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alaturka musikiyi kesti 
Gazi Hz. nin nutukları 
''D evlet elindeki demiryollarımız 

5000 kilometreyi geçer,, 

- ~ 8 U»Uk 8ftderlmlz Gazi M Kemal Hz. 

BaJk n an Ankara, 1 (A.A.) - Reisicum· 
hUf Hazretlen, B. M. M. nın dör· 

konseyi düncü içtima devresinin dördüncü 
Ankara ı (H t) toplanma yılını açarken ataiıdaki 

'ııtlaıma k .usus - Balkan nutku irat buyurmutlardır: 
r k onseyı toplantısına 'ıti "e·· .. k M'll t M ı· . . d" ' ede y · t • - uyu ı e ec ısının or· 
'-- . n unams an v~ Ronıany d.. .. d . . d" d.. .. '"!1ciye l . l y a uncu evreıının or uncu top-
hlrı'c• nazır arıy e ugoslavya }anma yılmı açarken ulusun de-

ıye na ekT A , 
~eketl . z.ır v . 1 1 nkaradan ğerli vekillerine ıaygılarımı suna-
ı.. . erını gerı bırakmııılardır . '"'llaf ı :r rım. 
1-.1ıarır er yarın (bugün) lstanhu· Geçen yıl içinde, yurtta çok ge• 
ti... eket edeceklerdir K d"I 
""e li . . · en ı e - rekli itler görülmü§tÜr. Dıt itlerin· 
~)İn ar~cıye vekili Tevfik Rüıtü deki arasız çalıtmalarınıız da, ge· 
.tir y re &kat etnıeıi muhtemel - nel siyasamıza, uluıal ülkümüze 
'lair • aruı ınüzalrereler hakkında uygun olarak baıarılmıftu. Bun-
~~Sbai tebliğ neıredilecektir. dan ötürü, büyük meclisin ulus 
\Otısey b .. d 

-:::---_ ugun e toplanmııtır. (Devamı 7 incide) 

Qeşiktaş -
8ugün 

Fenerbahçe 
Kadıköyde karşılaşıyorlar 

Cle~enıerd 

lnkılabımızın yenj 
bir veçhesi 

Gazi Hazretlerinin dünkü nutukla
rındaki işaretleri ilk neticesini 

vermiş bulunuyor 

r Ôz dilden sonra öz musiki ____ , 
Gazi Hz. nin dün ikinci tabımızda yazıp bugün de tek

rlll'laJıfımız senelik nutuklarında, Türk musikisine dair bir 
irıat vardır. Büyük önderimiz, bir milletin yeni deiifikliğine 

nuuilriJeki deiifikliğini ölçü olarak telakki buyuruyorlar. "Bu
gün dinletnaeğe yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde ol
maktan uzaktır.,, cümlaini kullanmıılardır. Bu ıözlerden mül • 
hem olarak, Ankara ve lıtanbul raJyolan, - evvelce proğram
larını ilan ettikleri halde - dün gece, alaturka dnilen Şark 

Andrlya Ortukovi~ 

Suikastçılar 
IAndriya Ortukoviç 

kimdir? 
muıilıiaiyle yapdmlf parçaları çalmamlf ve ıöylememiılerdir. lngilterede vaziyeti tüpheli gö-

Anadolu Ajansmın bu husustaki haberini de netrediyoruz: rüldüğü için hapsedilen ve Manil· 
Ankara, (A.A.) - Dahiliye Vekaleti bugün Büyük Millet ya suikasti ile alakası olduğunu is-

Meclisinde Gaiz Hazretlerinin alaturka musiki hakkında irşat- pat etmesi üzerine Fransaya iade 
lanndan ilham alarak bu akşamdan itbaren radyo programlann- edilen beynelmilel suikuçilerden 
danalaturka musikinin tamamen kaldmlmasmr ve yalnız garp Andriya Ortukoviç hakkında Fran 
teloıiğiyle bestelenmiş motifleri milli musiki parçalanmızm garp sız gazeteleri !U malumatı vermek 
tekniğine vakıf san'atkarlar tarafından çalmmasmr alakadarla- tedirler: 
ra bildirmiştir. Andriya Ortukoviç'in umumi , .. __________________________ ılıl harpten sonra yapılan ıbütün sui-

Istanbuıda Oto b•ıı • kaatlerde parmağı vardır. Fevka-m o ı erın lade zeki olan bu haydut bütün 

b.:;,) • d 1 ı ? Avrupa lisanlanna vakıftır. Avnı· 
sayısı ta oıt e i me imi~ ::;:~:ı:;:!::1:.78!::n~ 
500 taksi otomobilinin şehre 

geleceği iddia ediliyor 

latanbul takailerlnden birka~ı 

kafi 

Şoförler Cemiyeti idare hyeti· iki ıene evvel intihap edilen 
nin intihap müddeti bitmek üze- ıimdiki heyet toförlerin menfaat· 

1 
redir. Bu itibarla yeniden intihap leri için hayli çahtmıttır. Bu ara· 
yapılacaktır. Şoförler cemiyeti • da plaka rüsumunun otomobille • 
nin intihabatı iki senede bir ya • rin motör kuvvetlerine göre değil, 
pılmaktadır. 

