
Kü~uk ılanlar 
• Okuyucularımıza bir hizmette bulunmak ga

Ytaile bir "K" .. k ll~nl ita uçu a ar,, sütunu açıyoı uz. Bu 
olar için hiç denecek kadar az bir üc-et aabn 

ıı. beı kuruı alınacaktır. ' 
Bir ay içinCle küçük ilan gönderenlerin ilanla

-!!. gazetemizde parasız neıredilecektir. 
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Bir gazeteci arkadaşımız 
ölümle tehdit edildi .... • •• ··=·· 

Bıçaklı adamların gözleri 

1 

Slyanı K 1 H ra ı azretleri zevcelerile beraber Londrada 
oğlunun okudu~u mektebi ziyaretinde 

24 Şemsiyeli Haşmetlu 
HükUmdar Hz. 

'tahtlarından feragat mı buyurdular? 
](endileri ayn. d d .. t . . -t . 
Qgın k . ı zaman a or mevsımın su annesı, 

ardeşz, meddücezir/erin hakemi bulunuyorlar 
SiYıa.!n'd 

:b\itiitı d" a ne olup bittiği bugün sından ehemmiyetle bahsediliyor. 
-.el- \i::~~atbuatmı alakadar Kralın tahhndan çekilmesi hak-

. Bu liln, A'Yettedir. kında çrkan 9ayıalan kral tekzip 
Sıyanı'da bir~~ gazetelerinde, etmekteyse de ha21 haberler, kra-
~ ISYan çrkım§ olma- <Devamı 14 ncUde) 

s evgı ısını sarımsaklıya-
rak gömen adam 

Naznıiy . ··ıd·· O eyı o uren smanın 

ınuhakernesine başlandı 
ları odaya gömmüıtü. Bununla "da 
kalmıyarak, üzerinde, on sekiz' 
gün kadar rakı içmiı, çalğı çalmı§ 
ve nihyet Cümhuriyet vapuruna 
binerek memleketine savuıurken 
lnebol zabıtası tarafından ele ge
çirilip lstanbula getirilmiıti. 

Dün, Osmanın muhakemesine 
batlanılmııtrr. 

ihtirasla parlıyor 
Halil Liitfi Bey, taarruz edenlerden 

daha kurnaz davrandı 
Evvelki ak'8Jll; zabıtamızın tam za. ı 

manında bir müdahalesi aayesinde be
hemehal iılenecek olan çok feci bir ci
nayetin önüne geçilmi§tir. Bu, evveli
n akf&Dl vuku bulduğu koca bir muhiti 
heyecana, telafa ve korkuya düıürüp 
kanıtıran hadisenin hayret verici tafai-

lalını, tahkikatını idare eden muharri
rimiz ıöyle anlatıyor: 

• • • 
gece, Şiılide, gazeteci arkada§larmıız
dan Hnlil Lutfi Beyin evinnin kapm 
ıiddetle çalınıyor. Halil Lutfi Bey 

(Devamı 11 incide) 

Bo§azl~inde bir torik dalyanı 

Istanbulda torik bolluğu 
Bu "Deniz kuzuları,, et satışının 

durmasına sebep oldu 
Bugünlerde ıelırimizde torik çok bol

laıb. Her biri üçer dörder kilo gelen 
toriklerin tanesi yollarda arabalarla, 
tablalarla,, küfelerle, on beıe, on iki bu
çuğa satılmaya ba§landı. Balık~ılar on
lan bağırarak (manda yavnııut) diye 
satıyorlar. Mübarekler manda yavnııu 
değilse de hemen birer Hidrellez kuzu-

su kadar! 
Hem de bu sene bunlar ne yatlı, ne 

yani bir balığın be,te, altıda birine on, 
on beı kunıı alıyorlar. 

Bir çok kimseler bu toriklerden 
dörder be§e!' tane alıp evlerinde likarda 
ve turıu kumuya batlamıılardır. 

Çok senelerdenberi Iatanbulda tori· 
ğin bu kadar bol ve bu kadar büyük çık
tığı görülmemiıtir. 

Seyyar Haberci 

Taarruza uğıı)'2n Halil Lutfi Bey 

işsizlik 
Seneden . seneye 

azalıyor 

Bıı, buhranın bittiğine 
delalet eder mi? 

Dünyayı aarsan buhranın temel 
la§ı İ§sizliktir. Bu husustaki aon 
istatistiklerin nikbinane olduğu 

görülüyor. Aoaba, bunlara baka
rak buhranın zail olmağa btladı· 

ğma hükmedebilir miyiz? 
JilC • e mesai bürosunmı 

neırettiği istatistiklere göre son üç 
aydaki İ§sizlik geçen senenin ya• 
zma nazaran bir miktar aza'lmıt
tır. 

Bu rakbmlaraan anlaııldı'ğma 
gC>re 1934 senesi Eylül ayı zarfın
da lngilterede 10,171,000 kiti ça
hımrıtll'. Bu rakkam geçen sene
nin ayni ayında 9.796.000 idi. Bu
na zaran 375.000 kiti fazla it bul
muı demektir. 

Almanyada geçen eene gene 
Ağustos ayında 13,435,581 kişi 
çalı§ryordu. Bu ıene bu adet 
15,533,000 e çıknuıtır. Aradaki 
fark 2,097,419 dur. 

Eğer 1929 senesinde çalışan 

miktarı 100 olarak kabul edersek 
lngilterede geçen sene ile bu sene 
arasındaki fıark 95.9 ilç 99.5, Ame 
rikada Temmuz ayında 63.8 ile 

<Devamı 14 ncüde) 

Gerek kendi ifadesin.den, ge • 

rek tahkikatnnızla öğrendik ki, 
Osman, çok sevdiği ve dört buçuk 
sene kadar beraber yaıadığı bu 
metresini, kocasından aynldrgı sı
rada kaçırarak lstanbu1a getirmİ§, 
ve uzun müdet bir arada kaldık -
tan sonra askerliğini yapmak üze
re ayrılmı§trr 

semiz! Her biri üçer dörder kilo 
gelen bu toriklerin böyle on be,ere, on 
ikiıer buçuğa aatılması kenar semtlerin 
ve fukaranın yüzünü çok güldürdüğü 
gibi lakardacılann ekmeklerini yağ sür· · 

dü. 

Edirnede Cümhuriyet bayramı 

Osman, Hamidiye knıvazörün
de asker bulunduğu. müddetçe 
metresi Nazmiye Çeıme meyda 
nmdaki Tütün inhisar fabrikasına 

<De\'amı 14 ncüde) 

,. 11 yaşındaki bir 

Şimdi kiloıu yüzle iki yilz arasmda 
satılan lakardalar bu gidiıle yakında 
yan yanya ineceğe benizyoı:. Toriğin 
bu kadar bolluğu ve ucuzluğ karfısmda 
et, ciğer fiyatlan da oldukça, düıme· 

ğe baıladı. Bahkçılann önlrei durma· 
madan an kuvanı gibi iılerken, kasap 
dükkanlarının önleri hayli tenhalaıma
ğa yüz tuttu. Böyle olduğu halde hala 
lokantalarda toriğin bir porsiyonuna 

., /.'ra,,,
0 
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1 
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Gazi Hz. 
Balkan nazırlarina 

ziyafet verdi 
Ankara, 31 (A.A.) - Reiai • 

dlmhur Hazretleri bu~ Çanka • 
ya kö9künde Balkan Jtillfı Hü. 
lNmetleri Hariciye naznian ıere -
fino bir çay ziyafeti vermiılerdir. 
Bu ziyafette Murahhaılardan bat
ka ıehrimizde bulunan ecnebi 
matbuat mümesailleri de bulun • 
muılardır. 

Ankara, 31 (A.A.) - Reiıi • 

HABER - Akfam Poataaı 

Bulgar Kralıılın bulunduğu 
trene yolda ne olmuş? 

Suikast şayiaları 
tekzip ediliyor 

1 lkilncl te$rl" 193!~ 

--OrdUda 
Kıyafet kararna~ 
mesi degı" · ştirildı 

eJôl• 
Ankara, 31 (Hususi) - l/ J' 

ler Heyeti kararile, ordu klf , 
kararnameıinde bazı tadili:; , 
pdmıtbr. Bu tadili.ta göre; ,.ok' 
tan kıtın haki veya kur,unf 
te boyun atk111, kulaklık, kat ~ 
lüğü, ıiyah Jiıtik ve yün elcb 
kullanabileceklerdir. • ff 

cumh~ Gaz.i Mu~fa Kemal Haz· Mesele 1 
retlen, bugün aaat 14.30 da Yu • • · 

Sovgetlerle Japonlar 
gine bozuştu/ar mı? 

ihtiyat zabitleri, mUtekaitl~ 
aıkert memurlar, bayraınl 
evlendikleri günlerde, reıınl: 
rl kıyafetlerde, davetlerde, , 
ıimde askeri üniforma giyebU• 
ceklerdir. 

goılavya Hariciye Nazır Vekili M. bır yangından ibaretbr Tokyo haberleri yine harp Puriç'i huzurlarına kabu1 buyur • Sofya, 31 (Hu.sual) - Bir kaç 

tehlikesinden 
bahsediyor 

Kilotlara zırh kullanıla~ 
Pek ıoğuk mmtakalarda •' 
mevıimlerinde imirin müsaa~. 
le yakaıı ve içi kürklü kaput ,.,~ 
lecekti. Ceket, kaput, muıaınbl 
pelerinlerdeki bÜtün düğmefer ~ 
zarda zabitler için sarı, dül , 
parlak; askeri memurlar için bl, 
yaz, düz ve parlak; ıeferde uJlld 

muılardır. giindenberi burada Bulgar kralına 

Fırka gurupunun f 
dünkü toplantısı 

Ankara, 31 (A.A.)' - Bu ak • ıuikaıt yapılmağa tqebbüı edildi· 
ıam Dahiliye Vekaleti Matbuat ği yolunda bazı ıayialar meydan 
U. müdürlüğü tarafından tehri • almııtır. Kral Boria yanında 
mizde bulunan ecnebi gazeteciler prens Kiril olduğu belde pazarte
ıerefine Karpiçte bir ziyafet veril- ıi gnüü Yamaya hareket etmitti. 
miıtir. Bu ziyafette Dahiliye Ve· Şayialar göre yolda trene bir bom· 
kili Şükrü Kaya Bey, Bükreı Se- ba ablmağa tqebbUı edilmit, fa· 
firi Hamdullah Suphi Bey ve refi· kat bomba patlamadan evvel gö -
kaları, sabık Romanya nazırların· rillmUttür !. Diler bir pyiaya 
dan M. Popesko, Romanya Mat • göre de trende yangın çıkanlmak 
buat umumi müdürü M. Filoti, iıtenilmittir! 

Ankara, 31 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Fırkası grupu idare heyeti 
bugiln ismet Paşanın reisliğinde 

toplandı. 

Umumt riyaset dlvam tarafın

dan B. M.. M.. rel.slll'bıe namzet r&
terllen Balıkesir Meb'un KA.mn 
Pqanm namzetllfl n umumt riya
set dlTIUU taraf mdan C. H. Fırkası 
srapu reis vekilliklerine namzet 
gll8terllen Tekirdat Meb'uaa Cemil 
n Çanları Meb'usu AbdUlhalfk 
Beylerin lntihaplan müttefikan 
kabul edllclL Cemil Beyin reisli· 
flnde mtlzakereye devam olunarak 
Btlytik Mlllet Mecll.sl v•kflllklerl
nı idare Amir ve kltlpllklerlne 
namzet ghterlleeek zevat ile rnıı> 

Sovyet Rusya ile Japonya ara• 
aındaki münaaebatm normal bir 
ıekle girdiğini, iki hükUmetin ba· 
zı tartlar altında birbirleriyle an· 
latbklarmı franıızca Tan gazete
ıinden naklen yazmıttık. Son ge· 
len telgraflar vaziyetin gene ih· 
tillflı bir tekil aldığmı gösteri· 
yor. Bu telgraflar twılardır: 

miyetle mat olacaktır. dfl 
Zabitan baruti renkte çutı

pelerin giyecektir. Deniz irn; 
rınm kıyafeti, kara imalar~nıJ1., 
yafetinin aynıdır. .......,.,,, 

bütün Romen, Yugoılav ve Yu • Manilya ıuikutl dolayııi,te 
nan gazetecileri, Timeı ve Daily 

ıerrin bulunan ıinirler üzerinde 
Telgraf muhabirleriyle Türk mat· 

Japonya, 31 (A.A.) - Japon· 
ya Hariciye Nezaretinin ıali.hiyet• 
tar memuru M. Amau, Nevı Chro· bu ıayialar heyecan uyandnmıf, 

buahnın ıehrimizdeki başlıca er· 
· Bulgar ajamı bunların aıılıızlılı· 

kanı ve bu arada Mehmet Asım ve 

646 numaralı tram\'a1 

Yunuı Nadi eyler hazır bulun • 
muşlardır. 

Matbuat tİ.mum mUdüril Vedat 
Nedim Bey tarafından ıöy1enilen 
nutka ecnebi meslektaılardan ha· 
zıJa.rı hararetli mukabelede bulun-
mu~lardrr. 

Üniversitede dünkü 
toplanh 

Dün üniversitede bUtiln fakül· 
le dekanlarınm ittirakiyle bir top
lanb yapılmı§hr. Rektör Cemil 
Beyin reisliğinde yapılan bir içti· 
mada kayit ve kabul itleri görll
şülmüt, bir ıınıfta iki defa dönen 
talebenin vaziyetleri, edebiyat ve 
hukuk fakülteleri için kabul edile
cek kitaplar tetkik olunmuftut'. 

Üniversite talimatnameıine, 
profesörlerin devamı hakkında ko 
nulan hükümlerin tatbik edilmeıi 
için isti9are komiteleri ıeçilmittlr. 
Her komitede biri ecnebi diğeri 
Tiirk olmak üzere ki profesör bu· 
lunmaktadır. 

nı bildirmittir. 

Hakikat neymiı? 
Sofya, 31 '(A.A.) - Pzaıteai idare heyeti azası eeçRclL Seçilen 

günü Varnaya gitmekte olan Kıral yeni grupun idare heyeti azası fUn· 
Boriı ve Prens Kiril'i hamil bulu· lardır: Damar Bey, Rasih Bey, A
nan yolcu treni Strajiat iatuyonu • zls Bey (Erzunım), Abdulhak Bey 
na yirmi iki lrilometre kala maki· (Erslncan), Kıh~ AH Bey <Gazi 
te~ -s ıa.tı.- _.__ Antep), lMan Paşa (Giresun), Fa· 

ne ,_ _. at (Kı1'Klflft'ft , B&mGl-nıorr, •. 

aldıfmdan dunnuıtur. Bu hldiıe : (Ordu), RasJh Bey (Srvas). - ı 
eanaımda makiniıtin de parmak· ı .. ,------------
Jarı yandığından en yalan ı.taayo- Amerika da ''açlık 
na kadar treni 'bizzat Krral ,atilr-

mUttilr. yürüyüşçüleri,, 

nicle gazetesinin Tokyo muhabi. memuru .-:il 
rine huli.aatan demiıtir ki: Tünel bayii gazete mUveSJ..-. 

"Sovyet Mançu hududu merin· rinden Orhan efendi matb~ 
de vaziyet salim ve aakin olmak • müracaat -ederek fU tikiye~ 
tan çok u~aktrr. Çok korkanın ki, lunmuttur: 
uf acık bir kibrit, vahim bir kan • - 646 numarah tTamvay 1 
tıklığı mucip olabilecektir.,, muru, gazete aatmamıza maıı•' 

M. Amau, tarkl Çin demiryolu· maktadır. Biz, nerede gazet~~ 
nun ıatın almmaama müteallik gÖ· talnn? Bu memur efendiye .OY .. 
riiamderin hemen bitmiı o1dup'· yiniz, eokaklar tramvay ıirket" 
nu le! im etme e era er, u a • c , ~1Z11fC!tt'. Bizi rticin 
ht veritin temin ec:leceii kird~n rak yerlerinden kovmak istiY 
ziyade, Japonların Vladiboıtok Tramvay ıirketinin hu ti 
mıntakasındaki Rus askeri tahti - etrafında dikkatini celbedt 
dalma ehemiyet vermekte olduk • 646 numaralı efendiye devlet 

Bulgar ajan11, bu hldlıe Ozerl • 
ne çıkanlan her türlU pyiaları 

tekzip etmektedir. 

lanm gizlememiıtir. atı kuvvetine sahip olmadığıd 
Albany, -Amerika - 31 '(A.~.) Japon payitahtı ile baı1ıca fe • tar etmesini rica ederiz. 

- Kıt için yardnn dilemeie ge • birlerinin daimt ıurette Ruı tay - Bir hakim vefat etti 

o 
len "Açlık yUrliyütçUleri,, nelen bir yarecilerinin tehdidi altında hu • Birinci ticaret mahkemesi İ.ı 
grup, Hutaon köprüstl ilzerinde lunduklarmı hatırlatarak, M. A • ımdan Y uauf Ziya Bey kı~J 

Başvekil Pş. n ın teşekkürü 1__ 
1 

mau, ıu ıözleri ilave etmi•tir: hastalığı müteakip vefat eır'ı 
zabıta :ıwvetleriy e çarpıfmıfbr. 'S 

Ankara, 31 (A.A.) - Cumhu- "- Bugünkü ıartlar içerisinde Cenazesi dün adliye mem~, 
riyet yrldönümnti kutlulamak in· Yilriiyiltçillerden 20 kiti yara • böylece ibdaı olunan bu vaziyet, erkim tarafından kaydml~J 
celiğinde ıbulunanlarm he~ine ay· l•nmq ve bunlardan 12 ıinin hu· kUçük görülemiyecek kadar vahim dimekapıdaki ıehitlik me' 
n ayn cevap ve tebrikte bulun· tahaneye ka.ldmlmalanna mecbu· bir teh1ike tetkil etmektedir. Ne· :!,,m~::no!!,~~ A 
mak imkinaızlığmdan ötürü Bat· rlyet huıl olmuttur. 40 kiti tevkif tice itibarile, Mançuko hudutlarını m ele geçirmek niyetinde ~ 
vekil Pap Hazretleri tetekkürle- edilmiftir. tehdit eden bu tehlikeye kartı o· dir.,, dedikten sonra, Japosd', 
rinin ibllfma Anadolu ajanıım Batka istliametten gelen 150 radaki Japon kuvvetlerinin icap timdilik Akvam cemiyetia• 1~' 

T
• d -. tavıit etmiıtir. eden müdafaa tedbirlerini dütün • k 1 d w _}1,.,.,, ıcaret o ası umumı kadar yQrUyüıçl1 de .fehre yaklq· mesine im an oma ıgını..,. 

katipliği G. d-b-o. --
1 

k maktadırlar. Zabıta, mitralyözler meleri tabiidir.,, rek ıözlerini btirmittir. J,I. 
latanbuı Ticaret ve Sanayi O- ıre..nınd a ır yo cul adm- ve pz bombalariyle bnlan kartı· Hudut hldiıelerile meıgul ol· Moskova, 31 (A.A.) - ~"' 

Yonu ereye yuvar an ı 1 1 x. h J br mllk ve Pontmouth muahedesi ah- Manruko mabtuab, Çin ,_ıJ .:J 
dası ummnt kitipliğine Tilrkofiı am&ga azır anmq • :I' ·· ~ _. 

Gı·r-· .. n, 31 (A A ) 21 yolcu kltt.ını Manrnko hudutlanna da miryollarırun aatııı meac:• 
İıta:nbul ıubeıi mUdürU Cemal B. - · • - :y-

'tayin edilmiıtir. Cemd Beyin ye- ile Karahiaardan Gireıuna ıel • culardan bir kadın ölmnı, iki teımil eylemek üzere bir Sovyet • Sovyet Ruıya aleyhinde ~ 
mekte Olan bır• :•--won "'-... lık kadın bı·r er'--''- de x. tt Japon· Mançu muhtelit heyetinin tiddet.li hücumlara b. ati rlne kimin getirileceği henüz belli aaın,,. ,,..... ' Ke.K &gır ıure e I 

delildir. köyüıriln bir kilometre ileriıinde yaralanmı9tır. Yaraldar hasta· teıkilini faideli ıayan M. Amau: Taı aJanıı bu meselen~'- , 
yoldan çıkarak dereye yuvarlan • haneye kaldınlmıı ve 90f6r ne • "- Mançuko hUldlmeti, Çin vaziyeti hakkında ~li.h•~' 

D 
) llllf, kamyon P81'9"l_,m. Yol • zaret altma alnım:qtır. topraklarmm herhangi hir laımı· kamlardan ıu malumatı. 1..,..1. 

ans 
1 

çay r----------------------1-----------· Sovyet Ruıya fedakit ~· Toliatlıyan aalonlannda 2 Tet· C' b lı t l • J • l ? 11 
haddine kadar giderek J~ ' 

r1n1aan1~934cumaann~aaaton JQ Q aQze e erı ne allJOT ar. rmmezkUrdemiryotu11"~·~ 
1edlde bir danalı çay venlecektir. •-----------~ ... --------------------------- mak için vermek iıted it fi 1 

Kandilli kız lisesinde 
güzel bir müsamere 
30 Birinci T eırin Cumhuriyetin 

11 inci yılı ıerefine Kandili kız 
1'9elinde ta!ebe tarafından aüzel 
bir milaamer verilmiftir. 

Milaamerede "Bir yuvanın tar
,iJaı,, iıimli piyesle "Şer'iye mah
kemesi,, isimli bir komedi oynan· 
11Uf, talebeler zeybek ve bahriye 
daııılarmda çok muvaffak olmut
lardD'. Umumiyet itibariyle çok 
yllbek istidada sahip olan talebe 
hanmı!an tebrik ederiz. 

VAKiT - Mehmn Aıım Bey, "Bü· cut kanunlan de6U- glJrülen Türk malzemeıl ve Türk iş· milyon y~n'i kab~I. ~ıO.O~, 
l!ilk buann ilimli bQfmakaleılnde, Bo- Onun yfrml, yirml beı ıtne evvel çlllğl ile tamamlanmııtır. "Bu eserde, paranm uç sene ıçı~d ·d.ı':J 
lu rrwllu.u Bcuan Cemil Beyin Al- aöylediği bu ıözlerin kıy~tini biz Tilrk vUayetlerinln ıembolü ile de llit ve ıülüıanı et ya ıle ~ JJ'ı,' 

ı . tıf· -.tıtl 
man mlltelekldri F. Gundolrtan ter· Tllrkler kadar candan anlaln'f ve karşı karııya kalıyoruz. VUayeler e· ne muvafakat ey eııı•t ~-·' 
dlnw ettiği "BQgilk lnıann serlellhalı lnnaıimıı bir mUltt yoktur. vlnln tahakkuku, cilmhuriyet rejimi· vadesi ileride gelecek 0;1~1 
nndtn ıltayffle baMedlgor. Mehmet Asım Bey, eıerin Bcuan nln temelleşen kudretidir. Bu kud- ler hakkında eshaın çı 11.ıs 

Maemı. kitabım harpten eovel ya- Cemil Bey tarafından yazılan mu· reti fikir halinde ifade eden Dahiliye nı ve bu eshama JapoııY• ti' 
zarak lJlmllıtiJr. Eler flmdl 11aaay- kaddimeıinden de bahıcderek, bımu 1 uekili 'ŞUkHl Kaya Beyenelendl de, olmasını istemittir. ıı•d~J' 
.1. .nphau. daha mllke~l nllmu· karilerine tavıiye etmektedir. ri . k d bl , t ad Sovyet Rusyanın bt.1 .. 46~...-..., r ... _ _ ne nın arıuın a r ıan a amı p0~r 

neler bulacaktı. Bilhcuıa Türk dün· gibi tebrlke ldgıktır.,, viz1erine.mukabil. Ja tJe tı' 
VAKiT - "lıaretler., ılltununda, reCJI" fi 

ycuını 11enl baıtan 11aratan bllyük ., - - hangi bir kef aletı ~ ,A 
timaal u.rini ikmal edecekti. Sadri Etem Bey, Ankarada yeni açı- 11 111 I ;r· .. 

F. Gundolf beıerin #ur feyfnl bil· 
yük fertlerin yarattığını anlatıyor. 

Doğru yolu bulmak için kıldvuz ola -
rak büyük ın.anıan 11öıurigor; nw,,. 

lan VUdgetler evini ve Emniyet dbl· MiLLiYET "Ankara nutuklan., batka demiryollarını tiJlllO ;J_ 
baılığiyle, Ahmet Şükrü Bey, Balkan nin imzası akabinde te•.çılc o~-.:i desini anlatmakta, bunun en büyük 

san'atkdrlardan Baltznelster'in şalı • 
eıeri olduğunu söylemektedir. Fa -
kat, bu 1JGPılar. uklden o kadar hor 

miıakı komeyinin Ankara içtimaında mektedir. Bu iae, gayet f••~r: 
ıııell 

söylenen nutukların •anıiml11ctinden Sovyet Rusyanın 
bahıetmektedlr. . aykmdır. 
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Seni anan bugün içba 
doğıırtlıı 1 

C.1eter:izde &Jne& olmJacak
~: Bulaariatanclan ,.._ ........ 
--· Sok uJcmtıdadırlar. 
y,,,.,~ ,.._da bir adam slnlilk. 

