordu. ,,. ~ 
Yirmi kulaç ka1dıgı 

hin Reis ona doğru ba!: 
dı. İki avucunu boru gr 
dayadı. Y ava§ bir seste: 

- Habibe!... b'bl 
Diye seslendi. Ha 

1 

bo§lukta durdu. ıJ 
Şahin Reis tekrar '"iJ. 

zaman genç kız daha h~S )si 
dakika bile geçmenıiıtı 
Reis onun ayaklarını ; 
bir kulaç kadar yukarı ·~el 
Sonra bitkin bir seı, 1 

yalvarır gibi: 
- Şahin!. •• 
Dedi ... 

- Evet ... Ben, Şahin·~ 
- Tut beni.,. DütüY0,f 
Şahin Reis kollarını 

kız boşlukta biraz dah• ıJ" 
tan ıonra ıevgilisinin lı0 

81Da düttü. 
Fakat Şahin Reiı:n a 

tındaki la§ kaymıf, Y-: 
mıştı. Kollarında bitkİO 
yatan Habibenin incinJ1J 
davranmıf, sol dirseğini 
de acıtmı§h. ~ 

Bu ırrada başka ta§l-', 
varlanmı§ hatırı sayılır ~ 

U olmu ha. K''r Ali ~j 1 

mına koftu, kaldırdı. ·~ 
Habibe de gözlerini açJP".J 
sevgili boyun boyuna 1"" 
lar. 

Lakin kalenin tepesiSJ 
betç!lerin bağırmaları d 

f{"t du. Koıuşmalar oldu. o e' 
kucaklaşan iki sevgilid 
Reisin omuzunu sarstı: 

- Zannedersem biziıl' 
olduğumuzu sezdiler... -

Onlar da d:nlediler. j 

gürültü çoğalmıştı. T~pr, 

kanların karaltılarını .~~ 
tarak görüyorlardı. Çıı /. 
peyce yük11elmiş, uçura 
ni de aydınlatmağa ba 

- Çabuk gidelim .. 
Daha birinci adrııı• ~ 

ayaklarının dibine kı~;,' 
bir şey düştü. Bu, Hab1 

karak indiği ipti. /ı 

- Sütninem bağlı 0~ 
den çözmüştür. Be~ d di'l.J 
ken o da pcncerenııı Jf 
ediyordu. Alalım butııl" f 
lur... ı''i 

Hepsini değil, fa~3~f 
mi kulaç kadarını kor f 
beline doladı. d,J 

- Kenardnn keııar~ 
Onlar işin aslını aııl~. fi 
dar izimizi kaybetıııe 1 ..1 · 
malıyız... ,f'J" ~ 

_,Jt~ 
dedi ve onunla rabıtaıını tama.miy 
le keati. Onun vaziyetini tehlikeli 
görüyordu ... 

-Kız, ded:, sakın Mister (Tom !İ 30 Te§rinievvel Sah aktamı aut f 
son)a bunların hepsini birden an· HZ0.30 (Bu heıapta yoktu) VodTil 31! 
latıına ! ::0 erde. Yazan: Yuıuf Sururi Bet. il tr. 

( D ) ;; • 
evamı var :m:::::::mm::::::mr:mnmm:mmmımmnm Karaltı ara ura duruyordu. 

11111ıııııııııı111111ıııııııııin1ıııııııt1Illlllllln f etV 
/Ömer Se~ ~ ~~ 

Merhum h:k&yeC~ dı 
fettinin ·en güzel ,•e İJIJ~ l'I Ilı 
az bilinen hikay~ıe;1,,;~"' ~ lan "Bomba,, hıı:e., ,~v. ~ 

-----·------~------------......, ......... , ................ ._.. .......... _ ........ __ .......,, .... __ ..,...., ____ , ______________ _ 

JOHN BOLES - LUPE VELEZ 
Rus .ruhu· Rus ' musiki 1 en güzel Rus filminde : • 

Siberya Mahkômları 
(FRArtSIZCA 

Srklaıan ıolukları kayalara çarpı· 
yor ve akisleri a§ağıya kadar du· 
yulur gibi oluyordu. 

Uçurumun kar§ısındaki tepeler 
ve gök kubbesi aydınlandı: Ay 

doluyordu. Yalnız ay Elhıme§ ka· 
lesinin uçurum tarafından değil, 

ten tarafından doğduğu için Şa• 
hin Reisin bulunduğu yerler he· 

b. ıJ1 ..... " 
mevzularından ır i~"' • 

si itibariyle neır~:;;.e', ~ ~ 
Scyfett:n, bugiirı ıc,ıl ~ı' 
mızda son kırınll çı 1co; 
sinde MakedonYıı. 

-•••••••••••111 nüz karanhkh. Fakat oraları da 
SöZLÜ) 

den bahsetmektcdıt• ' . . . ' .. , . , _ . .. . 
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~ birinci te,rln 1814 - HABl!R = Akfam Poatiai , 
B o MBA 

COUokU nushadan devam) ı manzarayı ıörmek için ocatm J -Aman kaptan, Boriıi gönder. 
!Un ~f ve e.rkadqları Matda· kenanna. çömeldi ve hqmı avuçla itte her teJimizi aldınız. Eğer o 
IGf ~or~~ını aeyrediyor Te ıü n içine aldı. Gözlerini alete dikti. ıehnezae açlıktan Te ümitsizlik· 
le aptalJ u. Baba latoyan tam•miy Marda elini yanafma koymUftu. ten ölürüz. Bize acı. ~ize merha· 
ıu iı'._!llflnrtb. Sanki hiç llflan· Parmaklarının araamdan mebzuli met et. 

l'-'ll)'Or Mlnaıanm 
)'ordu H : anlamı- yetle kan ıızıyor Te ailıyordu.Hay ~of ıGldG: 
P&ra • aaıa köylü için ölmek bu dutlar bu güzel kadının bu kan i· - Mutlabı gelece!i, mutlalCa ••• 
ldl :: ~~lllıelcten daha çak ehTen çinde aile.muma bakarak aanki Daha çabuk gelmesini iatiyonan 
1-l>a I~ a Y&lvanyordu. Yerden mahzuz oluyorlardı. Hepıi autu- fU kanlı yanatmdan bir puse ver. 
Çof dedi ~ batmı bldD'dı. Ra. yorlardı. 1htiyar saat bu lecariz• Ma.,da heraala ıeri çekildi. 

- ka Te itiaaftan mUteenlr olmut gibi Haydut tekarar icadım tuttu. Zor-
t? ~~·bari ytlz lirumı bir ıene tiktaklannı ltittirtyor, rilzıl la kanlı yanalım 8ptil. Yaladı. Dı 
tlınde ~•bana bnak, ahir vak rm güriiltütüne horoz sadalan ka· tan çıkıyorlardı. Kısa boylu es-
~f ka!DUyymı. nııyordu. Raçof aazde acıdı: mer; beraber getirdikleri ıiyah 

- li ret etti: -Allama Maıda, dedi. Şimdi bezde tardı feyİ hatırladı: 
~ oa;' 1Uz ı>&ralmı bıraka. Boriıin gelir. Orasını 8per, acısı - Kaptan, dedi, bombayı ne 
ler. ffayd~ I~ çalııır. Seni beı kalmaz. Haydi ben mandolin ça!a yapacafız? 
leçiJor. 

1 
l'etir diyorum. Vakit ybn, bize biraz raks et... Raçof biran dtiindl1. Geri dan-

İbtinr Ve ocatm yanından mandolini dGı 
hJ.,.&rıyo :ereddut edi10r. Malda alarak bir po1ka çal~p bqladı. - Malda, bana hak! 
ti. kıaa.;:, ~!taç.of bir iıaret et• Malda allıyor: Dedi. Malda ıene bir itisafa 
diPçikJe "h~ Q etlner tüfeti aldı, - Ben oynamak bilmem kap· uirayacak zanniyle titredi. Fakat 
bl, d~ ~;~ •ırtına debıetli tan! bu ı:efer ba.,:dut nazik ve müriiv· 
lc.ftttı. Şiddeti 1

• Raçof da ayala Diyordu. Raçof im.Um. Malda· Tetlıydi: 
- Hayd• ..,: IOrdu: nm ~na ıitti. Kulatma miieasir -Şunu 18rGyor anmm Mafda 7 
--~~ h.tıtoyan, dayap ve Tahti bir aeale: Bu itte bir bombadır. Efer ıiz ezi 
b ...... :..... •111:. A-1

-
1 

• ı_ di · d" • • :::-'it&. Va1t·t "~•nnı ateıe ao- _ Eler oynamaz, neıemlzı 'Ki· yete p parayı vermıyey ınız, ıız 
~ 11ı1t· 1 ltçı10r. Praları ıe ranao Borin 1aremezain, gider den zorla alacak ve milcazat ol· 

t.ftd· ,.':
7 

•- · m-'- üzere ikinizi bir araya ba"'lr· h""'- .... vz l ·aeaerız... aa a 
~"Vl' ~, ihti Yq •n içinde çırpı. Mafdanm bntihı 'rilcudu aanıl· yacak bu bomba ile atacaktık, li· i !tiç bir :;- &anlıyoftlu. lhti· dı. Gazlerinln yatı dindi Ye müte- kin ıiz akıllılık ettiniz. Bize zah· 
~dı. l •ttrıı 1811flllıedi. Batını Tdddl bir aeıle: met Termediniz. Mücazata hacet 
1-..__ • IÇert ah-di ;;•ıını kapuma - Oynayayım, ah Borla... kalmadı. Şimdi senden bir ricam 
~ı ~e •ltr b· ır dalrık& sonra Dedi. ~f otw-da. Mandolini Yar, bu bomba1.1 bana Mklıy~ 
)·~ ilıerbıe ~ çıknııa ıeldi. çalm.alat bqladı; diler ld haydut, ım. Sakın jandarmalara falan Yer 
~1~,.. bu "-"-1 ıraktı. Haydut· durmadan içiyorlar Te sülerek me. Naaıl vadediyor musun? Ben 
"'1eıt '1rl \çlQ ~11 S-bıak elde et· Mafdanm OJll&YlflDI aeyrediyor- de ıidip hemen Boriai bırak.ayma.. 
-~ "9tı. "8:'· Raç.of be- lardr. Yanatmdan ıalran kan he- Maıda ümit Ye tebalalde cevap 

du -1-et\ıa, 1-,,.:~' batladı: yaz boynuna ıid~r, ona tekarar Terdi: • _ . 
ıara et "~ectbı.~ diyor- t.yata plmlt Mr ıehit ammaruı -Vadedıyonmı Gospodın! Al· 

: ~ıkar, ellelleJ• ~ bize Yeriyordu. lall'&ll haydut baflca bir la!l qkmıza hemen Boriıi gönde· 
_, ~ 12lı... arzu izhar etti: riniz. 

"-.~ a:~~ bitti. Ra· - Kaptan, dedi: etelderini kal· Raç.of telUar sortlu: 
...... lf ~ ettt. Arka· dmm, ayle O)'DUm. Bacaklarım -G8nderecelim, ilkin bu bom 
l>ire ;:1 ~' '1.zı~o1d11Je.r. ıörelim... bayı sadıkane bı&edecek miain? 

k-ıJctr. ~- ~dıl•ıo 1 ...-..p? Raçof Mafdaya dandll: - Hıfzedecefbn. 
ltoıtu. ;ı'ı,•tna ..;.~ .. •ida. ayala - Haydi Malda, bmıu da J&P ! - Nerede 
d-ıt il Sb 'te iç "'~ ltapnma Bacaklarmı ,anUnler ! Arb:k side- - Kendi cihaz aandıfnntfa ! En 
dııı~bir de.t{ ePi hdi Gç bar- lim, Boriıini ıanderelim... muazzez yerde t 
l'lr ,,, .. _alltbı, .:;:P letirdi.Hay Genç bdm biran durdu. Baba - Bravo! .• Memnun oldum. Öy 
' . ......._ ıh-cli ba 

11
• Sonra tek- latoyana l»aktı. Yilzilntl ateıe dik· le ise ~llahumarladık! 

u~dtal'dr, ta..ı~•llt .,iher Ye mlı hiç onları ıörmiiyordu. Hepıi pzel kadmın elini tid
Çofz 'c:ele ile ıç· 1tecller birbir itte bu herifler artık namuaunu detle ııktrlar ve kap.dan çıktılar. 