Cemiyet idare heyeti intihap 
(Devamı 9 uncu da) 

ahbabıdır. 

Hayatının ilk devrelerini eaaı 

itibariyle Yugoalavya'da fıPÇİr

mittir. Bundan bet sene evvel bu
radan kaçmıf, Macariıtandaı, hal· 
ya' da uzun müddet dolqtnıt bu
radaki Ustaıi Cemiyeti menaupla
riyle uzun müddet düıüp lkalkmıı· 

1 tır. 
Son zamanlarda Pefle' de ve Mi 

lano' da sahte Macar ihtiyat Z&'bit 
paaaportiyle seyahat etmiı, lngil· 
te:eyc de bu pasaportla geçmittir. 

(Devamı 9 uncu da) 

ÇocaA 93aBatatı 
VE 

Anneleri, Y ann 

i 

~-- · -- .. - - - ~ 
hazırlıklarına batlamıf, her tak • l si merkezinden'birer murahhas ça• 

1 ğırarak cemiyet merkezinde bir 

1 
toplantı yapılmıttır. Bu toplantı· 
da otuz sekiz kiti'lik bir namzet 
listesi hazırlanmıttır. Şoförler bu 
otuz sekiz kitiden on ikisi cemiyet 

68 ler dün ilk toplantı
larını yaptı 

idare heyetine aza seçilecektir. 
intihap önümüzdeki aalı günü 
batlıyacaktır. O gün intihap san• 
dığı Beyoğlu cihetinde, çartamba 

Acemilikler yapan yeni aza arasında 
Selami izzet bey de vardı 

~- e Y•Pllan Fener <ialataaaray 
~ ~ef ku rna~ından bir enstantane I günü lstanbul cihetinde dolattırı· 

ı lacak, pertembe günü de cemiyet 
ref kupası müsabakalarının en he· merkezinde bulundurulacaktır. Bu 
yecanlısı olmağa namzettir. defaki intihap çok hararetli ola -

"'" "' - Pasının 'it. 
'-~ ~dıköy st d ı ınci maçı bu-
""Qpı"o a ında T·· k' 
~lcı J llta 8e . ur ıye 

Yeni altmıı sekizler meclisi dün sa
at on dört buçukta dört senelik çalııma 
devresinin ilk toplantıımı yapb. Bun • 
dan üç ay evvel eski altmıı sekizler 
meclisinin aon toplantısını yazdığım için 
yeni meclisi de fÖy)e bi rgözden geçİr· 
mey! taaarlamııtnn. Saat bir buçuğa 
doiru l.elediyeye yollandım. Bir çok 
ltelediye reİ91erine yüzlerce helediJ:e 

meclisi azalanna hizmet etmiı olan 
gardrop memunı Mehmet Efendi ye • 
rinden çıkımı, yeni meclisin yeni aza. 
lanm bekliyordu. Kapıda bir müddet 
durdum. ;ıal't aras!~~•tla F enerbahçe 

~ eticeai h a Yapılacaktır. 
·~l el&... akkındaki ın"t 1 -. )'~el .. u a ea • 

•arınız bu nıa.- ş 
~· e-

Fenerin her zamanki kadrosu· ı cakhr. Şimdiki heyeti tutan bü -
nu muh~faza etmesine mukabil yük bir ekseriyet olmasına rağ • 
Türkiye tampiyonluğu maçların • ı men heyetin tamamen yenilenme • 

(Deoamı 9 uncu da) l ıini istiyenler 'de vardır. 

• 

Eski azalar aheste beste, sağa sola 
selam vererek, eıki dört seneye dört 
sene daha kattıldanndan dolayı mem

(~..,tanılı 1( ilaclü) 



-~--- -- . 

ltiqanada 
Hükiimeti devir- Hüklımetin nufuzunu tıık 

viye yolunda görüşnıeJer 
meğe teşebbüs mü y • f A tJ ·k •hı• Paris, ı (A.A.) -D~.~ Unanls an- rnavu u 1 ı-ı üzeridolaıanrivayetlereıore~ ' 

Avuaturyada yeni bir hükumet torit' . ... tün kabine erkanı devlet o , 
darbeaı yapılacagından bahaolu - · · tak . . 1.. da 11111tJ 

nuyor. Fakat bu defa, naziler ta· ı A f t hl ek ı e ki e e e ? ~~~ l vıy;sıb uzumun aının b~ •ı 
rafındandeğil,Avusturyalıfaıist· a ı e 1 e 1 şe e mı gırıyor n:kt:ı:~a :;,a!:':~tJardlf:o 
ler tarafından olacaktır. • d ,,.. f k . · lııı•d_. a, ayanın muva a atını a , 

