
~arailya suikastı bütün tefernıa· 
•Yle fitme alınmıştı. Bu film yarm 'i akşamdan itibaren 

) Saray sinemasında 
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Marsilya Faciası \ 
yarın akşamdan itibaren 

Saray sinemasında 
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muhakkaktır!,, 
siyaseti takip '' infirat 

''Yeni bir 
SAYiFA 

4 
harp 

~URUş 

lngiltere 
etmezse 

·~---
------------~------~~~__.:._~ 

parçalanacak,, ! 

''"'dl lako 
CiYada bulunan Doyc;land Cep kruvazörleri 

0Yçland cep kruvazörü 
lstanbula gelecek 

Alınan) 
h .. k .. arın Versay muahedesi 

\1. ~ınlerine göre yaptıkları 
Aırn 1 " gemi nasıldır ? 

kr. an arın -..____ 
uvaıöt'· .. llıefhur "---------
~ l.Ln~n Yak uoyçland gemisi intaatında bir inkilip te • 

l'lret ••lec:eı· •nda T.ürki e lakki edilebilecek yeniliklerle do • 
" .ed l \'e li.ii.-: . k d' uoYst eceai .. nabzı zı- lu olmuından ileri gelme te ır. 
lb•k 'nd tİ-d· J aoylenınektedir Malum oldug"' u üzere Almanya-

"' tad - 1 n ·ı · 
ileti ır, orad ghı terede bulun· ya; Umumi harpten sonra Versay ere . arı k 
lliiı L l•decek •t a ıneınle • muahedesile çok uf ak bir donan • 
t. "Ati \'e hu d 
•ır h b •Uıette . ara a, he - ma ile iktifa etmesi ve hacmi on 
"~\~re &Öre t~!ıt edilmiyen bin tondan büyük harp gemisi 

J> e tır, ' •ınanımıza da yaptırmaması kabul ettirilmİ§ti. 
Lir -~~1~, ln ·ı Umumi harpte "Denizler hakimi,, 
lika ~ il ile kar 

11
1 terede büyük lngiltere donanmasile boy ölçüşen 

~ 1rrıan 1u-u!1 -~~•ftrr. Bu a· Alman donanmaamı vücuda getir· 

" ~ (Devamı 7 incide) ~a.____ti -· az.orunün harp . 

lar 1 hır Zenciden bey:az 
~ nasıl intikam alırlar? 
ltıerikad k 
katilit a oca bir şehir halkı bjr 

~tladrak maktulenin babasına · o .• 
~ . urtmek istiyor 

~ ı lııerık d 
. l1ta1 a a •ık k .. .. . -----
•k·ı lll'ırıın en k ıı ıorulen 1inr 1 k k 
l tUrı Orkun b :s- er çı ar ara , hapishane muhafız· 
~tle · e\'\oel cen b~ cu undan larını geçmiıler, ireriye girip 
~L ~11lden Fi ~ 1 Anıerika eya- · :s-

11rırjı orıda'n G zencıyi yakalamıılardır. 
. )' ,ıc_;_ 0 ldu. ın rinvut 30 otomobille gelen beyazlar, 

1'1bdi L narı Zenci . (Devamı 7 incide) 

Bir lnqiliz siqasisinin 
mühim sözleri: 

"Başkalarına uyar da yeniden harbe 
~İtersek dominyonlar lngiltereyi takip Siyasette de adaSI gibi yaniu: ol

mak istiyen İngiltere. 

etmiyecek, birliğimiz mahvolacaktır!,, -G--a-z-
1
-. _H_z_.-

tngilterenin eski siyaseti gayet ı "Eğer, infirat siyasetini takip 
v.azıhtı: Adalar içinde yaşadığı etmezsek, Britanya İmparatorlu· 
için infirat yolunu tutmak! · ğu parçalanacak, ve beraberliği· 

Fakat, tayyareciligin inkişafın· miz bahvo1acaktır. 
dan sonra, infirat yolunun kai>il o· 
lamıyacağına dair, Büyük Britan· 
yada cereyanlar uyandı. Fransa • 
dan görülen te,vike kapılarak, bir 
çok İngilizler Fransızlarla yeni -

Avrupada ikinci bir savaşa gi· 
recek olursak, dominyonlarımız 

arkamızdan geJmiyecek, bizi yal· 
nız bırakacaktır. 

den iyice birle,meği ileri sürdü· Fakat infirat siyasetini takip 
Jer. Diğerleri de, Almanya ile edersek, gelecek harpte - ki gel· 
.kaynatmak p1'opafandaıını yaptı. mesi muhakkaktır - tamamen hi· 
Fakat, Büyük Britanya da hali ha 
kim olan esaslı fikir, "infirat,, na• 
zariyesidir. Bunun bariz misali şu-

u • 

taraf kalmamız, harbe girmeme
miş mümkündür. Zannedersem bu 
bizim için en karlı yoldur.,, 

Mühim bir hitabede 
bulundular 

Ankara, 30 (Hususi) - Balkan i
tilafı konseyi bugün saat on birde ha
riciye vekaletinde üç hariciye nazırı
nın iştirakiyle toplanmı§tır. 

Saat sekizde Ankara palasta hari· 
ciye vdcilimiz Tevfik Rüştü Bey misa
firler terefine Ankara pa)ista bir ak
şam ziyafeti vermiştir, Ziyafette karşı· 
Irklı nutuklar aöylenmİ§lİr. 

Bu nutuklan radyo ile dinlemiş o-

-- ~v;ı.mı 7 incide'\ 

lngilterenin en tanınmıt ıiyaıet 
muharrirlerniden ve (Deyli Eka· 
pres) gazetesi sahip ve bat mu· 
har1iri Lord Beyverbruk ıon defa 
verdiği bir radyo nutkunda lngil· 
terenin - gelecek bir harbe na· 
zaran - ne gibi bir siyaset takip 
etmesi lazım g!:ldiğine dair, bil
hassa demittir ki: 

Romanya kralına suikast 
mi yapacaklardı? 

Dünkü açilma resminde nutuk 

söyliy--n Necmet · Sal:ir B. 

Tevkif edilen yüz değil bir kişidir 
Kralın trenini yol
danmı çıkaracaktı? 

lENNAdan lngilizce "Deydi 
Herald,, gazetesine yazılıyor: 

"- Romanya kralı Karolün 
hayatına karıı hazırlanan suikast 
planını, Macar gazeteleri daha 
bugün yazmaktadır. Suikast Arad 
isimli bir Romanya.§ehrinde ter • 
tip edilmiıti. 

Kari Karol, müteveffa kral A· 
leksandr'ın cenaze merasiminden 
dönmekte iken Arad §ehrinden ge 
çen cumartesi günü geçmişti. 

Bir plan tertip edildiğinden 

J~r ... lllfllki de delıkanlııı, 

~;d~.~~-:;~fa:~:::.~~v~.~:~ lök~yu~;;;.;.;~~· Kadıköyünde mühim bir 
d, •ı bil' Jca ~uyıe "aynı §e-

t\ l'ok ... ..1·1 ç. .aanıye iç.inde ort bı·r hı·zmet ı • ld 

haberdar olan polis, bir gece evel, 
yüzü mütecaviz §Üpheli kimıele· 
ri tevkif etmiıtir. 

Yakaladıkları adamlar.dan iki
si, Kral Karolün geçmek üzere 
olduğu tren yolunu bozmakla met· 
gulken yakalanmışlardır. 'dı~~~:~::.İ·kı · •· (HABER) okuyucularını! açı ma resmı yapı ) 

~) rd ~ey'Id· ıV erı zencinin b. h 
~.~llld-. he ır.. e Lola isimli .•r izmette bulunmak gaye • 

'l ıtiJ.af Yaz hır kızı öld" d'· sıyle bir "Küçük Uanlar,, ıü~ 
"-~ """".. etli"· ur U• t 

a.._:-ııci deJUca!i. Yazılmaktadır. unu açmııtır. Şimdilik per • 
~,.e ııı··L· 11 lıapıe k 1 ıembe günleri neşredilecek 

0
• 

:"'«ııtd Unını b. d''- onu • 1 b . eıı .. ld ır hı:katle halk an u ilanlar için hiç aene -
i\i tibı &Jlıyordu. Fakat b ın cek kadar az bir ücret, ıatrn. 

L.._ • · ~el 30 oto · .u?- n b k 
~--::-.. 4-erikaJ l lllobıl ıçın a e! uruı alınacaktır. 1 41 

... '1'11eııbire 1 ~r, IOn •ürat- . . Bugünden itibaren bir ay j 
.. ~bıi11 bul ıe~nı~tler ve mah. ıçınde küçük ilan gönderenle- i 

4 ~:.ns:ıu hapiıha- ri ilanları gazetemizde parasız i 
Qra revolver, 1 neıredilecektir. i .... ._..... i ·-········ ..... ·--··---..... ___ 

Kadıköy - Fenerbahçe, Kadıköy • 
Bostancı, Kadıköy - Moda 

tramvayları açıldı 
'Kadıköy- Fenerbahçe Ka·. tramvaylarla gitmişler, merasim 

' onaltr buçukta oradaki muhavvile drköy - Bostancı ve Kadıköy -
Moda lNmv~ halının acılma me· 
rasimi dün yapılmııtır. Merasime 

davetli olanlar Kadıköy iskelesin

den Altıyol aizına kadar yeni 

merkezinin bahçesinde Üsküdar 

Halk tramvayları §irket mürahhaı 

azası Necmeddin Sahir Beyi.n bir 
(Devamı 7 incide) 

Gerçi bu adamlar üzerinde si· 
lah bulunmamıısa da, bir tethit 
çetesine mensup oldukları polisçe 
zannedilmektedir.,, 

Maamafih bu haberi Romanya 
ajansı tekzip etmiı, yüzlerce kişi 
tevkif edilmediğini , yalnız bir a • 
dam yakalanmış bulunduğunu bil
dirmiştir. 

Kübada, Amerika sefirini öl
dürmeğe teşebbüs eden heş sil;. hlt 
adam ya'kalandığrnı da "Deyli He· 
rald,, gazetesi yazıyor. 



Gandi 
Diktatör olmak 

istiyo;rmuş ! 
Dombay, 29 (A.A.) - Gecik· 

mittir. - Gandhi'nin kongre reis· 
Iiğinden istif aaı, kendisinin ya -
kmda diktatörlük salahiyetleri ile 
tekrar iş ba§ına gelmesi için hazır· 
lıklar yapılmak maksadile çevril • 
mi§ bir tabiye manevrasını andır· 
maktadır. Mahatma, kasabalarda 
iktisadi bir boykotaj hazırladık -
tan ıonra kanunu esaside yapıla • 
cak islahat aleyhinde ıilah11z· bir 
mukavemet hareketinin batına ge
çecektir. Kendisi, milli kongrenin 
hitamında faaliyet planının taı -
dik edilmiş olmasından dolayı son 
Clerece memnun olmut olduğunu 
beyan etmiştir. 

Kongrenin sonu münasebetile 
yapılan merasimde bir milyondan 
fazla adam hazır bulunmuıtur. 

--0--

Ankaradaki Iran 
tayyareleri 

HABER - Akşam Poataaı 

-

iki • 
mı kişi açlıktan öldü 

Çinde açlar 
milyon kişidir 
Son zamanlarda bütün Çin ga

zeteleri dünya Hilal ve Salibi Ah
merlerine kar§r !bir beyanname 
neJrederek yardım istemektedir· 

Çingeneler bir Krallık 
rmıya çalışıyorlarmış. 

ler. 
Gazetelerin yazdığına göre ha· 

len Çinin on dört eyaletinde yüz 
milyon halk açtır. Yalnız son dört 

• alenin 
"Harp lehinde propagan

da yapılıyor,, diyor 
ay içinde burada iki milyon kişi Moskova, 29 (A.A.) -Gecik· 
açlıktan ölmüştür. Bunun en bü- miştir: Tas Ajanaı bildiriyor: 

yük sebebi Çinde bitmek tüken- ı ikinci Te!rinde baılıyacak 
mek bilmiyen dahili harpler ve üç olan Sovyet intihabatı münasebe • 
ıene a&a arkaya pirinç mahsulü tile M. Kalenin neşretmit olduğu 
yetiımemesidir. Genç ve kuvvetli bir makalede diyor ki: 
nesil harp etmekle meşgul oldu- "Yakında yapılacak olan inti • 
g"'undan tarlaların lbüyük bı"r kısmı h b · · "'b" · a atın ıstısnaı ır manası var • 
da ihmal edilmiştir. Kuraklık ta d 5 ' t R 1 kü't 

Hindistana 
dönmek hakkını 
bile satın alacklar 
Varıova, 30 (A.A.) - Lehistan 

çingeneleri ikinci Mişeli bet sene 

müddetle yeniden Kıral intihap et
mitlerdir. Gazetelere nazaran, çin

gene kırallığr tesis niyetindedir ve 

bu maksatla İngiltere hariciyesile 
temaı edecektir. Çingeneler Hin-

31 

in ı .. -
' 11' " Fırka siyaseh .. r 

den zarar görU h 

) Mr·~le 
Londra, 30 (A.A. - k d,_ 

win, beyanatta bulunara ' k 
tir ki: k .. ft1 

"'p u 
"- A vrupanın bugu 'liJ d 
• "f b"r fpgı yetı karşısında zat 1 • ,pi n· 

kumetinin nasıl bir tesır \ot', b 
1 ... . • d"" .. d"kçe titrı l 
ececını uşun u . . tilt1' \i 
içtimai ve demokratık ıt r 

ve sulhun en büyük zıııt•~' 
cı'' fırkalara mensup, d.ure~ il b 

yellerden müteşekkıl ııııl 
metin devamıdır.,, •·1 · ası 

Sir Con Simon da, sıY 
ki mesainin devamı wıı.JJO 
bahsetmiştir. ~ 

Londra, 30 (A.A.) -
kil M Mac Donald, bir :rıU 
milli hükumetin devlet ıner ~ 
her vakitkinden ziyade .,.1 

min eylediğini söylerrıit 'le 

tir ki: 

Ankara, 30 (Hususi) - Cüm
huriyet bayramımıza iştirak et • 
mek üzere buraya gelen lran tay
yarecilerinin cuma günü hareket • 
leri muhtemeldir. 

. . \ ır. ovye us yanın ame e 
buna ınzımam edince vaziyet büs- l l · k · t k k""lt"' 
b

.. .. f . b" k . . e erı gere sıyase ve gere u ur 
utun ecı ır şe le gırmış bulu- . 

D h"ld 1 h be 1 bakımından haylı büyümü!, terak· 
nuyor. a ı en ge en a r er- . . . . . 

distana dönebilmek hakkını ıatm 

almaya bile hazırdırlar. 

Atinada 

"- Biz haiz olduğuııt~ 
yet ve istikrarı muhafaza 
tiyoruz. Memleket, bu:rıdaıl 
Fırka politikasına rücu ede 

-o-

ti 
d 

İran ve Irak tayyarecileri şe • 
refine dün gece Orduevinde bir 
ziyafet verilmi§tir. Misafir tay ya • 
reciler dün Gazi abidesile ıehitler 
abidesine çelenkler koymuılardır. 

-0-

Mektepler yann açılıyor 
Ankara, 30 (Hususi) - Cum • 

liuriyet bayramı münasebetile ta • 
til edilen mektepler per§embe gü· 
nü açılacaktır. 

----o--

Ressamlar sergisi 
Ankara, 30 (Hususi) - İstan

bul ressamlar sergisi bugün ismet 
Paşa Kız Enstitüsünde açıldı. Ma· 
arif Vekili, Maarif erkanı ve bir 
çok halk sergiyi gezdi. 

-<>-

Bayramda, Berlin elçiliği
mizde kabul resmi yapıldı 

d ı ld ... .. f k' l"kt kı elmıştır. lnzıbat ve mesulıyet en an aşı ıgına gore a ır ı en . 
t 

·ı l k b" h ld hısleri de amele kütlelerinde bü • 
amamı e çıp a ır a e gezen 

milyonlarca halk yakında yiyecek yük bir inkitafa mazhar olmuştur. 
bulmak için büyük şehirlere doğ • Hiç bir memlekette Rusyada ol-
ru akın edecektir. duğu gibi halk kütleleri bünyevi 

bir suretle devletin umumi ıiyase • 
Bütün bu facialara mani olmak 

için bütün dünya Hilal ve Salibi 
Ahmerlerinin yardımından batka 
bir çare görülememektedir. 

-<>-
Avusturya Nazilerlerle 
münasebatı kesiyor 
Viyana, 30 (A.A.) - Şu,nig 

kabinesinin aldığı kati vaziyet, 
Alman muhibbi eşhas ile uyutma 
ihtimallerini tamamen bertaraf 
etmektedir. 

ti ile alakadar değildir. 
Şimdiye kadar bir çok terakki· 

yat elde ettik. Fakat bunlar birçok 
gayretlerle, kuvvet ıarfile ve se • 
bat sayesinde elde edilmiıtir. 

Beynelmilel vaziyetten bahse • 
den M. Kalenin, bundan daha bir 
kaç sene evvel harp arzularının 
halk kütlelerinden ihtimamla giz • 

lenmekte olduğun~ bugün ise açık· 
tan açığa harbi halkın ho~una ıi • 
decek bir ~ey haline getirmek için 

Alman muhibbi eşhasın şim • ç.alı!ılmakta ve harp lehinde hu • 
diki vazifesi sabık çiftçi partisin- dutsuz reklam yapılmakta oldu • 
den baılıyarak nazilerin mutedil ğunu ve bundan bilistifade birçok 
kısımlarına kadar olan birbirlerin- devletlerin silahlarını artırmakta 
den ayrı muhtelif grupları bir a- bulunduklarını yazmaktadır. 
raya getirmektir. Milliyetperver- M. Kalenin "Yakında yapıla • 
ler fikirlerini bildirdikten sonra cak olan intihabat bütün dünyaya 
başvekilin hiç bir grup tarafından tamamile bambaşka bir manzara 

Fevkalade tedbir
ler alınıyor 

Atina, 30 - Yunan hükumeti
nin, itlerine müdahale edici bir te-

şekkül saydığı, Cumhuriyeti Ko • 

ruma Birliğini lağvetmek niyetin
de bulunduğu tahakkuk etmiıtir. 

