
'==KURUŞ KURUŞ 
~Telefon: 23872 12 ikinci teşrii' 1934 Pazartesi 

Ingilızler yeni b · teklif yaptıla.r 
~aşabilecekler mi ikınci 

Sene 4 Sayı: 914 

'j9ilizl rin deniz bütçesi 37.5, 
aponları 38, Amerikahların 

Mata-
(j~k~ra !~S~:ı 

91 milyon sterlindir Yeni mebus seçimi 

lstanbullu ernıeni 
dansöz idam edildi 

~eniz kuvvetlerinden bazdarı: önde Rodney, 
ar ada neı o 

Ankara, 12 (Telefonla) -Meb 
uı seçiminin yenilenmesi cereyan· 
ları meb'uslar arasında gittikçe 
kuvvetlenmektedir. Bu cereyan 
iki sebebe dayanıyor. Biri; 1935 
bütçesinin tan,zimidir. Biliyoruz 
ki devre 1935 Teşrinievveli sonun· 
da bitiyor. Halbuki 1935 bütçesi 
bu müddetten sonra claha yedi ay 
tatbik mevkiinde kalacak ve büt
çenin tastiki yeni meclis tarafın· 

dan mürakabe olunacak demek
tir. işte meb'uılarını mühim bir kıs 
mı taraf mdan mürakabesi yeni 
meclisçe yapılması zaruri olan büt 
çenin tanziminin de yeni meclise 
bırakilması daha muvafık görül
mektedir. 

ikinci sebep te önümüzdeki ba
harda Ankarada toplanacak olan 
büyük fırka kongresidir. Bütün 
fırka meb'usları bu kongrenin la· 
bii azası olduklan için yeni kon
greye de yeni meb'usların iştirak 