Beş kaçakçı Bulgar qakalandı 
Gümrükte Llngada . 1 Korucu 

üniversite ve fakir 
gençler 

HABl!R gaze.tealnde Vlll 
nurettln B•ı• 

En.iki süakü HABER de 'Onl
•.-.iteliler, ecnebi dil, kitap n ... 
in,, ... bit altmcla Ahmet Ş6krii .. 
,. karpbk ol.vak pkaa bir :JUllllZI 
obdum. Bu ı.ı... dair bir aöz de ~ •Jale, bqı kabak, Balpril-

~ ••1anı11 .... ,.. .... 
·~ ebnit- Olhma aramak içia 

suistimal işinin 
ash nedir? ~altı da 1ol 0JGr1,...k l1tanha-

~ ı•lmlf.. Mathu•ıa da lb alk.e.-h~ -rül e 
~·7ValE d•dinl ;pm1ı. m ar a• go en m -
br ~dik ki, 1na adamcalız aç- murlar elli delil, bettir 
~· Jmaelinl JiJec:ek paruı MilliJet psetell, Güm • 
._ • Sotumata Jb tutan hu rilE 8q MGcllrlilltl em • 
le~. •J&lma bir 1emeni bi· rinde bulanan on'bet mmmran itten 

llhad1or. el pktirHdlll Te daha eli itten çe-
lipheatz, ntandqlanmn a • kilecek elliden fula memur hulun 
~ da pejmürde ballilere hiç dula yuılmııtı. Sebep te 
~V edilmez delildir. 1.lkin, Maaçini ilminde bir mmni tile· 

~ llllaar°ll"er olmaaile met· cam Mis tene enel yapbit bir 
.._ • ICapmna 11lman karde- aahteklrlıkta bu memurların or • 
tlttJc(kendi karnı aç olaa bile) bir tak olm&117dı. 
.. _ .. Çorba, bir a1akka1n ikram 
-.... MaeleJi Gibmililn eallhiyet· 

a:n. tar bir m•lcemmclen tahkik ettik. 1111•11a, hunca fellketlerden 
~ otlunun izini de kaybeden Bize hitdirildillne sin alı • 
~U.da bir babaya k&J'fı azıcık teklrlılı tutulan Mançinl E • 

ralılaa Te tefik daTraD&blli· fendinin yapblı itlerde lh
malldrlılı ıarillen memur •· 
dadedl bet kitlden ibarettir· 
Aynı Dlll&ada ba mmmrlann eli 
itten çetdhnlt delildir de. Beti de 
s6mrGk milfettiıleri tarafından 
IOl"IUP ~lmlıl•, haldarmd• 
tamilll edilen enm tahkildJeleri 
YillJet lclan Jae,etine tndl w Wa 
ıe heJwtiDCe de llbwaa muhakeme 
karan taıu4r .......... Lam-

- •Ilı••·· ---- ... • l~ .............. Nw .. 
Oııuıı için, ~ malla • el• eirraldan tabmyle Şara71 

ijı,. .oadetil•lltir. Evrak 
rteldlr h. da, HiWielnaerin Tail • ikinci derecede Ş..,. dnletçe 

8aİo te1ldk ... Wr ........ raptedilecdr, 
~~ ••lliJW, IOaetler da • · taJet Şara11 •ı.t ihama ma • 
~eri lal ler topl&DIJOI', haJll' hakta• 1raranm tut11r ed ... 
.a..l ~ l»tlwde bahma,or, tala- m•hkemeJ'e ..nlerek " andla1ıe-

8Gtaa ~- . me Mtlcalnde TUlf'elerim m"ha • 
elll 72 ~~ lalr ne1ise- J.t ...Ueceldlr. Yoka& timdi hep
...._. lı-ı....:....--.-:.~lalr, ~ "pt· al ltlftln hqmdadD"m. 
'-\ 1»1r 1itc~~Jlrell ,.. 
" - hlr .,:ü:':"'" llp&IDU..._ ,._ ,._.. alma•am, 
~ teclarUı edllemeae, 

lfa,.ı~nı:"-'" t...dw~ ı 
leaıwn,1';-.._ 

Selçuk kız san'at 
mektebindeki müamere 

..... "- a.ltat ...... w. 
... Cmüwl,.e .. ,. ....... . 
wNtDe _... bir ........ ..;ı. 

mittir. Mllam ... tamam• tale • 
he Hammlar tarafmdan lamdan.
mqbr. lttlldll lllUflle baflanmq, 
talebeden \lr Hamm kız Cumhıı • 
rlJet hakJrmda sGael Mr hitabe 
.a,lemlftlr. MGtamerede monoloa 
" tarW. .a,temn;,, Aka GUn • •lala ~ler,, Wmli pl191l tem· 
.U edllmlttfı-. 

Selçuk Km 5-at aekteMnln 
itina De ........... Ye IJI tertip 
edilmit .... ........ ı.u,tik 
bir annaffald,etle Mtmlfdr. Ha • 
mm laslar ılddetle alllqlamnqtır. 

o 
Yeni ş.hir Meclisi 
bugün. toplanl)'Or 

Yal Şehir Meelial hqUa .. t 
.....,. ilk .ı.e.ial ,.pıcatlar. 

Mec:IW Vail •• BeWı,. Reiıi 
Mnldttba ..,, ... bir matakla •• 
pak, ...... RiJWt Dmm, Kl -
tipler, Daimi Eaca.ıa aalan ae-
Plea-'dlr .............. tap -
lantnı Wr a7 llreceldlr. 

o 

Kadıöy Halkevi açılch 
Xadık17 HalkeTi dila mera • 

ıimle ~dmqtır. ETia lnd1111daiu 
bluma tllt katma K&dıklr FRka 
lledsalJ.Wlırılttlr .. 

iki kişiyi neden 
öldürmüş? 

Esrar yapıp 
sabyorlarmql 

M•hkOm olurı..... ~ı ... 
rını ~eldlkt• eonra hudllt 

harici edllecekler • • 
UJUtturaca maddeler takip bll· Koy muhtarde korucu· 

l'Ola wafmdan bet kapkp Bal· nun muhakeınesi bqlıyor 
ıar yakal•wnııbr. Büro, bir micl- Geçen TeDllllDUll on 1edinci 
det evvel Llnpdaki bir kaç boe- pce1i Çatalca k••111na baih Kı • 
tanda Hint keneriri dikildilini ha· alca Ali klJii ahaJİIİDden Jirmi 
ber almq Te memnu olan bu ser- pcli ldtlden milıekkep bir kafile, 
riyali yapanları ııla bir kontrol al· klylaindeld ihtiJar h.,.ei oduı • 
tma •lmıth. Hint kennirinden m bllemıtlar •• odada baldaldan 
earar yapddıiı İçİD dikmek, ihraç mahtar Kadri efendiJl lldirmeie 
etmek Te aatmak 2313 mmaaralı ıepbbll etmiflftl. 
bmm1111 &çincU madd•ine ıare 0 saman ini olarak ._. 
memmıdlD'. U.... ı.o.tanlarmcla maruz imlan mabtar Kadri efendi 
dikilen Hint kennirleri enelld de ha tecaris brfumda kıpırdı • 
sGn aahlpterl tarafından liklle • Jalll&lllll .. ancak u,oa lolaca • 
rek esrar yapıbmya haflanmqtır. ıa Halit efendiden imdat latemlt • 
Tam bu eınada ayafturaca mad • tir. Yetlten koruca Halit efendi 
deler takip bGrom meamrlan ini ulıtar 
bir bukm pparak Dçakçllan .,... atet ettill' ılllhlrle lldncl m 
kalamqlardU'. Hint keneTirl di· F.,..llah olhı HGamenle, k8rle • 
kilen boatanlarla abipleri pnlar- ı.md• Salih olha Utlfi ildir • 

mitti. dırı . • 
t - B&f(lk Unpda orta bo9 • Vab aeceel Dafenlce kiyi • 

tamoblında 70 namaralı nde · nlSola Jandarmalan tarafından e-
otaraD Pandell olha hJUUB ı..,. • le seelrilm lmnca Halit" malatar 
tanı, • Kadri .ı-diler, Çat•ka mlddel • 

.... aö7femek iati)GI um. l 
-Kitabıma 1ok. Talebe öjrenmeli 

isfa, laoca11 dinlemefe mecltardur,, 
tlenllbw· Ba i~clia,. Wnz nazar: ba-

~--- Şö7fe ldı Bqüa Oniftl\o 
titenba • d....W talebeünin hile .. 
1inde, bpla meı.de olduia ıı"hi, a• 
dene ait ild iig JÜZ aayıfabk Wr kitap, 
Wr "takrir" ..... Fakat bu takrir ta
lelMnin ..,Uıl ıilzel tattala hir not 
cleJilclir. Y acloiradan doiru:va mü • 
derriain .....,.uiil Wr kitaptır, 7ahut 
ta mlclerrilba ala lıir nreU. tashihin
._ ppnİf ft O:lllD tudildai Mlz bir 
....-dir ki ha tla müderriaia ..i ... 

meldir. f 
.... er·-: 3 ._...medeni• lnı klfa"'• 

......... ........ mumda pek t.n. l 
j 

Mr .. tüeht, hattl ayni1et ıörfh-
.... Yal mUwrlaia aö7leclild.W. • 
,... ,.. Mii'• hile h• halde ,.a.. 
.. altnuf Dl dok•m ha kitapta ,.._ 
mhdar. o..- Oniffl'lite bocanm 
takririni adeta Wr kitap halinde bub• 
np talehenln eline 'ffl"IDİttir. 

Oni .. sit.,. ka7dolum ller ıen
cla Dk iti, imtihan faJUUla 
~ isia ._ ..... irili 
lıir te6lr olan .. cu kartaran1ardan 
Wıw t.aM .dinmek oluyor. Ondan 
eoera ta1He ._.. devam etsin •e:va 
etmetin, 4eni mnleaia ..,.. dinleme
.ı., ha ldtaı. okuJ'OI' Ye okuduğunu 
............ mi, imtihanda ima-2 - BIJ&k lbpila ~ece umımliilne ...um1tl•, orada 

•kalaıda 34 __.ı. ••• ata- ,...... llk tahldlmt " latlntak ~i- mlclerrisin takrift laer teYden 
raa Balıar tebaepnclan Hlrleto ~ ,.Juimls alll' ceza ma1a- latia iM arta talaail kokaa k kitap. 
otla Metodlala bolt•m, '-•lae 1&ıclerilmlflfl"dlr. Ça • ı.r wtir? 

3 - ı A-cla Atm•ca aokalm • talca mGttanliklili, mummlar • ~.ıaa talehenla lıilrll.W derin • 
da 38 numaralı eTde oturan illi • dan korucu Halit efendiyi, Tilrk lettlnnek için hat vuracaklan yüksek 
'*8 .. l&J tL...:---. ı...e. W. kitaplarıma )"ok. Fakat ıene de 

vs•• ~ ~, eea lra'Wılliaaaa 4IO ad •Hd•li ~- ....... - • .......W. tıü-
4 - Lbpda Çanla1ar... ......... ... .... .. ... .,.. . ...... ..., ... ,..... .. W...ttiiim 

lmda ot.na ....... tebauıclau ...... ,. ........... • • ....... " ... m. w ............ ... 
Glikol olha Bllaaoel•"' boetam, tlldır. ıc.uca Halit t.diMrJi ~ ,... çw ..._,ı. h ldtala s-ı-

1-Uapda Çahea ollw ~ le ulab,arı ...-ındea _..._ .tıpn ., •• 
bimda Panclellain .... .,. _ .. ~ lld8rdQlm o..a.wu.- ld .. ldtaplum wn... 

Bu bet boltanda 80 kilo Hlllt He--. blrbacl muhtarlık MYda • • ......... , Wltla talll'lrl •tn. • 
-·- '-'--- .n-d ----. -. Fabl ....... ..._ t1a .ı.., ke_.lri ......---. ft m ... • __ ...ıa1clı. Hal'--Ll L:..;-: malı • 

..at.ı.a:ı ..... uuıu u .. - -ı!llllld .. ,.. ••• .....,. taJea. ... 
N edil...ıs bir arUaJ& 7~ • tamam, yani benimle beraber - .... ,., m1•...n. latiiııle ..ı. 
mit, dOa akpm emai,et midir • fimdi munun bahmmakta olan ..m..a. ba I...._ teJit ..u,., o. 
liliüne ıetirilmlftlr. Kadri efendi aeçilmit bir mahtar- --.ıte melriıı• • ha ite sim Jama-

Baı. eahiplerl de ,mı... • dır. Bir iki defa sa..U.,., benim ::;;.,.•: ==-~~ 
rak emniJ8l mldtlrtQGne t•llm ,....da ilimle tehdit n iatifa 
olanmafbır. Bandan bqb ltya• tııtm•bll teklif ettiler. Fakat Kad· ~ha aot11r o1cWLtaa ......, 
nm nlnd• ,apdaa arqtırmada rl efendi banlara kalak umadı. it- ..... lkader -. • tlente ..._. ha • 
elli aelds kilo kaçak aijah p.rap te bundan matber olan Htllmen k s-ta ..ı.w.. Wr llh latıeldial 
ta bulanarak .O•._. edilmlttir. bir ıüril adam topbJarak adamca· .... tan Wr r J '·.a,.betmif IQllumz. 

Suçlular .Wh m•lıbmealne ftrile- im aldürmele kalktı. Ben de 8• 'miyet lrarpamcla cı...m mecllari
c:elderdlr. Banlar Balpr tebaa. ....ıttim· Her ikİIİDİ de öldir. eli ile Oai~itm.m ..wlqtirmekte 

M_L...I -1-dıt 2313 ,... " , ..... tah.ıt. ......... Ye yikaelc 
undan " ..-uon~=· ~ dtlm.,, taluil ~ '-chatiyetinde olan 
munaralı kamım ., ..... ı ...,, .... _ Muhtar Kadri efendi tepik~ Wr çok ~ ha Bimetten mah-
maddealae s&re haldarmda bir ar mibıden ıaçludur. Koruca Halit r.m ebnlll:tıe ~ ne? 
dan alb aya kadar hapia cauı efendi haldandakl mGatantiklik JluPnkü prtlara .._ 7iluek 
ftrllmeal lcaP etmektedir. Hint •--- olan' 450 nci madde idam 19 t.laaD ~ "bir 
keneYlrlerl imha edilecektir. =~dır. Bir kaç ıUae bclar bu _ - _____ n_im_1a_1e1r_nd __ _ 

Suçlular, m•Jdrtm olarlana meraklı danya alD' cesa mahke
liapia mGddederinl bitirdikten m•lnde 1-tlamc:aktır. 
IOIU'a imdat haricine çıkanlacak • 
lanlır. 

Poll• h•b•rlerl: 

llelltrlld• lllUm 
Kunapqada talla fabrikum· 

da amele Mehmet din elektrik 
cereJ&DiJl• almilftilr 
m.lltrlk~rp--
TramftJ tamirciai lluaa efen· 

dl dün tamirat itiyle alrafırlrm e-
lektrik cereJdlyle ,.. dtlpaGt, 
J.utaha1197e bldJnlmıtbr. Vui • 
yeti tehlikelidir. 
Aralt•allında 
Siirtli Abdall•J.m ldanliade • 

ld ....ı. lfJlds J&tmda bir çocala 
altına almq, ,aralamqbr. Çocuk 
hayım bir halde hattahane,e kal· 
dmhmttar Ahdallala ,U.laınmt " ..._ 

... ........... ..... 
k•p•11acall 

Polta siteleri ha akfamdaa iti· 
haren laat 19 da bpancaktır. Dün 
akpma kadar sifel• aut 20 ye 

bdar&Pı~ 
o 

v ....... •dlly• ... ..... .......... 

ipekli kumaı kaçıran 
bir Matmazel 

Romaayaclaa tehrimize selen 
Romanp bandıralı Recel Karol 
Tapanı 101calarmclaa Nent il • 
minde l»ir Matmuelin hareketleri 
flpheli tlridmüı, üzerinde araı • 
tama ,apılmıfbr. Neticede manto
mnwı utan aruma alz:li bir 111 • 

rette dikilmiı ipekli kamqlar bu· 
lunm'lfbu'. Matmazel yablaıımıı· 

Belpat - Ya.,.laYJa adliye br. 

auın M. 1aJa ~ iltifa 
e1mitf.r. Bmım llserlne nuırlar 
ımeclill llemen toplammt •• 1Rı 
Utifama nuıl 19beplerden ileri 
ıeldillai tespit etntlftlr. 
Kıbrıata yeni bir gazete 

Vekı1 muallimler 
Muhtelif Te mepu mazaretl~e 

TUİf•İne pleml1ea ille mektep 
muallimlerine J&l'llll maq Yerile
rek yerlerine Teldi tayin edllmeıl 
brarlqbnlmqtır. Bundan mak
•t mekteplerin hocaaıa kalmama• 
amıtmabaclJ 

JCmn'ta ......... (HABER) ...,..,..... ................ ..... 
...-.:r.ws~ 
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Gizli 
bir 

mesele Yediler komitesinin 
içtimaında tetkik edilmişti 

- Aıayife müteallik bir meıele 
için mi görüıecekiniz? 

- Evet. Zati Şahaneye bir ra • 
por vennitlerdi de. 

- İngilizler mi 7 
- Hayır, bizim muhalifler .. 
- Acaba neye dair 1 .• 
- Yavrum, bunu bilmiyecek ne 

var? "Milliciler,, in tenkiline dair .. 
- Çok mühim bir mevzu' Be • 

yefendil 
- Mesele gayet basit, evladım! 

Eğer İngilizler bu rapordaki mad
deleri kabul ve tatbik edecek o -
lur'larsa, Kemalistler açlıktan ve 
cephanesizlikten telef olup gide • 
cekler ! ! ! 

Genç tercüman bu aon cümle ü
zerine gülmemek için diılerini ıı • 
karak: 

- Beyefendi, dedi, bu acaba, 
Napoleonun meıhur planlarından 
b• . 1 ?f 
ırı o masın .... 
Saray müntesibi, bu atayın far • 

kında olmadı: 
- Onlar solda sıfır kalır! ... 
Diye cevap verdi. 
Bu esnada içtima salonunun ka· 

pumı bekliyen nöbetçi, çevik a • 
dımlarla gelerek, redingotlu Beyi 
i~eriye davet ehnİ§ti. 

Saraydan gelen bu adamın hü • 

viyetini ileride öğreneceğiz .. 
• • • 

Elektrikler yanmııtı. 
Saat sekiz vardı. 
Saraydan gelen zat lngiliz za • 

bitlerinin bu hafi içtimamda bir 
.ut kadar kaldıktan aonra, Ma • 
yor "F,, ile birlikte çıkmıılardı. 

Konuıarak otelin merdivenin • 
aen indiler. Mayor "f,, misafiri • 
nin kolundan tutarak: 

- Buyurunuz Paıam ! 
Dedi ve ikisi birlikte bir otomo• 

bile binerek (Ruvayal) otdinden 
uzaklaıtılar. 

Yıldıza, Vahdettini görmeğe 

gitmiılerdi. 

• • • 
iki gün sonra mesele tamamile 

anlaıılmqb: (Kuvayi milliye) nin 
teıckkül ve taazzuvuna ruhen 
muhalif ve saltanatçı, baıı sarıklı, 
esmer benizli bir peygamber ha • 
fidi günlerce, aylarca düıünmüı, 
tqınmıı ve Kuvayi Milliyenin kö
künden jmha11na kendi fitri ye ır· 
ki zekasınca bir çare bulmuflu. Bu 
çare üç maddelik bir raporla der· 
hal Padiıaha al'%edilmit, Padiıah 
da bu kestirme tedbirlerin tatbik 
kabiliyeti olup °'madıimı lngiliz • 
ferden ıormuı ve en mutemet mu· 
kariplerinden birini lbu mühim ıne 
r.elenin halline memur eylemifti. 

lıte bu zat kendiıiyle daima 
temasta bulunduğu İngiliz binba· 
tısına meseleyi hafifçe açıyor, bin 
başı da mal ibulmuı mağribi gibi 
derhal (Yediler) gnıpunu içtimaa 
davet ederek, meseleyi (Vahdet .. 
tin) in :arzusiyle beraber mahrem 
olarak anla.byor. 

Üç kelime ile bile ifa.deıi 
:::nilmkün Ye kağıt üzerinde tatbiki 
lrolay r3rlnen mahut plan bilaha
r~ lngiliz erkanı harbiyesince tet
kik edilerek, zannedildiji gibi tat 
bik kabiliyeti olmadıjı cevabı ve-

rilmit ve fakat J>'.dİ§ahm Anadolu 
hakkında. ne kadar tiddetli tedbir
ler dü§ünmekte olduğu anla§ıl • 
mak üzere mesele derhal Londra· 
ya bildirilmitti. 

lıte (Yavuz) ·un ilk defa Ana· 
doluya ihbar etmeyi milli bir vazi· 
fe bildiği bu hadise İngiliz karar· 
gihmda hayli dedikodu uyandır
mtfb. O gün G. H. Q. ya merbut 
kadın, erkek ne kadar ıtercüman 
ve hafiye vana hepsi Harbiye 
mektebine davcet edilmitti. Her
kesi ayrı ayrı odalara almışlardı. 
Hiç kimse birbirini tanımıyordu. 

Anadolunun tenkili meselesi, 
Peygamber hafidinin verdiği plan 
la henüz halledilm1ş değildi. Milli 
kuvvetler her taraf ta teıkilatmı 
ikmal ve tevsie muvaffak olarak, 
her gün birer suretle varlıklarını 
göstermekten ve en ufak hadise 
bile İngilizleri heyecana düşür· 
mekten hali kalmıyorlardı. 

(Ruvayal) otelinde aktedilmit 
olan bu hafi içtima, bir başka nok 
tai nazardan da ehemmiyetli sayı· 
labilirdi. Saraydan gelerek padi· 
§ah namına söz söyliyen ve yarım 
saat kadar bu hafi mecliste mah· 
rem beyanatta bulunan zat, aynı 
zamanda da 1nailiz1erden. ba'bW.li 

hükUınetine azami müzaheret ta· 
lelbinde bulunmtı§ ve bu veçhile 
hareket edildiği takdirde lngUiz· 
ferin de ar.zu ettikleri eayeye •Ür• 
at ve sühuletle vasıl olmak imkiru 
husul bula~ğını ve bundan zatı§a 
.fıanenin. ıon derece Qlt-mnun .ola
cağım da iiave etmişti. 

" • * 
içtima neticesinin Yıldıza arzı 

tarih:nden tahminen üç gün sonra 
idi. (Seılo1 Doryan) da damat Fe
ridin salname nazırlarından ,iki 

kiti maruken koltuğa: kunılmuı 
konuıuyorlardı. Galiba 'biri mem· 
leketin umuru dahiliyesini, diğeri 

de umuru harbiyesini tedvir eden 
bu jki nazırdan biri dedi ki: 

- Camın efendim, etrafımızda 
bir ıeyler dönüyo.rmut .. Çok me· 
rak ettim! 

Nazır enfiyeıini çekerek cevap 
verdi: 

- Hayır ola papm? ! 
- Vallahi bilmem, ibizim müs· 

teıar, malum ya.. Çok -zeki ıve ku· 
lağı delik bir adamdır ... 

- A ... Bilirim ık(>ftehoro.. Fa
tin ve ıeytandır ki.fir ... 

Formalı pafa aksırırken muha· 
tabı fÖzÜ!J.e devamla: 

-Efendimiz de taıtik buyµnır· 
sunuz ki, it!.ttiklerinde mübalağa 
olsa bile yanlıf ve yalan yoktur. 
Kendisinin anlattıjıpa göre lstan· 
bulda ayn bir idare heyeti var:. 
mıf ... 

- Bu da ne demek? •.. 
- Yani hükumeti el altından 

idare eden bir heyet ... 
Muhatabı lakaydane gülerek 

cevap verdi: 
- Canım, siz de böyle ıeylere 

n~ Ç4buk jnanırsmız? ! 
- Efendim, 'hakikat o!ara.k ve 

yeminle söylüyor~ 
.(Devamı var) 
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ıcarcely (ıkenli) nadiren. 

ıcatter ( ıkatter) dağıtır 
ıchool (skul) mektep. 
ıchollroom (ıkulnım) mektep odası. 
ıcissar( ıizera) makas. 
ıcratch (ıkratç) tırmalar. 

sea ( ıi) deniz. 
ıeaıon (sizon) mevıim. 
ıeat (ıit) oturulacak yer. 

ıeeond (•kond) ikinci 
&ee (si) gör, sörür. 
scem (ıim) görünür. 
Self (self) kendi, ne.fı. 

Sell (ael) satar. 
Send (ıend) gönderir. 
Sentence ( aentenı) cümle. 