Amerika ve ticar~ 
mütekabiliyet es !ı 
Vaşington, 30 (A.A·) ~ 

ri mütekabiliyet muahedele 
mak için tetkikata meroı.ır 
yon, Amerika camcıhl< 
patı-on ve amele murabh' 
dinlemiştir. Bunlar, Sel 
yapılacak muahede de 1 
resminin indirilmesine i~ir~J 
leri gibi gümrük resminırı ~ 

Yeni Yunan Dahiliye Nazırı, ya, Almanya, Çekoslova1'1'~ 
Adliye Nazırı ve Poliı Müdürü ile ziyade mazharı mÜ!aadc 
bu husus üzerinde aöril§müşler - kot kaydinclen istifade ed Al 

dir. Hükumet Atina ve Pirede fev- diğer memleketler eşY'ı·· 
kalide askeri tedbirler almakta - te§rnil edilmesini istemişle~ 
dır. Bu tedbirler, hükumetin cum· ponlar, yüksek gümrük re•~ 
huriyeti koruma birliğini lağvet - ne rağmen, Amerikaya yer 
mek husuıundaki niyetini göster - dan yüzde elli düşiik biri 
mek itibarile manidar telakki edil- mal satmaya muvaffak ol 
mektedir. dır. Amerikan amelesi, :Be 

Cumhuriyeti Koruma Birliği er· melesinden dört ve Japoıı~ 
kanından bazılarının da Yunanis- lesinden de beş l<erre yük 

tandan uzaklathrılması düşünül -
mektedir. -o-

Berlin, 29 (A.A.) - Gecilanit· ilerye sürlen hiç bir şartı nazarı gösterecektir,, dedikten aonra 
tir. - Türkiye Cumhuriyetinin te- dikkate almıyacağım söylemiş, Sovyet Rusyamn Leİıinin ülküleri· 
sisinin on birinci yıl dönümü mü • bilakis teşriki mesai esasını tes - ni tahakkuk ettirmit olduğunu 

delik almaktadır. J 
. . . .·Kazanç kanunu ha 

Atına, 30 - Atına Emnıyetı • • fi 
hususiye müdürü Stavropulos de. yenı hır teb lJ. 

nasebetile bugün öğle vakti Türk kil etmek üzere Avusturya ha;i - söyliyerek sözlerine nihayet ver • iiıtirilmiıtir. Yeni kazanç kanunu 
ıefarethanesinde bir kabul resmi cindeki siyasi anasırla ve hassa - mektedir. .. -<>- vilayete bir tamim gelıııf J 
yapılmı,hr. Sefir Hamdi Bey ile ten nazilerle her türlü münaseba- -0- M. Bartu, mallarını Fransız liye te,kil~tına bildiriJnıİ,, 
refikası bir öğle ziyafeti vermit • tın kati srette kesilmes!ni istemi§· Çin Ankaraya elçi akademisine hibe etmiş na göre, l~gal ettikleri ~ 

. 1erdir. Bu ziyafette Berlindeki tir. •• d • gayri safi iradı üzerind~~ gon erıyor Paris, 30 (A.A.) - Müteveffa t• b" · ··ı 11 fi d _.,iJ 
Türk kolonisinden birçok zevat İ· --o- a 

11 
mu te e er e, ••· 

B B hariciye nazırı M. Bartu, vasiyet· b 1 b ,li 'J 
le Berlinde tahsilde bulunan Türk uJgaristanda tütün Nankin, 30 (A.A.) - u sene- aş angıcı, eyannaın ~fr 
talebesi hazır bulunmuşlardrr. inhisarı nin başlarında Türkiye ile Çin a • namesile bazı hususi hibeleri icra leflerde olduğu gibi ta 

Türk talebesi, bugün öğleden raaında dostluk muahedesinin im· eylemek şartHe bütün malını Fran· tidasıdır. • ,/) 
sonra Türk kulübünde bir tenlik Sofya, 30 (A.A.) - Dahili is • za&ı üzerine Çin hükumeti Anka • sız Akademisine vermiştir. Ken • Beyannameye tab• '"' 
tertip etmiştir. tihlak için tütün üzerinde devlet rada bir orta elçilik tesisine karar disi, Fransız akademisi azasından· mükellefler: lkinciki~ 

Bu akşam Türk Sefiri, bir ziya- inhisan tesis olunmuıtur. vermiştir. dı dan birinciknnun nih• ~ 
fet verecektir. Bu ziyafete birçok ·-----s:m--[!ılll:aıcı-mmmı:ı111111 ________ , ____ , ____________ .._. dar devam eden takvifl'J~ 
zevat meyanında bilhassa Harici- C'aba/ı t l • J. • l ? 1 fmdaki ticaret muarrıel~ ~ 
ye Nazırı M. Fon Nöyrat ile Müs - ~~ aze e erı ne Ul'IJOT ar• beyannamelerini kantıJl ~ 
te§ar M. Massner, İngiltere ve ------a::111-ıammamzı-=z:dmıı:ıc11ı:::m::1mc:1111~.------ lediği şeldlde hazırlaY• f' 
Sovyet Rusya Büyük Elçileri ve l' AKIT - "işaretler,, sütununda, teslim olmuş. Kaleyi de, böylece, lıaatalığının derecesi talwıirı cdilemi- yılınrtakip eden niarl ~rJI' 
Berlindeki birçok orta elçiler da. Sadri Btcm IJey, "insan şerefi ve ta- başkalarına bırakmış. yor ama, ölürse yerine kimin gcçcce- tahakkuk dairesine veft I 

t d.l • I d' rilıi tefrika,. scrlcvlıasiylc yazıyor : Uydur uydur yaz! ği mesele tcıkil etmektedir. /ngiltere, -O--- ,.ıl 
ve e ı mış er ır. T •. , b" ld · ' · S · · "ı -~~!t -<>- arilıi tefrika ismiyle çılmrı eser • Gerçi, yalancınırı mumu yatsıya nu uzunu ır e en tcnnn ctmeı.: ıste- anayı sergıS fY. 

!erin ekserisi yalan dolan doludur. kadar yanar amma, bu arada namus- diiinden bu ııkta kral Fuadın r·arisi Ankara, 30 (Hususi>./ ~)J f 
Diş tababeti kurultayının Elbette, bu, bir gün, aksi tesirini gös- lu adanılar·ın şereflerini lıaysiyctlerini olan çocuk vasıta iyle bu ı-azifcyi gör- sat ve tasarruf ccmi)'cta 1 ,el''~ kararlar1 terecektir. Zira, "yalancının mumu mürekkep, kağıt ve para lıalinc ko- düremiycceğine kaildir. Onun için, tertip olunan 1934 şıı.fll'lt· .. ~ ~ 

t Ji d ı d' b' eski Hidivin biraderi Melınıct Alinin p ~,J Dit tababeti kurultayı dün aon top- ya sıya ·a ar yanar.,, ıye ır mese- yanların lıicabını duymak ta gene biz· gün, cemiyetin yeni >'" ,,;J yr>/ 
lan K l d 

le vardır lere du"I:u··yor lıükiımet ba11ına getirilmesi meuzuu • 8 Ve,.. tııını yapmııtır, uru tay a ıu tek· • Y • Y binasında bızzat at 
balıstir. 

lifler kabul edilmiıtir. Fakat, bu . (tarilıi tefrikalar) ın lıt/Ll~IYET - Alımet Şükrü Bey, fından açılmııtır. . 19' 
Dit tababetinde kullanılan uhlahla- yalanlan, masumane olmaktan da çı· "Mısırda siyasi bulıran,, serlevlıcuiyle Bundan dolayı ı·aylıa Paşa r·c kra- ismet Paıa Hazreti~~/ 

nn t~biti ve dil kurultayına bir liıte kıyor; bazan insan şereflerini de le. dün (Haber) de bildirdiğimiz Mısır ve lın mabeyincilik rolünü oynıyan lbreşi betle bir nutuk sö.y ~ıerrı _,,''icO"'. ~ .1 

halinde verilmesi; keliyor, .ıllcscUi, bunların birinde, lnnilterc ilıtil<ifını talılil ediyor: Kral Paşaya bu t'aziyct lıoş görünmemekle, ~ • ,.lr f 
lran ve Suriyeden de mürahhaslar Yarıya müdafii Bsat Paşa, hakikatte- Fuat, lngiltere ile münasebetini tan- lngiltcreye mümanaat etmektedirler. Balkan akJıye _..,#Jfi'~ ~ 

~.;!!'ltlak ıurctiyle Balkan devletleri a- kinden pek başka olarak tast'ir edil· zinı edemeyen Vefı fıraksı yerine Sıt- Yarım asırlık tarih göstermiştir ki rııP: 1 r 
~® Mr dit tnbabeti kongresi top- mi§tir. Bu kumandan lıerkcsin bildiği kı Paşayı getirmiş ı~ idareyi kendi • lngiltereye muhalif olan 1cuıırıctler Mf. Balkan akliye ko tı''~ 
!anması; gibi, tanı bir asker olarak çarpışmış- line almıştı. Sonra, Sıtkı Paşa yerine ıırda tutunamanrışlardır. Şimdi de, fecek yıl şehrimizde t•Jc":Jl'' 

Ağız ve dit bakımının halk arasın.- tır. Halbuki, sözde, bugün, büyül.: ünl- Yalıya Paşaya kahine teşkil ettirdi. ayni nctic<'yle karşılanması kuı·vetle yında toplanmaiar~. 11 !Jat' 
da ehemmiyetle tamimi.. formasını giymiş, düşman ordusuna Fakat, şimdi, kral hcutadır. Ger~l muhtemeldir. mi§tir. kongre on gu 
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.. dostum üslim 
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ŞJıiı:-' me4tupfucı 
-....-. - 6-2 -' '-" -

f ı Anneler b b 1 
hocaı : a a ar, ihtiyarlar, 

Bı nr, daıma 'h · ler• !U nası atı verir -
deır; • 

z tarife f 16 yaşında ı 
Şark demiryollarında da iki suçlu 

1ale 

arülaceze fenamı 
yahu?! 

- Aka Gündüze -
Emektar ve düıkün muharrirler i~n 

Darülacezede bir koğuı hnzırlıyacak • 
lnrmıı diye telaı ve üzüntüye düımüı
ıün f 

-Oğl ' J kaUanaı . "!Dl··· nsan erkenden 
. fJ Z ı ıtıne başlamalıdrr 

anned · ._ • 
jlİt dclha . • erım ~i bu öğüdü benden 

P' n·· ıyı tutan yo'......__ z· d'" .. un: Erk Kmr • ıra, uıu· 

çok ıyı 
netiler vermiştir 

dl ba 1 en ne demektir? c·· .. r .. , adığ • unun 
j~1' füad'k• 1 :z: tnan değil midir?Yani 1 

ı ı ı ati , 
b rıırnd ere nazaran gece ya-

Şark demiryollan 29 T eırinivvel
dc Cümhuriyct bayramı münasebetiyle 
Edimeden ve Trakyadan ıehrimize u -
cuz bir teren seyahalt tertip etmiıti. 
Bu trenle lıtanbula 400 ki~ gelnüıtir. 
Gelenler cumartesi günü Edirneye dö • 
neceklcrdir. 

d an 8onr b h ~ e bir d d' a aa oluyor. Ben 
L e 1 tnİ d" b ,, ıtıi1 h 1 Y ı mat aaya gel-

u unuyor p 
hp çalı ma.. urn. açaları sıva-

t ah·· ga b şlıyoruz ••• 
ıı, ıaat •· b 

ta, bizim "·· uç ucuk dört olun-
-Yor.. A ,_oğlc,, z rnanımız geli • 

ClHIYOruz 
Alınanyad ... 

•attayjj nef okuyan, t hsilini 
f..ace.t • ıse kısmında yapan. 

, iarıp b" , 
llıiiea&ea . • ır teıadüf neticesi 
rı· . emı:z:ın b k 1 ıdare ed 1 makineleri· 
Orhan 1> enl çalışına arikadaşmı 
l'\ı oey e .. ı 

ı: Yuz yüze bakışr.yo· 

B liaydi hakalnn 
" u l\aatte gid'I ... 
_ardır: s· ,_ . l ecek bir tek yer 
tın ır~ecıde • . .. 
d Çtlleçev . Yınn1 dort flaa • 
e ~ ... ,_ re Y•rnıi d"'rt 

rı ~U{ bulun • 0 s atinde 
r.... an ı~kenıbeci dükka-

t Çakrr l 
0ı.ır orgi Efe d" • 
l' llatnı oförl n lye a1t olan 
en Yokt er araaındn b'l . dö ur san ı mı • 

' ilen feneri ırnn. Beyoğlundan 
tlntiın· · eeç aönd ·· ·· ı 5·.;ı 1Zın 1~·l • urmu, er ve 
lrtee • • ,..~: erı v 

~- tının :nı h e esnafı da 
''4l1\tr eg Ur • k 

Şark demiryollan yazdan beri ıık, 

sık yaptığı bu tenezzüh trenlerinden 
kazanç temin ettiği için Edimenin kur
tulu§ bayramı olan 25 Teıriniıanide Js. 
tanhuldan Edirncyc bir tenezzüh treni 
tertibine lau-nr vermiıtir. Bu trenle 
lstanbuldan Edimeye dört lira ile gidi
lip gelinecektir • 

Diğer taraftan ıirket umumi tarife
ıinde de yüzde yirmiden otuuı. kadar 
tenzilat yapmııb. Bu tenzilatm da yol
cu nakliyatı üzerinde hayli tesiri olmuı
tur. Kııın otobüsler çamurlara şapla. 
nıp kaldığı için Trakyaya gidenler bu 
mevsimde trenleri tercih etmektedirler. 
Bu itibarla şirket tenzilattan zarar de
ğil, bilakis kar edecektir • 

Şirketin kısa bir zaman enel indir • 
diği ücretleri yeni baıtan eski hadddine 
çıkaracağı yolunda ortaya çıkanlan şa
yialara alakadar makamlarca tekzip edil
mektedir. 

Gümüş paralar neden 
piyasaya çıkmadı 

l·İ lf enıbecisini 
Rey o~~\ e.ln \h,._ Gümüı paralann piyasaya on gün 

IJ Und ~o1 -.ıata, &a, t • d kadar sonra çıkarılacağını yazmııtık. 
aa, lata b " ''de\> a. ın e nasıl Bunun ıebebi darphanede mevcut basla 
tinde · ~ ul\lıı d.. c._ltQ. irad açık· l§1t '4 

0 
makinelerinden ancak bir tanesinin ça-

" ırv ııtm a ı mesı ır. ıgcr 2 m ınerun "ebebı" . eınhecı'ler a ırkt('.,.k yerle- ] 1 b"I "d' D'V 5 ak" . 
111 d ·~'-' sı fendi b· U'llranııı k ır. Bunun çelik kalıplan henüz hazırlanmamııbr. 

he, b 1~e §Öyle alfaa1 Müslim Bir tek makine ile yapılan paralar, 
tlıiı ~ı l>a.ça. 1? "L. anlattı: '"lşkem• pİyaaada ha lnn isteğine kafi gelm.İyece-

l'l}'eceıtJ 1111 hizi:m. • • ğinden paraların piyasaya çıkanlmaıı 
tnecbu . er~ ti Pışırdiği-
hu ~drıyetinded' erle kaYnamak on gün daha tehir edilmiıtir. 
·ı ' " et l ır de Bu on gün urfında bütün baskı ma-
t tinci 0 llıuıtur ! onun için, kinelerinin kalıplan hazır edilecek ve 
ttıidea·ge'bep de İ~ '' Her halde, hepsi birden faaliyete geçecektir. O za. 

S •. ı,h•ne ........ ,_ e'lv e. rnbenı·n •arhoş • "ld"'"" 'k ... 
0 

.,~ .. man ıstenı ıgı mı tarda gümü'" para 
.. a, m_ C?'ı }' :r 

hıl'or! ~arşı, ıı, § 1 gelmesidir! bulunacaktır. 
·· u mal 111•• • H lk b • l M .. ' uşterı bu- a u yem para an büyük bir ala-

ı~ UgJiın ~ ka ile beklemekte<fir • 
l\f ol ~fend· . 

Ço'k un diye ıye, ıfk Önceleri 
•uaıı ' inesi ... · ' tiınd· b· er sord .. 1- eeıne dair bir 

. l l • ~· oh 
•r b··t·· r ııkemL : r anin hen, 
. u un•- '1ecı d"kl,.. 
ıle k ~r sila.t b u tanına da-
' oy.... t u· ~ellıbe ... ~ 1>8.çasın ı:yoruz. Dana 
tır. P•§irirk ın farkı nedir? lş 

' Pa.ç • en tuz t ~Ult·· a ıae d .. 1 a arsan kara-
t' \lr,, li agı ır, erir •-· ·· 
•tı ld eıapJn k" , e~ız go-
ll. edine .. r, ırlenen k~ 1 
"''ll\I Uore tut ı a.se e-
t arı h .... u,ur .• llh ilh 

tıı takat ~~ ogrendik. , ... 
llrıav ' uılim'le 

ol\a.ı ere zemin· • Yavaş yavaş 
Ilı\': s_ıkan &azeteınl l • geni§lettik -

... rıy erın "lk 
llteb'-I <>tuz. Okuy 1 sayıları-
d "~ 1 1-{ Or,, Ji"' d" 
\, l>eıt" ~-er h her, her ;.k~selere 

lla.dir t so~ ln\ine,..... ı 1 ır, on-
u eaad"'f • ver erde b"l 
c{'ndırıyoru tJediJen bir akait •. e 

eve · ~er ııt. • esır 
1\ ~elik e'- ;ı-eyı takip ed" 

Pttıad -.uıeden ıyor. 
}'Uri.it" a.n, kısa v • ~e ukalalığa 

uy0 ' ecıı :rn .... _1 ~ll " r. Ciddi Uwı ealar 
1 e •a-. Yet, nanı 

' ~ ·•1 •tniyet us, leva -
llıe]f • llıefhuın1 ' Yorulmadan ça-

el'in' arı ıe • • J\ ı te§k"l . ' cıyenınin t 
C rkada ı edıyor. e-
elaı 8 §larnnızd . 

lu :: e~ Vardır Manl hır sakallı 
"etnı· · e ete . 

te.nın lf olan ve h P 'lllı.idür -
lfbıd an hu zatın b' oş~_ohbet diye 

8.tı ç•'- ır sozü h • 
......... \l·"'Ull z: ıç ak-

A U "'ilah cutJarrn b 
ıu ~raf rnd azıları n l 

}>a,. d an güz 1 ası 
)'\ı~ e. rl:nııı a b e 'Ve lenasüp-
1 "1 ~ , azdarı d 
8.r d ' tıbUr b a Yaınrı 

a a ... ı gam ursa d" 
~lll"jr J dir: K" . . ' lJtıağ. 

r, k· •m•nın h 
•ı~ ... l)· •tni ahlaksız klın· afız.aısı 

lllıağ tenasüh:. ı zeka
u(VPek az kİm-

8-rt Q) 
(Dcvnnu 7 . . 