(Devamı 6 mcı da) 

~~~ .............................. ~ .............................. ~~ .......... -
Bir musikişinas 

afaroz edildi 
Berlin, 12 (A.A) -Alman mu

sikitinası Hindemith'in eserleri
nin Almanyada çalınması yasak 
edilmİ§tir. Nasyonal sosyalist kül
tür şubesi müdürü demiştir ki: 

"Hindemith'in son eserleri ken· 
aisinin nasyonal sosyalistliğe ıa. .. 
yık olacak: değişikliği elde edeme
diğini göstermiştir. Bundan başka 
muhacir iki Yahudi iJe plak çıkar
mak suretile seciyesizlikte bulun • 
mu§tur. · 

Bu gün neticelenen 
bir muhakeme 

Bu &abah ağır ceza mahkeme
sinde iki sene evvel cereyan eden 
bir cinayetin nihai kararı veril
miştir. 

Vak'a Çamlıca da geçmİ.§, ve 
(Devamı G mcı da) 

'(t ~OJıdrada. görü§ülmekte olan dilen bir sahada çalı~ılmaktadır. 
• eıtıı silahları meselesi son safha- lngilterenin yaptığı yeni teklif, 
h~ geldiği sırada, yeniden atılan Japonyayı tatmin edecek bir ıekil-
ır-;ad 1 d h ·· • l"kki ını a a a musaıt te a e- (Devamı 6 :met da) 

fabrikaları ......___ . 

a u i aleyhtarı 
mahkeme e 

1
t\giliz Faşistlerinin to
bll, tüfeği 

Heroln zehirinin Avrupada kilosu 2800, 
Mısırda 2200, Çjnd~ 4000 liradır 

"armış ı Recep B. 
~~rkez binaları 

ır kışlamı imiş 

Sir o 
. lngil svaıd Mosli 
'le . terede f . 1 . 

tı h&.ki a§ıst er birJiği li-
~n) rn .~uzuruna getir:ldi. Bir 
\>e ar soy) d .... 
tt lnuhtelif l e . ıgj şaynaı dikkat 
. le l'llltk evıllere uğrayabile· 
dit· Unda b' 1Yor n .r parça tahlil e· 

ıtlnii: 
~ld ~~:!~a!istlerj lideri Sir Os· 
0la~ıaiJ nın nıuhtel'f hadiseler 

e &a~etelerd · · · e ısmı geçmış 
<Devamı G n.cı da) 

Buğdaylar1mız için 
diyor ki: 

"Milli müdafaa için eli .. 
mizde stok lazımdır,, 

Ankara, 11 (Hususi) - Ziraat 
Bankası umumi heyeti bugün sa

at üçte toplandı. Reisliğe Meclis 
reisi Kazım Pa§a seçildi. Afyon Cjekerek kendini bile bile öldUren bir Çinli 

Söz söyliyenler arasında fırka Kuzguncukta, Taksimde, Eyüp· 
katibi umumisi Recep Bey: te kurulan uyu,turucu maddeler i-

"Bizim burada vekilleri oldu- mal eden fabrikaları kapayalı üç 
ğumuz çiftçileri düşünmemiz la- sene oluyor. Biz dünyaya kar§ı İn· 
.ıımdır. Bizim buğday politika- sani vazifemizi yapmakla duydu • 
mız, köylüden elinde fazla bulu- ğutnuz haz ile yaşarken Bulgaris • 
nan buğdayı bol para ile almak tanda uyu§turucu maddeler fab • 
ve silolarda temizliyerek harice rikalarının harıl harıl işlediğini 
satmak değildir. Memlekette mil· haber alıyoruz. Fabrikaların faa • 
li mevcudiyeti müdafaa· için eli- liyette oldukları Kahire polis mü· 
mizde stok bulundurmak lazım· dürü Resul pa§anın raporunda zik· 
dır.,, demiştir. ıredilmişti. 

Bankanın faaliyeti umumiyet· Bulgaristandaki fabrikalar, İs· 
le memlekete fay dalı görülmü' ve . tanbuldaki üç fabrikanın kapan • 
celse Kazım Pa§anın: ı ması üzerine kurulmuştur. Mües • 

- Memlekette faydalı işler sisleri Türkiyeden kaçmış veya 
yaptığına emin olarak kongreye gitmif kimselerdir. 
nihayet veriyorum. sözleriyle ka· Birinci fabrika Sofyaya yarım 
patılmı§tır. saat mesafede Kuasnoselo da drr. 

ismi Premiere Fabrique Bulgar 
pour ]es Alcholoides adında bir 
şirkettil. ikinci fabrika Sofya için
de Labour denen yerdedir. Nesi • 
moff ve şürekası limitet §İrketi fir· 
masını taşımaktadır. hmirli zen • 
gin bir Musevi tarafından idare e

dilmektedir. 

Üçüncü fabrika Sofya civarın· 
da Pudnem köyünde Anovi bira • 
derler tarafından kurulmuştur. 
Fabrikanın ismi Anovi Frerdir. 

Dördüncü fabrika Sofyanın i · 
çinde olup lstikan Miledemof is -
mindedir. lstikan son zamanlarda 
öteki ortaklarından ayrılmıştrr. 

Beşinci fabrika Bulp.aristanın en 
büyük fabrikası olup Sıhhiye mn -

'Devamı 6 mcı da) 

Graf Sazanov ki 
kimdir? 

Dans~z 'Mata·Hari 
Birinci Mata • Hariyi herkes 

tanır. Kendisine• Hintli rakkase 
süsü veren bu Alman casusu umu
mi harbin ba§larında Pariste bir 
barda numara yaparak büyük bir 
şöhret kazanmış ve kendisine 
meftun olan Fransız zabitlerinden 
aldığı planları Almanyaya gön • 
dermişti. 

Fakat Mata. Harinin faaliyeti 
uzun sürmemiş, nihayet Fransız 
zabıtası yapılan casusluğu keş· 

fetmİ§ ve tevkif edilen Mata - Ha· 
{Devamı 6 mcı da) 

Pariste 

Sokakta iki kişi
yi öldürdüler 

Paris gazeteleri yazıyor: 
Paris'ın en kalabalık ye • 

rinde sabahleyin tabanca ile 
iki kişi vurulmuş, fakat yapılan 
bütün araştırmalara rağ~en meç -
hul carihler bir türlü bulunama • 
mı§tır. 

Bu esrarengiz vaka §Öyle cere • 
(Lütfen sayıfayı çeviriniz). 

Prijan ve Lefevr 



----~................................................. === . s p~~~· ...... ~~ .. ~~::-= .. ~,..:~~, 
Evlôtlannızı gazetemizin j AŞK MEKTUPLARI 

; d' GÜRBÜZ COCUK ~ Aık herkese mukadder ır .. 

Müsabakcuına iıtirak etti- j Bu eğlenceli ve pek nezih 111ii-
rin. Hediye kazanırsınız. ı bak · t• ak edinis! 

... - .......... - ... - .... - ..... - ..... -.... _ _ ...... ..:._:.:::.~ .. ıı_ı_r __ ....,.~ 

Hususi silih fabrikaları k aldırılmab 
1 ___.,,./ 

·Mn&olinin nut~u lngilterede bu fikir kuvvet buluyor: M. Pesnınnlll 
~=i:n;ı~:;:::cı~ Büyük Britanya, silih ticaretinin Yunb':ia0:~~!::"' 

Meb'usan yerine korpo- •• •• kt •• k l al f Büyük bir heyetle berabe' 
rasyon meclisi kaim oldu onune geçme e orne o m ı. fabrikalarımızı gezdild 

IGilya Btl§vekili Mu.,olinin Ankara, 11 (Huıuat) - 'Y-: 
::=:!~:i~i~~;~ Hımın YH tız~ı ;iütera!!k!~;!: Belc·i~ı Kı~inesi !S:~~~~~ı:~~ 
tiyle tıvasal bir inlrılôp hazırla - Makdonaldin nutkuneia k d } d 1 Yalnız kendi içinde değil ıu Falih Rıfkı Beyler, nuır•~ 
aıiı maıumtlur. Şimdiye kadar Hitlere kompilman en İ İma e er.,, piyasada da buhran kat eden zevat bu ıabah ~· 
ltalyada vücude gelen K.orpo • yapılmayınca.. İngiltere hükWneti ıilalı imali- doğurdu da huauıl tna!e Eakitehire ~ 
rcuyonların sayın yirmi ikiyi bul- Berlin, 11 (A.A.) _ M. Mac ni 'tahdit ~eteleıi üzerinde huıuıi Brük.el, 11 (A.A.) _Yakın· Ier. M. Petmazoilu durakta~ 
muıtur. Donaldın nutku Almanyada nete. konuımasını yaptı. Bu konuımada da bir kabine buhranı çıkacaiı ciye Vekili.Tevfik Rüttü Bd__.., 

Bu meseleye dair M. Musolini- ıiilik uyandırmııtır. Alınan eaze- mevzuu bahsolan muhtelif noktai söylenmektedir. Kabine erkanı a· Reiıicumhur Hazretleri ~. 
nin son söylediği nutkundan en teleri M. Mac Donaldın Almanya· nazarları iki eıaı noktada topla • raıında parlamentonun toplanma• Baıyaverleri Celil Bey, H~ 
canlı cümleleri alıyoruz: yı sulhun iıtinatgahlan arasında mak mümkündür. Bunlardan biri arndan evve kabinenin iüifa etme- Vekaleti Umumt Kltibi NU:ir 

Geçen a11r, vatand&§ların ka- zikretmemesinden dolayı bilha11a evvell bugünkü ıili.h ticaretini ıini Teya bazı nazırlarm çekilme· Rifat Ye lktı1at Veklleti Mütl't 
h d h n Hüınt:' Türkofiı reiıi K~~ nun uzurun a müıavatlarını i- iddet göstermektedirler. gözden geçirmenin lüzumudur. Di- sini intaçedecek derecede ıörüt ih 

I A t · t" b d ·· G ı Al Faik, Muhafız kıtaab kuma an e mıt ır ve u ıon erece fu- azete er, manyaya millet· ğeri de buna lüzum olmadığı, esaı tili.flan vardır. Buna raimen hü· ıJ. 
mullü ve etraflı bir zafer olmut- ler cemiyetine girmek için yapıl· vaziyetin tamamiyle meydanda ol- k<Unet ıab ıünü par1ament;,,a ıt· lsmail Hakkı, merkez kumallsJ 
tur. Fetiıt asrı, bu prenıipi ifa et- makta olan teıvikJere kar•ı Al· du~· ve bir an evvel harekete oeç- 1 Demir Ati, Emniyet mildiirii 

ı h 
~ ._.. • decektir. Bütçe do a111ile ıoaya • Beyler, Yunan tefareti erkaıU' 

mit ve hatta kuvvetlendirmiş ve manyamn si a ları bırakma mese· mek lazım geldiğidir. lilllerin bir çok tenkttlerile kartı· ~ 
fakat ona daha az eaaılı olmı • }esindeki dütünceıini hatırlatmak· ikinci noktai nazara taraftar lqacak olan hükGmet belki de rafmdan ujurlanmq ve bir 1 
yan bir prensip ilave etmittir. ta ve "Mütekaddim,, bir meıele görünenler lngilterenin silah imal parlamento da dü•ecektir. Pek krtaaı tarafmdan a•llın re1111i ~ 

ı 1 b. h k b" "f dd kt 1d kl h·..J--k T edilmittir. Mqıka da Yund nsan arın ır a , ır vazı e a etme e o u arı VKU mü- ve ticaretinde bütün hususi lnoiliz dd 1 b h d d 
ı k • "b • 1 h t 1 . d . 1 k • ti etli o an u ranın olur uiu Türk milH martlanm çalm1ttll'• 

o ma ıtı arıy e it uzurunda sasa ı mese eıın e ısrar ey eme • fabrikalarını f uliyetten menede • kararııztık, piyuada eaham ve 1' 
müsavat prenıipi. tedi~1er. Eakitehir, 11 (Huaual) -.1 

rek diğer meml~ketlere örnk ol • kambiyolar üzerinde ve efki.rı u • nan iktuat nazın M. Peameıı 
~lhtnııınunıaıııımııuınııınıııınııınııııııınıııınıııtın Ko t • ı· t • masını ve harpte kullanılacak ıi • mumiyede fena bir teıir yapnnıtır. I il D enJaD ıs eSl ile ktıaat Vekili Celil Bey ve" 
yan etmittir: lalı ve mühimn:atı, lüzum görü • f'-'--tl d ki d t r 

Ankara, ı ı (Huaual) -.Mo Birin- S h d.C. 1 AA& ann a zevat ün sa• 
Per§embe günü sabahı aat 8 lilrıe, hükOmettn yapmaıını ııte • OVJCt U ut Ö11 d E ki h' ld'I M' fil 

raddelerinde Montmarter sokağı • ci ikinci :kinunlar için gümrüklere kt d' 1 •• .., ... •. .., , r , a ı fe ıre ıe ı er. ısa , 

d ayrılan konten1'anlara aöre, her me e ır er. Moakova, 10-Ak••yı' ..... kor· istasyonda ·vali, kolordu ku-" 
nın orta yerin e birdenbire bir kaç e - ~ t.I 

ban · d im f her ay irin 200 •apka, 2166 kilo Qd k ) duau kumandanı ceneral Blüher, danı ile diier .zevat tarafııır 
ta ca l~l uyu Uf, O tara a 3' :r esa ançı arımız =~ 
doğru koıan haJk ve polisler yerde yünlü memucat, Suriye, Mısır, Yu· Kabarovkda aöylediği bir nutukta kaT§ılandılar • Misafirler doiP" • 
çamurlar İçinde iki erkeğin inledi- nanİıtandan getirilmek fa?lİle nasıl yaralandı aynen fU beyanatta bulunmUftur: teker fabrikasına giderek iki -
ğini ve diğer iki kadının da bun- 50000 kilo limon, 33333 kilo çay, "Son akıayi ıark ordusu teftiı· at süren bir tetkikte bulwıd~ 
larm yanına diz çökmüı bir vazi- l6666 kaput bezi cinsi, 416 patiı Ankara, 11 (A.A.) - Sovyet leri, bu ordu hazırlıklarının pek Miaafirler ıerefine fabrikad• ~-
yette durduklarını go··rmu"ılerdı'r. çeıitleri, 16666 gömleklik, İ3333 Büyük Elçiliği Odeıa kançıları 1 1 d d ... ziyafet verildi. Saat 20 de lsJP'" 

sağ anı esas ara ayan ıgını gös • 
tülle müılin, 333333 demir 43333 Zeki Cemil Beyin yaralanma11na hareket ettiler. , 

Yaralı erkeklerden biri bir eliy- termittir. !W 
olukluk ıaç, 10000 demir çiviıi, 83 müncer olan vaka hakkında net • Yunan iktısat nazırı fabJ'I""" 

ye karnını, diğeri kolunu tutuyor- B' · k ük l 1 
ton antrasit, 4666 kilo toprak bo. rettiiimiz havadiate fU tekilde tas· ızım ço m · emme o an mn "defterine ıunlan yazdı:~ 

du. Ağır surette yaralanmıt olan kn' · · · d b 'li. d k yalar, 5000 kilo canı çeıitleri · ai • hih icraımı aı'anıtan rica etmiıtir: te ığımızı e una ı ve e ece "Yurdunuzun ilerleyiıi ha .-ti 
yaralılar hemen bir taksi ile has • ı k h d ı k J l · I _.. 
tahaneye ve diz çökmüı kadınlar recektir. Bunlardan baıka her ay Zeki Cemil Beyin yaralanması o urıa , u ut arın i it enmıı o· d~ie~: ~·~i ~ür~iy~yi ıez~ 