Separate (ıeperet) aymr. 
Septemper (ıeptember) eylul. 
Senyoua ( seriyoa) ciddi. 
Set (ıet) koyar, birleıtiT:ir. 
Set free (ıetfri) salıverir, serbest 
bırakır. 

Seven ( seven) yedi. • 
Seventeen (ıeventin) on yed' 
Seventh (sevenı) yedinci. 
Seventy ( aeventi) yetmiJ. 
Several (ıeveral) müteaddit. 
Sew ( aiyir) diğer. 
Sbade (ıed) göl~. 
Shat::• (~eo:li) göl:eli. 
Shake (§ek) sallar. 
Shrul ( §8.I) cek, cak. 
Sharp ( p.rp)) kellein. 
She (§i) o, (müennes için). 
Shecp (ıip) koyun. 
Shilling ( ıiling) ıilin. 

Shine (pyn) parlar. 
Ship ( ıip) gemi. 
Shoe (ıu) ayak kabı. 
Shoemaker ( (twniker) kunduracı. 
Shaıt (top) dükkan. 
Shore (tor) ..hil. 
Short (ıort) kua. 

.Shoulder (ıulder) omuz. 
Show (§ov) gösterir. 
Shut (sot) kapar. 
,Shulter ( ıatter) pancur. 

Yazan· 
KADiR 
CAn 

fto. 43 ŞAHİ!v REİ~ 
1 'BUyUk macera, aş1c ve ıharp lf'omanı J 

Avlanacak bir Türk gen1isi 

k 
., 

biraz olsun hıncını alabilece tı. 

Geçen kısımların hulasası 
Şahin Reie, bütün AkSenize nam 

..salmıJ büyük bir deniz kurdudur. !tal· 
ya sahillerine yaptığı bir akından dö· 
nerkcn rasladığı, fakat az bir zararla e
linden kurtulınağa muvaifa'k olan .bir 
Ccnevi& ıecmisini Cezair limanında baş· 
Jca bir isim altında ve adeti tebdili kı
yafet etmİJ bir halde ı:örünce §Üphe· 
leniyor. Meseleyi tahkıka teşebbüs 

edeceği 11rrada bu geminin bir kız ka
çırmak üzere olduğunu anlıyarak kur
tanyor. Bu kız1 Cuair Şeyhi Ebüssai
din kızı eilzel Habibedir. Şahin Reisle 
Habibe sevişiyorlar. Fakat Ebüssait 
kızını Şahin Reise vermek istemedik· 
ten ba~ka onu ikonağınaa misafirken 
ô1öürmeğe tqebbils ediyor. Likin Şa
hin Reia kurtulmafa muvaf!alc oluyor. 
EbUssait, .kaçmasına mani olmak İ!iin 

kızım Cezair civanndaki Yılanlı kale· 
ye kapatıyor, Habibe buradan 1ca5mağı 
göze alıyor. Şahin 'Reise öe haber gön· 

deriyor. 
Şah'.in rela "bfo arbdaşiyle beraber 

lem !kaçırıyor Y~ gemisiyle engine açılı· 
yer. 

Bu ıırada, Habibeyi ka_çırmağa te -
tebblla etmi§ olan Şövalye Valeryo 
Maltadadır, Şahin reis tleyhinde plan 
tasarlıyor. 

La Valet konuımanın Oittiiini 
anlatmak için ayaia kalkınıtb: 

- Azizim Şövalye! •.. Şimdi a· 
damlarnna emir -rer:irim. Size la· 
zım gelen yuamn yaparlar. Ne 

··rfl 
Bütün gece düşündü. Bir Pi 

karar veremedi. ~ 
Erte.i gün eksikleri .,_; 

makla geçti. Bir -gece daha l ; 
.kaldılar. Sabah erkend~ yo ~,J. 
.tıJar. Malta.dan iki üç nııl ~-

• JIVI 
lardı ki Albatros bir .nıartı 
zülerek yanlarından geçti. 

Valeryo'nun isi buz keıi~· 
· Artık kudunnı gibiydi. ıı:, 

mazsa avlanacak bir Türk 1 
ıbuha .da_, hıncını ondan aı .. ı ... 

Lipari adalarının yuk 
dümen ,kırdı. Orada küçükı 
hk bir takım bot adalar da 
Vaktirle bunların Türk kor 
rına merkez oldukları, bati 
zan bütün kıt oralarda bar 
lan olurdu. Belki gene onl 
birine raıgelebilirdi. 

Fakat talih gülmedi. J 
Gemidekiler buna sevinİ1 ~ 

ıdz, Çünkü durup dururken b.e 
na iş açmak istemiyorlar.dı. 

'Yaleryo ıüvertede ay~~ 
nryor,, ufukları ;ıözetliyordU· 
taraflarında denizden fıJk~ 
,bi .duran ıarp kayalrkJardaJJ 
ret k~ bir a.da vardı. Bu • 
l>ir ,asker Valeryonun önünde 
lam verdi: , 

-Efendimiz! .. Bir forsa iJ/ Side (ıayid,ı) kenar. 
ig say) içinı çe1'er. ,,,_,~~~- PJ~lan .,,.,,.,_·.-.ca••:r---"-· o;;.:;S""n~ ;.t.İ.yor ••• 

.Sight (sayit) manzara. 

Silence ( .. ylem) aükUt. 
Silly (Wi) eabi, apt4l. 
Silver (ıilrer)) gürnüı. 
Since (cins) .... den beri. 
Sing (sing) laganni eder. 

Singular ( ıingy1ler) müfret. 
Sistcr (ıiater) hemtire. 
Sister • in • law (•İıterİDlaT) ki· 
dız. 
Sit (ıit) otur. 

Sit (•it) oturur. 
Six (ıikı) altı. 
Sixpence (ıikıpenı) altı penilik 
bir para. 

Sixteen (ıikıtin) on altı. 
ıixth (sikses) altıncı. 
Sixty (sikıti) albnlf. 
Size (.ayiz) hacim. 
Skote (ıkot) kayar 
Sky ( skay) uma. 
Sleep (ılip) uyur. 
.SJeepy (slipi) uyuklayan. 
Slender ( ılender) nahif. 
Slip (slip) sürücü. 
SJow (ılov) bati, ,.anı. 

SmOU (ımol) kil~. 
Smell (ımel) koklar. 
S.ınile (ımayil) cülümıer. 

Smoke (ımok) duman. 
Smooth ( ımuı) perdesiz. 
Snow ( snov) kar. 
Snowbo!I (ınovbol) kar topu. 
So ( ıo) böylece. 
Sook (sok) bir ıeyjn bir madde" 
içip ~ekmesi. 
Soop (sop) &apun. 
So'ft (ıoft) yumutak 
Solc (sol) taban. 
Sole, to (to ıol) taban koylurmak. 
Soıne (sam) 1>aA bir ıniktar, bir:. 
Somebudy .(aanbudy) biri. 
Semething {saınsing) bir ft'Y• 
Sem-:'

0

'Ileı (santaymİz) ~. ara-
ıııra. 

Son (san) oğul. 
Son • in • law (san <İt\ llv) damat. 
Sonr (.ong) tarla· 
Soon (ıun) ~uJc, çok ıeçm*n· 
Sorrow (.oro) kör. 
~orey (s~) k9rü. 
Sort ( sort) çe~it. 
Sothat (ıozat) öyle ki. 

(Devamı Tar) 

-Yola çıb.tak hale gelince J.e • 
men cideceğiz... Mümkün ohıju 
kadar ~k giµaek .istiyorum. 

-Ben de bunu doiru buluyo• 
.runı; Çünkü fırtına mevsimi yak· 
laııyor.,, sonra uzun zaman liman• 
da kalmak ihtimali var ... Sizi mi
safir etmekte zevk duyacağız ama, 
Papa Hazretlerini de Jbe'kletme• 

ı ' d w•ı •? me ı egı mı ..•. 
- EYet, muntereım Şövalye ... 
Hal&uki Valeno'nun ;aldı 1JÜZ 

bjn aJbnda kalmıtıt. Lavalet, Al· 
batrm'u aramak İçin iki ka.dırıa 
,.olladıiım •öylemiıtj. Bun\111 jçin 
Valeryo, yolda onu ,.ele geçirmek 
ihtimaliui diifünınüıtü. 

,Bu, hiri.stiyanhk tarihinde ıö-
.rülmeı:nit bir cinayet ,olac:aldı. Fa• 
kat paraları paruızlı~ imanı 
gevriyen Papaya sÖtürürae hu ci
nayetin .en büyük hizmet ıayılaca· 
jıw da biliyordu. Kaf allllın içinde 
yüzlerce fikir çarpı§ıyordu. Ke.ndi 
geuıiıini de batırmak, yalnız bafı
na paralarla beraber bir sandala 
veya sala girmek, İtalya sabitleri
ne çıkmak, oradan doğru Vene· 
dik' e gitmek. ... 

Daha bunun gibi bir takım çıl· 
gın ıeyler ... 

Hepsi de ~rbirine 'karıııyor, 
düğürit}eniyor, arap saçma dönü
,.ordu. 

Gemi.ine döııdüiü zaman tat· 
km gibiydi. 

Hiç biT kU'&1' vemn~i. 
Y .almz yüz bin •km, kafumm 

içind.e, APIWJ• ,,.nJtıh bir ~ğla
')'&n halinde akıyor, .onu sarh<>t e
diyordu. 

Yumruklariyle kafaımı dövü· 
yor: 

- Ne zaman kavuJ&cağmı? Ne 
zaman bir korit, 'bir marki olaca• 
ğrın? •. Ne zaman Şahin Reisten Ö· 

.. .. , ğ ,, cumu a aca ım .... 
Diye söyleniyordu. 

- Bir forsa mıı .... Görü§ec: 
dam bulamamıt mı 7 •• YanJJJ 
lerle göriitsün ! •• 

- Efendimiz, çok müh~ 
*ey söyliyecekınit !. . 

- Sana söy1eıin! .. Sen dl 
haber ver ... 

- Gizli ,söyliyecekmit? .. ~ 
Valeryo ıinirlenmifti. 1J 

merak da etmifti. Kaır,11ındf 
yüzüne dik dik baktı: 
-Ağzını aramadın mı?••' 
-Aradım efendim ... 'Bit 

neden bahsediyor •.. 
- Bir define mi? ... Bir 

ha! ... Neredeymiı bu?... ; 
V aleryo., talihin bir int~~ 

meai için zaman bekl~ 
hiç umulmryan bir .... ~ _J'İ 
d1t1erini göstererek gül~ 
biliyordu. Hele "def ine., ·"':.t.i 
nun haştan ayağa: kadar dl' 
silmesine 7etmİ!tİ··· 
~ Nerede bv for~a? ..• I 
Diye aordu. ~eie J 

dL. 6'-l 
Bir dakika geçme.dee, . .Jı J".1 

;altmış yqlannclıa saçı ~;,; 
mı,, ,.orgun, bitkm J,ir 

k&J'fısma götürdler: 
-- itte bu!... ./. 
Dediler... '41'.,,,. , 
Valeryo ll:onannı ı"" ) 

rak aordu: ti" 
• - Benimle görü~ . . , 
sen mıs:n. •.. e'I 

- EYet!~ -1' 
Bozuk bir ltalya~r -vennitti. 
-Sen nerelisin 7 ... 

-Aydml~·· aıı1·· 
- Demek ki 1iirkt ,,ıl 
- Evet!... .,_Jı 
- Bir definedeıı 

0
Jt 

mu,_n? JııJI 
- Bunu siı;:nte ye 1 

.<1'*" görüımeliyiz ! .. 
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Şehaadebqi 

Hilal Sinemasında Bu akıam SARA y . Sinemasında 
Yazan: 

Aka OUndUz no. 4 

Ceçn tefrik.alarm hulasası: 
Bu e.er., bllgilk bir ın:UU mllcalılt o

laıa Sırplı .Prençlp'ln ruhuna armagan 
edunzı,ur. 

Prençlp mllteoerrlm bU dellkan-
1'lldı. Avıuturga l'ellahtım 6ldilrmek 
~ fdnrn olan maddi kuooetı w mu
~ı ~ndlalnde :,,uzmak '9ln 
kMWdn,. lakabım üqıyan dlim #Jtr ar-
ad<ı§ına nıllracaat etmıı: Qfilanmıffi. 

Prençtp bir mektubunda fikirlerüıl 
:z«tıuor. Haber verelim kf, lbu mek
A P hakikidir; ve, bunun yüzünden, 
!l~t Bey Çelcboviç 'kurşuna dlzflml§-

8-ı taribt mektubun uh '.(Ak
~) gazetesinde (Y alrop Cemil 
-: ıııeaelesin!ıı iç yüzü) adıyla 
~ıht bir eser tefrika yazan M. R 
C estan Rıza) Beydedir. Yalaıp 
enıil Bey meseleaile iliıiği -olan 

~e&*-.Jar dosyumın ıiçinde oldu • 
~ Mestan Rıza Beyden ifittim. 
~~er bir Yerden de Beograd milli 

lrluıesine yüklüce bir ka.rştldda 
lttıldığı aöylendi. 

• kBüyük P.rençip'in Oniveraite 
t adtlfını biraz a§ağıda tanıya -
~ğ~z. O bize bu itin · " ünü da-
..., ı · ··... ıçyuz 

Yı ogretecektir. 
Pren · ,. bu · çıp ın kadar ya.km ve 

~ten dostu olan lbu adam kimdir? 
ftu ada.ıxı ..... 

ROMAN BAŞLADI. 
]~~iverıite bambatb hir l
if~ 1

: Ha.va11 bafka, ıuyu batka, ... ,eıı a ba 
lca i ' 7l tka, yıldızlan hat-
, li.:';"1~ bl.fka bir A!em. 

re bir h-.tı. herıeyin kendine -6-
lıfW eyecaıu vardrr. Fakat her 
ları ~n =ıı'-:-: _; .ı-
tir ıçıııe girince iSziinü aeniıle-t ka.Jıbını değittirirdi. 
deJb entbriç, Okaf ort, Nanai, Hay· 
O,.: eı-ı,_ Moskova, ~&nailYanya 

... •erııteleı; bun 
ter ilk un yanında bi-

ıneJctep kafrrdı. 
'l apılannd d • ~dı. A- . a a hır başkalık 

tek -... çatı ile :Janmdaki ıük· saat lcul .• 
~•bınrla.r eaını çerçeveleyen ll-
)oıılar h . ' Gtopei, eyleri, panıi· 
k! fe rıo en ~;'-- -k .. 
ıınde (•) J .. Kae ıorçe-
-., ' . bakıhnaınıa doyııla-

- l>ır dikil- d . . • /lf4) 
hpa.rdı. ~ eqır.ımı 1\ 

Ou.iYentt. fiJm.ı baJôm 
~ bir ok er m· 
lleıti ~ ç J'hl-. aynlmqtı. 
l aıldan tunlal'dr· Mili! t • er cflın · nye çı· 
~ huriyetçiler, aoayatistler 
1-... •tler, aynacılar, ve mayuız: 

Milli ·ı 
ler beraYetçı erle dlmlıuriyetçi-
1tıı--ı-L her çalrtıyorlardı. Çünkü 
. ---- Qlll~ h .. ._~~ 
l~ &.. Ull'LU1lldarlı1da ıdare o-

u""ndan ::_ '-;de de. c\&Ulllurjyetçiler a -

bunUJı ~~ cekiniyorlardr. 
ela ka çln ınıllıyetçilerin araam-
~11e ~~rlardı. Milliyet~iler de 
&.'td ınkı1aba do~ • ..,,-_.-ıd-
•"b en c" h o• .. J_ .. U• 

Y0r \'e uın uriyetçilere yer veri-
d Yardnnta-- • . l:l. • u&J eaırgem.ıyor-

ttını\u. 
~o), Jnil~Yetç.ilerin baıkanı (Sa
( ~iner Yetçılerin genç lideri 

IJııııı ) 1~ dayı çocuklarıydı. iki-

Alma Ye bqka dıle ~eYirme 
DeYlet JHHmu koraladur. 

si de hukuk fakültesinin fırtma 
kaf ah Ye alev gözlü talebeıi olan 

811,ıGadea :itibarea menimin 
iki mlsteaııa filmi birden 

Cihan uüati EDiKAnTO 
tarafından temıil edilen 

tıüzel (Zeus) u ıeviyorlardı. Bu R Ü M A 
aevıiterini bir buçuk yıl birbirin- KLARI 
den gizlediler. Eğer gizlememiı ÇILGINLI 
olaa.lardı, aralarındaki kozu pay Fransızca ı6zlli Ye ıarkıh 
ebnek gerekle,ecekti. o zaman ne muanam komedi illYeten : 

olacak? Bu koz paylqma çok sor v olga VOLGA 
bir itti. llriıi de bir fakültenin ta • 

Büyük Rus filmi lebeıi, ikisi de doğduklan günden 
ayrsca : MUn1r ftOrettin 

beri bir çatı altında yaıayıp büyü- Bey tarafından konser 
mü, dayı çocukları... (AYRILIK TAnGOSU) 

Saro bir kürsü yanında, kahka· lpekfllm 
balannı bir muıikinin ıörünmez ._ _______ , ____ , 

zinciri gibi kubbenin lot havuma 

dizen Zeus'la konuıurken, Güner ------------ıs 
göriir Ye kendini göstermeden ıı· 

vııırdr. 

Güner' e karıı dayısı oğlu da 
böyle yapardı. 

Güzel kız bunu sezeti alb ay 
olmuştu. 

Bir aaba'b binlerce talebe, Hür
riyet Bayramı ıeDliklerini yap
mak için Onivcr.aitede top1anmıt· 
tr. Saro bir aralık bulup güzel kı
za ı 

- Alev Zeua ! dedi. Bu hayra· 
mı yan yana ıeçirelim. 

Zeua, delikanhnm ıol paZUIUllJ 

sılrtıı 

- Olur benimki! dedi. Yarım 
ıaat sonra gel. 

On dakika sonra Güner uaız 

bir köıede sevai~ine; 

- Y ıldmm Zeus l dedi. Bu 
bayramm aonwaa bdu bana p • 
nmda yer •erir miabı7 

Zeuı, delikanlmm sal pazusmı 

7 lkind Tep'in eu.t 21 de 
SARAY (em Clorya) sinemasında 

MONlR NURETTiN 
KONSER! 

Programda: Qul Huretledne 

ithafen beıtelcııen Millt Un; ıre halle 
tUrkülcri diğer gllzel yeni ıeserlcrle 

armonize edilmit nefiıa Xilrk .muai
ldııl ııilmuneleri mevcuttur. 

Fiyatlar: 7$ , 100, 150 kunıt 
Biletler tlmclid~ aatdmaktadır • 

Dehaklr artist CHARLES LAUGHTONuu bü1.ük tc ıili 

•e .çapk:an ı aabnelerite do u 

6 KARL 
KD 

[United Arliıt]in Fransızca a&:ıln filmi· 
nin ilk iraesi. FOX Jurnalde : ika edil
diği dakikada bütlln teferruatile .alınmış 
ve ( Sinema tarıbinde yegane vesikd 
ka cak olan ) \' ugos aYya kra~ 
ima Marıilyada yapılan suikast • 

Katil nasıl öJdürüldü - Yaralı 

kralın belediye dairuine nakii • 22 me•lekel murahbas'arınm 
ittirakile Be~ratta y,apılan cenaze meraaimi - 1 elhişçi Malnynin 

Fransada tevkifi ve lngiltere·Aws urya tayyare yarııı 
LOkı çamaıırlar "e dabilf elbiıeler 

Buglin ~atine- i p E K,, sinemasında 
terden ıtıbaren 

iki muazzam film birden gösterilecektir. 

t-Siberya Mahkftmları 
Muazzam •re muhteşem Hhneleri muhteYi, Rus hayatından 

ahomıı aefiı bir ıaheser, Oynıyanlar : 

Lupe Velez - John Boles 
I Franıızca S6ılüdür J 

2 • CANLI GETi 
Vabtt ormanlar ve hakik1 "ahıi ayYanlar arasında ahnmıı deh· 
ıetli bir film. Ay11u • FOX Jurnalda Marailyada Y go! av Kralı 

Hauetlerioio ağradıiJ 

Suikast Hadisesi 
Kral Hz.nin Marailyaya gelişi - M. Barlou•nun ııtıkbafi · Suikast 
bldiaeıi • Katilin &ldürülmesi • Kral Haıretlerınin vefatı vesaire 

bOton teferrüab ile gösterılecektir. 

uktu ,--·m· ı:ııı----·--ı·....... ----·----··--··-.. •· ..__..._.. •• • •••••••••••••• ••••aıl.••••••U••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaa .. aa ..... •a-aaaaaaaa 

- Olm benimki! dedi. Yirmi ============ P k k d J M D Jd 
dakika sonra pi. birden aöyleyiniz. Bekliyorum! 1.1. ALeTINyaSESLİ eanette ac ona ~~ 

lld delikanlı sesi bir ıea o1du: 
lki delikanlı ... t kulesinin di· - Seviyoruz. 1.. AL TIN SAÇLI ve . 

binde Ye bir anda SÖZ CÖZe ge1di• Il 
~::~,~~~i::=·~~e!ir = dea: ~a:,'°~7::: b=~ ~:r:::::::::!~~~!!:9=::~::::~~f!:9=:1!: A ~:=!!=-<!=·=====~ 
dtı. aeriyoıum. Birbirinizde, birinizi 

• . • • . ....... i 

~k artık bir teY bulamadr-
.. _,_da Ye biras kenarda, K RNAVA L ÇOCUGUC' .AnU...... ğmı için. Bir elmanın iki yanım - A .rr =o~z.slıu~ca 

etleri ince belinin üstünde kavut· dan daha çok birbirinize benzt • .. 

mut, güzel Zem duruyordu. yorsunuz. Fizikçe, karakterce, ka· TANIA FEDOR ve iV AN MOSJOUKiN 
-~d~~~T~i.S~ h~nd~~o~~ ~~-----------------------~ ıro! Bana <10l 1kolunu-nr!.. Güner! bemberJİnİz ki, Sar:o'ya, Güner ""' 

Sen de •i kolunu! Seni seYirorum. Yahut, Gü· 

Bu~üo ın•tine • M E L E K Smema11; muhterem 
Jerden ttibaıcı1 müdavimlerine 

lld delikanlıyı .sürükler gibi çe- ner' e Saro ! Seni seviyorum desem 
kerek götürd6. aldanmamıt olurum. 

Otopti evinin giriJ aahanbğm- Siz çifUiniz. Ben aizj birbiri -
da ldmffler yoktu. Delikanlılann nizden ayırt edeme.uem bir feY 

JcoUanm bıralmııyarak •YJ'I ayn ~rkmaz. Fakat ben tekim. Siz beni 
yüzlerine baktı Te yerdeki mer- ııud paylafaC&ktııın? Yarımı sa· 
merlere bakarak aöylemeJe bq· na, yamnr buna veremem. Ben 
1adı: alçüı(iz birihtirasa dizginıtz bin • 

- Dan ojullanl Şimdi bura- mit mahmuz s.alan bir hayat kov· 
da, ve bir dakika içinde yürekle- boyuyum. Ama fizik yönümle iç l 
rimiziw. otop.Ubıi 7&pacajız. karakterim kendimi erkeklere pay 

- Zeus ! edecek kadar bozuk delildir. Hat 
- Uf yok! ti aapasağ2amdrr. Şimdi tf>yleyi ~ 
- Ben 1 nlz bana! Ben hanginizin olau ,. 
- Sen de aua ! Sen, ben yok! ğnn? 

- • • • • • .. • • 1 

2 bDylk film birden görmek fsraatnu •erecektir. 

Gizli 0 frene 
Sevda ynıyan Dunne 

Bütüa kadınlık .. .Bütün J>ir aşk oJaa ilibl bir ıabeıer • 

Her gün saat 4,30 u~aosında, geçen haftanın cmsalsiı: muvaf
fa~iyeti olup balkımııın umumi arıusu üt.erine 

ilkbahar ~esmigeçidi 
FRANSIZ.KA GAAL 

Aynca : F-OX JunıaLda Musil} a'da YugosJo Kralı J-laır~tlcrinin uğradığı 

:Suikast Hadisesi 
Biz vanz. Kahkah kahkah ! Siz .. 

ikiniz de beni ayn ayrı seviyorl\ı-
nuz. Söz\lmU tenliyemeııiniz. 
Çünkü ikiniz de bunu bana ayn 
ayn söylediniz. Şimdi ikiniz de 

Kral Hazretlerinin Marşilyaya gelişi • M. Bartou'oun • iıti"bali : 
(Devamı var) Sui.kaşt hidiıeti - Katiljn öldürülmesi .. Kral Hı. nin vefatı ve 

(•) Go"~k: Uf··'- b f 
• Y"' UA. • saire ütün te erıüahle göaterilmetedir. 

t . ~ . •; . l ~ •' ... • • .. ı .... 
' 'l 

(••) Dikiler oev;şirimi~ Abide· .. _____ _ 
ler kompozisyonu. 