.._Bat iyorı.rdL Ra· 'da tahkir ediyorlardı. Ulrin Bori· Dıpnıı hafifçe ai&l'JY.or, emıerle· 
dl. 8iı 1

• --.,e 1 al tehlike içindeydi. Eler arzulan· ıiyordu. KCSpekler lıavlamaia bat· 
, 8ıa ll::~ 11ıtıe ı:::,.., de m yapmaaa o bdv aeTditi Boriıi ladılar. KMif ıCSlıe halinde duran 
~eaa ~ .ı..ı.haı Ma e,iz. keıilecekti. Bir daha onun kumral uzak binaların araımclaı aidiyor
~ ~ .. , aPlbe!c • adayı J,e. 'Ye Sok taçlarını, ma'Yi pzlerinl, }ar Ye bir prkı IÖylüyorJardı. Ah 
hatl&cf ;~et etti ıatedi. Ma.. kü..:ıL Ye kırmızı dudaklarmı, tat· d • 1 kti G kad -.ı...._ ı. -~f "te afı.n..ta ~ua tim i Bonı ıe ece • enç m 
-nra1c d' ~ lcacı bn.ic b tebeaaümünü ıöremiyecekti. açılmaia baflıyan ıeceye bakıyor, 

1 

Çocuk Baltası 
Hediye kazananların 

isimlerini neşredi1Joruz 
A T E Ş ı 

2 Hafta evvelki bilmecemlzı 
leli. Dofru halledenler aruında An

brada Hacı Bayram caddesinde Ali 
Ianail Bey oilu ilk mektep ta1ebeıin
da Burbanettin Junail Bey 1 inci be
di1emizi, Galatada PerfCSDbe Pazarın.. 
u B. D. 65 O. Mihael Andiryet 2 .inci 
hediyemizi kazanmıılardır. 

Kakao kazananlar 
3 - 29 uncu ilk mektep Anobyı, 

4-T~ı Şeyh hanı Lefter, 5 -
Uılriidar 18 Fatma. 6 -Demirköy mu• 
ı.a .. 'bei buıusiye memunı MehmeL 
7 - Kütahya 44 Kayıei ıehir mekte
binde Ali Ozbek. 8 - F eneryolu 33 
Keork. 9 - Karamürıel ilk mek· 
tep 326 Leman. 10 - Çakmakçı· 
]arda Muıtafa Han 4S Kuyumcuyan. 
11-Alpullu lbrabim Feyzi 12 - Ye
tilköY 35 P. Ziya. 13- Pangalb 5 Ma· 
ide 14 - Şiıli 90 Paaadopuloı 15 -
Ortaköy 2 Melpo 16 - lıtanbul Ak
aaray 73 Süheyli. 17 - Pangalb 2 E
mel Hümü 18 - latanbul erkek liae
a 1120 Kemal 19 - Kızıltoprak Ta· 
Ua Ziya. 20 - Pangalb 3 Belkiı Ha· 
mmlar Ye Beyler. 

BlakUI kazananlar 
21 - Galatasaray liaeıi 40 Suat. 

22 - f'.atih Altay 11 Cemal. 23 - Pan· 
galb 10 Naci B. 24 - Ayazpaıa Eıref 
Bey. 25 - Şiıli 20 Sabahat H. 26 -
Fatih 36 hanende lımet. 27 - Kara
gümrük 12 Leyla H. 28 - Şiıli 43 ün
di mektep 101 S11mia H. 29 - Eyüp
ıuJtan 52 Ali. 30 - Yedikule 13~ Ali 
Oaınan. 31 - Harbiye Kara bı~aJc 9 
Mıdik. JJ - Ni§&lltatı 176 Nerlma!1 
33 - Kacldr3y 10 Meli.hat H. 34 -
Byükada 7S Melih Bey. 35 - Bey • 
otlu 23 Gnclt ilk mektep Zekiye 36 -
Beykoz 40 mcr ilk mektep Kenan 

37 - Samatya 120 Naci B. 38 - Ua
küdar 20 Güzin H. 39 - Kadıköy 13 
Nuri B. 40 - Niıantaı 54 Refahat 
Hammlar Ye Beyler. 

Kitap kazananlar 
41 - Beyoflu 40. ?.. 42 - Sul· 

tan Alımet Meli.hat. 43 - I ıtanbul 
im ti1e1l 972 Naime H. 44 Beyoflu 
66 Jak. 45 - Edremit • 37 Fuat Bey. 
46 - Manisa Sadık Bey km • 47 - Ve
fa liaeıi 713 Muştafa. 48 - Adana 12 
Rafet B. 49 - Iıtanbul liıeıi 396 Bur· 
han. 50 - Cağaoğ1unda Ertuğrul. 
51 - Ameli Hayat füeıi 3 Cemal. 
52 - Vefa 5 Perihan H. 53 - Bağ -
larbqı Ayten H. 84 _ Beyoğlu 14 Ne· 
dim B. 65 - Beykoz 549 Alaettin B. 
56 _ Viın• zade 18 Muazzez. 57 -
Sıunatya 59 uncu ilk mektep Adnan. 
58 - Oaküdar 33 Emin B. 59 - E • 
dimekapı, 17 lımai1. 60 - Küçük A • 
:yaaofya 13 Neriman H. ve Beyler. 

Defter kazananlar 

Betildat 9 Jlyu H. 63 - Balat 126 
Muıa. 64 - 17 inci ilk mektep Vuı • 
lat. 65 - Vefa liıeai 973 Necdet Bey. 
66 - Kadıköy 21 Nermin Ha. 
67 - Uıküdar 12 Faruk Bey. 68 -
Edimekapı 10 Hamit B. 69 - Sultan· 
selim Halim Bty. 70 - Kadıköy 210 
Nuıret Beyler n Hanımlar. 

Kart kazananlar 
71 -ValdlClar 46 ma mektep Hay

ri 72 - Bakırköy 6 Naciye H. 73 -
Adapazar 66 Faruk Bey. 74 - Heybe
liada 16 Naim Bey 75 - İıtanbul im 
muallim mektebi 208, 76 - Sultan Ah 
met 2 Naciye. 77 - Kadıköy 2 Faruk. 
78- BalDrköy 36 Fabna H. 79-Ye. 
plköy 35 Ziya Bey. 80 - Galata Nu
ri Bey. 81 - Pupltı 1 Maide Ha· 
mm. 82 - 59 uncu ilk mektep 1 UI 
Lutfiye. 83 - Kadıköy 16 Bili! Bey. 
84 - Çengelköy 160 Tahsin Bey. 
85 - Ayazpap ilhan Bey. 86 - F .. 
tih 1 Nimet H. 87 Balıkesir 10 Sadm 
Bey. 88 - Sultanaelim 2 Fanlk Bey. 
89 - Btlyükada 3 Y orıl 90 - Kum. 
kapı 22 Halit. 91 - Kadıköy 23 Naim 

Bey. 92 Balarköy 2 Fikret B. 93 -
Beyoilu :Ahmet B. 94 - Uık6clar 20 
Şemıi Bey. 95 - Adana 30 Tahire H. 
96 - Fatih 31 Belkıs H. 97 - Balat 
55 Huan 98 - Emirrln orta mektep 
Nebahat. 99 - A'.lnaray 142 izzet 
100 - Kunnpaf& Selçuk 101 - K.. 
dıköy 61 Narin B. 102 - Ciball Jlwa. 
him B. 103 - Ayuofya Mehmet Akif 

Bey. 104 - Bakırköy Senet Bey. 
105 - Karq6mriik Ahmet 106 -
Bakırköy 28 Niko 107 - lıt.anhal Ga-

lata Hirant. 108 - Sultan Ahmet Na
im Bey. 109 - Uıküdar 2 Hadiye H. 
110 - Adana 30 Reıat B. 111 - Ve
fa Iiıeıi 698 Ferdim 112 - lıtanbul 

" ""' Y ')'ord11 Ja •• ını • Gazlerini kapadı Ye eteklerini kal ho 
s ~'- -.. köydeki bütün rozlarm bil'bir-
1' S- ~d._ dırdı. r.ıman polkawa a-L1--· :I======:===::=::;====;;;=:===~ 

l'•h -"'an- ı· ~ alaca ~ ·ı- .J-..ııııu.ı lerine ceTap verir aibi öttüklerini 
"lttle, ı.-•.Ja •at d lr.IJ • • • uydurarak aırr·--Jr.a Latldr. Ha-

1451 Mustafa. 113 - Ebuıuut cadde

.i 16 Yuda. 114 - Kadıköy 2 Eıref 
Bey. 115 - Samatya Nevcivan Ha • 
nnn. 118 - Uıküdar 10 Melih 117 -
Pangaltı 10 Cliıdn H. 118 - Haliç F• 
ner Eluıo. l 19 - Şiıli 371 RifaL 
120 - Beyoilu 49 Leon. 121 - Kadı· 
köy 1 Süzan. 122 - Sultan Ahmet 
Naciye 123 - Sanyer 2 Ahmet 124 -
Bakırköy 21 Malike. 125 - Adapazar 
Rafet B. 126 - Kaannpaf& 12 Mes • 
nıre 127 - Vela Jiıeai 972 Necdet. 
128 - Şiıli 2 Maide H. 129 - Feri
köy 66 Fatma H. 130 - lıtanlnıl 8 
Kadri B. 131 - Fatih 26 Arif B. 
132 - Kaınnpa§& 19 Sabahat 133 -
Pangaltı Emel 134 - Şiıli 371 Ra • 
fet B. 135 - Gelenbevi orta mektep 
392. 136 - Divanyolu 14 Hikmet 
137 - Uıküdar Şemaipqa 26 Ekrem 
138 -lıtanbul lnönü 36 Hikmet B. 
139 - Kadıköy 3 Melihat. 140 - Be
ıiktq 40 Adalet. 141 - Adana 3 Naz• 
mi. 142 - Ankara Erkek liıeai 1. F. 
143 - Kadıköy 42 izzet. 144 - Ge

teY bulamıyacaktı. Mihaniki bir dikpaıa 42 Azarih. 145 - Süreyyapa. 