da merkeze sevkedilmiılerdir. için kredili yani a1tı ay ıonra dö- meçhul bir adam tarafından atı • duğunu ve memleketin hudutla • oın gozunu guçıuz ınaanm 1' 

Y 1 
• ti' d vizleri ödenmek ıartile bu mallar- lan bir kurtunla vaki olmuf değil- rında ıükuneti temin edebileceği • dofru yalvanılar yükseJttili " 

apı an 11 çvap esnaaın a dan bu rakkamların iki katlısı da mizi beyan edebiliriz.,, nareler çekerdi. Yeni yarat~ 
Yvonne Lesueur isminde oldu. ithal edilebilecektir. Şubat, mart dir. Sarhoı bir mitiı neferinin tev· -0- nız Türkiyede iae çaht.-SS~ 
ğu anlatılan bu kadınlardan biri kontenjanları için de ayrıca tebli· kifine çahpn bir miliı kıtatına Küçük itilaf ile Balkan ıünü ve hızı fabrikanızın bac"" 
fU ifadeyi vermittir: gat yapılacaktır. ikinci kanunda kartı mumaleyh teılim olmaktan rından göklere yükseliyor.,,/ 

- Ben yedi ıenedenberi Lefevr bu listeler bildirilecetir. imtina ile tabancaıını çekerek a • itilafı birleşmedi ~ 
isminde olan yaralının dostu idim. Bu malların latanbul, Haydar• teı açmıf ve attıiı kurtunlar ora· Atina, ıo - M. Makıimoı, ıa· Tayyare pİyangof 
Diğer yaralı Lefevr'in yeğenidir pat&, lmıir, Mersin, Urfa, Sam • dan ıeçen Zeki Cemil Beyin teıa· zetecilere beyanatta, küçük itilaf Dünkü tayyare piyango~ 
ve ismi Prigent'dir. Lefevr'i son ıun, Trabzon, Antep, Karı, Zon- düfle yaralanmasına aebebiyet 17727 1 Lü...:ft. ik -*"•1"'~ 

hh ile Balkan itilafının birle•tirilmeıi numara ı u yua r.-P:'J 
zamanlarda görmüyordum. Dün guldak, Antalya, Ankara Van vermittit. Kançılar beyin ıı t va· ~ _, ... 

hakkında bir meaele mevcut olma· Büyükderede otuzuncu ilk Jıl ,Al 
gece kendiıine bir bar· gümrüklerinden girmesi matlup • ziyetinde hiç bir vehamet yoktur. H'~ 
da tesadüf ettim. Hep birlikte tur. Bundan baıka bu mallardan Anadolu ajanıı Sovyet büyük dığını ve Ankara konuımalarında muallimlerinden iffet gv-_ 
danıettik, güldük, eg"lendik, •am- b' d k-1 ' d b e1çı'lı'ğı'nin bu arzusunu kemali böyle bir •eyin mevzuu bahıedil • çıkmıtbr. Sekia bin liralık f.'' 

:s- ırer parça a ve a et emrın e ı· a- numaralı biletin talihliıi d~ ~if· 
panya içtik. Supede de beraber- rakılmııtır. memnuniyetle ifa eder. mediğini ıöylemiıtir. pr 
dik. Nihayet sabahleyin saat 8 de ıımpapda Mehmet Naci ~-
bir~~e g~mek üzue M~~arl•. ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. Taml~eyi 7iKi 1ayd~-

I S b h l • d • l ? 1 ne•rediyoruz. Sonları 14 fi ır re geldik. ~irdenbire bir gazino • t e r ~ "' 
ler ve Lefevr ile Prigente ateı et· a a aaze e erı n llJOT a . ile nihayetlenen biletler ikİ 
tik. Bunlar 30 y8.§larında kadar ~ - ra amorti alacaklardır. 
vardılar. Ve muntazam elbiseler VAKiT - Sadri Etem Bey, "lıa· ihracatta bulunmakta, onlardan az - Sulh w seldmeti cihanın bu ka- -0-

·ym· J d' retler sütununda, ecnebi ıcrmayesi- mal almaktayız. Bu cihet, öteden be- dar tehlikelere maruz kaldığı bir za- z h• ı· b bk gı ı§ er ı. e ır 1 a . .1 
nin bizden memnun olmayıfının ri ihtUdl noktasıydı. Şimdiki iktlıat manda ittihadı bozmamalıgız. Yokla t-'~ , 

Birdenbire tabancalarını çekti- ri eskisi gibi istismar edemevişle- aleminde, milletler, mutlaka girme - mahvoluruz! Dün Akaarayda balık _.i - ' 
ler ve Lefebr ile Prigente ateı et- sebebini tahlil ediyor! Şikôyetle· çıkma müı:azenesi teminine çalışıgor- Velit Bey, Avrupanın buhranlar den bir zehirlenme h&di ~ 
meğe batladılar. Ahaliyle polisle- rindcdir ve milli sanayideki kalkın· lar. Biz de, bu dost müşterimizi ka· içinde kıvranmasına mütecasil oldu· mu§, zehirlenenlerdell ~ 
rin geldiğini görünce hemen kaç- mamızı görmelerindedir, diye tahlil çırmamak için, ondan, sattıklarımız- ğumuzu, fal.·at bizim de ancak böyle Beyle hemtireai Şa::sit• •.:~· 
blar. ediyor. Sadri Etem Bey, fikirlerini dan bir kısnumn bedelini para, bir bir fırsatta canlanabileceğlmizl, akli hutahaneye kaldırı~ • 

şu yeni kelimelerle üade ediyor: kısmını da mal olarak alacağız ... Bu Ba-t balık satan baJıkçi 
Zabıta iki kadının ifadesini "Biz memleketimizde yabancı ka· malların ne olacag·ını ve tediye ıekil takdirde bize fırsat verilmlyeceğini ı-

- söylüyor. Onl.ar, o kadar bize vurma- met yakalanm1fbr. k&ydi ihtiyatla telakki etmektedir. pitalin çalışmasını ulusal ckonomi11e lcrini, Şükrü Bey, kalem kalem sayı· 
Her ikiıi de nezaret altına alınını§ uygun olmak şartile aleyhinde bulun· yor. ğa olı~mf.flardı ki "Vur Abalıya,, kar- lilı••••••----..,...-
ve tahkikata batlanmııtır. nıadık, fakat burada çalı§On her ka· ZAMAN - Ebüzziya zade Veltt B- şılığı olarak "Türk Baf',, diye bir ta· 

Elde edilen İp uçlatı cinayetin pital bilmelidir ki. buraııı bir yarı ko. "Bizim için bulunmaz fıraatlar,, ıer· bir bile yaratmışlardı. 
iir eski intikam meselesinden ile- loni değildir. levhasiyle Avrupadalci buhranın teıı- CUMHURiYET - Muharrem Feg· 

,Jtilliyt?t - Ahmet Şükrü Bey, 1it ettiği sıkıntıdan balıtfcdlyor. Tan zi Bey, sigaai içmal sütununda Al· 
ri aeldiiini meydana çıkarmıttır. "Türk - l'11nan ticaret anlaımasını,, gazetesi bile, dahili keımekeştcn bah- manyada din ı~e dcı•let telôkkilerini 

izah ediyor. Biz Yunanistana fazla sedt?rken diyor ki: anlatmaktadır. 

HABER 
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~ÜH, --;;Mlc:iilM: '-:::.::.:_ - ~,.,. .. - - - ... ıq.. .-
tıtekaitler, dullar, 

Yetim er ve 

~·~n;=:~~ Kuduran köpekler çoğalıyor 
:.,~~~::?E~;.Baytar Santur B., bu müthiş hastalığa 
~~-=E:::~ okunaklı bir~~- karşı gösterilen likaytlig" i anlatıyor 
feri emurun u=n .. naer 

, .. ...,, '•kaüt olduktan '>'alıat öl- a· h ş· ı· h. . d ·ıı . h hl.k ı·d· ~·,. •onra, biit~eden bir iıtih- ıl assa iŞ 1 mu ıtın e · ı etin zu uru te 1 e 1 ır 
Vordu. 

,j_Yir:e düıünülürae, bu, ~İr aa· 
,_-:;:/•ut ih.an değildir. Yine 
' 11 paraaıJır. Zira, onun 
1'tİtti rtdan keailmiftir, biriktiril • 
~;; Temenni ederiz; ki, yalnız 
~ rların değil, iı~ilerin Je ih
:;:1iı ve ölümden •onra ailele· 
llıt. Vaziyeti emniyet altına alın· .. 
~tt ne hal. iıe. •. Memurlarınki 
_, Yete alınmııtır •.• Bu para na· 
Lı ~bize verilecektir.. Fakat 
~ıkla verilmeyip fe bin bir a
~ ttlilme.inin mana ve hikmeti --..,, 
\ 1tllQOJuJ1 bazı lıilelı~lar zu. 
......_ttmif; ölen adamların Ja ~ 
~r almala baflamıılar. Bu • 
'- GJ:erine, hükUmet, arada sıra
.._ >olrlama yapmak lüzumunu drı 
""r. Her mQQf sahibi bizzat mü
~ ediyor. Neyse, bana katllı
~""'ıu. Fakat, yoklamanın iıken
~~ne getirilmainde •ebep 

'--tcaahu.uı hepimiz ihtiyar oe ,o
~ alüiz •• Bü:e hürmet, ıJkat 
~·- Korülorltmla itüe lıaJu. 
tilı.t.~'!'°" airatJmamıza .ceoas 
~i4fir. · 

"fil-,, olt bUmem lilanca yerden sit 
~- ltağulı al ••• Sonra ta,,..,. 
cl ~ karakola imzalat.. Ora • 
t~afripteki daireye götür ... 
'-. . ·ya yanllf olay'!r; geri dön 
~itila ettir •.. lı ertui güne lral.ı • 
~ Ôlüyoruz, malıvolayoru~; 

.. eli manevi ,uap ,ekiyoruz .. 
'&rı azabı bize fimdi memur o
~ ~fdellerimiz elbette yapmama-
1~ • l,lerinden bazılarının bi.zi 
~z yere payladığını elemle 
~r, •eı çıkarmıyoruz. Fakat 
" tunu diifiinmelidir: 

~ftt bu miiıkülatı kendi za • 
...;,~Ja hallederek kolay bir 
"- İltclaa efmezlerıe, yarın öbür 
'it ~~dil eri de tekaüt olunca ay. 
ti~,. teamülle karıılQfacaklar • 
lrt~~maıizmal.ı bacaklarını rü
,, 1 havai.arda ıürükliyecek 11e 

' ~lu koridorlarda hava 
&.~arı İfİnde .aatlerce nöbet 

.. C~ ıztrrap ,ekeceklerdir. 
~ °''~arını focuklarını da hi •. 
S..,1~rtaizde taaavvur et.inler .• 
cltf,..~ ~ılarının ilıtiyarlıyaralı 
cliift.;;;·"e dayana dayana )'Ürü · 
~~ 4: kıymetli lıı~arının saat
~ ıucaıı durduruldufunu gös 

lıoltl,efirainler... O zaman, bu 
~Ql' l>i latbiltahnı elbette daha 

''&11 • '.telde raptecleceklerclir. 
~Of-,. lfi11 ltolay ıekilleri varclır: 
~ ftaahdrıı olan yoklama ırün· 
lb. e, l.iitii • 

Dün, Şitlide, Oamanbeyde, bir manında oturan MaClam Beatrİ• ı dürillmesini, aksi takdirde birçok 
kurt köpeii kudurarak bir ~ ki-1 isminde bir kadının köpeii kudur- kimae1eri 111rabileceğini söy~dim. 
§İyi ısırnuıbr. Çoktandır kudur· mUftu. Oraya ıittim. Köpeğin mu• Karakolda bulunan polıı: 
ma vakalarının önüne geçildi ıa· haf aza altma almmaıı lazım geldi - Ben ıyalnızım. Gidemem. 
myorduk. Bilha11a Şitli muhiti ğini söyledim. Bir yere kapadılar. Bekçi geldiği vakit öldürtürüz. 
gibi her evin bir köpeği olduiu Birkaç gün aonra tekrar ııittim. Dedi. Sonradan öldürttükleri· 
muhitte böyle bir hadisenin zuhu· Köpeği !r•kardılar. Ve küçük kö- ni haber aldım. Fakat köpek, bu 
ru üzerine, ıazeteciler, meıhur pek çıkar çıkmaz evvela bir Al. müddet zarfında birkaç köpeği ve 
baytar Santur Beye müracaat et- mamn kurt köpeğini ıamh, Al • bir kaç kitiyi ıarmııf, hastahiı atı
miılerdir. Santur Bey demittir man farkında değildi. Kendiıini lamııtı. Bunlardan birkaçmı hu· 
ki: çtğll'arak vaziyeti anlattlDl, küfür ta.haneye götürerek qılattmı. 

- Bundan bir müddet evvel de ederek gitti. Kuduz köpek gözü • Sallık zabıta kanunlarına ıöre 
ıözümün önünde buna benzer bir mün önünde iki köpeii daha ıaır· çok büyük bir ehemmiyet verilme
vaka cereyan etti. Şitlide Bulgar dı. Derhal, merkeze müracaat ede- ıi lazım aelen bu mesele ihmal e
ç.arııamda Haaa.n Ali Bey aparb• rek bu köpeğin yakalatılarak öl • dilmemelidir.,, 

Mısır~n 1 
Kansını öldüren 
balıkçı lsmail 

Müdafaa şahidini hapis
haneden getirdi 
Kumkapıda oturan balıkçı la • 

Müdür Çürüksulu Hasan mail karı.ı Meli.hati öldürdüiü 

Bir Tütün fabrikası 
açılacakhr 

Bey yarın hareket ediyor için muhakemesi yapılmaktadır. 
Türün inhisarlar idareai, Kahi- Dün, davaya devam edilmit, bir 

rede bir fabrika açacak Türk •İ· seneye mahkCim diler bir balıkçı 
praaı Mtac&kttr. ' Oıman hapishaneden getirilerek 

F'aHrik!ya taYin ~len ÇürUk- p.hit ııfa~iy~e din'lenmiştir. Oı -
ul H B d .. t ii man demııtır ld: . 
ı u asan ey, un, umum m • l .1 f d" · ·1 • • L " - smaı e en ımn aı esmı ner 
düre ve diğer müdürlere vaziyet .. b" b k •

1
1 ~-"•-..lum" Ah gun ır Af ası e 5urunı • • 

hakkında izahat vermiıtir. Çürük- ilk.sız bir kadındı. lamail efendiyi 
ıulu Hasan Bey, en iyi tütün ekı- yirmi ıenedir ~ıyorum, dedi. 
perlerimizdendir. lnhiaar idareıi Diğer ıahit yelmİf üç yaıında 
tarafından Lehiıtanda staj yapma- Etem aia ıun1an ıöyledi: 
ia gönderilmit, uzun zaman ora- - Bir gün lmıail yoktu, ailesi 
da kaldıktan ıoma, lstanbula dö- kahveye geleli. lamailin aleyhinde 

ıöylemeie haıladı. O esnada lı • 
nerek Eyüp ve Takıim depolannın mail de kahveye geldi. lsmaile: 
müdürlüklerini yapmııtır. _ Ben artık senin ile yaııya • 

Hasan Bey, buradan götürüle- marn. Seni istemem .• dedi. 
cek makinelerin ambalajlarını yap Orada bulunan Ahmet efendi 
tırmıftır. Yanında, bir muhue- aralarma ıirdi. Böy'le bir fey dol· 
beci ile bir makini.t te ıötürecek· t11 delildir, dedi ve onlan barıtbr• 
tir. Kahirede muvafık bir bina bu- dı. Beraber evlerine götürdük, i • 
larak teaisatmı kuracaktır. kinci giin cinayet itlenmif. Baıka 

Mısırdaki fabrika gtınde asga- bir şey bilmiyorum. 
ri 300 kilo kadar aiga imal edece- Üçüncü ıahit Şeref efendi de 

ği tahmin ediliyor. Satıf meseleai 
ayrıca, bir Türk bayie verilmittir. 
Bu Türk müessesenin zevke ve 
