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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 
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f!Ed::~.~i.,, ~=~:!: bir milqon lira tazminat istiyor 

"Tayyare avlıyan 
·şua! 

Uzun tecrübelerden aonra Ki· 

elhauı ve Chriıtmu isminde iki 
mühendiı havaya z iya ıuaları en• 
daht eden bir nevi top icat etmit
lerdir. Bu tualar, tayyarele;in u• 
çuılarma devamını imkinıız kıl
maktadır. Bu hava müdafaa top
lan, mucitleri tarafından bir çoli 
defalar tecrübe edilmit ve bu göı· 
terit tecrübelerinde timdiye kadar 
yalnız az miktarda ziya kuvveti 
ne kadar çok olursa toplarm teıiri 
de o niıhette fazla oluyormuf. 

ı ı " -.rannuı ok · 
o duğun b"lh $ 11&• G 

-~~..ı:.~::::,1cıa- 4 5 seıie üreş antrenörü K .. t M 
p Jo~ lalelıenin GlcuJacatı ' raporunu verdi ur usa 
eılerae O ~ier takriri de din • "LA) • 

eld nıverıite tahıT • a ezar,, Cinayeti• e etıııi 1 1 ını na-
h,t t 0 acakla"? y 1 d ın, ret; ·ı apı an avasınd k 
'böylelikl -~ en profesörlerin a arar 
olac... e, eba edil.mit zah • A 
u idd:gı ~nlaırlıyor. lacaklısını vuran 

.a, ılk bakı ~- '" hk~ \lrdlllııcu h' f-., akar ıula- n .. enan ma um oldu 
.. edir. l&ki ır kuvvette IÖriln· iki buçuk sene 
Urıülür n inceden ine enel Şehremini. 
ild' ıe, o kadar d eye 

ır. a ıuıturucu de Lalezar boıta-
~ nında bir ala • 
d lllltıaıınd cak .. .. d 
'!bele oJ.L a Gniveraitenin yuzun • P-
et Şijt-~unu pek ili b"ılen kan kavia netice • 

l\r\l oe ıinde bostan aa • 
'1lıeni11 Jiik.:k elbette, takrir hinin kardeıi Ke-
Unıu, oiı.ıad tabıU İçin kif nan, alacaklı Mu-

er hn... '-• •iını İtir•f l dı ta'--- ._ tıl~-- oır IÖyl" • eder. ra uanca aur• 
'd• Oll 11iıbet• du:voraa, ~a ıuniyle vurup ö). 

ır. ~ ın e °"1ınıak dümriiı •e ondan 
i , ~J lı ıııa bay)eliJde, t.l~~a- ıonra Airi' ceza mahkemesince on bet 

o 'cat... ·· •-.nıda: O • o~ aene hapıe mabküm edilmiıti. 
D ~. ' nıveraı- Kenan, cezuım tem:riz ·," 

'!be'- ı~ .__ mah · L 1( ~ le· aaucm kemaince Yeril• kar_., 
• G>'iilc -iu •tal P -.e'- · · d" bozmuıtur. Temyizin gösterdiği nam 
lbia et er ·ı. &aıını ı· beb" .... 

'lllildd~ .. e, l•ui ilerletme- ıe ı, curumde tahrik bUlmaaıdır. 
hrp li -~ tal b Yapılan tahkikat " c1a ... evnkma -. 

le bu 1'-ıllarn.. e eJııia İçin zaran Taka gÜnÜ maktul Murat, ka-
İ Jc layecl. ki dan birini hi til Kenanın hem kardefi Ramizi vur • 

dini a)IJor, l\ite_~p 01cuınaıc za- muı ve hem de kenclia~ .YUrmak iz• 
ır. eıııeıc lc.t,.~)eriııi tak- re evinin önüne kadar ıelmittir. 

kt.I \\atın lıte bu cihetleri nakza tayan bu • 
dı 'ld, \\r p IJ&• lan temyiz mahkemeıi, iıte tahrik ıör-

• .an, Rua ilh .. ._,il, 1 düiünden cesanm tahfifinl iıtemiıtir. 
fFrq clo Yiifctek t.Jı "IUiz ·. ıc-n• ...-......ı... dün ea • 

_. ı ~~i dU; b 'L •il ıen: hU ötleden aonra 111 karar ~lmit • 
'11\ "-:r.1&~ 'lUJelc tir. ' ~i.::~~. \g;l ~ ~ Temjb mükemeainia nalm bn-
•tlcııtırrı:'•~~İl' ... Nite., n mucibince meselede tahrik mncut 
l'lıı... i• ~ L.a tiJa.t olduiundan Kenana takdir edilen on 
Öyı dıiıııı b. bet HM asır h..,aln yuın indin1.-ek 
diı1ı'Yıe .. JJe Jriı. . l• kendiıinin yedi laaçak aene müddetle 
• e, llered il Ofctı, hapM konuJmuma. ualr m8hkGml • 

tai lcend'J: e~ Öfren ile lak. yet Nbıbaı olmaman ve cürüm, af 
-..ı 1 l~ ~llıdeıı eceıc.in?,, ~'llDundaıa evvel iıl~ı olmaaı ha
'-'ec1>ur· lcita.p oı..~t et- ~bıyle bu cezanın da uç aeneai 1ncti • 

bıj ,ı... IJe\tl, -~ ~ I rilmek ıaretiyle dört aene altı ay müd-
lGtupi;"lıdır a·' llaecbur· •• detle hap .. malılrUm edilmiıtir. 

f ~· '• il' ~~- . •Yet 
tan d, 1 

12 1artı1 ... ~~ nıil- Eroin kaçıranlar mah-
'~eLi dil~~lerihliz beb!fer E • kum oldular 
~ı.lıaıı. ~elidi e • roaa .. tmak ve içmekten ıuçlu . Şiilcru il IO!lrt, r • K.aıımpa,.ıı Zeki ve arkaclaılarmm ma-
ile 1...._. Bey t .. t_ .llıulıterem hakemeai dün sabah bitmiıtir. 

ı t- -~1111~- ' -.rı.ı- ._. Verilen 1---- " Bahri ..,..e ._.ı., .. '"""etftai '- .. ~. &1tap .-rua gore ",eli Ze. 
t1 .. , • .. QQI ed ki Wr .._ ı...,.. mahkGna edilmiıtir. 

b..._ ı llleeeJe il ı. .. __ er • Ancak eroba lpneka.. ı..taıan.tı~ l . 
L "'' e -.rtda • çln hastahanede mevkuf olarak .~~--
r ..._ llltc:bıni eakbr. - • 

it~ ~~ la.ili :t~, Pek çele -:tri~~lanndan C.Tlt, Nuri '" Di-

1
. laıu.~--ıl edi11111~e"t"t'erleri, ..... "" b.1JW ..... bap .. malakGm ol-
ı lc:i ~ 1,~ ·l( iınk&nın. ınaılardrr. 

Güreşçinin maddi zararı 
850 bin lira imiş 

Haliç idman ldübü süretçilerinden 
Himmet Pehlivan geçen sene bir gü • 
ret idmanı eınaıında kınlan kolunu 
fena tedavi eden hastahane n amelİ· 

yab yapan doktor Orhan Abdi Be:r 
aleyhine tam bir milyon liralık bir 
tazminat clavaaı açmııtı.. 

Davanın eıaıı ıudur: 

26 • 2 934 akıanu Himmet Pehli • 
van Beyof lu Halle Fırkası güreı aa • 
lonunda idman yaparken sol kolunun 
aait kemiii lanlmııtı. 

Derhal Alman hastahanesine nak
ledilen Himmet Pehlivan orada iddia
:ra nazaran haftalarca teclaviıiz bıra

kılnuı, ıonra doktor Orhan Ahdi Bey 
tarafından :rapılan yanbı ... tıbba, 
fenne uymiyan tedaviler neticeaincle 
alil kalmııtır. 

Himmet Pehlivan da hamın beri
ne Sultanabmet Birinci 1U1h hukuk 
,mahkemesine müracaat ederek hasta • 
haneyi ve Doktor Orhan Abdi Beyi 
daYa etmiıtir. 

Deliilin teabiti için mahkemece ta· 
tin edilen cperatör ve Tıp fakült..ı 
cerrahi proleaaril Doktor Akif Şakir 
Be:rle sünf antren3rl Her Paur ra
porlannı venniılerclir. 

Bu nparlanlaa anlatddıfma ıö • 
~= 

1) Tedavi geçı'ktin'tmlt ve fenne 
uyğun olarak yapılmanuıtır. 

2) Himmet Pehlivan dünya Mrin • 
cileriyle muvaffaki:retle çarpıtabile • 
cek ve kazanabilecek kabiliyette bir 
güreıçiydi. Kolunun Ukatlanman bu 
· ılikhali kendisine ebediyen kapanuf• br. 

Antrenör Her Peter nrdili rapor-
da: 

"Himmeti Pehlivanm dilnya pm
pi:ronu olmau çok muhtemeldi. Bu ko
ca Türkiin münnn lraldıiı m6atakbel 
kuancını .;.. u •• en mütevazi ........ 
kam olmak üzen 850.~ Türk lira. 
u olarak teıbit ediyorum" demiıtir. 

Himmet Pehlivan maddeten by
bettiii 850.000 liradan maada manni 
zarar olarak ta tS0.000 lira latemekte
dir ki, böylece iatediii bütün tamni • 
nat bir milyon lira tutmaktadır. 

Himmet Pehlivan ayni zamanda 
flıın.U.. Aım.a baatahaneaiyle doktor 
Orhan Abdi Beyin Caialoilundald a
JtWbmamnm ihtiyaten baczedilmeaini 
iıtemiıtir. '""d ' ~ z .. 'caltt D Diter -'--da lan ·• ', UIJıre ... il'• ütün. kif . 11rı1a f ve enelce te. • le!'İ......2'teıı )' ."•tanda.la . edılıniı olan komiıer lnnail Efen- Cereyan eden ilk mahkemeler neti-

• ""il~ , 1&eıı laı -.. T a- di serbest llaöılımılardır. ceıinde heyeti hakime P.immet Pehli-
e., •-.. • ılJc l~l' IY~ •ili.- vanm yeniden muayene edilmesini, ko-

ı:~·. liaeli ~llnı leçi • T: r ar P t o,,~ -1 -" ~ !undaki . kunetin kaçta lraçmm zayi 
ttlett "'"'lltihl'bf telnl'lerünizde ' Ticaret " lanayi oclan ld h olduianu, eskiden çabıtıfı Snecl 
lcteı,ı ~ ~1~ nail olan ::;.: baftalı~ i~ ,...,.:br~ gümrüğündeki nzitıtsine devam edip 
~İ ~!JJ İçiııd mutat ııler " bu arada llatik • edemiyeceiini, kolu fenne uyfun bir 
, d' ht ~ · ara.1c, t,q. •-- e cleirl mualesl airitilm&tt11r. 1 şekilde tedavi edil.eydi telav eski 

1ier · -unu 0111._'- -raf. • 
• ~~rot '-'aftan el.~"- aı. Sınamalar vazi:retini tamamiyle alıp alnuyacajtnı 
ttı ~ 111', o

111
dd -artıtc bet ve Darülaceze tayin " tesWt etmek maaacli:rle ken-

dtt. '-1-11ıaıt a lllr- t&lıail. vergisi dialnl Cernhpap haıtahaneaine ge; ... 
il 1oluııu tu'--- Birinci Tetrİla 87Dldan beri • denneie karar vermiıtir. 
'lı 1 -ut naaiar D·--:.'---- 11ne • 

ha._ - .....:a:e Yergİıini munt••• 
f,L.1.-..ıı. .. L ınaa Termelcted" - - F hq le J,· • 'QQ tekild landa ,_, 11rıer. Bu mesele hak • akir çocuklar yardım 
il~i 1 itı'-elc İln~•- e, bir ı-ıua A kazar sineması 'tiraz C!!-L , 

e~ · terdi •• ~ı b"J edereJc furayi deovlet --d· ı U11111unyet ha:rramı mü-.betiy. 
1 'tıııf r. jYJeae)& ı, . 1 e biate L-L.._~ ... _ ...... ınde teıeb • le dün Hiya:rei etfal cemiyeti merkez 

• htıt... &aitadaıla enhll li. . -.uam'llf~ .... . 
..,_ "~"'•• l'llft •-- Diler taraftan ı,· .--L • ve ıube~eri tarafından lıtanbulcla 3500 
"'l'd- ~-, h•aa 6-1.-• --ın • 1._ t &r ~ sinemalar ~ x,._ iL! •.- ı .....,. "«na 1 "-J'8 tartlanıu •öa " .. _, __ ,_ .. ~oc:a •• e DAM, ayakkabi, entari d·x..bJ-

.1 • tııi -Ln 1 •den- -..ı--t onwıe-.. uc -· ~el ..,..llQI '1z ••uan 7V!ya baclinni Jer .. • r DUfbr. 
'"-11ıt aıa da .:aı.._~lt llbn B teki 1 dir. D" 

..A' .. lbetın ~ w-.q taJaa ri ite u ilde hareket etmele • f - ua aabah ıGt clamlanada iki yüa, 
~1 ~et Şu i1or lllıa? il 1l ndiJerl için çok faydalı olmu 1ıa ve ofleden IOnra da merkezde :yedi 

~ ıa •"-d Jo.tı Be• •.--~ ·~ t Gnric!in fevkinde ~-' " 0 • Yiİz çocuk ciydirilmiıtir. ı -.q e " w."'«Q ... _ rullc:eze • 1 ... mı,br. a- f Cemi 
l_ eıti \-,_ aor.nı: -~ 11-. Ra= dOlayıaiyle hiç Wr •İ· 1 yetin Fatih merkezinde de 0 • 

~F, ~it 'Ilı "-.lkçrlık !!:: rilraeltınemqttr. tuz çocuk aevindirilmiı, Himayei et • 

'&t?. ••pa.'ttrte.k, tehl'k ~deıi· dnn edT ' fal Alemdar nahiyeılne bafb q evin-
.. ~ t.Je~veeıdı Yok ortada.::~·;• t~lliıi, bu tehHkeyi de de yetmiı çocuk ciydirilmlıtir. 

il(,, • 7-aı- 1UUdınu.ta kafi midir? Bundan '-!ka kadınlar birliii tara-
(Vl•ftQ • fı~dal\,.da fakir mektep çocuklanna .ı. 

, ' biae, &7akkabıı " teker nrilmittir. 

Arap Etemi 
neden öldürmüştü 

Bir katil suçlusunun Mucitlerden biri teıir için liu· 

muhakemesine başlandı dut olmadığını ıöylemiıtir. 
Temmuz ayı içinde Vefada Ko- Masrafa bakıtmazaa, toplar lı-

vacıla:r maballeainde bir cinayet tenilen büyüklükte yapılabiliyor
itlenmiı, kürt M..- iaminde bir muı. Hatta havaya bet milyon 
kahveci Arap Etem iıminde birini mum kuvvetinde ziya ıualan en
bıçakla yarahyar&k öldürmüıtü. daht edebilecek toplar bile lmd 

Vaka ıünil ele ıeçen Kürt Mu· edilebilir. Böyle kuvvetli ziya fQ

aa ve arkadqlan ağır ceza mah· alan aahaamdaki her tayyare der

kemeıine Yerilmiıler ve dün öile- hal batataiı düf Üp harap olacali

den aonra bu muhakemeye alır tır. 
ceza mahkemesinde baılanmıfiır. Mucitler toplarını Fransız auert 
Maznun mevkiinde Küıt Muaadan makamatımn tecrübelerine anet-- ,. 
bqka Şükrü ve diler Şükrü b • mitlerdir. 

minde iki kiti daha ıetirilmiıti. Sessiz toplar 
Bunlardan biri maktul Et~i .bı • Stokholm'dan bildlri]dlflne ,g.· 
~aklamaia yardımdan, dıien de • 
, __ , .

1 
K . M b ak rmek • re elyevm lıveç Harbıye Nezareti 

tu1ti ürt uaaya ıç ve b'" "'k b" k tu • et l · d eni 
1 

'---• lard D uyu ır e mıy çm e y 
ten auç u uwunuyor ı. ava • b. • "'bel _!_ı 

ala 
, ___ d ktan ıcat ır ae111z topun tecru eruu 

eTr OIUUI u aonra maznun- · ı 

1 d
. ki · ruld H yapmaktadır. Bu topu hır ıveç 

ara ne ıyece erı IO u. er 'h d" • • . • ilk . 
"ki Şük ·· de k dilerine isnat o· mü en 111 ıcat etmıttır. tecrü• 
iunan ~er~:n haberleri ol • belerin muvaff akiyetli olduiu lı· 

d 
x ö 1 d"I M""t ak"ı'-- veç resmi makamatında aöylen• ma ı15ını ı y e : er. u e OCD • 

Kült Muaa katil bldiaeıini tö7le mektedır. 
anlattı: --~~~~--~~~~~~-

- "Valia gecesi ye.di ar1Ca.daı Kadıköy tramvayları 
maktul Etemin kahvesine otomo • Kadıköy tramvay ıebekesinde Ka-
bille gittik. Gazoz istedik, yok de- clıköy • Moda, Kadıköy• Fenerbahç-. 
di. Kahve aöyledik, ocak kapalı, batlannm inpab "muvahhile mer • 

kezi binumın teaiaab tamamen bitiril
dedi. Ben kalktım birer cip.ra da· mittir. 
iıttnn. Hepıi aldı. Maktul Etem 
içmediiini .ı>yledi. Bu aralık E • 
temin arkadat1an birbirleriyle a • 
rapça konuştular. Bizim arkadaı • 
lardan biri bu sözün (beni vursun· 
lar) demek olduğu anlamıı, bana 
kürtçe aöyledi. Birbirimize kant• 
bk. Tekme, yumnak, aandalye ile 

birbirimize vurduk. Arbdqlanm 
kaçmıılar.. Bu ıırada Etemi mi, 
yoka& bqkaaı mı bilemiyorum, be
ni iki yerimden vurdu. Ben .,..ı • 
varmaia bqladım ••• 

Bir fıraatmı bulup liaçtım. Ka • 
rakola meıeleyi haber verdim. Pa· 
tırdıda Etem de vurulmuı. Etemi 
katiyen ben vurmadım. Zaten ben
de bıçak namiyle bir ıey yoktu.,, 

Bundan ıonra ıahitler dinlen • 
di. Şahitlerden ikiıi Şükrülerden 
birinin erkek kardeıi olduğu için 
mahkeme reiıi Aziz bey ken~ile
rine phitlikten çekilebilmekte 
haklan oldujunu aöyledi. Fakat 
ikiıi de ıehadetten çekilmiyecek· 
lerini ıöylediler ve bildiklerini an
lattılar. Şahitler, katil ıöıterilen 
Muaanın vaka eanumda bıçakla 
yaralandığını gördüklerini ıöyle • 
mekteydiler. En son maznunların 
aabıkalannm aorulmaaı ve gelmi· 
yen tahitlerin zorla getirilmeıi 
kaydiyle muhakeme geri bırakıl • 

dı. 