Bu aktQa T 0 Jt K ıSiaıemıunula 
Harbi umumiye ait 1a.PJ}.n filmleria en ınuaa.n ıre en nıükepuneli 

DüŞMAN ELiNDE ESiR 
Fransızca sözlU 

DOUGLAS FAIR~KS (otlu) - MARGERET UNDSEY - LESLl HOW ARD 
Emaalıiz bir menu - Mülhit tahneler. Battan bata heyecanla dolu 

bir eser. 
_,_,,.,....,. __ ......,."""""".._ ...... __.,,..........,_._...~...---------------------------...._--_.., ........ ~~:---~'"7""---r-: ......... -:-~---=----:-:---------------

tı bete n: l - BEN BtR PRANGA AŞIGIYIM Ben bir pral)ga ~çağıyrm .fihnine nazire olarak ya,Pılan fevka-
'llde 2 kmmtık komedi. 2 - Ekler Jurnal dllnya bavadislerL (Fransızca s8zlil). 

e 



HABER - Akşam Postası 1 ikinci teş~ 
-~ - - - ············:::::::~. 

r::::::ı:::::::::::::::::::::::::::: D 1 K K A T ! ::::::...::::w::mm i::::::::mm::::::::::::::::mm:ma.::.:.::::mmm:::m::mm::::::::::::::: ...... ,:ııs:··ı·········ı········-·-·························· ................ ·····: : ..... ····· .. ······· 
wr·=ı::::~;,:.~~mWn .. _, eski lıir küd<çij eri oı:;;; ım Turan Bar ::·· 1 b 1 K . b . ~ 
!J Madam . ~· ~ O L D.. . ı~i Şchrlm!.ln kibar .ueıenne mahsus il~ stan U 1 rıt 1 
mı Tic:antthanea.i, o civarda lıtildil caddeaı 421 No. 1ı aparbmaıuJl ikinci b- h= Te - Dansan mı s ı ı:~ 
im hna nakletmiıtir. Mevaimin en aüzel v. en Njlam" 

0 
niabette ucuz id (16) dan (21) ekadar i.i.i,i atıcı arına : ~~ 

ifü her çeıit kürklerini bulmak mümkündür. Ticarethanem nmarlama Ye •• , :::1 j• ~ Bun 
f iEi tamir için bilhaısa mütebuarndır. Ciddi it aören " yalnız mOtterilminin 1 Büyük Varyete mı . 'h' d . 'b kib . Galatao ~ 

1
_ 

:g! menfaatini aözeten Madam R. Gold ticarethanesi aizin kürkçü matuamz Ü :m l T. Sanı 1934 tan ın en ıtı aren rıt satışıl · ıs:on 
!·:! F ka A.ı-- B -1'-J J &!L'!l' dd-: 421 No. ••• Cuma ve Pazargünlcri matine im Fermenecilerde 106 numaralı Kibrit ve Çakmak inhisarı ht~·' ::::ot.un. D'IAtı çmna7IJUL unsıtı •Yva u IU&MU ca - fü ORKESTRA TURAN ... ı ~ ' 
m~:::::; ............. i apartıman 2 inci kat. Telefon: 42559 HHllll!l!!IHffi!:r:: iHi bul ıatıı mağazasından yapılacaktır. l ··i bi 
~::::::::::::::::::::::: .. ••••••••••••••••••• ~-----------•ı~.i.i.i. Kibrit .atıcılanna kolaylık olmak üzere muhtelif ı~t-~~ ~I t,,.._ 
-~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~~~-ı ~~4~~~~ ~~-45 beygirlik yatı son siıtem mükemmel pe az Uanılmıt fundan: Ui! de toptan kibrit satacak bayiler tayin edilmiştir. Kibrit ıa 1 C 

Keıepı·r bir Dizel motörü 1 T•nwmma 4542 llra kıymet takdir füi istiyenlerin gerek yukarda. adresi yazılı satıı mağazanıızdaO El 
· edilon Bursu Aclaımda Rıhtım cadde- mı gerek semtlerine yakın olan ve adresleri qağıda yazılı olan toP" e tu 

Ve detlrmen aleti aatılacaktır. Gaitada Perıembe pasa· isinde 12, 12 mükerrer numaralı nht:Jm. im tancı bayilerden kibrit alabilecekleri ilan olunur. ll.iu 
rmda Ticaret Hanı KapısmdL 1 da denim nezareti kimilell 993 metre m: 

u-~---~~-------~-----~~~~~~~Wıl ~k~~~~~~d~h~ Q 
Mağaza ve ticarethane memurlarına-----.... la Wıçe içinde bir çok odalan havi pi Tontan satan bayilerin semt ve adreslerı: 

Saat 7 ve 9 dan sonra ıerbeıbiniz. Bu f ınattan blliıtifade ., abpp taTaD •• kapılan J'aih boyalı ~ 
1 

r 
ASRI BiR LiSAN OCRENMECE ÇALIŞINIZ pencereleri kısmen tahtan kısmen ·ı BALIKPAZARI: Tahmiı sokağı 52 No. Tahir efendi f 

panc:urlu kötkün n111f hiueai açık art- .1 BEY AZIT: Cumhuriyet caddesi No. 2 Mehmet Hayrettin e 2 
BE R Li T Z MEKTEBi 

Sizin için her lian için 2 kura açılıyor 
8 ay için 15 liradır. Tedlyatta teshillt yapılu 

Ankara: Konya caddesi - lıtanbulı lstiklll caddesi 373 

Devlet Dem lr yolları 116nlarl 1 
9022 adet Meıe Traverain kap&lı ııarfla mUnek•u1121/11~ 

934 Çar§amba güııU aaat 15 te Ankarada İdare bineemda yapı· 
lacaktır. 

Fazla ta.fsillt ~ ft Haytlarpqa 'Yemelerinde iklfer 
liraya satılan ıartnamelerde Tardır. (7299) 

T ecriibe mahiyetinde olmak üzere latanbul Ue Ellm ara· 
ıında bir yataklı vaıon aeniai ihdas edilmiftir. 

Her hafta Cumarte.i aUnlerl Haydarpaf&d.i ka1D.n 8 nu• 
maralı yolcu trenine Ellziz için Te her hafta Salı ,onleri de 
Elizizden kalkan yolcu trenine Hayde.rpaf& için birer yatakh 
vagon ilave olunacaktır. Haydarpqadan t• hareket 3/1ll934 
ve Elazizden ilk hareket 8/11/934 tarihindedir. :(7272); 

Maden kömürü yakacak ıabra tertniatım lia'ri lier 1lft'l ve 
tipteki demir ve dökme tobalardan ton ye kilometre bqmaı 

Tam hamuleli TalODla naldiJ.atta 3 Ye perakende nakliyat·· 
ta 3,50 kunıı ücret alm•caktır. 

Bu tenzillt; 1/11/1934 tarihintlen );qt.,.ealttır. '(7291): 

Jdaremlze ait Saıman iskelesinden geçlrlleceıi.,,.. Te liaJ,· 
Yanattan 1/11/934 den itibaren fU auretle ücret aJmecaktrrı 

Her nevi etyamn tielier JOs kllo Ye ~ 
Büyük boy hayvanlardan, hayvan batma 
Orta boy hayvanlardan, hayn.n bqma 
Koyun ve keçi gibi ldlçok boy ha)"Yanlula orta \;oy 
hayvanlann yaıvruaundan 

Kanıt 
2 

10 
g 

2 
Sökülmemit yük 'Ye blneli aral>alarmm lier nerinClen 
"Sö~lmüt olanları eıya gibi ddet Uzerinden Gcrete ta
bidir,, 20 
Her nevi otomobil, ICamyon, tayyare, aUhMllr ye em-
~~den ~ 

lake]eden efY& s~lrllmel[ için '8P1laeali lier tllrlG mıeliye 
mal sahiplerine aittir. Vinç çalııtınldıfl zaman ton batma 40 
kurut vinç ücreti almır. Beher puçaaı 501 kilodan fasla afır
lıkta olan eıyalann vinç flcreli, parçamn aiırbfma a&-e 'de
defitir. 

Jıkele ile latuyon arasmlta, !a1Celet!en ·ıeçlri1me1i bere, 
vagonla yapılacak nak1iyatta vagon batma 300 kunıt alınır. 

iskeleden geçen efya, demiryol ile nakledilmit .,..,. edi· 
lecekse bu ücret alınmaz. 

Fazla tafsillt için fataayon1ara nrilracut eCIUmelidlr. '(7290)' 

lstanbul Beledlye•I hınıar1 

htanbul Ziraat Bankaamdan maaı almakta bulunan ma
halll idareler tekaüt, dul Ye yetimlerin ikinci altı aylık ,.aklama 
ilmühaberlerinin kabulllııe bqlanacafmden 1 Tetrinianl 934 
tarihinden itibaren allkadarlann reamt 1enet, maq dbdam, tat· 
bik milhürü ve nufua hiiTiyet cüzdanlan ve doldmtturacaklan 
f oto~afh ilmühaber ile ıicil, kalemine gelerek ,öklamalarmı 
yapbrmalan. '(7330)~ 

Eşkişehir Lişeşi Müdürlülilntle~ : 

1 

Mektebimizin elektrik teaiaatı 21 Birinci tepin 934 b.n
hinden itibaren 20 aün mGddetle açık m«hwbaa,.. konu1mut· 
tur. latiyenlerin proje f&l'bwne Te mukavelenameJi ı3rmek 
üzere mektep idare.ine, mGnakaaaya ittirak için de tesisatı, bu 
gibi itleri muvaf fakiyetle bqarmq, f ennt ehliyet Teaikaımı haiz 
bir mütehusısm nezareti altmda yaptıracaklarına dair noterlik· 
ten tasdikli bir teahhütname ye o/o 7,5 teminat melttuplariyle 
münakuanm yapılacağı 10 ikinci Tetrin 934 Cumartesi günü 
ıaa.t onda mekteP.te toplanacak komisyona müracaatları. 

' (8922): j 

tırmaya konulmnı olup ıs - 11 - 934 il F ATJH: Atpuan Manisalı Mehmet pafa caddesi No. 
tarihinde prtnamesl dinnbaneye talik 1.11 J>akkal Ali Methi ef. ' l'\I 
edilerek 5- 12- 934 tarihine ınüaa • M lr 
dil ÇU'flUDba sGnG aatt 14 ten 16 ,.. ifl AKSARAY: Ordu caddeıi No. 202 kahveci, tütüncü e .ttler 
lııadu l•tanbul 4 flncü lcra dairesinde 'ib met Ali ef • . neş 
aablacaktır. Arttmna,. iıtirak lçJD lfft KOCA MUSTAFAPAŞA: .Bakkal IDrahlm ef. 'ıtıiU 
Jbde Jedl buçuk teminat alınır. Müte- "g BEYOOLU ı lıtiklat caddesi No. 175 Murat ef. l\}ıf 
rakim •erıl, belediye " nlof lcareai g BALAT: Karabq caddesi No. 1 tütüncü Y uauf Bu dal ef· d~, 
mOıteriJe aittir. Artmma bedeli nım si EYOP: Pazar yeri No. 65 Kanaat bakkalı Hacı Hasan ef· 1tıtıit 
bla1979 laabet eden muhammen kıyme • .9 HASKÖY ı Cadde üzerinde tütüncü Yuda Kalevra ef. ~hf 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi halde i SAMA TY A: Balıkçılarda Rıza ve Abbu efendiler. t" tin yGzde yetfmif betini doldurdufu il ~ 

- çok arttıranm taabhOdG beki blme&c i BAKIRKÖY: lıtaayon caddesi aynalı bakkal Etem ef. 
bere arttırma 15 s(1n claba temcBt edt. i! YEŞJLKÖY: Yqilk8y caddeıi bakkal Hirlato ef. 
l.U 20 - 1ı- 934 tarihine mG•dif ~I BEŞIKT A.Şı Tramny caddesi No. 75 Mehmet İzzet ef. 
.,.,.ahe sln8 •JDI ... u. en çok ar- iıı 

1 
?RT AKOY ı Tramvay durak yeri lbrahim ef. 

11rana ihaleli ppılacakbr. 2004 
No.- ii :ARNA VUTKÖY: Dotnı yol No. 94 Abrabam ef. · 

lu len kananunun 126 mcı maddealne • ~ 
tınfibn ipotek eahib1 alaceklılar n. cU- E ıBOYOKD~: BilyOkdere caddesi No. 182 Nmi ef. 
t- alakaclarlarm" irtifak halda sa - il SARIYERı Orta çeıme caddeti No. 19 KlmU ef. 
blp)...udn dahi p)'l'l menkul Dzerinde- 1 =ı OSKODARı iskele caddeainde No. 40 tütündl Hamza ef, 
ld baklannı n hususile fan" masrafa i KUZGUNCUK: tcadiY.e caddeai No. 62 tiltUncü Hampat" 
dair olan lddilannı mala ml.bltlerile : l 8UD ef. 
J'lrml ıtla ~e icra cla.lres1ne bildir• ff 
melai llmndır. Aka1 halde haklan ta- i! BEYLERBEY: :Arat;acr eolCafı No. 22 baldial Tevfik ef. 
pa dcllleftle sabit olmadıkça aatq bede- h ÇENGELKÖY ı Cumhuriyet meydanı bakkal Mehmet ef. 
Bnln paylapnaamdan barit blırlar. A· ı KANDiLLi ı iskele caddeai No. 12 bakkal Emin ef. 
Wcaclarlarm ltba madclei kammi,. ah· BEYKOZı lıkele caddeıf No. 70 tiltiincll Nihat ef. 
Wmma ı&-e hareket etmeleri " daha KADIKÖY ı lıkele caddesi No. 38 tütündl Haydar ef. 
fala malOmat almak btiJelllerln ı KADIKÖYı Yasa cadden No. 19 klPt.çı Hıriato ef. 
•t '12l ..___,.,,....,._."7'-_ .......... "" Zl.L"JUI'KAX: o. biikkil-Xema e. 
,.timfze mGracaatJan nan olunur. ERENKÖY: E.td ı ..... _on caddesi No. 74 Huan ef. (4235) ....... .1 

Ekmek 
Kadayıfı 

Unnıçaraı M_._ J"Glmtunda 

40 MDeClenberi llMfbv 8 auwarah 
elanek bcl&Jıfı hnm ha .... .,. -
nim idareme aeçmiıtir. Muhanw 
obınık bu " lınma " WU.eaaa ma • 
W.Wciler için •J"Cll tabakta bll • 
Jlr c:lmbıden bdayıf imal eden 

mlt._m uta setirttlm. Eald '" 
,.ı mGfterileriml role memnun 
edeceiiml llln ed.rim. 

~Rba 

lıtanlııal ..U.ye mahbmeai ilçilncil 
•abkdlıh-'nHaı 

Don 1wnmm S.,.Oiluncla ~ynah 
~ Danı eokaimda S numaralı 
hanede mukim iken ikametsabı meçhul 
hlandufu anlatılan Antuftll Dunh 
Ef.dl aleyhine açbfı dandan dolayı 

mabbmeden tadır olan " Yunan K. 
M. ala ahk&mme tnfibn tanflana 
hofamnalarma mGtedalr bulunan 30 -
10 - 934 t.nh n 934 661 nunwrah 
Ulmm Anhnan Ef•di:re il.inen tebli§i 
tensip · eclilmit oldulunclan teblii 
makamına kaim olmak üzenı ilim •u· 
ntinba malıktm1 dinnbanedne talik .. 
dilciji Din olunur • 

Tıp Fakültesi Doçentlerinden 

DahiU Hastalıklar Mütehuıısı 

Dr. A. Süheyl 
Hw sin IMt 14 ten itibaren, haıta
lanm, Dinn Yolanda N. 169, eıki 

.Şark Mahfelinde muayene 
etmektedir

Muayenehane Telefon: 21422 
Ev ,. : ti0726 

Fatih noterliğinden: Dalremlı l~in 

bir hanım memura ihtiyaç vardır. Ta
liplerin Beyazıttaki daireye milracaa
tlan, _... ,(3311). 

BOSTANCI: Bakkal Kltip zade Sıtkı,ef. 
KART AL: ~ı boyunda No. 33 bakkal Melinıet ef. 
PENDiK: Refet P&f& caddesi No. 63 bakkal Sabri ef. 
BOYOKADA: Vapur iskelesi tiltBncll Nikola Eakida ef. 
HEYBEUADA: t.kele caddesi No. 48 bakkal Ali ef. 

-- • 'ltlıi 'l,, ~ 

:m•aı ~=·•nmmu .... mrmewamıwww.s ... ıaıııaaıa 
::.. :=::=:::::-.::m.::n.-::::mmmmm==:::::::::::.:: •- .. 

lstanbul ikinci ticaret mahkemesind 
Alacaklı inhisarlar latanbul Bat Müdiriyetine izafeten ~ 

liat Ahmet Refik Bey tarafından 1993 lira 50 kurutun faiz, it 
tarifi muhakeme ve avukatlık ücretleriyle birlikte · Ali (;.!il' 
Bey ve kefilleri Suat ve Hüseyin Beylerden kefaleti müteae1d.- ' 
suretiyle tahsilinden ibaret olan davadan dolayı cereyan e' 
tahkikat eanumda M. aleyhlerden Şehzadebqında Kaleod , ~ ~ 
hane mahallesinde Mektep sokak Ali Şefik Beyin 10 No. Jı iP' ~ 
vinde oturan Ali Galip Beyin ikametgahı adreaine yapılan::,.- ' ~ 
liiatta mahalli mezkarda bulunmadığı davetiyeai zahnna ~ "1 
len terhten anlqılmakla 25 giln müddetle ilanen tebliğat I:·-~ ~ 
na karar verildiğinden itbu ilin tifaht tebliğat makamma P' ~" 
olmak ve malumu bulunmak !zere ilin olunur. (7292) ~ 

Denizcilere ve Gemicilere ila11; ~f, 
' Tahlisiye Umum müdürlüğündeıJı ~ 

Karadenizde Kerempe feneri yanında bir adet Tifon •~ ~ 
minde siı düdüğü teaie edilmiıtir. Bu mevkiin coğrafi .asi 

Arz 42 ., 01 timalir - ~it ~ 

Tull 33 ,, 17 tark!ı ... • . ~ ~I 
Dndük siıli havalarda ıekiz denis milin<len lıiditnıek ,.ıJ1' ~I~ 

dakikada sekiz saniye imtidat eden bir ses -verecek ye 62 3' ~ 'i.i 
ıükGt halinde bulunacaktır. Teaiaatm 29 Teırinienel 9 I;; ~ 
hinden itibaren faaliyete batJadıjjı alikadaranm maIOı:O 0 

/ ~· 
üzere ilin olunur. (7293) ~ b lt 

• ~ll 

Çankın Maarif Müdürlüğünden 1·., ı;~> 
28.600 lira 22 kunıt bedeli ~eıifli Çankm Merk~ ~~ o 

Kurtulut mektebi bahçeıinde yeniden inıa edilecek .1~.,.o ti 
binası kapalı zarf usuli ile 9 - 10 - 934 tarihind~ 1~ I• ~ tt ~ 
ay müddetle münakuaya vazedilmlttir. Taliplerın . 1 

5
•t;:tu ~ 

olan 10 - 11 - 934 Cmnarteıi günü aaat 14 de o/o 7, i ~ti' ~11 
hı• • f • 'k • l b" likt encüınell d' ~, mektubu ve e ıyetı ennıye veıı asıy e ır e • . ıeriıı ~il 

. f .. k "f • • •. ek ıstıyen yete ve :tartnameı ennı, eıı namesını gorm . ,. oiuJl'I'' 1)1 
her ıün Çankm Maarif dairesine müracaatları iliıı ... 'J..'91 

l 



Sn~IJ.4 .:-.... ulı/J • 
.... "'"""" oq.~ 

1 Ver~m ~en .korunmak 
:::: 1 için ne yapmalıdır? 
fJ 8und • ---

• ,.. ~ an evvelki yazımda, ıizin- j marka korunak icap ederse, bun-
• onuı~lanma devam ediyo· ı ları dikenler iplikleri ditleriyle ke 

0.8u gun bu mesele hakkm<la serler. itte veremin atılanması için 
rece;.kaç tavsiyeyle bu ]>abiıi bi en müıait tartlardan biriıi daha. 
C un. Buradan bathyan verem süratle a 