fenne muvafık olarak kurulmasına 
çalqılacaktır. Makineler, aenede 
50.000 kilo sipra yapabilecek ka
biliyettedir. 

Ankarada resim sergisi 
Maarif vekaletinin tqkil ettiği 

Jüri heyeti Ankaradaki aerııyı 

ıezmit Te teıhir edilen tablolar • 
dan bin dört yüz liralık tablo ıa • 
tın alınmasını kararlaıtınnf!, tab· 
loları seç.mittir. 

§unlan ıöyledi: 
- Melahat harum, deniz ke • 

narlarında ıezer rakı, eırar içer, 
bağırl1', nara atardı. dedi. 

Bunlardan ıonra Meli.hat hanı· 
mın anneıi Marikaya ne aöyliyece• 
ii ıoru1du. Marika: 

- On altı ıenedir evli idiler. 
Madam ki Meli.hat hanım kötü idi 
timdiye kadar niçin yanmda sak· 
lam it?. Kanun ne ceza verecekse 
ben raziyim .. dedi. 

- Neticede, ıelmiyen müda.Eaa 
tahitlerinin retirilmeıi için muha· 
keme birinci kanunun 16 ncı ıü· 
nü ıabah saat on buçuğa bırakıldı. 

K n~ı ılar ~onoresi 
Bu sene Yıldızda 

toplanacaktır . 
Nisanda 48 memleketten 
150 murahhas gelecek 
Beynelmilel konf erana için için· 

de aırt tesisat yapılan Yılda MI'&· 

yında pek yakında ikinci bir bey
nelmilel toplantı yapılacaktır. 

Türk kadınhfmm ulualararau 
bdmlan içinde nuıl bir mevki 
tuttujunu söetermek iıtiyen Türk 
kadın birliği, heyııelmilel k.rdm
lar birliiinin 18 Nisan kongresini 
lıtanbulda yaptırmağa müeuir ol· 
muıtur. 

Bu müniueJ;etle, memleketimiz· 
de 48 memleketten 150 murahhas 
ıelecektir. Diier ittirak edecek· 
)erle herabe~, bu yekUn, 200 Ü hu
lacaktl1'. 

Bu hanmtların Türk miaafirper
verlifiyle izaz edilmeleri için, NaM 
fia V ekiletine ıimdiden müracaat· 
ta bulunulmuf, nakliye vudalann· 
da tenzilat yapılmaaı temin edil
miıtir. 

Bu kongreye bilha11a sulh ci· 
hetinden ehemmiyet veriliyor: Ka· 
dınlar, anne ve zevce olduklan 
için daima muharebenin aleyhin· 
dedirler. Bu Eikri besledikleri için 
Türkiyeyi seçmeleri, bilhassa ma· 
nidardır. 

Memleketimizin harıt ülküsün· 
de nasıl önderlik ettiğini ıöıter

mektedir. 

Nöbetçi eczahaneler 
Nö\Hrtçi olmayan eczahaneler 

bugünden itibaren aktamları ıaat 
yirmi birde kapanacaktır. Yalnız 
Sarıyer aibi bil' tek ecza.hanesi o• 
lan yerler bu karardan hariç bıra· 
kılmıfbr. Belediye reis1iii tarafın· 

,- 111 Q • n ıcap eden makam· 
~Wi)~ bina .dahiline, delterile, ~ 
...___..ı 11We brrer mürahlaa. gön- Kıskançlık yüzünd~n 

._..._....,.....,_,_W&A Wlü&EMi • ld:WWW- d WWWW 

dan tube müdürlerine bu hususta 
tcbliiat yapdmlfbr. , .. "'""eri 

~ .. ,.,. lh~ıeleyi hallecler .. Po- Fenerde kalafatçı Hakkı ile 
l)acaı_ ~ rttcrl1Yecisine kaclar tekmil Ahmet i.minde iki kiti kıskanç • 
bı,_~a .. l>i 
·t{((ı, itala r el~ altıntla toplan- lık yüzünden kavra etmitlerdir. 
;:•, itala v ve ••!cıralarını İ'mefi Ahmet Hakkıyı bıçakla karnın • 
iti~ ,;,eve •ıgaral.arını İ~meği dan ağl1' surette yaralamıttır. 
~ fi, Zc:ımana bırakaralt, 
.... ,C!fta 

1
er1ta1 rıkarmalıtlır. 

lif ı__ • "" cır • t. l ·'Qfef .. • 1f eroabına daima 
"··· ~·rer_~ekle mültelleltir • 

"1iiteltaiı, dul ve yetim 

________ ,,_, ____________ ___ 
lae göıtcrecelıleri. sühulet bilM 
htuıa ltendi menlaatlerineJir. 

"Bunu böylece yaz oflum .• 

<vı-nco 

Zibada •• 
Zibada kadın yüzünden bir cİ· 

nayet olmuı, marangoz Kemal is
minde biri Mustafa isminde bir 
ıahsı ağl1' surette yaralamııtır. 
Tramvay kazaaı 

Dün akıam Beyoğlunda tram
vaya athyan 13 yqlanndaki çocuk 
düıerek ayağından yaralanmı.fbr. 

işkembe. yüzünden 
Mezbahada Kemalettin ile A-

2iz isminde iki arkadat arasında 
itkembe götürmek yüzünden kav
ga çıkmıt, Kemalettin, Azizine
lindeki b~afı alarak onu iki ba • 
cağından yaralamıttır. Aziz, Bey
oğlu hastahaneaine kaldll'ılmıf, 

Kemalettin yakalanmııtır. - 'l... 

3 

Dünyada işsizlik 
vaziyeti 

Londra'da çıkan "The Times,, 
gazetesi bütün cihanda işsizlik va
ziyeti hakkında şu malUmatı neş
rediyor: 

"Beynelmilel mesai . büroıunun 
1934 yılı yaz mevsimine ait olmak 
üzere bütün cihanda iııizlik vazi· 
yetine dair neırettiii istatistiklere 
göre itıizliğin bu son üç ay zarfın· 
da geçen senenin aynı devresine 
nisbetle azaldıiı ve fakat bu. ıa· 
li.hm, geçen ilkbaharda görülen 
aalih kadar ehemmiyetli olmadığı 
anlatılıyor. 

Bu iatatiıtiklerdeki rakkamlar 
yardım cetvellerinde sendikalar ve 
patronlar tarafından tanzim edil· 
mit istatistiklerden alınm!§tır. Bi· 
naenaleyh muhtelif memleketlerin 
mukayeseli vaziyetini :tespit ebnek 
imki.ııını vermektedir. 

Neıredilen iıtatiıtiklerden an· 
lqıldıima göre 1933 Eylülünde 
İngilterede ücretle çalışmakta o· 
lan kimselerin adedi 7,796,000 
iken Eylül 1934 te 10,171000ne 
çıknuftır ki bir yıl içinde 375,000 
kif iye it bulunmut demektir. 

· ·Aimanya'da Ağuttoı 1933 te 
çalıf&D}arm adedi 13,435,581 iken 
Ağustos 1934 te 15,533,000 e çık· 
mıt, yani 2,097,419 nisbetinde art· 
mıfhr. 

1929 ra1iamlan için 100 müt' • 
iresi kabul edilirse lngilterede Ey· 
lül 1933 te tespit edilen niabet 
94,9, 1934 teki de 99,5 tir; birle- • 
tik Amerika devletlerinde ise tem 
muz 1933 te teapit ~en ni•bet 
63,8, Temmuz 1934 niıbeti 77,4 
tür; Japonya için Haziran 1933 te 
89,5, Haziran 1934 te 99,9 dur. 

Eylül 1934 te bütün lngiltere· 
deki iısizlerin adedi 2,135,155 ey· 

lül 1933 te 21458,744 ve eylül 1934 
te 2,097,251 olarak teıpit edilmit· 
tir. Keza Almanyanm ifsizleri 
1934 Eylülünde 2,398,000, 1933 
Eylülünde 4,124,288, Haziran 
1934 te 2,525,000 adedinde idi. 
Awatralya'ya gelince 1933 Hazi-

ranmda 106,652 yi bulan iısiz a· 
dedi Haziran 1934 te 88,210 a düt 
müt, keza Kanada' da Ağuıtos 
1933 te 31,131 den Aiuatoı · 1934 
te 28,600 e inmiıtir.,, 

Kanalizasyon 
Cihan~rin kanalizasyonu ilk

l>ahara kadar bitirilmek isteniyor. 
Şimdi boru tefriti ameliyesi Fın. 
dıklıda ilerilemektedir ve Cihan
aire raplolunacaktır. 
Zavalll ttocuk 
• Anadolu kavatmda çobanlık 

eden Ali keçi otlatırken ayağı ka
yıp bir uçuruma dütmüttilr. Batı 

yarılmıt ve bel kemiği zedelenmit 
bir halde diğer çobanlar tarafın • 
dan görülerek haıtaneye kaldı • 
rılmııtır. 

Kadın hakhymıt 
Hayriye H. isminde biri, ko • 

caıı Halit efendi aleyhine bir dava 
açmıt, mahkemeye müraeaat et • 
mittir. Halit, mahkeme koridorla· 
rma körkütük ıarhot olarak gelip 
kanıma taarruz· edince, adliye za
bıta memuru Refik efendi tarafın. 
dan tutularak sulh mahkemesine 
verilmittir. 
Kac;akc;ı hanım 

F eriköyünde oturan Zellra tia
nunın evi ihbar üzerine buıbmt 

Te iki fıçı kaçak nkı, dokuz tene
ke ispirto ft küıne küıne cibre bu
lunmuttur. Bunun üzerine ,Zehra 
hanım .ekizincl ihtiau mahkeme
aine verilmiıtir .. 
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~T: 5000~ 1 Esnaf ve işçi 1 ~-A-K_D_E_N_l~Z-K_O_R_S_A~N':""I 
ümit iş kanununda Yazan: • 

r--------ı 

rto. 18 
Yazan: 

Aka GUndUz 

- Bilmem. Siz sordunuz ben de 
ıöyledim .•• 

- Kır boynunu buradan! Kartı 
odaya git yazıl ! 

Miıkin çıkarken marangoza sor-
dular: 

- Senin neyin var?. 
- Hiç. bir feyİm yok .• 
- Öyleyse ne diye buraya gel· 

din? 
Yakasını kurtarmak için dıtarı • 
daki yalanı bir daha attı: 

- Şu adam bir budaladır. Sa
ralıdır •. ikide bir de dütÜP bayı • 
lır. Komtum olduğu için yardıma 
geldim de .. Buraya yanlıt girmi • 
tiz ..• 

- Ne halt ederseniz edin .. Çık 
dııarıya! 

.Marangoz çıkarken içeriye tık 
bir adam giriyordu. Maranıoz 

Miskini dürttü: , 
- Galibe ııhhiye müfettiıine 

tezkere getiren adam bu olacak ? 
- Bilmem, olabilir .. 
Bir yazmm önünde durdular. 

Miskinin kiiıtlarını okuyan yazı • 
cı kötdekei reiıe bir ıeyler ıöyle • 
di. Reiı Miıkine : 

- Sen Oniverıiteli imitin .. 
- Evet •• 
-ihtiyat zabiti olacakıın •• 

- Peki .. 
- Talimıiha ıidecekıin .. 
-Olur .•• 

"Kco"".Dd~4R ı ·, Ş' A 'IJ; 'A ı Rı r:' i C Alma Ye bqka dıle çevirme B berlerin çilesi yakında ~U ti l y LI AJ 
Oe,.fet yaıa1mca koruludur· er ki 

liri . b. 

1 
dolaca J kıyıp bir araba tuttu... ıı ırer I J BUyUk macera, •fk ve harp romanı köteye kurulup pansiyona dön - Üsküdar - Şık berber sa O· _ 

d"l nunda kalfa Emin Efenm anlatı- d·kr .. 1 d ı· SüleY" 
u ;~rangoz haykırdı: yoc: ~ Vene ı ı şova ye e ı dff ~ 

- Karıcıiım, bize bir çay! bi· - Çoktanberi gazetelerde o- mani b•ır kurşunda yere ser tJ 
k N kuyoruz: Hükamet bir it kanunu raz ekmek, peynir, ıucu .. e var- ,,,. 

ıa ıetir. Bu gün çok iyi itler gör• hazırlıyormut·· Diye ıöylendi: kimbilir vaktiyle ne ka~ar ... .,. 
Bu kanunu sabırsızlıkla ve ü • k · d ?~ dük. Göıterdiiim yifitlikten ötü• Sonra bir ııçaryıfta oyuğun ağ· hıriıtiyamn anına gır ı . 

mitle bekliyoruz Biz de itçi ıa- h l l ö 
rü bana bir hafta izin verdiler. zına oturdu. Sandığın kapağım aıma o Ul'la o ıun onu J • ..-

. yılırız. lıte bu kanun bizi de i- t J c&k B · hamleuw Karııı çaydanbkla ajraprak: zorla bldırdı. Jçinde afzına ka- ıevap a o a ·· ır. • ~· 
- Bir hafta sonra? çine alacaktır. dar dolu ıarı albnların parıltıları· dünyayı, hem de ahıretı ~-tl" 

Emin olunuz bizim hayatımız k l k fa--
- Sonra hücum kıt'alarının en Ça nı gördü. Onların üıtlerinde ve mak doğrusu açırı aca ~ ,.._,, acınmaya değer bir haldedir. • 1 ku ... 'ld. z t b"tk" bir .....,.., batına! 1 yanlarında iri iri elmas ar, ya t· gı ır. a en ı ın lıtıyoruz. Mütemadiyen ça ıtıyo- T ı k · • b · z Kadının 10 .. zlerı· arıldı. Kocası ·ı ·? lar, pırlantalar, dizi dizi parlıyor • ,. aıı ara ama ıçın ıra 

7 ruz .. Canım, bize yazık deiı mı 1 k ld 
l üle ,aüle anlattı: Bı·z de "ınıan sayılmaz mıyız? du. da ıoluk ao uğa a ı.. 11' 

d k 'k 1 b k k ld Bu karardan ıonra ıeıiııe - l'\...le ao"yledı'ler. Doktorlann c • d Bir a ı a on ara a a a ı. 
vy Anladık ki, ne cemiyenmız en d d" k" ka"tı"plerın· , to"fo··rıerı'n makinistle- b ·f k 1 Elini altmlann üstünde gezdirdi • biilik vererek e ı ı: ;..fi~ 

ne de belediyeden ize tı a a • b k ... t ~r 
rin, hepsinin kitapta bir gönderile- Bir avuç aldı. Yarısını diğer avu • - Haydi, ça u çagır · ~ 
--'·yerleri varmıı. Sosyalistlere mamıttır. k ·ı · • cuna koyduktan ıonra bir kaç ta· ruldum .. Biraz dinleneyiDI j 
ce& Kim bilir, belki arb çı emızın . 1 .. ·· tt H l' lhtı'yar korsan mag"' ara~ baktılar. Biz unutulmuıuz. Bizi b k ı neııni tat arın uıtune a ı. a ıı 

dolmasına pek az ir zaman a • 1 ld ... ö..aere -ıler du· pııına dog"' ru döndü. Hızlı Oraya verdiler. O · • k d atın o ugunu g a1. n-. 
mııtır. mıt, ıt anunun a.. ld · rümeğe batladı 

- Kocacığım! Gülecek, eyle- Şehzadebaşı yu u. Valeryo anaızm doğruld necek ııra deiil. Gitmeden önce Deli Süleyman: 
b. k l d - Gardün mü Senyor? .• Bir Atılmak için hazır durall çocuğun ıütü için ıraz ıe er a a • ? s tabancayı kınından 

lakla-alım. Ne olur ne olmaz. Bak- Şofo"rler ı·çı·n tehlikeli Türk yalan ıöyler mi imıt. ... OD 

J d k"k kad be d " helen- Kocaman horuz ibiği gibi •il ıana santimlik tekerin kiloıu lira· d• a ı aya ar n en fUP 

bir yer ır dilinizi anlıyordum. Doğruıu de· peli tetiğini kaldırdı. 
ya fırladı. B 't Ş r·· Kamil Efen d b d B'ır zurnamn Seı çıkan Gazete ıatan çocukların ciyak- eyazı - O or • finenin bulunmamaım an en a 

d l • d'ı so··y1u··yor·. h k 1~ kmu,•tum Çu'.nkü hürri· nı andıran genit namluıuıı lamalan gene bütün cad e en a ço KOr 'S' • 