~-----------------lki ero1ncı daha 
Dün dokuzuncu ihtisas mahkemeli 

eroin Mttık!an teabit edilen Ali " 
Süleyman ianlnde i.p kiıiyi birer aeae 
hapae ve 1060 lira para c:ezuma mah· 
kGm etmiıtir. 

Belçika he yeti bu sabah 
gitti 

Yeni Belçika kralı Leopold Hazret· 
terinin cüluıunu Iran Şebintalu Haz • 
retleriae Wlclireak olu .Beliika lae • • 

Kadılm,.. Fenerbehçe batb tlzerln
de yapılan tecrilbeler muvaffaki,..tle 
neticelenmiıtir. Kadıkö,. • Altryol • Ba
Jaariye yoliyle Modaya kadar dötenmlt 
olaa hat üzerinde de diin ıece tecrübe
ler yapılmıt. iyi neticeler alımmıtır. 

Bugün yapılmaa nnlce brarlq • 
mıt olan açılma reaml CGmhuriyet ha~ 
ranu tenlikleri vo ceçit resmi dolayı • 
ai:rle :rann öileden sonraya bınlal • 
mııtır. 

Harbiye-Aksaray hath 
Tramvay ıirketi Harbi:re ile ,Aba. 

ray anamda tecrübe mahiyetiııde ol • 
ımk üzere yen ltir bat ihdas etmit • 
tL Bu battan halk mmınun olclutan • 
daa bandaiı sonra Harltiye De Akaa • 
ray araınacla cbUm olarak lramft1' it 
llyecelctir. 

Silahlan Harbiye • Fatik tahelunn 
t.qıyan ban arabalann Fatihe kadar 
ritme:rlP Eminönilnden dönmelerin • 
den ıikjyet edilmiıtir. 

Bundan aonra ba tramvaylar Fatl
be kadar gidecekler " ondu döne • 
celderdir. 

Şampanya .kaçakçılığı 
Tan vapurunda yapıldıfı iddia edi

len f1UDpan:ra kaçakçdıfı aekizinci ih • 
tiaaı mahkemesine intikal etmiı ye 
mahkeme tarafından Vapurculuk ıir

keti reisi Rupn, Tari vapura ıüvari
Iİ ziz Mahmut n Baltiman Efendiler 
marot Hakla ve Baltiman Efendiler 
mahkUın olmuılardı. 

Bu malıkWr;yet mahkemenin nra
nna rağmen temyİzce iki defa nala .. 
dilmiı, bunun üzerine mahkeme düıa 

itJ yeniden tetkika bqlamııtır • 
Bu ~e müdafaa tahldl ola

rak liman reisi Hayrettin, V apureululc 
ıirketi bat müfettiıi Rüıuhi, qletm. 
miidüril Burbanettin Te komiser Hüs
ni Be:rı.. dinlenmiıler Ye mahkeme 
..Oddelumuminba mGtaleasnu bildirme. 
al için hatlra bir silne bıralolnuıtır. 

yeti bu •bab uat onda Toroa ekıpre
ai):le ı ...... hanbt elmlttir. 
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, Romanı &&& 

1 au,a111 m•c••· ••k ... h~ r0ın ... ::J o.le (ok) çınar. 
Obliıe (oblayic) menulun edlr. 
~ (oktober) t-.rinMneL 

Kuvvayı milliye cephelerinden lngiliz
leri kuşkulandıracak haberler geliyordu 

"Pusu kurar ve }redi kişiyi bi 
haklamıya çalışıyoruz!,, 

OE (ov) _..nın. 
Of covrM (ov kora) tabii m.ı..k· 
kak, elMt. 
Off (of) uzak. 
Offer (oler) teklif .-., tlıktliaa • iki ıGn enet yalan ,.atmurdan - Um atıl=• ı- S-

-Elbette •.• Buaala DllJllll ben? 1 
- Biraz fazla para ~elim ••• 

Eneli yeri keıfettiiini, eoma ma 
liimat alacaimı .CSylenint Hem, 
bu meselede en ziyade dikkat edi· 
lecek nokta, o mmtakadaki insi· 
liz çawıunun "A,, Beyle araıı • 
nın iyi olmuıdır. Bunun için, Te
receiin izahat arumda ha cihet· 
ten bahsebneuin •• Anlaelm np? 

- Peki.. Güzel ve doltu dtltl· 
nilyonun! 

- Sen timdi, Şifliye ıicler, •· 
~nda otururıun. S,n (Pe~ 
ıembe Pazarı) na inerim, orada 
bu meselelere dair biraz (Dbkil· 
man) uydururum... Maltmya, 
Toımomm tuhaf bir tab!atı ..,... 
dır, laftan ziyade vesikaya ehem
miyet verir. Bundu .Uaadı da 
pya aldanmamaktır 1 ! 1 Halhuki 
lnıilizlerin umumi hir premibi 
vardır: 5aze daha fazla kıymet Te 
ehemmiyet verirler ••• 

- (Tomson) bilahGta .... bir 
adamdır .• Giiç kani olur. ikna edll 
'dikten soma da, o mesele h•Wnn
daki kanaatini defİflÜ1Dek aJDI 
ıurette milıküldilr. 

(Sabahat) fazla oturamadı: 
- Peki, de~i, ne vakit ıelecek· 

ıiniz? 
( Mııır) saatine 1'almnk ee.ap 

verdi: 
- Sut timdi ondur .• iki saat 

aonra gelirim. 
- Yani OD ikide. 
-ETeL. 
- O saat yemek Taldidlr 1 
- Eter Mi.ter (Talllloa) U. 

birlikte selinln. ,..... ••• de ..... 
ber çıkarız. Malam p o, ıeliti ,U
zel yemekten hoılanams. 
Onu bulamaz da yalım aellnem, 
yemeli apartımancla yeris. .. 

- Haydi ıidelim. 
-Yok .. Eneli 1*a çıkaJllD. 

On dakika IODn da Mil sidenint 
-Pek ill. 

• • • 
O sin Kınayı MilliJe cephel .. 

rinden, lnıHizleri enc!ife19 dltl
ren çok mGhhn haberler plmijtl. 
Mister (T omson) otel (RiTa,aJ) 
ile Harbiye mektebi araamda me
kik dokuyordu. 

<Marat> •• (Aatep) ~ 
rinde cereyan ed• mii...._S.. 
de bir Frama za\ltinin ,....Jan
dıft ıayl olmut Ye S.,oflandaM 
telgraf sobimcla {Franıız latn.
barat büroau) tefi, teaadilf eltili 
"Taymes,, muhabirineı 

- "Kemalietler Merat havali
ainde c:anlancblar .. .,, 

Gibi, keneli Taaiyetlerini telali· 
keli ıa.teren bir itirafta bMm•at 
tu. Bhrbatı AH Bey bmanclumda 
bulunan Mer'aı mmtalrumda, dl· 
ier mmtakalara nlahetle (lnnajl 
milliye) daha toplu bir lmnetle 
müdafaa hallan teaia e11emlttL 

(Ayntep) ba..U.iDl kumanda 
Recep Bey idare ediıwda. (Ki· 
lia) de Pulat Bey, (Chhaa) da 
Nuri Bey ve Şarki Kilnı,. lnanet
lerini de Dolan ve lab; Ali Beyler 
WaN ediJıor)aftlr. ...... 1-aJa. 
ra Şa1ıin B. de ilb1ıak etmlı ye cep 
helerde itillf kunetlerini tethit e-

dici adımlar atılmaia ve bilhaıaa der, hediye eder. yerler ıılanmqtr. Fakat inaanm i· kadar beklemen.btl·-. ıh k Offer ( afw) l:t.ecliye teklif. • • L•-1- -t..a..!. __.__ ıır. r.__ • ..1 _ k ı,.b.,,.l!"J 
mıavvetler muba'berat ve mü· ıım uv,-.. aec:ıe Taao ~ ıu.. ~ıuc pe as 

lt:ali __ ._ ----•- Often (olen) elueri.p. terecek bdar d-llfldl. b-L .. -=-•-eledi kb 
M b ~ ....u ve muntazam Oht (oh) .-ı. net. ._aa ft4N8 .. ~ 
Lir _, C..I.;.. Reia ffa!Jıi'--1 Jmca!e. BuJd 
u ıekil &imala bqlamıtb. Ola dearl (oh dir) ..... efadim, "PN- ·-7~ ...-... - um... \ 

(AJDtep) de çalıtan ös Demir mnaD uiaim. da ıötilrmek iatedi. O, bunu kabul - Ne baldan? .. 
le1 ile cephe lmmaııdanlarmm ir· AW (.ld) ihti,.... etmedh - Şimdi ıelenletİO 
tib&b, clat111an bttetlerini hayre- Oa (on) mriade, iwL - Ben de yGrtlrilm!.. bir dizi armut ıibi ~ 
te dltflrecek lwlar mekmamel Ye- Ona (om) Wr k.... ~yaların kenarından, kuytu ib!.. . 

Oaee, at (at ovance) WrdenW.... 1 dül U--d? 
eakle tanin eclilmlftli. Diler taraf One (nn) bir. yer erden Ji1r1 " er. - •.- ... ' 
tan lae Frammlar, halk üserinde Only (onli) p1mz, tek......._ ŞaWn Reis Habihmlamlnl ad- - Gareceluial .• S-
yani huataa Ttlrk ve mlaliman 0pen ( opea) aç, açar. ni ,.......ıc elini tutmat, arada .. ki ipi s&z de beslisD 
anasıra kup medmiyet)e telifi b o.,., to (to opea) açmak. ratla ma ,....tım edftorclQ. yapmafa hazırlan •• 
bll olmryan ID8Dlim ikama müta· ()ppoaile (opodt) müahil, zat. Ya. .... kadar ptJLt- ..,.. hemen kenara çekil .. 
adBlr dawalUJOl'lar ye lxa ,az. Or ( or) yahut. ra clurdular. Etrafı dlaW*ı... dw I .. Benden a~ 
den hallan kin Ye nefretini celbe- Orclinm7 (ordimr) alelade. Kaledeld ...ter 1i .. 118u ut- • • f f 
dl10rlardı. TBrk olmıyan umarlan Other (ozer) dil•· mqb. Glttlrlerl yolan Mlawl• BiR DEf'DIS Our (over) bizim. O • d! __ ,_,__: 
tasavvurun f........L!-..le L!- !-&1 • .:..-•- nal ...ıeri du-• ıibi ol..._. ••ff"' ~· SYıu... uu 1111-.1,,aaıa Ounel"' (annelvea) kencllmb. ,,_ 
ftlll&l'bDıtlardr. Tilrk, kendi mem• Out (avet) dıfUL -iti ~r- kfnleri yan JUIY& 
lüetinde hBnl,et haY&aı teneffüa Out ol doon (ant ov •on> .. .._ - Bm de lfle sı...derim. Terteai 7apya u 
.. emes, ıenç bdmlar aokala çı- ıı, Jdrlarda. Bet Jtb adiill kadar ileride Wr ialan bir ıemiı Malta 
bmaz blr hale .. Jmlfti. Geceleri Oabide (aYitaayit) ~ ~te, ıeçit vardı. Kaledn plenler an- ri7ordu. 
itlllf ubtlerini tepik ediyorlar laaridade. cak otala, oalarm 10Darmı k..- Bu ıemi Cezayirdd!, 
ve erbbiz nam1llla aUe ,.....tan- Over (o.-) a..l. MUllll..ıt. <>atar ~zns•aa ..-..ı. kaçaa, Şeyh Ebüuai • 
aa a-t--ı.s-ı..11nm ıibi hlcum Ox (olu) ök1b. o aeçldi qmak herhalde lizımdı. Pfa7DD deıken kendi 

Ypa& -sa&J"• {11eftlm ftf"J , _ __.. ___ b-1 ,,_I 

.,.. ta..llut ederek, namuslarına - Kofalmıl- &unanQI ~ ..... ya • .. 
aüalycU. 

tecavüz için ne mtlmkilme ppı- Kimyager - ıc.ım ... yorlardı. ı.--• Geçide ftnhlar ft seçtiler.. Korbnç bir fntıı,.,,,_ 
lfte tam ha ııralarda idi ki, mit Hüsameddin - DmmJ1-Üm !.. ÇHak aekla J,atmak korkusu içbid'. 

.. .... .n..J k --1-" Jar, en IODr& MaJta J" 
~ erinuvvel manevi7elerini Tam idrar tahlili 100 lNrut. ,_,..... 
1.1-- k h L- ı -'-- L-M-_ H- .. __ 1:a-_ --' aealm, Jm. bilmitlerdi. 
auaca aucr er •-le _,..- tur. Bilftmmn tahmlt, Babçeka- -~ w .. _ ı · ('- • _.:::.1.10 , -•-•-- .ı-..ı----L- Valeryo bu fena 
mıı •e .1U1tep mese eaı aupaJI pr, Emlak ve Eytam Bankam _ ... ___ ..--· ...... •Hquau~"'-
miık1enin p.leb.i) teklmcle te- karşmmda met :pey Ham Fakat hhim bhnmanlu artık canmdan bezmit bir 
lllll edilditi tfin lıldise C. H. Q 39tm ........... ..._ ... , ..... ~ tiba 11 kaptua 
de lnıilizleri harekete ptiıecelt ---------·-~~~·ı ru ~çe artan bir tıızla yol alı· ıra If, aruma 
hlr l&fhara sinnlfti... lstanbul ikinci lfllı Memarht- yorlarclı. Eler dalla J.U'llll aaat si· ~:dar canı ;a. . 

lnsfllzl•, (Posanti) mmtab • tundan: d•'- ft ilk bir ap5blm, iki yük e • UllQID emzuı 
mula faaliyete pçen 41 nei fnka Mliflis Abdülkadir Efendinin lek b,.&lm ortumdüd son pçİ aLu- bOe fena obn 
kumandam erklm t.arp bym&ka- iflis itinin yenilemesi tekemmül di de afU'lana kurtaldular demek Şimdi bu lalıkla 1 

ettirilmek üzere alacaklılaruı el· ti. d&nebilirdi? Hele P 
mı Nuri Be,ba tenlrilini Franaala· i 
ra taTıiye etmltlerdi. (Bozanti) lerinde bulunan veaaik uıl ıuret· Yanlardan dolafm&la lmlr•n ne yilzle ~bilird? 

leri Ye y...a..!ıı ... ..:- _ _._..)a!::..,...len·· -.ıı..ı .... d ·L- taliluiz bir· adamdL 
ceplleai: (AJDtep), (aol cenah- aııw -- ,._. -- yoktu. Zira arp te.-- en ıua· 
müllzımıenel Sim B., kaman- ni alarak top)•._. için 1/11/934 retti. Atmak için biç delilae iki pçliii halde bir 
dumcla) ve (lıllhiye - mehu te Pertembe t6nü ..at 0 .4) te ela- aaat istercJI. Halbaki •utru yol, mamıftl. Alil buna 
Alla ft ylrilk Selim ve Dolan ireye ıelmeleri ıelmeclilderi tak- ancak ,.nm .at-.aı-c11. Şeyh Ebüuaidin 
Beylerle kara Huan çeteli) ye ha· dirde yenilemeyi kalnıl etmiı 1&71- Ay her tarafı bembeJu yap- mak " Kardinal D 
Tallslne yardımcı TUiyetinde hu- lacalı ilin olunur. ( 4087) mıfb. tannak ıuretiyle ti 
!••! uyordu. Bllhaıaa lnıilizlerin - Ne olurdu l>iru daha ıeç bire yüJueitmek. Kola' 
hu huauta kunetli kanaat •e ma· lıtanbul ikinci lflla memurla• doi•Jdı !... namlara kaTiıtmak, 
16matları varcln Her iki kuvvetin tundan: Gefl .. pklqbklan aıraM be- olmak mümkündü. 
mUTuele ve muhabeH nolrtuı de- Müfliı Kemal Nui Efendiye ait men llemen lptWrlarauia d~ 
ıaek olan (Bosanti) cephninin iflb muameleainin ,..Ulemeaini te mit r\hi dlrt nal selen ....,u.rin 
datıblm .. , diler mmtablardaki yit ~n aJacaklılarlaı vekillerin JUl wlerlni duydular. 
{kınaJi millt,e) tecemmGlerini lannda bulanan ve itin yenileme- Demek 1d izlerini bubmqlardı. 
de daldmata klff plec:ekti 1 sine yard1m edecek Teaaik .,.. .,.... Artık ıeçidi Bfa&lar da faı•• 

Atk•lile pek fazla aldı erme- kiletnameleri beraberlerine ala· venıüyec:elr.ti. 
dlll halde, her nedeme-tecrilbe rak (l) teıriniaani <934> peıı-n· Bltiln kuvv.tlwiJ\e ilmi abldı
ıl tSolulyle olacak- ukert milll· be ıünü saat cı4> te dainye ıeı.. lar. Şahin Reiı ıeri1• baldı. Ge
hazalanna ,.lı tasla kıymet Te meleri ıelmedikleri takdirde ye- lenleriıi 1edi kiti oldaklarım ıör
themmiyet atfedilen Mister (Tam nilemeyi kabul etmİf aayılacaiı dü. Belki daha ıeride bqkalan 
IGD) C.H.Q de &JDı mesele meY. ilin olunur (4088) da Tardı ama, heni& uzakta ola· 
nuhaha olarken bu fikir Te milta· caklanb. 
ibda hulumauttu t Habib.,i kir Ali ile O.iye alD 

(Yawz) BeJ de o tarafm iıtih- dermeli Te kendiıi gelenleri kar-
haratma memur edilmitti. ııbyarak vakit kann"'*11 ~ 

• • • dil. K&r Ali: 
(Mıaır), Sa1>alıatin Çamlıcadan -Blrimb b'lacak oldaktan IOD 

•uzaffer ••muvaffak olarak av• ra bana dfiter ••• Fabt bandan n 
det ettiiinl efendiıine a8yledili çıkar? •• dedi. Şahin Reit hak...,.... 
saman: 

- ln,Uwu erbabma para ve
ritler ve it adamlarım tefrik ve in
tihapta kat'inen yanılmular ! ! ! 