61 - Smnatyada 45 Naciye. 62 -

8ıeıı d Qer teJd e•• mııın. Soı 3' ~ Y ' C:luyuyordu. Kalbi tiddetle çarpı• 
fllUtt e tenin )' e ittfrak iaterelr. dutlar coıtular. Kaptan dabaı tid· yor, Borisini bekliyordu. Uzakla· 

J.t ereJcirtı !... &Jı-ıtlanna Boriıle det Te iftiyakla çalmaia Ktladı. f&1l haydutlardan biri ba,kırdı. 
kt 'lda ç Dlferleri yerlerinde oluremıyor- Bu, mefUID ve mtJThum bir kibuı 11

-.e •1- _ırpllıryordu D---• lar, bu 1..-...; Te dol•m~ bac•ldara, 
-- 1ea•11e ••-çor çrr- UV.JIUll ..... tehdidi gibi~h 

ed ...... 'ter L .. 
1 

dedi ld: onlamı abllflanndald tehveti ca• 
~ 8 QOYle ın;1-__ ·b · harrik h - Hey Malda, dikkat et, bom· ke~ . orftiııı & --.e etaizlik mp am ueketlere bakarak 

l'ia... r reın-.1a, onu birbirinin boynuna aanhyor, ititi· ban patlryacak. 
A.f _ ~ L-•- 1 Genç kadm kulak kabart· ~ .... ,~·~da b .. ]afı • "t• yor, -..aıflJOI' ardı. Kalktılar Ra· 

·ı- .. .. --L-- • 1 h. Bu tehdit, sanki meçhul ha.1 • ..1 itl .,. .. ha lffı ınce tekrar 1j'Wnııı JUUDa 11tti er. Kulatma bir ---'· d 
, ... Q '"'~ ÇO L ı.ı-.ı lar R ve Tahti u!r~r an, adem bot· ~·'·J ı . .A ... u D .. _ a Jal'tannaıa .. y nll UMll • açofı 
""" a.._ ·~ ·-çof luklvmdan abediyormut ıibi det. ..... •qdazı boı L _ on111ı taze n -Olur ~ vakit seçti ı Sabah 

es.,~ ~eh İçiyo uol Bpilyordu. Ka oluyor! Geç kaldık! tekrar etti: 
Otd11. Arqr "t'e tekarar tekrar Dedi. y • 'derin, behimi, mubar- - Hey Malda, dikkat et, bom· 

.._Siz de datl•nna: rlt bir hınla .Uzel lr.adma baktı ban patlıyacak. Horozların umu· 
'• l>edi. Ca llıeze alınız, be! Yeı • mi atnıleri rilzıln 13ndürmUt zan 
4'll.ıı:d llaız bir 1 ı_._ U _:ıı .... _ 1...ı .. 1 
fL. "ıcıa'Yı onJa- '-· YUnıalc -n..ı .&L. -•...! no unacaau. zaıua aaman m a· 
tll ..... ~ t • 1

11 - ftu, v..nt olaaydi... . d 
1 

bL.. f 
~•p .... et)i h-ıf Le:- ın. attı. ft.. rın Ült(in e y& ancı iT ecir mor 
J._ 1_._ "'" uu .. Diye mütee11if oldu. L.lkblar. 1 d d :r~ı .... Bir . nefis icadına T rHz erini açıyor u. Genç kadm ıu 
"~'le iıtl• ~eı~ eteklerini kal üfeklerini omuzlarına ıeçil'Cli· unuz bir tefelddirle dütUndU. Bu 
--.. ._ L ıO."u. Dil ler. Saıfıoıtular. Adımları birbiri· ha ~·-d l'q°ttu. n.·,ıa-1 1 eri da.Jıa fe- ,__ ydutlar her feyi, alda ıelmiyen 
.. l.Q ..,.,. ne aanııyordu. Ra-f•. -L- ı.. 1 1 .__ e tutt,.lu ,____ J • a"'Ucunım :s-- v-a,etleri yapavilirlerdi. htima 

L ı.._ ııh'I........._ uq rtlzel '-!rn ya. - Allahunıarladdc \abeı lsto- bu bombayı, ateı alması için, aani 
"•~d --'"!u. Malda '- yan!... 1° tıp ., ___ • i 1 b 
t-.ı.a.. t. \'e •-- _._1 nirden D dl n.....ı_ ye ı aamı MIU&Al!D etm t öy e ı· 
Jc.. "'q, Saf ~-- &nndan 1cur- e 

0 

unJTar k8y16 aanJcl lil• ralanıtJa..dı, timdi birden patJıya• 
11 •lcı,01~11:!~ ilet Yerladea miltffl. Hiç cenp vermedi. Malda cak Te zaTallı Boriıcili ıelince yı 

... -.oa lato,an '- ==::: ha7dudım •laldanna ka· krlmıt bir evle tanınmaz kanlı et 

Ye kemik parçalannclıan bqka bir 

iıticaılle bu felaket oyuncağmı kal ıa Reıat 146 - Oıküdar 61 Melımet 
dıımaia kottu. Ta masanın orta 147 - Bakırköy Osman Şemıi Bey 
yerinde duruyordu. Elini uzattı. 148 - Gaziantep Mediha H. 149 -

Kaldırdı. Öbür eliyle altından tut· Çenberlitaf. 18 Bedri. 150 - Trabzon 
Ali lhaan. 

mu§tu. Bir ulaklık hissetti. .Eline Hediyelerimiz her harta Peqembe 
baktı kanlanmııtı. Kan?·· Sonra günleri matbaamızda tevz:i olunur. 
bu tehlikeli ve tahmin ettiği kadar 
ağır olmıyan bombayı önüne koy- ,--- yeni Çıkh --...... , 
du. Kadranını, fitilini görmek isti· 
yordu. Yavaıça siyah bezi çözdii. 
ikinci bir bez daha vardı. Bu bez 
kandan kıpkırmızıydı. O bezi de 
çözdü. Kumral ıaçlar meydana 
çıktı. Baktı. Baktı, dikkatle baktı .. 

Haydar Rlfat Beyin 

Ve birden öyle müthi§, öy)~ keı I<O Kuruı 
kin, 6yle feci, öyle korkunç bir na- ! .. ___________ .. 

ra attı ki ocafın batındaki babaı ....................... rn::::ı:rm:m:m::-
lstoyan sıçradı ve gelinine koştu. ii ..... 

0 
.. ·.:·· .. ••• .. d· .. b·. b .. 

0

c1an° ·1m· ı 
u unya e e ıya n ıeçı ıı, 

Zaıvallmın gözleri çerçevesinden ff öz1ü küçük hikiye1er .. 

Yarasa 
Çeftreııı 

çıknırf, kanıık saçları dimdik ol· il 
JllUf, omuzları gerilmif, iki eliyle fi 
tuttuğu hir ıeye ha§İyet ve dehtet· if 
le bakıyordu. Dikkat etti. O tuttu- H 
ğu fey oğlunun, güzel ve kumral H lbrahlm Hoyl 
Boriıin vücudund•n koparılmış 'il yakında çıkıyor il 
k••ı"k Ye kanlı kafasıydı... :: H 

- ömer Seyfettin ::::::::::::::a:::::==n=m·:mcmmc::nm."11 
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Suikastçılar 
(Bq tarafı ı ndde) rildi. Portakal ıerbeti içildi. Be • 

.,Bugün, Balkan suikaatçıları nim gördüğilm Ye tanıdığım ıu • 
1'ambaıka bir §ekil ve ıemailde • dur:''Bu adamlar (Hitler gibi) iç· 
dir. Bunlar, cidden kelli felli, hat• ki düımarudır. S~rhotlukJarı yok· 
tA §ık mösyölerdir •. Avrupanm bü· 
yük kazinolannda görünürler, en 
büyük ve pahalı otellerde oturur • 
lar .. Hususi otomobillerle, vagon
larla, lükı kamaralarla ıeyahat e• 
derler .• 

1928-29 senelerinde ilk defa o
larak kendilerile ta!}J§tmı. Berlin· 
de, Adlon otelinde, teıkilatlann 
baıılarile ahpap oldum. 

içlerinde ince, zarif, ıpor kos• 
tilmlü ve yakışıklı bir adam var • 
dı. ismi "Adamof,, yahut "Adla• 
mof,, tu ... Makedonya komitası re
isi meıhur Mihailof'un mümessili 
olduğunu öğrendim. Yedi kere i · 
dama mahkUm olduğunu söylii • 
yorlardı. Lakin, hiç de zevahirde 
öyle görünmüyordu. Öyle masu • 
mane tavırla limonatacığmı içi· 
yordu ki, sormayın ... 

Tanı§tıklanmın arasında dok
tor Pavelie de vardı. Adamoö'tan 
daha iri yarı idi. Yüzünün çizgile
ri azim ve irade ifade ediyordu. 
Yavaı yavaı fakat katiyetle konu· 

d B. " . b" "l'd l tuyor u. ır reıı,, ır ı er,, o • 
mak intibamı veriyordu. Lakin, i· 
tiraf edeyim ki, laalettayin bir 
" . b' "l'd d "'I B' h"' reıı,, , ır ı er,, egı .. ır u • 
kUmet, bir fırka reisi manzarası 

arzediyordu. 
ihtiyatlı, daha doğrusu soğuk· 

tu. Memleketten bahsedilirken, a· 
rada sırada, gözlerinde bir §İmfe
ğin çakıp söndüğü görülüyordu. 

Paveliç, tahsilli, malumatlı, va· 
kıf bir adamdı. 

(Karilerimiz, bunun, ltalya • 
l!a tevkif edilip Fransaya iade e • 
dilip edilmemesi günün meseleıi 

halini alan meşhur Hırvat reisi ve 
suikastçıların ele başısı olduğunu 
elbette anlamıılardır.) 

Bu anlatbğım adamları, başka 
bir gün, Emst Gryscbkat isminde
ki eski Atman kaptanının şık e • 
vinde gördüm. Emst, Hamburg is· 
yanını idare edenlerdendi. Bula • 
nık suda, kaçakçılık sayesinde ha· 
Irk avlıvarak müthiş zengin ol • 
mustu. 

0

Rif deki me§hur mücahit 
Abdülkerime silah tedarik etmeğe 
uğra~tığı sırada ele geçerek fapa 

tur. 
Lakin denebilir ki, o ııralarda, 

ltomitacılar, rollerini oynuyorlar• 
flı. Avrupalı kibar insanlar gibi 
görünilyor. Münevver tavrı takmı
yorlardı. Böylelikle, Berlinde, il • 
zerlerine dikkati çekmek istiyor • 
lardı. Kendi memleketlerinde ise, 
arzettikleri manzara, bambaıka -
dıydı. 

Evet, böyle söylenebilir... Fa. 
kat, bu hatalı bir mürihaza ol~ 
Zira, kendilerini memleketlerinde 
de görmek fırsabna nail oldum. 
Zagrep'te çok tamnmıı bir kazi • 
nodaydı. Bütün bir geceyi bera • 
ber geçirdik • Berlindeki gibi yük
sek sesle konuımuyorlardı. Zira, 
civar masalarda jandarma zabit • 
leri otUTmakta idi. O akıam, bana, 
komitacılığın banisi olan T odor A 
lekaandrof'un yüksek meziyetle• 
rinden hah.ettiler. Ve evlerine gir
diğimiz zaman V esaof, Lubonir 
ismindeki tairlerinin tiirlerini söy· 
leyip okudular. Kendi tabirleri 
veçhile, bu tairin bir elinde kalem, 
ötekinde bomba varmıf. 

Bir kıtaaı da aklımdadır. Ter· 
cüme edeyim: 
Ilık bir yaz ak§UDI 

Rll.zglr yelkenleri doldurunca 
V c yaldızb yıldızlarla dolu semada 
Bir gehap kaydığı zaman, 
Gönlüm, vatmıma doğru akar ... 
Bu fani dünyanın ötesine gitse de 
Benim ruhum 
Zulmeti gene tel'in eder 1 

Bu adamcağız henUz gençti. 
Sorbon' da talebelik etmiıti. Gayet 
iyi Fransızca bilmekle beraber, 
Franaadan nefret ediyordu. Zaten 

bu Franıaya ka111 bu ıiyaat kin, 
bütün Balkan komitacılarmm an'· 
anesidir. Şairle uzun uzun aeya • 
hallerde bulunduk. lhtili.1 yüzün • 
den genç yaıında hayatına kanlı 
surette hatime çekti. 

Şair vasıtasile gizli içtimalara 
ittirak ettim. Meıalelerle köylü 
kulübelerine girdik.. Otuz kadar 
insandık. 