Ben •ize, bizim bütün oca· t' k aam acaktnn Yoksa ıeyden habersiz giden zav doldurmaia batlamıttı. Gazeteler ye ıme avu~ ıy • 
kimbilir kaçıncı bukılannı çıkar• iımızı söndüren kazalardan dert timdiye kadar hiç kimıe ayafın • yar korsana çevirdi .. 

k yanacağım.. daki zincirden kurtulmak için bu , Aralarında ancak dört mıtlar habire ıatıp para azanı· la d . h • b ~. . dun aralık vardı .. 
Kaza r a, tiıP eaız azı arxa• kadar para vermemittır. xorlardı. l datlarm kabahatleri vardır. Fakat Diyordu. - Hey! .. Tayfaların dö~ 

' 

- Şuradan bir iki gazete a. emin olunuz, bir çoiu da bizim Valeryo hiç bir ıey ıöylemeden Müthit bir ıeı mağarandlt Kanıı ucuna bir küçük ıepet ı d ... h 1 -"' • ı· b"" ·· O hiç bir kabahatimiz o ma ııı a • sandığı kapadı. Yere atladı. Göz· <le belki yüz mıı ı uyuyer - Seni sonra çaiıracaiız. bağlı ipi bulunduldan kabn pen• h 
kıt G de vukubulur. (erinde tuhaf panltıl&rla i tiyar ledi .... zaman gelirıin .• 

- Gelirim .• 
- Gelmemezlik etme ha! 
- Etmem •• 
Marangoza sordu: 

. 
" 

- Sen Oniverıiteliye l>enze • 
miyorıun .• 

-Deiilim ..• 
Y • ' - a neıın. 

cereainclen qajıya ıar tı. aze- Bazı caddeler, ölüm yoludur... korsana dini uzattı: - Acaba ne ıöyliyecek? •• 
teci çocak sepetin içindeki para Meseli, f incancılardan, Şehza· _ Sana on bin Duka altını pay Diye geriye dönen ihtiyar 
kadar ıaete koydu. deb~ cloiru uzanan cadde, ver--"aimi söyl., • · • Xadimi san olduğu yerde sallandı . 

., __ "'' -· kili.-1.-:i ..,... ~ c ~ . d .. .~- hatti Fatilıe1caaar ne U5UUUZ uır unutmadım. Halli bundan ıonra J.n.lbinin üıtüne götür u. 
koca harfli bathklar: yoldur. benimle beraber kalmanı, daima ,j, n•anlan araımda ileriye 

Bir tayyare filomuz Dantlrik Burada ıık ıık kazalar olur. en aziz doıtum olarak yaıamam h:r hamle yapmak, saldı:rm:~ 
'ehn·nı" bütun" V.ı'ndekilerle bera- Cadd · k d 1 l • b k d 

•y Sebebi? eam ço ar o UfU• rica edeceiim. Papa Hazret erı u di, fa at yapama ı: , 
ber h&nya uçurdu. dur. hizmetinden dolayı ıeni kimbilir -Alçak, namu11uz1., 

Cephane depolanmızda küçü- Daracık yolda iki tramvay hat• ne güzel bir ıurette mükifatlandı- Diy~ inledi •• Gözlerinde 
diyeceli ••.:.ıe cük bir olııu •. Y azmaia deymez a· tı vardır. Yaya kaldmmlar ancak rıacaktır. bir hınç, parlayıp parlayıp 

ma okuyanlarımıza h~r ıerçeii iki insanın ıeçebileceii •enitlik- _ Teıe~r ederim ıinyör!.. yordu. Yüz üıtü düttü. P 

Maranıozum 

dalaınlıkla: 
- Ben mi? SoayaUatim •• · 
Yazıcıya: 

- Ben unulmUfum. Talimatna• 
meye hir bakıver. Soayaliatler ih
tiyat zabitliiine mi, küçük zabit 
talimıihma mı, yoksa hanıi ICıt'a· 
ya verilirler? 

bildirmek, hiç bir ıeyin ıizli ka· tedir. Hatti bazı yeıılerinde bir İn· Papa Hazretlerinin mükafatı ıizin rı ile yeri avuçlıyor, dirse 
paJdı geçmediğini göstermek için san aru:ak )iiriiyebilir. Elbette bu- olıun ! .• Doıtluiunuzu da kabul e· üstünde doğrulmak için ç 
yazıyoruz. Olıu ıudur: Bir numa• rada kaza olar. derim •. Fakat isterıeniz on bin yordu .. 

rah depodaki dinamit ve ağır top s· k •• •• cÜ)re düka altınını da vermeyin fakat, Biraz doğrulur gibi oldu. 
plleleri henüz bilinmeyen birötü- ~çare OMUr beni en yakın Türk sahiline kadar üıtüne devrildi. Göiıünde11 
rüden atet alıp patlamıfbr. Otuz- çıkarmak için verdiiiniz ıözü u· kanlar yerdeki yosunlarına 
ıekiz kırk ton kadaı· dinamit ve on Nafile yere nara yanıyor! nutmayın !.. tarın arasına sızıyordu .• anladı iki 4 n üç vaıon gülle ve obüa ta· Usküdar - Kömürcü llyas E- - Hay, bay!.. Sen 'bilinin, ma • Son defa aizı kımıldan 
neıi sibi küçük bir ziyanmız var • fendi ne diyor: d"1!lki böyle istiyorsun? Göz kapakları arkaya 

Maraqoz kırdılı potu 
da: 

- Efendim, aoeayliıtim de • 
mek .. 

- Sus burada herkeı birdiı ! 
Talimatname ne derse o olur. Şo • 
förler nakliyeye, makniatler fen 
kıt'alarma, liseliler zahit vekiDiii 
talimıihlanna, Oniverıiteliler ih
ti7ata nasıl ıidiyorlarsa baka1nn 
101yaliıtler nereye yuılmıt ise 
aen de oraya ıiderain ! 
Maranıoz kalfası içinden kıı 

b sül•ek: { 
-r:~ - Siz bilininiz?. .,,,, 

Yazıcı haber ıetirdi: 
- Soayaliatler için bir madde 

J.Ok. •• 
- 0,.leyae yaz da sor ••• 
Maranıoz itin çatallaf&C&imı 

anlayınca ürktü •• 
- Hiç üzülmeyiniz, dedi. Beni 

nseye yazananız, ben oraya ıi • 
derim .• 

- Aferin! itte bayle olmalı. Bu 
soıyaliıti hücum kıt'alan kadro • 

dır. Depoları koruyanlara ve ya· -Jeq pldi demektir. Nere- _O halde ~yfaJara ıöyleyim Bakıtlarında hayatın 
nmclaki baahaya hiç hir JOJ olma• depe ortalıkta "ldinıür ihtikin,. de ıelainler... hürriyet arzuıu ve bu ar , 
mıftır. Bir alır, bir yenik yaralı· oö.zü dol-ia hqlar.. Valeıyı> dalıın hir teYler tuar- çeveliyen bir hınç okunu ~ 
dan hqka kimonin burnu kana· lhtıkinn ııebehini herkes kendi· lıyordu: . Titredi .. Boylu boyunca ;; 
mamııtrr. . • ne ıöre anlabr, Belediye t~tki· Onun hütün maksadı defineyi ketıiz kaldı.. _ ~ , 

.._oz kanıtİm> elmdekı kat yapar. Neticecle kömür oatan yalnız kendiıi için oalılamaktı. Valeryo gözlerin~• ~,jl 
pzetenin tenine bir tokat atıp eonaf zan alkncla kalır ve bay· Dünya üzerinde yalnız iki kiti o- hırı ve ıevinçle defınen?.,,.,,ı 
homurdandı: • lece her ııene ayni te1'er tekrar nun yerini biliyordu. Eler Deli duiu oyuia avuç avuç ~, 

-Okuma f1I mulıarabldanl edilir. Fakat ne ıariptir ki, ihti- Süleyman da ortadan çıka- yal· kum attı. Sonra oaid ~ 
On üç .,..on gülle, kırk ton dina· kir bir türlü bitmez... naz kendioi kalacaktı. Şimdi onu hulduiu iri iri tatlarla ~o~ 
mit patlamtt ta kimoec~erin bu· Eğer belediye, ihtikarın önilne ıerbeıt bırakmaktan vaz ıeçıe, Demin atağı dütürdüiil ~-
nmlan hile ı.a-mamıt! Buna ha· ıeçmek istiyorsa ve ııebehini a• yahut: da yuvarll)'a yuvarlıya.~ ' 
balanma iilmüt etelılerini inan· rqhrıyo-; bizim ıibi esnafın -'Defineyi bulamadık. en karanlık köfeılne ı~_. ·Jfl..,. 
clınmlar. Harp harptir. Mademki fikirlerini ve dileklerini ıonunlar. Diye elleri hot pmiye dönmek Yerdeki izleri d;ısehP-~~ 
ıirdik, ne ıerelue ona yapacaıız. Yoksa tüccarlara oormalda bu it için onunla ııösl- fena obmya • rafı d~tle gözd~n pÇ ~ • 
Deftere de her te:ri yazdılar. lhr- haftolmaz.. caldı .. F alıat hürriyetine -yan ıenin hıraz enelkı arat ~ • 
itin dolnnunu ııöyleseler de biz- Kıtm ı•litinden kllmilrciller i• bu adam, lnuıu hiç bir zaman ka • farkına nramıyacaıııı'~ 
de ona söre davransak olmaz mı? tifade eder ama, )tiz deJil, hüyjik bul etnıiyecekti. Belki de lıu Jii•· dıktan oonra yerdeki 11 ~ 
( Miokine bakarak) aen de boyu· kömilr tütcarları .. Büyükler fa· den: )qh, kucağına aldı, dil ~ 
na çay içip çok çok ekmek atıtbi'ı· hit kazançlar ~ ediyor, muh· - Sen sözünde durmiyorıun !.. kapııma doğru götür ~~' 
:ronun 1 te)drlilı ıtfab hbe yapqıyor 1 Diye ıürültü çıkaracak, _ itler ikiye ayrıldığı n~~ -; 

- Karnım biraz acıkır ıihi ol· büıbütün sarpa ıaracaktı. y akasmı, ceketill~. ~ 
du da.. laııauı1111111•111111n111111111mm:m11111111mm11111nııw1[11ı•u111 amı111a••- Birdenbire kafasında bir tim • lnırumı zorladı ve 1:1 ~ 

- iki W ta ..,. .ı;yle. Doktor tek parladı, fÖy)e dütündü: düğme kopardı, saçı-::. 
- n-:1mez siicümüzü (kuv.· KEMAL OSMAN BEY _ Adam ıende.. Ben de amma dı. Şapkaıınr ve üıt ~ ıuna yaz.. .,.,,,r ak 

_ En öndeki alaya Leni yazı • vel maneriyemi•i) lonnam ı· Emrazı zühreviye hutahklan • zayif yürekli ve budala:tnn ha!... tozlara buladı.. d ..... 
ms •• 

- Y ... I Aferin! Hadi ana bir 
lıafta bda. Bir hafta sonra ıel.. Bir 
ıey dGtlnGriiz. • 

1 Maranps k.,,._. ,...,. 
çin olacak. mütehasıııı 

1 
Böyle ıeylerde hiç bir feyden çe • Tabanca elinde ol d;,,:f: 

Betiktelô bebek mızırıanmaia kinmemek lizım. Şu zavaltı ihti· mağaranın kapısın• -'' 
11... •ı..._ i Karaköy Pojaçacı fırın ırra- k • .:Jilll! bqladı. Annesi uıuronunu a zma yar forsaya bu kadar ıymet verı· dı: (P~i.l" 

dayadı. amda. No. 
34 

lir mi? Dünyadan o da eksik ol • ' 

ıun, kıyamet mi kopar? Hem de 



Cüzamlıların-----:c:zs-----

M eza r lığı 1 
nakleden : va • "o 

, -8-
lfakika Oclt letk· ~' bu iki oda, bir tek tembel tembel dedi ki: 

- Bir teY mi ıordunuz, hanım • 
efendi? 

Jrir ~l etmekteydi. Zira huit 
ltarttd 1 tahta perdecikle ayni· 

ar. Tahta d · d k "*ı çıbn per enın e a- - Sofanın ıtıiım sen mi sön -
'-aa 1rir hnıt, yerine mavi kumq dürdün? 

8
• Perde takdmıfb. 

il, ır lcaç İlkemle, bir ]µiçük ma· 
~ t91kil ediyordu. Duvar 
~ dan pi zemin üzerine 'itti. kocaman fileler resme • 

~ ilk J)artiıi, saat ona 
~ l1111et ve Kadriyenin lehine 
.__- _ Tahire, kliıtlan dağıttı. 
~ontarm yanında dalgın 
~ ordu .• Dün gece gibi ıe -
' korku.unu dütünüyordu. 
~ arkaamda, Jale Hanım, Di-
~cl Hanım~ kulaiına fU ıözleri 

IJ'ordu: 
~Delikanlı h&kkmda ne 81 . 
~ k liznpaa gizlice öğren -

•• Tabirenin kendiıine itık ol· 
bCSylelikle kanaat getir-

.. et, daha dikkatli din1edi. 
le Hanım, devam etti: . 
Geçen aene plajda birlettik· 

·biliyordum. 
aefer de, ıenç kızm dikati o

tarafma kaçtı ve mulıavere
lrka tarafım c:Unlemedi. 

"Böyle oyunlara "dört Sam· 
,, denir mi? diye, Kadriye 

• İıtiyordu. "Dört kupama,, mi
oldun. 
J..ıeı Hanım kiiıt daiıtıyordu. 

Jet Hanım Jale Hanıma ce • 
ftri1ordu: 
sa· ~ İDl&D wada ça. 

'1.L ~ ahbap oluYeriyor. U1rin 
',.j~ olduiu aclamlarm ne çeıit ·a.1unu bir türlü dütünemiyor • 

ır ıüktittan aonra, Dirayet Ha· 
daha yüksek aeıle: 

"'-- Nuaret ... Haydi yavrum .. Git 
laana bir atkı getir. Otür ıibi 

·• Oyun oynamadıiuıa göre 
Jok, gidenin, değil mi? 

kız, ayala kalktı: 
Atkım nerede bıraktmdı? 
Odaında olacak. 

- Yoooo •.•• 

Sofanm lambumı açıp oyun 
oynanan odaya döndü .. 

Fakat yüziınün ıqlukluiu Dira• 
yet Hammm nazanN:lan kaçma • 
dı .. 

~ABl!R - Aletani Poetaaı 

Kum hastalığı
nın ilacı bulundu 

Her parçası ayn bir heyecanla okunacak macera. 
kıskançlık. kuvvet, qk ve seyahat romam 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. 84 , ...... ._ __ _ 

!Yazan: 

1 Rıza 
1 

jŞekip 

Aslanlı adam, gözlerini tqek
kür eder gil)i Merzukanm gözleri
ne çevirdiii zaman onlar da, ken
disine bailıbğının ııığını far• 
ketti . 

Aslanlı adam: - i 
- Şimdi biz Abdullahla bera

ber, Raui'ler üzerine gideceğiz. 

Arkadaılarmızı Kurtaracaiım • 
dan emin :m. Siz de F atut'la bera• 
her burada kalır ve Ra11i reisinin 
kızma göz kulak olursunuz. 

- Ya siz gecikir de ben bir 
tehlikeye maruz kalırsam. 

- Bundan zerre kadar endite 
etmemelisin .• 

-Fakat •• 
- Çok çekiniyorsan bizimle 

beraber gel .• 
- Hayır, onun için değil .... · 

Sizi ne tekilde haberdar edebili· 
rim, diye dütünüyordum. 

- Kolay .. Bir yere not et. Se
sinin bütün kunetile ha, heyha, 
heyba.. Ha heyha, heyha .• diye üç 
defa hağıracaksın •. 

Ormanm en ihtiyar ve .benim 
en büyük doıtum Şerif aenin im· 
dadma ıelecektir. 

- K!m bu Şerif? .• 
- Gitmezden evvel ıizi kendi-

sine tanıtacağım .. 
Aılenl• etJem..._ Na. ~ .ı.ondi-

·~ .. 
aine teaelli ıibi ıelmitti. Orman -
da kendisine yardıma ıelebilecek 
bu Şerifin kim olduğunu bir an ev
vel öğrenmek iıtiyordu. 

(Devamı vıır) 