ıncıde) 
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Bu seneki fındık 

mahsulümüz 
Bu seneki fmdık rekoltesi bi

dayette (180000) çuval tahmin 
edilmişti. halbuki rekoltenin 

(lJOOOO) çuval olduğu anlaşd
ımıştrr. Buna mUkabil ispanyada 
bu sene fmdık rekoltesi şimdiye 
ikadar görülmemiş bir §e'kilde faz. 
la olmuştur. Fmdıldaırmuz lspan
yadakilerine nazaran pahalı olma

a?1a rağmen cinsleri iyi olduğu i
çın Almanya tarafından rağbelle 
alınmaktadır. 
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. · bir İtalyan 
tayyaresi geliyor 

Yan B .. ··k n .. uyu dere tayyare istas· 
yonuna uç ton ağırlığında ıaatte 
270 kilometre yapan ve • 

1 
• • 

d .. ıçensın-
e uç tanınmış ltalyan tayyareci 

bulunan bir ltaılyan tayyares· 
lecektir. 

1 
ge -

t ~u tayyare on gün evvel Tryes. 
e ıle Mabva arasında 4446 kilo -

metre hattı müstakim . tik . d ıs ame -
tın e mesafe rekorunu kımıı§br. 

-o-

Yumurtacılar toplandı 
lııtanbul yumurta t • I • acır eri dün 

tıcaret odasında t toplruuruılardır. 
çtimada; ihraç limanl :ı_ -

kontrol k • annaa bır 
b • kıl onıııyonu bulunmaımı mec • 
urı ıın l'Um t 'h • ur n 1 racı nizamname • 

mucılunce teıkil edilecek olan ~omiı ıı 
Yona aralarından b" .. • 
lerdir N" ır murnessil seçıniı • 

. ızamname ön.. M d k" l'inni d"'rd"" umuz e ı ayın 
o unde tatbike b ılanacakm 

I! 

Bir kıza taarruz edenler 
mahkemeye verildiler 

Resimdeki iki genç Çatalcanın Ana
§8 köyündendirler. Her ikisi de on altı 
yaılannda bulunan bunlardan sağda
ki Ali Osman ve soldaki Ahmet ismin· 
dedir • 

l kisi de kn kaçırmak cürmünden 
suçludurlar. Ahmet yapbklan iti sıkıl
madan şöyle anlabmı§br: 

"- Köyümüzden Müınin kızı Ay
ıe ile küçükten beri beraber ıezer, ko
nuıur, yer içer, yatar kalkarız. Yatı • 
mız bÜyÜdükçe biribirimizi fazlaca 
rıevmeğe baılamııtık. Geçen çarıamba 
günü aktnm üzeri ben arnba ile ta§ ta· 
ııyorudum. Sevdiğim kız, tanımadı -
ğım birkadınlabana haber göndermif ... 
Kadın yolda arabamı durdurdu. Ve ba· 
na kızın hemen kaçmak üzere olduğu • 
nu söyledi. Ben de arabamla kızın bu
lunduğu yere gittim ve aldım Tepecik
te bir akrabamın yanına götürdüm. 
Gittiğimiz evde kiınsedkler yok idi. 
Evin içine girmiyerek arkadaıım Ali 
Osman ile beraber üçümüz evin &aman· 

lığında yattık. Fakat ben kızı almak 
için bu i§i yaptım. Ve hem de alaca· 
ğnn. 

Ali Osmanm anlattığı ıekil de he
men lwnen ~hmedinkinin aynıdır: 

Çatalca müddeiumumiliğinden la • 
tanbul müddeiumumiliğine ıelen ev· 
rakta selahiyctsizlik dolnyııiyle lstan -
bul ağll' ecza mahkemesinde muhake • 
meleri yapılmak üzere bu çocukların 

gönderilmiı oldukları bildirilmektedir • 

Bu da 15 yaşında! • 
Henüz on beı yaılarmda olduğu hal· 

de Beyoğlu Ziba sokağında umumhane 
sermayelerinden Melahat isminde birini 
dost tutarak bir müddet devam ettikten 
sonra geçen perşembe geceıi aon dere
ce aarhoı olup bir daha (İttiğinde Üze• 
rinde bulundurduğu jilet bıçağiyle dos
tunun ( ! ) yüzünü kestiğini evvelce 
yazdığımız Sabri dün adliye tarafından 
tevkif oll'!narak tevkifhaneye gönderil· 
mİ§tir. 

Rüşvet almaktan suçlu 
zabıt katibi 

Dün öğleden ıonra asliye birinci ce-
za mahkemesinde, Galnta nhtım aalo -
nu polis mürettebabndan iken hamalm 
biri vaııtasiyle bir yolcudan jki lira 
rüıvet almaktan suçlu Muhteıem Efen· 
di ile bir maznunun tahkikat evrakını 
eJJi lira mukabilinde imha ebnek teıeh
büsünde bulunduğu sırnlarda müddeiu· 
mumi muavinlerinden Ahmet Nureddin 
Bey tarafından cürmü meıhut halinde 
yakalanan asliye üçüncü ceza mahke
mesizabıt katiplerinden Cemil Efendi • 
nin muhakemelerine devam olunmuı ve 
her ikisi de muhtelif sebepler yüzün • 
den geri bırakılmııtn-. 

Bir sene hapis 
Çcmberlitaıta bir fırından para çal

maktan ıuçlu Sabri Efendinin muhake
m~i Sultanahmet ikinci ıulh ceza 
mahkemesinde görülmü~, ıuçlu bir se
ne hapse mahkWn olmuitur • 
Açıkgöz misafir 
Misafir bulunduğu Ogiist Efendinin 

evinde ev sahibinin elbiselerini çal • 
maktan suçlu Lcon Efendi nsliye üçün· 
cü ceza mahkemesince üç ay yedi gün 
hapse mahkum edilmi§tir. 

Heybeli kazası davası 
Heybeliadnda 33 kitinin boğularak 

ölmesiyle neticelenen deniz knzası hak· 
landaki muhakemeye önümüzdeki hal· 
ta ağır ceza m8hkcmesinde başlanacak· 
tı~. Tahkikat evrnkı mahkemeye veril· 
ltılf bulunınaktftdJD 

Kasketlerinde mutlaka 
renkli şerit 

bulundurulacak 
Orta mektep talebesinin kas· 

ketlerinde sarı şerit, san'at mek
tepleri talebesinin kasketlerinde 

yeşil, hususl mektepler talebesi

nin kaısketlerinde kül renginde şe· 
ritler bulun.maktadır. Ecnebi ve a· 

kaliyet mektep talebesinin kas· 

ketlerinde böyle şeritler bulunma· 

dığr, bazen talebe olmayan ço

cuklarla kızlann talebe kasketle· 

ri giydikleri görülmüştür. Maarif 

dairesi hususi mekteplere bu hu

susta tebligatta lbulunmuştur, ta· 

lebe kasketlerine şeritlerin derhal 

takılmasını bildirmiştir. Bundan 

başka zabita dünde talebe olma· 

yanlann kasket giymelerinin Ö· 

nüne geçilmesini istemiştir. 

Elektrik şirketi tasarruf 
yapıyor 

Elelrtrik ücretleri indirildiği için 
elektrik §İrketi tasarruf maksadile ha • 
zı kararlar alını§br. Bu arada memur • 
lara senelik iltrnmiye vermemek, mün
hallere yeni memur almamak gibi karar· 
lar vardır. Bunlann neticesinde me • 
murlam fazla iı yükletildiği, ceznlar 
kesildiği yolunda bazı ıikayetler yapıl
mııbr. Şirketler komiserliği §ikayet
leri tahkik etmektedir. 
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Universite derslerini her
kes takip edebilecek 
Üniversite derslerini her yurtda§m 

takip edebilmesini temin için bu sene
den itibaren fakültelere dinleyici talebe 
kaydedilmesi kararlıııtınlmııtır. Bu 
talebede tahsil derecesi aranmıyacak -
tır. Kendilerinden kayıt ve devam üc
reti alınacaktır. lmtihanlara girmeleri 
ve diploma almaları mevzuu bahis de
ğildir. 
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Hapisaneler ıslah ediliyor 
Adliye Vekaleti ceza müesseseleri • 

mizin ıslahı işiyle uğraımaktadır. Edir
nede hapishane ittihaz edilen eski yanık 
kı§laya muhtelif hapishanelerdeki u • 
zun müddetli mahkUmlar gÖnderilme
ğe baılnnmı~br. Mahkumlar burada ya· 
kalan numaralı elbise giyecekle~ ve 
muhnkkak çalı§8caklardır. Kendilerine 
buna mukabil bir Ücret verilecek, bu -
nun bir kısmını mahkUmiyct müddetini 
bitirdikleri zaman alacaklardır. 

r ııtanbul hapishanesi de tamir edil • 
mektcdir. 

Adliye ıstılahlarının 
Türkçeleri bulunuyor 
Adliyede kullanılan istilahla • 

rın türkçe karşılıklarını bulmak Ü· 

zere çalışan adliyedeki komisyon 

işini yakında bitirmek üzeredir. 

Her vilayet adliye dairelerinde bu 

şekilde haızırlanan karşılıklar ve • 

kalete gönderilecek, bunlar üze -

rinde bir karar verilecektir. 
lı -

Türk ofisi 
Bir gazete, Tiirk ofisinin lağv· 

edileceğini yazmıştı. Bu haberin 

doğru olmadığı anlaşılmakta&hr. 

Mensucat ustabaşıları 

Fakat ne için bu telaı ve üzüntün, 
Darülaceze fena yer mi yahu? 

Orası lıtanbulun· en ıüzel yerle
rinden biridir. Orada öyle hava, öyle 
manzara vardır ki, hani, Çamlıca ade • 
ta oranın yarunda solda sıfır kalır! 

Kiğıthanenin ergovanh ve katır • 
tırnaklı ıırtlnnna belini dayamıı olan 
Darülaceze hele ilkbaharla yazda pek 
tadına doyulmıyan bir yerdir J Aıağı
da, meneviıli çayırlar anuından ge • 

çen yılanvari Kağıthane deresinin et· 
rafında zurnalar, klarnetler, çifte na• 
ralar ilkbnhan şcreflendirirken bu te • 
pedeki fukara yatağının dıı bahçesine 
kurulup aşağının bu hayhuylu bahar 
cünbütünü seyretmek insana az buz 
keyif midir? Sade Kağıthane seyri mi 
ya! 

Maytaplı bir gecedo Dariilaceze, bü
tün lstanbulu, kırları, bayırlan, deniz· 
leri, dağlan, evleri, camileri ile göz ö
nünde o kadar güzelleıtiren bir yerdir 
ki, insan bu manzarayı yüzlerce lira 
&arfetse göremez! 

Amma diyeceksin ki, yalnız hava, 
manzara, zuma, çiftenara, maytap, 
fi§enk kann doyurur mu? 

Tabii oraya gidecekler afalarmı, 

bir düzüye, cendere boğazının üıtün • 
den esen PoyraM açacaklar değil, el
bette onlara yiyecek, içecek te vere
cekler. Hatta belki de, Hıdrelleilerde 
kuzu, Mayızlarda koyun sütü ile ma .. 
hallebi, Kurban bayramlarmda kül • 
baıtı falım da dağıtacaklardır. 

Sonra it yok, güç yok, düJünce 
yok, taşınma yok, kömürün kiloıu se
kize, odunun çekisi beı yüzde çıkımı, 
kimin umurunda? Sen İ§İn yoksa bu
rada yaz kıt ye, iç, yat, uyu, yan gel! 

Eğer pekcanmsıkılıraa cebinde dört 
buçuk kunışun da yok değil ya, yüz 

paralık bir kurıun kalemle ellişer pa" 
ralık iki defter aldm mıydı, orada di~ 
kafa ile sessiz sadasız yaz makaleni. 
hikayeni, romanını, gönder göndere.. 
ceğin yere! I 

Eğer ara arra §ehri yııkmdan gö • 
reccğin gelirse, 6.mirinden izin al, ora
ya öte beri getiren kamyonlardan bi
rine atlar, Beyoğlunda, lstanbulda 
§Öyle bir iki kolaçan edip a1qa.m üstü 
gene ayni kamyonla dönersin geriye.. 

Şu halde nah41 ne istiyorsun kar .. 
deıim, bundan iyiıi can sağlığı defil 
mi? 

Osman Cemal 

Dişçi mektebinde 
Bulgarlar azalıyor 

Buna sebep Bulgaristan
dan para gelmemesidir 

Diı Tababeti mektebine ECÇen se
neler zarfında Bulgnristandan pek fazla 
talebe gclmiıtir. Bu seno ise Bulgaris
tnndnn gelen talebe pek azdır. Bunun 

da sebebi Bulgar hükUmetinin talebele
re gönderilmek üzere döviz çıka.rbna • 
masıdır. 

Memleketimize gelecek Bulgar tale. 
heleri burada parasız kalacaklannı bil
dikleri için lıtanbul gelememiılerdir. 

Mektebin ikinci ve üçüncü aıruflann
da bulunan talebelerin hemen hepsi bu 
sene de memleketimize gelmişlerdir. 

Yalnız bu talebelere memleketlerinden 
az para gelmektedir. 

Bulgaristandan az talebe gelmesi .. 
ne mukabil bu ıenc Suriyeden, Roman. 
yadan, Mısırdan dİ§ tababeti tahsiline 
hayli talebe gelmiıtir. Türk talebeler 
de bu sene mektebe çok rağbet göster .. 
mitlerdir. 

·~ 
Posta kişeleri de erken 

kapanacak 

Sovyet Rusya mensucat fabrikala
rında staj görerek memleketimize dö • 
nen 36 Türk ustn ba§ısının Knyıeri 
fabrikasında çnlııbnlmalnn takarnır et
miştir. 

Fakat §İmdilik bu ustalnr yarından 
itibaren bir oy Bakırköy fabril~asında 
çnlııacaklar ve sonrn Kayseriye gön· 
derilcc:eklcrdir R 

Posta ki§eleri yarın ak!amda.n 

itibaren aktamları saat on dokuz• 

da lrap"nacaktrr. Şimdiye kadar 

kişeler saat yirmiye kadar açık { 
lbulunuY.ordu. 
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Benli Bedia, itilaf devletlerinin ehem· 
miyet verdiği bir şahsiyet olmuştu 

"Gün geçtikçe dütmanın tah
ripkar maksadını anlayan ve er-

• 
meni çetelerinin mezalimine ta· 
hammül edemiyen Mer'at ve civa· 
rı halkı galayana gelerek (21 -
1 - 36) da tehir dahilinde kıyam 
ile düşmana hucuma başlamıılar
dı. Bu muharebe 10 Şubat 36) ta
rihine kadar kanlı bir şekilde de
vam eylemişti. Fransızlar her ne 
kadar (8 Şubat 36) da (lslahiye) 
'den celbeyledikleri SOO piyade ve 
bir batarya ile Maraştaki kuvvet
•erini takviye eylemişlerse de, mil
likuvvetlerimizin şiddetli hücum
ları karşısında daha fazla dayana
mıyarak l O - 11 Şubat ta Maraıı 
tahliye ederek İslahiye ve Antep 
istikametlerine çekilmitlerdi. (1) 

Maraşın Fransız meclisi meb'
uıanmdan: 'Fran11z ordusu nere
Cle? ! ,, gibi sesler yükselmiş ve Ce
neral (Goro) ya bu esnada Fran -
arz hükUmeti tarafından mühim 
vazifeler ve §iddetli emirler veril
mişti. Kemalistlerin tazyiki neti -
cesi olarak Maraşm tahliyesi ha
<liaesi (Suriye} de fena yani Fran
sızlar aleyhine tesirler yapmıştı. 

Fransızlardan zulüm gören Arap
lar gizli gizli toplanarak, daha 
dün ayrılmak için feryat ettikleri 
Türklere !İmdi zafer temennisin
'de bulunuyorlardı. Fransız me· 
murlan Araplarm bu temayülatrnı 
yalandan anlıyarak şiddetli ted -
birler almağa baflamışlardı. 

itte bu esnada idi ki, lıtanbul
aa lngiliz ve Fransız istihbarat fe· 
bekeleri birbirlerile sıkı temas ve 
irtibat tesisine karar vermiılerdi. 
Gerçi Fransızlar, farkta İngilizle
rin yerlepnelerine kat'iyyen razı 

değillerdi; bunun için ne mümkün 
ae yapıyorlardı. Hatta Türkler bu 
bavalide kendilerile fazla çarpış -
mannt olsalardı, onlara aüratle 
taazzuv etmeleri için el altından 
çok mühim yardımlarda buluna -
caklarmı bile ihsas etmişlerdi. 

Bu halin devamı Avrupada he
' yecan ve asabiyet husule getiri
rordu. 

latanbulda, Mister (Tomson) 
un (Çamlıca) da memurlarile 
memul bulunduğu bu saatlerde, 
otel (Ruayal) de bir İngiliz bahri
ye zabitinin riyaseti altmda f ev
lialade mühim ve hafi bir içtima 
akteclilmişti. 

Her gün bir renge giren (Benli 
Bedia) itilaf devletlerinin çok e -
hemmiyet ver<liği bir §ahaiyet ol • 
mu§tu. O §İmdi memleket haricin
Cleki ıiyasi işlere de bumunu sok -
mağa bqlamıştr. Onu, arkasından 
takip eden bir gölge vardı: (Ya
Tm) un gölgesi. Fakat o, bu göl· 
pyi gCSrmüyordu. Artık aıkaama 
bakmıyacak kadar emin adımlar -
la yllrüyordu. 

TiirJder hakkında bir çok mü
lihn kararlar icadına İalahiyettar 
olan bu hafi komisyon içtimada 
INlunduğu bir dakikada, (RUYa· 
)ili) ... lhıin esrarengiz odalann
Clan birinde siyah redingotlu ve 

(1) İstiklal Harbı Cevdet 
Kerim. 

ıiyah boyun bağlı, orta bOylu, ki
bartavrılı, orta ya§lr bir zat otur-, 
mu! dütünüyordu. Kendi kendine 
arasıra katını gözünü oynatarak 
bqmı sallaması, zihnen çok mü· 
him bir mesele ile meıgul olduğu
nu gösteriyordu. Herhalde biraz 
da fazlaca asabi bir adamdı. Ka • 
pının önünde iki tercümanın türk
çe kanuştuklarını ititmiıti. Otur • 
duğu yerden kalkarak ıivil olan 
genç ve sarı benizli tercümanın 
yanına doğru ilerledi: 

-Afederıiniz, Beyefendi, kim 
olduğunuzu sorabilir miyim? 

Genç bilatereddüt cevap ver • 
di: 

- Muhtelit iaıe komisyonunda 
tercüman ... 

- Çok ata .. Acaba bu içtima 
çabuk hitam bulurmu? 

- Niçin soruyorsunuz? 
- Saraydan geliyorum da~ 
Ve yava§Ç& ilave etti: 
- Çok mühim bir mesele için 

burada bir zabit efendi ile görüt -
mek istiyorum ... 

- Görüşmek arzusunda bu • 
lunduğunuz zabite haber gönder • 
diniz mi? 

- Şurada duran nöbetçiye söy
ledim, beni buraya getirdi. Ta -
mambir buçuk aaattenheri bekli -
yorum. Hiç kimse gelmedi .. 