Hazırun köylü kılığında giyinmit· 
lerdi. Tütün, kebap, pösteki, lah• 
na kokan bir oda içinde anlama • 

oturmutlur. dığım lisanda uzun uzun konut• 
Hazırun arasında bir hırvat 

' tular. Fakat, isyan, ümit ve müca• 
Mebusu ve silik ıahsiyetli birkaç dele hislerile kıvrandıklanru an • 
Karadağlı vardı. ' lamamak mümkün değildi. 

llmt bir mevzuu konutur gibi 
Çeteciye ıordum: 

noktai nazarlarını teati ediyorlar; 
- Meıhur suikastçılarmız bun· 

akedonyayı, Hırvatyayı ve Ka· 
lar mı? 

radağı ne tekilde kurtarmanın - Ne münasebet?.. Bunlar, 
mümkün olabileceğini konuıuyor• sürümüzdür 1 kendilerini silah ka· 

lardı. çakçıhğmda kullarunz. Lakin, ha-
Noktai nazarları biribirine hay• 

kiki komitacılar bambatka man • 
li zıttı. Hırvatlarla Karadağlılar, 

zara arzederler. Siz, onlan iyi gör
ehaliyi fııkırtmak, ayaklandırıp 

düniiz; tanıyorsunuz. Azizim, sui• 
isyan ettirmek taraftarı idiler. Pa· 

kaatçr, iyice dilfünmüt, kararını veliç ile Adamof ise, halkı hare • 
· vermit, ne yaptığını bilen bir a • kete getirmenin aleyhinde idiler. 
damdır. O, memleketini kurtar • Reylerini "tethiı,, e veriyorlardı. 
mak azmindedir. Herteye hazır 

Diyorlardı ki: 
- 1903 senesinde (319) da bir ıahsiyettir. Hayatını öldürme-

Türklere ve 1919 da, Sırplara kar• ğe ve ölmeğe ve böylelikle vatam 
şı halkın bükUmete ayaklandırıl • yatatmağa hasretmiıtir. 

- Bu So"yledı'g"ı
0nı

0

z çetit adam· masr tecrübesi yapılmııtır. Fakat 
d lann adedi ne kadardır? bundan elimize bir ıey geçme i. 

Adlamof'un sözleri hala ku • - Birkaç yüz kiti.. Esasen bu 
laklarımda çınlar: adet kafidir. içimizden biri ölün • 

- 1903 de Selanik önlerinde ce, yerine geçecek baıkuı zuh'!" 
Fransızlann Gadalkivir gemisini eder .. Umdemizin ne olduğunu hı· 
uçuran Makedonya bombası bizim liyomıuıunuz? "Ya hürriyet, ya 
için pek hayırlı olmuıtur. Buna ölüm!,, Bittabii, timdilik kavuştu• 
nazaran aynı sene zarfında çarpıt· ğumuz ancak ikincisidir. Lakin, 
malarla isyanlarla elde edilen günün,birinde hürriyete kavuıa • 
menfaat hiçtir. Zira, bomba, üz&- cağız. 

~mize, bOtün dünyanın nazarı Bu sözleri itidince, yaıadığım 
dikkatini celbetti. o devri unuttum, da romantik a • 

Bu sözleri, hazırunun ekseriye- sırda yaııyoruz sandım. 

ti haklı buldu. Sigaralar tellendi • , Mütercimi:. 1H. - S.): 

HABl!R - Akfam Poataaı 

M. ö e on i yef 
Mühim beyanatta 

bulundu 
AnkaTa, 28 (Telefonla) -Bul

gar Baıvekili M. Gorgiyef Haki
miyeti Milliye muhabirine beya• 
natta bulunarak dem ittir ki: 

- Türk ekalliyetlerine tazyik
ler yapılıyor denemez. Çok yazık 
ki son zmanda Bulgarlar ve Türk· 
lar tarafından yapılan hidiselera 
ler arumda ve bir çoğu zararlı a· 
damlar taraf mdan yapılan hadi • 
ıeler kaydedilınittir. Lakin insan· 
lar arasında nerede hadise yoktur, 
zararlı adamlar nerede yoktur? 
Bu mahiyetteki hadiseler münfe
rit olmasına rağmen Dahiliye Na• 
zın Gospodin Midilef bizzat Türk 
lerin kesif oldukları mıntakayı 
gezerek vaziyeti tetkik etti. Türk 
milletinden olan Bulgar vatandaı· 
ları hakkında her kimden gelirse 
gelsin keyfi hareketlere müsama
hakar olmamaları hususund.aı Bul
gar hükumeti memurlarına en 
kat'i ve en tiddetli emirler verdi. 
Yakın vakitte Varna hav.alisinde 
ki hadise üzerine hükUmetin mü
me11ili vakit kaybebneksizin biz· 
zat köye koıtu ve bir Türkün evi• 
ni yakan maznunların tevkif edi
lerek mahkemeye teslimi hakkm· 
da emir verdi. Bununla beraber 
hükUınet Türklere kartı olan bu 
hadiseleri · ve keyfi hareketleri 
kat'l surette tasvip etmemektedir. 

Tavuklar 
(Baı tarafı 1 inci sayıfada) 

"kuttan insana haat~lık geçer!,, 
diyorlar. Bizim ömrümüz, kanatlı 
hayvanlar arumda geçmiştir. Pe-
derim 102 yqında, büyük peder 
120 yaıında öldü .. Herhalde kut• 
lardan insana hastalık geçtiği ef • 
aanedirl Fakat Kanatlı hayvanla· 
nn birinden ötekine hastalıklar 
ıeçmektedir ve bu keyfiyet bugün 
milli bir mesele halini almıtbr. Ge 
rek hükUmetin, gerek mütehassıs· 
ların dikkatini celbederim .• 

İbrahim Bey, bize cidden çok 
ehemmiyetli bir tey söyledi: 

- Memleketimizin belli başlı 
mahıullerinin biri tavuk ve bilhaı· 
aa yumurtadır. Hatta l>unları ih • 
raç bile ediyoruz. Daha da hari • 
ce çıkarmak niyetindeyiz. Halbu • 
ki, haber vereyim: Tavuk nesli in· 
kıraza uğruyor. Trakya tarafında 
yahut Anadoluda otomobile bine
rek ıeyabat edin, su kenarlarında 
ıayısa tavuk ölülerine rastlıya • 
cakıınız ..• Salgın hastalıklar ol • 
duğunu haber vereyim. Bunun ıe· 
bebi tetkik edilmiı midir? Ben, 
§&hsen ettim ve neticeyi bildire· 
yim: kazlar ve ördekler, kendi 
yıkandıkları sular çekilince, ta • 
vukların içmesine mahsus olan su• 
lara da ~ldırıyorlar. Oraları pis
liyorlar. Bunu içen tavuklara sal· 
gm hastalıkları arız oluyor; ölüp 
duruyorlar. Dünyanın baıka yer -
lerinde, bu cihete dikkat edildiği· 
ni de biliyorum. Onun için, devlet, 
tavuk üretilen yerlerle, ördek ve 
kaz üretilenleri, nizamnamelerle 
mıntaka mıntaka tefrik etmelidir. 

İbrahim Beye "Sen kim olu • 
yorsun da hükümler yürütüyor • 

, d z· b' k .. sun.,, enemez.. ıra, ır Uf mu .. 
teha11111 nazariyatta istediği ka • 
dar kuvvetli olsun, elbette pratik • 
ten yetiıme bir insanın de kzymeti 
vardır! Esasen, nazariye de tatbi • 
kattan çıkmaz mı? lbrahim Beyin 
babası, Sultan Azizin kuşçu ba· 
frıı imit; ve kendi anlatmasma 
nazaran, Y.ilz altına bir "San nef·. 

~8 birinci teırf~ 

Balkan diplomatları 
(Bq tarafı ı incide) 

rek Cumhuriyet abidesine büyük 
bir çelenk koymuıtur. 

M. Titülesko, Fransanm Tür -
kiye sefiri M. Kamerer taırafından 
Fransız sefaretinde öğle yemeği -
ne çağrılmıthr. 

Öğleden sonra gene Perapalu 
oteline gelerek dinlenmiı, akıam 
saat betle, Ankaray• hareketin • 
den evvel, gazetecileri kabul e • 
derek ıu sözleri aöylemittir: 

"Geçen sene de büyük bir hara• 
retle karıılandığmı memleketi· 
nizde bulunmaktan dolayı duydu· 
ğum sevinci aöylemeği zait ıaya• 
rmı. Artık kendimi burada ya· 
hancı hissebniyonım. 

ikinci reımi Balkan toplantısı· 
nın §anlı Türk Cumhuriyeti ıenei 
devriyesine tesadüf ebnesinden 
ayrıca mesudum. Türk dostlarım 
llraunda, Türk kalbine olduğu 
kadar bizim kalbimiz için de aziz 
olan bir yıldönümü geçirmek fır· 
satma nail olacağım. 

Türk Cumhuriyeti tarihi, o ka• 
dar kahram~lıklarla dolu ve te· 
rakki fikriyle o derece kaynatmıt· 
tır ki, herkese, ancak hürmet Ye 
hayranlık duygulan telkineder. 

Ankara içtimaına gelince, ha· 
zılan T eırinievvelin on dokuzun• 
da Belgratta toplandığmıız halde 
kısa bir fasılayla niçin yeniden 
toplandığımızın sebebini ıoruyor
lar. Bunun cevabı gayet basittir. 
Belgrat içtimaı, Marsilyadaki feci 
hadiseler karıısmda dostumuz ye 

müttefikimiz bulunan yi.ab Yu • 
goslavyaya bağlılık duyp1iyle 
yapılmıt bir toplantı idi. Belgrat • 
ta, Yugoslavya ve Fransayı za • 
Jimane dağhyan facianın ıiyaır 

neticelerinden batka hiç bir mese
le ile mefgul olmadık. 

Halbuki ,Ankara toplantısı Bi· 
lakis bir çalıpna toplantısıdır. 

Bu içtimaı tehir etmeği isteme
dik. Bunun sebebi de Balkan iti
lafı gibi sağlam, siyasi bir teşkila
tın - indirilen darbeye, ne kadar 
acı olursa olsun - katiyen müte
essir olmıyarak mutat ve munta· 
zam surette gidişinde devam ede
ceğini dünyaya ispat etmek arzu
sudur. 

WMWllllMhWMMMilZ J t• • F il 

ti tepeli kanarya,, satmıı, lbrahim 
Bey, bu kanaryanın etini göıter • 
di: 

- Şimdi, fiatı on on iki lira· 
run içindedir. Dünyanın yüzünü 
kaplıyan bu kontenjan usulü bizi 
mahvetti .. Her sene, Mısıra, 4000 
kut gönderirdik. Öradan da ithal 
ederdik. Daha eskiden Rusya, biz· 
den senede 10000 kut çekerdi. 
Şimdi, ancak heves neticeıi iti yü· 
rütüyorum.. Her yılın bilançosu 
ararla öapanıtlor. tn·atısı 

zararla kapanıyor. 
lbrahim Bey diğer tuzak ve ök· 

seciler, Çamlıca arkalarmda elleri 
bot döndükleri halde kendinin na· 
sıl olup da kırk elli kutla avdet 
ettiğini anlattı: O, hayvanların 
"nıhi ahvaline,, vakıftır. 

- Bazıları bizim mesleği iı • 
tihfaf ederler: "Adam, sen de! 
kuş,, deyip geçerler! .• Fakat, ka • 
naryanın ötütü ruha zevk verir 
Kuıbaz 2 
ve anha menha, ben de, sade, bir 
cins bayanla meşgul değilim ki .•• 
Bahsettiğim, tavuklarla da uğra • 
fıyorum .. 

lnıallah Eyip Sultana tetrif bu· 
yurun da orada ne kutlarım ol • 
duğuu görürsünüz .. Fakat, ah, rai· 
bet yok .. Rağbet yokl 

Filhakika Balkan itil 
ti statüsünü tanzime yardrll 
bilecek en iyi çalıtına >.JOi 
bulmağa çalıııyonlZ· r 
manda devletlerin ıiya~ 
ıebetleriyle müvazi .ol dl 
meıi iktiza eden jktı,. l~ 
delelerin de tevıii çare 
yoruz. }. 