tçen Yazrl&Trmda cinai hıfz11· ile ocğını da tutuşturur. 
ın verem üzerinde ve vere· Görülüyor ki ·verem, umumi bir 

~~~lınakta çok mhim yeri ol· drttir. Hem kendimizi buna yaka· 

C. ır münasebetle ıöyledimdi. lanmaktan ikurtarmak, hem de 
ın • 11 temaslarda, evvela kadı- batkalarıru, veremden korumak 

d l~~eınli olması ihtimal dahi- mecburiyetindeyiz. Birbirimizi de 
e ır. Böyle veremli kadınla, kendimiz kadar sevmek sayesinde 

haı ~n ve mütemadi buluıma, bu işe muvaffak olmak kabildir. 
'hılhassaı gençleri daimi bir Temiz olmak, 11hhatli ofmek, 

ıtıikrobu bombardımanına besliyecek ıeyler yemek, havayı 
t~I ı bırakır. Sonra cinsi mnaıe· güne§i ıevmek ve bunlan sevme
er~ 

'ııeı .. cudu zayıf dütüren, hat· sini bilmek li.znndır. Öksürürken 
'bili turıenıayı durduran mühim dikkatli olmalıyız, gripli kimseleri 

t.-.'l/r arasındadır. Veremin de ziyaret etmemeliyiz. 
~le nıukaveınetaiz insanlarda Fakat vereme yakalandıktan 
lt'-ıi ~buk meydana çıktığını ıöy sonra da bunu ayıp teli.kk ederek 
~tı; ~~·Şu halde, bir taraftan saklamak faciadır. Verem filhaki
'-ıtt,, Uf en, diğer taraftan da da· ka ağır bir hastalıktır. Fakat iyi 
\.._:e 'Y'dcından bol verem mikro- olması mümkün olmıyan haıtahk
:-"'llıı tii lft cutların aüratle hastalığı lardan <!eğildir. Bugün baılamıt 
~lla. çrk.acağı tabiidir. Bu ilri bir veremle mücadele için elimiz
lı.~ !rtı cınsi münasebetler bil de pek çok vaaıtalarmnz vardır. 
'-~'fr" ·· ' ._,. ':ı-uıuz ve dikkatsiz temas- Zayıflama, ittihasızhk, öksürük, 
t nıen ihtiva eder. sebepsiz ate§ gibi ilk ali.metleri 
~ t ltleıeleıi de veremde en bü- görünce derhal hekiminize, diı-. roıu . 

ir. MuhYnıyan mevzulardan bı- panıerlere koıunuz. Ne kadar er-
•iı akka'ktır ki karanlrk, gü ken tedaviye batlareanız, kurtul

:::~• evler, (kulübe) ler mak ve tamamen iyileşmek ıansı-
l'-pı~ ~rr. Son zamanlar- nrzm da o kadar bilyük olduğunu 
ldt • ıııta.tiıtikler d&r, ka- sae temin edebilirim. 

• l>ıa • 1',ı~ liltubetli nlerde yaıı- Dr. Rem. Rlf 
fet, ~ 16rülen veremler, aynı Herek• Jera Memarlatunclan: 

'"1erj d e 'l'lll b.. üklükte fakat Bir de~ mahk4m blhln temini fstl. aha .. uy ' liel Uüneıli ve temiz olan fası için tahb hacza almıp ve paraya 
'taa erde ~Qrü.l e.de- c:evrilm ine karar verilen Zunbnllu 
~a buyük ır 0 ~ ~den Elhu -o~ıu SaJAhattııf" 

lllt ~ıternıittir. Pariıin karan- Efendinin mezkOr karyede Taki p.r
"' b .. _a.llelerinde, güneıli yeri kan Aslan Bey garben A!!lan Bey n 
th, -v.q e- Tank §lmalen ~lan Bey tarlası n 
-~ -.,~n. 'Verem, bilhassa ço- hane avlmu cenuben gene dere ile 

~· ltıı 1 
Uç miJli fazladır. Ve- mahdut 3.'.J9 Temmuz 37 numaralı ve 

L. ~ ~bahk Fiutahğı olduğu 25 dönüm tarlanın be.ş hissede iki ht. 
"'I;tıd iki ondan fazla karanlık ses.I on hfg.,e itibariyle dört hissesi 

f:' a.lQ.. rr. medyuna ait olup bu dört hisse blrln-
lliıJ·lt! t ~in k _u_, ~ kad d açık arttırma Jle 27- 10- 934 ta-
h ·•shı de. aralllllKltgı ar 
~~- J§te ehemmiyeti vardır rlhlnden ZT-11- 934 salı gtınU saat 
\l 'Y~le ka ide • 16 da Hendek icra dairesinde açık art 
..... ~ İçiııd ruı ve sıhhatsiz tırma ile paraya çevrileceğinden ırtt
.Ylt~er e oturanlan da pislife fak haklanna aynı haklara ve sair 
~ t"bıi · . haklll{!' malik olanlar yirmi gUn zar-

,., ~·~~l~ek imkinsrzlifı fmda nrakt mUspltelerlnl ibraz etme
,,.. ıtendllli de temizleımek lerl abl takdirde paylaşmadan hariç 

~ n-ı.ı_......._ brralalacaklan talip olanlar % 7-50 
' ~l ~l --...,u:nr.Çok defa teminatla veya banka mektubuyla 
1 L.._"""' lıJc h erd~, b~lhaaaa qlan, m0racaat1an talip olanlar ve daha 
~"'d- '1 &derun mühim bir fazla malOmat almak fstiyenler Hen
ııL._~' )){? ~ anne, bDyük ıha- dek icra dairesinin 934 - 293 numara
~ h.ttıfclın~1ık) ~ bir o- h dosyasına mUracaat etmeleri ve art 
'~'-itı• t~ r6rilnünQz. E- tinna prtnamesfnl herkesin gBrebfl~ 
~ ~ d-, ~iı üzerine ili-Ye olu- _cefl __ n_tn_ol_a_nur~. -~-----

• ~ Od-, Yası ailratle kirlen- Avni B. 
, r, tfb.oıc~ kadar ciferleri de C... rünG Galatasaray - Femr 
JI; ~ 91'. maçında aöziinden aakatJanarak Alman 
~ ,1_.~~leklerm Ye --- butaneslne bldmlmq balunuıı Gala • 

I..._ -..... -nı ) • 'J - taaraym bJecisl Ani B~, dGn ,.. 
~, ~~ ~in de Teleme bataızlıil oldukça lJileıtiiinden lııuta-

ı. t ~aternı . a, husnat bir neden çıkmııtır. 
'"eı"lt . eeı llzımdır. ,~~~~~~---llıııı.. 
tUı,.ıe • ~-111ıa. toz, '°Pftk ,. HABE~ ~ 

'sd"'· ~ hçirezı k&n6rcü't° ~ 
ı, .. ~ 8-ıden ocakıarnıd ı' Ak-.am Posta-ı ı~ •rradad a ça ı- ,.... ~ 
·· telen -.er 11'. Bunlarda hu- lSTANBUL AN 
dur. 1( ~· ailratli Ye ıatG- danlaaae.iı KARA CADDESi 

b.. '\iJ>?enı~lık ıineına ve ı· -----•""ll er, d ıyet- r.la'nl AdrMlı lSTANBUL ll&lllca 
İt "°· 'Ok-tc ezenfelc.ayon ya- 'i)ılef• Yamı 11111 ldanı Knı 
~lc-~d 1~Pürenler huauat 

il], .. • e rıayet 
-.)L -· tıletini ··rn k ebnelidir. 
i ~'~•ı . . ıo r en Ya toz 
~ >lh"'t ~;r•n. Yerleri •ÜJ>ünne
~'lrdrr. erıne birer Jnıaake 

tt 1lfı. ına,...,. )"ilca 

r 

ABOrt E ŞERAiTi 
1 1 1 UaJldı 

ftıtı:bw• 111 1a1 • uao llrt
-..... 111 "° ... 1111 

ILA" TARIFESt 
d iti._ ile t ~ı.nn da hueu

~11· it. 8:1, eJnızlenaıeJert Ja. 
lıi 

1 

tt,tıl 0~1hn nereden ıeldlti Sahibi Ye Netriyat Müdürü: 
~ :~el ıö:maıtrlar Ylkaıuna- HASAN RASiM 

'~el'} • kleri dikzneıc: lluddıll Jer• (VAKiT> Matbaua 
eıine im-- ' Ya· J 

_.,,_nıak 1çio ı--------·-· 

Yazması benden: 

Beşiktaş 

Türkiye şampiyonu 
İstanbul şampiyonu Beıiktat 

\ 

nihayet Tür:kiye ıampiyonu oldu. 
Bir senelik canlı bir çalıımayla 

evvla lıtanbul ıampiyon1uğunu 
tam bir hakla kazanmıt bulunan 
Betiktatlılar, Türkiye tampiyon
luğunu da ayni derecede bir hakla 
ve ayni derecede ıeırefli maç• 
larla kazanmıf bulunuyorlar. 

Hiç tüphe yok, bu ıene Türkiye 
tampiyoniuğu ancak Betiktaıa 
yakı§1Tdı. Çünkü lıtanbulun ve 
Türkiyenin en kuvvetli en enerjik 
takımı Beşiktaıtı. 

Kuvvetli olduklarmı, zaferle
riyle, enerjilerini de lik maçla• 
rınm bir çoğunda olduğu gibi, aon 
Altay maçında oyunun son daki
ka1arında beraberliği ve uzatılan 
yarım saatte iki güzel gol yaparak 
gabiliyeti kazanmalan ile iıpat et
miı oldular ..• 

Beıiktaş, Tili'kiye fampiyonlul<· 
tarından en gürültüsüz, en patırdı
sızmı da kazanmıı olmakla aynca 
tebrike layık görü1melidir. 

Merhum Şerefin çocuklannm 
büyük muvaf akıyetini tebrik eder
ken, önümüzdeki ıenelerde kendi
lerine yakrtan ayni temiz canlılı
ğı göstermelerini ve yent büyilk 
zaferler peşinde kofl!lalarmı can
dan diliyorum ... 

izzet Muhittin 

Beşiktaş 
• 

şampıyon 

nasıl 
oldu 

Final maçında Altay son (20) daki
kaya kadar 1-0 galipti 

Türkiye futbol f&IDPİyOnuı için neticelendi. On bet saniyelik ima bir 
Bunada toplanan grup birincilerinin müddet zarfında yapılan ibu gol Bqik
nihai maçı Beıiktaıt., Altay takımı.. tqı çileden çıkartacak bir tesir yapnuı 
n araımda yapıldL olacak ki ne toplu bir hücum ve ne de 

Bu müaabakada 3000 Myİrci n 108 heaaplı bir oyun aörmek gittikçe müt-
lira haıılat oldu. külleıiyordu. 

Oç ıene iiat üste finale kalan lmıi- Altaym bu oyunu, seçen sene A»-
rin muhtelif klüpleri lıtanbul t•knnlan karadaki lzmirspol" - Fenerbahçe ma-
karşıımda mağlubiyetten kurtulamıyor. çma o kadar benziyordu ki bu kadar 

Geçeıı eene lzmirde, bu sene de hrzb 1fı1ayan lmıirin mutlaka bir kaç 
Danada ae)'l'ettiiim lzmir takımları, aol yapmaamı bekledik. 
henüz tahmin eclildiii derecede kuvvet• ı Jzmirin Vabap1a baflayıp sene 'V_•· • 
li bir hale p1mif aayılamaz. bapla devam eden bGcumlannm biri 

Aaabı haddi azami derecede bozan Betiktaf aleyhine bir penaltı De nilıa • 
bir hava içinde oynanan fUDPİyona maç- yetlendi. Sen n ben çekeyim pabrdıaı 
lan olmua da, lzmirin Altay takmıı aıumda çekilen tüt kaleyi bile bala• 
lıtanbul likinde yv alsa buracı. mai· madı. Bu sayı yerini bulsaydı o baft 
JUbiyetten mailöbiyete gider. içinde Betiktat fB!DPİyonlufu mutlaka 

Beıiktat talmm lstanbuldılld kn- Jzmire terk etmekten bqb pr-. bal.. 
vetinden çok dOıük bir oyun yaptı. mazdı. 
Samsun maçında ..katlanan Hüınüniin ilk dene bir, a1frr lı:mMn lehine 
nokaanlıfı ile bu ıampiyona uğrunda bitti... ikinci dene Beıiktatm niahe • 
bir NDedir ... almak imkinmı ı,.,ı • ten düzelen oyunu lle hqladı. MGda. 

d '---da Nun" -"''-~1 muhaciıın "--""'--mayan Beıiktaım yorgun ft U!'&'UJI ~ llJUJUIUIUK'lt ~ 

oyuna lstanbula az daha pahalıya mal da Şeref bmir kalesini safclaa 90ldaa 
olacaktı. Bil" buçuk aaatlik mGcadel.- tehdit ediyordu. Hayati oyunda yolC 
de birer aa11 ile berabere biten buma- gıöl bir f8Y, Hakla yerinden kıpırda
çm yarım saat uzatilmuı, tahammülü yamıyacak kadar durgmı bir halde oı. 
fazla olan tarafm iıt• muzaffer çıka - duiu içindir ki muhacim batb it aö~ 
cafına itar«ti ki bunun da Beıiktatm mİyordu. Ceza çizgisi içinde Baron 
lehine olacalı ,.. ..... ,.. ..... lmıir kaJe- Feyzinin bir batası bir pena}bya ft 

sini tehdit eden hOcumlardan kolayca Haklmun ıütü ile lzmire bir gole mal-
anlatıh7orda. ol da. 

()yana lzmlrlll• bqlach " ilk hl- Ba devrede a..lktaı Bdti -ımn 
cam Adnanın yere düpneaiyle sol ile '" beti soldan tam ,edi. brner çekti 

--------------------- ... hiç istifade edemedi. 

Eener-8 ş· aş 

Şeref kupasının ikinci maçı 
karşılaşacaklar 

• • 
ıçın 

Şeref kupasının ildnd maçı yarm 
Kadıköy stadında oynanacak, Fener• 
bahçe, Türkiye f8DlPİyona Befİkbıtla 
karf ılapc:ak. 

Kupa ıampiyon1uluna en )'alan p 
rGnen bu iki talmnm maçı, teref ku
puı maçlannm biç pphe yok en mG
b.lm kartılaımaıım tetkil edecektir. 

Fener Galatuara:YJ yenmi1t lehli -
kenin biriıini atlatmıftlr. Bu maçı da 
kazanına teref kupumı alman ihtima
li yüzde dok.an olacainıdan nnn çok 
çabıacaktır. 

Bqiktafa ,elince; daha Thlôye 
pmpiyonluğunan çiçeği burnunda ta. 
terken, merhum Şerefin kendi takı
mı, kazanmak jçi.n cliıini brnağma ta
karak çalııacakbr. Türkiye pmpiyo• 

lafu maçlarmda Beıiktapn bir çok o
JUDCUlan l&katlanmıl Te J1Pramm1tır. 
Bunlar :yarınki maça ihtimal Mlrat aa
kat ~bc.aklardır. Bilhassa Adnan çok 
atır ~dağından 7en h.fb tıir o
OJUDca ile doldunılac:aktır. 

BGtiln bunlar, Türkiye fampİJODU • 
nun yarınki maça pek le larnetli bir 
tekilde pkaımyacainn ıöıteriycır. 

Halbuki Gala' lsaray ph"'bi,.d De 

lnınoei maneviyesl çok yükaelmit '"1 • 
IWMID Fenerbüsıe İM benOz eaki lrad· 
l'OIGDU mabalua edeceii sibi oyunu 
lmmdl Mhumda oynamak aftntajma 

maliktir. 
BGtGn ha aörünilılere nazaran Ş.. 

nl kuptıımın ikinci maçım da IU1 - 11-
ci..-tlilerin lebiııe aöıtennek ı•zmıı• 
da Fner aon Galatuaray maçında f..,.. 

lıııallcle b1r 0)'1111 oynayamadıfı n hO
huaa Befiktaılılarmt Şeref kupaımı al-

mak için, bü!ün nrbklanm aarfederek 
pb~ Bambino aibi çok mG
lw w••l bir oyuncaya bu maçta oynat-

m.Jr fmldnmı halahUecekl.-ini, ft ni
baywt 8etiktapn aoa eenelerde F enen 
kart• kazandıfl mGtemadi plebeleri " 
f8DSIDI dGıünerek yannkİ maçqı h.-p 
Jaarid bamJ.ıb Wr netice U. bitmesi .. 
de ibtimalden Sok uak delildir. 1 

, MAÇLAR: TEHiR EDiLDi 
~ lnıpuı maçlarma hasılat temin 

edilmesi için J'llftD Tu.lm, 8etiktat " 
Fener ..halanncla yapılacak ~ lmÇlat 
tehir edilmiıtir. Jat.Dbalda Fener ... 
humdaki Şeref kupaa maçından bat
ka futbol mG.ı.ekaat yoktar., 

1. M. 

Oyun netic:eaine iki twdb imla 
maktan bir ıüt lzmir kalesinin iç di
reğine TUTUP dıpn pkb. Hakemln 
Pllanblı iti lrantbnlr. Ym habmJe. 
rWa, lııiru da ldu.c:Derin m6düaW 
.... molla .. ,,Jnwı ..... JW clun etti. 
()yan da berab.re WttL 

:Varım .. & tmıclff ~,... 

mat yeniden 1-fı.dı. Artık lM•ıtdyle 

:roru1an lzmir, 8eflrtapn -- oymnr 
brpsmda pprdı ft Dk den.de H-. 
ladan selen Mr pası Nazım. lldDd ~ 
rede de topa makta ,a.ı.,.m Şeni 
te lınm.tli hir ıltJe sole tahTD -... 
rek iki ... tlik Wr mGcadeleden aoan 
Betiktaf 3 - 1 oyama n ....-, ...... 
ta lcan"""I olcha. 

Beıiktatı Melımef Al, Narl, ~&. 
nan, Maruf, Fahri, F.,.I, 11.,..d, 
Hakla, Şerel, N--. E ....... 

lzmirı Cemil, Al, Hilmi, P.,.S, 
Ennır, ŞGkril, Dolu, Ş1nM1, YlllMıp. 
Baarl, Halda. 
Hakemı Anlaaranm hthol 11Dben8 

ril idit- 8mer Bealm 

Moskooa - Peıte 
•.- - ..,. - "' lr ı--· 
\ ~ . ,--...., 

Ras fatı.olcabaia, ~ta en.ı 
be,.ımilel maçlard. 10 - 20 pl farlt
Ju:la" büyük talamJva dam. matlup o
lard._ Halbaki timdi R..-.. p n.... 
ı.nltlerdir. 

Son sünJerde Mo.lmft fl'JDlliJOCN 
olan takmı Çekoalovakyaya aitmiı, o-,. 
ranm falllpİyona olan Jdüple ~ııa
nlıt 2 - 3 galip gelmiıtir. 

Şerefin öldlif)U hafta Be91kta9 matem forması giymltti 



~~k~::e Plllr Ola Hını Beyi nuıl lnoı~ınt1 I • Yaramaz 
Harp zamaniydı... hmirden latan- , 

bula tahaile gelmiftim. Halamın ya -
runda oturuyordum. Liaenln eekbinci 
sınıfında idim. 

Bir gün Mahmutpap. caddesinden 
inerken, kısa boylu, kocaman kafalı, 
pos bıyıklı bir adama raıtla4ım. 

DUkklncılar bu adamı cörilnce dı-
pnya fırlayarak: 

- Merhaba Hasan Bey! 
Diye aellmhyorlard:ı. 

Hasan Bey bazısına: "Merhaba!" 
deyip geçiyor.. Bazılanna da hiç ae -
lim vermiyordu. t 

Esnafın bu kıyafetli% adama karp 
gösterdiği sempati gözümden kaçma
dı .. Döndilm ve Hasan Beyin peıine 
takıldım. 

Hasan Bey !<>kutu çıkıyordu. 
Yağlıkçılardan biri koprak kapıya 

çıktı: 

- Merhaba Hasan Bey t 
Hasan Bey gillümsedi: 

- Puar ola havlucu bqıl 
Huan Bey ytırUdll: 

- Pazar ola g8mlekçi bqıl 
- Puar ola kumatçı bqıl 
Ve nihayet aimitçi fmnmm iSnOnde 

durdu: 
- Puar ola barekçl bapl 
Haun Beyin kamı a~ 

Fırından bir teaıihtar çıktı •• Ha - ' 
aan Beye bir kuru bolça uzattı. 

Halan Bey boiça11 yUrilyerek ge
çip citti. 

Op Hasan Beyden iltifat g8 -
renler, fazla ahı verit yapacaklamıa 

inanarak seviniyorlardı. 
İçimden güldilm .. 
Yoluma denm ettim. 

• • • 
Aradan iki yıl ıeçmiftf. 
İmtihanda heuptan ikmale kalnuf

tnn. 

Mektepte edebiyata ve tarihe çok 
merakım vardı .. Fakat, hesap... Oh, 

bu deni hiç sevmiyordum. Cebimde -
td paranın hesabım bilmiyen bir kimse 

nin içinden çıkılmaz muadetelerle uğ -
ra~1ma imk- ı vat mı? 

Hiç bir ıey bilmiyordum. İkmal im
tihanında da muvaffak olanıyacağım
c:la tüphe yoktu. Kendimi tartıyordum: 
Sıfır r..ı sıfır .... ! Hiç mi hiç. .. f \:ı he
sap deni kafama cirmiyardu vesae -
lam. 

itin katil tarafı.. Babam da o ıBn -
terde~ lıtanbula ıelmez mi?I 
Sia babamı ~n""'-smu 1 .Aman ne 
sert, ne aJm bir ·~ o-

- t1anal imtib•nmda muvaffak o
' ·aza:ın ıeni ~ • - .. rim f 

• .. L-11 -~--- - ~ - _ ......... 

Boksör "Carnera,, nın 
Yumr ........ 

Bob fGllllll110nıı, Karne
rti11111 l/llllU1llU /aakkuıda 

A11,.,,.,ıa laaılı detll 1codu 
dllnınelıWlr. Meflıur bobö-

rlla """'""" ald f'Jlftfll: 
yon DentllNll'ln """""1t· 
'""' elHftlnda iliz •ili ld
lo daha kıu1l1fJtU oldıılrı· 

.. ... lllt/orlar. 
,,.,,.,,..,,,,. altı ,. iflo. 

lıdr ttılarUJat '/IOPfl!I ~
lrmilan aonra Ui •ta ,,,,,,.. 
rd .Wdf fGllllllllOlll•
da IUmwrtlda lrGl"'lflır. 

Yal ,.,.,,,.,,_ 1/fUllru 
i1Ulllaki ajırlılc, llteldntlen 
,,.. eUl kilo lala oldulrı
,.. glJre Ktınıntlnın yum-

rrıla '110 kilo alırlıfrnda 
derMldlr. 

.Aons,,.,,. lllU .. ,.. lgbı
u l/flPft en 1aefbr ,,.w;.. 
oanl(ll'lll """'"'1dan 6Ue 
bu ,..,. iıA>wtlt .,.,, ... ..... ,, ........ ,._ ...... ,.,, """' .,,,,,,.,,, ...,.... ,. ,,,,,,,,,..,..,. 

Diyordu. 
Dalpı dalgın Mahmutpap yoku

ıundan inerken, birden kulağıma bir 
ses aka~tti : 

.... ., - - ·.· · · •e::ıli ba,ı! 

Baınnı çevirdim ve kendi kendi -
me: 

- Aman .. bu aeneri de bugtın ba
na mı musallat oldu? f 

Diye Söylenerek ıokağa lavnl -
dım. 

• • • 
Ertesi gilnU mektepte, iki yıldır 

dargın bulunduğum hesap muallimi -
nin oğliyle banımııtnn. Hakkı bana 
bir cemile olarak dedi ki : 

- Şu muadeleyi al, ezberle.. Baba
ma senden bahsettim.. Çok acıdı: "O 
diğer dersle de tam nıµnara almıt bir 
çocuktur. Sr-ıfta !:almasına vicdanım 

razı olmıyor I" dedi.. Ve bana, sana so
raC'atr rualln halleclilmi§ !eklini verdL 
Garilyoraun ki, aenl candan seven ve 
dUıUnen bir arkadapnmı 1 Artık be
nimle darğm dunmyacabm, değil mi? 

ATbdapma tqeldrilr ederek Jınti -
.bana pdim .• Muvaffak oldum.. Ve 
sınıfta kalmadım. 

Pazar ola Hasan Bey o gtınden 
beri kafamın içinde bir muamma gibi 
kıvrılıp kalan dplerdeıı biridir. 

Oiuz Aralan 

Bugünkü Bilmece 

• 

Soldan ufa, ve yııkandan ap!J 
ayni manayı ifade eden bq harf. 
il ve çok samimi bir doatun\UUID 1 
Hergtliı •izinle göı :ıUrllm. Beni aev

dlibıize kanllm.. ÇOnktl her ıUn be
ni arar, bulW'IUJlusl HenUz Uç yap -
dayım, fakat hepinizle dertlqirlm. 
Bildiniz mi ben tdmlm? 

Hediyelerimisı 

Birinciye çok %arif yazı &ıömı, 1 -
~ciye bir kilo tekerleme, 3 Uncilye 
bir dolma kalem ve aynca 150 okuyıı
cumuza da muhtelif hediyeler veriyo -

Bilmece müddeti 15 ıGndUr. 

Düğmeler 
Tersi Salamonun dü»lnma bir 

mutteri gelip birkat elbiae beğenir Te 
paramı saymadan evvel sorar: 

.,... Uml Bu elblH acaba JaaHa ko
,_ ,U.I. m11 

Slamon &ilerek cenp verir:ı 

~ '"phe ~ bl=yial HaUıt koyun 
JW; ... N ... , WE itte.. ~ .1ı:ıl -
miJd.eriaıdca dilime yapeq1'ır. ~ 
me,dandal 

Karnım çok ~·· bayıldrı:ı. 
Açlığa hiç yUzüm yok. 

Çorba içtim, lyııdım, 
Batka ıeyde cCSrim yok 1 

Dev gatJrusul 

r 

Bu resmi görilnce bir daha inandık 
ki, insan kadar kuvvetli hiç ~ir mah
lt\k yoktur. Kalifomiyada biİ' pehli
vangenit bir tah~ ilıtitne iki at ve 
dört muhafu koyarak bqmda tutu -

yar. Bu adama Amerikalılar: (Dev 
yavrusul) diyorlar. 

Aç ouramam, herıey yerim, 
Midem hiç , o k:ıta-ıaı:~ 

Kakaoyu severim.. 
Adım pktı: Yaramu 1 

- oııum, d8nya mr 
mi d6nflyonls? 

- Geçen ıene dGnya 
baba ı Fakat, bu aene bls 

HABER 
Çocuk Sayfası Ku 

1-11-934 

ŞEN FIKRALAR 

Şair taslağı 
• Bir pir tulağr, yazdığı bir kaside
yi ilatatlardan birine okuduktan son-
ra: 

istikbali Ve 
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Yıldızların, hala tesirini muhafaza 
ettikleri çocukluk hatıraları nelerdir? 
tı Yıldız 
llatırasını 
Anlatıyor: 

..... - - -..... _, -
~ (Hususi muhabirimiz
~ - Hemen her insanın batın
~ Çocu)du~nda, 0bü~~üğü za
~~ ÜZerındekı tesırıni kay • 

ı:ren bir hadise ıeçmiıtir. 
ı! büJiik bir J&ngm, bir dü

Y6k hatırası ıibi ... 
llld"I • ''Y ~ 1 en~ ıldız,, denilme-
~- nih_ayet bizim gibi bi

.. ~ olan ımema artiıtlerinin 
it ~le hatıraları Tardır.. Mesela;_ Meaeıa Cin Harlov'un bir tür
~taına.dıiı çocukluk hatırası, 

"fi babaımm'kendisine hediye 
Ye ldiçük bir domuz ya'f1'11ıu __ ,..._ .... 

lL.r arı Yekilen bir arabadır. 
~ loy bu araba ile sabahtan 
....,__ • kadar evinin bahçesinde --......,. 
~~ Şerer diyor ki: 

1- h l un_utamadıinn çocuk
"--~1 ııze aCSyliyeyim. Ben 
~ tela~en, Gal prenıi, dol
lllİftl. O.. il' olan Montreal' a gel
Wa.1911 ....__-,ılıyan mektep ta· 
~ ~ben de vardım. 
di. Bu had" Te gtiltımee • 

ııe b,...:_ •. ' -.,..... ıçın en unu· 

,.:,: kranort ile ilk defa ti*' llditi ...... muhafa. 
~ir. Salaaede lönnUt 
~ L~9:,D damı yapan bir dan
ı...;. ....._etleri onun küçük ka-

J Jedetait kalmqtır. 
'-ı.L ._ Mak Donalcl'ı M • ~ııı . --Te il .. onı ~ ......__ .!_Şen dul,, filmini çevi • 
-"'91l .vırdtbn: 
-..a· ~ ır tGrlG İzini ıilemediğlm 

\;_ ~. uk hatıra111, dedi f·-· b• 
-.cl1&edir B· , -ı ır 
~ bir· ır ıGn, fte d6ner-
li..L' • adam tramYay altında 
~. parp.l•nmı..t· B f • "" tabit 1 T"• u acıya· 
~ ora~ •11ttam. Gazlerimi bir 
I&, Iİlladl :.:.J'lralnıJıordum. Hi· 
'Nı-t' . Yaya btıidiiim za· .... Tı-..ııı--!_ ötu.au -.~ ... 
' ile büt&n HoliYUdu ma
l-. ..,_~olan Mari Dreaaler
'ltftl SOc:Qld Ja kadar muhafaza 
~ 1lk hatn.aı, •Jni za· 
~~ hantmda büyük bir 
~ J'&pınlf •e onu sahneye 
~ M':, olan bir hadisedir: 
1, lait Pi) IDektep arbdqlari
~-i OJna,ordu. ()yunun 

~ ~,.::: kaydı Te aahneye 

--~ ~· Etraftan 
4-. ~' 'fflrlf/fa rrken. Mari aya· Oıtte: Dayna Vinyar Dk korkusunu b11l JP!•maktadır; Yanda: Morin O' Sallaven: Con Kravfort, çocuk iken 
b..;,._ ~ ~ 111~ Yllpıyor • g8rd0fil dana8ztln bOyOyOnce de tesirini un~: Cin Harlov lıe babamım kendisine mini mlni iken verdiği 
L.::"'let bir ko aa itibaren Mari domus arabunu, bu ıGn otomobile tahvil etmif\ir. 
~ ·~ lllecli &l'ti9ti olmaia •• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••aa•••••••••m••••••••0 •••••••••0 ••••••••••••••••••••••••••• 

......... 1 __ • olan Dayna Vinyardm çocukluk J olarak, altı ya1mda iken, kendi· 
~ ~ •lneına aıtiıti ol· hatıruı umumi harbe aittir. Day- , ıine .ahnede bir 1'01 verilmiıti. Ve 
~ -eı iae ~eri Terl:JOl'du. na Londradaki evinde, yatağmda . ~ ~ rolü, juta yemekten i1-retti. 
:.-...... Dala. d 9Ykeltrqlık yapı • uyurken müthit bir süriiltü Te ~ 9.; ~ Mec lYenı ile Nevyorkta otJır-

lll'thl ora- bu tüzel aaramtr ile uyanmıftı: Zeplinler dulu ıırada, kqın kar topu oyna• 
~ -:.:.:u. Çünkü Londrayı bombardıman ediyordu. c!ıit pmantarm hatırasını taklar. 
~ 'lllt ~l • • • Te hatıra. Şimdi bile, Dayna, bazı pceler L ... "':!' _ •e .._:::•ıııı ıezerken sıçnyarak uyanmaktadır. ~ ~ Mey Klerk ile lzabet Civıl 11 

Cbarles Laughton filmde .. 

''Altı 
Karılı 
Kral,, 

Bupne selene kadar bir çok film
ler sördiik ve de sörec:eiiz. Bqüne ... 
lene kadar ıördüfümüz filmler içinde 
"Dilenciler operuı", "Mustafa", Ha1a• 
bm ..... feda, Şehir ıııklan, sibi ha
kikaten ıüzel olanlannı ıördiik ve bu· 
süne plene kadar bir çok filmler için 
"menimia en ıüze1 filmi" denildiğine 
de tahit olduk. 

Bu, bir mevaim ~nde Mlki elli film 
için tekrar edilen "mevıimiıı en cüzel 
filmi" kliıeaini, burada "Alb kanlı kral" 
filmi için tekrar etmek iıtemiyorum. 

Yalnız pnu - eier varaa - benim 
zevkim ve görüıüme inanlara temin ed. 

bilirim ki, "Alb kanlı kral" filmi Iİ· 
nemanın haldı olarak aleyhinde hulu· 
nanlan ıuaturacak kuvvette ve süzel
likt• bir filmdir. 

• • • 
Çeri Lafton (<lıarlea Laqlıton) 

alb kanlı kral yani aekizinci Hemi ~ 
lW yapan artistin iamidir. Ba iaim, 
sinema ile alik•dar olanlara .,.bana 
deiiJclir. Fakat Lafton'u, ıimdiye ka
dar Amerikada yapılan macera filmle
rinde cani, katil, haydut gibi "fena a• 

dam" rollerinde gönnüıtük. Bu büyük 
artiada ~ _, __ ....wı-

ıwl IPa J~ a- Ueminde 
faali7et• ppneal " ona mlldm Wr 
rol vermeleri İcap etti. Bu ro16n Jam. 
cliainc verilmeaine, Landon film de mi
him bir umur olan rejiaör AlekMnd• 
Korda'mn da 7U'C1am oldu. Korda'mn 
Macar olduiun11 da burada kaydede
lim. 

• • • 
• Alb lranh kral" filmin tDıkp ... 

midir. lqilizce uh "Sekizinci Henri'niı 
buıuıi hayatı" dır. Sekizinci Hemi on 

betinci aaır bqJanııcmclan ortaama ka· 
dar lqilterecle hüküm aünniif, ın-.. 
har hir kraldır. O nmanki AYrllp.'I a-
leminde büyik bir rol 07JMlllUtbr. Gü
zel sanatlara olduiu kadar ıpora da e
hemmiyet ........, bunJan tqvik eden 
ve bizzat metıul olan bir kraldı. Yal
mz, hemen bütün krallar sibi sefih ve 
zalimdi. Hayatında alb defa evlenmiı, 

bnlarmdan ikiaini idam ettinniıti. Hat• 
ta biriıini idam ettirmek için bilhuıa 

Framadan, Pariaten tuvalet ıetirtir 
ıı"hi, huıuıi 'bir cellat ıetinniıti. Vakıa 
kanlan da onu aldatmıyor deiillercli 
anıa. ... 

• • • 
Film, tarihi filmJerclen tariri hald 

kate en ıadık kalmıı olanıdır. On betin-
ci uır koıtümleri, bizzat kral ve kra
liçeler, o zamandan kalmq ve bugüa 
lnıiltere müzelerinde mevcut olan n
aimlere, tablolara bakarak aW.ndmJ. 
lmf, ikinci d.ecede rolleri 'J8PllD)ar bİ• 

le o tablolarda mevcut phai,.etlere ben
zerlerden aeçilmiıtir. Bir kelime ile, 
Sekizinci Hemi ile etrafmdakiler, tam 
bet yüz aene aoma ıinema denilen ha. 
rikullde icat De tekrar yaptılmqbr. 

Bu film, li...,.nm neler yapahile
ceiine bir miaal olduiu için, muhakhli 
löriilmeaİ ..... Wr filmdir. 

fa. 
' :,..._ir. \'e eYind --=~· Buıün Morin O' SalaYen'in de hatıra· .1.. tetriniaani 1918 de mütarekenin 

-,: e ır atelJııeSi ıı buna benzer. O zaman Dublin Karikatür Müsabakası imzuı tenliklerini, çocukluklvr • ~ H A B E R 
~ fKını tehrinde oturan Morin İrlanda i.. nm en kıymetli hatıraları olarak 1 
111.-::'. .. ne mahdut yanında, aıi lrlendablarla İngiliz hit olmuftur. ..ki.maktadırlar. Karitator mflsıbabsı bıpo!IU: • ~ı dunyaya 

Y&Ymıf kunetlerinin bir çarpıtmuma ta· Helen Hayıı'm çocukluk batı· Llda Terfik ,_ 
raaı pek tatlıdır. Çünkü ilk defa 
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lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonunda 
Sara Semti Mahalful Sokaia Cimi Emlak HiuHi Hiueye ıl'9 :f' 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
..... A--. ...... Ne. • 

T.W.ımel ....................... No. • No. •• bammen ko•..., 
1416 Beyotı. Ferikly Kartahlf Ana Met. 99 115 mllkernr Tamam 4455 T. L 
1418 " "" ,. Ana Met. 97 1 ıs mlkener ,. '4!6S T. L 

Dit tababeti m.adeblne 1419 ,. " Raa Ar .. MeL 237 112 mllkerrer ,. 3561 T. L 
gelen talebe a 1 1425 Topka.. KDrkvl.. Koltak Abpp baae 18 1/8 50 " 

Dit Tat.IMtl mektebim ha• • 1428 Galata Berekebade Şerlleth... Ana MeL 2! SS 77,S0/80 669 " 
•pek u Balpr taw. ........ 14St Eytlp Toppalar K.tla Kıp baae ye mafua 65·67 11,5 30 2875 " 

1438 Tanb1a Tanbya Ayayul Ana MeL 103 14 Tamamı 618 " 
Bmnm ..behl Bal.- lalklısıwd • 1440 Ecllrukap1 Haamablclclia Klrkvl Ana Met. 22 11 " 220 "ıf! 
nin barice dhb pbrtmamuıclır. Yakanda nufı ymh p71mmblleria mtWd1etlerl bir ay •lddetle pazarlıkla aabp pkanlm11br. ibateleri 1425, 1428, 1430, fi' 
Buna nmbbll Smiye, MllD', Ro • .... ,ahlar 17-11·9'4 camartell .... 14S8 1440 mmanblar 18-11·9'4 puar pi ... ton dlrtte yapılacakbr. Abalarm Galatacla 
manyadan fazla talebe plmlftlr. Kredi Liyoae Banlra....ıa Nbf k..U.,onaaa mlracaatlan. (698') 
~~~~~~~~~----------------· ............................................... ... 