- Beyefendi, nöbetçi çağrıl • 
madıkça içeri giremez. Teşrifinizi 
zannederim ki bildirmemiştir. 

- Heber göndermek mümkün 
değil mi? 

- Kartınız var mı? ı 
- [Cebinden derhal bir kart 

çıkadı] Buyurunuz! 
- Bir §ey yazmak ister misi -

niz? 
- Hacet yok. Sabahleyin Yıl -

dızda kendilerile görütmüttük. 
Geleceğimden kendileri haberdar
dırlar. Daha doğrusu kendi arzu • 
la:rile geldim. 

Sivil tercüman kart döviziti ala· 
rak resmi elbiseli arkadaıma ver
di ve bir ıeyler söyledi. Tercüman 
kartı alıncaı diğer bir odadan içti
ma mahalline girdi .. Ve biraz son
ra dönerek İngiliz zabitine tevdi 
ettiğini ve Beyefendiyi şimdi ça • 
ğıracacaklarını söyledi. 

Redingotlu Bey, sivil tercüma -
nm bu ufak cemilesinden memnun 
olarak: 

- Tetekkür eClerim efendim. 
Dedi ve kendisine bir saray 

sigarası uzattı: 

- Siz neden bekliyorsunuz? 
- Bilmiyorum efendim, biraz 

telefonla istediler, geldim, ihtimel 
biT şey soracaklar. 

- Görüşeceğim zabiti tanrr mı· 
aınız? 

M ''F . .., - ayor ,, yı mı. 
·-Evet ... 

- Yeni gördüğüm bir zattrr. 
- Çok kibar bir zat .. Sizden iyi 

olmasın. Güzel türkçe, arapça bi • 
llyor. 

- Olabilir. Mısırda bulunan 
zabitlerin hepsi arapça konufUT • 
far. 

- HeJ:!ii de kabiliyetli it aaam .. 

pU1'9 (piyur) ıaf • temiz 
pu11y (puıi) kedi 
put (put) koyar 
put (put) koy 
put on (put on) &'İl 

Quarrel (kuvarel) kavga eder 
Quarrel (kuvarel) kavıa 
Quarrelaome (kuvarelM111) ka•ıacı 
quarter (kuvarter) çeyrek-dörtte bir 
queation (kuvetıen) ıual 
qulck (kuvik) ıür'atli 
quiet (kuvayit) ıakin 
Rabbit (rabit) tavıan 
railway (relvey) demiryol 
rain (ren) yağmur 
rain (ren) yaiar 
rat (ret) sıçan 
rather (razer) daha fazla 
ray (rey) ıua 
reach ( riç) vanr • eritir 
read (rid) okUr 
ready (reeli) hazır, müheyya 
real (riyel) hakiki 

really ( riyeli) hakikaten. 
reaaon (rizon) sebep. 
ree.an (rizon) akıl - muhakeme. 
reasonable (rizonabil) makul. 
receive (riıi•) alır, ahz ve feyze • 

der. 
rec:ite (riaayt) okur, inıat eder, 
irat eder. 

Recover (rikaver) iyileıir, huta
tan kalkar, kurtulur. 

Reci (red) lmmm 
refreab (refret) taze can verir, rahat 

ve huzurverir, keyiflendirir. 
rearet (regret) tee9•üf eder. 
regret (regret) tee11üf, tee11ür. 
relaton (rileıen) karabet, niıbet 
relative (relativ) izafi, niıbi 
remember (riemembe!') hatırlar 
rememberance ( rememberaıu) hatıra. 
remincl (rimaynd) hatırlabr. 

reply (replay) cenp verir. 
reply (replay) cevap 
resole ( riso'l) ayakkabıya pençe wr· 

mak. 

• Yazan: A K D E N i Z K O R S A N I 

::.::~ ŞAHİIV REİJ 
1 au,uk macera, atk ve harp romanı J 
- b. Sl' 

Uluç Ali, Paşa bu~unmadığı ır dı 
rada Cezaire baskın · yapınalıY 
Geçen kısımların hulisuı 
Şahin Reis, bütün Akdcnize nam 

ulmıJ bUy{lk bir dcrıU kurdudur. İtal
ya sahillerine yaptığı bir akından dö
nerken rasladığı, fakat az bir zararla e
linden kurtulmağa muvaffak olan bir 
Cenevb gemisini Cezair limanında baı
ka bir isim altında ve adeti tebdili kı
yafet etmit bir halde görünce gUphe
leniyor. Meseleyi t.ahkıka tcgebbUs 
edeceği sırada bu geminin bir kız ka
çırmak: üzere olduğunu anlıyarak kur
tarıyor. Bu laz, Cenir Şeyhi Ebilssai
din kt.zr güzel Habibedir. Şahin Reisle 
Habibe seviıiyorlar. Fakat Ebilssait 
kmru Şahin Reise vermek istemedik
ten batka onu konağında misafirken 
öldUrmeğe teıebbOs ediyor. :Ukin Şa
hin Reis kurtulınağa muvaffak oluyor. 
Ebllsaait, kaçmasına mani olmak için 
Janru Ce.zair cin.nndaki Yılanlı kale
ye kapatıyor, Habibe buradan kaçmağı 
göze alıyor. Şahin Reise de haber gön-

deriyor. 
Şahin reis bir arkadaılyle · beraber 

kızı Jra91nyor ve gemisiyle engine açıl•· 
yc-r, 

Bu sırada, Habibeyi kaçmnağa te • 
§Cbblla etmit olan Şövalye Valeryo 
Maltadadır, Şahin reis aleyhinde plin 
tasarlıyor. 

Her biri diğerinin bütün itlerini 
anlamak için casuslar kullanı~dı. 
Şimdiki gibi milliyet hiMi kuvvet
li olmadığı, ahlak ve fazilet deni
len şeyler para ve sa.ltanat.: dayan 
dığı için, bu gün bunım adamı 0-

V aleryonun o kadar hoflll' iı 
yordu ki... . .-1'J 

Bu fikrini, sesine ~ ,,Jt 
rek, dinç, ydmıyan bır;. 
Valet'e açtı. La Valet d ~ 
bi yaptı. Sonra fU cevabı 

- Bu plan çok güzel·~ 
fak olacağunrzda ,uphe ·,.s 
kat ne kazanacağtz? ·· Bı 
ma ve biraz da can 
Türkleri Cezayirden . 
cek miyiz? .. Çıkarsak bıleatl 
tutunabilecek mi? ... sund ~ 
ka benim lstanbuJdan al 
berlere göre ıimdi büCIJlll 
değil, kendimizi koruY•~ 
mandır ••• 

- Niçin?.... - .. IHI 
- Çünkü Türkler l'tW~ ... 

Rados gibi ele geçirınek 
lar ... Burası ellerine geÇtild" 
ra artık Akdeniz onlar.ın hl 
rı gibi olacak ... Hiristiy.,S . 
ri biricik ve çok güzel biı' 
dan mahrum kalacaklar! .. • 

Sesine kuvvet vererek 
etti: 

- Burası mukaddes ff' 
lığın ileri karakoludur. ·r· 
kalplerine doğru uzatd.,S "' 
fırsatta onu delmeğe h.sı' 
bir mızrağın ucudur. ~/ 
mizden çıkarsa HiristiyaıP"'" 8 
volacaktır. 

respect (reıpek) hürmet eder, 
nıpect ( reapekt) hünnet. 
reıpektable ( re.pektab) 

"L. 1" Janlar, Y•nn ~n31n ~~~a ~~z
hürmete met etmekte mahzur görmezlerdi. 

- Demek ki böyle 
aoiru buJİnuyol'flUlıtı? .. 

değer. 

rest (rest) lıtirahat 
rest (rest) istirahat eder 
rest (rest) mütebaki 
retum (retem) avdet eder. 
return (retem) dönüı. 

reverence ( reverenı) aayp. 
reword (rivard) mükafat. 
reward (rivard) mükifat verit 

Rich (riç) zengin. 
rich" (riçez) servet. 
riddle (ridel) muamma. 

ride .rayid) biner • 
right (rayt) saf 
right, all (on-ayt) pek ali. 
right, guite (kuvayit rayit) doıCloi· 

ru, pek mükemmel. 
rina (ring) yüzük 
ripe (rayp) olıun. 
ripen (raypin) olıunlqır. 
rise (rayiz) yiikıelir, doiar. 
river (river) nehir. 
rood (rod) yol • 

roodside (rodsayid) yol kenarr 
rock (role) kaya 
rod (rod) değnek, kamrı. 

rogue ( rog) çapkın, habis. 
roof (ruf) çatı 
room (rum) oda 
rose (roz) gül. 
roand (ravnd) yuvarlak 
row ( rov) kürek çeker. 
nıde (rud) kaba 
ran (ran) kof&!'. 
ıad (ıed) mahzun. 
aadne11 ( ıedneı) hüzün. 
nfe (saf) salim. 

aail (sel) seyahat eder. 
same (sem) ayni. 
aand (aend) kum. 
aandy (sendi) kumlu. 

1aturday ( saturdey) cumartesi. 
sauce (loc) aalça. 
aaucer ( taser) fincan. 

Hattat Kiillarm, liöntİarm pr"ens
lerin yanlarında yabancı milletler
den para ile tutulmut askerler bu
lmıurdu. Herkes kim çok p~ra ve
rirse onun askeri olurdu. Netekim 
Cenova lı olan Anderya Dorya Ve 

- Yanlış da bulmuyof' 
kat vakitsizdir. Fazla ol'
leri kızdrnnıt ve biran e;J 
rimize saldrrtmıı olacağ.ıS•" 
buki kaleleri kuvvetlendi 
iulı tamirler yaptırmak 
Senelerden beri bu fikrİ nediklilerin de, onla~ düşmanı 

Napoli kral~rn, ispanya ve Al- yanhk dünyasına anla 
manya imparatoru ile Franıızla- raştmı. Ço kşükür en sool 
nn bile gemilerine kumanda et- geldiler, ve ... 
mİ§, hepsinin hizmetlerinde bulun Birdenbire durdu. Sö-' 
muıtu. tirdi ve ıordu: # d 

Şövalye dö Lavalet de kendisine -Eğer Ceneviz taraf '· 
en yakın olması Ji.zı mgelen Papa- seydiniz yolda Albatros' ~ 
nm sarayında bile bir çok casuslar ~P raktst~amadığınızı öğ \i.,d 
bulunduruyor, Vatikanda dönen tıyece ım... ;_ ' 
dolaplardan günü gününe haber Valeryo bu geminin~ 
ler alıyordu. içinde Ceneviz ler tara (J ttJcı 

Bu aralık Valeryo'nun aldığı pıldığını, hafif ve pek ~'J ~~ 
vazifeyi de biliyordu. Fakat bilme li, fazla kürekli olduğu ~ ÇQ 
mezlikten geldi. g~l~~~n. ~ir ~i~li hızl., - j-ı.. 

Valeryo Maltanm mqhur reiıi- gıttıgını ışıtm·fti. ~ 

nf tekrar tekrar selimlıyarak, ke- i La Valet' fikrine Y /~Gb 
derli bir yüzle cevap verdi: dığı için yeniden ke~ 

- Çok tefekkür ederim muhte- Fakat Albatros' un M• . · 1 ~ 
rem reiıl •.• Gemimizin eksiklerini geleceğini, ne getirecef"' ~ 
tamamlamak istiyoruz!... rak etmitti. 

- Böyle nereden geliyorsu- Dayanamadı ve to1"" Ft 
nuz? ... Yolda korsanlara mı rast- La Valet sesini aJÇ!lltt'~ 't 1 
)adınız.. - Azizim Valeryof·· ~ 

Valeryo evveli f ırtmadan bah- lelerinin esaslı tamiri 'fi 
1 
t/j, 

setti; sonra etraf ma bakınarak yal lerinin yeniden yapıl_, Q 
nız kalmak istediğini söyledi. nova' dan yüz bin alt~ i.,. 

, Yalnız kalınca acıklı bir dille her Bugün Jimaruı. ginne••11 ı 
şeyi anlattı. duk, gelmedi... 1" 

Valeryo uğradığı felaketi kolay .. Val~rycı, içindeoıı t6 . .,.; ( 
kolay ka1'§111ndakine a~cak bir . du: .ı,r,.'1 
adam değildi. Fakat birdenbire -Yüz bin altın···~- i-'~ 

say (sey) söyler. ra... nım 1 J>IP"':hilit ,_i kafasında bir plan hazırlamıştı. Be · ik. --11•~ 
(Devamı var) Uluç Ali Paşanın bulunmadığı o fimi bu para kurla,... __,,,,, 

-============== sıralarda Cezayir limanına bir baı dan yüksek bir ün•~,/ 
)arı veuelim .. Memleketimizin in- kın yapılsa fena olmıyacaktı. Hat- Fakat hayır ... O .,-.-,;, 
zibat ve aaayiıini temin hususun - ti. bu it oldukça da karlı idi. Çün • saklamak daha kifl:.,, ,. J 
da azami gayret ve fedakarlık ib • kü limanda en az yirmi Türk ge- . kadar zengin bir ad ıtd!• ~ 
razından geri durmuyOTlar. ··misi demirlemif, duruyordu. Hele se ba! üstünde dolat (ti' 

(Deftml var) Şahin R,eiaten öç almak ihtimali, " 
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itiraf 
'l'llııruıuı avukat Haydar Rüat Be f.ıı (im .. 

\ l~inden celi•i "-eı '-1- y ~Ok hikayeler) llmiylo do bir ldta-
• :s Cwıo """ tanesini •'-onu Bu.n.. ki ' - 7 • ~"" hiklyeler bu ne-::t'.,.re oar. BiıllfJ#ll, '°k Ur>-
1~1 6ldüia lrfn. •vlenm. • 1.eçlrdiği bu camlan köftelerin i· 
ı bırak de hemılreılnl hayatta çıne koyuyordu. Annemizin ec • 

"""'- 8~ •mellule onu tak- za titelerindenbirini aldım ezdim, 
fit lclJra~l~te Uıtl11arlamqlardır. cebime koydum.. Bu parl~k bir 
~naa,ui ahtı fazla t.tırap çek- tozdu, Erteal 8'ÜD ıen putalan 
~· Şlmdı, 6lllm uaıa • yapıyordun. Onlan bir aralık 

""1un,,l/O l1e Pıeın,lr~ ltlra- b .... 1..1 
O r. . ı;ıua çizdim, tozlan çizginin 
~-~.enel ıeldi, rene ıeldi, bı'r ıçıne koyarak bıçafın yanile çiz· 
~r, ar )d iileri örttüm' . 

erci' ae i. Her seferinde 
•lll, ıözlerimle b"t" Nitanlm bundan üç tane yedi. a , u un n __ d b 

• . leJreclerdim y uen e ir tane yedim. Geriye 
111 Yapılı idi .. atıma kalan ahı taneye kimıe el ıürme-
daa fazı ~ ~e zannolun- di, onlan haYUZ& attım. Jki '--. 

Sı)(4 •ı'- • cın ıdiın. 'illi 

lct· " geldi n·· .. iu kutumuz da üç sün sonra öl-
'· İ•11tinı' • : Uf uncem hep d 
t'4ib -'- ıçınıden yavaı ya. il. Hatırlıyor musun? Suı, din· 
8it lilı.ıççger gibi tekrarladım le!. Ben ölmedim, fakat daima 
· onun · • hastalık çektim. O öldü! Biliyor• lif1 .ı~' •enınle ev1ene-

ç11ttı K ıun, dinle, ah, bu benim ömrü-
• Abl · ederimden 

old._. C ac:ıinn, çok fe- me ıÜl'en bir itkence oldu. O bir 
ectılerce d kere öldü, ben her gün öldüm . 

. ArtrJc h .. UJUma ım, K 
ıeli,Otd er ıun öğle ton· endi kendime, artık ben ab-
ı.,.0 .. 1tı u. Yemekten sonra lamdan aynlmam, dedim. Öle • 
OJıa, Ço~urı?. Suı .. Dinle; ceğim zaman her ıeyi anlatır, 
el-.., u:evdifi Pastalar y~~ belki 1belillqırnn ! dedim. itte 

..__. ' ter-alı .. .
1 

o zamandanberi hep hu dakikayı 
·~QQ. N ..... -., , ıut ı e 

...... __,, -ıı 1 b"' dütündüm. Sana her ıeyi aöyli. 
'-· Onl ' •p 1tnı da 

' •rı bir- l lan yeceğim bu dakika geldi, çattı. ' Uıt" ...... 0 a-
"-, te· une de bir bardak Bunu sabah, akıam, gece, 

......., ~ · gündüz dütündüm. Bunu bir ıöy· 
J\.. ~ lezzeti' L leyebilıem • der, beklerdim. Bu -wtdl B ı ouııuı ! 
hl' Ullu sa l . . ne uzun ıüren bir ceza oldu! 
~?" ıtıu? a! 'Y•tı de ak- Şimdi korkuyorum. Şimdi o• 

' ~ L~ll lnı1canıyor-
~ d nu ıen görmeden evvel gidip gör-
~~ orınn E 

nı. • ..._ de li ' v- mek.. Diltüniiyor musun, ceıare-
1>.;ıı ~ .to::.J0

rdu. On tim yok. Halbuki böyle mukad· 
- ll "4'-. it U. dermit, itte ben sidiyorum. Beni 

!. ~t. O.-~ kendime: affetmeni dilerim. Bunun için 
- Bea ~· "~:-a ver- çok yalvanrırm. Bumuz nasıl 

ıı bu lrac11,. '~ ~ ıidebifirim? Ah! Papaa efendi, 
J iiııı rGıeJ h 1 •lıın. ıöyleyiniz beni af fetain. Yal varı· 
~? Lir adlllı u derece yorum,bu olmadan ben ölemem. 
bitopd 

1 
nerede Sustu. SOiuyor, tmiiklan 

tııfıa ~.Bir 

HABER - Ak9am Postası ,y d -~b- '~ 
arıa an .ıh aren: Şebıadebaşı 

ÇAPA MAR Hilal Sinemasında 
Menimin iki büyük filmi bırden: 

ROMA 
ÇILGINLIKLARI 

Ye 

VOLGA Mahkumları 
lliYcten: MUnir noreddin 
Beyin Konseri lpekfiJm 

mam(Uitandan 

Reıimd~ gördiiğiJnüz, on beı metre 

Pirinç unu fabrikasının büyük 
bir muvaffakıyeti 

BugOne kadar lngiltereden, Amerikadan memf ekctimize ithal 
edilen Kuvaküreç, yani ezme tane yulafı bu k ere memleketi

mizin en olgun yulafından imaline muyaffalc olan 

ÇAPA M,~R l<A 
Bu yeni hizmeti de ıeref Juyarak memlekete a rzeder. 

~~şam M E L E K Sinemasında 
"Haya hm Sana Feda,, fi lminin unutulmaz kadını 

IRENE DU N E 
tarafından emsalıiz bir ıurctte yaratılan 

G iZLi SEV DA 
Bütün bir kadınlık Ye bütün bir aşk filmidir. 