Ve nihayet merkezi 
Asya arumdaki içİO 
mübadelesini arttırn:ıak 
ile Karadenizden istifade. 
yeni münakale yolları 
ıünüyoruz. 

lılerimizi bitirdikten 
mesele hakkında sizinle iJ1 
zun görüıeceğiz. Şunu d~~ 
deyim ki Ankarada Su 
Gazi Mustafa Kem.al fi 
ve Türk siyasetini idateb~ 
göreceğimden dolayı kal 
nuniyetle doludur. b9' 

Balkan itilafmm sul 
ıinde ve Ankara topl 
muyaf f akryetimizden eJllİll 
gidiyorum.,, ,..,., 

Bundan sonra :S.....,.. 
lifiyle , küçük itila~ 

1 da bir birleımenin to1 
gibi, vaki olup olmadığı 
tul'. 

M. Titülesko bu suale~ 
- "Balkan itilafiyle il" 

lif zaten beraber çilıır:Y0' • 

n ayn mmtakalarda ay#İ dl 
takip ediyorlar. Aralatıll 

yaklatma bir teşriki mesai 
kat birleıme yok.,, cevabd" 
miıtir. 

• • • 
Ankara, 28 - Hu11uf) 

/ 

manya hariciye nazın M· 
ko ve maiyeti bugtın wan 
Ankaraya gelmi,Ierdir .A 
taıyonda hariciye v~ 
yefendi, Ankara valİI" 
riciye vekaleti umuıof 
ikinci daire tefi, protokol 
emniyet müdürü beyler 
dan istikbal edilmiılerdit• 

Hariciye Vekili M. 
kendilerine tahsis edilen 
ile doğruca Ankara 

telinde kendilerine hazır 
lan dairelerine gitmiılerdl'. 
fir nazır, saat Ude h.aıricİı 
beyefendiyi, 11,30 da 
Paıa Hazretlerini ve 12 

Millet Meclisi Reisi Pat• 
!erini ziyaret edecektir· 
Vekili Beyefendi 12,lS "ı 
kil Pata Hazretleri 12,~30.:J 
M. M. Reisi Pata Haz,,~ 
birde iadei ziyaret bu 

dır. _/ 

--
11 yaşınd9~ 
suikastçı ~ 

1 
(S., t&nr.tı 1 bıcS ~ ~/, 

dıt·1'~ rin yakın akrabuı ~ 
ceneralin bir yerine i it I 
miı, fakat kız derhal ~~ , , 
ye kaldırılmııtır. o~de~~· ., 
zaman çıkacağı bellı liı'o" , 

"Doktor Göbelse •'ol , 
damın hücumiyle d~d 
karısı hafifçe yaral ~~ .,'1 
itibarla, bu ada111JJl. ~/~f'. 
belae kıymak istedi~ 7 
lar. Hücum eden ad~/ ../ı 
li tutulduğu gibi.~,./ 
ra da ne oldufu b:1 ~? ~ 

Doktor Göbeltiıl y 
1 sır 

Hitler tarafmdan ~ 
idin oldulu kadar• ,_Hl~ 

'b tı0•r sıkmasını tenbı e 

1 
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Tay 
Yar-e p· 

11tiitcıf cıasını:ahgosu almak suretile hem vatan 
'senize h. em memleketin imarına hem de 

tJe a ızmet edersiniz. Kesesi dolgun 
Partman sahibi olursunuz. 

l<ad k·· T . 
v 1. oy ramvayları 
~: 'b şebekenin açılış resmi 

ve h Şehir setıtı: u~ Vali ve Belediye Raisliğinden: 
l•. ava\i,\ li•\'-~ııyle işletilmekte olan Üsküdar - Kadıköy 
"''''ve· ~ ır 
rne"k'f• 

1~ ol'\l._ '1llvayları Türk Anonim Şirketi tarafından 
1 1 hın n. ır - • k · h ·ı rnüaad'f &.ııl\tn. · 1""'<1ı öy tramvay tebekeııyle mu avvı e 

1 c l! et .. 
clrk " .. U.rnhurı'y llleye arılı• resmi 29 - 10 - 934 tarıhıne 

0Yıınd et h 3' ::r 
\, e Altry0 Jd •~ında, &aat 16 - 17 arasında, Ka-

~ecli, ~~lde. bula Jnuha~ıe mev ~i fi inası önünde olacaktır. 
~ ~tb ıe.,llıın \>e une.n Büyük Miflet Meclisi azaaiyle Umumi 
da\1rıa.rn~t e~l\tnreanıt \>e hususi te~ekküllere mensup zevatın 
1~lt lS,s~ ~hiretj:ı bu. hıerasime ittiraki rica olunur. Bu ilan, 
bı}~k de l\öPrüd edır. lstanbuldan ittirak etmek istiyenler 
J\Jt "e 17,55 \>a e? hareket eden vapurla Kadıköyüne geçe· 
IYIOd Purıyle dönbilecektir. 

l'r"ııı" a 'ile Fener bahçe 
c::· Üakiid ay sefe•l . . . 1 1 
'i•relttincı e.r - kad .. • erının ış etmeye açı ışı 

)\ldı~~: •koy ve Havaliıi Halk Tramvayları X T. A. 
~od, ~e oy tranı\'~ • 
lltret ttt'fl\e.drlcöy y febekemizde inpatı bitirilen Kadıköy -
Cllıttıhu/ tleriııe D'--:- F enerbahçe hatlan, evvelce ili.n edilen 
.... . •Yet \_ ııroOre 29 B' . . T . 
""'1llden °1lYre.nı , ırıncı eşrın 1934 tarihine müsadif 
•--- 1orır • •nda • b k · · · .. rol ..._ 8 a, •tletnı ' ':re e e ıçın ıcrası mukarrer açılma res· 
f<tJe.ıtı1 aha.;Ye _ :e açılacak ve bu suretle Kadıköy - Al
tcai, ed!J..._ Felltrbe,}ı oda ve Kadıköy-Altıyol- lhlamur -

ı CceL. çe araanıd 
.ıqır. ( 40G6) a muntazam tramvay seferleri 

Ista b 
n ul Milli 

Etnlak Müdürlüğünden: 
l!ıij Muhammen bedeli 

Yiikad 
a: kara.nf'l Lira: 

&okax ıd Ma~allesinin Fiıekhane 200 Peıin 
glil a eakı 4 v . l 3 Be .. raJı hane • e yenı numa- para ile. 

Yoglu: IC: nın nısıf hissesi. 
eınerbatun ın h il . • 

CU kullu a ~ eıının Kalyon- 1129 Peıin 
Sultan h nunıaral~h ~dd~ıınde yeni 107 iPara ile. 

a. !net: AI anenın 2-7 ıhiaaeai. 
' eindar ın h il · · ftl&nı a a eaının Şengül ha- 405 p . 

ı Yokuıund k' 1 eşın 
()rt .. ı_ ll'U-ar 1 f a es ı 2 ve yeni 25 para ı'lc. 

CU(.. o uı a 1 ırının 300/1920 h' . oy: rtak" ıssesı. 
lu ao,_~: lllll'hallesinin Piımiı og"'. 1500 p . 

l{llgında k' 5 e§ın 
Oak"d n1.11rıara.ı1 h es. ı 5 ve yeni 101 para ile. 

u ar: Altu . anenın tamamı. 
nızade nı b il . 

Topha ı· a a eıınin Seliınaız 625 Pe•ı'n 
ne ı oğlu dd . :r 

Yeni 34 ~n ca eıınde eski 22 para ile. 
'~ nunıa 1 ba 

Jı Yulcarıd-'-' nenin 15/ 72 hias:: •• ı maa hçe ha. 
.._ 9 Clj(ı nıau h' . 

'rtt 34 t~·h· ar ızalar.ınd k' k 
.. ırrna •ur ~ ıne :rnüsadif ca a ı ıymetler üzerinden 7 -

hııde l'ed' ~~ıyle ıatdacakt - lrıanıba günü saat on dörtte açık 
ı uuçuk · b ır. &teklileri h 

nıa etindek· n mu ammen bedelin 
ı pey akçeleriyle :müracaatları. 

lstanb (M.) (6815) 
I l.ll Eeı 

tıaı ~lenbliı UGiü edi;yesı 116ntarı -
l'la ıkin · :rnt Metliı ik' · · "'t on .ı .• cı teırinin birinci ıncı ıntihap devresinin ilk toplan· 

QOrtte Perıernbe ·· .. b 1 azauuıı nıecı· al gunu aş ıyacaktır O .. 
ıı ı onund bul . gun 

a uıunaları rica olunur. 

J Jngiliz Kanzük Eczanesinin \ 

l öksürük pastilleri I 
ı Postil HntisUoti~ ) 

Memleketimizde mümasil Avrvpa j 
müstahzaratını aratmıyacak mü- ~== 
kemmeliyette yegane müessir = 
pastillerdir.PASTİL ANTiSEPTİK ~ 
nezleyi eyileştirir ve önler göğÜs i 
ve boğaz hastalıklarınd~ pek müessirdir. Ses kısıklığında tesiri ani ve ~ 
katidir. PASTİL ANTISEP fİK yolculukta, kalabahk ve tozlu muhitlerde l 
kışın kapah yerlerde bulunmaktan mütevellit birçok bulaşık nefes yolu f 

e hastalıklarının onune geçer ~ 

\ Her Eczanede arayınız. Deposu Kanzük Eczanesidir f 
~pıııuııııHIHIMltlllt&lttıtHlffl"""ılffıMPlfllllfllllttııınıııııııııunıııııNııııı ı uıuumııııı ııııı ıını F. T. 4 9 5 ıınıt1mhııııııuııııııwıııuuHııllflııtıHHıuımnıınıııuu1M11ıııt•ıllJllltl1t1ıu1111qı, ııınııııııoı~ 

- Kimyager ,- ... 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 1.1.lrUŞ -
tur. Bilumum tahlilat, Bahçeka
pı, Emlak ve Eytam Bankası 
karşısında İzzet Bey Ham 

------ tJ966J 

Türkiye lş Bankası Müdürlü- 1 
ğünden: 

Cümhuriyetin J 1. inci yıldönü· 
mü onuruna 29 Birinci Te§rin 
1934 Pazartesi günü Bankamı • 
zın İstanbul, Beyoğlu, Galata şu· 
belerile Beyazıt, Kadıköy, Üskü
dar ajanlarımızın kapalı buluna
cağı saygı değer alakadarlara 
bildirilir. 

::::::::::::::ı Emrazı dahlliye :::::::::::::::: 

i ve Hıfzıaaıhhat mütcha11111 U 
Doktor Muallim !! .. .. 

ekip Habip ~~ 
Avrupadan dönmüftijr. Hastala- g 

nnı Ayaıofya, Yerebatan caddesi g 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar· İf 

~ tımanında kabul ediyor. Cumarte • i~ 
:: . p • •. 
:: 11, azarteıı, !'e11embe günleri öğ- :: 
Jf leden sonra.. Telefon: 23035 E~ .. .. 
:::::::::::::::::::::::ı::m:: .. • w :ıı:::::::ii 

ZAYi MAKBUZLAR 
Sabık Seyrisef ain idaresine 

kahve ocaklarının depozito akçe • 
si olarak yatırmış olduğum biri 4-
9-932 tarih ve 2282 numerolu 150 
liralık ve diğeri 9-12-930 tarih ve 
5159 No. lu 100 liralık iki kd'a 
makpuz zayi ettim. Hükmü kal -
madığını ilan ederim. 

Kahve Ocakları mültezimi 
Yusuf 

(4072) 

r'------·----------1-1 h san YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün tıklar hep orada gİ· 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

İstanbul Y enipostahane kar· 
tısında Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. 

HAB·ER 
Akşam Po~tas• 

!inhisarlar U. Müdürlüğünde •.. ; 
t - Paşabahçede yeniden yapılacak "106.704,, lira bedeli 

kefifli fabrika inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konul· 

muştur. 

2 - Kırdırma ~artnamesiyle projeleri on bet lira mukabi-
linde Cibali Levazım şubesi nakit muhasibi mesullüğünden alı
nacaktır. 