Kamaşhrmıyan bir ziya ile 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Mafualardaa oldafa ıibi Yitrinlanl• de pplak, b..,bnca 
llmbalan maldıfbnaak 1111.-. 

~ 41 

HülBsa Olarak 
IYt DAlalTILMIŞ VE TAMAMEN MON-
TEŞIR BiR ZIYA V ASiT ASJLE " JYI 

OPALiN CAMDAN DIFFOZORJER 

Yt.YA '(iNDiRiCi')" TENViRLE 1!{. 
TIF BiR ZiYADAR MUHiT MEY· 
DANA GETiRMEK UZIMDIR. 

iYi TenVIRI 

VERESiYE 
OLARAK YAPAR 

Istanbul Ziraat bankası sabş 
komisyonundan: 

r Sablaceklan Jromiqoaamuzca paetelercle ilb eclllm 
Gayrimenkullerin ihale bedelim aaJrinnıbadll._ hoaoea oluak 
kabul edilmekte olcluiu slbl keaahk l&btlan mahtellf ..-.. 
lerde ilin edilen pJrimenkullsin enaf •• Yui,.el.Ue ~ • 
iti müzayedeleri baklanda izahat almak iati7enlerin pnteter. 
de yazılı doı1a, ura numaralarite lromilJODamma mlracaat
larmda taleplerinin iı'af edilmekte hahmduiu tamhan ilin o
lunur. "7137,, 

HALiS iNEK SüTüNün 
kilosu 17 V2 kuruşa .. 

Saf w temiz oltlııfandan lııızıır oe 
emnigetle içebilirainü. 

Keailmni bozıılmaaı olmatlılıntlan 
iatedifiniz oe lbun oldufıı zaman 
luıllanıraınız. 

En ne/ia malıallebi, •lttlaç oe her 
titrli gemekler gapabilirainiz. 

Kara •itti eoini6tle 1ıer zaman taze 
i11111c dtlJdlJ.r. 

Mııtbalıınıztla ralıatlılc, lcolaglılc oe 
temizlildir. 

Size lıalcild inek dtlbılln lezzet oe 
ne/uetini tattıracalctır. 

Bakkalınızdan isteyiniz. 

ye r. 

Cumadan bap. sOn1erde ıaat 
c2,30 ...... e ,., acm t1tanb:.ıı Dl -
·.anyollı Ho. 118. . 

Mı.ayen•hene w n t.lefonu: 
zı3gs. Yubk lkamttllh telefon•: 
KandD1I Si, Bqın.,i 41. 

Ôz Türkçe ilk roman 

Savaştan Banta 
Yazanlar: (Vl-ltlf Ue 

ÇUrUkeulu M...,et 

Yeni çıktı 
F1J111: 100 Kaaae 

------ııımm-----------DIŞ DOKTORU • 
Obeyt Sait 

Fatih KarqomrUk Traam.ı 
. daralı No. 4 

Yeni fteplıat 

F otggraf Haberleri 
B'llla lülad D7m pba ....... 

~---------~---------11 raf ..._lert. ..__da 1'le,.., 

S P O R POS TAS 1 ... 'l'lrkl7e" dbJa 11141NJerlae alt 1 
...... tbatro, ıpn " ... ,. dair 

Memlekatimizde Ye ecaebi memleketlerillcle bltlll apor n 
g~:ik hareketlerilli Ye ıporca ı•açlite Terllmeai llllm sel• 
yeni tekiller bakkmclaki yazıları mmtaıama takip etmek W.. 

yenler mtbabımru S P O R POSTA S 1 nı olmmahdırlu. 

lGk dlel l'IBlmler ftl'm. Bmdu 
......... IUlmet ....... .. 
118. aa'atUrlarmmdu ıu.. ,. 
Vutl Raa lleJlen Gir Alrat. ... 
ter redmD lılr JUlldyle de stlslenmlt
Ur. Blıfad .,.. ... dddea ..... 
fak olan "Foıotrat Haberleri,. .,. 
maunu oklıyaculan11111a bll1w
ta'f.117e tderis. 

Taggare Pigangoaıı almak suretile lıem 
mlJdafaaaına hem memleketin imarına ... ,.,., 

kesenize lıi~met edersiniz. Keaeai do~ 
H ery rde fiab 5 lr""lflur. mat14k okaJUDm. 

-- Doktor • 0,..tlr -• 
Ahmet Asım 

Doğum •e kadm baltıhldan 
matebıam 

Doktor • Operatlr 

iffet Naim H. 
Cerrahi baatahklan mDteh.._ 
Maayene audan: IC)..12 Ortaköy Sffa 

• yurda. 15-18 8a°Jıa istiklal cad. 19 
- T.W. 1 " '6901 -

w apartman aalıibi olııraanıu. 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisf onundall 
Sara Semti llahalleai Sokajı Cimi Emlak .Hilleli Hi11efe ~ 
~- ~-
1129 Ortaka, Ortakly Zlaelrlikaya ICaıir dllkkla •• odalar 24 5-SO 
1501 Bl,lkdere Blylkd.,. lskeaayi eaki Hacet Jeni ArN metreıi 665 · 1·27 Tama• 
1502 Fener Tnkli Cafer Kiremit Abpp bane 62 1·2 
1505 Erenlrly Boatucı Çatalçeım• Ana metresi 112 33 Tam .. 
155' Kmabada Kmalaacla Yeni LiftdJ• " • 1930 20·22) • • 'n2 
15'2 ,. " Karanfil " • 483 58 ., 386 

Yakanda eftafı ,...ıı pynmenlmlleria 25·10·934 ubfmda •tlfterl halmadığıada• 11h1lan bir hafta mllddetle asabi~ 
a.i 1·11·954 Per ... be Rlbll ... t oa cllrttecllr. lbale bedeli n peJ akcam nakit n1a a•Ji•dlubadll boaOliladar. ~:Z~) . 
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..., 1 ikinci terin lv..i4 HABl!R - Akıam Po•ta•• 

lstanbul Viliyet Muhasebeciliğinden: 
Zat maatları uhiplerlnln Tetrlnl•anl 934 ikinci altı ayhk yoklamalarana alt cetvel 
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_. EminanQ kazuı Beyof lu kazur Oıküdar kazur 

Aslım yetimi• 
1 - 350 

351 - 700 
701 - 1050 

1051 - 1400 
1401 - ili 

Mülkiye J'etimleri 
1-300 

301 - 600 
601 - 900 
901 - ili 

).ı. tekaütler! 
501 - 5300 

5301 - 5600 
6601 - 6900 
5901 - 6200 
6201 - 6500 
6501 - ili 
Mülkiye tekaütlerf 
3001 - 3300 
3301 - 3600 
a&01 - iia 

ilmiye Ye biuemab Yat.aniye avansr 

Fatih kazuı 
Eyüp ıiteai 
Aık•.ri ye~mleri 

1943-2200 
2201 - 2340 
Aı. tekaütleri 
5075 - 5250 
&281 -546Z 
Aı. yetimleri 
7391 - 7550 
7551 :_ 7766 

Kuımpqa - Beyoilu (Pqakapııında) 
Aı. J'etimleri Aa yetimleri Alkeri ;yetimJ..-i (Pata kapımada) 

4001 - 4200 l - 175 2231 - 2468 
4201 - 4400 176 - 350 2469 - 2732 
4401 - 4670 351 - 520 2733 - 2980 
ilmiye, Mül. yetim 2981 - 3226 
6001 - 6110 521 - 712 ~7 - 3478 

Mülld18 yetim 3479 - 3800 
611J - 8410 
Aa. tebOtleri 
5001 - 6150 
~ı -8450 

2001 - 2151 Mülki,. yetim 
IOOl - 5300 

5451 - S800 
5601 - 5750 
Mülkiye tekaüt 
6201 - 6275 

6271 - 6375 
6376 - ili 

ıısı - 2300 
2401 - 2500 
Aa. tekaütleri 
1001 - 1200 
1201 - 1400 

1401 - 1860 
Mülkiye tekaüt 

3001 - 3250 
3251 - ili 

Samatya ıiteıi, Fatiti: 1 nci ılte 
Aıkeri yetimleri Aıkeri yetimleri 

1147 - 1400 l - 300 
1401 - 1700 301 - 600 
1701 - 1942 601 - 900 
As. tekaütleri 
4283 - 4500 
4501 - 4700 
4701 - 5054 
Mülkiye yetimleri 
7059 -7390 
Mülki,. tekaütleri 
8576 - 8958 

901 - 1148 
2341 -2600 
2801 - 30IS 
Aa. tebütleri 
3501 - 3800 

3801 - 4100 
4101 - 4283 
1413 - S900 

Mllki,. y ........ 

4J701 - 70l4 
77n - 1100 

5301 - 5650 
Aı. tekaütleri 

1 - 200 
201 - 400 
"401 - 600 
'601 - 800 
801 - 1000 
1001 - 1400 

Mülki,. tekaütlerf 
flmiye pefln n avam 

4001 - 4200 
4201 - 4600 

Fatih: Z inci aite 
Mülkiye tekaütleri 

M611d19 teb8tlerl 
8201 - 8579 
8980 -13SO 
Jlml,. 'n aYUU 

( 1-200) 
( 9801 - 98&0 ) 

bir 

• • • 
Şnketin, arkaclq1na tamdıtım 

aöylediii zat, Halil Lutfi Beydir. 
Ve Şevket, Halil Lutfi Beyin 
çok uzaktan akrabaaıdll'. Aftu 

sonra hapiahanedea çıkan Şevket, Halil 
LGtfi Bey buluyor, Ye ona: 

- E, diyor, artdr senin aibi akraba
mız olduktan aonra da İf peıinde taban 
pat'atacak deiiliz a... Uçlan bakalım 

papelleri-

Halil L8tfi Be,, bu adama, Wr mik· 
tar para, bir hayli, amma bir ha,ti de 
nuihat veriyor •• 

Fakat beriki, paraya avucunu açıyor 
n naıihatlara kulaklannı tıkıyor. 

Hem. Halil Lutfi Beyin kendisine 
yaptıiı iyilikleri o kadar taWi telikki e
diyor ki.. Ona adeta, borcunu seç eda 
eden bir adam muamelesi yapıyor. Ve
rilen bir elbisenin hiraz eıki oluıuna kı· 
ZIJOI"• Alclıiı paralan, kafi cleftcede 
yeni olmadıldan bıkdinle deiittirilme
ıini iıtiyor, iıtedikleri tamamiyle yeri • 
ne setirilmeue hiddetleniyor da.. 

Halil LGtfi Bey; lutullanmn bir cü
rxm sibi yiizüne wrulmaıma çok Eazla 
dayanabilecek kadar çelik ıinirli defi). 
dir. 

Fakat beriki, taleplerini azaltacaitna 
arttmyor, n bir aiin ıelip: 

- Ben bir motör tutmak mecburiye • 
tindeyim. Zira ulcerlilcten kaçınak icap 
ediyor. Bana 300 papel ver. 

Halil LGtfi Beyin bu talep kartıaın
da röZlerf açılıyor, " akrabalık vazife
sinden al olunmak !ıtiyor .. 

Beriki, ha nd cnahnu alınca: 
- Yaı di~- Dııımek öyle.. Fnka-

Kadıköy kazası 

Aa. J'etimleri 
3001 - 3250 
3251 - 3500 
3501 - 3700 
3701 - 3950 
3951 - 4250 
4251 -ili 
Aa. tekaütleri 

5001 - 5250 
6251 - 5500 
5501 - 5750 
5751 - 6000 
6001 - ili 

Mülkiye yetimleri 
1- 151 

ısı - 300 
301 - 450 
451 - 650 
ss1 - ila 

Mülkiye tekaütlerl 
1500 - 1750 
1751 - 2000 
2001 - ili 

Beılldat JCazaıı 
Aılceri J'etimleri 

l - 250 
251 - 500 
501 - 750 
751 - ili 

Mülkiye yetimleri 
3501 - 3750 
3751 - ili 
Aıkeri t •kaütlen 
1601 - 1800 
1801 - 2000 

iade bir anda üç yüzlira Yeremiyecek 
kadar inaaniyetaiz kimıeler, inaanlar a· 
rumda failaclır. 

lıte, Halil Lutfi Bey kurtaran, bu 
tehdidin verdiği korkudur. O, ton ~
yaıİ ıuikaıtlerden de aldığı ibretle, çok 
ihtiyatlı davranmak lüzumunu hiaaedi
yor. Ve vaziyeti idare ediyor. Bundan 
tonra zabıta bütün sabıkalılar üzerin
deki dikkatini ve takibini Şevket üzerin 
de de arttmyor. 

Ve onu adnn aclnn takip ediyor. Ni
hayet batta anlatbiumz gibi onu; cür
mün& iılemeden, fakat cünnü meı
hut halinde faka baıtmyor. 

Bu ıuretle de Halil Lutfi Bey, Şey.. 
ketin Eeci bir akıöetin e uğramaktan 

brtulu1or. 

• • • 
Bu garip hidişenin hiklyeılnl, mu· 

hakkak bir ölümden kurtulan arkadıt§l• 
nma seçmİ§ olıun demekle bitiririz. 
Dün,, Halil Lutfi Bey, kendisini ziyaret 
eden bir muharririmize Şevketten ba
hiıle ıu •Özleri aöylemiıtir: 

- Mübarek, bizi de kendiıi gibi 
bankanın yolunu bilmezlerden zannedi
yor ki, evimde para bulacağım ummuı. 
Sizden rica ederim. Bunu yazın. Zira 
ilave etmezıeniz, kolay dünyalık sahibi 
olmak iıtiyen açık gözler de ayni tabi
ate diıerler, ve bu, nahoı ziyaretlere 
uframaıma ıebep olabilir •. 

Muharririnüz ona, bu yan taka rica-
11111 yerine getireceğini vaitle aYı:'lırken 
kazaz de gazete ıahibi: 

- Bir ricam, daha var .. demİf '"ha
yatım borçlandıit n bu iti idare eden 
batta poliı müdürü Fehmi Bey olduğu 

halde kıymetli zabıta memurlanmızdan 
Be:roilu merkez memuru Huluıi, Pan
plb ter komiaeri Kazım, Bomonti ko. 

miıerl Nazmi" Ramazan Beylerle di
ler reımi n ıivil memur efendilere çok 
mütefekkir olduiunnı hildirmittir. 
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Az masraf - Az klrla 

En nefis ve en halis kahveyi en ucuz satan yalnız 

Osman Ef. ô§lu 

KURUKAHVECi A. iHSAN 
TicarethaneSidir 

Satış ,.. Y.!ri ... yc:lnız ; 
Istanbul, Talıölis sokak, sahibi olduğu Kurukahveei hanı albnda 

~"'TmllBJBMWllllllll!ml 

ankara Şehri içme suyu 
lkomisyodundan: 

22 - 10 - 1934 tarihine müaadif pazartesi günü ihalesi ic
ra kılmam 111 hOru malzemesi tedariki ve f erfiyat ameliyatı 
münakalUI 22 - 11 - 1934 tarihine müaadifpertembe günü
ne talik edilınittir. 30 numaralı ıartnamei fennide çelik bo
rular mukavemeti milimetre murabbaı için 34 - 35 kilogram 
VP. gerek 800 m/ in ve ıerekae 400 m/ m lik çelik boru aihanları 
8 milimetre olarilC nazan dikkate alınacaktır. ihale 22 - 11 
- 1934 tarihine müaadif pertembe güni W.t 15 te Atıkarada 
I§ Hanıiida dörc1üdcü katta Komisyon dairei m&ft.UWmda icra 
kılınacaktır. Fazla malGmat almak ve tiitfiame ıarmek isti-
yetlerin Komisyofti müracaatlan. (7187) 

lstanhal lthdlat Giimrüğü Mliilürlüfi1riden: 
120 lira 5Ö kimıt bedeli ltqifli Sirkeci rıhtımında ki in 

Gümrük kimyahanesinin denize nazır pencerelerinin harici doğ
ramalarmm yeniden imali olbaptaki keıfi mucibince münakasa 
ve itliaii.t kanununun on •ekizincl maddesinin A fıkraıma tevfi
kan pazarldila yaptm1acajmdan talip olanların T q~ıaninin 
20 nci Salı gün saat on d8rtte lmirttt.1 ltbiflt (:;umrtJfUnde nıu-
te§ekkil aatm alma lc:omityonuna müracaatları. (7298) 

inhisarlar lstanbul baş müdürlüfilnden: 
Birinci tabiü~ ilmati müıkitat bey'iye ruhaatiyel~rinin 

ikinci taksit için tebdil muamelesine 15 Teırinisani 1934 tari: 
hinden itibaren bqlanacaimdan müakirat ba1ilerimizin nüfus 
cüzdanları ve ikiter ad~t f etoiraflariy1e birlikte eski tezkerele
rini dtif tubeinize ıetiHneleri lhiid8it. Bu teliclil muanıelei 

5 - 12- 1934 tarihine kadar deY&JD edecelttir. 5 - 12 - 1934 
gününün 24 üncü saatinden sonra yapılacak yoklamada tezke
resiz içki satanlar ıörülüne haklarında muamelei kanuniye 
yapılacaktır. (7141) 

imal de San'at 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

Müstahzaratıt\da: Nefaset 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 1enelilr ayna ıaba Ozeriade devamlı Ye metekAmil bir çalııma ıayesiade 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikaaının elde ettiii muyaffallıyetin mabıulOd&r. 