Dl1ordu. •• (Mııır) onu otel Ru· 
varalda hin milfkülltla ı3rebil· 
mitti. Miater (Tomaon)un batı ka· 
labalıktı, fakat (S.hahat)in avde
ti, ona, h• itini terlıe mechar et· 
mitti. Saat yarıma pliyordu. Oto-
mobile bindiler •• Şitli1e dotru 

aittiler. 
(Sabahat) açlıktan ba,ılmıftı. 

Mıırr on ikiden fazla ıecikmiye
cekti. "Acaba ıelmiyecek mi?,, di 
ye dütüniirken apartııaanın pence 
resinden efendilerinin ıeldilderini 
ıörmüıtL · 

(DeY&mı var) 

di. 
- Dolru ! ... O halele çaı.k ıe

çidi ... ı-.. Oralarda OJDk1u fa· 
lan 't'U'Chr. Pum karam Ve hu ye
di kiıiyi bakla-+. çabpnn •• 

-Ben d8rdllnü haklarım... 
Buma kar Ali li1lemitti. 
- Bana da bir ıillb Terini .. 
Bunu da Habibe .liSJI.mifti. Şa· 

hin Rela ona baaçerini matb. F• 
kat bir de 11\it Terdia 

O ••men om da 
balatı, etrafaıcla 
nacak, en güzel ma 
füp IJ•lkacak, batta 
la evlenmek ıuretif 

methar oJacaktı. 

Blyle olamad 
mak nl~in? ... 

Vale..,,, ha en 
IOD datrilıaaııtcf a Jra 
tün bulplanma 
ı..-tato•~ 
nen 10lcwı ... ,...,.,....-;::ıJ 
ni ,artiyorclu. 

Ba kederb, f 
ı.atma tehl\kele,.,. 
~17orcJu. 
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ikbaadi refahına çok yardım edebilir. l l:.l;.:.,_,.:...._~~,_...__..:.;.__..::__ __ ~-

Balkanlann hemen irlhir.anm ellerin
de tuttukları bir takım zirai mahsulle. 
ri birlik vaaıtaaiyle ihraç etmeleri ve 
ithalatlarını da - her Balkan menlle
keti için hemen ayni maddelerdir. -
beraberce idare etmeleri, .abt ve ahı 
fiat ve hacimleri üzerinde muhakkak 
dır ki çok müsbet neticeler verecek
tir. 

Siyasi cephede oldufu gibi, iktıaa
di cephede de toplu ve kuvvetli bir 
varlık meydana getirebileceklerine ~ 
illin olduğumuz Balkan memleketleri
nin 1934 yazı zarfında içinde bulun
duklan ikbaadi ıeraiti hulasa etmeğe 
çalııalnnı 

Türkiye sabit para esaıına malik
tir. Resmi iskonto haddi yüzde 5,5 
tur Memleket dahilinde bet senelik 
bir ~anayi plaru tatbik olunmaktadır. 
PJ&n tatbikat ıahaaında hayli ilerle • 
rıUıtir. Ziraat ıahasmda mebzul ve 
öereketli mahsul alınmııhr. Yalnız 
zirai mahsullerdeki fiat dütkünlüğü 
devam etmektedir. Memleketin tica
ret ve binnetice tediyat müvazenesl 

. lehtedir. Devlet bütçesi mütevazin -
dir. Devlet varidatı tahsilatında 1934 
bqmdanberi memnuniyetle takip edi
len bir fazlalık görülmektedir. 

Umumi iktıaadi vaziyet günden gü
ne salaha doiru .-itmektedir. 

Yunanistan. - Memleket sabit pa
ra esaıma dönmek için mesai sarf et • 
mektedir. Para kıymetinde nisbi bir 
• tikrar elde edilmiıtir. Reımi iıkon -
il s . h to haddi yüzde 7 dir. anayı ıa ~11n-
da durğunluk r.ail olmaktadır. Zıraat 
ıahaımda bereketli mahsul almmıı • 
br yalnız rıatler dütüktür. Memleke
ti~ ticaret müvazeneıi aleyhtedir. 

akat a ığın kapatılınıtsma do111! 
.,ı,ı.. ea1ih ~. Devlet ..aridatrnda 
ıenebaımdan beri fazlalık görülmek • 
tedir. Bu suretle açıgının kapablma • 
ıı mümkün olacaktır. 

Yugoslavya. - Para kıymeti sa • 
bittir. Remıi iskonto haddi yüzde 7 dir. 
Sanayi hayabnda salah görülmekte • 
dir. Zirai Abada mahıul iyidir. 

1933 ortalanndan ib"baren memle
ket ihracatında mühim bir çoğalma 
kaydedil:.-· ~tir. Bu sebepten dolayı 

memleketin umumi iktısat ıeraiti çok 
iyileımektedir. Ticaret müvazenesin • 
deki fazlalık memleket lehine günden 
güne çoğalmaktadır. Bütçe müteva • 
zindir. Umumi tahsilat artmaktadır. 

Yugoslavya, buhranHı ba§ladığı 
1929 aeneıinden beri ikbsadi balam • 
dan mütemadiyen inhitat etmi~, fakat 
1933 yazından beri refaha doğru a -
donlar atmııtır. Halihazırda Balkın -
larda en iyi iktısadi ıeraite malik dev
letlerden biridir. 

Romanya. - Para kıymeti anbittir. 
Resmi iskonto haddi yüzde 6 drr. Sa
nayi ve ziraat sahasında faaliyet de • 
Yam etmektedir, fakat aatıı f iatleri · 
çok düıüktür. lhraçlannda yeni bazı 
azalmalar lıaydeclilmiştir. 

Bu suretle ticaret müvazenesi llçık 
vermektedir. Bütçe mütemadi açık 
vaziyettedir. Romanyada 1933 de buh
ranın tesirleri vahimleimiıtir. 

Umumi iktısadi vaziyet durgun • 
dur. 

• 
1 

Pek 

• 
sınemasın a 

Zevk ve s adet kral çesi 

FRANZıZKA GAAL . 
tarafından tcmsıl cdı en 

~ i 

2 saat m .. temadi 
kah kah 

Pek yalnnda 

Türk sinemasında 

Bir muatzam kahramanlık 
des anı 

Kadıkoy Hala Sinemasınd 
Raşit Rıza Ti) atrosu 

29 Tcırinievvel 1934 P :ırtesi ak· 
şanu saat 20.30 (O ar Enniı). Ya
zan: Bedia H. Vasfi Riz Bey. 
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Bulgaristan. - Para kıymeti aa • 
hittir. Resmi isl<onto haddi yüzde 7 
dir. Sanayide ham madde 1atlığındm 
11lanb çekilmektedir. Ziraat ıahnspn • 
da niıbi bir ıalah vardır. Son zaman • 
Janta mühim takaa aatıılanndan dola
yı harici ticaret müvazeneıinde mü • 
him bir aalilh görülmektedir. Devlet 
bütçesindeki açık küçülmektedir. 

Umumi iktıaadi vaziyet durgun • llJ~-!11'~===========~.J 
dur. Göriilen salah henüz ehernmiyet
•izdir. 

Arnavutluk. - Para kıymeti sabit
tir. Resmi iıkonto yüzde 7 dir. Sanayi 
.abasında küçük miüyastn yeni fabrika
lar kurulmasına çalııdmaktadır. 1933 • 
34 meıvim.inde ziraat sahasında ademi 
h'ıÜıait neticeler alrnmrştl1'. Ticaret ve 
tediye müvazeneleri eski vaziyetlerini 
ve açıklarını muhafaza etmektedirler. 

Bütçede mütemadi nçık vardır. 
Memleketin umumi i1 ı dı van -

yeti geçen seneye n ar n daha g yri 
müsait bir snfh y girm · tir • 

Gelecek y ıl n n b" · d 
Balkan hüküm tl rinin kur .. lil 
ri iktııadi biri k hakkındaki fiki !eri • 
mizi yazacağız. 

lk ~s. Dr efı ü rü 

• 

,· em ı 

G 

Vahş · orma arın gizli 
kalını ran, hiç bir 
va it görülmem· ş ve 
görü im. yec k heyecan, 

vah 1 m h u ların 
müt n c e eleri 

2 - (adı la ı 

gCSsterece' t"r: 

S~vaiği 
Fr nsızca soı u O~my ar: 

JAK DE PSE y . PR O l' ARNERA • AKS EIR 
Fıvat ar a z m vo tur. Burrun l 1 de batbr. 

• as 

uazıam aheıerıo fCrefınc 

BÜYÜK GALA MÜSAME ESİ 
En 1acar şar 1 nnı t ni eden ıliibi artiı 

HA EGGERTH 
fR.\"IZ CHU E T, R j 5 J: WlLLY FCRST 

ı ıçn ;f•;v~1~~1~0~0~·=7~5:r:.::6:::::0~e=4=0::::::ık~ur~u=ş.::c!l!:m:tr::ıı 

n Cu 

M 
Gcc ıı: 

ınemasıada 

Müdüriyeti altında 

T careti f\,lüJurlü"ünden: 

göre s yı·e-



e HABmt - Ak am Po9fa91 

Cümhuri ete nasıl kavuştuk? 

TUrkiyenln böyle oı.,,aaını lstemlşlerdl .. Böyle yeptllar •• 
Cumhuriyet, halk hakimiyetiıdn, ' 

:;~;: ..... !;!•~n .:·~0:=; r-- Cümhuriqelte neler qapıldı? -mnı 
bir ıurette tecelli ettili devlet tek • 1 . ~ 
lidir. Türk milleti buıiln Tilı'kiye • §. Cümhuri11ettm •Pwl M Ulik1. Bir hlç, ve11a daha f11- tlıla fGIJkGl/I ~ ethrelc T4rlc mUlettnln M11le ı(lfma l 
nln bu rejimi altında YBtamala bat- J na: Yıkdıp 11uvarlanan blr varlığın ~rifan •nkazı. ıapan ddetler• kakılıp kalmıJ1acak kadar l/Üklek kabUl • ı 
ladığı tarihin onuncu yıl döııiiınilnü 1 Cümlıuri11etten 10nra M olduk: BerıeJI, w11a daha 11.ıu bir mUlet olduğunu hem kendlalne karf', he• bil- i 
teıit etmekle bahtiyar "Ye ~ttur. 11übek: Bü11ük bir üha iradeıUe 11ep11enl bir oorlığa ka- tlln dlln11anın ha11ret gözleri önilnde kolagcaclk göıterip ,= 

yeni Tilrk deYletlnln hansi ah Yal VUfan w bu genl varlığında durup dinlenmek bUtM% oe geçloerdl. 
... ıeralt lçhıde .,Cumhuriyet,, .... • i ~nün. ge~UetM~ kuvvet hamlelerUe mlltemadigen Uerlt- Saltllı Arap lıarflerUe olaıllUP gamalda ~kUen %OT· 

Janna aa... kurul dutunu, Cumhu- gen, hür, milatakll, kala.ı haiJada. kendi kendiainden en luklann bllgiJklllğtu.. mukabU TQrk milletinin A.r hu· ( 
kat'ı ıurett• emln bir millet- ıuıta .,. M'r ıahada kendUerUe beraber llilrlbnel• karar rlyetln naııl llln edilditlnl her yıl 

l 
· • • • wrdllf Aurupa mUletleriM bir an evvel J1etl1mek için E 

dönümünde habrlamakta milletçe MI- CIUnhuriuet dnrlntü Ml•r gaptı1:1 Bunlan huldaa çabuk .,. kolay okumak 1Mcburi11etl dlkkate alUUJl'ak ye-~ 
yük menfaatler oldufuna t,llphe yok- dnwğe çalııalım: nl allabenln lcabulU. lnlrıldıl 7"flrldyaf,.. ıreeünl ululı. \ 
tur. Çünldl yeni devlete bQailnldl hil· Lozandan ıonra din lflm dlln11a tılerlntün al/lrl • • lara dolra 11enl bir nrral/lf lmkdnı daha verllmlı oldu. g 
Ylyet n mahiyetim ffl'9ll bilyiik ,.. ıg dUerek okdanJ akuhlerlnde tamamen har bırakılan mll· Avrupanın belki de btllltlzam ihmal ettl61 Tllrk tari-~ 
tariht gün T\lrk mı"letlntn ebedi ha- ~ letln dünya lılerlntü ıağlam kala Ue çalıJma.ıını temin lıl daha bQyllk ihmali bizzat mlln maklada hlzmetten U· \ 

yabnda daimi bir kuvvet "Ye kudret § etmek heıabına o zamana kadar hQktlmete dalıll Şerlge %aklaıtılcça uzaJ.:laımıı olan blnnella Oımanlı lmpar• e 
membaı olacak ehemmiyetie ve biribl- ~ v• Evkaf Vekdle«, medraeler, tekkeler Uga edildi l'e torluğundan gljrmDıtll. Ba~tan hafa bntiln dDnya tarihi· f 
rini taldp edecek olan yeni nesiJJer ~hürriyetle beraber mlllt oahdetln meınedl olan tedrla• nln Mmen 1ıer ıalha w ıalılleılruh derin izleri olan bil· ~ 
için bilyük bir ibret Jn'haıı teJkil • E. tın birliği inli N tatbik HlldL ·lfllk T4rklDllln bDylllt tarihi adeta yok larzedllecek ve~ ~ 
deeek kıymettedir. '5i Klnuenln hatın ıçfn delil, 11alnu ,,akHk 2"4rk ~ hUe wwtul11Wf oldulu ofbl en ıon Tllrklerln n.ri olan f 

29 Tef"lnleYYel 1923 te Dln edilen, 
daha dofnııu teliffu:m olunan Cum • 
hur:iyet, hakı1catte mnn Şefin Sam
sunda karaya ayak butıfı dakikadan 

ib'Daren ımm:udiyetlnl hl ... ttinnı1t 
Erzurum " Sinı kongrelerinde Te

nihayet Türkiye Büyük Millet MecU.· 
d hükumetinde ue fili ifadesini bul • 
muıtur. 

Milleti "" yurdu her tarın madcD 
"" manevi kayıttan azade olarak ~ 

tarmalı " latikbalde onun lnldtaf n 
refahına eqel olabilecek bütün ah-
Tal " ıeraitl bertaraf etmek azmiyle 
hareket eden mnn tef, memleketin 
mannı bldılı acıklı felaketin asd 

f taatleri için adlı kanunlarımızı bir hamlede Avrupanın Oımanlı lmparatorlulunun tMtıfeleri bile gDlQnç iptida- ~ 
%mllterakkl JMmleltetlerlnln kanunlan 1evf11eılne v. a- UUclerin baalt hlkdyelerlne irca edUmlıtl. lnkıldpçı N 

fi INnofM pkardık. c1Jınlwn11~ Tlırkl,,. ı..r,.11dc. fl/.dµlu g(b4 f>u WMte 
N Aile hukuku Ue nrlr kadını aırlarca malırom oldu- dahi BQyQk Şell Gazi Mustala Kemalin trıa"illle ~tJtiyiık E 

~ lu yllkıek v. muhterem mevkUM tekrar uflkıeltilerek o tarlhlmlzf lJrten perdeleri kaldırdı, ve diln11anın gözllne ,
§ zamana kadar """" JMllfl' bir halde bulunan 2"Qrk ee- genl cihanlar g6aterrM4• b'lfladl.. 
~ mlyetlnln tamamiyeti lcuh v. ikmal edUmlıtlr. Milletin Bir milletin dili yetmı, Ud buçuk milletin lıalltaa • ~ 
~ anaanı, he1nflrnlnl, km olan kadın kılmının et!mlyet lan bir imparatorluk sarayının Arap çorbaana benzigen c= 
; hayatında llaıına mDekkel oldulu hlzmnler erkeklerin· dUI de6ll, o divandan uzak, kendi tarla.sında w kendi • 
§ ldn~n aıla as değildir. Tllrlt lnkıldbı hayata iade ettlll cali bQfında yqayan astl halk'lnın dUl olacalına fllpM _ 
~ kadınla TDrlc milletinin alnını glJklere kaldırmııtır. 2"llr· yoktur. lnkıldpçı Tllrklye mllll kllltarllnD en sal ıekllle- ~ 
=:. = 
~ klyede kadın artık caniler gibi mahpuı veya umacılar rinde tesla etmek için 8zdlllnl hal w merJkle lıdklm kıla-§ 
ğ gibi lJrtlUIJ olmaktan kurtulmuftıır. Bu onun hakkı idi, cak heyecanlı f oallyetlere de gfrlımtı bulunuyor. ~ 
\ w lnkıldpçı Tllrlt cemlyetlnln de oozlle•f. Bu rJOZlle Ua On birinci yıldiinDmDne yetiştiğimiz Tilrklye CQmlıu- l 

J
I! edUmlı, o hak yerin• getlrilmlıtlr. rlyetlnln neler yaptığını anlamak için bapmızı oeri ~vf- ~ 

'Y almz mcdanlarda yeri olan din namına lrtlltdp olu- rerelc yukarrya yalnız ıatır başlannı kaydettiğimiz bazı ~ 
nan batıl ddetlerle TDrk milleti aleldcayfp kıyafetlere hareketler, Cllmhurlyetlmlztn başardığı lflerln lnkıldp g 
ıokulmuıtu. Kıyafetin din ile hiç bir aldka w mUnaaebe- zlJmreslne dahil bazılarından ibarettir. 'Y oba CDmhurl- E 

ıebep" membamm miln iradenin te- e ti olmadılını pek iyi bilen hlJr dilıDneell Tilrlt, Rum ba- yetin bqardığı bütan işlerin tnfsUatUe yazılmaıına cilt- ~ 
cellialne mani olan aaltanat " hllilet ~ ltayaaı bir ıerpuı olan leıln yerine bQtan dilnyanın taıı· ler kifayet etmez. • I 
mGesıeselerl oldufuna latikW ddalin- - -= 
den çok en-el görmüt Te milll hakimi- 5iiı..... ~hlmılllllllllllımınınınmıınnarııPDllhllnmıdlllllhınmııtf11111l111nıı•ıınıınmnıuınııprllll111ftıtaııPIUlll11tı1mt1ınllllllntıııuııt1Dlll~ 
yeti en katl ıurette tesis etmefi milli 
bir lüzum ve zaruret olarak telakki et· 
miıtt 

Onun ba dlhlyane s3rlıl, 19 ma. 
yn 1920 tarı'hinden Cumhuriyetin ..... 

men ilim günGne kadar milletin haki
miyetinde filen tahakkuk etm.lı olmak· 

la beraber Büyük Millet MecUanin 
kunıldutu günlerde bütün genler Ya

tanm kurtuluıuna dikihniı olduflm • 

dan, Büyük Gazi rejim meselesini der
hal mevzuu bahsetmenin sene lrendl 
rehberliği ile milletin her türlü anuı

nru latihlaı cidali etrafında toplamıt 
olan milli vahdet ve lflirakl mesaiyi 

bozabllecefinl dii~ilnerek filen teeuüı 
eden milJi hakimiyetin ıelclen dahi 

biltiln dünyanın anladıfı manada ifa
desini münasip bir zamana tehir etme
li muvafık ıönnüttü. 