3 - Kırdırma 7 - 11 - 934 tarihine müsadif çarıamba 
günü saat on dörtte Cibalide Levazım ve Mübayaat ıubes:nde 
yapılacaktır. 

4 -Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda ta-
yin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma, şartnamenin maddei mahsusası mucibince 
fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların o/o 7,5 muvakkat teminat parasiyle bir· 

tikte müracaatları. (6755) 

2545 Metre Keten Hortum 
97 Çift Hortum Rakoru 
50 Adet Lans. 

Yukarıda isim ve miktarları yazılı yangın malzemesi 14 -
11 - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla 
mübayaa olunacaktır. Talip olanların şartnamelerini almak üzere 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Cibalide 
Levazım ve mübayant şubesine müracaatları. (7126) 

ldarehan09İ1 lSTANBUL AN 
KARA CADDESi 

l'elcral Adresiz ISTA.NBUL llABEH 
Teletoıı Yazıı W'7Z lda.reı ıcsıo 

rr:::::rmn:: Av Lokanta ve birahanesi ::::m:::::==n 

i~ Taksim meydanı Camlı Köşk yanında ~~ 
:: .. 

ABOrtE ŞERAiTi ~i B u G Ü N A ç 1 L 1 v o R H 
1 1 11 tı ayldl ii 1 :: 

Tttrkiye: 110 S60 660 Uôo &,. ~.i. Geçen sepeki Kırmızı değirmen ve bu seneki Be vü bahçe· ·.i~I. 
Ecııebh 160 "° "40 1810 :: si ıaz heyeti - Uavten: Tanburi ve bestekar Selahattin Bey ve 

ILArt TARiFESi . i~ Klarnet Şükrü Bey - Alaturka rakıslar - Radyoda çok takdir· h 
n :: lere mazhar olan :: carcı llA!ılııruuD utın U.tıo ii ~ ı: 

·-Keamı- ll4nlar ıo bırnatur. i~ M Ü z E y y E N H A N 1 M i~ 
Sahibi ve Netriyat Müdürü: n Büyük •i•e rakı 175, küçük rakı 100, ıalon biraaı 90, meze· H 

HASAN RASiM Ei :r ::r :: 
Baııddıfı yerı (VAKiT> Matbaaaı :: ler 25, kahve, çay, gazoz, limonata 45 kuruı. ij 

ı••••••-------.1 U Müdüriyet: Derviı zade lbrahim U • •••------ - ------=-------------._j==;;; .. ;;-;;-.:;;;:;;;::;;:::·;;;.:...~ .. ;;·::..;;;··~··;;···~ .. ~::;;:::;;;::..;; .. ;;:::;;;=~=;;:::::~· ~===:::·:::;:::::::::::::::::::::=::::=na========--= 



4 
KURUŞ 

Fotogral Baberlerl 
Türkiyede ve bütün dfinyada olan hldiıelere ait yOze yakın en eatereaan fotograflan 

11~~ 
Haberlerinde,, bulacaksınız. "Fotograf Haberlerlnde,, Sinema, Tiyatro, Moda ve r
falarile en tananmıı muharrirlerin yazılan da Yardır. ilk nllıhaıaaı Pe11embe ~afi çakacak oJd 
tograf Haberleri,, mecmua11 Tilrkiyede ıimdiye kadar rlrlllmemit yep yeni bir eıer 01 

S P İ N E L L Y nin muhteşem tuvaletleri. 
J E A N M U R A T nın sevimliliği. 
C H A K A T U N 1 nln cazip oyunu, 
Devletlerin gizli heyetleri, bedevilerle muharebeler_ 

(Pierre Benoit) nın Şaheaeri 

1 Bugün TORK ıinemaımda 1 
Senenin en muvaffakıyet kaza
nan filmi: 

Kadıköy SÜREYYA alnemaaınd• 
Pazar, Pa:ıarteai Ye Sah 

A'ŞiKLAR" 01 E/) Lübnan Melikesi 
musikili filmin başlıca anasırını teşkil etmektedir. 

Bu hafta S U M E R · ainemaaında 
Türkçe izahatlı FOX JURNAL'de Yugoslavya. Kralı Aleksandr ile Mösyö 
Bartou'nun cenaze merasimi ve genç kral Pierre 11 nin Belgrat'a müvasalau. 

~ Cümhurıyet Bayramı şerefine 
[ _ _ 1 - Sirkecide l•taayon köşesinde 

Yeni Ankara Lokanta 
ve Birahanesinde 

Pazartesi akşamı I 9 kişilik saz heyetimiz saat l 6 da başlıyacaktır. 
2 - Isranbul halkının senclerdenberi tanıdığı M A H M U R E S U AT 
Hanım Cümhuriyet Bayramı şerefine yalnız bu geceye mahsus olmak 
üzere son konserini verecektir. 

:i - Ayrıca varyete, 4 - Fiyatlanmızda zam yoktur. -----·=-----· Grtt.&7.&7...,rt7...,~7-'~7.&7...,~7..,~7..., [!) ~7 .... ~7•~1.&7~~7 .... ~7.&7.&7.&7...,[!) 

Daktilo Evleniyor 
MARIE GLORY - JEAN MU
RAT ARMAND BERNARD 

Arzuyu umumi üzerine bir 
ı kaç gün daha iraesine devam o-

1 unan bu filmi mutlaka görü -
nüz. 

Haftanın bugünkü sayısında: 
Mecidiye Kruvazörümüz naııl 

batmı§tı? 

Anlatan: Muaveneti Milliye 
Kruvazörü Süvaı1isi Ahmet Bey. 

Maltaya naııl sürüldük, oradan 
naııl kaçtık? Anlatan: Aka Gün
düz. 

Abdülharnide bomba atan ve 
kaçan Karl'in Hafta muharririne 

Anny Ondra Tarafından ~ 
lllYeten: Maniya'daki ıuik11tten ıoııra Kral ALE1'SA 

cenaze merHimi ve teferruab. 
Yana Cilmhuriyet Bayramı Şerefine matinelerde ye ı"' 

8 de iki film birden 

6KARiLI KR 
:--.............................. __ .................... ~ 

Dünyayı de Pek yakında 

Türk sinemasında salan bir 
Düşman Elinde ES 

l~l "HAY ATIM SANA FEDA,, filmınin ~! 
~I unutulmaz " K A D I N ,, ı ~ 
~I İRENE DUNNE ~ 

• ~ı En yüksek filmlerin en güzeli olan ~ 
• 

anlattıkları. 1 
Daha bir çok fıkralar ve hika -

yeler. Sayısı 7,5 kurut . 

Glmlaariyet bayramı ıerefiae 
Şimdiye kadar 'f'Dcuda getirilmiyen en büyilk bir 

GÖRÜNMEYEN ADA~ 

1 GiZLi SEVDA i.-----. 
~ filminde bir san'at abidesi kurulmuştur. I~ SUMER 
l!J!.,..~~"~~...-~~..,~'l~.?~..,.?'l~.?G'.?W.?'l [!] ~.?W.?&.....,A~....,.?W.CW'la.p.tıMGJ 31 T99r ini evvel 1 
ffi)~7...,rt7 .... ~7-'~7...,~7..., 7 ikinci Teırin aaat 21 de~7~7.t..~7~7.t..~74'ffi) ____ C_a_r_ş_a_m_b_a __ _ 