Bunu haber veren lngilizce mebusan meclisini feshetıııek ıoe 
"Deyli Herald,, gazetesi Viyana A tl kt lT. l l J selesidir. , 

mu~;~i~~:::~~~~kOmetindeğiı- 1 rnavu u a J unan l ara gapııan 1 Ber~:.d~1::~.na•;::,::~o, ~~ p 

mesi hakkında söylenenler pek e· 1 tazqı• J _1• protesto ı•çı•n "an l}Q JQ •ı • (1 Berton ve Lamürö, Mont kon~ i 
sasaız :değildir. çok iyi malumat K L • u~ ml zn, ıinin temennilerine sadık.~· k 
alan bir membadan iıittiğime gö- • için, ayanın hukuk ve imtıY bit' i 
re şimdiki başvekil zaten çekil- T •ki d G H 1 rma tealluk eden her türlü ted ı. 
mek emelindedir. Ve kıaa bir za- azyı er· evam? azi Ze stan bul polisi- lere muh~liftirler. il J, 

fma~daHonun yferık'ni Avusturya ederse ne olacak• • d b 
1 

d 
1 

D DUn,. cezrktr n~ktai ~aza~~~ 
aşıst aymver ır asından veya umerıın no aı nazarı ar- I ti! 

-vatanperverler fırkasından biri Atina, 1 (Hususi) -Şimali E- flJD çayın a U un U ar gene bir ltllif hasıl o1amadıi' >,ı 
alacnktır. pirdeki Yunanlılara Arnavutlar laıdıyor. h 

Bu itibarla bu iki fırka arasın· taraf mdan yapılan tazyikleri pro· ' Dün akfam, Baıvekil, bu lı' 
da ~imdi rekabet hissiyle bir zıd- teato için Yanyada lı,ooo kişinin Büyük Reis, Emniyet abidesini SUita hiç bir pazarlığa girııı 
diy~t girmiş oluyor. iştirak ettiği bir mitinğ yapılmıı • tetkı•k .1 b d•J azminde ıörünUyordu. Bull 

Ancak şurası var ki, gerek va-
tır. Mtingde bulunanlar, tazyikler etti er ı Ve. egv en 1 er beraber parlamento azalarııt 
devam ettiği takdirde münasip birro~• kabinenin ıelecc. · • İÇ 

tanperverler, gerekse faşistlerden 7 
.... 

d gördükleri şekilde hareket edecek- Ankara, 1 (A.A.) - Gazi Hz. Iere iltifat bu""•nnuılardır. Reisi- ıUnü olan çumarteainden e 
şim iki başvekilin yerine geçecek " -
k. 1 1 }erine yemin etmiılerdir.Nümayiı- bugün Millet Meclisinden rıktık - cumhur Ha.zretleri villyetler evi· her tilrlU rare1ere bat vurul 
ım o ursa o sun, Avusturyadaki 7 S' 

ı ı 1 riler, Arnavutluk Konsoloshane· tan ıonra beraberlerinde Dahiliye nin ve devlet mahaJleıinin ileride nı ve böylece tesiratı dahild• 
nazır er e an atmakta devam edi· ~ 
lecektir. ıine de gitmek istemişlerse de Vekili Şükrü Kaya Beyefendi ol • alacajı tekli proje ve maket Uze• hariçte çok vahim olacak bir 

kuvvetli bir zabita müfrezesi tara- dug"'u halde emnı'yet abı'desı'nı' tel· rı·nde de tetkik L-yurmuılardır ranın HnUne ı-ı·lebı"lece~ı'ni 
Şimdiki 'başvekil Şu~nig, ken • fından nienedilmi•lerdir. vu . -amekte ı"diler.-s- 15 

disinin selefi olan Dolfüsün nazi· 'l kik buyurmuşlardır. Sualler ıormuılar, verilen iza· "' 
ler tarafından öldurüldüğü başve- Bundanaonra Reisicumhur Hz. hatr dinlemiılerdir. 
kfılet binasında - iki gün evel - I naili ere tarafından vilayetler evi gezilmit· Reiıicumhur Hz. emniyet a· 

o 

Hitlere suikast sayial 
Avusturya nazilerinin yeni lider- ;o tir. Vilayetler evinde Cumhuriyet bidesini pek beienmitler ve "Bil· 
lerini kabul etmic ve kendileriyle l yük, manalı, çok ,Uzel bir eser,, 

doltu değil .• 
Jngilizce "Sunday Exp 

gazetesine Berllnden blldiritd' ~ Silah satışı işini tahkik hayra.mı münaaebetiy e Ankaraya diye tavsif buyurmuılardır. Vili-
görii§mü~tür. 1 ·• ol 1 t b 1 ı· l · edecek ge mı~ an 5 an u po 11 erı §e • yet evinin gerek plinını, ıerek in-

Resmi haberlere naıaran, nazi· 
ler, kendi noktai nazarlarını baş· 
vekile bildirmişlerdir. 

Avusturya Hitlercileri, "(kenai 
hususiyetlerini mu haf aza etmek 
şartiyle) vatanperverler fırkaama 
dahil olmak teklifinde bulunmuı· 
Iardır. 

Ankaraya giden 
polislerimiz 

'Ankara, 1 (Huauai) - Cumhu • 
riyet bayramına i§tİrak etmek ü • 
zere gelmiş olan İstanbul polisleri 
bugün ikinci trenle hareket ettiler. 