Bunun içindir iri Büyük Minet Mec
lisinin toplandığı günlerde kabul edi
len ilk te~kilab esasiye kanununda

r~jim meselcsiM sarahaten temas e
dihnemit ve Büyük Millet Mecliıinin 
"hilatet ve ıaltanatm ve istiklal ntan 

ve milletin istilılAsma kadar._, Tazi
fesini ifaya CJevam edece!l yolunda 
bir kayıt konulmuıtur. Maamafih 

teıkilatm diğer maddeleri ile kayihiz 
ıarhm bir milli hakimiyet teaiı olu

nuyor. Büyük Millet Meclisi "mille
tin yegane ve hakiki mümessili,, aıfa. 

tiyle icraive tetrii kudretlerin tecelli
gahı olarak ilin ediliyOI'. Devletin 

BDyk Millet Meclisi tanfınclan idare 

olunacafl "hGkUmetin "TGrldye BG
,;ık Millet Medid Hüldbneti,, unn
mm tqıyacafı teeblt ediliyordu. Tmn 
manaalyle bir hallı ldarea1 lclL Yalım 

devlet relıl aynca tayin Te nzifelerl 

tasrih edilmİftL Fillyatta meclla u

mma imza "Yazma " hGldnnetla yani 

V ekiler Heyetinin kararlarmı tudib 
aalilıiyettar olan 'Ye ayni samanda 

Büyük Millet Meclisi Relıl, dnlet re
iıliği nzifeaini yapıyor, mllzakerele-

ri idare etmekten ibaret olan asıl mec

lis reiıliği ~esi iae ikinci reiı tara· 
fmdan yapılıyordu. 

Bazı zevat, o r6nkil alıftl ,.. ıenit 

içinde ~ditahm " halilenin düpıan
lara mutaveatta mamr oldufu fikrin. 
de bulunduklanndan Gazi, ilk tefkili• 

b eaaıiye kanununan teshitiııraapıda 

rejim meselesini menua bahsetmek • 

ten haklı n pek yerinde olarak çekin

diii gibi - bGyük nutukta da itaret 
edildiği Teçhile - Cumhuriyetin ij&a 

edildiii sünlerden pek u ...... eı de .,. 

\.,.&uıtald kat'i karanmn tatbik mn· 

kiine konulabileceği zamanın henüa 

hulul ebnediğine kani bulunuyordu. 

O zamanki nziyet göııı önüne ı• 
tirilirıe Büyük Dihinin bu mülihaza-

da haklı olduldan analtılır. Filhaki • 

ka Cumhuriyetin ilinına takaddüm e

den giinlerde müsteYli ku'YY'etlel' )"rak· 

Jadaa ,.. sarM Anadoludan hir sene 

eYYel atılmıt olmakla beraber IUlhun 
akti için sekiz aydan fazla bir zaman 

seçmeal lizım selmit. aon ecnebi 1m ... 
Yellerin botulan " latanbulu terke • 
dip ghmed he Cümhuriyetin ilinın • 

dan analk 27 sün nel viki olmuttu• 
Devlet balleclilecdı birçok mühim ve 

nazik itler kart11mda idi. 

Cümhuriyetin ilinnu tacil eden 

teY• ildnd Büyük Millet Meclisinnl 

sulhun aktini takip eden pnlerde be• 

liren gizli muhalefetin bazan Meclis 

ekseriyetini de ıürükliyebilen faaliye • 

ti olmuıtur. Bu muhalefet ıuDıun im

zasmdan 10nra F eth1 Beyin reisliğin • 

de tetekldll eden lcra Vekilleri Heyeti

nin hükiimet 'Yezaifinİ n imlmıunı bı· 

rakmı}'an müfküfit göıtemıiı n nİ· 

bayet Vekiller Heyeti, "devletin kar
ıısında bulunduğu mühim nzaifini 

ifa" büyiik müJkülah bertaraf ede· 

bilmesi için kuvvetli n Mecliıin tam 

bir müzaharetine mazhar bir Vekiller 

Heyeti tetkiline imkan bırakmak mak

aadı1e 27 teırinievelde iatifa etmlttir• 

lıte bu istifa, Meclisteki gizli muhale

fetin mucip olduğu teıettüt kadar o 
zamanki tetkilab esasiye kanununun 
hükUmet tctkilindeki hükümlerinin, 

yani Vekillerin birer birer Meclis ta • 

rafından intihap olunması hakkındaki 

aaulün sakatbirnı ve büyÜk mahzur • 

larmı da tekrar meydana ~lr.amuı ,.. 
memleket en kuvvetli bir hük6mete 

malik olması lizım gelen mühim an • 
larda büyük bir zil manzaruı arzet • 

mittir. 

Filhkika muhtelif snıplar halincle 
huıuıi içtimalar yaparak Mediıte 

kat'i ıeklinl alacalı bir namzet listesi 
teabit ebnek iıtiyen meb'uılar, id bu-

çuk cün devam eden bir kararsızlık 

içinde bütün Meclis azunun kabul e • 
debilecekleri bir liate hazırlamaia mu-

vaffak olamamıılardır. Fırka idare he
yeti, 'YUİyete kat'i Mr 'bal ?Jiıi bula-

bilmek için 28 tctrininel gec:eai azçok 
umumi temayiillere unun olabilece • 

tini dütündüiü bir liste bazırlamtı " 

Gazi Hazretlerini içtimaa dam ede • 
rek mütaleaıını almııtır. Büyük Şel, 

liatede uimleri olan bazı zeyabn daha 
kunetli tahsiyetlerin intihabım temi-

4 

nen listeden çıkanlmalanm rica ettik

lerini görerek daha kat'i bir liıte tes • 

bitini tHıİye ettikten sonra içtimaı 

terke:rlemittir• 
O dalo1cakaya kadar ftZİyetl mGphlt 

ırfatile takip eden Gazi HllZT'etleri, ar

bk o dakikadan itibaren bük6met tet
lrili usulünün değiıtirilmeıi zarureti • 

nin nakabili ihmal bir meaele halini al
dığım görerek rejim meselesine arla 

sılaya merbut olan bu düiümü çö:a • 

mek için devletin teklini de mevzuu 
btlhıetmeie karar nnniıtir. 

yet olarak tesbit eden Te 

fırkada w Mecliste m,n.n...,•;ı 

nk kanuniyet keabeden 
siye t 'ldillbDI kaleme 

Erted siln, yani T 
29 UDC'1 sini mecllı 
snıba salonunda toplanarak 
re heyetinin bir gGn e-nel 
ii ...... llıtesl lberinde 
açılmııtır. aımtliıte e 
Mzı sent fırka snı1"ında 
liderinden llıte btile1.....,""1 
nretll ..Unebpbır anyd 

Bu mGuke.reler, tarilıt eh 
lan n bülrilmet teıkı1ine .P 
deki aakathim boan milli 
aıl bir çakmaza .olrabilece~ 
ren ibret nrici bir müzak_. 

Bu ..ada söz alan ha 

~ henm içtimada hazır 
yan Gazi Hazretlerinin, 
valde oldufu gibi kendil 
etmesini n müatlia11nı aöy 
temiılerclir. Bunun kerine 
retlerini meselenia halli 
mnumiye tarafından t""11 
eden bir hıkrir kabul ed' 

Gazi Hazntleri keyfi 
dar edihnit ... derhal 

Jer ve künüye çıkarak 111 
lemiılerdirı 

- Efendiler, Heyeti '1ı 
'hında teıettiiaü efkar ol 

mıtbr. Bana bir saat 
buyurun.. Bulacağım au 
ederim.,, 

Gazi, ba 'bir .. t 
p.aet oda11na bir çok 
nk lamel Pqa ile teshil 

kilib esasiye tadilatını 
davelei efkarda bulu ~-------

Fııb tekrar top~ 
si Hazretleri, hilk(boll 
DIDI ftll"eCt'k oJan • 

Teklif, bir iki me..,__ 
kilib -.iye bnun11111' 
yettar olup olmadıl1 _ .-i 
reddütlm meclisin~ 
kanuna defiıtinnefe 
iı iWı olunarak ~ 

ra 1ttifakla küul ~~~ 
marna nihayet .. ~ 
içtimaı yapılmqbl'. 

Ba unda aaat .ı~ 
nuyordu. Mecfgte bl 
hinde çok beyecaob ,,,O IJJ 
mit 'Yfl kanun, ... t 
mittir• 8,45 te de ~4 
bı Ye rey taınifi ~ ~~ 
158 me"Ycudun i~ ' ~ 
yi Cumhurreialijin9 
anlaphmfllrf 



~birinci teşrin 1934 

Zaı oğlu Rüste ile 
Divi Sefit 

ılıcını bir savurdu, koca yılan tam 
37 parça oldu. Fakat bu darbe 
lran h"okadar müthiş oldu ki. .. 

1 bir rn Ukümdan: Keykavus gü-
ı. zaptet~~le~e~ olan Mazendera
kinu 

0 
k ~ti~or. Fakat oranm 

. katıya lan ~ıvı Sef~t kendisini 
n bir ~· Gozlerini kör edip de-

~· YUya hapsediyor 
';.}lllld' ... • 

su ku~ Zalogl~ .Rüstem Keyka
nderan rınak 1çın pür silah l\fa_ 
"rkerı a Yollanıyor. Yolda . 

- Bu sevdadan vazgeçseniz 
çok iyi olur. 

-Neden? 

- Bir defa Keykavus ve kuman 
danları Divi Sefil tarafından dip· 
siz bir kuyuya hapsedilmişlerdir. 
Oraya adem .oğlu inemez ıonra Di 
vi Sefit cok kuvvetli bir adamdır. 
Canı sıkılıp da eğlenmek istediği urı·· atı birdenb' d gı-u YÜrüye . ıre uruyor, bir 'Zaman elcseriya dağları !hamur gi-

. Zaloğtu ~lYor. b.i yu~urur ve onl ı-a ç?rek tekille-
~diye'- Rustenı sevgili atı rı verır. Bakınız mesela şu baklava 
ıl 1. ıta-dar 1c • na 'b' d "' · · "b" h c ttaın . atıyyen bir d f gı ı ag, şu sımıt gı ı tepe ep o-
u allda ~ıle ~rrnamıştı. Fa~a~ 

1 

nun eserler:dir. Bu kadılr kuvvetli 
eınesin / 1e bırdenbire İtaat t- bir adama karşı sen ne yapabilir· 
~ıının u: e\'kal&de kızdı ve k e ı sin! İyisi mi onunla harp etme. Be 
1
1' •ene ,u~~a atına dokundu. o.; ni atının terkisine alıp geriye ev:ne 
Ylık •eın~ l.\Ub lrnıı bir kapla d'" t dön, Bak ben ne kadar güzelim. 
l h tz i ı· n ort S · 1 b ~le r cey anın üar· enın e eraberce yaşarız. 
ap1 edera .. 

1 
une na 

,; '· raltat ha e oy e bir ahınle ~oca Rüstem kızın gözlerine ve 
~eıı !:en v~ya &ıçra.rnaa kalbıne sapladığı göz oklarından 
<-al e eskı Y • d ına b. h 1 .. . lm Ö le Oğlu R. .. erın e kald ır ay ı muteessır o uıtu. m• 

,}~tek a•~dusteın hu hale 11.·· 11
1
• ründe ilk defa olarak bu kadar gü 

.. ora·· "ll1 an i d' :ı-UP e- . Un? n ı. Bir d zel b·r kadın görüyordu. Sordu: 
ı... e ne S . . 
l\Ocatn - cnın ısmin nedir? 

>'n\·111 a.n bir t. 1: Menz • rı.... uo5 a " 1 - ere .. Y 1 •(,I ıarnıa J ı anı atın 
1 an at l'llıt tn.ı7 - Ah Menzere ! Anlıyorum ki 

•a.rdıkta. 111 •Ya.kların1 t . bana bir oyun oynamak ve yolum· 
l tf'f Uzun~ ~t.da. kocan:an_ııy· dan alakoymak istiyorsun. Fakat 
a.n ha.ııtı1 u diıleli bırer galiba sen Zaloğlu Rüııtel!lin kim 
tıyord a.ttn 'bo- ıneydanda 

u. ,,.,un. d .. olduğunu bilmiyorsun.. Zaloğlu 
Za.loğt n ogru U· Rüstem en derin karlan aıabildiği 

e)ctj ,ı u "Uat~ b 
• .ve Yılazı ' eınen 'k ve en karanlık geceleri en deim ve 

\ 1 'n L-, a doğru 1lıcmı siyah kuyruklardan çıkarabildiği 
. ~·- ""ll\l k~... 8tl"-· d 

~ "'il -.·· ~ •yY '"t ll. g:bi senin de beyaz teninden ve si-
~ c\\i ~dun. en lıissetm 

11ltııldı \, '~\ 'b ._rılrnakt e· yalı gözlerinden geçebilecek ve 
doğra • e •arııJ 1l tı~da a d~- yoluna devam edebilecektir. 
laraklUtlrı hit ç ır •ar•ılrrı at bır Bunu söyler söylemez atını ha-
M Yere dü§~u'k &ribi ai Yılan fifçe mahmuzladı. At bu güzel ka-
eğer l 1 ' l>arça dmı görmemek için gözlerini yum· 

tı~aın 37 ~ oğJu bir \>u du ve yürüdü. Kadın elleri açık 
a.r~tuı-ıa o kal'çaya höJın~fta YI· kaldı. · 

\>\ret}· dar f;dd Uf, fakat Böylece Zaloğlu Rüstem yoluna 
i olduğun~ 0~llf ki ~tli, 0 ka.- çıkan ikinci tehlikeyi de atlatb. 
§ l>e ,, Yıla.rı b·ı Yle 37 Pa D . 1 J Ilı Jere d''kü ı ~ r r iğer mama ar a nasıl çarpıştığını 
ak~ d 

0 
''li.inci '-tketıne- da Perııembe günü anlatacag"ız. 

~al e"allı Ye lta.d x 
·· Oğlu b,, etnıjf a.r Ya· 
litkii1 ~ nuate • 

e"aiJ· at, berta rn höyJec Murat Sel:lml 
1 

l l\lı 'b t'a,f e ilk -OH Wii4llUllllR•a..-ıııuttıntn1IDllUllJl!""""'11...., ... 
o a. t «\eh.• etti, T •--

e"aıt ol % e ~tlar eıulll' 
AJc,llttı du. e.tlamaz ı 
h old oldu C 

ll&. u. Cu • ilneı battı 
.~t-üın neı doğd . Sa. 

. lıit-detıb·ekte de\> u. Zaloğlu 
il' tad ıre önu anı ediyordu 
lırı di~ı~ Sıktı, F..te genç ve güz~I 
atı lt::1erini b.ı~· gibi eliyle 

lt au Ilı o kad . 
tıl~~el~i iti, ina ar g\jzeldi, oka. 

lbif i ~ıle ke .a?Iarı d ği) h 
li }'etın· h .ndısıne l k ' ay 

ll ke.d
1

1 aızdi. !r etnıek 
dar . nın D .. 1 

•ırah ""0ı eri v 
da h tı ki k.. .. e •açlan o 
~ '>-az .. oınur bu 

lt ~d aorüniird.. illin Ya-
t b tnııı ıı u. 

e}'a, d e eri 
•İl'ah ı .. ı l<i kar Z_~ teni o ka-
\'· toru ' 11\lllun ı..._. L nürdu Yanın-

11 -·ııı Q • 

. attığı eı Yaıında bi . 
ıleri>'le oklar kadaı- r sıllhıo-
~ıı.loğ} Zaloğluna baL kuvvetli 

'a.t • • u her n ı_ ıqı, 
•cı e ıtad b 

le.Ilı~~ olduğunu ~r unun bir 
......._ li aılıfia geld ~n adıysa da 
il atl.tn iki•ı" N ı ve &ordu: 

% •• e d'J ..... S ı era~n b 
~ i · en-

' :r:- ı Zaloğlu b:ı 
«:.\'et ~"'atem ...... · . ' ile ·· •&ıtaınız? 

ditah n de sizi ar 
il ı..._ l<e:y)(-- 'Yordum. s· 

~~'ll't avuau öl.. ı·· ız 
iil ttıi ,'l'lnaJc i~in u~ u lnıYU. 

tv • ee IYoraunuz 
el. 

Resimde görillcn zat B 1• • ru • er ının ta _ 
nmış doktorlanndan V fon B d' o • remer-
ır. . da bu sahada derinden derine 

tetkiklerle ıne., ldU .. 
1 

ııgu r. Doktorlara son 
gun erde k rln • ' -
t' • anse mıkrobunu keşfet-
1~1 kanaatini edindiğini bildinni tir: 
Bır kaç tecrübe daha yaptılrtan ş • 
ra d ~ son -
tide~ ı.,. neticeyi izah edecektir. Ne-

, er taoıf ta merakla bckl · 
Kan h 

enıyor. 
ser astalığ . • 

hastal ktir B 1
• en tehlikelı bir 

tün d ~ . u hastalık yilzünden bU-
nelerd~;'~da· ~ir çok kişi ölUyor. Sc -
nu meydan rı oktorlar neden olduğu-

a çıkarmak için u~ra 
lar. Bir kere n d s şıyor-

e en olduğu d 
çıkarılırsa önü .. mey ana 
luna,agvı ·'·-uınu almanının çaresi bu

'6M• uyor, 

7 

D 1 

Resimdeki adamların yüzlerine tuttukları, bir nevi gözlüklü· maskedir. Bu maskeler, madenfdlr. Sl
Mh fabrikalarını ziyaret edenler, demir eritme gibi iflerin. nasıl yapıldığım seyrederken, gözlerine ma
den! parçalann sıçramaması için, fabrika idaresinin kendilerine ı•erdiği bu maskeleri oüzlcrine tutuyorlar. 
Resimdeki adamlar, oazctecidir. Kendilerine çalışma tarzı hakkında izahat veriliyor 1. 