Halkın •hbat ye menfaatini dOşlinerek, mDıtabıaratının en fenni n11itle imaline çalı• 
şan ( Çapa Marka ) fabrika11 iftirak ettiği yerli Ye beynelmilel ıergilerde fevkalAde alhn 
m 11dalyelerle takdir Ye taltif edil mit Ye daima ııbbatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
J. alkıa rağbetine mazhar •ımnıtur. 

1'ercib: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir• 
Bu sabada Yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Kutu ve torba pınnç unlın 15..-50 ifambli: paliet n kutu Karabiber 
POre tıe çorbaldi M~tti••k " •• ., ,, ,, ,, ltıteızıbib-' 

,. " Beıılr• ,, ,. ,, ., ,, " T arpa 
,, ,, Patateı ,, ,, ,, ., ,, ,, Yenibahar 
,, " Yulaf . ,, " ,, ,. ., ,, Klmron 
,. ,. Atpa •• .~ " ,. " ., Sablep 
,, ,, Faıulye ,, ,, ,, ,, ,, ,, Zencefil 
,, ,, Bakla ,, ., ,. ,, ,, ,, Karanfil 
,, ,, NülHıt ,. Kaptlll heyaı bllier Şife 
,, ,, M111t ,, ' Tuılaklu ., 

ve en nefti lll9aata i~n altiteM vı11•it1ift lh*ar ve imal edlllr. 

11/2 ve 1111 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcali, a a Matlca Tele on: 40337 

Istanbul Ziraat Bankası satış 
komisyonundan : 
Senet No. Borçlunun fımi 

224 Oıklldar Mecidiye ld5y0ndea Ali Naci bey 
202 Kartal Dolayolla kly6nden Ali kızı Eıma H. 
200 Y aloYadan Temk Ef. oğull•n Ômer, lsmail 

Halil efendiler. 
196 Y alotli Kadı ~iftllğidden Ramatan otlu 

İbrahim efendi. 
195 Yafoya çlftliflnden Hoca o;la Yakbp efendi 

GayfimeoL ulla 
Kayn 

Mecidiye 
Dolayoba 

Yalova 

Yalo•a 
Kadıçiftliği 

" " 

tiriıi 

Tar1a 
Boıdan 
Tarla 

" 

Me•ldl 
M•titelif 
Kiynltcl 
Kaıibi citarı 

Muhtelil 

" 

4 

6 

Metli 
mUrabhat 
12880 

920Q 
23000 

572t0 

194 
2ö7 
217 
192 

Kartal SofanMdan Ali oğlu Hacı Ali Ef. Soğanlık Tatlı Ye bat ,. 5 16660 
Kartal Ali ojla HO.eyin Ef. I(artal Bostan Meıeli ayiiıDa ı 65IO 
Kadll,ay lımail Hakkı bey Kuıldoğmu1 TarJa Hubtelif 6 '6140 
Şerife Salih H. ve Salih bey Bebek maa aı !ia Li;şk ve 3 bap hanenin berftcli Ykl 

tm 'ik ftumnası 
S. mllkerret 

13 
18 

167, 171, 169, 170 
J 
tb}, 103, 104, 105 

106, 48 
19 22, 2~ 24 60 
37 
53,54,SS,56,57 

101, l4, 16, 18, il 
mOJkiyet mahallinin 3/104 se lı miJe berveçbi vakfiyet mahallinin 3172 biiae•i. 

lıtiltraı etmlf dllltlklırı me&aliği yapılan tebligata riğmen 6demedilclerinden dolayı yulnn•a ilimieri yaula ıeYabn bankamıza birinci 
Cltrtci ft ıırada ipotekli ola& kualili ybkarıda ~ina meiki ve miktarları yazalı gayrlmeniullerl 1697 numaralt kalaiea Utfftldn ltit &tıçuk 
ay _muda~tle açık artbrmıya konulanı• te ıartnamesi 28·9· 934 taribinden itibaren bankamız kapıiına aetllıl,ttt. lbalel-111· 11 934 pazar· 
t~11 ıilnll Hat on beıte icra kılınacaktır. Pey akçtıi % C'ndn! Arttır"'a bf!delleri haddil&yık g3rlllmedifl la1tdlt111 fti ı8h lrtfirlb1n tiih· 
Jİdl '-ld ••lmalr lsere 111lu1edeye de•am olunarak gayrimen kuller T/-11-924 ;ah rttaU en '9k artbrana Hıale ecllletektİt. 2004 nu· 
•aralı icra Ye iflh kananunua 126 ıncı maddeıiaia diSrdiincl fıkrasını tevfikan bu gayrimenkuller 'Oıerinde ipotekli alacakMatla diğer 
•~adar°!•. hak!arıaı ve haaaıile .faiz ve murefa dair elan iddialarını ilk ilin taribindea itibaren yirmi ~ içinde ewakı mOı\.itelerile 
bddırmelenaı alrıı talulfrde tapa -meilltrile sabit blmatfıkça sahş bedelinin pey'aımılından biırif kalacakları eilattl• alakaclerama mukul' 
fıkraya tevfikan hareket etmeleri ve daha zjyada malumat almak iıteyenlerüı bankamız ikrazat ıerYiıiae müıacatlan ilin olnuar.6201 

7 inci icra clalreo!na..>' ~ 

M~cuz olup pataJS ... ~ 
karar verilen sandalye ~~'I 
elektrik ıoba11 S -t t ... _a -" 
aadilf eden pertembe JUi"" / 

ib°haren hirinci açık art-ur;; ~~ 
Yetilclirekte Hoca handa ~ I"' 
da önünde aatılacaİ11l~ ~ 
nn miıbaİlinde lıazır 'l,u 11 

olunur. (329) 



ASLANLI HÜKÜMDAR 

S0LEYMANIN OGLU-
Teftlka Ho. 78 

~- ICıırmlana tiullaan 
1 BiRiNCi KISIM 

~ ~Oft:vman &dm& htf dlaii teztd. 
"wqaa Kaidrede Ca:ft~d Jiil-i" 
~ Mıbra \lahfl ha)'ftll nı İçin Afrt
~içlerine aeyahate gdfmafta. Bir 

ttkeannm pu1l8Unda.D kendilerini 
~ kurtannıflardır. Fakat bu arada 
~~dakl Yavuzu timı•lilar 
.. l.İfidftf. utun aeneltt oniiinld IÇlft-
11 ~ beraber ldyÜ!ate pktıkla-
1-rı dJllla evlenmltler ve bir de çocuk -

0bıınııtur. 

JKINel KISIM 

'lııaan yeyiciler kralınm Karotö ~ 
.. dakl hakir !Wlrie.tni yanında 
• ia1-da dolapn bir adim nptetmifı 
~in.an yeyitiler ktalı bu hadne;i 
llrıİr ele ıeçlnnek lçln harbe Jıamr • 
... : .... • Cezaird"n 19 eair bdmı aat -
t.ıa ~ tetnm. etltd rehbetl tarafıh-
~-

~ aeııbet Tahir eSfr bdmWdan 
ftınınde Mriiil ırimtktedr • 

Onan batnı için hepsini ıerbelt 
ve bunlardan Uçttnll Abdul -

laıninde biriyle Mnrra 16tıdermlt-

---·-· Y•aaft: 
Rıaa 

ş,kip 

ırkdldM IMkiliatı.. ttrGklitot
du. Ollii, bi derin tllifiin1111inden 
7a1Ubda aidma Tahir UJUtlttdıi 

..w. Metnb, lledi, • diltilni· 
yonun? 

- Diitllncemin IODU aeJmiyor. 
Ne dütllndiliümil ben de bilmiyo-
rum. 

- r.ltattdi.kl akfaltanıt kim· 

lzmirde 
Hodo kahyanın 
kulesini basblar 

&mit J8 (Haıuıi) - Din Boüa· 
yada e1kl Jmm m.vldincl• Arnant 
HcM111 kilı)'Ullll kuleli.nele mühim bir 
SOTtut ..-.. oımuılurı 

llo~a Klb:ranm kuleiİ eP1 İıi!Mlf 
aftİ'İll4a um Wt bof*S iPıMlecHt. 
!Wıplllll ~ oimMilı Wt .... it 
ldfl ati iM ....... " l(ibpaıa -
Mtçiil Alidea n hWMitl•dir • 

Ali, 1*nlann kim 4tlduklarmı tor· 

IDUfluı'. Banlar hutalıkb haJY81l ara· 
ckldamu 'H mücadele memuru olduk • 
Janm tÖylemiflercllr. 

Bunlar ..ta ettafmda Wr tleltı tle
Jaiidttü MtiH Ali,.l 

- Hat41 w. 1naı.- • ptlll .. 
Dinllıletclfr. Çonk bpıtlan içeri si• 
......... Gç kiti de pefİBMa içeri siı' • 
mitlerdir. 

Us kltl lcutede ~ 90 Nfll
dakl Fatma H&liiilil 4a yabla;atak 
~ ..... t-aı- .. ~. 
aaa ..,.....,. .. ..,. Ut wkn* a.. 
m taw uac:illd•nm tlJB,_. Kili
,.._ .......... nende olliuiullu eor
maılarcm. 

Kadmla temle kalede para ol•• • 
lana~ı.. 

ılaalancdar lıe tatafr 1;1 .. ~ 
ıu, lıt btta 19tak llfUlll6a .......... 
t'tl liNtı ...,.. .. ~ .... ---~ p o o t 

Antepte güzel bir ti 
binası yapıldı 

Gaziantep (Huıuıt) - f nıaab tam 
ılç ay cle'ritfı '6en Gaziantep Halkm 
aahneıi, Alan piyeaiyle açdmıf 'ft u • 
llNdMID tak41rihi ... .,,,,, •• tır. 

Bu ıahne, öyle muntuam n muh· 
teeemdir ki, Türkiyemizde Jıtanbul, 
Ankara ve lzmir gibi bir kaç §dıri • 
mit lıtfıııa ediltfill takdirde hemen 
,. ............ .., ~ ,...... te .. düf .......... . 

• lbetN ""1tllflnde " 9 metre bo
JQDda olu lalmenin IOD derece mil • 
kmanel elmuı lcin his blr fedakirlık 
lan pldnlbnemt,tir. 

.,...,. ~ ·- ...,_. .w,.. 
U cldM itlllhU1Mdlt. Pedelala ._. 
........... J'8PMq IUJ&I ...... 
Wr defne dalı n bunun içinde kabart· 
Ma olaralı )'aPthntı Y,. Mıul,fi l*liae 
*"llaU ........ lhfM tahnıa iki atftfı 
• alfldaa ld dal tGılemelrtedir. Sala· 
-m kenarlanna .Joirw yekdiğerine 

mütenazir iki fırb INa:rraiı •• bunla
nn altmda üç llMJlluru müıelleain iç
i~ girmeliy)e yapılmıı buzlu cam fa· 
nuılar içinde elektrik ampulleri vardır. 
Bayrağın •e ampullerin üıtleri alçı

dan çiçekletle ıüılennılıtir. 

--s;ıonun elektrik terb"bab da ızU 
t>larak •• itina ile yapılnuı ve duvar. 
lata perlclıtlrllen ampuller buzlu cam 
fanuılarla kapanmııtır. Aynca lahne
yi ziyalandıran iki projektör ve üç 
reflektör vardır. 

Sahnenin daLili tertı1»atı da mÜ· 

•emmeldir. Sahne küpik mimari uıul
dt yapılmıt kapı ve pençereleriyle aı· 
rt bir evin en IGkı ..tonunu tanzir et

mektedir. HGllN, Gaziantep Halkevi 
aahMtiJ .-elı harici n serelue dahili 
ımanzarui7le her noktaıında ince bir 
aanatkir nıhunun bütün güzellikleri 

nl canlandırmaktadır. 

Kuşadasında sağır Aliyi öldüren er 
yakalandılar 

fmıılr (Haıual) - Jzmir Afırce • ı sara ki.gıdı kaçakçıhfı yaptıfı zaln • 
'* ıNıh\memeai pelı jakmda mühim blr taya haber ftrilmiıtir • 
._,_ da~ ribetiae bqh7acak- Bu ibbU' üzerine inhisar memurlan 
br. 

Ba ciuyet :raJaa bir zamanda Kuı· 
adumrn Acart.r köyÜnde iılenmiıtir. 
OldllrGten Satir Nuniyle mti'Uf AU 
Ef.ndl hmınde Mriıldir. Cil'Ulyet ~ 
11-*nlltt afbİ kl)'dea Süleyman öllu 
H......_ Yörük Süle;mu. Muaadır. 

Maznunlar lzmire getirilerek hapis
baneye komauflarclır. 

Tahldlaat üfhaai. hidu.nbl cere • 
yanını kı1&ca törle .,dınJattnakta • 
cmı 

- KD1Mw Ali ... hl Hle~ldft bir 
111iddat ....ı ....... dftftftclla ci -

ıut;lunun yolunu keserek elindeki kıı· 

rağını yaralamıılardır. Süleyman hak· 
kında bir kaç ihbar daha yapılmııtır. 
SUleyman bu ihbarlan yapanın Sağır 
Ali Efendi olduğuna kanidir. 

Süleyman kendi otlu Hasanı, krr 
bekçiıi Yöriik Süleymani n Mu1&yı 

kandırarak Sqar Aliyi öldürmeye 
karar vwmiıtir. 

Cinayet .W.il dört kiti Sağır Ali 
Efendiyi köy albndaki ıoıede bekle • 

miıler ve kınna tiifeii ile ateı ederek 
öldürmüılerdir. 

Düzcede tütün mahsulü bu sene 
fevkalade güzel ve bereketlidir 

l>üzçe, '(Huıuet) - Elli yaıım pahuma elden çıkmaıına mani o· 
ıeçkin çiftçiler bile bu yıl ıibi til· lunacaktrr. Çiftçinin biraz olıun 
tün mahsulü yetittiiiDi habrlıya· ihf y.aeı temin edili verse yüzü gü

IDIJOrlar. Havaların biru Jna ... k fecektir. 
fit,m..& l>~eaia titünilnü fazla· Belediye intihabında halk ka· 
lafbrmıt ve raciııi fevkalade gü· dın namzetlerine de rey vennişlcr· 
zelletmiftir. 811 yıl toprağın verdi· dir ...e kadnı1ardan inlıiba.pta kaza
it llttln a1tlft ıMll'fndedir. Düzçe nan dıa.. vardır. 

tütüncülüğü her yıl bir kat daha Bu günlerde berel·etli yağmur 
yübelmektedir. Yalnız çiftçiye, yağdı.Bazı köylerde ekin için renç 
1Mmbnm Mr ~ yıld!!' pİyasala· berin bir lnsmmm tohumluğu ol
rm durgunluğu yüzünden yardımı madığından ek"n ekcmemektedir. 
dolauımamıfbr. Çiftçi ' yardıma. Ziraat Bankaamın ihtiyacı olanla· 
tnu~r. Etki Jilda inhisar ida· ra toıhumluk buğday tevzi etmesi 
resinin verdifi avans mahdut ol- isteniyor. 

dulu gibl çıft.çinin yüzünü güldü- Yeni kaymakamımız seldz yıl· 
rememektedir. 7.eten azami yüzde 1 dır ta~.r edilme.mit yol faaliyeti
on 'Ddbetirri de geçmez. ne girişmit ve köylere kadar gidip 

2iraat Bankumm faaliyete ge
çerek sif~· prchmı dolamacak 
olursa 'bu fevkalade mahsulün yok 

-çiftçi ile temesa gelmekte Ye :hti
yaçlarmı bydetırnektedir. 

Süleyman Naci 
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Nazmiyeyi öldüren 
Osmanın muhakemesi 

(Baı taralı 1 incide) 
l irerek hem kendisine, hem de 
Osmana haftalık temin etmiıtir. 

Aynca da evinin kirasını vermit • 
tir. 

Uz Osman, ukerlilini bitirin
ce, tekrar Nazmiye ile birle,mif· 
tir. Fakat o tarihten itibaren hiç 
bir it yapmamağa bqlamıthr. 

Yalnız Nazmiyenin çalııarak aldı· 
gı bir kaç kuruta bakmaktadır. 
Kadmcağızm didinerek getirdiii 

bir kaç kuruıunu evin naf akuma 
•e mübrem ihtiyaç!arma ıarfetae 
ne iyi 1 Oıman, bu paralarla rakı 
içerek ıarhoı olmaktadıydı. Bu da 
l tİftDiyormuı gibi, kadmcalızr, 
fazla para getirmediğind~ ya • 
hut eve geç kaldıimdan bahisle 
ikide birde yorgana sarmakta ve 
fena halde dövmektedir. 

Cinayete kıskançlık sebebiyet 
vermit gibi görünüyor. Osman, 
evliydi. Eıki kanımı ve çocukları
nı bırakarak Nazmiyeyi alması 

kabil olamıyordu. Köye de dan • 
meğe mecbur bulunduiu için, 
Nazmiyeyi bqkalarma bırakmak 
iıtemiyordu. 

••• 
Mahkeme aynen ı<>yle cereyan 

etmiıtirı • 
EY't'ell lstintali karamametl, 

aoktor raporlan, Omıanm ilk ve 
ton ifadeleri Ye tahlil raporlan o

bndu. Okunan tahlil raporlan a• 
rasmda göze çarpan bir rapor var 

aı. Bu rpor, O.manm lnebo!uda 
yakalandıiı ııralarda beraberin
de bulundurduiu çamqtrlannda 
kan lekeleri bulunmUfhır. Ve bu 
kanların insan kanı olduiu zikre 
ediliyordu. 
Refı-Adm? 
Maznun - Oaman.. 
Reiı- Yqm kaç? 
Maznun - 324 tevelllltlOythn. 
Reiı - Ben sana J.&flDI ıoruyo-

rum. 
Maznmı - 26 - 27 yqmCJa· 

yım •• 

Reiı k.ltiplere - lstintaktaki 
ifadeai böyle midir? 

Katipler - Hayır efendim. 
Reiı maznuna - Y a.kalandığm 

zaman Ozerinde kan lekeleri ıö -
rillmüt ve bu kanm iman kanı ol 
duğu anlatılmıı, raporda öyle ya• 
zılıdır, ne derain? 

Maznun - Efendim kan leke -
ıi bulundu amma ben insan kanm 
dan ne anlanm. 

Reiı - Odanızdaki tahta!ar 
keailmblı bulunmuı. 

Maznun - Efendim ben kafes
çi ve marangozum. Bet altı ay e'Y 
vel kesip kafes yaptım •• 

Halbuki Oımanm kesip kafes 
yeptnn dediii tahtalar, kesik ola· 
rak yerinde bulunmaktaydı. 

Reiı - Odanızda tabammill e
diremiyecek derecede koku 't'V

mıı. On ıeki:s ıGn oturdutun hal• 
de duymadm mı? 

Maznun - Hayır 1 Duyaay&irm, 
.Oakar veya haber Yerirdim.. 

Osmanm ıorguau bittikten eon
ra p.hitler dinlendi. Şahiderden 
Halepli Nadide Hanım, Namılye
yt eormak Ozere Oamanm evine 
slttiiini, çtınldl Namıiye, fabri
kada çalıtırken ikide bir Cle ( ço
cuklarımı kocam knec:H, bana 
ba1le MSyltıyor. Şayet bir slhı gel
mezıem beni arayın) Cleditinl ve 
8yle aramafa çıktıfmr a8yledL 

Osman, Halepll Natllde Hanı
ma: "Ben Nazmiyeyi aten kocaP
ımm yanma ,&ıderdim !,, Clemif. 

Nadide Hanımdan aonra, ev aa• 
bibi Fahreddin Beyle Madam 
E9ter .e Fatma tmılnde l»lT kaclm 
ve diler tahitler dinlendi. Osman 
vekil tutacağını saylediiinden 
mahkeme talik olunClu. 1 

Müfettişler teftişe çıkıyor 
lstanbulda bulunan Maarif mil· 

fettiıleri OD sün IODra teftite çı
kacaklardır. Mufettiıler ikiıer ki• 
ıilik heyetler halinde muhtelif 
mmtakalara taksim edilecekler ve 
memleketimizdeki bütün 1.iaeleri 

Ve dalia J;una mUteaUili bazı ve orta mektepleri teftit edecek • 
sorgulardan aonra, reis: lerdir. 

- Hakkmdaki davaya ne Cll • ------------
yecekaln? Sen Nazmiyeyi bof-
mutıun, bir çuvala sarmı11m, on
dan aonra da yattılm odanın tah
talarını sökerek kadmı eve 16m • 
milfıün .• Üzerine aammak dök• 
mBııUn.. 

Maznun - EfenC:lim benim l:ia 
itten kat'iyyen haberim yoktm. 
Nazmiye benim yanımdan kaybo
luverdi, ben kendisinin beni bir&• 
karak kaçbğmı zannediyordum. 
Fakat kayboluıundan bir kaç giin 
gün evel oturduğumuz e•in kira· 
cılarından Markonun kar111 ıele
Tek Nazmiyeye gizli bir ıeyler 
ıöylemif. Ve Nazmiye ile uzunu· 
zadıya görüımüttü. O kadından 
da f üphe ediyorum. ı.r 

,v-. 'l'T:":\l ... 

- -

Mııavutkay J>olampor KJilbO 
tarafmdan verilecek müumere • 
nin bazı esbap dola1.19ile tehirine 
}Uzum ıörülmilıtür. 

ManiJyada aui.kuta ufnyan 
Yugoılavya Kralmm katli bi· 
diıeıi bütün tefernıatile Eclair • 
Journal ·film tarafmdan bu ge-· 
ceden itibaren 

Hilal sinemasın da 
Programa: illveten 

gösterilecektir. 

HABl!R -= Aktam _!'osta•ı 1 llclndtefrln 193~ 

Silih yarışı r=:m:m:=::::=:=====· 1 SiyaDl kra~ı 
Italga ile Fransa anlaş-il Gazı Hz. !ı (Da., tarÖ/ı 1 üıt""., 

•• •• eJc:ır 

mazlarsa ne olacak? H (! im bundan bir hafta e~el ç ~tıi 
r:. : •• t rdilJ" Londrada ihzari ıurette konu - h Bugün Mecliste sene- .! mek arzıunu zaten gos e 

ul ak 1 · d • ··~hı •· n b"Jd" kt d" ı m ta o an enız sııa an me- .. = .. = /"k t k' :: ı ırme e ır. 
l . b !·: ı nu a ıarını :: B b 'd (B v P) ~ ıe eaı ir neticeye varmazıa ve ı :: om ay a . . fi'ı 

mevcut muahedeleri de bozacak H sögligeceklerdir. U Singapor'dan çektiği bir telır9 ) 
1 1 "b" b" • ı: :: k 1 k d" • d 1 cveto o ur arsa, ne ıı ı ır vazıyet mey· ij Ankara, 1 (Hususi) - !! ra ın, en ısın en yanız . ~ 

dan ~lacağını lngilizce pek mü· 5: s. M. M. bugUn saat on :ı hakkının alınmak istennıetı -_.J 
him ıiyast bir gazete olan "Man • H bette dördUncU l~lmaını h zünden değil, idam cezasının~ 
çeıtr Gardiyan,, batmakaleainde i! yapa caktlr. Gaz 1 Hazret· H §ek1inden ve yeni vergi ıiıteı:; 
ıöyle anlatmaktadır: Ü lerlnln aöyllyeceklerl ae• il den memnun olmadığı cihetle iJtııİ 

"lıte o zaman yeniden rekabet nelik nutuktan aonr al·· tından faragat etmek iıted 
baılıyacak ve siyasi ihtilaflar bat Divanı riyaset intihapları yamıaktadır. •,J 
gösterecektir. Fakat rekabet yal· 1 yapllacakbr. EncUmen Siyam Kralı Projadhipok t1 

mz Amerika, Japonya ve lngilte • 1 intihabatı cumartesi ve L'ondra'dadrr. 
re arasında deiil diğer bahri in· i pazartesi toplantısında fi Kendisi sıkı bir inzibat aıuod' 1 
taat yapan milletler anamda ~a n olacaktır . 1 buulnuyor, kimseyle konutırı"~ 1 

bqlıyacak~. l~lyanm 35. er hın =~---·-·-·.:..::.. , ·==---===; Kim.senin telefonuna cevap •ef'I' ' 
tonluk gemıler ınta etmek ııteme· yor. 