--0--

Leh Başvekili 

Londra, 1 '(A.A.) - Deyli 
Meyi gazetesi, İngiltere hükumeti· 

nin silah ve mühimmat imali ve 

ıatı§ı hakkında tahkikat icrasına 

karar vermit olduğunu yazıyor. 

Bu karar, kısmen Vağingtonda a
yan meclisi tarafından yapılan 

tahkikattan, kısmen de silahlan 
bırakma konferansı müzakereleri· 

refine Dahiliye Vekaleti tarafın • şadaki isabetini ve binanın mak· 
dan çay ziyafeti verilmekteydi. sada mutabakatını takdir buyur· 
Reisicumhur Hazretleri ziyafete muşlar, Ankara ya kazandırılan 

§eref vermiıler ve Dahiliye Veka- bu güzel eserden dolayı takdir ve 
leti erkanına ve çaya iıtirak eden· memnuniyetlerini bildinniılerdir . 

Prens Corcun 
· düğünü 

Sergi evini 
bin kişi gezdi 

ne göre, A!man Reisicümhurd 
Baıvekili Mö178 Hitlere su' 
yapmak tetebbüsünde bulun 
ğu hakkında çıkan riva 
Almanya.dan resmen tekzip 
mektedir. 

eiai 'm run, mutat hs 
bna ıülrunetle devam ettiği vı 
le rivayetin çıktığı gün hiç bil 
yaretçinin kendisini görmedif 

Gelecek aym 29 unda evlenecek o- 'Ankara, 1 (Hususi) - Sergi e- zıhyor •. 
nin kesilmesinden mülhemdir. lan İngiltere kralrrun oğlu Prenı vini gezenlerin sayısı iki gün için- · -o- / 

Daily Mail, İngiltere hükumeti Cerçle, eıki Yunan Kral ailesinden de 15 bine yakınlaımııtır. Tomi - Lortlar kamarasını ısl • 
tarafından açılacak bu yeni tahki- Prenıeı Marinanm düğüne davetli keden elde edilen duhuliye binli- lüzum görülüyor ; ~İ) 
katın, husuıi silah imalatına mü· bulunan yirmi Kral aileıinden Yugoı· raya varmı§tır. Londra, 1 (A.A.) - Loı'ı ~ 

lavya prensi ve hükUmet naibi Prenı 
teallik umumi bir konferansın -o-- l<amaraıının ıslahı lüzumunu 1 Pol düğüne gelemiyecektir. 
mebdei Q}acağını söylüyor. izdivaç Vemıinıter kilisesinde ya- Emniyet abidesi jandarma ıiye etmek üzere kendisine İı 

M 1" d k' M R el .... pılacak n izdiva,.tan evvel iki büyük • 1. caatta bulunan parlamento 
R d 

a um ur . ı, . uzv t, ~ - :ı- tımsa ı h f kA 1 d,-
a Yoda hu .. ku" metı•n zı'yafet verilecektir'. undan ve mu a aza ar aT 

merikanın sulhu iıtiyen milletle -•kt d" l" f Düğüne, Yugoalav naibi hükUmeti Aııkara, 1 (Hususi) - Emni - kişilik bir heyete cevabeıı1 
•• 

ı ısa ı ve ma ı aa- rin en ba•ında bulundugun"' u ı'sbat • 1,c 
:s Prenı Polun yerine, zevceıi Prenses yet abidesinin bir tarafına, polis Baldvin, ezcümle demi§tır .... · 

liyetlerini anlattı maksadiyle böyle bir konferansa p l 'd kti' " p 1 t bu . 0 11 ece r. ve jandarma timsali iki heykel ko· - ar amen onun 
Var•ova, 1 (A.A.) - Baııvekı'l taraftardır. B d ha ka D • ka N d resinde Lordlar kam• :s :s un an t anımar ve or • nulmau dütünülüyor. ev .,-, 

M. Kozlowski dün akıam radyo. Ayni gazele, §U sözleri ilave e • veç Kral ve Kraliçeleri ve daha hir çok --.-O- ıslahını istihdaf eden bir k.ıtiJI~ 
aa hükUmetin ıon üç ay zarfın_ diyor: Kral aileteri düğüne c1avetlidirler. Yunan iktısat nazırı yihasım tevdi hakkında beıı ~J 
da iktisadi ve mali sahaiardaki fa. "Sarf ettikleri gayretlerle, an - Ayın 27 ıinde Kral sarayında hü • kUmet erkim arasında ittif• 

Ankara, 1 (Hususi) - Yunan 
aliyeti hakkında bir nutuk söyle • cak İngiltereyi silahtan tecriıt et - yük hir ziyafet verilecek, buna bir kaç kar hasıl o1mamııtır.,, 

t1i l cak iktisat nazırı Paaemezoğlunun da- · --O j > 
mittirı meğe muvaffak olan İngiliz na - :riiz kiti dave · bu una br. - 1v 