Halat çekme mllsabakcm, yalnız insanlar arasında, bir spor numarası olarak yapılmaz. Sırasına 

göre hayvanlar da böyle müsabakalara girişebilirler. Resimde, iki aslanı Londra hayvan bahçesinde lıalat çe
kerken görüyorsunuz. iki va1:.şi hayvan, sağlam bir halatı keskin dişlerine geçirmişler, çekiştirip dunı· 
yorlar. Bu vaziyet, seyircilerin pek hoşuna gittiği için, balıçe idaresi, kafes içindeki aslanların sık ıık böyla 
müsabakalara girişmesine zemin hazırlamaktadlr 1 

Almanyada yeni bir mektep açıl • 
mıştır. Bu mektepte, domuzun bcsli o
larak nasıl yetiştirileceği 8ğretilmek
tcdir. Besli domuzlar ne kadar çoğa • 

hrsa. domuz eti o kadar ucuzlıyacak -
tır. Dolayısiyle genç domuzlan mu • 
ayyen usullere tabi tutnTak, besli ye
tiştirmelidir. Şimdiye kadar tatbik 0 -

lunan usuller kfifi değildir. lşte, bu 
mektebin açılmasına hlikim olan dil -

~Once, budur. Resimde, domuz ya;-: 
rulannın tartıhtlan ve tartıldıktan 
sonra kulaklanna ağırlıklarını tesbit e
den birer yafta yapıştmlması görülil
yor. 

Danimarka Kralı Kristiyan Hz., 
yetmi§ yaşına bastı. Kral, her sabah 

a~a .bir gezinti yapar. Doğu§ yıl dö
nunün sabahında bu itiyadını bozma
~ştır. Resim, Kopenhag mekteple _ 
rınde okuyan çocuklar tarafından ve -
rilcn bir buketi aldıktan sonra çekil-
mi§tir. 

___.,,, 

Garbt Afrika zencileri namına, zenci hükümdan Olrl Attq, ma-
. iyetle Londrctya gelmiştir. Bu geliıten maksat, lngUtere milstemleke

ler nezaretine giderek, yeni konulan bir müstemleke kanununa karşı 

protestodur. Zenciler, bu kanunla hürriyetlerinin tahdit ve tehdit e-

dildiğini ileri sürüyorlar. Hükümdar Olrl Atta, resimde orta yerde, 
şemsiyenin altında, örtülere biirünmüş olarak duran şişman zattır lı 

... 

Almanya'da yapılan işçi reşklldtına iştirak ederek, arazı llze
rinde çalışan delikanlılar arasında, bir adet benimsenmiştir. Bu adet. 

teşl..-iUita yeni giren arkadaşın vaftiz edilmesidir. Fakat,, bu vaftiz mu
kaddes addedilen su ile değil, çamurlu su ile yapılıyor. Yeni giren, çır· 

çıplak soyunuyor ve arkadaşlan vücuduna kürek kürek çamur atıyor
lar. Ondan sonra da çamura bulanan, tabii temiz Bll ile yıkanıyor. Ça· 
mur banyosu, garip bir adeti. 
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Anacf.oluda tdAiJder J Esnaf ve lşci 1 
Bolu köylerinde mani ile Türk işcilerinin ~ 'C: 5000 

kt 1 1 ı hakkı kayboluyor me up aşan ar .. 
Bazı fırıncılar gizlice ecne-\ ROMAN BAŞLIYOR. 

Yazan: 
Aka CiUndUz 

no. 1 

Bolu muhabirimiz yazıyor: j bir ah çeken karşısındaki . söylü-
Bolu köylerinde bir nevi "kar· 1 yor: 

§ılıklı mani söyleme edebiyatı,, ol Deniz dibinde çörek. 
duğunu yazmıt, bundan evvelki Gene ah çekti yürek .. 
bet mektubumda bu manilerden Her şeylere dayandın .. 
numuneler almı§tım. Bu mektu· Buna da dayan yürek. 
bumla bazı maniler daha not edi- Öbürü, buna şöyle bir teselli 
yorum: manisi ilave ediyor: 

Akibetini iyi görmiyen bir köy Su gelir taşa deyer .. 
delikanlısı ölümden niçin korktu· Kirpikler kaşa deyer .. 
ğunu sevgilisine anlatıydr: Ah çekme deli gönül.. 
Ahtım olur tim olur, Bir gün basbaşa deyer. 
Sebebi rnevtim olur, Bunun üzerine, hasretzedeler· 
Öldüğüme gam yemem, den biri şöyle bir temennide bulu· 
Sevdiğim yetim olur. nuyor: 

Fakat, sevilen genç kız da gü- Dağlar kalkın aradan .. 
zel bir cevap veriyor: Mektup g't.sin karadan .. 
Çubuğı.mda lüleyim, Yusuf Zeliha gibi, 
Sen söyle ben ağlayayım, Kavuştursun yaratan. 
Yalnız bırakma beni, Öbürü dağlara karşı §U maniyi 
Kucağında öleyim. söylüyor: 

İçli bir köy delikanhsı, köy kız- Kolumda pazum ağlar .. 
larının yanından geçerken söylü- Arkamda tazım ai{Iar .. 
yor: Yol ver dumanlı dağlar .. 
Dem olur hey dem olur, Sılamda kuzum ağlar. 
Gözler doları nem olur, Ve, bir müddet susarak gözle· 
İçinizden, kara gözlüm rini uzak dağ silsilelerinde gezdir· 
Hanginiz annem olur?.. dikten sonra vaziyetlerinin ne ka-

Dertli bir i.trk, ormanın ıssız dar dokunaklı olduğunu tarif edi
bir kötesinde epeyce zamandan yor: 
beri batında öten bir bülbüle açı· Şu dağlar ulu dağlar .. 
lıyor: Etrafı sulu dağlar .. 
Dağıtır hey dağıtır.. Bizim bu hasretliğe .. 
Ot bülbül yar dağıtır.. Gökte melekler ağlar. 
Bu gönlümün gammr.. Bu mani üzerine coşan diğer 

Ancak o yar dağıtır. itık gurbeti ne güzel tarif ediyor: 
Ve ak§amm hazin manzarala- Su gelir deste gider ..• 

riyle kendi istirabı arasında bir ya Ayrılır dosta gider ... 
kınlrk gören zavallı ifık, etrafını Yıkılasıca gurbet, 
saran dallarla dert ortaklığı yapı· Sağ gelen hasta gider. 
yor: Öbür hasretzeden;n teessürü 
Hey dağlar! Kına dağlar.. artmı§tır, fakat, şu manisiyle, faz· 
Kuş uçar kanat ağlar.. la teessürün fena netice verebilece 
Bu akşam yar mi ağladı? ğini arkada§ma anlatmak istivor: 
Boyandı kana dağlar. Bülbül bu, devran gider .. 

Hey dağlar! Ta.~lr dağlar .. 
Çiçekli kuşlu dağlaı· 
Sen de yarden mi ayrıldın? 
Gözlerin yaşlı dağlar. 

Bu son manisiyle de dağlardan 
bir yardım umuyor: 
Hey dağlar! Meşe dağlar .• 
Vermıiş başba.,a dağlar .• 
Yarim küsmş gidiyor; 
Koymayin aşa dağlar. 

Sevıililerinden uzak kalan iki 
delikanlı ıurbet elinde man:leti· 
yorlar: 

Yel eser yuvan gider .. 
Gurbet elde ölenin, 
Ev~ne figan gider. 

Halini kimseye açamıyan içli 
bir köy delikanlısının söylediği 

bir mani: 
Ağlanın çağlar gibi.. .. 
Derdim var dağlar gibi.. 
Ciğerden yaralıyım; 

Gülerim sağla~ gibi .. 
Her gelen bir gül ister1 

Sahipsiz bağlar gibi. 
i. Vasfi 

bi işcileri çahşhrıyorJarmış Bu eserimi Sırplı Prençip'in öl· 
mez adına ve büyük ruhuna arma· Ekmekçi ve simitçi fırınlarında 

it çok olduğu için geceli gündüzlü gan ediyorum. 
· Bugün yirmi yaıına giren nesil· 

çalı§ıl~yo~. Bu sebeple fazla ame • ler 1914 Temmuzunda henüz doğ· 
leye ıhtıyaç vardır. Bazı fırın l d , ,. .mıt ar ı. 

sahipleri bu fazla ameleyi ecnebi 1 Onun için Prençip'i bilmezler. 
tebaası İ§çileri geceleyin gizlice Öğrenmeğe vakit bulamadılar. 

çalıttırmak suretile temin ediyor· Çünkü Avruparun göbeğinde pat· 
lar. Bu hareket, pek tabii, küçük lıyan bir atet ve ölüm kasırgası· 
sanatlar kanununa muhaliftir. Bu nın kucağına doldular. Ana sütü 
yüzden yüzlerce mütehaaaıs Türk yerine ana memesinden ve ana: 
işçisi açıkta kalmaktadır. Gecele • gözünden iplik, iplik sızan kanla· 

yin fırınların kontrol edilmesi bu 
vaziyeti meydana çıkarmağa ki • 
fidir. Alakadarların nazarı dikka-
tini celbetmenizi rica ederim. 

Fırın pi§İricilerinden 

Bekir Sıtkı 

Buhran nihayet 
kalkacaktır 

Uzunçarşı tuhafiyeci Mehmet 
Emin Bey diyor ki: 

Ortalıkta buhran olmasına 
rağmen, bizim İ§İmiz fena değil
dir .. Yalnız bugünü göz önünde 
tutarak söylüyorum ... Birkaç sene 
evel sizi temin ederim ki; bu ka
saba günde yüz liradan a§ağı dü§· 
mezdi. Fakat timdi nerede o pa· 
ra! 

Maamafih gene halimizden 
memnun olduğumuzu söylerim. 
Ve ben şahsan pek kısa bir zaman 
sonra buhranın kalkacağını dütü· 
nüyorum. O zaman şüphesiz ki 
gene işler düzelecektir. 

Tabii diğer esnaf kazanırsa, 

bizim de alı§ verişimiz olur. 
Seyyar satıcılar ve 
Belediye memurları 
Sirkeci - Demirkapıda seyyar 

esnaftan Mustafa efendi diyor ki: 
"Bizim çektiğimizi bir biz, bir 

de Allah bilir! Bu kadar yükün 
albnda sokak aokak dolqmak, 
baiırmak yetmiyormuı gibi, bir 
de belediye memurlariyle kovala· 
maca oynuyoruz ... 

Onlar bizi kovalıyor, biz onlar
dan kaçarız. Yakalanırsak mer • 
keze gideriz ... 

Neden bu eziyet bize reva sörii· 
lüyor, anlıyamadık ... Ya bize aey• 
yar tezkere vermesinler, yahut da 
mademki tezkere veriyorlar, ra• 

rı emdilc;r, Açlıkta emeklediler. 
Yoklukta ve yoksullukta çocuk ol· 
dular. Ve Cenevrenin biteviye fal· 
ıo etmek için kurulan fan garını 
dinliye üzüle delikanlılık çağına 
girdiler. Bilseler bile pek çoğu 
yanlıt ve ters bilirler. Bu yanlıt bi· 
lit kendi suçları değildir. Onlara 
Prençip'i; insanlarla ve inNnlıkla 
hiç bir deyirli ( 1f.) ilitiği olmıyan, 
kendi kafatulannın içinde kendi 
kendilerine yafayıp konuıan ki· 
tap filozoflan ile diplomasi mis· 
yonerleri töyle anlatıp öiretmit· 
lerdir: 

- Prençip mi? Tikaininiz on • 
dan! O Sırp delikanlısı bir yıl· 

gardır! ( =t-=t-) Bütün dünyayı atete 
verdi. Ve onun yüzünden altmıf 
yetmit milyon ıilahh insan, dört 
buçuk yıl birbirini boğazlardı ! 

Dünyanın bugünkü delikanlıla· 
rına ve yakında ana olacak genç 
kızlarına hemen söyliyeyim ki bu; 
yanht değil, yalandır! Sırbıyanın 
ve yirminci yüzyıl tarihinin bu yi· 
ğit ôelikan ısı hiç le<>n1 
dikleri gibi değildir. Çocuğun bü· 
yük benliğine ve yüksek adına 
-insaniyet pudrası ile makyaj e
dilmit- çirkef atıyorlar. 

Prençi~ bambafka bir varlıktı. 
Bu "Balkanlar çocuğu, nun adına 
sadece Prençip dememeli, ona ya· 
ratan adı vermeli, ona Prençip 
Balkani.lp demeli. 

Prençip Bal~Mıilp etçe, kemik· 
Çe, kanca iyi bir Sırpb. Fakat bü· 
tün deyilmez ( ,,..~) varlığmca bir 
imandı. 

Dağına hey dağına .. 
Gül getirdim bağına .• 
Bir kanatlr kuş olsam, 
Konsam yar Jrucağna. 

..-----------~ıl hat bıraksmlar. Biz dosdoğru seb

Bu yüreii, kafası •tef ve ülkü 
dolu inuna um bir de1ikanlı bile 
denilemesdi. O kadar süçaüs, çe
limsiz, o kadar ince J&PJlı, aıa
kamıı bir ıençti. Tutuldaiu ve
rem; ıövde 't'e dütünce yorsunlu· 
iu ile yokaullulun hızı altmd.ı 
ilerliyerek bütim aai, sol ciierle • 
rini kaplanuttı. 

Diieri f\I cevabı veriyoı 
Karşıda kaıil tandır, 
Yandır Allahım yandır, 
Beni bir kuş edince, 
Yardı yanına kondur. 

Aldı öbür delikanlı: 
'.Ak üzüm pembe üzüm, 
Öksüzüm ben öksüzüm, 
Yan sardığım gece, 
Söylerim gizli sözüm. 

öteki, ne halde olduğunu anla· 
tıyor: 

Ben işıkım arını yok .. 
Bir yerde karanın yok .• 
Kendim yanar ağlanın .. 
Kimseye zararım yok. 

Arkadqı buna mukabele edi· 
yor: 
Su akıyor bulanık .• 
Aşıkın bağn yanık .• 
Ne müşkiilm{iş aynlrk, 
El uyur ben uyanık. 

Bu maniyi IÖJ.ledikten sonra 

PASTIRMA 
ŞOKRO ZADE HAKKI 
BALIKJJ AZAR No. 16 

Eier bu pubrmadan bir dilim 
yiyecek olursanız ömrünüz oldukça 
batka pastırma yemeyecekıizini. 

AGIZDA ERiR 
YUMUŞAK 

SiNiRSiZ I GIDASI BOL. 

Şükrü zade Hakkı mağazasında 

satılan pastırmalar halis Kayseri 
malıdır. 

ze satıyoruz. Gümrükten mal ka· 
çırmıyoruz ya! .. ,, 

Ucuz satılan peynirlerin 
illeti I 

Bahkpazarmda bir pastırmacı 
diyorlar ki : 

Bu çartıda dehtetli hile var • 
dır .•. , 

Bazı esnaf halkı zeh~rUyor ve 
bele,c\iye de bunu ıörmüyor. 

Bakınız bu it nasıl oluyor: 

, 
Ihsan YAVUZ 

Burada manda peynirini tene • 
kesi bir buçuk, iki liraya sabyor • 

~ lar. Fakat bı1ı peynir emin olunuz 
ki zehirden bqka bir tey değildir. 

Kadın ve erkek terzisi 
Bütün tıklar hep orada gi· 

yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

lıtanbul Y enipostahane kar· 
tısında Foto Nur yamnda Leta· 
fet hanında. 

.... 
T: 

Ne yalı, ne tadı vardır. Kireç• 
ten hiç farkı yoktur. Belediye tah· 
lil ettirsin, bu peynirlerde yağ na· 
mına bir fey olmadığı derhal mey• 
dana çıkar! 

Ucuz satıldığı için halk alıyor. 
Bari belediye bu ite mani olsa •• 
Bu yüzden bi~im de satqnnız dur
muttur .. Halkın ve bizim gibi es• 
naf m menfaati namına belediye • 
den bu itin hallini iıtiyoruz. 

ince, inçe, kuru kuru öbürü· 
yor ve damla damla, kırmızı kır
mızı tüküriiyordu. 

Ama rubu; bir erkek ulandan 
daha yılmaz, bir çelik obüa nam • 
lusundan daha aailamdı. 

Onun gözünde Sırp yurdu, üe
tünde ıezilen bir toprak ülke; 
Sırp budunu arumda yapıulan 
etten kemikten bir kalabalık de • 
iildi. O, bunları öz benliti ile ha· 
mur etmitti. 

Ona Sırp yurdunu sorarll&aa 
hemen itmar parmaiını ıöiıüne 
dayar ve: 

- Ben, derdi. it~ ben oyum 1 
Ona; Sırp yurdunun bir bnı, 

bir çekim enfiyelik toprağı kalma· 
dı, deseler; titremeden, sararma• 
dan: 

- Ne çıkar? derdi. Şu ince ıö
iüı tahtamdan yeni bir Sırp yur • 
du yaratırım ! 

Yurdunun varlığına ve sonsuz· 
• 

lnunları, bütün · 
sanca dütünür, iıı..O:, 
insanlığı zorbalıklard 
lerden, baskılard~ıı ~~ '1 
den kurtarmak içııı ı~ 
mez bir hırı ve hız 9 

yurdunun ve budunuJIOll 
çuı da hiç kimseye 
bir imparatorluğun 
kıvrım luvrım kıvr 

Hayır! dedi bir giiOf 
ya, ne bütün dünya i 
boyun eğmemeli buDS! 
budunun eziliyor! 1 · 
ruma sürükleniyor! 

Yurdunun, budun 
ğu, ve dünya insanlı" 
bir parçası Prençip ! 

Hadi bakalım, it 

Prençip Balkanib' 
veraite arkad.ıı vardıt 
sinden bet yq bü .. 
dat Sırp mıdır? T 
Fransız mıdır? Nedir? 
nu bir gün bile dü!Ü 

Fakültenin ilk 11n 
...mai• baalamtSba o a 
nun ne olduğunu anl 
kültesinin son smıfmdi 
torasmı hazırlıyordu. 
varda kendi kendine .,i 
gizli gizli bir teylere 
tırdı. Bir gün: 

- Prençip ! dedi. Vı 
tınla sağalır. Ondan il 
bende bir tane bile Y 
yerine ben senin için 
çük bir qı ve kürekl 
birer küçük tırmga 
Bana inan Prençip, 
leme. ilk önce prof 
ma 1&r1brlar. Olm 
diye haykmrlar ve 
lana formüllerimi 
denemeie kalkarlar. 