Filme ilive : D ünya Havadisleri 

HE~KES : BU 
S U M E R (Eski Artistik) Sinemasının 

BÜYÜK Go\LASINA koşacak \•e ilahf yıldız 
MARTHA ECiCiERT H ' in 

Son temsili muhteşemi bulunan 
BITMEMiŞ SENFOrt i 

Şaheserini candan alkışlıyacaktır FRANZ CHUBERT'in musikisi - GYUL~ 

HORVATH Çıganmusikisi .. Viyana FİLARMONİK orkestrası - Viyana 
Operası heyeti muganniyesi .. 

Reji&örU : W i L L Y F O R S T 
Bu gala suvaresinin !iatleri : 100 - 75 - 60 - 40 kuruştur. 

Türkçe izahatlı FOX JURNALDE: 
Yugoılav Kralmm Marsilyada feci ölümü hadisesi biltün tafsilatiyle: 

Kralın karaya çıkışı, otomobilde öldüriıl mesi, katilin kılınçla katli.. K.ra-
nm belediye daireıine götürülmesi. Belgratta cenaze merasimi -

22 devletin mürahhaslannm cenazeye iştiraki, • muhtelif memleketle · 
• -.erlerin" '·,terce kişinin cenaze önünden geçerek selfimlaması, 

tethitçl Malny'nln Pariste tevkifi, İngiltere - Avusturalya tayyare yanşı, 
Hammlann moda gazetesi ve saire ..• 

Yerler mahdut olduğundan serbest dl\huliye kartları ancak 5 Teşri
nisani Paıartesinden itibaren muteber olacaktrr. 

J 

'-- · ' yatak çartafını yoluyordu. Ab • 
'ttrd ~laıll"'- , IDuka • 

ı O ~-..._ lası yüzünü avuçları içine sakla· a • aL.a- tam OD 
gilksekllğlnde bir kuledir. Bu kulenin ~-~--~~·llllll•••••••••••lllBSl?ll••" 
en büyük husudyetl, muhtelli meyva- AYak:am SARA y sinema s 1 n da ll6ııc1 ·'t-a o ı mqtı, kımıldamıyordu. Niıan • 

idi e rez· d' ııuu a ta. 
• ~ L 111 ın · lııı ıözünün önüne ıelmiıti. Ne 

1Jl •it e11t,p • ız. Hava / 
•hı 111d,, ha -..c1,, Orada, kadar ıene, ne har, ne nermin 

. llda --· Ilı o bü "k bir muhabbet içinde y&fıyacalda· tici ,_ -... q, ~ Yü ça· 
lltuQ 11:0U,l'IJl11t cald,dı, ırktı rını, dütünüyordu. Ne güzel biT 
o~~ •Ürdu. e~"ında idin: hayat geçireceklerdi. 
def, 

1 
değil -i? llu da hatır. Onu ihtiyarlamıt bir mazide •• 

••p~~Otdu. S, Bu ıatiba miiebbeden ıönmüt bir mazide 
~... . •eli.. lona airer- görüyordu. Sevg:li ölü!.. Onun 

q •ıı· q, h 
)' ı raı araretini ruhunda bili. saklıyor· 
'nrb, etli1ord d 

•ı~d . ''"•ıa llln. Ora- u .. 
el~' •diın, 1c:d •ılc ağaçların Ondan sonra hayatı, bir biç •· 
el .... ~elıeyd· uııaYordum. E- len, tam bir botluktan tam bı'r 
~q oJd.. ı, o dak"ke. , 
: Utiitdünı kı ikinizi hiçlikten ibaret kalmıttı .. 

' .& • endi ken • Pa b" d '-- n_._ '-""l', P"• ır en IUUIUI ve a.uv • 
~!. · .\ala t Yetli •e mehabetli , titrek bir aeı• 

~!. )\• ~Ll,anı."" Evlenzniye- le batırdı: 
"it.. ·~•e ·ı evlenemiye • 

li o 1 e e-.1 • - Hanım, hemtireniz ölmeli 
~lıı.ı t•anan he eneı:n11ecek!. üzeredir, dedi. 
l>a..1.' 11 çok betbaht 

!! ~"'11'1 O zaman abla, ellerini çöz-
,.,,," le. •de birden 0 Jc dü, kaldırdı, Yatlarla dolu olan 
rlt el ar bü.r..1_ ~· arıı aö 1 • .. .. d 

.\~' 1!)-duın ., "'K bır düı • z en aorun ü.. y awuıunun Ü· 
· O · zerine atılarak bütün kuvvetiyle 

'-'1ıiıı? z~~ln ne Yaptnıı, bi. aptü ve duda'ldarradan ıu söz 

lar bir araya oetlrUerek yapılmıı ol - r-

maaıdır. Kulenin bütün ıüılerl ve 11a- 6 K A R 1 L 1 KRAL 
zıları, tilrlil türlü1 renk renk meyva • 
larla yapılml§tır. FUadelllyada bir 
,enlik N&ilesUe lnıa olunan bu hıuu
ılyetll kule, ztvkle lfyredUmlştlr. Bir 
milddet ıonra da güle oynıya megva
ları yenUmlı ve kulenin yerinde yel
ler esmlştlr I 

UNI1ED Artist'in Fransızca Söz/Ü filminde 
Fesada uğramıı-bir kalbin ibtiıamlarma kral, gözdelerinin 

keyf ye arzularına iştirAk edeceksiniz. 
Yerlerinizi eYYelden aldmmz. Tel : 4 1656 

' ., • 1 # '. 1 .... ·~ ... ~ -:. ... ~· ••• : • 

. 
Dünyanın en meıbur romanının en büyOk tcms·Ji 

Siberya Mahkiimları 
Fransızca slSzlü muazzam bir şaheser. 

Oynayanlar: JOHN BOLES • LUPE VELEZ 

Rus hayatı - Rus musikisi 

Ayrıca: filme ilave olarak •••• ? ? ? 
Yann Matipelerden itibaren 

• 1 PEK sinemasında 
lraJ)elt &a e.. Bahç. çıktı: 

let leri aJd.. ıvanı, S · ff d' Nevgorkta polia memurlannın tel-
tlh hl>atlcen urıııe~ için - enı a e ıyorum. Affedi· •izle milcehhez bir hale getirilmeai kilo ağırlığındadır. Memur, bu alet bilmektedir. Bilhassa haydutları çok 

Jrıı.ı;or ez• törınuıtütn. Yorum,. yanum ! tecrülHlerl yapılmı§ V6 muvaffak ne • ı'081taaUe haydutlann takibi ııraaın • N azılı olan Şikago şehrinde, Ameri • 

-:';
1

;1~~~,~h;•;~:n:d:a:n~-"-•.k•l•~-e•n•:-H•a:y~d:•:r~R:ff:•:t~~fi~u~l~u~~~m~m~~~h~~~P~o~~~m~~~~m~~~~~~~~~~~h ~t~~~ 

• 

llzerinde ta§ıyacağı telsiz Neti, dört arkadaşlarlle kolayca muhabere ede - fade edeceği tahmin olunuyor! 

Yarın akşam Türk sinemasında · 

Vüşrnan Elinde Es "r 
( Framızca sözlü) 

D 
Mevıimin en muazzam harp filmi: Şafak Ke§if kolundan daha dehıetli bir pheaer 4 büyük yıldız: 

OUGLAS F AIRBANKS JUN YOR - MARGARET VNDSAY· LESLIE NOVV ARD • PAUL LUKAS 
Yerlerinizi evvelden temi nediniz. Tel. 40690 

DAKTiLO EVLENiYOR filmini görmiyenler lıtical etsin. Çünkü yarın aon gilnüdür. 
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Geçn tefrikaların hulaaa&ı: 
Bu eser, büyilk bir milli mücahit o

lan Sırplı l'rençip'in ruhuna armagaR 
edilmiştir. 

Prençip müteverrim bir dellkan· 
lıydı. Avusturya veliahtuıı öldürmek 
için ldzım olem maddi k11rıııetl ve mu· 
kavemetl kendisinde bulmak isin 
"Miskin,, lakabını taşıyan filim bir ar
kadaşına müracaat (tmt,; aşlaru1Uftl. 
Prençip bir mektubunda f ildrlerlni 
anlatıyor. Haber vercllmld, bu mek· 
tup hakikidir: 

(Sen y~ dostum, yaşa da aşı
lanna, şır,mga1anna çalış. O da 
insanlığı başka yoldan kurtaran 
bir iştir. Bana inan ki ben (A.) Ja
ra da çok acıyorum. Sen onları 
bilmezsin. Hatta biraz da kötü gö
rüşlerin vardır. Fakat hiç te öyle 
'değillerdir. 

Onlar öyle kibar, na 
zik, sevgi değer bir budundur ki .. 
lşte onların da başlarını belaya 
sokacak bu yılan başını şu günler
(le ezeceğim. 

1 (Seni yurduna, yurttaşlanna, 
ve ülküne ısmarlanm. 

(Benim ipe çekilecek basilli 
gövdem için hiç bir Tanrıya ya
karma. Ben dua, yakanş istemiyo
rum. Milletime istikrnl ve insanlı
ğa iyi günler istiyorum. 

(Üniversitedeki arkadaşlara, 
boynuma aldığnn işi bitirdiğimi 
işittikten sonra selam söyle~ Oldü
riildüğijm gijn, beni seven bu ar -
kadaşlar üniversite Marşını be
n:ın adıma söylesinler. Fakat be
nim adıma olduğunu söylemesin -
ler. B~lanna diplomasi yolları, 
'.E:lci auızlan ile belalar gelir. Hur
ra!) 

Prençip Balkanllp 

Bu mektubun biraz kapalı ge
çen yerlerini bild:nnek, 1934 genç 
liği için bilgi arttırır. Mektuba bir 
daha göz gezdirelim: Yılan baıı 
demekle Prençip Avusturya im
paratoru Fransuv:a Jozefin tahtı
na geçecek olan Artidük Ferdi· 
nandı anlatmak istiyor. Bu ArJİ· 
dük acımaz bir monarşist ve kor • 
kunç bir emp~rya1istti. 

Prençip Üniveraitedeki arka· 
daşı ile ne zaman Artidükten ko
nuşsa bu (şeali tokmak) lifmr 
kullanırdı. Tabancaıma bu adı 
vermişti. (Ş. S) harfleri Şönbrun 
aarayınm ilk harfleriydi. (lhti~ar 
kurt) imparatordan başkası de
ğildi. (Sazanof) Çarlık Ruıyası· 
nın Hariciye ,Nazın idi. Gevrili, 
Selaniğin kırk elli kilometre ka
dar §İmalinde ve (Vardar) mna • 
imm sağ kıyısında bir kasaba ve 
(Manastır) Oımanh devrinde bir 
vilayet merkezi idi ki Balkan har· 
binden ıonTa Sırplara kalmıftı. 
(H.) harfi Habsburı hanedanmm 
ilk harfidir. (A.) Avusturyalılara 
itmardır. 

işte Prençip Balkanllp bu dü • 
f ünceler ve ülkülerle ite gİTİtti. 

Üniversitedeki arkadaşına yaz· 
dığı bu mektuptan on bjr rün ton· 
ra idi. Bir Temmuz günü Artidük 
Ferdinand karıaı Arşidütesle be
raber Boına-Hersekte bir tur ya· 
pıyorlardı. Bosna-Herseğin mer
kezi olan Bosnasaray şehrine gel
diler. 

Meçhul bir delikanlı saltanatlı, 
ıataf atlı arabalarına bir bomba 
ıavurdu. Tutturamadr. Bir saat 
ıonra .. belediye önünde.. Prençip 
Balkan&.lp'm kurşunlan birer bi
rer görüklerini bulup deldi. 

PrençiP.'i tuttular. Kan kocap 

Alma ve başka dıle ıÇevirme 
Devlet yaaasınca koruludur. 

gömdüler. Fakat Pren~ipi ~adı
lar. Yeri JSlak, demir ıskaralı, çıp• 
lak bir zindana attılar. Prençip 
bunun cezasını yalnız kendisine 
verilecek ıanmı,ttı. Aldanmı§tı. 

Bu ceza yalnız Prençipe veril -
medi. Bütün Avrupaya, ve onun 
arkasından bütün dünyaya veril -
di. Ve aitınıı yetmiı milyon halk 
payapay dört buçuk yıl boğazlaş• 
tı . .Büyük Prençipin dediği oldu, 
fakat listediği ohnadı. 

Pırençip siyasi zorbalığa karıı 
tek ba,ma kurşunlu bir protesto 
çekip, dünyanın gozunu o yana 
çevirteceğini aanmı§tı. Aldandı . 

yavrucak. 
Bu tek kİ§İnin öldürdüğü çift 

adam; dünyayı ateşe vermek için 
ıataf ath ıbir f.ırsat oldu. 

Ve bütün su~ Prençipe yükleni
yor. Hayır! Söyliyen yalan söylü -
-yor. Prençip karakteraiz, yılgar 
bir genç değildi. Toprağını, budu
nunu, ve dünya insanlığını kurtar
ımak iatiy,en bir ülkülü idi. 

Eğer o bunu yapmasaydı da 
bir at arabaıı Belgrat aokaklarm
da bir Hababurg ıkonsoloauna y.an
htlıkla, §Öylece çarpıverseydi, ge
ne böyle olacalktı. Sırp toprağın -
dan havalanan bir karga, Şönbrun 
parkının bir ağacına .konsaydı, ge
ne bu ola~. Masum insanlar 
yerin y\izünde kan döke döke ve 
.maıum Prençip ,.erin altındaki ıs· 
lak zindanda kan kusa kusa ölüp 
gittiler. 

Dünya dört yandan ha•a kan 
ajlryor. 

Prençip'in 8lümü ile Saray Bos-
na iti 'kapanmadı. Üniversitedeki 
arkada,ına yazdığı bu mektup bir 
başka ~ıımın da başmz yeai. 

Bu mektup Hırvatça yazılmıştı. 
Arkadatı Hırvatça bilmiyoTdu. A
li Bey Celel>oviç adında Bosnalı 
bir doatuna tercüme ettirdi. Ali 
Bey Celebovi~ umumi harbin orta· 
larma dojru lıtanbula gelmişti. 
Mektubun asılını tarihi olduğu 
içlıı yanında saklamıt h. Memleke· 
tine dönünce Viyana müzesine ve
recekti. Dütünceıi bu kadar temiz 
ve maıum.du. 

Bursa kaplıcalarında iken, itti
hat ve Terakki Fırkası ile uzun 
yıllar çatışan ve çarpı§an Satvet 
LUtfi Bey adında bir mektep ar • 
kadAıile karıılaflı. Dereden tepe• 
den konuşurlarken bu tarihi mek
tubu Satvet Lutfi Beye gösterdi. 
Bundan iki ay sonra vatana hiya • 
net iftirası He kurşuna dizilen 
mUrettep fıı4<a kumandam ve yurt 
aeYerliği ıile tanmnııt olan Y akup 
Cemil Bey de Buraada ve Satvet 
Lutfi Beyin otelinde bulunuyordu. 
Satvet LUtfi Bey Yakup Cemil Be
ye bu ınektubu tercüme etti. 

Neden ıonr:a örfi divanı harpte 
uılatıldı ki Yakup ~mil Bey tek
baıa sulh yapmak fikrini bu mek -
tuhu okuduktan sonra daha ıdc:ı 
gütmüıtür. Müttefiklerin casus 
kurultuıu bu mektubu öğrendi. l 
Bir fotoğrafını çektirebildi. Hiç 1 

ıeı çıkarmadı. Mektubun üzerin -
de ad, adres~ olmadığı için bunun 
Ali Bey Celeboviç'e gönderildiği • 
ne kanmıftı. Ali Beyi asker kaça
lı diye Babıiliden istedi. Alıp Vi
yanaya gönderdi. Viyanada kısa 
bir sorgudan sonra orduya hiya• 
net ıgçundan kur§una dizildi. 
Prençip'in mektubu yüzünden ol .. 

(Devamı var) 
duğunu kimıe)'.:e açmadılar. 

1 
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Gürültüsüyle Clün;rayı altOst eden "Ye 

nihayet hava &cyrü ~ sefer nizam1anm 
da yerinden oy.netmıı, uzuc yolu kısalt
mı§, bundan .üç sene evvel dokuz aiin 
dört ıaatte aldığı 'bir yolu bu eün üs;te 
birinden daha ,az bir zamanda katetmiı 

olan lngiliz kimdir, ~e yvabb§ta bir •· 
damdır, bu ,İ§İ nasıl ppb? Vıe kendisiyle 
birlikte bu rekor kuma ,.anımı bap.rma
ğa atılan diğer adam !kimdir? 

Dünyada gen,ken meziyetini aö.te
recek, değeri çok .olan itlerin en ilerile· 
rinden biri de tayyareciliktir. 

Bir iliın ad2'Jllı yaılandlkça olur. 01-
gunla§tıkça faydası artar. Fakat makine 
ve motörle oynıyan biri, ae kadar aenç 
ve dinç olursa kendisinden o tlerece par

lak ve ya§adığnnız asnn gayet büyük bir 
hususiyeti olan,(TEHLlKELl MUV AF· 
FAKIYET) beklenebilir. 

Bu ib"'barla İngiliz- AYUıt:ralya dün
ya rekorunu kıran lngiliz ayyaredti 
C.V .A. Skot'.u tam .31 )'Afındadır diye.. 

cek olursak, hayret etmemelidir. 