HABER 
t\ kşam Postası - -

ldareba .... ıı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 
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aleyhtarı 
HABER - Akfam Po•ta•ı 

Bulgaristan da 
zehir fabrikaları 

(Baıtaralı 1 incl de). Bir müddet sonra sorgu, aaha (Baıtaralı 1 inci de). ··••':•iti (BO§taralı 1 inci de). ıalonun kırmızı qıklan ~ 
tir. Geçenlerde lngillerede Yahu· zorlu bir tekil almıt ve hikim fU dürlerinden birisine aittir ve aı -
di aleyhtarlığı hamlesini yapan suali aormuftur: • keri erkandan biriainin himayesin
da o idi. lngilız Yahudilerinin ha- - Sen kim oluyorsun ki buhran dedir. Sofyaya yetmit kilometre 
reketioi "harp amili,, vaziyetinde anında makineli tüf ekle halkı vu· mesafede Radommir denen yerde 
görüyor, lngilterenin Avrupaya rabilesin.. kurulmuflur. Bunun ismi Balkan 
ihracalmm azalmasına sebep ola- - Hükumetin, herhangi tqlri· Raduit liınitel ıirketidir. Bu f ab
rak gösteriyor, tiddetle hücum e • lalh kuvvet tarafından devrilme rikada Türk ıubesinden birkaç 
diyordu. tehlikesini gören bir lnıilizden gayri Türk hi11edar varken sonra• 

lngiliz Yahudileri, ıon defa baıka bir ıey deiil.. dan bunlar hudut harici edilmittir. 

ri de divanıharp karariy1e kurıu- Odadan içeriye Şarklı 
na dizilmek suretiyle idam edil· eamer bir adam girdi. Kolt1J .... 
mitti. da ıarip bir çalıı vardı. ~1"1f 

Halbuki ikinci Mata· Hari va• - Hintli Tasen, diye nıır» 
kası henüz pek yeni bir vakadır. dılar. • lft' 
Ve üzerinden henüz bir hafta bile Hintli yere oturdu ve I~ 
geçmemitlir. hava ça1maia baıladı. Bir 1'f 

Berlinde çok gizli bir hava için- ıonra da odadan kaybolnıah:-, 
de cereyan eden bu vaka Mata • Berberiyan içeriye ıirdi. ~.d 
Hari ftka11ndan daha feci netice beyaz tüller ıiyinmitti. ~ 
vermit Ye ikisi kadm olmak üzere ıelerek fevkalade bir lavr _.;fi 

mütareke günü münuebetile Lon· _Bunu önliyebileceık kadar Fabrikalar zahiren papatin, ko-
drada toplandıkları zaman tanm· letkilatlı mısınız? detin gibi eczalar yapar görün. · 
mı• bir Yahudi, bütün digw er İngi· ekt f k t h kik tt f' 

:r - Tamamen ~anuni ve metrutl m e, a a a a e, mor m, bet kit ıdam edilmiıtir. · -sı dansetmeie baıladı. Bu d....-~ 
liz Yahudilerine sakin olmayı fa· ıartlar dahilinde teıkilithyız. Ma· heroin ıibi ıizli maddeler imal et· 
ıisllerin hücumuna alınmamayı, kineli tüfeklerimiz yok, çünkü ma mektedirler. Bulgari.tanda 931 -
her zamanki gibi nizamperver o • kineli tüfek • bulundunnak gayri 932 senesi ham afyon rekoltesi 4 
larak kalmayı tavsiye etti. b' k'I 0 dı' B" sen vvelkı" e 

Vaka ıudur: bir Hintli fakir tarafındaıı .__,, 
Bet altı ıün evvel Seriinin en ile oynaldan bir yılana benJ11·· 

büyük caddelrinden birindeki ev• du. .~ 
de Graf Sazanovaki isminde bir Güzel Berberiyan d~;:., 
Leh aıı'lzadesi bir ıüvare tertip el· vücudunu örten beyaz tülleri~, 
mitti. birer ııyınp atıyordu. Bu h~, 

kanunidir. Fakat tehlike kendini ın 1 o 1 • ır e e r • 
Şimdi sorguya çekilen fatiıt li- gösterince, elde etmek kolaydır. kolteye dört hin kilo daha inzimam 

deri, davayı kendisi açmıt vazi • edince rekolte sekiz bin kiloya çık· 
- Mevzuu bahsolan buhran· 

yettedir. Ve İngiliz gazetelerin· mıtlır. Geçen seneki rekolte ise on 
den birinde çıkan nutkunun tah- dan sonra bir hükumet teıkilini dört bin kiloyu bulmutlur. Ham 

Graf Sazanovski ayni zamanda ti fevkalade bir heyecanla ,.,.
Leh ordusunda da uzun müddet diliyordu. 'fi 
erkanıharp zabitliği etmiş, son za· Nihayet, nihayet, ıon tül ~~..,. 
manlarda ukerlikle alikasmı kes· rulmuf bir marti '

1 ıibi dur-_. 
tiğini iddia ederek Berlinde yer • ken birden kapılar açıldı~ 
letmit ve zengin hir hayat yafa - eUerinde tabanca ile yirmi '1" 

r!f edildiği iddiasında bulunuyor. dütünüyor musunuz? afyonun kilosu Bulgaristanda iki 

Bu nutkunda Mister Makston - Bu ancak Kra1a bailıdır. bin levadır. Bulgariılanda fazla 
Krala sadakatimizi ilin ellikten stok bulunmaması ve fiyatın yük· isminde birine -ihtar yollu- ln

giliz faıistleri lideri diyor ki: "Za· 
man\ gelince, f aıistler makineli 

tüfek kuvvetile hükfuneti ele alabi-
leceklerdir.,, 

Makineli tüf ek kuvvetile lngil· 
tere idaresini bir gün ele geçirmek 
manasına gelen bu sözler, faıisl

ler liderinin vekili tarafından da
ha esaslı suretle arqhrılacak 

olursa baıka yollara gi
deceğini müekkilinin asıl kastetti
ğinin aynen yazılmadığını söyle -
miş ve demittir ki: 

"- Müekkilimin söylediği söz· 
ler tamamile nakledilmem:ttir. 
Bu itibarla çıkan ıu parça doğru 

olamaz. Bu nutuk bir hayli zaman 

evvel söylenmit olsa da, müekki
lim ne .,öylediğini unutmuı değil· 
dir. Bundan baıka nutkunun bir 
müsveddeıi de katibi yanmda sak 
lı bulunuyor ... ,, 

Sonra nutkun muhatabı olan 
Mister Makston söz elarak: 

"-Gazetede çıkan, Sir Mosli'· 
nin nutkunun bir hulasasıdır,, de
miştir. 

Bunun üzerine, hulasa dahi ol
sa, bu nutkun şu parçasının tahli
line girişilmit ve lngil:Z f aıist li
derine hakim tarafından bir \ual 
yağmuru başlamııtw. 

Sir Mosli demiıtir ki: 
"lngilterenin iktisadi vaziyetin-

de ihtilalcu bir değiıiklik isleniyor 
sa, ben nutkumda, bu değiıikl!iin 
kanuni, ıulh9erverane ve meıra· 
ti metotlar dahilinde yapılmasını 
tavsiye etmi§tim,, 

Hakim - Sulhpcrverane mi? 
Lider - Muhakkak sulhperve -

rene değ!l .. Bize ve memlekete 
karşı kuvvet kullanabilirler .. 

lngiliz fa§istleri liderine bun
dan sonra, memleket dahilinde 
faş :stlerin askeri bir letkilit iü
cude getirip getirmedikleri sorul • 
muştur. 

- T e!kilatımız esas minasile 
askeri mahiyette değildir. 

- Nutkunuzdaki mak!neli tü
fek kullanma tabiri böyle bir ta· 
lim gördüğünüzü anlatıyor. 

- Hayır .. Bu, "kullanmak ka· 
nuni şekle girdiği zaman kullana· 
cağımızı,, söylemektir.,, 

- Demek ki buhranlı b~r za· 
man gelince, makineli tüfeklerini· 
zi sokaklara getirip ahaliyi vurup 
devireceksiniz öyle mi? 

- Ben nulkumda ahaliyi vurup 
devireceğim demedim. 

- Pek ala, ne yapacaksınız .. 
Kuru sıkı mı atacaksınız. 

- Biz, kargaıalığı çıkaracak 

olanlarla uğratacağız. 

sonra onun kararını bekleriz. 
Hakim, bundan ıonra, faşist 

liderine §Unu hatrrlatmıtlır:. 

- Makineli tüfekleriniz, zırhlı 
otomobilleriniz, tayyareleriniz ol· 
madığından bahsediyorsunuz. 
Halbuki naıiri efkarınız olan "Si· 

yah gömlek,, mecmuasının 1934 
Haziran 1 tarihli nüshasında, bet 
tayyareden bahsediliyor. Bu ne 
demektir? 

- Bizim tayyarelerimiz yok. 
Bunlar, öğretme makaadile kira 
ile tutulmuıtur. Bunda da gayri 

kanuni bir ıey görmüyorum. 

. - Memleketin her tarafında 
disiplinli bir ordu halinde olduiu· 
nuz,,aöyleniyor, doğru mudur? 

- Kat'ı~ yanhf ... Bir hare· 
ket halinde, belki .•• 

- Merkez binanız, kıtla yahut 
yatakhane olarak kullanılıyor

muf, öyle mi? 

- Bir kaç aza orada yalıyor. 

Fakat bu bir kııla manasına gel
mez. 

- Binanın oturma odası, jim • 
naslik salonu olarak kullanlıyor· 
muş: 

-Evet. 

- Muayyen semtleri nezaret 
altında bulunduran m"emurlarınrz 
varmıt? 

- Bir çok dütmanlarımız var 
da ondan .. 

Faşist liderine bundan sonra 
yahudilere yaptığı hücumlar ve se
bepleri sorulmuı, f atiıt toplantıla· 
rında halkın kendilerine hücumu 
anında kullandıklan müdafaa a -
Jetinin mahiyeti üzerinde ma16-
mat alınmıf ve sorgu bir gün son • 
raya bırakılmıtlır. · 

Yeni mebus seçimi 
(Baş tarafı l incide) 

etmesi daha uygun görülmektedir. 
Meclis azası arasındaki bu kuv· 

vetli temayül kartısında intihaba· 
tın yenilenmesi kararı bir emri va
ki sayılabilir. 

22 ikinci Tetrinde yeni intiha· 
bat baılamakla beraber meclisin 
faaliyete devam edip etmiyeceği 

belli değildir. Ancak bütçe itinin 
de iki sebeplen biri olduğuna göre 
intihabatın dört ayda bitirilmesi 
ve yeni meclisin Mart sonlarına 

doğru toplanması bekleniyor. 
Mart sonunda toplanacak yeni 

meclisin hem iki ay içinde yeni 
bütçeyi çıkarması, hem bu aralık 
toplanacak büyük fırka kongre
s!nde bulunması mümkün olacak• 
tır. 

sek olması fabrikaları hariçten 
morfinbas almaya ıevketmekte • 
dir. Bunlar hariçten aldıkları mor• 
finbaslarla memlekette çıkan ham 
afyonu gizli surette heroine kal • 
betmektedirler. Fabrikaların sa • 
lıt merkezleri ·transit olarak Viya· 
na, İstanbul, Pi~e, lskenderiyedir. 
Be§ f ahrika tahmini bir hesaba gÖ• 
re ayda 350 kilo kadar morfin ve 
heroin yapmaktadll'. Fransa, Yu • 
nan is tan ve Avrupa memleketle • 
rinde heroinin kilosu 600 • 800 

mağa batlamıttı. memuru içeriye daldı: 
Bu eski zabit Berlinde aslen _Kıpırdamayın! ~ 

Ermeni olan Katye Berheriyan İl • Bu 0 kadar ini olmuttu ki 
minde bir kadmla qeraber Y&.fI • Sazanovski bile elini yanmda 
yordu. Kalye Berberiyan latan • beriyanın kıvrılan " 
bullu bir Ermeni ailesine mensup dunu heyecanla ıeyre dalmıt "" 
ve süvarelerde, yüksek barlar • yüksek zabitin cebinden çı~ 
da Şark bilhassa Hint danılan mamııtı. 
yapmakla maruftu. Hepsi tevkif olundu. Haısl' 

Suanovıki ile Berberiyan ıık h'aneye ıevkedildiler. Muh~ 
sık evlerinde toplantılar tertip e • meler gayet gizli ve mahrem_ ~ 
derlerdi. Bu toplantıya kadın er • rak cereyan etti. itin matbO""' 
kek, bir çok davetliler memnuni • mümkün mertebe az sızması" 

lira arasındadır. Bulgaristanda ise k ed d' yelle itlira er ı. min olundu. -" 
320 Türk lirasıdır· Mısll' piyasa • Graf Sazanovski eskiden as • Ve neticede Graf Sazanofl" 
sında 2200 Türk liraaı, Çin, Şanı· ker olduiunu bahane ederek bil • ile rüzel Katye Berberiyanm ~ 
hay piyasalarında iıe 2500 dolar· hassa aıker misafirler kabul et • casut oldukları tahakkuk etti." 
dır. • >o1 mekte daha ~jyade ,meınnu~ 0!~ ; zel Baronesle bir zabit ve iki,J~ 

Türkiyede, Mıaırda, Yunaniı • duğ ·t,;..:1 ı..· o .. v)eTdt" t.:._:._11 d ... ~ unu ı ... ,~e ,..ır s t , " ' • ~._. riciye memurunun uu.nıann · lı 
landa uyuflurucu maddeler ka • o -1..! •• ede de bı'r çok 1 k 1 1 ,__ .. ,, ıec111HU IU'Y&r iğf a ine apı mıt ve mem eaeP .ıL 
çakçılığı ile çok tiddetli bir suret• zabitler, hir iki hariciye memu • ni satnnt oldukları tahakkuk 11' 
te mücadele edilmektedir. Çinde riyle bir iki eaki Alman uilzade • Ve ıene bir sabah herkes_~ 
ise heroin kullananlar kurtuna di· . ıi ve ıene ıüzeniiiyle meıhur uykuda iken hapishanenin ~ 
zilmeğe baılanmıftır. (B.arones von Berg- Falkenhay) ııcırdıyarak açıldı. ikisi )d~ 

insanları pek kısa bir zamanda bulunuyordu. olmak üzere bet kiti ıünrülü ~ 
deli eden heroinin Bulgaristanda Lehli zabit böyle eğlentilerde darmalarm arasmda korulul•"' 
da gizli suretle yapılmaması ve çok para sarfed~r Te metresi Ber • ru ilerledi!er. _ _M 

bunun önüne kısa bir zamanda ıe· İJeriyan hakkında da o kadar kıs • Yarım aaat sonra latan~ 
çilmeıi zamanı gelmittir. kanç görünmezdi. Hatta bir çok güzel ermeni kadmı Katye Bf1 

Y. R. defa1ar Berberiyan kara saçlı ve riyan, Barones von Berı - ; 
In_g_il!'9i-z""!!ll!'İle-.. r-y_e_n_i_b~i-r kara gözlü olduğu halde sarıtın. kenhay hir Alman zabiti ·~ 

}ardan hotlandıimı alenen söyle • hariciye memuru kut-tuna d•.· ,,J 

teklif yaptılar mitti. Bir erkek hem zengin, hem mitlerdi. Bu suretle Berbe~J'i 