- Bari iyi bir 
- Bilmiyorum. '1ı 

liyonım: F ayduı 
korkusu, kötülüğü 
bikten çekilmit bet 
kadar temiz, kor 
ki ite yarar. 



Yazan: Ata Otlu Ahmet 

Büyük 
Mecidiye Kruvazörümüz Nasıl Batmıştı ? 

harpte Odesa önünde donanmaları mızın Ruslara baskınını Anlatan: Muaveneti Milliye Suvarisi Ahmet Bey 

Abdülhamide Bomba Atanlardan Karlın HAFTA Muhabirine Anlattıkları: 
[Bu kanh ıuikastln na11l tertip ve nud tatbik olunduğu faillerJen birinin bu ifıaatile anlatılmaktadır.] 

Senesin.de An.kara Ne Halde idi 9 
il 

• Maltaga nasıl sürüldük, bazı arkadaşları oradan nası kaçırdık? 
Anlatan: De!)erll meb'u• ve muharrir Aka GUndUz 

E WE KAPANSAM 
.. -- -- - -

[Dizlerine kapansam],, Server Bediin en güzel ve tatlı romanıdır, ki ilk 
tefrikası bugün çık~n HAFTA'dadır 

HAFTA bundan başka bayram sayısını yeni ve eski kadın farktan, 
kikiye vefıkralar, renkli resimlerle süslenmektedir. 4 sayıfa ili ve olarak 

. 

16 Bun 31111 ı oorı Renk il Resimlerle 
HAFTA gene .7,5 kuruş 

11,b 
81'1ırd l\ }f S .\ 
kurtırır1' 1111eJi 
r~tur, ~.:a'11aeıeJ'~ıt Ayak ve koltuklar· Mesane ve b&brekleri Emaalaiz ıinir illcıdır. T e· Ademi iktidar ve belıev-
•ırıy1 d 'eda.. ~•il· d k" • k k · 1 k 1 n. 1 b 1 1 şekllfiııe emsalsiz devı-erbıJ Jc...-. 

1 
a ı terı, o uva temız er, um an ve euur e a1ı an ara, ıene-

d dır. Vıtlt.slz lbtlyarlıyın-
tıa.. ' erbal keser, vO· aıit Urigı·' atar, maf· lerdenberi yilrek rarpın- u ..... S ...-. T lara ıenç t ..... vvet ve 

Oşllmekten mlltenlllt 
afnlan. ıııılan. tu
Janç, slyıtft n ro
mıtlımıyı ıeçtrtr. vl
cudil kııdınr. Ul' · cude zarar vermez. ıal ağrılarını keaer. t111 çekenlere hayat verir. kudretııaı yertr. 

hkeıneauı et 8 ibıeü __ ...._ _____ ,.ı_ ______ ..;... _______ --!. ______ 1...-____ _ 
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POKER 
PLAY TIRAŞ BIÇAGI 
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ltıib· flltt- ~ ._.dar, Birin. haldan ancak ---- ....... _. ..._.._. arasa d l!ıe ,,,::~ı 4 _ 12 J 28 • 10 • 1934 tarihinden itı"baren her 
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{b_. -~ ~ iıL- _ -..a i · t d .ı,__ f 0 Ua..-
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L ı.)ı.._ ... d aa.tıı be - d zere ilin olunur. (325) tinde pey akçeaı "Ya m-t uze • 
. "''dır -• &il 1.. .. -!_ 1__ ıın e Fetvahane yokufUDda nazır rinden milli bir bankanm teminat mek· naniye ahkimına tevfikan hareket flT· 
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'"".Jllll~"' 1n .. 1..__ • c:n; •aa. e •i iade edil-:- ar sokak 9 o. 2 nci daire 
~ • ve lin bl° ~ maralı icra kanununun 126 mcı mad· kıymet ve vazülyed raporunu okam.-

1 en te ıpt icraaı kararlq • 1------------= cininin dördüncii fıkruma tnfikaa lan il1n olanur. '.(4117)~ 
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2.7 bir·nci teşrin 
(Baş tarafı 1 incide) 

Clanlığı erkfuu, Maarif Müdilrlüğü, 
MUfcttişler, A dliye, RüsGmat ve 
eair bütiln resmi daireler erkanı 
Vali Beyi ziyaret ederek çok aa • 
mimi ve içten gelen bir sevinçle 
ba yramlapnr§lardır. 

Saat tam 10.30 da VaU Bey la
tanbul Ordu Kumandanile bera • 
ber Bayazıt Cumhuriyet meyda • 
nma gelmiş, merasime iştirak ede
cek heyetleri ayrı ayrı tefti§ ettik· 
ten sonra Vali Bey -herkesin 
Cumhuriyet bayramım kutlulamıt 
müteakiben tribündeki yerine ge1· .... 
mı~ .. ır. 

Bu esnada meydanda bulunan 
bntün mızıkalar hep birden lstik
IM mnrşmı çalmağa başlamıflar, 

marş ayakta dinlendikten sonra 
büyük resmi geçit başlamıttrr. 

Resmi geçitte evvela ordu, aon· 
ra vatan uffnında canlarını feda 
eden şehit analarile malul gaziler· 
den mürekkep heyet ve bunu mü· 
teakİp ura ile ihtiyat zabitleri, po
lis, Üniversite talebe!i, yüksek 
mektepler talebesi, şehir bandosu, 
izcilerile birlikte lise talebeleri, 
orta mektep talebeleri, muallim 
mektebi talebeleri, ekalliyet ve ec
nebi mektepleri talebeleri, itfaiye, 
IJ>Orcular, hayır müessese!eri, es -
naf cemiyetlri ve halk tribünün 
önünden geçmi§lerdir. 

Alay Sultanahmet, Sirkeci, 
Köprü, Şişhane yokuşu, Tepebaşı 
yolu ile Taksime kadar gelmiştir. 

Asker Cumhuriyet abidesinin et • 
rafında mevki almış ve buesnada 
merasimle Türk bayrağı çekilmit· 
tir. Bayrak çekilirken mızıka Is • 
tikini marşını çalmq ve herke. ta· 
rafından se18.ınlanmıştır. 

Bunuj11üteakıp Vali Beyle lı -
tanbul I umandam ve diğer da • 
vetli zevatla. buaust müeueaeler 
erkanı Takaime gelmitler ve Cüm
huriyet abidesine çelenkler koy -
muşlardır. 

Bugün öğleden eonra aaat 14 
de Edime kapısı haricindeki §e • 
hitli!ı: ziyaret edilecektir. Bundan 
ıonra 15 len 15.30 a kadar Vali B. 

Suikast kıralı 
Paveliçin ifadesi 

Türkiyeye kaçarken yaka 
Iananların hüviyetleri 
Torino, 26. t Hususi) - Doktor 

Ante Paveliç ikinci defa §Öyle ifa· 
de vermittir: 

-Tevellüdilm 13 Haziran 
1889 dur. Bosna Hersekte Brodi
no nahiyesinde doğdum. Marsil 
ya suikastı ile hiç bir alakam yok· 
tur. Bu iti yapmak için hiç kim
seyi tevkil etmedim. Eğer Fran
sız hapishanelerinde bulunanlar
dan biri böyle ifade verdiyse ya· 
landır. 

30 eylQlde değil, ömrilmde bir 
kere bile Marıi1yaya gitmedim. 
Fransada ıimdiye kadar bir defa 
bulundum. O da '1927 senesinde 
Pariıte toplanan beynelmilel kon· 
grede Zagrep §ehrini temsil temek 
vesiledyle olmuftur. 

30 eylul tarihinde Romada 
idim. Vatikan ldisesini ziyaret 
ettim ve Madolende bir gezinti 
yaptım. 

28 eylulde eski ıarkad~larnn
dan miralay Stefan Duiçin Karliı
batta öldüğünü haber aldım. O
gün aaat 12 de Milanodan Piatsa· 
ya telefon ettim. Oradan Duiçin 
ölümünün tafsilatını aldım. 

t tetrinievelde çocuğumu mek· 
tebe yazdırdım. 6 te§rinievelde 
Milanoda Piazza del Duomoda 
faşist mitinginde bulundum. Ve 
15 teşrinievele kadar da Furinvo
da kaldım. 

. İtalya gazeteleri b'u malumatı 
verdikten sonra : 

'Bu vaziyet lCar~ısm"da ·doktor 
Ante Pavdiçin Fransnya iadesini 
icap ettirecek bir şey olmadığı an· 

ı ı or. isi a z t 1 

kanununun önünde hesap vere
cektir.,, Söz1erini ilave ediyorlar. 
Huduttan kac;mak isteyen 

komiteci kimdi 

Sofya, 27 (Hususi) - Kaç· 
mnk fü~ere iken yakalanan 
VMRO komitecJlerinden Kiri) 
Drangof ile Joro Nostef hakkında 

makamında ecnebi koıuoloala • fU maHlmat veriliyor. 
rm tebrikitmı kabul edecektir. Nostef 1897 senesinde doğmuı· 

Bundan başka bugün öğleden 
aonra F ntih, Eminönü, Beyoğlu, 
Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar ka· 
zalannm muhtelif yerlerinde 
Halk kürı;üleri tesis edilecek ve 

uhtclif hatipler cümburiyetten, 
inkıl'ptan bahis nutuklar aöyliye
cekler, a lay köşkünde, Ha1kevinin 
Beyoğlu şubesinde, Şehir tiyatro
sunda, Fransız tiyatrosunda, ve 
Tepebaşu:da lnkilfıp ve cumhuri • 
yet mevzulu temstlleri verilecek • 
tir. 

B. yram gece 'de "devam e"de • 
cek, şehrin muhtelif taraflarında 
büyük fener alayları tertip elile • 
cektir, 

"Kör,, ve 
"Körün gözü!,, 

(Baı taralı 1 lncide) 
Fransız liududu haricinde bir ar· 
kada~ına gizlice askeri mal\imat 
göstermekte olduğunu itiraf et
mittir. 

Fransa entellicens servisi me
murları Balt'a bir telgraf çe1rtire
rek - daha ehemmiyetli hir ha· 

tur. Genç. ya~ında VMRO tetki· 
latma dahil olmuş ve az zamanda 
mühim mevkiler elde etmiştir. Son 
zamanlnrda kendilerinden ayn· 
lan ve timdiki hül..-umete mensup 
olan Protogerat komitecililere düt 
manlrğı ile tanınmıştı .. 

Kiril Drangof ise 1900 senesin· 
de doğmuf, o da genç yatında ve 
aefaletin aevkiyle komiteci olmut
tur. Fevkalade cüretkar ve zeki 
olan Drangof da çok çabuk sivril· 
mit ve küçük reis olmuıtur. 

Drangof bilhassa t~kilatçılrğı 
ile tanıl)IJlı§tıT. VMRO komitecile
rinin birçok merkezlerini teşkil et· 
mi§tir. 

Marsilya auikastmr yapan Ka• 
til Vlade Gorgiyef Çemozemlys· 
kiyi VMRO teşkilatına alan da 
Kiri) Drangoftur. 

Drangof ile Nastef bun.dan bir 
ay evel Bulgar hüklımeti tarafın· 
dan teslim olmağa davet edilen 
11 komiteciye dahildirler. Bunla· 
rm bir kısmı tevkif edilmit ve bir 
kısmı da batka memleketlere ilti: 
ca etmi§lerdir. Bu son tevkifle 
VMRO ve Bulgaristandaki faali· 
yetine kati bir nihayet verilmit o-

ber verileceği kaydiyle - arkada· luyor. 

şınm Fransız hududu da'hiline ı---••aı••ıwı•-.. --··••m4ft= 
;el~ini temin etmİ§lerdir. de!,, otomobiliyle bu "Kör casus,, 

Fransız hududunun hemen içe- l ve "Sahibinin gözü,, sayılan 24 
risinde bir kahvede randevu veril· ı yaşındaki ge~ te gelmif ve ikisi 
mi§ e polis etrafı ku§atınııtrt. de bir daha kurtulmamak tb:ere 

1 Bu esnada büyük bir "Merse- tevkif edilmişlerdir. 

HABER - Akşam Postası 

Şeref kupası 
maçları 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu8'iin için de, (Galataıaray mı?. 

Fener mi? •• ) diye dü§ünürken, neti • 
ceyi tahmine uğraımak, beyhude xi -
hin yonnaktan ibaret kalır. 

Bilhaaaa, takımlann, kuvvetleri a
rumda, yakın bir tezat ta bulunduğu 
bu ınrnda-

Bizim için ıimdiden temenni ede • 
cek yegane ıeyı çoculdarm güzel ve 
aamimi bir oyun oyn.amıuı, büyük bay
ramı ncıeli geçirmek iatiyen binlerce 
ıeyircinin, tataızlıklarla keyfini kaçır
mamalan, ve kendiıi için oynadıklan 
bir maç. Büyük Sporcu Şerefin ruha· 
nu rahataız edecek hallerden kaçınma· 
landa. 

Son dakilaada öğrendiğimize naza. 
ran maçlnnn. Eenni kısmiyle mqğul 

lunan lıtanbul futbol heyeti, Şeref 
kupası maçlannm ahkimı fenniyeıi 

hakkında ıu kararlan vermi.ttirı 

1 - Müaabakalar remıi ıilt ~ • 
lan ahkamı dairesinde ve nizamen li
sanslı oyunlarla oynanacaktır. 

2 - Oyunlar (45) dakikalık iki 
devredir. Temdit yoktur. 

3 - Oyunun devamı müddetince 
üç oyuncu değiıtirilebilir. Şu kadar ki, 
hr.kem taraf mdan cezacn çıkanlan o

yuncu, tel:rar sahaya eiremiyeceği gi· 
bi, onun yerine de başka bir oyuncu o
yuna alınnmaı:. 

4 - Oç maç neticesinde puvanlar 
müsavi olursa, takımların, atbğı ve 
yediği adetler nazan iti!>are alınarak, 
gol vautisi üzerinden birinci tayin e· 
dilecek tir. 

TÜRKiYE BiRiNCiSi BUGON 
BELLi OLACAK. 

Bugün Bursada Türkiye futbol bi
rinciliği final maçı baılanacak. Ve İı· 
tanbul ıampiyonu B~ıiktqla, lzmir • 
p.mpiyonu Altay karıdaıacaklardır. 

FENERBAHÇE - GALAT ASA· 
RAY MAÇI HAKKINDA FUT -
BOL HEYETiNiN BiR TAMiMi 

Türkiye idman Cemiyetleri İttifa· 
la İstanbul Mıntakuı reiıliğindenı 

Muhterem Cümhuriyet Halk Fır • 
kası tarafından merhum Şeref Beyin 
tıamma izafe edilmek ıuretiyle teber • 
rü buyurulan (Şilt) iç.in mıntakanuz • 
ca mürettep futbol müsabalıalannın 

birindsi 29 • Te§1"iıüevve1 • 1934 Pa • 
zartesi günü saat 15 te Taksim ıta • 
dmda Galatasaray • Fenerbahçe birin· 
d takunlan arasında yapılacaktır. Bu 
müsabakaya ait program aıafıda yazı. 
hdır: 

1 - Saha komiseri futbol heyeti 
reiıi Necmi Bey. 

2 - Müsabaka hakemi Iıtanbul • 
çor klübündcn Adnan Bey. 

Yan hakemleri, Hilal ıpor klübün
den Halit Galip ve Ertufrul Mümtaz 
Beylerdir. 

3 - Gi,cler saat 11,30 da ve Stat 
s~nt 12,30 da açılacaktır. 

4 - Duhuliye bir Jira, 50 kuruı, 

29 birinci teşrın 1~ 

Balkan 
.. - . 
konseyı 

A Hariciye nazırları 
kara ya vardılar 

Ankaradaki Balkan konıeyi 

toplantısına ittirak etmek üzere Gazi 
dün ıehrimize geldiklerini bildir-

diğimiz Yunan hariciye nazırı M. M. 7 itülesko'gll 
Maksimosla iktısat nazm M. Pea· buyurdu/at 
mezoğlu ve Yugoslavya hariciye 
nazır muavini M. Puriç Ankaraya Ankara, 28 J..A.A.) ...
hareket etmezden evvel, gazete- cumhur Hazretleri b~ 
cilere beyanatta bulunmu§lardır. den ıonra aaat t 7.30 1' 
M. Maksimosun beyanat. manya Hariciye Nazın 

- Ankarada Balkan itilafının tülesko Cenaplarını 
statkusu, iktısadi meseleler, mil- köfkünde kabul bu 
nakalat, turizm ve tevhidi hu • dır. 
kuk meselelerini tetkik eyliyecek· Kabul esnaam'da 
tir. Vekili Tevfik Rüttil 

Askeri bir §ey konuşulmıya • Ilı' de hazır bulunuyorJArcb. 
cak. Küçük itilafla Balkan itila· /JJ • 
fmm birletmesi mese1esi yanlıt Hariciye Nazm M. M 
bir havadistir. iki teşkilat arasm· Yugoslavya Hariciye N ..... 
da bir teşrinki mesai olacaktır. vini M. Puriç maiyeti~'.! 

M. Purh;ln beyanat. her bu sabah hususi tıreıv-
- Hariciye nazırı M. Uevtiç, mize.gelmiıler ve harared' 

devlet işleriyle meşgul olduğu için lanmıılardır. 

lionseyde Yugoslavyayı temsil te· 

refi bana düttü. 
Güzel merkeziniz Ankarayı 

göreceğimden ve Yugos1avya mil· 

leti tarafından mesaisi büyük bir 

hayretle kartılanan ulu Gazinize 
gerek memleketimin, gerekse 

tabsen benim derin hürmetlerimi 

bildirmek fırsatının bana veril .. 

mit olmasından bilhaasa meı'u • 
dwn. 

Balkanlara ne kadar hakim oldu· 
ğunu bir kere daha isbat edecek· 
tir. Ankr.radaki içtimada tama· 

miyle tarsin edilmiş olan Balkan· 
lar arası münasebetler, Türkiye
nin, Romanyanm, Yugosl,vya· 

nın ve Yunanistanın en sıkı ve 
en samimi bir surette müştereken 
çah§malan suretiyle tezahür e· 
decektir. 

Terakkinin tekamülü için b~ 
irca tart olan ıulha haris olan 

bizler geçen §ubatta Atinaya git· 

tik. Ankara içtimaı ümitlerimizin 
beyhude olmadığını ve Balkan 
devletlerinin refahı için tahakkuk 
etmekte olduğunu isbat eyliye • 
cektir. 