~I SARAY (cıki Glorya) SİNEMASINDA I~ 

: .. ~11 MÜNİR NURETTİN KONSERİ 'ılı 
... Programda: Gazi Hz. !erine ithaf en bestelenen Milli ün, ve Halk """ 
~ türküleri diğer güzel yeni eserlerle armonize edilmiş nefis ,~ 
~ Türk musikisi nümuneleri mevcuttur ~ 
~ Fiyatlar: 75 -100 - 125 - 150 kuruı I~ 
~~~(l..,~~..,~~..,~~ffi) Biletler ıimdideo sahJmaktadır. ffi)~~~....,~~..,~~~~~ffiı 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye ma ğ'lzası 

AKBA 
lhtap evi ve kırtasiyecilik 

Anafartalar cadduı 
T f'ldon : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı· makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 

IJ 10 ve 15 liraya ~~ 
il kışlık palto il 

ÖJüm 
Pette Elçiıi Behiç Beyin zevce

si Behiye Hanımefendi, dün ani 
bir hastalık neticesi vefat etmiıtir. 
Cenazesi yann T eşvikiyedeki a
partananmdan kaldırılacaktır. 

Beh!ç Beye ve ailesine taziyet
lerimizi bildiririz. ,, 

ZAYl - 314 tevellütlü askerlik tes
keremi ve cüzdanımı zayi ettim. Yeni
sini alacağımdaneskisinin hiç bir hükmü 
yoktur. Şark şimendiferlerindc 

ateşçi Mehmet Tevfik 

Ôz Türkçe ilk roman 

Savaştan Barışa 
Yazanlar: (Va-no) ile 

ÇUrUksulu Meziyet 

Yeni çıktı 
Fiyatı: 50 kuru 

Gala müsameresi için yerle
rinizi evvelden aldırınız, Sözlü 
filmlerin zaferi, muvaffakıyet
lerin muvaff akıyeti olan 

BİTMEMİŞ 
SENFONİ 

filmi gösterilecektir. 
Mümeaaileıi: MARTHA 

EGGERTH ve GYULA HOR
V ARTH çıg.an orkestruı, Viya
na Filarmonik orkestrası, Viya· 
na Opera heyeti muganniyeıi, 
Viyana çocuklar heyeti mugan
niyesi. 

Rejisörü: WILL Y FORST 
Dikkat: Gala müsameresinin 

fiyatlan 100, 75, 60 ve 40 kuruı. 
Yerlerimiz az olduğundan te

mini için acele ediniz. Tele
fon: 42851 

İstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
muhtelif yazıhane efyaıı 3-11-934 
tarihine müsadif cumartesi günü 
ıaat 14 de bahçe kapı famlı han 2 
No: da açık arttırma ile satı laca • 
ğından taliplerin mezkUr günde 
mahallinde hazır bulunacak me • 
muruna müracaatları ilan olunur. 

(3301) 

Y arm matinelerden itibaren 

MİLLi SiNEMADA başbf 
Aynca: KOHEN KELL Y TULUMBACI 

Bu iki filme il&vete•: DENiZ KIZI EFT ALYA ve 
SADi Beyin ıon çeYirCliği 1 ürleçe soıfil"Z~YBE 

:: ~·~7.&7A.~7.tD7.tD7A1t7A.~7A'!ralliD7Aı ~.,7A1t7A1t7~7.t9l'Aıı] 
2 Vahşi ormanlapn gizli kalmış esran, hiçbir vakit görülmeııılf 
~ ve görülemiyecek heyecan 
~ Vahşi mahltlliann en müthişlerini, en yırucılannı ve dehşetli mü 

1 Canlı Get 
~ 
~, 
~ •• 
l~I 
I~ a 
I~ 
I~ ~ 
I~ .... •'• ... ' .............. . 

. ·•· .. ·•· .. ·•··. ·•··. ·•··. ·•· .. ·•·. ... ... ... ... ... ... . .. 

Şirketi Hayriyede~ 
Cümhuriyet Bayramı dolay11ile T etrinievveliıı 'JI 

zarteıi günü aktamı fazla olarak aıaiı;daki ıef erler ~ 

~ -~ı 
71 numaralı vapur donatılmıı olduğu halde ,...-! I/;, 

R. Kavağından hareketle 19,12 A. Kavağı; 19,25 'Y -~ 
19,29 Sa.nyer; 19,35 Büyükdere; 19,45 Tarabya; t9ı~I 
20,03 Paıabahçeıi; 20,11 Yeniköy; 20,20 Çubuklu; "F,,J 
ye; 20,34 Emirgan ve 20,40 Kanlıca i•kelelerine uğr•t"~ 
da Köprüye gelecektir. ~~I. 

Ayni vapur gece yansından sonra sa.at birde " flı 
reketle Üaküdaır, Kuzguncuk, Beyled>eyi, ÇengelkÖr~4'r 
Kandili~, A. Hiaa~ı, R. Hisarı, Emirgin, Kanlıca, it~: 
lu, Yeniköy, Patabahçe, Beykoz, Tarabya, Büyükd 
Y enima·halle ve R. Kavağı iıkelelerine uğrayarak ~ 
dönecektir. (4086) 

.. .. 
Si Son moda ve ş~.r:am ye.·ii ku iS 
ii m&§lardan ölçü üzerine 48 aaat ii .. .. 
!f zarfında palto giymek istiyen!erEi 
ii Ankara caddesinde Orhanbey hnJi .. .. 
:: d "K · · :: :: nın a olaylık Terzıhanesı,, ne:: 

BQ,yUk Gazete 4 
tefrika 

" " !i . üracaat etsinler. ii aımınnıınıııııııIIIIllDIIllllllıflllllllllllııımnnıınllllillillillllınuınmıımnııımıımmıııııoııomnRanmııııınıııımııııııınııımııı11B11u11H•••••ıım•ımllllllımı••iİlll••••llJliiiiii-miıııiıııi-~ 
!! Gerek kumaılann nefasetinden iİ 4 l - Parmak iıinizi tanır mısınız? l1ll B 1, 
Ü gerekse yapılmasından kullamı iti-İl 2 - Çocuğunuz güzel mi? uyun 
5İ bariJe de çok memnun kalacaklarclır.iİ MUsebeka 3 - Bunl:ı.n biliyor musunuz? 

H!l (3295) •• ·.:·.:. 4 - Ôz: Türkçe fıloa müsaha;mtf 
~ıırmıınıııııııııınmııınıınBllllllltınmınnmınunıııaııınıııllllllllllı ıı 

4 ''" ta::::::::::::::::::::====--=====·················-·······························-· .... 



(1111 hurııet b 
11ıra1111nc1 

BUQÜrt ÇIKTI 
4 tefrika 4 müsabaka 

28 aayıfa 7,5 kurut 

29 Blrlnciteşrh• 1934 Pazartesi Sene 4 Sayı: 900 4 Kuru, 

US m g Fi IJJzJ1'Q 2-mlflıntınıırıı:ılfU:UU_.aııflhaıwlı'llllllliuuıMllllllll1ıuullfllllRRllfb- nıııaı11ınımı1111_.,1111ırıu111111fffllllflllt~ llJt111mı111ır 

en 

-- neş' e ile kutlulanıyor 
Geçit resmi pek 

alayları 
muhteşem oldu. Gece 

tertip edilecek ... 
Fener 

Cümburiyetin on birinci yıldö -
nümünü buıiin bütün lıtanbul 
fevkali.de merasim ve tezahüratla 
kutlulamaktadır. 

Daha ıabah erkenden bütün 

halk temiz elbiselerini giyerek ao· 
kaklara dökülmüı, bütün evler, 
dükkanlar; bayraklarla ve d•fne 
dallarile ıüalenmitti. 

Saat tam 9.30 da Vali ve Bele-

diye Reisi Muhittin Bey Vilayet 
Dairesinde tebrikleri kabul etme • 
ğe baı1amııtır. lstanbulda bulu • 
nan Mebuslar, lıtanbul Kuman • 

(Dnml 10 ancıacla) 

' 

Milletimlzln en lelôkeUi günlln
de mukadderatımua hdldm olarak, 
bizi kurtaran Önderimiz Gazi Mua· 
tala Kemal Hazretlerine, en ıaml
mı teıekkürlerimlzl oe minnettarlı
ğımın arzederiz. 

Bir geml taaaD"11r edln ki, o
nwrgaauu gaman dalgalar parpı
lagıp direklerini fırtınalar ~rda· 
tırken, ip.nden yangınlar ve ıalgua 
haıtalıklar çıkmıı- Türkiye, bu "°" 

1 
zlyette bulunduğu bir aırada, Mu.
tala Kemal, kaptanımız oldu. Onun 
azml tayf unlara galebe çaldı. Ate fi 
söndürdü; haıtalıklann önilne geç-
ti. Bununla da kalmıyarak, yelken 
gemlsini, yepyeni, ıan ılatem bir 
oopur haliM koydu... 

I ıte, tüf ardaki, ~rdekl dBf" 

1 

manian ezdlkten ıan~ Cumluırl
lletln an birlnd yılında ultlffılımu 
Mttc.- Bu gQce bayram.unu, lıe

plınhe kullu alam/ 
HABER ·-----

"Kör,, ve "Körün 
•• •• gozu,, ... 

Bu isimlerde iki ca111a 
yakalandı 

Fransız entellicem aerviainin 

1 
timdiye kadar ıörülmemif bir 
cuualuk Takası teabit ettiii ve 
"Kör bir cuuı,, un teTkif edilerek 
hapse mahkOm edildifi lnslliz 
sazetelerinde okunuJOI': 

Bu kör caaua, Prusyalı etki bir 
yüzbqıdır. Beraberinde 24 ya
tında bir genç daha gezdirmekte
d ir ki bu gencin gCizleri açıktır. 

Ve kör üıtat (!) ma hizmet et
tiii cihetle, kendiıine sahibinin 
gözü denilmektedir. 

Adamlann Alman cuuau oldu
lu anlqılmaktadır. 

"K8r,,' Te "Sahibinin ·'8d,, 
18yle yakalanmıılardır: 

Fransa entellicenı ıenisi, 3n
ce, Balta isimli aslen Alman olan 
birini yakalamıt ye bu adam 

(Dnml 10 maeada) 

üzamhların 
Mezan 

ROMAN 
rtaklll: (Va-no> 

Yakında HABER'de 

a Japılan ge~lt reamlnden 
U~ 98rUnU9 : Şanh aakerlerlmlz teftlf edilirken, piyade ve bahriye aakerlerlmlz.. 
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hilıqede 
Terfi edenlerin 

listesi 
Ankara, 28 (A.A.) - Her aene ol· 

duiu gibi bu aene de Cümhuriyet bay .. 
ramı milnasebctiyle terfileri yapılan 

nJi, mülkiye müEettiıi, kaymakam, 
mektUl'ÇU ve nüfuı müdürleri listesi 
aıağtdadırı 

Imıir Valisi KAmn Pqa ikinci a
ıuftan birinci mufa, Bolu valiıi, salih 
Cemal Bey dördüncü sınıftan üçüncii 
anuf .. Kan nliai Cevdet Bey, Kırk .. 
lareli yaJiıi Faik, Muı n.liai Mitat, 
Siirt nfüi Saklp Beyler beıinci ımıf
tan d&rdüncü ınufa, üçüncü ımıf mül· 
kiye mületti§lerlnden Şefik ve Süheyp 
Beyler üçüncü ımıf tan ikinci smıfa 

terfi etmitlcrdir. 
Kat kaymakanµ Ali, Şirvan kay .. 

makamı Vedat Ekrem, Cevaı kayma· 
kanu Salabattin, Yal ova kaymakamı 
Şefik Refik, Y eni1Chir kaymakamı M. 
Mahir, Karacabey kaymakamı ~emzi, 
Demirci ka~ A. Cemil, Terme 
kaymnkamı Abdürrahman, Ödemiı 
kaymakamı H. Şeref, Artova kayma • 
kanıt Aptülkerim Refii, Ayaı kayma • 
kamı Recai, Ce.L'bolu kaymakamı A. 
Niyazi, Tokat kaymakamı Ce • 
ili, Çenıb kaymakamı M. 
Hayri Beyler ikinci ıırultan birinci ıı
nıfa, Gevar kaymakamı Onnan, Zara 
kııymnkamı M. Nami, Tarıuı kayma• 
kanu Hıfzı, Orhan Gazi kaymakamı 
Sait, Ardahnn kaymakamı Nuri, Ma • 
lazgirt kaymnkamı Bekir Sıtla, Kozan 
kaymak11ım Halil Tekin, Kemaliye 
ko.ymakamı Aptullalı, Sankamıı kay· 
nı 1 mJ M. Hikmet. Beıiri kaymaka
mı A. Kemal, Tire kaymakamı Gafur, 
S.ıltnniye kaymakamı Snlihattin, Nal
lıhan kaymakamı M. !hun, POIC>f 
kaymakamı A. Muhsin, Midyat kay
makamı Rifat, Ba!kale kaymakamı 

Adnan, Nizip kaymakamı M. Şemset
tin, ÇC§me kaymakamı M. Nuri, 
~kdağmadeni b,ymakamı A. 
Nuaret, Silifke kaym2.kann Mitat Bey. 
ler~uın:! r nan oonci anufa terfi 
.ım~ tı&:-- • 

Burıa mektupçusu Şevket Bey ikin
d ımıftan birinci 11nıt~ Ankara mek
tupçusu Cemal Bey üçüncü arnıftan ı .. 
kinci aınıfa, Çankın mektupçu ili Ya • 
Ter Bey dördilncii sınıftan üçüncü u
nıfa, ve Tekirdağı mektupçusu O Şevki 
Bey, Burdur mektupçusu Hüseyin 
Bey bqinci ıınıf lan dördüncij ıınıfa 

terfi etmiılerdir. 
Konya nfitüı mOdürü Khmı Bey, 

Erzunım M. Rus'lihi, Ordu Sait ve 
Mu!la nüfuı müdürü Zühtü Beyler 
dördüncü ımıftan üçüncü ıınıfa terfi 
ebniılerdir. 

Elazizde yataklı vagon . . 
sergısı 

Ankara, 28 (Huıuat) - Tec -
rilbe mahiyetinde olmak üzeıre 11-
tanbul ile El&ziz arasında bir ya -
taldı vason ıervisi ibdaı edilmit • 
tir. Her hafta cumartesi günleri 
Haydarpaıadan kalkan yolcu tre
nine Elizİ% için· ve her hafta ıalı 
,Unlerinde Elazizden kalkan yol
cu trenine Haydarpaıa için birer 
yat.aklı vagon ilave olunacaktır. 

Haydarpaıadan ilk hareket 3.11. 