Fa~at bu genç kadın, AvuıtraJra'ya Tayyareci Skot karısı ve ~ocuQile birlik 
yaldqırken, makinesi !bozulup 'Yeya her-

hangi bi1' felakete uğrayıp ta birden de- rine veda ehe de,gehe, yuvuıoa yerlq- götürdüğüm bir romanı al;-
nize yunrlamveraeydi - genç n yaılı "·- Şu nihayetsiz rekor kırma hını iç.in ğa ba§ladım .. ,, , 
da o!sa -. ~ köpek balıklannın ağa· de öbe, her ıeyi unutsa.. Her aynlııta Skot'la !birlikte uçan ~ 
na gıdeceğı muhakkaktı. Quk, çok uzak yerlerden saatler ve ba· caret seferleri yapan t.ecill"lı 

Rekor sahibi Skot, Avuıtralya'ya yak zan günlerce kendisine dair bir haber recidir. Sabn ahnmıı ta~ 
Iaırrken, "ıimdiye kadarki uçu.ıJ_aı:ımm beklemenin üzüntüsünü bilıeniz... Bü·ıyerlere götürür. Afrikaya 
gen· en korkunç aafbalanndan birini ya· tün ailemiz kocamın rekor kırma heve- yapmıJbr. Her defumda 
ş•.,ordum, diyor. Oradan tam 13,000 ka~ sinaen 'YBZ;eçmeıi için elimden geleni yolları a~ıtD', ancak, 
dem irtifada uçtum. Çünkü 13 nkkamı yapmamı istiyorlar. Fakat ben bunu bu jlahi ve mürtefi hayat' 
benim içm uğurlu bir nkkamc1U'. Bir fU• yapmıyacağım. Uçmak omm aayahdır.,, t'e iniyor. v~ bu d~fa vah~ /J 
bat ayının 13 ııde doimuıtum. Fakat lamakla ıftlgal edıyor. 

w d" d' b 13 000 kad irtifa Skot'a gelince, ''.ben aöklerde yerden ~ 
e~er u!sey ·~ u 'I • em • daha ıeıi>estim.... ~ndimi Allabla bat- O ve Skot ve Molisoll'"". ~ 
agzına, ııte lam on dakikada Yaracak Ye ba b 1 d' b. ·· ·· l tık kurdu sayılıyordu. 'J • .. • ,_ .. __ .. L-Jdm ta u uyorum ... ,, ıye ır IOZ aoy e- ~ 

dan deıuz uzenne, ao~ .. __ lannm • ti fa talihi yenemediler. Z• ~J 
küçük bir yem olacaktım •. .,, 1111! r. • .. .. , , tralyadan lngiltereye 1'it .,Jf 

. • Tarihlenn sayıp doktuldenne kiyu· . ,t"' 
lngıltere - ATUıtral,.a rekorunu iki la, d bi b. bal ti. h" • d kada. gene MolllOlldan 

.. L- ,, __ Sko • • ı....: mo em r ne ı e ru ıyesın e -L k . • ~ 
gun 'Def saatte ıııunuı t, sanptir al bu a k ef • d d tcsenu ebnifti. -• .. • . yaıayan a am, aon re or • enn e e ~ 
denızden, yukseklenn fırbna ve tehlike hal" d d - .. 1 • .. :_ Molison Londradan . • aynı ı uy ugunu ıoy ermı....-. 

ıınden, uzak meıafelenn korkun~ 1"ik· atte uçnwıtur. Tren ~ 
letici haberlerinde~ ~~r edilemiye- _Bununla. beraber i~n~ığı_n küçük, culuk :tam altı gündür. ~ 
cek kadar ürken bır aılemn çocuğudur. fanı zevklennden de hır türlu uzaklap· •. • ~ 

• d "th' k k H • 1 d'k ık 1 k Yerde gokte Jtler ~ Anneıı su an mu ıı or ar, a· nuyor, moUSr ıı e ı çe art yapı aca O ,,_: h b" 
ad .. ı · k b" •--dmdı k b' kal d w •• 1.. ç sene evveuu ava l'J v an goz en araran ır .. r, •· ır teY ma ıgını ıoy uyor: l iki . li tarak , ~ 

nıı hasretten bunalmııbr. doıtlar:ma "Karalar ıular geçiyordum, diye an- devveb. kmu · 
0 

.. __ ~ ~ L 
. . ki 1 tmak d M .. kmnda d' B ka an ır aç sene o ...... , • r Q 

d~~ıtıAr h b:. .. b" .. L.. •• 1 a -~~· ..ı:_otorbutl tlf ı. &!d aafeyi 24 saatte alan )Jit b 
- ır gun ulun uu terguz~t e- ne ya~ırwıu. aure • yan.an a tt al 111 :J 

ıaa e ıyor. IJ"'" _. '· 

-----------------~. ~~.~~~h 
F.~toğraf haberleri ;§:~f~~~ 
Yuze . yakın e~ enteresan fotograf- :r.:;;·~:~~:""' ~ ;· 
lar SJDeffi3 fJ'j3ff0 moda SpOr "Kendimi oto?df• ~ld 

' • ~ . t • ' zetiyorum, diyor. ~ ~ ı 
hıka ye Ve Saire •• iibiclir. Bir diğer çJ/. of' .ıJ 

• 1 arabuı ıürmekl• • ,~ 
Hıkmet Fe.'ldun Beyin • bir fark kalmadı • .,. 4-~;f ;t 

Hazım ıle Vafsı d • .!·~:..:ı::·:;:~1 f 
san oğlunun Seçme ff • 
mıı aibidir. 

ye alt gayet merakh bir roporta)ı ve foto§raftarı 

Y ann çıkıyor 
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GaziHz. 
it . (Baş taralı l incide) 
eJıicüınhur Hazretleri bir hitabe 

ı.. ııtr, Ziyafette okunan bu bita
!' flldur: 

"Ba.lka 1 d .• 

ta.da birlikte bulunan Bakan· t
kt n an aıınıı evletlennın 

~ •nın bu gece a • 'd'l . k cunca ıtı ı mıı o-
B lttılıklı •özlerini dinledim. 

•ikan b · )'ğ' • • • .. k ır ı ını ıatıyenler ve o· ,. end'I 
1 lb 1 erine tiar edinenler harp 

d~- un ne olduğunu tecrübe ile 
ılllen 

c'b •onra ıulh ıever olmayı 1 
edenlerd' B · · ı ır · eterıyetın ha • 

., '-adet ve refahının ıulh için· 

C'~akJa kabil olacağına i . 
ıııın k •• 1 

lte b anıı o anlardır, Buka. 
Ce bu ~~u~an devletlerdir ki en 

&unun L -ıen· b .. .. 
'1ii1- ) ' uc n aıı ustun· ll&e en t 

eler'ın· .. anınmaaı zaruri rea
ı &ornı" J ileıne . Uf er ve onun değit· z ıcapl 

1 d arına uygun olarak 
OıtJukJ J b' 

Bu d a.r a ırleımişlerdir. 
•• 

0 •lluklar ı,.__ • • nden ın UÇfCrıyetm bu 
l . •onra tec 11· • 1tar elti'" . e ıaıne gönülden 
ll'ıaıın gınıız dostluklara örnek 

1 tenıe · 
Saı1t nnı ederiz. 
. an &nla•ın • 1iiıniz .. :r aıı ııte bu bek· 

k CStneg'"· 
0

tneklerin ilkidir. Bu 
t Yap h'l 

nırıe.1t1 "'"" a 1 enler içinde bu • 
t ' • urk' b ' e kendile , •Ye ahtiyardır, Bu 
.d"iuı:n'llı ~Yle beraber çalıttnl§ 
ll "e tebr·k evletleri candan tak· 

b., 
1 ederiz. au' )eıı sulh ve .. 

1 

'

.. ~edeni nıuaa enıet isti-
"PL · Yet ileın· k 

t. '•ıı 1t· B 1 arııamda Qttı~. . 1 alka 
......._ ,.tırdiii b ~ antiaımasmm 
...... '""ert:.ı.. Çe re 1llla Irk 
lillt ""' ıc-ı.de 1' n ' sulbh.,_ ~Çehredir. j ık çehresidir. 

~~'~ u çehre ile dün
kratı 1i li~.::n Elen Reiıi· 
Jtı...tı li~ e, R<llllanya 
Naibi..,. -~~e· luaoılavya . "'raı.,. Ilı , l 
rııı~ ıre . ı rreıı. p 

1 
"•oalavya 

111
Yabet 111ecJi,? li,ıretle

bıilletıe .~n, f UD l ı •ıaaınaı ve 
tj,.. tı~ .o, .... - =--" 
~. le~k ·• ra 

ve saadet dile-

8~ 
ey azların 

• 
111tikaını 

ltıuııtaı <Da, t 
de 'd· anı hir ı· flratı ı incide) 

l ıl ·~ Jc.E· te li er. Ve titı; ıleai halin. 
kak~ kafileıj re· '.en Zenciyi, ön-

Olobı l&ı hJc J 
S0 °hile leti . a &mıı ite 

~ttlltı !\re., ıezıciıı • .. ~ıılerdir. 
L,,ı'bı&.tı Yere d ~ olu11ıu için ha

~· 111ardrr 
0 ııa hızla ıitnıeie 

"-
1derJ~ıc · 

~•tl~~ll . beyaztar töyle 
1 ~te ka . il'. 
' h .. ~ til bir zen · d ~it.:_ ·~ı intika.nı cı en beyaz-
~ ! aldığuu göre.. 

Y~ ~til, ?.a\tallr 23 
diird:~ğız Loı Y8§Jnda be. 
""d u lae aYI ne ...... ..J ··ı ·~ ait oraya g"tih- ~Ç\le o • 
' .. enaİsini 0 eceği2 r 0 . 
~ O}d~~~a.ktuı krznı baba. 

c...1 'ilci gız !,, 
~~ "e filoh~~a 'bir •ırıga ba~ı 
"'tı lat a1'tka Jtı• 1-a.._ • ana. 
aıdu .. af •ndan :"""llll kızın ba-

1'\iJ~L • ııteniJdiii 'b' ~ti l({J. &1 1 

~~ . ll"ud p ı· . 
l Ctyj ;:a o 111, "EJt. h 
Qlıtı vıdürın i .er alk 
L·ı 1111 ön" e e ~ın..._. 

ı rrı· une • "'U&llfae •Yoru teçılecek h' t· ı,, dem· ti ır Yol h ıncj id lf r. 

Doyçland cep 
kruvazörü 

(Baş tarafı 1 incide) 

mit olan Alman intaatı bahriye 
mühendiıleri ıenelerce uğrattık • 
tan ıonra hem Veraay muahedesi 
abkimmdan harice çıkmamak, 
hem de büyük zırhlılar ayarında 
lbir harp gemiıi yapmak gibi 
güç bir bıuadeleyi halletmenin ça· 
resini buldular. Hazırlanan plan -
lara göre Doyçland kruvazörü ya• 
pılarak 1931 ıenesi mayıamda 
müteveffa Reisicümhur Mareıal 

Hindenburg tarafından denize in· 
dirildi. 

Küçüklüğünden kinaye olarak 
"Cep kruvazörü!,, denilen Doyç • 
land herkesi, bilhasaa Almanya • 

nın kuvvetli bir dopanmaya ıahip 
olmamasını menfaatlerine uygun 
bulan İngiltereyi çok tatırtlı. Mü -
tarekenin ilk günlerinde itilaf 

devletlerine teslim o1mamak için 
filo kumandanının emrile Skapaf· 
lo' da gene Almanlar taraf mdan 

sintine muslukları açılmak sureti· 
le batırılan muazzam Alman do • 
na.nmaamm yerine yeni bir Alman 
donanması te§ıkil yolunda bir adım 
atılmıt bulunuyordu. Fakat ne 
yapılabilirdi? Almanya, Venay 
muahedesinin çizdiği huduttan 
dııan çıkmamııtı. 

Bu kadar alaka toplayan bu 
gemi naııl bir gemidir? Bunu an
latabilmek için bir kaç rakam 
zikretmek kafidir: 

Doyçland 10,000 ton hacmin -
dedir. , 30 bin yardaya endaht 
yapabilecek toplan altı tane 28 

santimetrelik, sekiz tane 15 san
timetreliktir. Altı tane 58,26 san· 
timetrelik torpil atmağa mahsus 
kovanı ve ayrıca küçük toplan 
ardır. 

Sürati ıaatte 26 mildir. Bir 
defada aldığı kömür ve saire ile 

saatte yirmi mil ıüratle gitmek 
tartiyle hiç durmadan 10,000 mil 
meıafe katedebilir. 

23 bin tonluk bir hattı harp 
kruvazörü olan bizim Yavuzun 
iıe 28 santimetrelik 10, 15 ıanti-
metrelik 12, 8,8 santimetrelik 12 
topu vardır, Bir defa da aldığı 
3000 ton kömürle, saatte 15 mil 
Yapmaik prtiyle yeni malzeme al
nıağa ihtiyaç hiuetmeden 3000 
nıil nıeaafe katedebilir 

YaV11Z büyüklüğünde bir zırli· 
lmnı yansı kadar olan Doyçlandm 

hacmine nisbetle ne kadar kuv • 
vetli ıilihları bul1D1duğu bu mu
kayeseden de kolayca anlatıla • 
bilir. 

Hazin bir ölüm 
Yük.ek nıühendiı mektebi dör

düncü aınrf talebesinden ve kıy
metli ıençleriınizden Y apr Şük
rü Bey giriftar oldufu hastalıktan 
kurtuııamıyarak nakledildiği Cer
rahı>afa hutahaneainde henüz 
pek genç denecek bir Yaıta hayata 
veda etmiıtir. .w 

Mevla rahmet etain. 't'Jı ~ı Plllllİıı"P 
'tta •re ede 1 

h,llt il atağı d n er, Grin~Cl'u z A y 1 
~ l ı hta linci olaıınıt •e diğer 1 ltdır •eyretıneie 1 Otomobilimin 2135 numarayı 

ş· . ça •t· 'h . 
"i 

11ııdi)'e le 1
• tıva eden plikaımın bir teki za· 

·· ~.erı kork adar IÖrülen linç! yı 01ınuıtur. Yeniıini alacağını. 11Utıe D,.._ Uncu a&nlan b e- dan eakiıinin hükmü yoktur. 
t"'l?ı • -~lllek .. ' unun O .. 

eai isin FJ u~ere kun-et gön· ıküdar: Şoför Avni. 
°il edil • • Onda valisin ==-==: ... ============ li,,. d?'1ttır... e te- !lUftugunu ıöylüyor: 

h ' •ıi "Z ·ı "otıicle• veren ln.ıilizce .. Y • • encı er terakki cemiyeti,, ki· 
ttı• ır D& t . .,ewı tibı umumtıi ı..__ •• h' h"d" d 1Yeti lcA • ': ze eaı 11ıulıabi •. . , vu nıüt ıı a ıae e "•le. 'lıbı umuıniaiyJ k rt, 1 roıterıyor ki, linç, ıoğuk kanlılık-

>'• dair Zenciler ~~ J la Yapılan tethiıtir.,, demiıtir. 

HABER - Ak,am Postası 

q,ö.ciişüm: 
- -- Silah ithalat ve ihracatı -

işkembeci ustası lngı·lterl:\ ve Amerika beynelmilel bir dostum Müslim " 
(Baş tarafı 3 üncüde) muahede akdetmek taS3VVUfUDda 

se de mevcuttur. Dapdaracık gÖ• 
ğüılü bir adam pehlivan olamadı· 
ğı gibi, dimağları böyle yaratılan· 
lardan da, - nafile! - ne mütefek· 
kir çıkar, ne alim .. 

itte, Müslim, m~nevi tarafı 
böyle mütenasip yaratılmıt bahti
yarlardandır, Bu Rumeli çocuğu -
nun betbahtlığı, §Üphesiz, fakir bir 
ana babadan doğmuf olmasında -
dır. Tali, onu iıkembeci yapmıt ... 
Ve günde on altı saat tezgah ha -
tına bağlamış .. Böyleyken bile, Or
hanla ben her zaman, bütün hadi-' . 
d iseler hakkında onunla her §eyı 
konutabiliyoruz. Aramızda adeta 
bir dostluk husule geldi. Bir ant· 
renör, nasıl ham fakat iyi yaradıl· 
mıt bir vücudu müsabaloalar için 
hazırlayabilirıe, iyi tetkil edilmit 
bir halk maarifi de, fakir ailelerin 
bu zavallı çocuklarını yükseltebi • 

lir... . , 
Cümh"uriyet, on bir yılda harıKa· 

lar yanıtmıttır. Daha da yaratıy~r: 
Önümüzdeki muammalardan bırı 
de bu memleketin bütün çocukla· 
nı:a maarifi mümkün kılmaktır.A· 
na kanunlarımız ve ülkümüz bu 
iken; iıkembecinin çırağını bile 
nasıl yapıp ta okutalım diye dü· 
tünmemiz lazımken Onivenitenin 
yeni talimatnamesinde, ancak 
maddi imkanlar bulanlara yüksek 
tahsil mümkün olabileceğini sara· 
ha.tle yazılı görmek halk maarifi 
mefhumu namma bizi sok elem • 
lendiriyor ... 

Bu maddi imkanı yaratmak 
memleketin fertlerine, yani itkem
beci ç.ırağma değil, maarif teıkili· 
tmuza düter .. Değil yeni yeti§en 
Müs im Efendi gibiler, atta bu • 
gün yinniıini geçmit olan itkem • 
heci Müslim Efendi hile okumak 
imkanına nail olmalıdır. 

Cümhuriyetten bu mucizeY.i oek 
}emekte haklıyız! 

(Vı-no) 

lngiltere hükUmetinin, bütün r Silahsızlanma konferansı kati· 
dünya devletlerini yeni bir it üze- hi umumisi Cenevreden Londr~· 
rinde görüımeğe davet etmek ni· ya hareket etmiıtir. Londrada, sı
yetinde olduğu anlatılıyor. lihaızlanma kouferansınm . gele-

Bu ıabah gelen İngiliz gazete- cek toplantıaında reislik edecek o· 

lerinde, hükiimetin son kararı lan konferanı reisi M. Artur Hen· 
hakkında yakın tahminler yürü· deraonu görecektir. 
tülmekte ve dünyanın silah ibra· 
cat ve ithalatın bir muahedeye 
bağlanmak istenildiğinden bahse
dilmektedir. 

Cenevreden gelen haberlerde 
de İngiltere hükUmetinin böyle 
bi: teklifte bulunacağı kaydedil· 

Programa göre silahsızlanma 

konferansı katibi umumiıinin dün 

kü gün Pariste bulunması lazım • 
dı ve yarın Londraya gidecektir. 

Gene Cenevreden gelen haber· 
lere nazaran ıilah ihracat ve itha· 

mektedir. li.tmı tayin etmek üzere heynel· 
Silah11zlanma konf eranaı bil· milel bir muahede aktetmek ta· 

roıu gelecek ayın 21 inde Cene~· ıavvurunda Amerika hükumeti 
rede toplandığı zaman bu teklıf d 

de İngilizlerle beraber ir. 
yapılac:ak:t:ır:.:·-----------------:--

ün i versi telil erin vaziyeti 
Yeni talimatname, ancak zenginleri 

talebe yapabilecek 
ıebep ve ne ıuretle oluna olsun netn• 

Son günlerde Üniversite mese • tta ve gazetelere beyanatta bulunmak, 
lesi tekrar günün mevzuu old~. 1:nıcn emirlere tam riayet etmemek, pro 

Bilhassa lkincite§rinin birinden ı• ;eaörden aonra dene girmek, izi~ ~: 
tibaren tatbik edilmeğe batlana· dan dersten çıkmak, aibi haller ınzıbab 
cak olan yeni Üniversite talimat - cezalan müstelzimdir. 
nameai bir çok münakaplara yol Madde 30 dan: Oniverıite talebesi 

ancak not basbrmak, talebeye yardım ~t· 
açtı. uh • • • . bu m-'· ögrew nmeyİ kolaylqtmnak.- Gıbi Bu sabah bir m amrımızı ça, 

1 k ·· O maksatlarla ve ıırf kendi aralannda ~ek· i•İn mahiyetini an a.m. a .uzere -· • 
~ - törün izniyle bir birlik kurabilirler, niverıiteye gönderdık. Bıze aıagı-

daki malumatı getirdi: iki ıene ıınıfta kalan yüzden 
Oniveraite talebesi yeni tali· fazla talebe bu sene Üniversite· 

matnamenin bazı maddelerinden <\en ihraç edilmi,tir. İmtihan !ekli 
hiç memnun değillerdir. Bu mad - de talebe için çok güçtür. Evveli. 
deler ıunlardır: tahriri ve sonra tifahi olmak üze· 

Madde 5 den: Oniverıite ancak ona re imtihan vermek bilhassa fakir 
maddi, manevi imkan bulanlara. açı~tır. talebeler için imkansız denecek 

Madde 8 den: Ameli denlenn dortte kadar zordur. Talebelerden biri 
üçüne, nazari deraelrin üçte ikisine de- "Yeni imtihan kararı idam kara -
Vam etmiyen talebe, mücbir mazeretler- h d 

1 ndır,, diyerek hu tekil aley in e le de olsa imtihana kabul o unamu. . 
--------. --- Madde 11 den: Onivenite>:e ~ır en kısa bir cevap verdi. 