Toplantıda arzedeceğimiz hu .. 
ıusi bir projemiz yoktur. Ayın 

birine kadar Ankarada kalaca • 
ğım. Küçük itilaf ve Balkan iti
lafı ayni gaye ile her ikisi de 
sulhun idamesi için çalışıyor • 
lar. 

Hariciye naz1rlar1 Ankarada 

Ankara, 29 (Hutuıi) -Yunan 

25 kuruıtur. Balkon iki liradır. 

5 - Bu müıabakalann tertibine 
memur olanlarla müsa!>aka yapacak 
klüp idmancılan ve hakemlerden ma .. 
ada gerek teıkilat mensuplan, gerek 

Görütülecek projeni11 
na memur Bankalar 
leriyle Maliye Vekaleti 
silinden müteşekkil 
bugün yükıek iktisat 
de öğleden ıonra to 

prqi~mm esaslan lia ~ 
nutmutlar ve bankam!I -
yesl, idare merRezi .ft,; 
mali iıler üzerinde T~ 
nazarlarmm mühim kı 
tespit etmi§lerdir. J 

Projenin 30 Bir:nci 1 
ikmal edilerek Hariciye 
tine verilmesi muhteın~ 

Romaya yür~ 
Faşistler 

kutlu/adı/af 

Roma, 29 (A.A) -1.,( 
Roma zerine f aıistlerio ~.J 
nün 12 nci yıldönümüOil 'J 
mi§tİr. Bu mlinaıebetle ; 
lini, an'ane mucibince, 

güzelle§tirilmesi için :" 
son inşaata ait küşat re#".l 

mıf tır. İtalyanın bet 

gelmit olan 15 b:n ıP""!' 
tepesinin eteğinde ~ 
ıirkmın bulunduğu Y' ~ 
olan büyük yolun kii .. 
lunmuıtur. 

meccanen ginne h~ 
dahi bilet alarak • 
dir. ,}I 

Diler müaaba~.r' 
aynca bildirilecektit• 



t1 

Kadın ve Moda 
Soğuk 

Havada 
Yüzü Ve Eli 

Korumak .. 

Reaimde ılaema 
,dclaaı M l r D a 
J...o, en eon mo • 
elaya uyıun bir 
fiybıiıle ıörülü
yor. 

Güzel ve za· 
rif yddmn pele
rini bu ......Un 
aonbahar moda• 
ıma aypn ola • 
rak yapılmqbr. 

Pelerin çok 
boldur. Genit 
yakuı kürkten 
yapılmqtır. Her 
haqi bir koı • 
tüm üzerine al • 
yilebilmekteclir. 

-

Ses kısıklığı 
Solak.......,...... lmddıinu pd.. 

.... i~ tue lıir ıumurta almalı. ı. 

Jice pJJralamalı ft Wm ince toz ... 

1rm 1ram.1n. ç.•••anuı itini tekrar
lllmah. Soma hepainl -- İpDeli. 

Ancak, t.a tedbir, 1Wif ... la· 
aldıima lrarp faydalıdır. Şiddetli Wr 
... lmddıima ..... ,.. dok ......... 
caat ederW, iliç almabdlr. 
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En çok okunan hikaye ve romanlar 
Kuruş 

1 - Kadın erkekle.şincc Hilseyin Rahmi Bey 50 
2 - Şeytan işi (Roman) • .. " 30 
3 - Namusla açlık meselesi (Küçük hiHyeler) • • .. 30 
4 - iki kanb macera • • • • • 30 
5 - Katil puse • • • • • 30 
6 - iki hödüğiln seyahati • • • • • 30 
7 - Tünelden. ilk çıkış • • • • • 80 
g - Siyah örtii (Roman) Hasan Süküd 35 
9 - Sardanapal {Haile) Lord Bayron 35 
ıo - Meçhul bir kad•nın mettubu Stef an Ş>11ylc 25 
11 - Utanm3z adam (Biiyük Roman) Hüseyin Rahmi Bey 125 

Du kitaplardan posta pata•: ılbnmaz 

Hilmi Kitaphanesi 
Fizik dersleri 

Kozmoğraf ya dersleri 

( 9 uncu sınıf) 
(il inci • ) 

llayn Bey .. .. ıoo 
J:i() 

Dil Bilgisi - Türkçe gramer 
"' " . . (4'ınıf 6) 

(Sınıf 7) 

Hilmh·e Hanım 
Ahmet Cevat 

• • 

so 
43 
45 

Hilmi Kitaphanesi 
o• 
Usküdar Mıntakası 
Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Em'ak salıilinio 
ıs n·. 
' { lÜS Hanım 

" 
J l1 

" ı ı:;:{ı Hey 
· r. cı Ağ ah Bey 

ı illice Ümınetullab 
1 İüsamettio, Hidayt, 

Kapı 
No. 
9 

4fa 48 ı 
10 
20 

41· l 
88 

Salıh Beylerle Fatma 12 
Emine Hanım 
Safiye Hanım 19 
Şak :re ,. S.IO 
Melıha ,, 11 • 
M!:1m'!t Efendi 19 
Şerife •e Lamia H. lar 38 

" Mari Minasyln 12 
Ester Hanım 31 
Yo;dan Efendi 13 
Su!tana lianım 18 
Yaşuva Bahar, Nuim 

Bahar, Mazelto Haham 3 
Y aouf Hatem Efendiltr 
Sara Hanım 18 
Mareno Efendi 38 
V dsiliki ve O ıini H. lar 48 
Se1Jetay Efendi 112 
Eo ur Kaoipeas Ef, 160 

tt n u 

P daayot Apo!tol Ef. 
Nikola EF. 
hak M {On Ef. 
Sol Hanım 
Llda ,, 
L=za ve Kilera ve 
Çuba Hanımlar 

3 
24 
23·1 
49 
•• 

13 
29 3t·33 

Si toru ve V asil Ef. ler 28 
Despina Hanım 17 
Kolo Hanım 8 
Salamon Efendi 15 
Çaycı zade Abdullah 12 
Şavol Rayzot 13 
Oraoyao Efendi S 
Mehmet Basri '6 
Coya Hanım 30 
hak Kohen 32 

"Miıon Efendi 35 

Hacı Mehmet Efendi 7 
Sultana ve Y Hef 
Lulu 7 

Mlltekait Sener Bey 4 

Mahallesi Sokağı 

Osman ağa Çarıafh Hanım 
Başhavuı 

Suabacı 
,, 

lcadiy~ 
lbsaniye .. 
lbsaniye 

" 

" .. 
Ku~eH 

" KtıplOce 

Ku1guncuk 

•• 
" 
" 

lcı1iye 

.. 
le adiye 

.. 
" 
il 

" 
" 

" 
" 
u 

" 
" 

Kuzıuncuk 

" 
" 
" 
" 
tt 

" 
" 

" 

•• 
Kandilli 

Nuri Bey 

" " 
A'1du'lah ağa 

Burhaniye deresi 

8drbaniye bayırı .. 
Kuleli caddesi 

" .. 
Beylerbeyi deresi 
Çarşı caddesi 

" " 
Me~rute 

" 

" 

" 
Meşrute 

" 
" 
" 

Yapra~dı çmar 

" " 
Bereketli 

" 
Dcıe içi 

" 
Yakup 

Kuı~uncu!< bostanı 

r Teteci Muıa .. " Be'1'0l 

" Kıncaba7 
Papa N :. kkıt 

S mitçi Tahir 

" " 
" " 

Aralığı 

Limoncu Şallir 

Meıar!ı:< 

Yakanda iıim Ye mata11mfı olduklara emltlria mahalle aok~k 
No ve mllke!lefinin adresleri ma:6ııı olmama11odan kendilerine 

tebligat yapılamamıtbr. 1933 tarihli biaa Tergiai talimatnameainin 
l 36 ıncı maddMi mac:abioce itba ilabaraameler ait oldatu ve 
emllkin kapılanna talik olunduğu tebligat makamına kaim olmak 
Ozere keyfiyet ve mebdei itirazın bugtındea itibar olunacağı illa 
olunur. (6987) 

HABER - Aktam Posta81 

• 

TOAŞ l)JÇA 
0,10 ~ İNCE LİGİNDE P 

• • 

HALISISVEÇ 
ÇELİC,İLE Y.APILMIS 

HEQ YER 

ARA'll 

-~ TİCAJlETHANf 
Telefon: - 42878 ·• Telgraf: lıtııbul Radi um • P. ı 

Radium ve EmiF traş .ilıçakl 
Muhterem vatandaşlarının Cum~urig~t Bayramlarını samimi~t) 
kutlular ve Bayram traşlarını yerli malı olan EMiR ve RADi 

traş bıçaklarile olmaları vatan borcu olduğunu hatırlatır 

En 414 ve en nefis Abdülva\;it 
Oehrizadenin markasını kullanınız, 

muhterem müşterilerimi:& 

• lı•flA5ıN• auLAN,a • 
ll!R.a"4tYC. V(.OILll{ 

• 4 GtJ//Jta Kökmftn sok~ı 4. 
... ~:m.·~!e:.'!4!~~!. ıt .. 

Adedi bir kuru,e kadar 
verlllr. 1 üu:mı __ .. _________ _ 

Tasfiye halinde (lsterea) Türk 
Anonim şirketinden: 

Taıfiye halinde (lıterea) Türk 
Anonim tirketi heyeti umumiyeai 
27 · Teırinievvel 1934 tarihinde 
fevkalade içtima etmek üzere tir
ket hiasedarlarını davet etmit idi. 
Tarihi mezkurda niaabi ekıeriyet 
baııl ola:n:ıdığından kanunu ti • 
caretin 366 ncı maddeıinin ikin • 
ci fıkraıma tevfikan hissedarlar 
17 T etriniaani 1934 tarihli cu • 
martesi günü ıaat on birde Gala• 
tada Arılan hanında betinci kat • 
ta 9 No. yazıhanede içtima& tek • 
rar davet olunur. 

Ruzname tudur: Tasfiye me • 
murlan ve murakıp raporlarının 

okunması ve heıabat ve bilinço • 
nun kabul ve taıdiki Ye tasfiye 
memurlarının ibrası. 

1 
Laakal elli h:sse sahiplerinin 

toplantıdan on gün evvele kadar 

lzmir Ziraat mektebi 
müdürlüğün 

1 - lzmir - Burnova ZiNat Mektebi: Tara 
pılacak tamirat 28 - 10 - 934 tarihinden itibaren 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle münakaıaya konulnı 

2 - itin bedeli ketfi on bin bet yüz lira olup tal:ff·p 
nakaıaya ittirak edebilmeleri için 787 lire 50 kurutl~ 
muvakkatelerini malaandıklarma teslim ettiklerine d 
ibraz etmek mecburiyetindedirler. _J 

3 - ihale 17 - 11 - 934 tarihine müıadif Cumatf" .,J 
aaat on bette mektepte yapılacakbr. 1..'· 

4 - Talipler teklif mektuplannı ihale günü aaat 
kadar komisyon riyaıetine tevdie mecbur olup mezJlll 
aonra teklif mektuplan kabul edilmiyecektir. ut 

5 - İİ hakkında tafsilat almak iıtiyenlerin lstaJI""' 
müdüriyetine müracaatları. (7092) 
--~~--~~~~~~~~~~~~~~~---

0 eniz Lisesi Müdürlüğünde.,: ~ 
l - Mektebimize 108 lira ücretle bir tarih_.,,;; 

caktır. lıteklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanl-1 
ne tercih edilecektir. ,.Jlr~ 

2 - isteklilerin üniventte tarih tuheıi mezunl~~/ 
Maarifçe müıeccel lise tarih muallimlerinden bulu~.-. 
tekait zabitler için de üniversitede bilimtihan ehli1"" ~ 
olmaıı ıarttır. .M ~ 

3-Taliplerin arhhat raporu, hUınühal kaftdı, _..,., l 
reıi, ehliyetnamelerinin taıdikli ıuretleri ile fotoıt-~ ~ 
kısaca hal tercemeleri ve b::-meti aıkeriyeıini if• ,

1111 
,flı 

veıaik ve mektepten verilecek taah~üt aen,di ,uret•~ . 
10/ 2 Tetrin 934 akflLJDma bdar istida ile Hey~li • / ) 
tep'müdürlüğüne müracaatJ..n. (7224) , 

·~;;~~=~:~~~~:·ı----y eııffi .~,,~ 
bankanm makbuzunu Üzerlerinde H (1 ç o it ı ft lı ~ 1 
bulundurmalan mtizakereye itti • ft _.- ~ 
rak için ıarttır. (3153) ,,.t'I 

Tasfiye memurları Haydar ,,,, 
Haydar Rıfat 1 r O J{1' 

Vladimir Mirmiroğlu 11.-------



,t, n blrlnc1 t rln 1934 

Bir katil, maktu n 
diğini görünce ç 
~a~I, öldürdüğü adamın paltosu 
:stune düşünce, maktulü diri di 
annetmiş, korkudan çıldırmışbr. 

s011 riirıJeı. Katınn istintak esnasında Uç pozu 
'2!~ de Napolide fe--'--li.d 
\ıiı- ._ ftd bir • v- e ı ladı 'Te edmuıfa baıladı. Arhk nefes 
tildi ~til öldiirdür :~et olmuı, alamıyordum. Kendimi kaybettim. U-
~ ıö~ ~ a arnrn tekrar eli- yandığını zaman bir bıııtanede oldu-

'h~n: ;!~an ka~~anilll' • iumu gördüm. Bir doktorla beraber 
''Aıı "UlleyeJ.inı nın bir poliı baıımda dunıyorlardı. Şimdi 

~'1ee le lotı)'o beıunı 
1 
dQ nereye baksam Antonyo geliyor zanne-

~ Ctı.diaile birlikte ~dır. E,.. diywum. Kulağıma da onun "Alçak 
l.'t~ ~ .:l~ttı. p caret yapıyor. Karenı1li" diye bağırması geliyor. Al
~ ... hit Yere &akla era1arı çalarak )ah aıkına beni hu azaptan kurtarmak 
"'~ lflla ettiJc. dı. Ben farkında için öldürünüz.'' 
'bııef ~ tGecanıı Ben eskiden ta- Yapılan tahkikata glire Antonyo'· 
ıao~ e ~''ann. An 1aıunda ki.tiptik nun dirildifi tamamen yalandır. Katil 
dt s-ldıb ~ lony0 lıe biraz cinayetini yaphktan ıonra fevkalade 
~ Cltt'1ıt ait ."1•ydana çıkar. korkmuı o eınııda duvarda csılı duran 
tıaıc-ı P~ h tiJn, Yalvardım, Antonyo'nun paltoıu da tesadüfen üs-
~ etti, lıto\'dQ. er ~ beni fa- teiııe dilıllnce Antonyo dirildi zannede-

"1ıton,!1~. t.lıdit rek korkudan dOıGp bayılmıı ve bu-
~ir ~~ilci ~ed'un. Çünldi nun netlceılnde çıldmnışbr. 
lh-ctu ~ °betııl P:alhn kadardı. Doktorlar Karenilli'nin biç bir :za. 
• llGttııı ~ tea rlbi ezebl- man iyi olrumyac:aftnn söylediklerinden 
Arıtony0 rıı., )t~ katil de hapiaano yerine bmarhruıey.e 