" D zırları da, İngiltere hükUmetı'nin ha bir kaç gün ıehrimizde kalarak Silahsızlanma konfe.~~rf~iJ - iyet Meclisine verilen izdivaçtan hir gün evvel gene 1000 ~J 
ıh • t'k h ı· Türk-Yunan iktisadi meseleleri Londra, 1 (A.A.) - Sı d bütçe projesi pek fazla olmıyan ve au un ıa ı rarım a ısane arzu ey- kadar davetliye ıelin ve güveye gön· .. , ' 

tedricen azalmakta bulunan bir a· lediğini dünyaya iabat etmek ar• derilen mücevherler, hediyeler gönde- Jıakkında temaslanna devam ede- bırakma konferanımın JllÜ Jl~I ' 
ZU.undad -11ar rilecektir. ce"'' .. I nm kt d' meıaiıi meselesi bugün rd·J ~ 

çık göstermektedir. 1933-34 dev. ın .,, gı soy e e e ır. deraon, M. Avenol, M. fle~"f,r. 
resi açığı 337 milyonken 1934-35 • tiJSo• .it 

---------------~-------·----------------.. arasında Hariciye Nezare .. 1~«! .• '1' d·, 

:E~E,:~E;::~:::!~~~ 1 Sabah daZefeleri ne diljorlar? ·I ~:.c0:~aym:~ıı.M:·;~;;11~ d 
:s _ ~ görÜ§müılerdir. _,ır 'b 

Bütçe vaziyeti hiç bir suretle V AKIT - ı Mehmet Asım Bey, bu- devlet kurmll§ olan bir büyük kuman· j "Kadıköy tramvayı,, isimli baımaka • M. Henderaon, M. No~..,UI, \~ 
paranın istikrarı üzerinde müessir günkü bQf makalesini, "Balkan Ant· danın sulh kılavuzluğu etmesinde pek 1 lesine §Öyle baılıyor: viı ve Hug Vilson ile gör\J~ ... -~, 
olmamaktadır. Eaaaen bütçe filen laşma Konseyine,, lıasretmiştir. A· derin manalar vardır.,, 1 "/stanbul belediyesi Terkos suyun • Milletler cemiyeti L011 

1e1"". 
müataknr bulunmaktadır. Zira ve· sım /Jey, nazırların söylediği sözler· Ve sonra, antlaımaya dalıil olma· dan ıonra şehre bir tramvay ıebekesi rusu tarafından neıredilell1'~~ 
rimli itlere ıarfedilen para derpif den sonra, Gazi Hazretlerinin bu yan milletlere geçiyor: hediye etti. M. Henderaon'un yakıoO~ lı~j( 
edilen açık miktarından fazladır.,, arıtlaşmağa dair geçen günl.il hita· "Dört Balkan deı,leti arasında o- Ye, lstanbul tarafındaki tramvay· zahğına müstakbel rrıd~, .. , 1'~' 

besine temas ediyor ve diyor ki:, lan bu birleşmenin maksadı bu kadar lar ecnebi bir ıirkete aitken, Anadolu rlı:. bazı teklifler yapaca8 •· 
Ba,vekil, bundan sonra maara• 

fı azaltmak ve halkın aatm alma 
kabiliyetini çoğaltmak yolunda a· 
iman tedbirleri ve bu arada bil -
haaaa ziraat borçlarının affı, içti
tnai sigorta islahatını, vergilerin 
tadilini Te 'imendifer ve posta tel
graf ve diğer umumi hizmet tari • 
fe!erini azaltılmasını saymıştır. 

"Hayatında bir defa bile harp gör- açık ve kat'i bir sulh temeline dayan· yakasındakinin millete ait ·olduğunu 

menıiş olan herhangi bir diplomatın dığına göre gerek Balkanlar içinde, anlatıyor. Meydana gelen bu tesisatın mektedir. • 
-.o--- ,:1-li' sulh sever olmasında hiç bir levkaM. gerek Balkanlar dışındaki devletler- tarilıini uzun uzadıya anlatıp, sözleri· .,, .. f 

delik yoktur. Fakat Gazi gibi bütün den hiç birinin bundan dolayı tel6şa ni şöyle bitiriyor: Vilayetler evinde..; tl~.J 
hayatını savaş meydanlarında geçir- düşmesine mahal olamaz. Olsa olsa bu "/§in mUli cephesindeki 'diğer bir Ankara, 1 (HusuıO ,~, 
miş, bununla beraber lıiç bir zaman birleşme Balkanlardaki sulhun bozul· hususiyeti, vaktiyle lstanbul şirketi • ld V'liyetiet ~._. Y 

nd k d l i . I a ığıma göre, ı .. baIP.- fi' 
mağlup olmamış, inkıraz uçurumlan· ması a en ller çın men aat an- nin idaresine almak istemediği bu işin büyük salonu bir ınuze btelif ~h 
na yuvarlanan bir imparatorluk için· yan 3ulh düşmanlannı memnun etml· münhasıran Türkidarelerl ve Türk 