güzel metres ıahibi olur, hem de da ikinci bir Mata • Hari olıD 

(Baıtaralı 1 inci dt) d k 
kıskanç olmazsa onun oıtu ço Alman erkanı harbiyesi 1 

dedir: Japonyanm lngiltere ve hl b' · 
olacaimdan bittabi Le i za ıtın Sazanovskiyi kurıuna diz!ll~ 

Amerikayla müsavi emniyet h•k· 
. k . de dostu çoktu. Evvelce Lehler tarafından ,-_J 

kına sahıp bulunduiu abul edıl- S t ·k· ldu Birdenbire d'l ·k· Al '-f. aa on ı ı o · }anıp hapse ı en ı ı man -"1 
mittir. -· .... - = "" -·· k d'i•• . • 1 "b d l t . teklif_~ 

Bununla Japonyanın timdiye ıi bir deiitildiie uğrar en, ı ~r ııy e mu .a e e ~ meyı • bP"'. 
kadar daima ileri ıürdüguv .. "Dere- Avrupa devletlerinin de bahriyeeı· ler. Lehıslan hükUmetı de J 

• . d k b 1 .... d . .. ··ıtD' ce farkı meselesi,, ortadan kalkmıt ni dikkate almak mecbunyetın e- a u .e~ııın en ıt ıuru 

bulunacağı için artık Japonya, dir. h~lledıl.~ı. . • oı~ 
deniz kuvvetinden yana İngiltere Bu münasebetle, Fransa ve İtal· bıtler guzei ermenı kızı ıle tJ 

' ~ ~ ve Amerikadan atağı kalmamaya yanın, diifündüğünden daha er· olurlarken Sazanovı ı ~ it~ 
çahtacakbr. ken bir zamanda, deniz konuıma- kaç ~bitle bir ~öı.eye çekı~' 

lnıiltere, üç devletten her biri· larma mevzu edilmesi lazım gel- raretlı hararelh hır teyler ~ 
ne, kendi ihtiyaçları nisbetinde 1'ir mektedir... kata ed~yorlardı .. Ş~u d~ 
deniz müdafaa plinı çizmesini tek . Şimdiki halde devletlerin, de- etmek lazımdır kı guzel ~ 
lif ebaittir. Japonya - Amerika niı müdafaa kuvveti i_çin, ~üba- oin etrafında bir hayli ~ ~ 
ve İngiltere kendilerine bet sene liialı yek!bılar sarf edıp etmıyece- ~v;a;rd;;ı;;. ==~==:=:!:s:::="~"': 
için lüzumu ~lan denü: müdafaa ii üzerinde durmalan tavsiye edi- - B .. t · celeııell 
kuvvtlerini, aeheplerini de zile .. liyor. 1934 - 1935 senesi İnıil- u ~un ne 1 

retmek prtile tespit edeceklerdir. tere ve Amerika bütçesinde deniz hır muhakenıe ~ 
Ancak ıura11 var: müdafaa masrafı olarak fU mik· (Baf '!'':°'' t ~ 
Her üç devletin deniz müdafaa· tar teıpit edilmiıtir. Behiç Bey isminde hırı ~.it' il' 

sında ihtiyaçları ayn ayrı olduiu İnailtere 37.570.000 sterlin. A- garaonluk yapan Alek~~--
görünmektedir. Japonya tahtel· merika 91.000.000 sterlin. Japon· minde birini aarhoıluk yUS 
bahir, Amerika tayyare gemileri yanm iae 1935-1936 deniz mu- tabanca ile katletmitti. • f" 
istiyor. İngiltere iıe, bi; hayli za- rafı ıöyle göıterilmektedir: Verilen '•rara ıöre ~ ~ 
mandır tutturduğu 70 kruvazör 38:3000.000 sterlin! bet sene hapae, maktulUP , ~ 
planında direnip durmaktadır. Bu miktarlar, "Milletler Cemi- •İne t.000 lira tazminat~ 

Bu, "çeıit farkı,, üzerinde mü- yeti silahı •tatiıtiği el kitabı,, n- keme rnaırafını ~~nnele ~ ~ 
vazene nasıl temin edilecek? dan abnmııtır. olmutttır. Fakat cezan.Jıl edil"~ 

Bu suretle yeniden bir münaka- Yeni teklif kart11ında, her üç f kanunundan iıtifade ....-. 
pya girip tekrar bir çıkmaza dal- devlet "kendi ihtiyaçları dolayısi- indirilmif, Behiç Bey de ~ 
mak mümkündür. le,, bu yekunu daha da arttırmak senedenheri yatmıt old 

Diğer cihetten İngiliz bahriye- İsliyecek mi? lahliJ.e edilmittir. 
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.. - Dünkü keşide de kazanan numaralar ÖKSÜRÜK 
~nnı111tınıuıımımıııı1ııı1ııinnnı11ımınıım 

10 .. 15 ve 20 \20000 Lira kazanan\ 50 Lira· kazananlar J 342 346 362 378 
L · 7 184 2so 541 542 395 412 454 660 

~ ıraya 1 727 655 100 706 12s 688 &9s 731 789 
tlık palto ve pardeıü1 730 790 855 91 ı 795 873 942 947 

,. 25 liraya 8000 Lira kazanan 993 1004 1093 1111 1014 ;~ ~: 1296 

anı talanı kostüm 48 saat 9095 1239 • 1423 1439 1659 1300 1437 
~fında 11 ı . ti 1693 1741 1824 1837 1633 1676 1692 1710 
ol nıar ama temına ı 5 801 1832 
lrlk •on d ı· kum 4000 L1·ra kazanan 1925 1937 1991 2143 1114 11 9 1 

' mo a yer 
1 

at· 1881 1896 1908 1918 
.A .. , ııdan giymek istiyenler: 19073 2303 2381 2420 2444 
-~l\ ~dd . oh Be h 2696 2705 2868 2962 2021 2098 2162 2166 
llıııda . . eıı r an Y a• 2231 2257 2297 2369 ~ih bınnci katta Kolaylık ter- 3000 lira kazanan 3017 3110 3141 3171 2575 

tneıine mur·· t .... ı 3307 3399 3554 3574 2408 2435 2511 acaa e~ın er. 23905 
(Z6tt) 3646 3918 3959 3989 2634 2644 2650 2660 
F . • 2000 Lira kazananlar 4001 4105 4122 4326 2755 2851 3008 3042 

ke at?ı sulh birinci hukuk mah • 4961 6687 4541 4605 4609 4685 3119 3230 3235 3269 
~esuıden: 1000 Lira kazananlar 4723 4742 4752 4871 3319 3376 3434· 3441 

Her mevsimde fibülen, inıaaı 
rabatııa eden hatta uyutmıyan 
ökıornk sebebi ve menşei ne 

olursa oJıun 

Pf KlORin 
ile hemen geçer • 

. Kutusu 35 kuruştur. 

Beşir Kemal 
Mahmut Cevat 

ECZANESi - Sirkeci 
~etfa.IJcat Hanım tarafından Saa - 6i54 20213 17610 4~38 5007 5053 511& 3441 3474 3479 3711 
"1., ffannn aleyhine Eminönünde 15593 5131 5175 5249 5324 3797 3927 3944 4067 

2 
Te,rinisani 934 cuma günü 

. htn ag"a mahal'! . d Çil' • 5373 5477 5478 5487 4087 4117 4158 4228 h 
~ eam e ın 500 1· k . 1 4249 4311 4349 4384 çanta içi~e mühür ve imzamı a• 

Z AY 1 

~';t •okacnnda 14 Nq. Ju ar,-nın ıra azanan ar 5501 5538 5625 5832 . tt" H' 1..:_ 
.~ o· .... 4549 vi çantamı zayı e JDI. ıç AuııSe-
\ §llyUu ibakkında ikame eyle. 1059 1486 1915 2127 5855 5916 5932 6083 = =~ :: 

4583 
ye borcum olmadığından hükmü 

'davanın gıyaben cereyan e• 2481 2783 3278 3407 6213 6276 6392 6414 4623 4653 4703 4747 olmadığını ilan ederim. 
~ ttıuhakemeıinde mumailey • 3561 3774 4962 . 5322 6522 6703 6742 6790 4761 4816 4889 5036 Tütün lnhiaan Cibali Merkez 

~det Hanmım ilinen viki o· ;~:~ ~:~ ~~~: ~~~ ~!~ ~~: ~~~ = 5076 5206 5216 5328 fabrikasında makine §ubesinde 
~tıcl tebliiatına. rağmen mahke· 5448 5450 5461 5464 tornacı Hasan Tahsin. 

~ e hazır bulunmadığından H. 1 ~!~: 1 :;;: ;~~ ~~~ :~~ :~ ~:~ ~;: 5468 5493 5505 5607 -~111--;;;;--;-50; " 
151

; 

tı. ti. J(, nun 402 - 405 - 406 ın 12283 12303 12365 12619 8234 8581 8690 8718 5613 5659 5660 5710 
15013 

15345 15390 
~~'ddeaine tevfikan hakkında 12899 13135 14159 14298 8723 8845 8848 8916 5735 5746 5805 5837 15271 15331 

15511 
\g l~muameleti gıyap kararuun 14377 14668 15972 16596 8971 8983 8986 9305 5865 5934 5951 6029 ;: ;::~ ::: 15733 
~tihınıüddet ilanen tebliğine ka 16790 1684S 18035 18070 9395 9442 9469 9486 6063 6082 6094 6171 15736 15820 15820 15881 
~/~~hnit mahkemenin devamı 18530 18682 18849 18931 9663 9678 9684 9736 6172 6206 6244 6325 l5942 16025 16048 16655 
' l/934 saat 14 de talik .e~il • 19398 19801 20135 -•H 20224 9806 9654 10029 10222 6352 6433 645l 6466 

162
88 16289 16311 16313 

t <>lduiundan müddeaaleyjıin 20428 21071 21212 • 2129'1- 10346 10368 10413 10546 6538 6550 6558 6576 l6335 16344 16379 16423 
t~ davası hakkında ve gerek 21942 21965 21991 22005 10566 10605 10698 10892 6643 6679 6693 6756 t6502 16565 16666 16719 

lıt >ti kabil ta.kaim olduğunu ve 22083 22114 22138 22222 10973 11012 11031 11379 6766 6831 6862 6892 16746 16928 16944 16984 ~ ınurabbama 400 kul'llf kıy. 22807 23097 23620 24045 11647 11708 11709 6911 6986 6993 7075 
t~~dir ve tahmin edildiği eh- 24049 24105 ~!: 11970 11998 12067 7119 7218 7220 7261 16999 17006 !;~~ !;~: '"qf tararfından verilen fenni 100 Lira kazananlar 12102 12114 12237 12360 7297 7342 7343 7377 17094 17122 17507 17542 
~"-kartı müddeti muayyeneai 71 90 152 488 12514 12575 12587 12681 7379 7440 7461 7497 17300 17361 

17641 ' tllda bilitiraz yevmi mezkCir. 1128 1238 1440 1878 12748 12775 12775 12983 7584 7622 7665 7690 17609 17612 17619 17744 
~lıkemede hazır bulundurma· 2554 3005 3207 3232 13012 13107 13209 13315 7861 7940 8172 8261 17666 17673 17724 \7948 
~·takdirde ahkamı kanuniye 3390 3410 3417 3529 13345 13363 13369 13386 

8265 8287 8292 8327 17862 17880 17889 
\.."'

1nde davanm riiyet ve intaç J585 J845 3879 4010 13415 13673 13783 13874 8374 8544 8632 7655 18059 18135 18231 18264 
18629 
18723 

o~ğr tebliğ makamma kaim 4110 4552 4847 4910 13954 14037 14116 14145 8676 · 8714 8750 8756 18297 18327 18587 

~ere ilin olunur. ,(3387) 4965 5113 5148 6098 14200 14230 14238 14354 8759 8762 88904031 8868 18632 18637 18681 

U O 6243 6493 6750 6839 14355 14419 14441 14596 8955 9038 9050 18734 18793 18802 
)\ rofog • peraUSr 9063 9075 9128 9147 18943 18956 

18853 
18987, 
19193 

u er 7358 7630 7671 7684 14634 14828 14768 ısos2 18914 
1 r · Reşit ""ami 81s1 9166 9460 9639 15053 15055 15295 15596 9312 9390 9456 ssoo 1so18 1s13s 19164 
~ !ollan bas~lıklan mütehassısı 9909 10035 10304 10632 15600 15677 15818 15874 9516 9587 9600 9634 19243 19275 19334 19335 
~ !0glu, istiklal caddesi (Mulen 10701 11204 11349 11570 16027 16045 16064 16134 9686 9766 9794 9869 19423 19520 19661 19685 
llJkarşısı)VebapB.Ap.No.61 11576 12561 13448 13776 16227 16349 16402 16412 9893 9964 10052 10072 

19728 19729 t 13942 14022 14375 14794 16504 16517 16561 16814 10182 10214 10279 10303 19984 20010 
19767 
20042 

19869 
20090 ~~lt.nbul ikinci icra memurlu• 15307 15376 15388 15546 16826 16844 16876 17219 10341 10383 10492 10503 

~ 'trıı 16086 16170 16244 16273 17229 17230 17331 17421 10504 10570 10594 10637 
'it. lhçuz ve paraya çevrilmesi 16588 16848 16994 17174 17431 17448 17536 17590 10641 10685 10802 10888 
~' !'ter kasa, yazı makinesi, ya- 17732 17804 18680 19086 17677 17703 17782 17832 10915 10996 11092 1.1114 
dl)lt~:· aa!l~alye, koltuk, doıya 19117 19262 19350 20916 17919 18099 18145 18172 11211 11228 11252 11369 
' 14 \'e ıaire yazıhane eıyaaı • 21090 21490 21678 22C64 18311 18563 18667 l8801 11397 11398 11439 11511 
~if - 11 - 934 tarihine mü - 22369 22691 22829 22847 18828 19023 19028 l9059 11555 11561 11575 11577 
~~ttamba günü 1aat 12 de 22961 23257 23535 23545 19324 19508 19605 19714 11608 11627 11633 11656 
"-tıı d~. BillW- aokağmda Taptu 23614 23743 23767 23860 19750 19763 20044 20161 11752 11797 11832 11956 
tı' l\tn Uçüncü katında açık art· 23041 24143 24201 24271 20197 20220 20244 20446 12011 12094 12126 12143 
iıtıd •e Petin para ile aatılaca • 24456 24559 24599 24858 20467 20723 20903 20929 12211 12270 12326 12345 
~~ııc~ taliplerin yevm ve saati 150 Lira kazananlar 21006 21112 21180 21206 12355 12369 12372 12433 
~\t~eakda nıahallinde hazır bu • 84 694 1341 1554 21364 21524 21589 21667 12480 12535 12615 12629 
ı(~ l llleınuruna müracaatları 2427 3460 3863 4844 21716 21758 21769 21969 12655 12701 12756 12786 

' O Utıur. (347) 5096 5569 6255 7044 22224 22280 12797 12798 12927 12853 

20193 20209 
20298 20308 
20431 20454 

20286 
2037.4 
20537 

20288 
20422 
20601 

20673 20714 20729 20793 

!20794 20796 21092 21125 
21194 21225 21359 21379 
21418 21466 21476 21507 
21535 21583 21587 21602 
21656 21676 121806 21839 
21999 22016 22027 22039 
22072 22144 222pı 22228 

22307 22340 22434 22439 
22604 , 2'2664 22671 2276, 

I 1 

22808 22875 22982 23031 22148 22155 13051 13129 
" 7319 7763 8074 8326 2283 22320 22339 22534 13027 13032 
~iralık daireler 1 8441 8911 9558 9960 ~2626 22648 22656 22684 13157 13159 13167 13259 ~!:S 