Almanya Mılletler sömstr devan edemiy~n t.alebeU:e=~ Bütün bu tekiller, Oniverıiteyi 
· • • talebesine ait hak ve unti~~lard. yalnız zengin veya yardımlar gö• 

Cemıyetıne eçmit sayılır ve bunlann ııımler• asker· ren bir sınıfa hasretmektedir. 

k •? fik ıubesine bildirilir. Esasen fahiı bir derecede pa • dönece mJ • Madde 12 den: Bir sınıfta i~~ yıldan hah olan kitaplar, mevcut olmı-
Atmanyanın da Milletler Ce • 

miyetine dönmesi artık günün me
ıeleıi haline gelmif, ve ıiyaai mu· 
bitlerde görütülmeğe batlanmıı 
vaziyettedir. 

Bu mesele, Pariste, Beri in' de ve 
Cenevede ııksık görütülmekte -
dir. 

Berlindeki kanaat fU merI<ez • 
dedir: Eğer Sar mıntakaamda re• 
yii.ma müracaattan ıonra, bu mm• 
takanın Almanyaya i'ltihakmı te • 
min edecek bir netice almıraa, M. 
Hitler tekrar Milletler Cemiyetine 

dönmek meylini gösterecektir. 

Berlinde son ztmanlarda mü -
bim bir mülakat yapan Franaanm 
Bertin Sefiri M. Fransuva Ponıe 
i1e M. Hitlerin ne görüttükleri e • 
hemimyetli surette aaklı tutulmak 
iıtenmiıtir. 

lngilterede (Deyli Herald). ga• 
zetesi, bımun, muhakkak ıurette, 
"Almanyanın Milletler Cemiyeti -
ne girmesine dair bir mü1i.kat,, ol· ı 
duğuna, gerek Paris, gerekıe Ber· 
linde kati bir kanaat uyandığm.ı 
yazmaktadır. 

Bittabi aynı zamanda si'lihsız • 
Ianma meselesi görüıülmüt olu • 
yor, bu görüımeyi müteakip, ıi -
lahsızlanma~a dair verilecek olan 

fazla tahsile devam e.\ilemez. Boyle t~e· d d") n 
1 al b 1 Yan Ve basılması a. . mene. .• e "b • • d"nmemit o s ar ı c 

be imti ana gınp o . be . b'I notlar ekseriya kendısıle bırlıkte kaytlan silinir. Ve aıkerlık JU ııne 1 • 

"leye bakan fakir Oniveraite 
dirilir. • H • aı k k b ·1 . . 

Madde 19 dan: Oniversıte eyetı ve gençliğine bu yü se ta s1 yennı 
ya bunlann kararlan aleyhinde her ne ebedi olarak kapamaktadır. yazı• 
----·---·uı:•mııumıı•ımıbi" mızı gene bir Üniversitelinin SÖY. • 
bir radyo konferansı gerı hıra • )ediği sözle bitiriyoruz: • t 
mıt ve konf eranıı vere~ek . olan "Fakir talebe okuyabilmek için 
silahsızlanma itleri komıaerı Her Amerikadaki dayısından gelecek 
Fon Ribeintrop Berlinden ayrıl - miraH beklemek mecburiyetinde· 

mıtbr. p · dir.,, j 
Her Fon Ribentrop'un arıse 

gittiği zannolunmaktadır. . . 
Aynı mesele üzerine lngılızce 

"News Cronle,, gazetesi de Al • 
· • d"rt saat içinde manyarun, yırmı o 

hem F ranaa hem ltalya ile b~rden 
konu1tuğunu yazarak, ~.' Hıtle -
rin Berlinde Fransız ıefırıle kon.u~ 
turken, Almanyanm ltalya sefın 
Her Fon Hassel'in de ltalya Bat • 
vekili Sinyor Muaolini ile görüıe
ceğini kaydetmektedir. 

Kadıköy tramvayı 
(Baş taralı 1 incide) 

nutku ile başlamııtır. Necmeddin 
Sahir Bey Oıküdar ve Kadtköyün· 
de tramvay itletmek teşebbüsleri
nin önce bedbin bir naz.aTla karşı· 
lanmıı, bu it in yolcu azlığı yüzün
den yürüyemiyeceğini iddia eden• 
ler hulunmuf olduğunu hatırlata
rak bunlara rağmen muvaffak o· 
lunduğunu anlatmıttır. 1 

Bundan sollJllll vali ve belediye 
reisi Muhiddin Bey de birnutuK 

Beşiktaş nasıl şam- aöylemif, nutkundan sonra mu-

pigon olda? havvile mevkiinin kapısındaki kını 
deleyi kesmittir. Müteak!ben ua .. 

Fener bahçe - Beşiktaş •etliler yeni arabalara binerek Fe 
nerbahçeye gitmişler ve Belvü bali 

maçı çeainde baızır1anan büfede çar ve.: Yarın HABER' de okuyunuz: 
ı -·--·,--------• P.&Atalarla izaz edilmiJlerdir. : 
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Gece bekçiliği 
Limited Şirketi! 

HABER - Ak,am_ Post!'•-='·======-~===== 
' 

31 blrlnclte,r!! 19 

.mıııımıııammıııınııınıııınnnıııııııınııııımıııııııHmıımnrnmıoııııııııınnıı. 

AKBA! En çok okunan hikaye ve roına 

Bu şirket, hususi surette ve resmi 
polisten ayrıca zabıta işi yapmak 

maksadile kuruluyor! 
Polisin, otomobil, tramvay ıtı· 

ne fazla baktığı için, evleri ve em• 
liki o kadar koruyamadığı ileri 
sürülerek ba§lı başına bir "polis 
teşkilatı,, yapılırsa ne dersiniz? 

Yani, memleketinizde, bilhas· 

lıte burada, aau hükUmet poli· 
sinin vazifesine geçmemek için, o· 
nu yardıma değil, asri mevkiine 
çağıracaklar.. Ve asıl kanuni işi 

1 
resmi polis görecektir. 

Yukarda söylemiştik. Londra -

Ankarada A KB A kitap 
evinin birinci şubeıi modern 
bir ıekilde Maarif Veklleti 

karııımda açılmıştır. A K B A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazele ihtiyaçlarına 
cevap •ermektedirler. Gerek 
kitaplarmızı gerek kırta1iye· 
oizi en ucuz olarak A K 8 A 
kitap evlerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 

kitapları ve V AKIT' ın ne,ri 
yatmın' Ankarada satıı yer 
A K B A kitap evleridir. 
AKSA Merkezi Telefon 
Birinci Şube 

3137 
1761 

sa §ehrinizde, ala, resmi, ünifor • nın resmi polisinin son zamanlar· 
malı ve fevkalade meharetli poli- da pek büyük bir ehemmiyet kes· 
siniz var. Ateş gibi insanlar! Kut beden seyriaefer işlerile fazla. meş 
uçurtmuyor! Şüpheli kervanı gul olmak, oraya fazla adam koy· 
"Jrp !,, diye yakaıhyor, fakat gü· mak yüzünden evlere, bankalara 
nün birinde bir kumpanya mey· i sık sık yapılan hrrıızhklarla.- fazla 
dana çıkıyor. Dahiliye Vekaletine alakadar olamadığı iddia edili· 

linci Şube : Saman Pazar 

•ıııımıııııınıHJJınruuınıırruıırnıımaıııuııırnuııuııınııııwıııırıııırıııııuııııııııı• 

müracaat ediyor: yor. 
"Biz, diyor, abone kaydederek Şirketin nüfuzlu azasından hi· 

mü9terilerimizin mallarını muha • ri, bu noktai nazarı açıktan açığa 
. faza edeceğiz.. Mücevherlerine ileri süren beyanatında diyor ki: 
bakacağız, hatta icabında ihtiyar "Hem Amerikada ve Avrupa· 
hanımları ve malul zenginleri ti· nın bazı yerlerinde böyle ayrıca 
yatroya da götürür getiririz. Bü- bir teşkilat: vücude getirmekle ci
yük emniyetle bu vazifeleri bize nayetlerin hayli azalması temin 
havale edebilirler. Bunu kabul e - edilebilmiştir.,, 

diniz.,, "Gece Bekçiliği Limitet Şirke-
lşte Londrada böyle bir vazi • ti,, nin diğer vazifeleri arasında 

lstanbul .ikinci ticaret mahkemesin
den: 

Müddei lstanbul belediyesi vekili 
avukat Satahattin Bey tarafından Sad-

1 - Kadın erkekleşince 
. ..,_ı.ıni 

;{üseyın "'il!' 

2 - Şeytan lşi ( Roman) " 
3 - Namusla açlık meselesi (Kilçük hikayeler) ,, 
4 - lk:i kanlı macera (Kiiçilk hikayeler) ,, 
5 - Katil puse (KUçUk hikayeler) " 
6 - İki Hödüğün seyahati (Küçük hikiyeltr) ,, 
7 - Tünelden ilk çıkış (Küçük hikayeler .. 
8 - Siyah örtü (Roman) Hasan Sükftti. Bey 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

g - Sardanapal (Haile) Lord Bayron 
10 - Meçhul bir kadmın mektubu Stefan ŞV'aylc 

1 11 - Utanmaz adam (Büyük roman) Hüseyin Rahmi }3e 

Bu kit:ıplerdan posta parası a1tnrnaı 

Hilmi Kitaphanesi 
Fizik dersleri (9 uncu sınıf) Hayri Bey 

,, ,, (11 inci sınıf) Hayri Bey 
Ko.nnoğrafya dersleri Hilmiye Hamın 
Dil Bilgisi - Türkçe gnmer (sınıf 6) Ahmet CcV'af 

,, ,, - ., .. (sınıf 7) Ahmet Cevat 
5 - lki kanlı macera (Küçük hikayeler) ,, '' 

1 

Hilmi Kitaphanesı 

Günün Fotografla. 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerİPC •' 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor 
ketlerine ait fotograflar yalmz Istanbulda V 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

Lale Eski .Mulenruj 
Memleketin A•} S S } ye oı~ 
tanınmış 1 e az a onu mugaooı1 

yet hadis oldu. yangınları da haber vemıek var-
Londrada, eski Dahiliye Nuır· dır. Kıvılcımı gördü mü hemen te

larmdan biri kalkarak bir kum· lefona veya tehlike işaretine koşa· 
nanya teşkil etti. Ve şimdi 100 ka· 

ri ve Gabris Efendiler aleyhine ikame 

olunan alacak davasının cari tahkika· 

bnda müddaaleyhlerden Sadri Beye 

gönderilen davetiyenin mumaileyhin 
ikametgahını terkeylediği ve hali ha • 
zrr ikametgahının da meçhul bulun .. 

duğundanbilbahis bila tebliğ iade kı

lındığı davetiye zahnndaki mübaşirin 

meşruhabndan anla§ılmakla yirmi bet 

gün müddetle ilanen tebliğat ifasına 

ve tahkikabn da 29 • 11 - 934 tarihi -

ne müsadif Perşembe günü saat 14 de 
• talikine karar verilmiş olmakla tebliğ 

Avru~~ ve Arııbistan- Feri de Canan Hıı.nırn t:ı~r 
da şohret kazanmış lanb f:l.f~ 

makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (4181) 

Fiyatlar ehYendir. Localardan ücret alınmaı 
rak itfaiyeye haber verecek ve ilk 

• \r faal azasile halkın mal ve mül 
ağızdan felaketin önüne geçecek

ünü memleketin, polisi bulundu-
tir. Açık 'kalımı kapıları, rezeleri 

' u halde himaye edecek .. 
tngiliz matbuatından bir kısmı- ıürülmemit pencereleri, usulca fa· 

mn tenkidine dahi uğrayan bu ye- kat sıkı aıluya kapaıyıp önünde ar
ni teşekkül ve teşebbüsün nasıl bir dında saatlerce bekliyeceklerini 
şey olduğuna he~halde merak e· mütterilerine büyük vaitlerle te· 

lstanbul ikinci icra memurluğun -
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer çorap, fan ela ve saire 1 - 11 -
934 tarihine müsadif Per§eınbe günü 

Yüksek Mühendis mektebi 
Satınalma Komisyonund 

saat dörtten itibaren açık arttırma au· 
retiyle Beyoğlu lstiklil caddesinde 
Galataaaray Hanında ıatrlacağından 

taliplerin ayni gün ve saatte mahallin• 
de hazır bulunacak m,emurine müra • 
caatlan ilan olunur. (3316) 

Mektep Elektro - Mekanik Şubesi için tartnamesi ııı 
bir adet diyezel motörü 61 gün müddetle ve kapalı zarf 

dersiniz.. min ediyorlar. 
münakasaya konulmqştur. G 

Münakasası 29/12/934 iarihine mnsadif Cumarteai f 
Bu kumpanyanın adı, "Gece ihtiyar bir kadını nezaketle fa· 

Bekçiliği Limitet Şirketi,, dir. kat bir melek gibi de sıyanet ede· 
"'l 4,, te icra edilecektir. 

Buna ait şartname "2,, lira bedel mukabilinde mekt 
Esas itibarile geceliyin bekliye· rek tiyatroya, kiliseye götürüp 

getirecekler .. Düğünlerde yapılan cekler .• 
Fatih Noterliğinden: Dairemiz i -

çin bir hanım memura ihtiyaç vardır. 
Taliplerin Beyazıttak:i daireye müra -
caatlarr. (3317) 

haaebeciliği veznesinden sablmaktadır. 

pek meşhur hırsızlıklara karşı her 
Geceliyin nerede bekliyecek· 

ler? düğünde bu adamlardan bir kaçı -
· m bulundurmak suretile, iyi bir 

Taliplerin münakasa günü mezkur saatten evnl o> 
teminatlarını vetneye yatırmaları Ye teklif mektupları01 

misyona tevdi etmeler_i ilan olunur. (71 

Müşterileri hangi evin İçinde tedbir alınmış olacağını zannedi-
oturuyor, ve ne aibi ıeylerin göz yorlar. 
albn.ta balundndmalanm iati1or-
ı..._ oracla kendilerine bu bir ti• "BekçUilc LimİW Şirketi,, para 
nifwma ve 1-ruannda kocaman, nakline dahi nezaret etmei• talip. 
bauaı, hırçm bher polia kö..,tde- tir. 

Tü.rkiye 
MERKEZ 

Cümhuriye 
BAN KAS 

ri olduiu halele, elleriacle ~Dd Çocukları, oynarken muhafaza 
bn.. Cob- fakat kat'inen ıillb eclecek ve böyle bh lıizmet te aa
tatımakmm durup dirt yanı ıl:ali rebileceiini, neırettikleri ilblar-
1.cekls. KenctileriDe .WJet e- ~ mleeı•elei-e, aile etalllai'lba 
dilm malı ıizlireceJder. AJ.Di ~· s6nderecekleri abone kllıtfann • 

26/JO/ 1934 vaziyeti 

AKTtP 
....-. ariifettitil. ela, &Jnca ve hUy&k harflerle itil- Kau ı 

ÇiQlldi ba humat Limitet Şirke- direcelder. F.trat heııeyden önce Allan: llft kilopam ıa.6" ·461 1L.19.159.8.86 
tin polis mf•leri, müfettitler ta· halka IÖ:a verdikleri nokta, açila- Banknot ....• ...,.__ - • 1 US0.087. -
rafmdan biaikletlerle mütemadi • c:ak 1eni thket mektebinde Lelki Ufıkbk ,. 658.749. 59 
ym teftit eadecelderclir. Müfettit- 500 veya 5,000 i bulacak ve ihti· Daltlldeld ..... altlrler ı 
leri de bapnüfettitler, motoıiklet- mal ı.&tün lnailtereıe tepıil ede- Alms: Safi Kc.-- 1.188-0IM ı L. Utl.004. -
lerle teftit eclecelro celderi tirket Mkçilerinin malu- Türıs liri• • ,,,,M ._...... • .a.sı1.11 

S. teftit iti..., timdillk tama• mat daiuddanm, aynca hukuk Hat1"91d MthtaMrlar ı 
men yohma konulduktan 90DI'&, ilmi ve .... leketin idareye tul • Ahin: Sal! kilogram 3.807- 016 15.854.884. ~ 
"Gece BelrPMli Limitet Şirketi,, IGJc ed• Witiia hllllll ve nizamla· .\lbna tlhvill kabU Serbest dövizler 5 550.891.1n 

ilerde Wr meld.paçaaıir wa hek· ri1e bb. "-ct.I~. Hll-.1- J•vlUerl: 
çiliie talip olMılMJ oradan yetif • Bla ~te aöre tirUt politi, O- Deruhte edilen emkı nakliye. 1 
tinlieii clifihnneJdeclh. DİYSIDJ8 devw ed• bir aenet ~=~ 6 •e 8 tnet mad- L.!

5
8.