1 
k B da nıu tel" 

den tek nefer ile i§C başlıyarak.yenl ycbilir.,, işçileri tarafından başarılmış olması nu aca tır. ura f tleri 
ba§tan teşkil ettiği ordu sayesinde bir, , IJJI TJLIYET - 'AııJıct Şükrü Beu ve işletme işinin bizim elimize geçmiş virlerdeki Türk kıya e 

bulunmasıdır.,. edilecektir 4 

• 



""~ 
hane mektepl;i 

~ •e Propaganda .. 
t, -Pr 
ril'' Soıc.ı::aıanda ne demektir? 
.. . on adam durdurup bu Kutu ban cinayeti 

Şahit 
•ilbb~~c:ak olsanız, dokuz tane· --------------

' ·~ Yaıılıı söyler: p • ı 
........... ~~P&ıanda, ahaliyi braı ara 1 e 

' ~ ır; bir aiyaat fikrin dalka· 
11
iud11r; halka bir teyler yut· 

11J~-~lkıımaktır! -der ••• 
~ uUIO, hakiki minumda, 
~· ~da, elbette bu değildir. 
le ~lll bir çok feyler öğrenme
'Jleı vardır. Bu ihtiyacın bir 

• ter lt • 11ıektepler temin eder; di
ı_. '~llıını ise gazeteler, tiyatro
Jer' •ıaenıa.Jar, radyolar, hatip-... 

Bir r •• ~ eJun, halka, elbette ıiyaıl 
~~·~ekle de mükelleftir. 
\e,.lrea etin idaresine ait olan 'Ye 
~fından bilinmesi, be • 
~ i ik~iza eden pek çok 
~ 't'ardır. Ancak, ıeniı taba -
• bunları hazmetmeıi ile 

'ııt "''tert vahdet mümkün o-.., 
~ bildiriıler, anlatıılar, 

ler aayeıinde, fikirler bir· 
llıezse, hariçten esen bir 
' milletin maneviyatım, 
~ . ., iuıı kırlarda bulup ta 
~ -,ı §eytan arabaaı,, denen 

tüycükleri ıibi- dağıt.ı
lbe•zallah ••• 

• 
• • • • lf .. ,.__ • • • • . • 
_..,yer ebniı bir rejimin 
• landan, millet birliği için, 

~:'inde lüzumludur. 
IE.c1ar iri dftrinde hile, bu, 
L ~=iti ki, Padi-
:belere lcadar • ~Uerdeki 

rec 1ı ıındırlbntıtı. o 
e ıne aretle halk la-

•tdanrrcl1 ld '--1..r......_.. , uq 80ll ..... 
.~"'1111 dihıyada talıhlE edilen 
lll usullerini eakllere llbaran 

'&o~ ~~alc .. kabil deiildir. 
ltevıkler, ılk onceleri büt" 

hd b' , un 
~ a ır merak uyandrrdıkla-

Sahte nüfus kağı
dı satıyormuş! 

Bu iıi yapan adam 
tevkif edildi 

Dün, aalate nüfaa tabnai ,...-. 
ten auçla o1ank Yaaal Zi~ Bq ia • 
minele Wri tnldf ecliJmittir. HldiM 
tö7le olmattarı 

Necip adında i\rnaYat tahumdan 
biri, AB Rba adında polia komiaerli • 
p..- arilteblt W. plaaa mürac:aat 
.._. Türk ......... ~ iatediii
mıi, ı.kat mua...ıenin Dl\ auntte ~ • 
pılacaiım Wlmediiini ... bir 70l ken
cliaine söıtenneaini rica ebaİftir. Ali 
RDa Bey de: 

- Beaim hl71e qlere aklım ermez, 
,.rm. Yutul Ziya Bey iamincle 'biri 
ftl'. O bu siW itlerle metpl olar •• cle
miı " Y__, Zba a.,i ille diaine ta • 

mbmtllr· 
Yaaal Zi~ Be7ı 
- Ha7 ba7 .. olur. Yabm banan l-

~ -- ...... lira ahnm, dmdt •. 
tir. Knk lirasını pefİn nnceluinb, 
lmk liraum da .......... aldlfna 
ftkiL 

Ba puarbkta a111p1-t n Necip 
Efendi, bil linmu ,. .. olarak ... 
mittir. A...- Wr &7 seçmit. Wr sün 
Necip a..., Y•_, Zi7a BeJi sör • 
müf, M ol ............ .-. 

-Olda .. e..- ............ . 
..._ Wr randeri ftl'lllİttİr. 

Necip Et.dl lark lira .... ._. • 
... ..,_ 1ı11•ır..W alnu1t fakat, 
lnceclea inceye muayene edince, nü • 
fuaun sahte olduiunu ıörmüıtür. 

D.-hal poB• halNir Yel'Dlft, t9lldk 
•• nfifaıa, laüibtea aalate olda
h aalaplmq, n Ya111f Zl~ Beyin .. 
't'İncle Wr aratbnm 711Pdımıhr. Neti • 
eede Wr çok nüfaı üiıdı '" 'bul ec • 
zam balunmaıtm. Yaaaf ZiJa Bq 
tnlöf edilmiıtir. 