~~~li, Oırnanbey, Ahmetbey j 10364 11297 11457 11470 22796 22857 22897 22942 13370 13380 13416 13467 

23143 23186 23215 
23282 23364 23583 

23647 23666 23713 
23868 23897 23942 

~d 151nda. Celil Bey apartıma• 12132 12791 13403 13555 23114 23133 23226 23657 13531 13572 13620 13620 236l8 
tel\i a her türlü konforu cami 14520 14771 15143 15803 23688 23746 23846 24235 13676 13681 13682 13682 23835 
~ı! ~~alı daireler ucuz fiyatla 17808 18994 19191 19257 24303 24543 24637 24815 13751 13881 14034 14044 24009 24011 24078 24158 

24209 24286 24439 ~t ed~r1ahktır. Kapıcıya müre.- 19694 20164 20560 21078 24877 24956 24989 14168 14193 14302 14324 24164 
1 ebilir, 21250 .21910 22026 22377 14389 14408 14519 14530 24577 24642 24694 24756 

'-...._ ---- 22s11 22898 23050 23765 30 Lira kazananlar 14583 14593 14615 14772 24771 24798 24828 24459 

~A LARİ
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~:~~~ı·•di•m•k Peir
1

Öİ 
1486Nii8rii la kabildir. Tecrübe 

edilmiş en çok rağbet 
görmUı bir ilaçtır. 



KU~Uk lllnlar 
Okuyuculamm.ıa bir ' hizmette -.. · 
lanmak ıayeılyle bir .. Kiiçilk İlln
lar,. sütunu açıyoruz, Bu illnlarııı 

1atmna beş kurut ücret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen küçük 
ilfi.nlar gazetemize parasız konula
caktır. 

~mm Kamaştırmıyan bir ziya ile ooıııooıı 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Mağazalardan olduğu gibi Titrinlerden de çıplak, kamaştırıcı 
llmbalara uıaklaıtırmak lizımdır. 

HABER-SARAY 

Hülisa l 1s-2~fe!i~!ani 
1Yl DA~ITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN
TEŞlR BJR ZJY A V ASiT ASiLE ve IYl 

OPALiN CAMDAN DJFFÜZÖRIER 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE LA· 
TIF BiR ZiYADAR MUHiT MEY
DANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

SAT • 1 E 

Muhtelif eb'atta " 50.60 ,, ton çivi satın alınacaktır. 
Taliplerin niimune Ye ıırtnameyi ıCSrdükten sonra pazarlığa 
iıtirak etmek Uzere "19· 11-934,. Pazartesi günü uat "14,, de 
yUzde "7,5,, teminatlariyle beraber Cibalide Levazım ve Müba· 
yaa Şubeıine milracaatları. 117627,, 

.. 

Miki' nin 
Şen Saati 
"HABER,, gazetesi SARAY si

neması, bütün dünya film alemin
de bir inkılap yapmıt olan müte
harrik resimler mucidi Valt Dis
ney'in eserlerinden tam bir prog
ram yaparak göıtermeğe karar 
vermiılerdir. 

Bugüne gelene kadar program
ların haılarında gösterilen küçük 
(Miki Fare - Mickey Mouse) 
filmlerini halkın ne kadar büyük 
bir alaka ile seyrettiklerini gör • 
dük. Bu küçük filmler hakika • 
ten birer taheıerdir. Bu sene, 
bunlann renkli olanları da yapıl
m!9tır. 

Gazetemizle Saray sineması bu 
l\yın oh betinci perıembe günü 
aktamından itibaren yalnız Miki
lerden mürekkep ve renklileri de 
dahil olmak tartile bir buçuk saat 
ıürecek bir program yaparak bu
nu halka göstermek için anlat· 
mıılardrr. 

Saray ıineması filmlerin göste
rileceği 15. 22 Teırinisani haftası 
için tamamen hususi fiatlar yap
mııtır. Fakat Haber okuyucuları 
için bu husuıi fiatlar üzerinden • 
de yüzde kırk nisbetinde bir ten
zilat yapmıt bulunuyoruz. 

Haber - Saray sine
ma haftası devam ettiği 
müddetce her gün Habe
rin okuyucularından bin 
kişi Saray sinemasına 
yalnız "25,, kuruş vere
rek girebileceklerdir. 

Böylece, Haber, okuyucuları 

namına hem 1050 liralık bir ten
zilat yapbrmıt oluyor, hem de, 
c-nlara, Pariste bir buçuk ay, Lon· 
clrada iki ay, lsveçte bir buçuk ay, 
Amerikada üç ay müteıpadiyen 

halkın alkıılamıt olduğu yepyen1. 
~ir •• diye kadar görülmemi§, hari· 
kulade bir sinema programı gös
termiş oluyor. 

15 teşrinisaniden itiha· 

ALGOPA. N ren her gün bin okuyucu
muzun bu fırsattan nasıl 

Cevat 
Bat ve dit ağrıları, Romatizma ve siyatik ıancıları için kulla

nılan ilaçların ~n faydalı ve teıirli sidir. 
1 • 6 • 12 lik orijinal madeıai kutularda her eczaneden arayınız. 

İlan maralı bir kıta mahıup makbuzu -
lıtaab11l ithalat ıümrüğünün .nu kazaen zayi ettim. Yenisini ala 

3942 numaralı beyannamesi muh· cainndan hülanü yoktur. 
teviyab 55 :nci sutkoatiklere ait Ali zad.e biraderler Abdülkerim 
12 ıubat 934 tarih ve 217460 nu • ve Ahmet Nuri. (3388), 

istifade edeceklerini, ya
rın HABER' de okuya
caksınız. 

l(UPOrt 

314 
12·1 '"'si 

.Yüksek Mühendis mektebi satın
alma komisyonundan: 

Mektep Elektro - Mekanik §Ubesi için §arlnamesi nıucib~ 
ce bir a<let diyezel motörü 61 gün müddetle ve kapalı z,l)ff ,ıı 
resiyle münakasaya konulmuıtur. j 

Münakasası 29 - 12 - 1934 tarihine müsadif ~eı 
günü saat 14 te icra edilecektir. 

Buna ait ıartname 2 lira bedel mukabilinde mektep ınuh'-
sebeciliği vezneıinde satılmaktadır. t 

Taliplerin münakasaı günü mezkur saatten evvel nıuY•ld<• 
t~minatlarını vezneye yatırmaları ve teklif mektuplarını d• ~O' 
ıniıyona tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. (7189) 

ÇAPAMAR~A 
Pirinçunu fa~rikasının büyük 

bir muvaffakıyeti 
Bugüne kadar Ingiltere ve Amerikadan ithal e~ 
KUVAKEROÇ, yani ezme tane yulafı bu kere memlek,cı

mizin en olgun yulafından imale muvaffak olan 

ÇAPAM,~RKA 
Bu yeni hizmeti de ıeref duyarak muhterem halka arzedet• 

2l5 Çekı kesilmiş Rumeli Meşe odunu sobalık 
200 Çeki kesilmemiş Gürgen odun. 11, 

lstanbul EYk~f .müdüriyetile U~küdar imaretine alınacak ;1' 
yukarıda yazılı ıkı kalem mahrukat aleni surettA müoak• -
~oom~şlur. T.alip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Lef~r 
ıdaresıne ve ıbale günü olan T eşrioisaninin on dördüocil ~z .. 

1 samba s;rünü saat on dörtte idare Encümenine müracastları. "69 

8 ft ~ ve ~ j ~ itğnları 
Souk alginh§ı • Romatizrnaf• 

KALMITirJ 
tımine dikkat ediniz • Her eczaot'!de bulunur· 