7
48.508.-

"Llmitet Şirketi,, DİD timdiki ..tailtiDin çacutua, anda bir M· de\,rtne cmikaa va~ tediJat .. 9.682.517.-

~ mütekait poliller, eaki akse MM edebilecektir. Senectat CBzdanı : 
-~·- - --L-1-- •--L:I -..lı-• __ ..,. ,, ... ...u::ıı-ICI" .._.... ~ H. M. Hazine bonolan ................. -:-r.. I. AZS7.79!'60 
yor ......... betka tiıket, h111111t ------------ Ticart ~etler -·-·-··-·········· ,, ,6.'i1.s:n oı 
eanttte tutulabilecek polia ta.fi,... l•-••G•ö··~-H-ekimi•.-.-- Eltbam ve Tahvlllt Chdanı r 
ıi tubeai de aç1eak -.e ona aöre a• eşbıaı { Deralıte edilen evra-
Nmlar edinecekm. Dr. Süleyman Şükrü ve kı n~ kai'pl~ .. !&.118.174'6 

Şlaidi Londra.wa IMı yedi a • 8aWJi, Anhera cacldeei No. 80 1alı-.iltt t ltlbad nyınede ) 
Telefon: 23188 Esltam .,. Tılrriltt ·······---··· .. 4.6!8.189.SJ 

ima vui)etini ~ anlatbktan SU pnleri mdir .. 
......, •çok l!ll...k .,_.cbracak lll•••••••••••ıil Aıttln ~e d6viz ü%etine avıns 1 98.09!.36 
tarat.a, ifia icnt kıt'a1ila pçeo otcr DOKTORU TıbvilAt üzerine avans 11 • 3.53429 
lira. v fdi8ecra,ıar·· ... , ........ ---·---·· 

lhllet politi, u1rı Wr pta, JaQi O bey t Sa it mjihtelll 
llıW•dteoklapyerel»ir teca- Fatih~Tramvay Yekh 

Lira 

32.268.41~ 

2917.821.?7 

ıo.am.42 

149ı16.046 -

8415.143.61 

• 
3?.741.961.73 

,1016ff.6S 

4S00000-
87fJ1i0540 

t44.1'kôii.sa 

PASiF 

.... ...,. ___ , ____________ -eıı 

lbdyat akçesi··-·-.. -· --

tedavUldekl Banknotlar: 
Detultte ldilen evrakı naktf.Ye r l 56 748.5 
Kantınun ı> Ye 8 ind madde· 
terme tevff k 1n vaki tedlyıı O.fft.5 

Deruhte edilen evrakı nıktiye 
bıktyest ........................... ·--
Kll'flhia tımırmea akm olar.ak 
-tedavüle vuNi1on ... -·· ,.. ,g~ 

k tlraal 'Mevduata : 

vüz valsl ~zaman ne J&pa • dai'alJ Mo. 4 
wktu.?. Jekonlo haddi JUzde S 1·2 - Altın Uzer~ne •• 
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NEYE 

ağlıdır? 
&erıe ıneıut b' · r 111 ır ızdivnç yapmak 
uıunuz? B .• 

Y•tattı" . unun ıçın hayali -
il :ti gınız erkeğ celbetmek j. 

d Yade ho§una 'd 
tQ bil . gı ccek ~eyi 
ııerier rnenız lazımdır. 
1GıJer de dahil olmak ü. 

•l ee erkek arasında 
ııuıı :.•Ptırn, ve onda 

ır kadında h 
•vveı d" .. er 

t ıilti uzgun, beyaz;, 
ille L• Yuınuıak bir cilt 

oır ten JJ k old.. . ara~ıı larınn .. rn. Şı d' 
e tah . rn ı az rn~:::-::!-
lrıu~etıızcc her kadın 

i g- :ının tahakkuk et 
Oteo'I' • 

İnin f' • ır. Yeni TOKALON 
. •atı ne 1 

hliiıtah o Ursa olıun, ba~ka 
"-tir ~da hulunmıynn 'ld' 

L_ cıı ve t k . ' cı ı 
•ı;a~j old " a vıyc eden madde-

k ucunu t • 
• . remi hi b. enun ederiz. T o-
kırctıc '- ı; r uımnn adeıni mu-
~. "arşı lan olan p rn:ınııstır. Cildin 
AloN in EP.1~E REKTEKI 
nınız lJ Ctnını ecre ...J 

• Yltu Yatanren 
tıda v . nuz csn s nda 'fd' 

t .. k'- crır ve onu g 1 ~ı • ı-
.• ""''"lcki . ~ enç cıtı~ır .. 

.. tııd., •<ıbaht )agaız KOT ALON 
arı · · 

. 
I ste bir mılyoner 
ile evlenebılecek 

genç kız.. 

Cildi ycyazfoştırdığı gibi mcsamattaki 
ıiyah noktaları da izale eder. 

KOTALON Kremini bu günden 
itibercn istimale bnşlayını:z. Cildiniz 
,;c renginiz ne kadar bozuk olursa 
ol u:ı nh:.cağınız neticeden memnun 
ve mütehayyir kalacaksınız. Elde ede-1 . ı:ıtım'\l <'d' : 

Ju·· ~~an bu-f pos;"e·Z. Ct'~;İnT:z nc_:icBe t~m!~dilmıd'ştir. 
cru d . . aşmü ür-
~ n en· 
Oc ad • 

14 d. et de . 
e t l'I n z rr:otor 

Ca.\., a 1 t edilrn· t' unun pazarlık r:ünü 1 - 11 - 934 saat 
•;aıar;ı !? r. Tali ı 1 kA .. 

tıa ....... Yındz.k· B P o anıarın mez ur gun ve saatte 
.. ıura. ı aş M"d' . . 

taatkı.rı. u rıyet bınasında müteşekkil Komisyo· 

(7261) 

ıı ıı ııı ım mıJ~t~~ 

Siilll r ank 1 
u~um~ i 

l(a 1 en: F 
,. l '!Js~,.i l:l 1 
,.q l-~ oe~ ~ b -

:a>1llak ~ r a 'k 118 t · · l · d -"" ist rı asz rVLOn aı ış erın e ~ 
l]Q z., egen m t .. l . d .., d J ... -

"ıı': ~\.QYse d on or erın ogru an uog- ~ 
'<,.Qc ,., ek· ~ n5 

<ıQt/Q,. ı rabrika Müdürlüğüne -~ 
l: (7188) ~ 

§;' 
~ 

\!~,~~i:;;;;1:ıı1 !W'l'I I' ~ı·m~~ f(ll 
Sondaj l 1 

ı1,_:0kndaj t--L akımı Sahiplerine 1 ··ita Cll(Iznı ol 
1~ a a~u ed up satnıak 1 . l 
l'l\'· rasın~a enler cnr ' . ura nmak ve yahut bizzat ça-

llesa Galnt d ~ şa.mba de paz"rt . .. l . 10 ·ı· ~,t Csesj a a l"·· 1 .
1 

~ es1 gun er1 saat ı a 
'le ne 8 h' '-Ure rçı er 18 

ll lttii a lp hu} ::1 numarada Mehmet Vasfi 
ra~aatiarı un, ukları hurguların f h • ·ı . l · evsa mı am. şı· 

Pardesiiler, kostüm:er, p!\ltolar ve muşambalar bulacaksınız ... Fakat 

Galata'da Kara1<öyde Kiin Meşhur 

• 
EKSELS OR. 

Büyük Elbise Fabrikası 
Hertürlü Rekabet:n Fevkinde Fiyatlarla Daha iyilerini Takdim Edecektir. 

Mandelberg - Burber • En mükemmel yerli ve En &on moda gayet Uzun müddet dayanır 
ry kumaşlarından imal Avrupa kumatların • ıık, imaliyesi itinalı 

kat'iyyen esk'mez her 
edilmiş dan mamul gayet f ık ve teminatlı hazır ve 

empermeabl:ze biçimlerde spor veıehir ısmarlama renkte ve teminatlı tık 

Pur~esüleri ni Paltoları fl~isoler Mu~onı~olar 
Kadın ve Çocuklara mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve Çok Müntahap Çeşitleri Vardır 

_..,., T ediyatta T eshilat ~ • • • 

0<: - ( ,.i. . t ı ' .. ' ·-· J.t. ... ..\fJJ 

Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

Müstahzaratınd~g H~~a 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik ayoı saha üzerinde devamlı ve metckiınil bir çalışma sayesinde 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının eJde cttiii muvaffakıyetin ma"ısulüdür. 

Halkın sıhhat ve menfaatini düşünerek, müsta!:ızaralımn en fenni vesaitle imaline çalı
şan ( Çapa Marka ) fabrikası iştiralıc ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkalade altın 
madalyelerle takdir ve taltif edalmiş Ye daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
hal"ın rağbetine mazhar o:mnştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
egane Öz ürk san'at eseri 

Çapa Marka Müstalızaratı 
Kutu ue torba pırınç unları 15-50 gramlık paket ve 
Püre ve çorbalık Mercimek ,. ., ,, ,, ,, 

kutu Karabiber 
,, Kırmızıbiber 
,, Tarçın " 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

,, Beıelye ,. ,, ,, ,, 11 

,, Patates ,. ,, ,, ,, ,, 
,, Yulaf ,, " ,, 11 ,, 

,, Arpa ,, ,. ,, ,, ,, 
,, Fasulye ,, " ,, ,, 11 

11 Hakla ,, ,, " ,, ,, 
,, Nohut ,. Kapsülü beyaz biber 
" Mısır " Tuzluklu ,, 

,, Yeni bahar 
,, Kımyon 
,, Sahlep 
,, Zenc:etil 
,, Karanfil 

Şişe 

ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

1/1 ve ılı kilo kutu sofra tuzları. Adres Eeşikiaş
Kılıcalı, Çapa Marka Telefon: 40.337 
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Cüzamlıların Mezan 
ROMArt 

Nakleden: (Va - Nu) 
Yakında başhyor 

Geçen hafta içinde Londrada büyük bir otomobil sergisi açıldı. Yukanda bu sergiden bir köıeyi görtiyorusun\l%. 
Burada bilhassa nazarı dikkati celp eden cihet, otomobil inşaatındaki değitikliklerlc beraber serginin tertibindeki mu
vaffakiyct olmuştur. Bu resimdeki dekorlanmn güzelliği görülüyor. 

ESNA·F VE iŞÇi ] 
Esnafa musallat olan 

dilenciler 

-
Sirkecide makastar ve terzi 

Selami Bey: 
Yerli malları yapıldığından be

ri bizim İ§İmiz de artmııtır. 

Kumaı ucuz olduğu için per 
çok kimseler ismarla.ma elbise 
yaptırabiliyor ... 

Benim, benim değil hemen bü 
tün esnafın f U dilenci bolluğun
dan yüreğimiz yanıktır. 

Aman, ne ço'k dilenci var. Saat 
geçmez ki birisi kapıya dikilme -
sın ... 

Kaçak et işi 

halledilmeli 

Kasaplar bu meseleden 
çok şikayet ediyorlar 
Ushiidarda kasap Yunus efen

di diyor ki: 

Bir çok arkadatlarımızın, ga· 
zetenizin esnaf sıyıfasmda söyle· 
dikleri gibi ben de kaçak et mese· 
lesinden çok mÜ!tekiyim. 

Her halde buna mani olmak li-

Berberler iş kanunu 
bekliyor 

Beyoğlu - Taksim berber Refik 
Bey: 

Görüyorsunuz ya ... Saat on bir 
buçuk biz hala çalışıyoruz. Sa· 
bahtan beri ayak üstünde dizleri· 
mizin kuvveti kalmadı ... Neredey• 
se ayakta uyuyacağız. Sabahle • 
yin gene altı buçukta dükkinımızı 
açacağız. 

Bugün bayram gecesi olduğu 

için geç kalmıt değiliz. Keıke 
• böyle bayramlarda sabaha kadar 

çalııaak ... Fakat, bU her glin böy-

Hem de mütterinin içeriye gir- zımdır. le ... 
meıini g(izetlemektedirler. Mütte· . 

1 

Derdimizi anlatamadık gitti .. 
rinin yanında da dilenciyi kov· Sonra bır derdimiz daha var ki Artık itçi kanununu beklemekten 
mak ayıp oluyor.. o da, mezbahalardan İ! çok ağır batka çare yok. Hiç olmazsa, ça• 

Yal hasıl bunlann adedi birıaz çıkıyor. Sonra da: çok fazla mas• htma ıaatleri belli olacaktır. Biz 
azaltılsa. Esnaf ve tehir için her· raf alınıyor. Zannederim ki; be· de rahat ederiz .•• 
halde çok iyi ve hayırlı olacaktır. 

Mektep 
roman 

kitabı ve 
satanlar 

. Ankara caddesinde Şafak kü-

lediye mezbaha işini halledebilir. 

Kaçak et meselesi de çok ehem
miyetlidir. Hem bizim, hem de 

milletin aleyhinedir. 

tüphanesi sahibi diyor ki: ' 

Dikkat! Eskiden kitap salıtımız iyi idi. 
Fakat şimdi mektep kitabından 

batka, hiç bir kitap sattmıyoruz. 

Üç ayda bir tek kitap ıataraak 
· ne mutlu .. Eskiden romanlar, ba· 
huıus methur imzalı romancıların 
eserleri çok satılırdı. Şimdi onlar 
da satılmıyor ... 

Sonra bu tek kitap kabul etme 
usulü 4;min olunuz pek çok kitap· 
çıları mahvedecektir. 

Bu UIÜl biaim için hiç de iyi ol· 
madıl 

Esnaf ve İtçi 

HABER sizin, halkın gazete· 

sidir. Her türlü tikiyetinizi, di

leğinizi ya bizzat gelerek veya 

bir mektup yazarak bize bildi • 

riniz. Bu sütun, sizin için açıl • 

mııtır. Şikayetlerinizi ve dilek • 

lerinizi alakadar makamlara 

duyurmağa çalıtacağız. 

Memleketimizde 
şapkacılık ilerliyor 

Usküdar şapkacı İzzet Bey: 
Şapka eskiden çok az ıatılırdı. 

Sebebi ise Avrupadan gelen fap• 
kalar dehtetli pahalı idi. Halbu· 
ki timdi görüyorsunuz mükemmel 

ıapkalar bir buçuk liradan hatlar. 
Herkes te icap ettikçe fapkaaı· 

nı yenilemekte zorluk çekmiyor ... 
Yalnız dikkat ederseniz, fap• 

kacı çoğalmıya ba9lıyor. Çokluk 
hazan iyidir, fakat hazan fenadır. 
Bizde iyi olmıyacağını zannediyo
rum. Çünkü, fazla şapkacı olun· 

1 ca müfteri fazla dağılacaktır. Eski 
si gibi kazanamıyan eınaf mecbu· 
ren, rekabet olsun diye ucuz it 
çıkaracak, fakat fena it olacak! 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
Juıkançhk, kuvvet, aık ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 75 

~en kıaımların hulaıaıı 
BiRiNCi KISIM 

Süleyman adında bir aslan terbi
yecisi Kahirede canbazhaneleri yan-~ 
dıktan ıonra vah§i hayvan avı için Afri
kanın içlerine seyahate çıkmıttır. Bir 
esir tüccarının pususundan kendilerini 
güç fıcurtarıtuilardır. Fakat bu arada 
oğlu 13 yaşındaki Yavuzu timıahlar 

parçalamıştır • 
Kendisi uzun seneler ormanlar için

de yaıam•!· beraber seyahate çıktıkta
n kadınla evlenmiıler ve bir de çocuk • 
lan olmuştur. 

IKl.NCI KISIM 
İnsan yeyici1er kralının Karoşo or

manındaki bakır hazinesini yanında 
Uç aslanla dotaıan bir adam zaptetmiş
tir. İnsan yeyiciler kralı bu hazineyi 
tekrar ele geçirmek için harbe hazır -
lanırl: , Cezairdcn 19 esir kadını sat -
mak için"götüren esirci rehberi tarafın
dan öldürülmüştür. 

Rehber Tahir esir kadınlardan 

'Ayşe isminde birini sevmektedr . 
Onun hatırı için hepsini serbest 

bırakmış ve bunlardan üçünü Abdul -
lah isminde biriyle Mıırra göndermiş· ... 
tir. 

Genç, güzel bir Cezayir kızı: 
- Ben, dedi. 
Ona iki kişi daha iltihak etti. 
Bunların üçü de güzeldi. Hele 

evveli: "Ben,, diyeni büsbütün 
cana yakındı. Eımer teninin in • 
MD ıözünde bır~jı zevk eısiz • 
di. 

Uzun boyluydu. Genit ma9lahı • 
nm altında bile vücudunun kıv • 
rmılarını görmek kabildi. 

Siyah ve iri gözlerini uzun kir • 
pikler süslüyordu. 

Yanaklarında tatlı birer çu • 
kUrluk, ince dudaklarının çerçe • 
velediii iki sıra beyaz ditleri var· 
dı .• 

Tahir ona döndü. 
- Sen Mısıra kime sidecek • . ., 

sın .. 
Genç kız: 
- Akrabalarım vardır. diyece· 

vap verdi'. 
- Cezairde kimin yanınday • 

dm .• 
- Babamın?. 
- Şimdi nerede? 
- iki aene evvel öldü. Annem 

de geçen sene .. Yalnız kaldım. 
Genç kızın hüzünlü bakıtı gü • 

zelliğini bir kat daha ıüılüyordu. 
Tahir cevap venniyenlere: 
- Siz ne yapacaksınız? .-
Diye ıordu. 
içlerinden liiri: 
- Biz geri dönmek iatiyoruz. 

dedi. 
Vaziyet aydmlanmı9tı. Artık 

Tahir için yapacak 9ey, Mısıra git· 
mek istiyen bu üç kadını erkekler· 
den Mısıra gidecek biriyle gön· 
dermekten ibaretti. Kendisi de di· 

-5-

BlR V AHŞt KABtLEStNIN 

HÜCUMU 

Üç kadm, bir erkek oldukça 

:················i 
~Yazan: ı 
i Rıza I 
i Şekipı 
=···-·--·-= 

yol almıılardı. Ayrı~ 
eşya taııyan develerı 

Günet çekilmek uıert 
yordu. • 

Geni§ sahra önle • 
geni9leniyordu. G~ 
le tutuşan kumlar üS blİ' 
Irkla yürünemiyecek 
nıiftİ. Fakat, bu ak.
değişmiş, hele, günef ıP. 
sonra daha başkalatlll 

Sert bir rüzgar esi 
Rüzgarın kadlırdıi1 

)arı, yüzlerinin aÇik JfJ" 
çarpıyor ve maşlahlar 
)arına toplanıyordu. Sil 
saatten fazla ıürmüttii· 

Bu hencamede yol• 
ki\Dsızlığı meydanda 0 

raber r:luk mamn kabil 
ğını anlamıılardı. 

Hava ı;akinle~tiği 
de tanılamıyacak bir 
lerdi. ince kumların 
yer kalmamıştı. 

Abdullah -kadın~ 
götürecek adam- de 
di. Tulum tafıyan de 
yüz-Unu yıkadı ve1ca 
ni ıeyi yapmalarını ıo 
si niıbeten temizlen •lf 
görünürde bir ağaç bl 
Güneş tama.mile çeki 
kum çölü üzerine bii 
doğmuftu. Etraf aydıll 
hudutlarından daha 
bulunuyorlardı. Oray• 
kadar daha bir çok ar 
cekler, b;r çok vahti 
raklarında yol alacakl 
)ardan birinin huclud 
için en fazla iki saati' 
vardı. 

Abdullah çöl va 
on defa Cezayire gel 
Mısırlıydı. 

Buralarını çok iyi 
Geceyi Rasai ka 

raklarında ge:;irme 
geçirmeyi tercih edi 

. . . . 
Üç kadın yany 

Abdullah develerin 