' .-, lıaklannda uydurulan ifti-

' :.treceye kadar doğnıdur Kadın berberler imti-
liJd yla takip ediliyordu. handa kazanamıyorlar! 
~:olteVik propapndaaı Ehli,..tname alacak Ber....._in 

u. Lakin, Sovyetler 
• beı ıenelik Pllnm hu: imtihan müddeti Wr ay daha uabl-

~bı~e • kalıplaııverdikten mq:: müddet içinde imtihana sinni· 
• .ndıleruıe dair neırolu- yenler '" imtihanda ma•affak olama -
~ı.atikleri 'Ye •mai terakki- :ranlar pir~ '" ..._ilk 

dateren mabteleri genit mekteWade .-. cl..,lerine tlnama 

' okudiundan t&phe e - meczı;.~~ ~her-
~~ .... beledi,..,. ........... eJdiyet .. 
~ ...._:_&ncak tabı nefuetile ......a.ini almqlardır. Kadın .._..... 
~ ~~anclalarmda hir üs • W ..... alvcla a ... nifak olmM-
>.t~ uıuıe uizoatıyor ... Diler ..... ..,. 
~ ~ ~P&ıandaya ehemmi - ~y~ee~~erm=-·-~ı~blmd~~D'=: =c~a=mh=:=u=ri~,e-~ 
\.....~, ';::r0 nerler, ıioniatler, tin onuncu 111 hayrammı öyle iyi ""'il 1&nlar var ... Fakat, tertip etti ki, on l»irinci yrl dönü
~ 'r ~oıılar aarfedildiii hal • miinde de, bunun ne tüzel tuttu-

' diaa d e~a~ ~e inci} okundufu· iunu gördük. 
~' etıttınldiiine kail miıi· Fakat, itiraf etmeliyiz: Prıopa-
cll iti," •e M canda namına yazılan yazıların 
"-.~eri . uaaoJini elbette ken· lıepıi kendi cinalerincle çok ipti • 
'· ~ ~~ir .ihtiJacma ma· daklir. Eler maarifle kıyu ede
~~ ll'fı :nı ııler Y&pmıılar celc olunak, biz, henüz, propapn 
~ı~atlan tayeainde da edehiyatmda falakalı, talanı -
~~bir kurunwuata yalı mahalle mektebindeyiz: Bu 
'~· ~"-, eter~~ elbette za. ufurda yanlan makaleler, çıkan
~~ cleiilaen· ızzat Nazi ya- lan mecmualar bana o teairi veri. 
· ~. o111q~z,~lk1Jdc altmdan yor! Mahalle mektebinden bugü· 

it Qlıe ele • • 11 erek: niln eilenceli, oyuncaklı, teyahat· 
~'d' '1~i \•111.i? ••• -diyorlUDUz li, tenenühlü, sporlu urf mekte • 
,,'ttt.._ ~de: ,.Maınır ol..;. ,,ine ••d tekimül edildi ite, kör 
~~·· lle't'iıad en b6Jük Allah kör parmaiım ıözilne propapn • 
cl1L eıı ealci rej' d ..... _,....._ cL ,..._Gaa ! fiİılıullü • ~r~: umm vıauncı, 1llllD ncı, eme-

\ leaırlerını tici teldinden de, belli etmeden 
ıtı:. • telkin edici uaule pçmek sarure-

._ :~ ~ • • ti ftl'drr. 

~ ~ ~~et~h J>dr:.ın: . Y olıaa, ,-az, ı.., okkayla bak • 
"fl ~d ae-, en iyi :va- bla Ter; peynir aram! 

· U......,.~~ cva-ne> -

Bekletildiği için 
ücret alacak 

Dünkü celsede müdafaa 
şahitleri dinlendi 

Bnudara iki aene ene! Beyoi • 
!undaki Kutu barında bir ıece 
kemancı Musevi Sami isminde ~i
rini öldüren mütekait Adit Bey 
hakkmdaki muhakemeye dün sa· 
bah Aiır Ceza mahkemeıinde 
devam olunmuıtur. 

Dünkü celıede Adil Beyin ev • 
velce ıöatermiı olduiu müdafaa 
tahitleri dinlenilmiıtir. 

Şehadeti dintenilenler arum • 
da Sen Benuva mileueaeleri mü • 
meaıili ve halen mevkuf Hikmet 
Bey, vak'a ıeceıi bum aabibini 
temıilen orada Kasiyerlik yap· 
makta olduiunu ve gördüiü ıey • 
makta olduğunu .aylemiı, gör
düiü ı~yleri uzun uzadıya 
anlatmıı ve ayni gece ka • 
rakola rötürülen '.Adil Be • 
yin ifadesine müracaat eclildiii 
ııralaıGa kendiıi de merkeze ka· 
dar ıiderek vak'anm plıidi oldu· 
tunu ı8y1ediii halde ifidesini alan 
Be:roilu terkomieeri Mehmet Ali 
Beyin, heyanabnı nazarı dikkate 
almıyarak (hacet yok) dedilini 
illve etmiıtlr. 

Bundan sonra sinir mütahasaı· 
ıı doktor Şükrü Hazım Bey tahit 
olarak dinlendi. Hazım Bey biç 
bir teY bilmiyordu. 