ltzr d eJinl IO"tJ ly~ l~ıı 1~uı g{bl gönderilmiıtlr. 
~~~ d ıı aldı. de •e•aill kan- •--------------

""' ~- l,\_ 0\d .... _ ,. 
• ltnı ~ "·,._ ~ 
lln ' .... .,.. ~ içi ~ evl-

'a~' ~7! ııe 1:! ilci defa 
de buı.!:' •o~ ~ıtır. ı .. ,Yap-

~· B~ cfırtı. "1ıeı~ karımı ev-
8 •çb ,.. ~ di.. ~ kaç. 

'"" lılı& --~ ... .ı~ d bıtı. l!ıeaeıh:_ ~den b-. e da-
& • ~ -.bıu -san ı. 
ırtGıı ~ı-

.\.ııtorı10 lıl.. ~ 
~11 •ö1Jecı~ -.,~ eald lcannmı 
~t hltt.bl ~ ~ ~~ olduta-
- .. q ~ bir ıe ~Yeti kavradnn. 
torıl'o ~ ... ..1 J' )'~d n ... ._ '-~trı etki nn 'Ye ka-

~rtılı dJ. 01'tahn An-
~dt, dQllh ~ 
~ ~ ~ ~ ~ lçbı bibnlı .... 

ttır~ atdıı '"~ ••~ıh. Yal
-~ l'ttıet., ,._ Lo. dfb.en Aııton-
3o.. 'h lll DOJlece en IOJı in- Kalifomiyada Paııadana, hem bir 
~ fbt.. ~ Jet ettinı., banyo, hem de bir eğlence yeridir. 
4 ... .., tal..._ -~ - Oraya gelenlerin hoşça vakit geçirme-
-~'°~ ........... yet rnG1can. ı 
~ ...._~d.;~ .ıctnn. Ve ılnıdi erini temin için. tnrlU türlü eğlence -
-- 'h.... ~ arın- latJn alnımı, la ler dil§Uncn yc:ırliler, son günlerde 
• -~hlL '"Q9 Ke]d· o n 
"'- _..._ ~ un. Daha önee- maymunlar arasında bir boka maçı 

aı; ~et. o~ ttaıı eıki kanınnı tertip ctmi§lerdir. Antrenman yaptın-
hlt ~ d,f dıı~ öirennnfthn. lan ve bu d8ğilşc alıştınlan maymun 
....... ~eh "- ba •tladnn. Kö. boksörler, tıpla inııan boks5rler gibi 
""'-t~ ~ ~;.ı.ı.ı.c1ı. Amt. giydirilmişlcr ve ring Uzerihe çıkıp 

ld, LL hnatnu tıpJıyol"du dClğil§mUglerdj.r. Nihayet iki rakipten 
&.. 'l...., '-la- .. ~ok iyi bildı'gı:'nı b'ri kiz ~ 'Ti ..... .,.._ ı , ae inci ravndda knoka~ ol • 
:ıı..~'l~ente?-de._ dan ~Ye atr- muıtur. Reıılmdo glSrUyorsunuz; ı 
~dJ. ltt 311Gııe lcl~ .. ki ya. ~~~~~--;;;;;;;;;-;;;;m.;; 

A. ..... -· ııee kerıdili~ kap, kilitli Ö T·· k ·ık 
"il-_ ~>'o'tlıl •ınden çı1 z ur çe ı roman 
~~ s.ı.11 h<>1ı1ıtu1an ~la= 
~ ~ -ıtı..~ Hafi( bir 1ar- Savaştan arışa 
~Yillr bir h~lbd u:ru- Yazanlar: (VA·NO) ile 
"1l'~ eyecanta Yanına ÇUrUksulu Meziyet 

~ ~~~ ~ ~ dannraıc Yeni çıktı 
'i~ doldQrd ~nıe Eıılar- FJyıu: ~o kuru 

l',ı...._ -· hlıua h~] Antonyo hi~ 
~11 Yet-e tuıunu keati 
"'--~ Jl-n •ttırn C>rad !-! h • ~::::::::::::..--.-:w ... -----~~--

)o ;:- 1-. !;:! tlldizn. alQ avlul .. ~ Yurttaı; ··--.. ---=::q 
...._ -~ tlertııı i:den.btr. A Cümh • • f: 
: .. .-qtı. ~ açtı. K.lic.raır ııto~ ; _ unyelin on birinci yıl dö _ :a 
'dlJuı erini f.t taır .~tllftııa o.. U nümu mcaut ırünll olaıı 29 Teırini- n 

'-~- Kt açarak :! evvelde Devlet merkezini ziyaret SE 

'8 -,._ a....uııı D ı· et: Bu ~rcunu ifn ederken bu bü- iE 
hıı~ fıa? ~izn:ı öldib-dQ. • Ylik devnn yüksek feyi%1erinden e~ 

~~dOe h fl:terinıe abldı aent bota- ·! ol~ yAerl~ rnallamnızın bugünkü ii 
dil. ~lils; hq. ~fla beni • Dev gibi ~; ~utekiunıl varlı8rnı bir arada teı • tt 

~le bo !ere düıür- ! hır edecek ilk sergi evini de gez. H 
~ Yaka. ~ M. 1. ve T. C. H ······=====:::::-....... -............. :: --....... ............. ::r.::: 

Ka yo c arın d··ğme 
iste iz! .. diye ·sy e 

- Altmıtıncı takım! f 
- Burada.. J 
İri yarı bir yeniceri ile 1 . Kır

mızı bir kese içinde hazırl n 
lan uhifeleri aldı. Takımına c 'U 

döndü. 

- A1bnış birinci takım! o z •• 
- Burad .. -N ol 

ı, 

• 
enı 

inede 
r asıl 

nI'IJl -di
. ri l u arı· 

e 

tr nız. Böy-

sı E ' et A anın ne 
nı f" Ahmet Paşa ile 
da ondan geri kal • 

- Altmı§ il inci tak m ! -Ço b &)UDU ( !) • e· mıyor - ..... 
- Altını§ ikinci t kım ! 
- ..... 
- Altmış ikinci taJnm 1 
- Yok.. 
- Yok olsun. Altmıı1 üçiı ıciı ta• 

kım! 

- Burada .• 
P raları al n yeniçeriler bir an· 

da paylaşıveriyorl dı. Simdi aiz· 
ce mühim olan altmış ik'nci ta1 mı 

meselesini izah edelim. 
Sultan Beyazıt, Büyük Timurla 

harp ettiği zaman yeniçeri muha
fızlarmdan ·altmış ikinci t kım ilk 
önce Beyazıcla ihnnet etmi~. Bu
nun üzerine o tarihten sonra. yeni
çeri ocağında nltmı ikinci takım 

kald!nlmıştı. V e her ulOfe verilme 
sinde usulen bütün takımlar çağı -

ılı • · · rli 
rek ulufeleri alır. Sıra altmış ikinci 
takıma gelince üç defa cağnhr. Ve 
"Yok!,, cevabı lımnca "yok ol
sun!,, dener~k altmış üçüncü takı
ma geçilirdi. 

. Ulufeler dağıtıldıktan sonra 
yeniçerilere saray tarafından bi-

dı er .. 
-Ne? .. 

ruca 
dikildi: 

? 

rer tas çorba verilirdi. Yeniçeriler Etraf n 
bu çorbayı içmek mecbu,.iyetinde ldm 

1 
• 

idiler. içmedikleri takdirde mu - K ld 
- ırırız. 

haltkak surette memnun olmadık • p 
1 

• 

ı b. . ld .. l - c ı carı m .. an ır şeyın mevcut o ugu nn a· y l b _,.
1 

. . 
şılıraı. ~ 

0 
.. . . 

1 

anız u a ı 

nu so n on 
Padişnhlar, paşalar, içleri titri- ed li . }. h 

yerek yeniçerilerin çorba~mr icme· 
ğe baş) malannı beklerlerdi. Her· 
hangi bir yeniçeri, çorba kAsesini 
dudağına dayadı mı? Herşey yo • 
lunda h erkes memnun, asayı ın ç 

nar-. 
berkemal olduğu anlnşılırdı. 

Faka t aksili"i eördüntlz mü? 
T eniçeriler.den h iç biri çorba ka -
zanına yak aşmıyordu. Sişman M· 

çı büyük kazanı beyhude yere tah
ta keçeıile karıfbrıyordu. 

Orada bulunan bir il i pa a, ri· 
calin yüzleri sapsarı oldu. H rem 
nğasmm h~yecandan İn"~ 'k ba • 
caklan titremeğe ha ladı. Hemen 
içeriye seğirtti. 

ikinci Mahmut ndMına (uzun 
oturmuş) nargile çekiyordu. Ha· 
rem ağnsmı böylece pü heye n 
görünce b:r ~eyler oldu ':runu nnl • 
dr: 

- Ne var? Esvet Ağa? Ne isti· 
yorııun? . 

- Hiç sağlı"ınızı diliyorum 
Sultanım. 

- Ne var söyle? Naho§ bir a • 
ziyet mi hadis oldu? 

- Vallahi n sıl diye · ? e-
mem ki ikrara teedt'p i o 

- Haydi, söyle! .. Ferm 
yorum. 

- Sey sultanım .• Yeruç iler •• 
- Ey!.. 

- HaYTI'. 
-Yol 

b'lm"yor. 

l.i-

unut dik tti. 

F 1 at tt ·r Eav t Afia. • 
nm hay ileri taha1 kuk etmedi. 
Ya wt ndıra ball ndır anlatbğı 

bu son eki fe m "'men yeniçeriler: 
- H ytr h yır .. İstemeyiz diye 

ııeev p verdilar. 
Bu un il tUne Esvet Ağa: 
- O halde muh klcak Hüseyin 

P ~ .. d m k lm dı, yeniçeri a-

ğası şidrletle a"zün" k ııti: 

- D'nle y hu .• Biz h·c kimse
nin kell s'ni i tel!'' oruz. Onu ge-
1 r 1t ya iıti~ ce"" iz. Bugünkü is· 
teğimiz b k dır. 

- N dir? Ne i fyorsunuz? 
- Padi muz ef ndimize söy· 

leyin. BA ira kel} oncu l·ulları • 
nın elbiselerine sarı dü"m ler tak· 
tınnış. H lb ki bizim d 
miz s'yah . iz ne k b 

.. f l 1? u 

1. b .. ... 1 s: i su ın ceva ını o re me c ıs erız. 
H rem ;;.ası Esvet A a gene ko· 

~ar k mer · enler n c ktı. ikinci 
M hmudun huzurun eeldi: 

ikinci M hnıut b · ük bir telAş 
ve korku iç.nde kendisini bel.li • 
yordu: 

..._ Ç buk söyle ne istiyorlar. 
D rbal TJ 1ım. Ali Pa."anm mı 
yol sa ' li Paşanın mı kellesini is· 
tiyorlar?. 

-1\" 

im, yolr s .. 11·sl"mı mı 
T yim? 

ır h r b~ı ,ı'\ df"ril .. 
m n Y arnbbi .. Y olcsa, yoK• 

- D!lr 
u. 

nmbnska bir 

rımzın f' lbi-

.açı. 

7 ~ .. ..J 
arı püsl,.ül de 
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Mevaçldı iptidaiyede: Birincilik tazelik 
Fotoğraf hah erer 

ınd D 
o 

ve 

(2ffa 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik aynı sah• Oıerinde devamlı Ye meteklmil bir çahşma aayesinde 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikaaıaın elde ettiği munffakıyctin mabaulüdür. 

Yüze yakın en enteresan fotogt 
lar, sinema, tiyatro, moda, sp 

hikaye ve saire •• 

Halkın sıhhat ve menfaatini dilşünerek, müıtahnratının en fennt naaitle imaline çalı
~an ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkallde alhn 
mad lyelerle takdir ve taltif edilmiş Te daima ııhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
halkın rnğbetine mazhar olmuştur. 

erci : s·zi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Yegane öz Türk san'at eseri 

a Marka Müstahzaratı 
Kutu ue torba pirinç unlan 15-50 ıramlık paket ye kuta Karabiber 

Hikmet Feridun Beyin 

Hazım ile Vasfi 
ye alt gayet merakh bir roportajı ve foto§r 

Perşembe günü çıkıyor 

Şükiif e Itri yatı 
Püre ve çorbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,. ., Kırmızıbiber 

,, ,, Bezelye ., 11 ,, " ,, ,, Tuçın 
,, " Patateı ,, ,, ., ,, ,, ,, Yenibahar 

Türki1n Bügük Bayramını Candan Katla 
" " Yulaf " " n " " " KimJOD 
" ,, Arpa ,, " ,, ,, " ., Sahlep 
,, ,, Fasulye ,, ,, ,, " ., ., Zencefil 
" ,. Bakla " ,, ,, ,. " ., Karanfil 
" " Nobat ,. K•psülll beyaz biber Şiıe 
,, ., Mısır ,, Tuzluldu ., 

we en nefis nişasta son sistem ve•altle ihzar ve imal ecllllr. 

Uğur Gişesi 
Cumhuriyet Bayramını Kutl 

112 ve 111 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcalı, Çapa Marka Telefon: 40337 

Ya 

En makbul baJRm hediyeli Olur Gl1e1i bllets-1 
olacağını da arzeder. 

1:~~~~~~~~.,, 

~HER YERDE 
Pardesüler, kostümler, paltolar ve muşambalar bulacaksınız... Fakat 

Galata'da Karak8yde Kain Meıhur 

ELSIOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Hertürlü Rekabetin Fevkinde Fiyatlarla Daha iyilerini Takdim Edecektir. 

Mandelbera - Burber - Rn mnkemmel yeril Te En aon moda gayet Uzun müddet dayanır 
ry kumatlarmdan imal Avrupa kuma,larm· tık, imaliyeıi 'ttinalı kat'iyyen eskimez her 

edilmlf dan mamul gayet tık ve teminatlı hazır ve 
renkte Te teminatlı tık empermcablize biçimlerde ıpor veıehir ısmarlama 

P r e üler'ni Paltolurı fl~iseler Mu~unı~olor 
Ka ve Çocuk ara mahsus Manto ve Muşambaların 

Jılütenevvi oe Çok Müntahap Çeşitleri Vardır 

~ T edıyatta T eshilat ~ . ' . ,. ~ .. . . ~ . ~ .. 

Adre1: BabılJI caddesi Tayyare Piyan2• Upr 
Ômer Rıfkı Tel. 20342 

VaJdeler! Oiullarıım, lmlamm •• 
:sncenb sizi ıenç ıörmek isterler. 
Cildin ihtiyarlaması BlYOSEL'in 
tedrici bir ıureUo ualmaaından ileri 
ıelditini fen bugün ubat etmiıtir. 

' 

Bu da derjyi ıenç, parlak n muhteıem bir ıurette muhafaza ed6' r '\ unsurudur. Ba tazelendirici ve gençleı tirid hayatiyet umurun~ j, 
Ihsan YAVUZ genç gözükmeli ıadeco TOKALON'un pembe renkteki kremini latİIP""" 

Mide, bağırsak, karaciğer, böbrek, kum ve mesane 
hastalık arına karp en faydalı ve tabii maden suyudur. 

Yemeklerde iştihayı açar 
Hazmı kolaylaştırır. Dünyanın en lezzetli Ye en ucuz maden 

1t1yudur. Bir litrelik ıişelcri her yerde 25 karoıtur. 

Deposu: Sirkeci Demirkapı Nabelhane caddesi No. 17•19 

edebilirsiniz. 

Kadın ve erkek terzisi 
Bütün tıklar hep orada gi

yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbiıenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

Derinb ne kadar aolmuı n meaamatı l'"'femlt .... yaım l~ 
derinleımiı oluna olsun hemen bu aktam p~ renkteki TOKALO .,ı, 
tecrübe ediniz. Munffakiyetli ve müıbet neticeler elde edeceğinizi ~' 

f. J' 

latanbul Yenipoıtahane kar
tıımda Foto Nur yanında Leta
fet hanında. 

''\. 4i.· .. ·" ! . • . \. :. ,. 1 • ı' .. " : . ·,· 7 

1st.anbul Tapusundan: U M d ) d 
Eyüpte Nifancı Mustafa pa1a mumİ Ü Ür ÜğÜn en: , _11 

mahalleıinin Mektep ıokağında • /ı rilf'i-
17 /17 numaralı hanenin nısıf hiı- - Kayserı Bez Fabrikası Monta; işe Jol 
ıeıi Zehr~ ha~mım uhdesinde o~ çalışmak isteyen montörlerin doğru~arı ,/P' 
lup mezkUr hıase Mahmut efendı ruya Kayserideki Fabrika MüJill/ı 
alacağından dolayı Deraaadet ti • .. 
caret mahkemesinin icra memur • muracaatları: (7188) 

'I' luğun.u? 22 eylill 296 tarihli tez - 'llınooı mnnıın1ınınııımm•~--ııı@nınımınıım 
keresı ıle mahçuz olup batkaca D .. f k •• d •• 

1 
.. ..., •• d 11• bir malCllnat olmadığı gibi haciz aruşşa a a mu ur ugun e '1 ' 

ı1111111~111111111111ımıııııı 11 ::~ 11 

evrakı müıbitesi de mevcut olma· . t ~ 
dı~mdan mezkUr haciz ile alakası Münakasaıı ilan olunan talebe etmek iıtiyenlenıı Jıı '( 
olan varsa bir ay zarfında idare- ayakb.bılan için mutedil fiat bu- 934 perıem~e sab;dl'l~ 
ye müracaatı akai takdirde fek lunamadığından bunlann yeni nü· ~uruoıman~yede ~ ) 
edileceği ilan olunuı munelerini görmek ye 360 pamuk ııJ.e ~elıne ııı (fJlj 

~ .~323): A l • ; fanilanın d• eazarlıiına iltiRk • 
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BESLER 
Çikolata Ve Bisküvit F abrikasi 

Sami Ve Fehmi Biraderler 

Fabrikamızın çikolataları, halis süt, kakao ve 

şekerle yapılır. Bisküvitlerimiz nefaset itibarile 

bütün emsaline faiktir. Taze olarak her gün fab

rika satış mağazasından alabilirsiniz. Her yerde 

''BESLER,, 
''BESLER,, 
malıdır. 

Fabrika ve sahş mağazası: 

manıulatı 

mamulatı 

arayınız, 

Türkün 

çünkü 

kendi 

bahçekapıda, topkapı ve yedikule istasyonları 
karşısı No. 10 

Kamaştırmıyan bir ziya ile· ~. 

Iaz mdır 1 
Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, 

kamaştırıcı lambaları uzaklaştırmak lazımdır. 

Bıl YA Mag •z•eına uSlramadan almayınız. 
8 Tol 23407, Abmot Fmi BllAsa olarak 

ı...., tı.. ... ~kçılık Enstitüsünden : 
et· d~ h" . u Alnıanca J T 
lle"İrıe ırtni bilir .. f , ngı ızce, veyahut Fransızca liıan- il lYJ DAAITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN-

'iaı &Jda 50 1. ~~ e endi ıtajiyer olarak alma .. -L.oı._~ K - ~ 
~ it ıra ucret ·ı .... ur. en- 1 TEŞlR BiR ZIYA V ASiT ASİLE ve iYi lt1-ı, ( •dar Bo" .. verı ecektir. lateklilerin ikinci Teıri· l 

.----· 7233) aazıçı Balta limanındaki EnıHtüye mül'aca- §! OP ALIN CAMDAN DlFFÜZÖR ER 

... Muhterem ·· . . 
"llıhu . . ınuşterılerımin 

Q 'AY Onbirinci Yıldönümü' 
SAT 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE J.A. 
TlF BiR ZlY ADAR MUHiT MEY

DANA GETİRMEK LAZIMDIR. 

• 
l E \'ıı..,,k '°;Jiı ile lcatıulor ~ ~. M 1 N 1 1ı Bil . . .. e •Ç••d· reçir •• ı.,;aı dilerim 

SaJıipvea~~~k Rakısı 1 1Y1 TEN V 1 R f 
~-'w1.. ıı: STEPAN BERBERYAN il VE n ES 1 YE 1 
---~......_~._O....;:~t:.::Ar:.AMı:ıım:lıa:ne.:ca::dde:si j i Q L A R A K y A p A R ~ 

~•ı•ıooıı~ııııooııınıııooıııooıııooıııı•ımıwmı~nıı111111wmıınnını~mııoo1111111~mıooıım••ı•mııııınır•-•ı-
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KIS.11 
oR1R 
UZUN 

.. 

Dalgalı 

Neşriyat 

127 w. L. K. 

382 w. L. K. 

1 1 

668 w L. K. 

• 
rı: 

1 35 senesi için (3) yeni ve mükemmel 
model takdim e iyor 

3 mulitelif tip Üzerine inşa edilen yeni TELEFUN 
makinaları KISA, ORTA ve UZUN dalgalarla neşri 
yapan bütün istasyonlan büyük liir berraklıkla zaptede 

Hudut ve mesafe tanımayan kısa dalgalar sayesi 
en uzak memleketlerde verilen konserleri azami berr 
ve pürüzsüzlükle dinlemek imkanı hasıl olmuştur. 

TELEFU KEN 
Radyo makinalarının berrak bir su kadar temiz 

lerini dinlemeden karar vermeyiniz. 

· TE 
Sayesinde 193 senesinin 

KE 
Radyo tekniğine açtığı 1 

ufuklara şahit o.lacaksınız. 

r 
Istanbul - Ankara - lzmir 

4 

Galatadaki merkezimizin salonlarında herzaman y~ni ~ı..S~ 
KEN radyolannı dinliye bilirsiniz. Resimli mufassal katalor' 

• 
• emrinizeamadedir. 