ıl yeni bir takım güçlUklerin ilk T Bir ıı· gv i Siyam Kralı tahta çrktı'fı ,.,, 
adımıdır. Harpten ıonra, hem l • • den beri, hep bu gibi günler 1-f 
talya, hem Fransa büyük harp ge- • mıftır. 

~ileri y~pmaktan va~ ıeçı:ıiıler: Kapabldığı haberı Kral Proja(Ihipol<, 1s2s 1'e~ 
dı. Ve kimse de kendılerinı tehdıt d .., d v • ı aanisinin 26 smda kardeıi ,,.,. 
etmedikçe böyle bir yarqa girmek ogru egı Rama'nm yerine tahta geçırıit' 
lüzumunu duymuyo.rlardı.,, Milliyet gazetesi Talebe Birli· 1932 de Siyam'da bir ihtilal 

Mançeıter Gardıyan gazetesi linin kapatıldıimı ve talebenin tk• -:ı-d b t ld N t" de 1:nm bahri • ı 15"'" e as ırı ı. e ıce 

1ı d~nll ~nrah • . .ıbnt~l.t yapank birlik kasketini giymekten meno- meınıtt idareye uğratılmııtı· --' 
er mı etm acım ıtı an ene a• lundğnu yaznufb. iki · "h "l"l b" k 1oP· · b ..:ııt.1 kte • ak • . . ncı ı tı a ıT aç ay 

dU: U;ru.uil gemı yapm ~ı • Milli Türk Talebe Birlili.6u he.- bat gösterdi. Bu defa da 
yetınde oldufunu anlatarak toYle beri tekzip ederek gazetemıze fU y "' • s· rtaht B • egenı, ıyamm pay ı a 
demektedırı mektubu g&ndermittir: • ... --:ı ü • ek·t 

"lngi!terenln 25,000 ton"dan faz .. 30 Birind Teırin tarihli (Milliyet zer~ne _, • .u u~ '· v~ Ye_111
• ~ 1 

la ıemi yapmak tasavvurunda ol- aqam aaynı) gueteslnln birinci aayıfa- reyı. ~alın. h~kımıyetını _ıade 
madıfı ve Fransa da 26.000 i geç• aında (Talebe Blrlltlnln llfvı kendile- mele ıstemıftl. KN.lm aaı yel 
meli istemedill halde ltalya en rin• teblll edildi. talebe timdild bıke • nefyedildi. 
bGyUk hacmi 35.000 ton istiyor. tini clymekten nenedlldL ) ıerlevhalı Şimdi de bu lial>erler geliyof' 

Eler Frama ile ltalya anlatamaz ~11;.1~::r:t::tt;nd~U~=~~~ Bug~ 36 yatında ?!a~ S' 
aa, ltalya demek ki bu azim teıeb baılıklı yazı ınuhtevlyatı aıtmdan gayri Kralı lngılterede tahsılını yal"" 
bilae ıbiıecek, en btıyük gemile • ıeJdlde yazıldığından tarafmmdan e- İngiliz ordusunda askerlik etti 
rini yapacaktır. Frama buna ce • hemmlyctle ~yle tekdp olunur: tir. lli 
vap vermekte gecikmiyecek ve in ı - Talebe Blrllflnln ltğvl bize Memlek'etin liral ananesi tJ lır 
ailiz bahriyesi bu iki kuvetin mü • bt'iyen tebliğ edilmemlıtir. Esasen Mil- cibince en kalabalık vasıfları, , ın 
aabakasmdan """k memnun görün ll Ttlrk Talebe Blrlift Cemiyetler ıtanu- kapları haiz bulunmaktadır. f.' ta 

• kti r,.. nuna uygun olarak teıekJdll etınlı blr ta· 
mıY.ece r. tebe ~ti oldulu cihetle onların 

'.Eler~ iki memlekette uyu
tursa birbirlerine kartı 35000 ton 
luk 1ıaıp gemisi inıa etmei lüzum 
kalmıyacaktır .,, 

Fakat bntUn meeelelerin l;;unun 
la bitmiyeceğinl anlatan ıiyasl ln
siliz gazetesi, Fransa ltalya an • 
lqmumı tahmin ettikten ıonra 

diY.or kiı · 

• 'Fransa ile ltalya anlqa aur • 
sun, Japonya deniz kuvvetinden 
yana bugünkü Taziyetini kabul 
etmemekte 11rar edecektir. Fakat 
bugUnkU muahede\erden memnun 
olmıyan yalnız Japonya mıdır? 
lnrı1iz Bahriye Nezaretinin de 
mevcut elli kruvazör yerine yet • 
mit tane isteyiıinde elbet bir se • 
bep vardır-

"Bizim yetmiı löııvazlSr ı:teyi· 
tlmlz, Cenevrede 1927 ıenesinde 
toplanan konf eranıı neticesiz bir 
hale koydu. Ve ayni plan makul& 
ne ortaya atılmazıa, bu deEa da 
ayni giiçliikle karıdaımak muhte· 
meldir.,, 

Şurada, Japon Cleniz mınall • 
liaslannm ortaya atmıf oldukları 
bir fikrin bir kaç parçaınu kayde
delim: 

Japon murahliasr i\miral Ya• 

gayri bnun! vaziyetlerde ve alAkadar 
ldart mıbmlarca llfvi mn.suu bahsola
bilir. Bugiln lçln bayle bir ft%lyet olma
dıfından lltri dQf UnWcmes. Kasketleri
ni ise yWr:sek tahılle menaup ansı giye

bilmekte dalma ıerbctttlr. &ıcak Unl-
verıite talebeleri rektörlükçe ,iymekten 
belki menedebilirler. 

2 - Talulmdo Talebe Blrllli hiç bir 
uman Uninnltedeıı nvelcllr ve çiçefi 
daha evnl konUlacaktır cibl blr iddiada 
bulunmamııtır. Bahsedilen vak'a idare 
heyeti mes'ul f4hıılan haberdar olma
dığı huı:.ıst bir vak'a belld olabilir. 

Bu tekzipleri efkln umumlyeyl ay • 
dmlatması l~in muhterem gazetenizde 
neırlnl rica eder, .. ygılamnın ıunanz 

efendim . ., 

Kırk beş kişiden 
on dördü kazandı 

Gümrük BaımUdUrlğü kalemle
rindeki memuriyetler için Tep-ini· 
evvelin dördüncü günü gümrükte 
yapılan imtihan evrakının tetkiki 
iti bitirilmit ve kazananlar tespit 
edilmittir. 

disine ıdece '~ral,, denmekteıs 
ada tebuı tarafından d.aha bir 
meziyetler izafe edilmektedir· 

Siyam Kralmm memlek~ 
dığı isimlerden bir kaçı tunl .. İ ti 

Kral, "Büy{ik Elebuda'nm I 
lllesinden,, ıayılır. Bir diler I 
''Meddücezr'in ulvi hak~i''.I 

Kral Siyamhlarca "ayın k"" 
ıi,,dir. , 

''Dört mevsimin süt anneılrı 
Nihayet likaplarmm en 

olan §U Ün•an geliyor: I 
Siyam Kralına "24 tmml1' 

bibi,, namı verilmektedir. _/ 

işsizlik 
(Baf taralı 1 ~ 

77.4, Japonyada Ha~iran •f"" 
89.5 niıbetindedir. , 

lııiz miktarma gelince o d• 

ledir: i~ ·~ 
lngilterede Eylül aymd• ~ 

lerin miktan 2,134,143 ti. ~1; 
bu rakkam geçen sene 2, "'~ 
idi. Almanyada Eylül •~p 
2,398,000 itsiz bulunuy,:ord;ss ı/t 
adet geçen sene 4,124, oSrff'. 
Avustralyada geçen sene 1 sB,ı'J 
itıiz vardı. Bu ıene ancak ",,-' 
iııiz vardır. Kanadada geÇe.ı;, ,1 
31,131 itsiz vardı. Bu ıeoe ı 

momato diyor ki, "her memleket, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kend~~imüddued~ile~k~ı 

lmthane 45 ef enCli t!ahil olmuf 
ve fakat bunlardan ancak 14 dü 
muvaffak olabilmittir. Muvaff.k 
qlanlar arasında Ameli hya.t Liae
ıinden Sait lbrahim, Galatasaray 
Lisesinden Nuarat Rıfkı ve Muhit· 
tin Beyler de vardır. Diier on biri 
orta ve eski rüıtiye mektep mezun 
larıdır. ıo.ı-

cak 28,600 iğıiz var~._ 

lerıni;-de peyderpey y•P:ee ti' 
tır. Bunların içlerinde e,,.,e ~~ BU AKŞAM, 

TIBK sinemasında 
Marsilya suikash ( bütün tef errutile ) 
Kral ALEKSANDR'in hayatı - Marailyadaki istikbal me

' ruhni - Katilin linç edilmesi - Vurulan kralm bele.diye dai
resine nakli - Kral •e M&ya Bartu'nun hayatına ait batıra-
lar - Cenaze r:ıera'limi.. 

bette deniz ıilahlarmı kuvvetlen • 
dirme1i, fakat bu, batkasma hü· 
cum edecek bir kuvvete çıkmama 
hdır. Meıeıli., tayyare gemileri, te· 

Yeni namzetlereaen bir liaçmm 
bin ikiyüz kurut mutlr memuri• 
yetlere inbalan yapılmııtır. Diler 

k. -muriyette bulunmut 1111 
0 

dıiı için 14 dü de n~et 
tayin edilece~ir. 

cavüz silahlandır; lağvetmelidir. LA ı K& ı J' 
Tahtelbahirler tedafüidir; kalma· l!IA••• a C Eıki n-~U enfU • of 
hdırlar .•• ,, Memleketin Aı·ıe Saz salonu •e -;~el" 

Deniz lionuımalan, Clenlz ka • tanınmıı ırıugaD ~ 
d d • ı k d f k F . d C :ıfındjll' fi ar aıga ı ve ço e a azayı an Avrupa 'fe Arabistan- e rı e ana "Hanım tar d•rıs' 

~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-- · duumamar~ugödume~ed~ da~h~kaunm~ ~Y~~~-~~~ 
l•••• Fiyatlar eh•eaclir. Localardu licıet ahnmaı 
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~~I\ KB Al lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Cbacl imlik No. m Sara No. aı Semti Mahallesi Sokağı Hiuui Hlaeye s&r• 

\ Muhammen 'kıymeti ..!.ıııl • Ankarada AK b A k"t 1 I" tftlliD • ı ap 
bb bırincı şubesi modern Yanm k&ıir 21 1-' 681 T, L 

bue Ye bahp ( 
1568 Heybeliada Heybeliada Ktlrkçll 

llf/lı k llldlde Maarif Veklleti 

a1't ~ açılllllfbr. A K 8 A ~ 
ı S69 ,, " " ,. 23 1 - S 667 " 
1570 ., ,, Saka Yul .. 5 ı.s 667 ,. 

-1 111 eTleri her dilde kitap, 
,+_ cetcrıaaa, gazete ibt:yaç'arın

k't'•p termektedirler Gere -

1627 Bostancı Bostancı Çata'çeı•• Ana metnll 247 15 M0.142 H. Tamama 248 .. 
1626 ,, ,, ,, " 245 15 ML 107 H. ., 244 ., 

I lplır E 
1628 " ., ,. • 191 15 MI. 102 H. .. 230 ,. 
1629 ., " " " 157 15 ML 66 H, ,. 164 " llİıi ınızı gerek lurtaaiye = 

kita en ucuz olarak A K 8 A 
bıu P •• e•lerinden tedarik ede· 

1630 " .. .. .. 199 16 111. 20 H. .. 198 " 
ı 631 ., .. ., " 12S 16 111. 28 H. .. 124 " 

k't flınız. DeYlet Matbaaiaı 
1 •plırı ve VAKiT' ın nefri 

''bııı A 

1632 ., ,. " ,. .199 16 Ma. 21 H. " 199 " 

~ IC 11 ~\carada ~~h' yer 

163:i ,, ,, ,, " 223. 16 ML 27 H. " 223 ,. 1 
'l.071 EyDp Nıııncı Mustafa pa,. Değirmen " 70 2 ., SO " 

~!( B A kıtap evierıdır 
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Yukarda mevı<ii ve evsafı yazıla gayrimenkulleri mDlkiyetlerl •Pk arttırma nretiyle nbfa ~kanlmlfbr. lbalelerl 19 • 11 • 934 
Paıautu• günD Hat On darttedir. YOzde yedi buçuk pey akçeleriyle ibale bedelleri nakden Yeya gayrim&badil bonoaiyledir. Ah
calarıo Gaıatada eaki kredi Liyone Bankası binasında toplanan ıaht komiıvonana mUracaatlan. (7204) 

Ista .--- Dr. Hazım ---. 
i'ıından ~bul 5 inci icra memurlu-

fetill llnanıına üç ehlivukuf mari-
1._ ~193 lira kiymet takdir edi • ı 
~ •ınpaıada ıahaf mubiddin I 
't lleıinin iplikçi fırmı ıo· 
l'tt •lıc:la eıki 53 53 müker . 
it Yeni 67, 69 numaralar . 
~ '-lurakkam ve tahtında bir 
~ükkim mü§lemil hanenin 

1 açık arttırmaya konup 

Cildiye ve zühreviye 
Mütehaaaııı 

Beyoğlu İstiklal Caddesi Be
kar sokak 9 No. 2 nci daire F 

ıneıi 20 /1 1 /34 tarihinden i· 
~dairemizce herkesin gö • 
""fL ii bir yere aııhp 1/12/34 

"-tine müıadif Cumartesi günü l•----------
lllt -!!:!.- 16 Ya kadar birinci a- Ihsan YAVUZ 
-._ 

1 
ası lıtanbul 5 inci icra 

._,_ ~ u~a Yaprlacaktır. Ar • Kadın ve erkek terzüi 
~ ~a ile olup İftirak İ· BGtln tıklar hep orada si· 
illa~ eıı kiymetin 'o 7,5 yinirler. H• keMJ• '" her 
~ Pe1 akçeıi alınır. Art • &n1IJ& aypn elhlRniai ancak 
-~~ kiymetler bedeli orada rapbrahillnlnls. 
takdirde ib l . ' 0 71 nl lnıldulu lttanl>al Y enipoıtahane br· 

• .t .__. '-'~ e_ı kat'i1•i icra edi • 
~ 4'ıqı -.d1 '-ıımda Foto Nur Y.ıimnda Leta· 

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

, 
Ga1ata'da Karakayde Klla Me,bar 

• 

EKSELSIOR 
Büyük· Elbise Fabrikası 

Hertürlü Rekabetin Fevkinde Fiyatlarla Daha iyilerini Takdim Edecektir. 

Mandelberı • Burber • En mükemmel 1erli '"' 
ry kumaılarmdan imal Avrupa kamqlarm • 

edilmit dan mamul pyet tak 
empermeabl ise biçimlerde apor Yetehir 

Par~eıoıerlıi Pıltllın . 

En ton moda ıayet 
tık, imaliyeıi itinalı 
Ye teminath hazır ve 

nmarlama 

Hti11ler 

bt'i71en eakimez h4f 
renkte Ye teminatlı tık 

Musıı~ılor 
Kadın ve Çocuklara mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve Çok Müntahap. Çeşitleri Vardır 
~hhüdu baki ...... ~blm-.ak .... tıaere~.. ı~ Hlftnfaa. 

ı,112; ıs liin daha uatılarak ---------- ~ Tediyatta Teshilat ~ 
~~~~~~HP~~---------------------· ti, :at 14 den 16 ya kadar ikin-

çı •rttırmaıı yapılır. 

"'-~ nuınaratı icra •e iflia ka· 
~- un 126 mcı maddeıi bük. 
L_~e te f'ka 
"lif,)( h v 1 

il alikadarlann ve ''h' akkı ıahiplerinin mezkur 
"" ı lllenkul üzerindeki hakla • 

it ~t~uıile faizi ve maaarife da
İtih ıddialarmı tarihi il&ndan 
L. lren 20 ·· • · 
""tele 'I . aun ıçınde evrakı müa-
~ rı e ıcra daireıine bildirme -
tiU·ıalc.i takdirde h-1.1__ ta • 
l ı e 1 b. -avı pu ıı· 

Halı alacak mısınız? 
Zevkinizi okııyacak en eyi 

hahları ancak 

ÇOLAK ZADE 
HAL~TD ŞiRKETİ mamulltı 

LILARINDA 
bulaca ksınıı. 

HER CiNS 
iatediifalz 61~61er, zarif renkler, mhte_. cle•enler 

SAGLAM ve UCUZ 
Sat11 yeri ve depoau: 

ltaiıı a ıt olmadıkça aatıı hede . 
'Yaplaıınaıından hariç kala • 
~~~~w~~i~~~I~•••••••••••••••••••••~• 
~~l etırı~'Y.e hükmüne göre hare • kilis belediye reisliğindeDI 

Mahmutpaıa, Tarakçılar Biraderler Han No. SS Tel. 24182 

"'-t al aıeı; Ve daha fazla malu • Kiliı ıehrinin elektrik teıiaatma ait fenni projeainin tanzimi 
3tı~ 1tı5ak iatiyenlerin dairemizin 11-11-1934 Pazar günü aaat 14 te ihale edilmek tizere 
•-... numa l d 500 lira muhammen bedelle a,.ık münakasaya konulmuıtur. ~ti ra 1 oıyaıana mü • ~ 

•rı ilin olunur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üzere belediyemize müracaat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için muhammen bedelin yüzde 

~ (237) 7,5 muvakkat teminat akçesiyle birlikte Belediye Encümenine 

lsta.;bul Zira:--&;k~:~ Satış K~=isyonundan : 
~Sıra Se-ti o... -
16tı 

Mahallesi Sokaja Cinai Es.ilk No. Hi11eai Hiue,. pe ma

1612 
1613 
2963 

2oos 
~ 
2166 
2187 

BeyaZlt 
kuzguncuk 
Yenilc6y 
kadı kay 

Alcıaray 
8G
1 

Jtlkçarıı 
•tan bul 
Kuaıkap1 

Tavıantaıı 
Kuzguncu'! 
Yenikay 

o ........... 
Kltipka11m 
BOyllkçarıı 
Mahmutpıp 
TaYqi 

Kalaycılar 
Stratikalfa 
Kaybaıı 

Mirzaoilu eski Canan yeni 

Sepetçi 
Çadırcı fer 
Kalcılar hını içt 
KUçllkdeniz 

Yıkılmıı dllkkln ani11Met.8512 
Abpp hane ye babçe 45 
Abpp 1ab n bahçe Met. 666 9 
15 numara abpp hane 13 nu· 15-15 

bamme11 kıymeti 
Taa:amı 340 T. L 
28-144 156 .. 
2-5 4685 ,, 
Tamamı 5860 " 

mara klrgir bue ve bahçe 
Klrgir iki haae 14-16 4-24 800 

~28 
300 
700 

" Klrgir dDkkln 19 ,2-120 .. 
Klrgir oda orta kat 25 Tamamı " Klrgir iki hane Tapa117-119 1·2 

kaka 109-115 
Kazrancuk Stratik•lfa eaki Tomruk· Arsa Met 64,50 49 T•maau 52 " 

!clirnekapı . ağua Jeni } 
.._ ~ıaJc.11d Haca Muhittin Acaç11me Klrgir dUkkln 10 1·2 650 .. 
"'° 'llftaf a •Ylıff • ., Ya I • • • • • S lr 1 "°ır• ~teli '." kapalı za fl -~ 1 pyrımenkallenn mlllkıyetlerı bankamızın kapısında aaılı tartlar dat.Rmde ahı• '1 arı mıfbr. .cou:ı 

li1oae Bank ' ~ dıgerleri açık uhrma suretiledir. İhaleleri 13 • 11 - 934 salı 2ünü saat 14 t,dir. Alacılınn Galatade eski 
asan a •ll\eıekkil Sabf Komiıyoauaa mliracaatlan. (6930) 

, __ Kimyager - .. 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruş -
tur. Bilt1mum tahlilat, Bahçeka
pı, Emlak ve Eytam Bankam 
karşısında İzzet Bey Hanı 
--------(3966] ... 

TASHiH 

Dünkü ntiahamızda C1imliurlyet 
Merkez Bankaamm 25-10-934 haf
talık vaziyetinin pasif kısmının 
umumi yek4nu 249. 754.002.53 ola· 
cak yerde aehYen 240. 754.002.&1 
olarak çıkmıttır• Keyfiyet taıhib 
olunur. 
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Gazi Hz. Balkan 
nazırları şerefine 
ziyafet verdiler 

~~~~--~~~----~~~----~~~~~~~~~~~~""!!!!!!il~~~~!!!!!'.!!!~~~~~~~~~ 

Londra hayvanat bahçesine yeni hedye edilen ve aşağı yukarı yaşlı bt 

cesametinde olan bu "küçük) fil iki yaşındadır. Hayvanat bahçesinde Jc 

C ..ı.T1huriyet bayramı münasebetiyle bu sene şehrimizde yapılan gece tcnviratının en güzeli muhakkak ki Taksim - bir arkadat bulmuşlar ve §imdi onunla vakit geçirmektedir, 
C!e ;di. Bu resimde Abidenin bayram gecesi aldıfı maru:ara glSrlllilyor, W ARD 

• 

Japonyada gaz maskeleriyle zehirli gazdan korunma tecrübeleri yapılıyor. 

Son zamanlarda Uç fdıirde birden bu tecrübeler yapıldı. Bunlardan mühim 
amat bir merbs olan Otıako telırindeld tecrübeler hepsinden meraklı olmuf, 
gaz bombalan atılmıt ve mukabil tedbirler alınmıştır. 

BerllntN Pot.._. ,,,,,,.ıan blni

elllk ndlacı6cılalanncı. Ra,,. Çarlılı 

Kmıalı alqlan ..,.,.plcırındaa &a.. 
lan da ı,tlrak dmlfllr. Brınlar, ili a. 
ııerlıtde mult~lU hllnnler (llJatmwü, 
llfllJllman f1fJ9 laaNketln llfllJfl1'G/c, 
mulJtlllakıget kazanmqlaT, alkıflan • 
mıflardır. Re.tm, 69 kıqaiı Ud at Dze

rlnb JIUmaJ'G J19aTÜft, aluunıflar/ 

~ 

Yeni Çıktı --

Ktç&~ Hikinler 
HllVClar Rlfat ae,ın 

ıco Kuruı 
' 

Ingfilsler yakınlarda tarihi bir bayram haftası yaptılar. Bu balvnUll!l!lıır• 
ye Bayram Haftası) idi. İngiliz bahriyesinin muhtelif devirler de ne 
zaralar gösterdiği ve bahriyelilerin nasıl kıyafetlerde olduklan göste · 
mlml.z, muhtelif devirlere ait İngiliz bahrlye kıyafetlerini gösteriyor. B 
ilçUncil aaırdan l?aflıyaı'Ak bahriye kıyafetlerinin geçirdiği safhal~ 
glSrUlilyor. 

Cüzamlıların Mezarl 
Nakleden : (Va - NO.) 

Okuyanlan heyecandan heyecana süriildiyecek olan blı ~ 
\ 

, takip etmemelidir. 
Hamile hanımlar, uykusu kaçmak tehlikesine manız kalanlat• 

atalı kata yalnız inemiyenler ve her türlü asabi hastalıklara _...., 
bu romanı okumumlar .. 

Cüzamlıların Mezarlı 
Şimdiye kadar yazılmış romanların en harikulad 

n .. :: .. 
il .. :: 
ı: :: .. .. .. .. .. .. .. :: .. .. 
ı: .. .. .. 

YUKARIDA: Londranm aeyriaeferi, yalnız bir yerden idare edilemiyecek !! 
kadar kanıık bir ımnAR gösterdiği olur. Yukanda gördüğilnilz ve U.tündeil 
de pervanesi olan tayyare ,bir İngiliz seyrisefer polis tayyaresidir. Londra -H 
nm pek kalabalik bir müsabaka g\hiünde bu tayyare çıkanlmqtı. Tayyare,!! 
tchrin ilz~den gayet alçak uçarak, otomobillere hücum eden haydıstlan dap 
takip edebilmek kudretini haizdir • İl 

ALTrA: Lös Anccleste, denizde boği.ılma tehlikesine dütenleri ıtır'atle:I 
kurtarmak üzere hemen küçük bir hastahane denecek bir ,(hastahane , motörU) a! 
J.&pdı. B~Y.UZD .lnı kıyafette P,lAJda dolafl1.0l'lar. 

Bir iki gün içinde başlıyoruz ! 

Dr. Ahmet 1Asım 

Ortaköy Şifa Yurd . 
Tramvay yolu Muallim Naci Cad.115 ;, 

lstanbulun en güzel yerinde, ıeniı bir park ortaamda, her;::~ 
fora ha.iz, çok temiz, fiyatlar çok ehven ve kadm erkek h~J>atdl" 

mçıklıutahane. Yatak fiyattan iki liradan ıtı 

Doium •e kadın ameliyatlanyle apandisit, fıbk, basur, .-~ 
ameliyeler için hususi fiyatlar. Arzu edene fiyat listesi .

sönderilir. Telefon: (42220 