934, ve EIAzizden ilk hareket 6.11. 
934 tarihinde olacaktır. 

Almanyaya buğday ihracı 
Ankara. 28 (Telefonla) -

Merkezleri ve hissedarlan ecnebi 
memleketlerde bulunan tirketlere 
Ziraat Bankaaı buğday ıatmağa 
batlamıttır. Bankanın A1manyaya 
ihraç edeceği buğday için son le • 
ahhüt yekunu 17 bin tonu bul -
muftur. 

Ankara, 28 - Ankara Hilali • 
alimer ceiniyeti teıiı edeceği Şef • 
kat yurdu için Sakarya mahalle • 
ıinde bir bina satın almı§tır. Şef -
kat yurdu 30 yataklı olacak ve bir 
ay ıonra açılacaktır. Yurt için la· 
zmı olan yatak yorgan, karyola ve 
saire Hilaliahmer cemiyeti merke
~i umumisi tarafmdan verilmiıtir. 

HABER - Akşam P~!~='======~~====::=~=====~2~~~~~~ 

Çoc k arı ı esen ana baba. 
idama mal kiim oldular· 

Katil er 
Cinayeti kadının bir 

rüyası üzerine yapmışlar 

Amerikada halk hapis
lıaneqe hücum etti/ 

Sebep, 1bir beyazla kavga 
zinciyi linç etmektir _! 

eden 

• 
Vilayetler er 

merasimle açı) 
ANKARA 28 ( !> 

· et 
Vilayetler evi ile epııııY 

bug(in merasimle açılınıttır'• 
Millet Mecliıi reisi J(8%ırP ; '/Iİ 
kil lamet Paıalar Hazeratı 
Jer, mebuslar, Riyaseti~ 
katibi Hasan Riza ve Ser19 ~ 
Beylerle Büyük ErklJll ~ı t1"' 
Milli Müdafaa erkanı veki:,., 
teıar ve umum müdürleri lı 
lunmuılardır. ~ 

Polis ve jandarma 111 

rneııııimde mevki almıttardr. 
Ilk önce vilayetler ko~tİ 

ve müteakiben B. M. M. R••~,.. 
Paıa Hazretleri kordeleyi ,_.. 
çılıt resmini yapımıtır· 

Bqvekil 1.met Pata 
bu güzel ve•ile ile ıu nutkıl 

Roma, 28 (A.A.) - Bir ana 
baba, ruyada vaki bir telkin üze
rine çocuklarının batım keımitler• 
dir. Sosence mahkemesi bu Vito 
ismindeki koca ile kanımı idama 
mahkGm etmiıtir. Çocuğun kesil • 
mesi icap edeceği ruyasmı kadın 

görmüıtür. Ana baba, çocuğu kes· 
tikten sonra bunu bir tren altında 
ka!mıf gibi göstermeğe çalıımıt -
lardı. 

Talaha11e. (Amerika) 27 (A.I\.) -
Florida valiai, halkın Cakson hapiıha· 
nesine hücum ederek hüviyeti henüz 
teabit edilmiyen bir zenci mahpusu 
zorla almaama mani olmak için, Mari
annaya asker aevketmiıtir. 

,, < 
cuma uiraiiuı 
etmiıtir. 

ve hapishaneye iltica )erdir: _,_. 
YiliyetJer evinin tamaıs-:"J 

maıı bizim için mutlu bir ... ..J 
Devlet merkezinde bu kabr ,.,;, 

Ankara Hatkevini 
ziyaret 

Ankara, 28 (Huıuıf) - Bugün 
Ankara etrafından gelen binlerce 
atlı ve yaya köylüler ve izciler 
Halkevi önünde toplanarak Hal· 
kevini ziyaret etmiılerdir. 

Halkevi namına köycüicr fU • 
beıi reisi Ziraat doktoru Kerim 
Ömer Bey toplantıya gelenleri 
ıelimlryarak: 

- Hoı geldiniz. f yililder geti .. 
ren topunuz varolunu. Sağ olun, 
Halkevindenhepinize ıelam diye
rek cumhuriyetin feyizlerini an
labnıftır. 

Kerim Ömer Bey aözlerini 1ay .. 
le bitirmiıtir: 

- Biz Anado1u için, cumhuri • 
yet için, kendi toprağımız için ya· 
ıryoruz. Bayramınız kutlu olsun! 

Merasime iıtirak etmek üzere 
köylerden bine yakın atlı, ilç bin 
kadaT yaya insan gelmittir. lran • 
dan bayrama iıtirak etmek üzere 
gelen tayyarelerin Adanaya mu • 
va1alat ettiklerine dair ma1umat 
gelmiıtir. Tayyareler yarm bura· 
ya geleceklerdir. 

Gümüş paraların piyasaya 
çıkarılışı geri bırakıldı 

Ankara, 28 (Huıuıi) - Gn
mü, paralann bazı sebeplerden 
dolayı tevzii geri kalmıftır. Mali· 
ye müıte,an bu hususta dedi ki: 

- "Çok iıtek var. Ankara ya 

gelen gümü! paralar ise azdll'. Bu 
istekleri karıılıyacak derecede pa· 

Zabıta imiri muavini, valiye tele
fon ederek hapishane içinde hali mu • 
hasarada bulunduğunu ve amirinin de 
halla dıprda zaptehneie uiraıbitm 

bildinniıtir. 

Ahali, Zend mahallelerinl ateıe ver· 
mekle tehdit ettiklerinden, Marianna 
hükumet memurları mühimmat ve göz 
yaıartıcı bombalar ıönderilmesini ia
temİ§lerdir. 

Bu hadiıelerin sebebi, bir beyaz ile 
bir Zenci araıında geçen kavgadır. 
Zabıta Amir muavini, kavgaya müda· 
hale etmiı n halkın linç etmek lstedi
fi zendyi kurtannıı oldufundan hG • 

TalahuM, 28 (A.A.) - 200 kiıi, 
Merianna mahkemeıine girip, Zenci -
nin kendilerine teslimini iatemiıler • 
dir. Ahali, mahkeme binuım yıkmak
la tehdit etmektedir. 

Zabıta amiri, Zenciyi hapiıhaneden 
kendi makamına nakletmeğe muvaffak 
olmuıtur. 

Halk, bütün Zencilere, ıehri ter • 
kebnek içjn bu seceye kadar mühlet 
tayin ebniıtir. 

Atlanta, 28 (A. A.) - Hem beyaz 
hem de Zenci uuı bulunan ve ırkla • 
na e.1ifine çalıpn beynelmilel ı-.n .. 
ld mesai komisyonu, Reisicümhur 
Ruzvelte bir telgraf çekerek muhtelif 
yerlerden Zencilere %Ülmeden ve onla
n itlaf eyliyenlere karıı, hükumetin 
mümkün mertebe müdahale ebneıini 
dilemİ§lerdir. 

~---------------.................... _. ... ______________ _ 
Maarif Vekilinin 

beyanatı 
Arlkagl, 28. (llusqıı};"'~-~

Vekili Abidin Bey üniversiteye devam 
mecburiyeti hakkında bana dedi kiı 

- Oniveraitedo toplanan ve üni • 
vew-aiteye ait bir çok talimatnameler 
yapan heyetin hazırladığı talimatna • 
melerden biri de Univerıitenin eaaı 

talimatnamesidir. Bu talimatname ma· 
ariEçe tetkik edildikten sonra Vekiller 
Heyetince tasdik edilmittlr. 

Buna göre Oniversiteye devam mec
buridir. 

Vekaletin hu mecburiyetin mem • 
leketin ve talebenin menfaatine uy • 
iun oldutg kanaatindedir. 

Abidin Bey, alınan tedbir sayesin-
de bu sene "Muallim mekteplerine ta • 
lebe alınmasının temin edildiğini, bun
lann vilayetlerdeki müıteil tale'beler • 
den ıeçileceğini ıöyledi. 

ra baatmnayı kararlathrdık. Ye
niden tertibat almmıttır. Makine
ler takviye edilecek, yeni paralar 
on gün ıonra piyaıaya çıkanla· 

caktır. 

Ankaraya giden 
izciler 

busün öf leden ıonrn Hakimiyeti Mil

liye meydanmdakt ve Yeniıehirdeki 
Gazi heykelleri ile Şehitler abidesine 
çelenk koyma merasimine iıtirak et • 

miılerclir. Maarif Mj!dürü Haydar, 

mwrvini Ferit Beylerin idare ettikleri 
bu merasime lıtanbut Baeai Oymak 

beyi Emin Beyin p)dıtı ıellm boru .. 

ılyle bqlannutr Cümhuriyet ve on yıl 

martlan ukeri bando tarafından ça • 

lınmııtır. Ordu, fırka, viliyet, idare 

heyeti, viliyet, belediye ve izcilerin 

mükellef çelenkleri menuimle heykele 
konmuıtur. 

Müteakiben Kabataı llaesl edebi • 
yat ıubeai talebesinden Şakir Bey izci 

talebe namına bir nutuk aöylemİf, al • 

kıtlanmııtır. İzcilerden sonra Ankara 
köylüleri de milli kıyafetleriyle geç • 
miılerdir. 

Sabah gazeteleri ne diqorlar? ] 
VAKiT - Mehmet Aıım Bey baş- bir yılda nasıl değl§lklikler gösterdi- "Hasta adam,, ismi verdiği Türkiye, 

makaluindc Cumhuri11etin on birinci ğinl, kerplçt-en betona intikal ettiğini bugUn beynelmüel hayatta doğru, dü· 
yıldönümünil kutlulorken bu büyük anlatıyor. Fakat l/Cl§ıyan medeniyetin rüst siyasetiyle her devletin itimadını 
yıl dönümilnün tarllıt manasını izah canlı ıtarlarından biri de, bol ıudur. kazanmıı ıerefli mevki salılbi olan bir 
etmekte ve ezcümle ~yle demektedir: Susuz medeniyet olmaz. devlet vaziyetindedir. imparatorluk 

.ı91r milletin sonsuz olan uaıauı· Onun için, Ankara, llnDmüzde1d zamanında Tllrklyenln bir doatu yok-
ıında pek kısa bir zaman olan on bir yılda bol suya kavuıacaktır. tu. Bugün Türkiye, dostluğu aranan 
yıllık bir devrin eserleri gösterir ki, Ankara, şimdi, senede 5 mUgon ve bu tloatluğuna büyük kıymet verl
Cumhurlyet scıdece bir memle~tte metre miktibı ııı sarf ederken, IJnümiJz- len bir devlet olmuıtur. Cumlıurly~ 

ğ i d ib deki sene 15 milyon metre mikabı su· tin beynelmilel hayatta telkin ettiği 
idare 6eklinln de lşmes n en aret itimadın bir delili de bir kaç ay evvel, 
değildir. Cum/ıuriyet ayni zamanda ya nail olacaktır. ittifaka yakın bir ekseriyetle Millet-
blr millet için yegiine refah ve saadet ••• Ankara, gelecek sene, teyem· 1 C 1 ti k • .1 '-tlh 

• . er em -,.,e onıe,,.ne aza "' ap e-
yolunun kendisidir. Tilrk milleti. aıır4 müm medenıyctınden aynla~ck. Blz, dilmekllf1imi:dlr. 
larca bu yolu atanuş, bu yolu ararken bu medeniyeti, klrll bir gömlek glbl Blz bUtün bunu, bugün on birinci 
bir çok engellerle uğraşmıştır. Niha- ı sırtımızdan savuracağız. 1 yıldönlJmllnü kutluladığımız Cumhu
yet bir çok acı ve acıklı tecrübelerden MiLLiYET - Alımet Şilkrll Bey riyete medyunuz. Nf mutlu Tilrk mll
ıonra Büyük Gazimizin kutlu kılaı-u:- "Kutluladıjjımız büyllk günn başlıklı leline ki ordıılarını zaferden zafere 
lıığu ile aradığını bulmuştur. An- yazısında Cumlıuriyct devrinde mu· göti1rcrek memleketi istlltidan 1ı.-urta
eak ondan ıonra hakll.1 kurtulu~ dev- vaffcıkiyetlc başardıfjımı: feyizli iş· ran,, onu istiklaline kavuşturan Bil· 
rl başlamıştır.,, Zeri sa11dıktan gonra harici vaziyeti- y(lk Şef, onu muaıır medeniyetin en 

"işaretler,, siitununda Sadri Ethem ml:e neecrck czciimlc şöyle diyor: 11üks<'k merlıalnsine sevlietmek lçln 
B. "Teyemmüm medeniyetinden k11r· "Dalıili salıa{lan lıarlce geçince, dün olduğu gibi buglln de m!lle'tinin 
tuluı,_ sernamesiyle, Ankaranm on Cumluıriyetten evvel, bütlJn dünyanın baıında bulunuyor.,, 

eseri temin eden teıebbü• 
tebrik ebnek isterim. Ulutçl 
sevindiren, vilayetlerimizİll dl' 
beraber çahımaıı fikrini, de 
seaesiyle yalandan ala~ 
halinde tecei'ıüm ettinneteridl': 

Memleketimıı.e g 
iktisat mütehasSI 

Ankara, 28 (Husuıl) 
rihte bulunan Ticaret ltlllİ 
Müdürü lımail Hakkı 
tetkilatında kullenılacak 
tehaaı11larla mukave1elet 
tır. Gelecek mütehasaısl 
içtimai sigorta it bürol 
lrtacaktır. • 

Maliye tetkik bürof 
faaliyeti 

Ankara, 28 (Telefo 
liye Vekaleti tarafındaJI 
len tetkik bürosu buğ~..I 
resmi kanunile hayvani."~ 
kanunu üzerindeki 
devam etmektedir. Fr 
bedilecek müte'ha111sl'1 