Kendisinin mahkemeye ıeti • 
rilmesine ıebep, on attı tene enel 
Selimiye haatahaneainde doktor 
bulunduğu ırralarda maznun '>;,, • 
dil Beyin dimal malGln ve ıinir 
hutabima mGpteli olduğundan 
dolayı muayeneaini yapıp rapor 
yenneaidir. 

Şükrü Hazım Beye bu Yerdili 
rapor m&nderecabnda yazılı olan 
tetbiılerin doiru olup olmadıiı 
etrafmdaki mütaleuı aoruldu. 
Hazım Bey hatrrlıyamıyacaimı, 
fakat, o zamanlar bir çok zabitle
re muayene ve raporlarını tndi 
ettiğini ve Selimiye kııluı lıuta· 
lıaneainde doktor olchıiunu tiiyle
Cli. 

Müteakıben daha bir çok mG • 
daf aa ıahitleri dinlendi. Son din • 
lenen ıahitler, vak'adan malG· 
mattar delillerdi, yalmz 'Adil B. 
ile birlikte on, on iki ıene ticaret 
yapbklarmı ye Adil Beyi ticaret 
hayatmda iıtikamet ve hayırper· 
Terliii ile tanıdıklarını aöylediler. 

Nihayet :Adil Bey ile müddei 
umumi Kitif Beyin istekleri Teç • 
hile doktor Necmetin Bey ile sa• 
bık Talilerden Aziz B. in ve evvel• 
ce ıehadetine lüzum ıörülmiyen 
terkomiaer Mehmet Ali Beyin de 
mahkemeye getirilmeleri için mu• 
hakeme lkinciteırinin on birinci 
Cumarteıi günü ıaat on buçuia 
talik olundu. Bu esnada doktor 
Şükrü Hazım Bey, heyeti hikime
huzuruna gelerek kendiıinin saat 
on ikiye kadar bili aehep bekle
titdiii için ücret takdirini iıtedi. 
Mahkeme heyeti maznun Adil B. 
den almmak üzere bet lira takdir 
etti. Ve bu ıuretle muhakeme hit· 
tL 

davası 

Bir tevkif 
Otuz beş bin liralık 
bonolar ne olmuş? 
Şehrimizde bir suiistimalle 

alakadar görülen birisi 
yakalandı 

bmir lakin daire.i kaaaamdan o
ta bet llİn linhk mübadil bono.uman 
ziya ufradıiı temit eclilmiı '" mülki
ye mGfettitleri tahkikata siripniflw • 
ıılir. 

Şimdi,.. bur 7llPllan tahkibt .... 
ticainde eeki müze katibinin te.ıüfine 
lüzum söriilmüıtür. Müze kltihinia iki 
arfwlatı daha vardır. Banlar lıtan • 
hulclacbr. lzmir zabltaarnm it'an ize. 
rine tehrimiz .ı.tan harada bulanan
lardan ltirini yaıkalun•ı •e dün mlclcle
iamamiliie tealim etmİftir. Müddeiu
DNmllik te Sultanabmet ikinci ıalh 

ceza mahkemesine •ermiıtir. 
Dün alqam seç vakit fOl'SUJa çekil

mlı olan Sül971DU Efendi innindeki ba 
zatm tnkifi n lzmire MYki kanrlaı • 
tmbmp. 

Siile,.man E'-di ....... yum tanı. 
re s&aclerileeıektir. Satılan INınolann 
Wr lama 1..mde '"Wr kı11111 da Trah
.,.. Ziraat Bnhnnda llalanchala tes
lait edilmiftir. 

a ............... ahnmaa ~ 
lmür l.W. dairesi t9feh&üaatta 1"ı • 
lamnaldadır. 

Bugün bir Belçika 
heyeti geliyor 

Yeni Belçika kralı üçüncü Leo· 
polt Huretlerinin tahta çılotmı, 
Reisicumhur Hazretlerine resmen 
bHdirmek üzere Ankaraya ıide 

cek olan Belçika lyanmdan mü • 
rekkep heyet bugün tebrimize ge
lecek 'Ye alqam üzeri Ankaraya 
hareket edecektir. 

Ankarada ziyafetler verilecek 
ve heyet lıtanbula tekrar dön.düğU 
zaman hir müddet te burada ka· 
lacak, tehri rezecelctir. 

Maarif müdürü mezu
niyet aldı 

lıtaüal maarif midiirii Haydar 
Be7 1Hr.., maaniyet almııtır. Hay• 
dar Bey mezani,..tinin Wr lnmnnr ı .. 
tanWda, Wr 1a ..... , da Anlmrada p
p...-tir. 

Ha7dar Be,ia nkiletiae beniz 
lıimae tayin eclilmemittir. 

o 

izciler Ankaradan 
geldiler 

Ciimlaari7et ı.,.._ mii•ae• 
tiyle Anbrada yapılan seçit resmine 
iıtink etmek here Plen 500 izci tlln 
u1U tehrimize dönmütlenlir. 

o 

ilk mektep muallimterinin 
adresleri toplanıyor 
lıtanllul maarif müdürliiii te~

rimizdeki Witün ilke mektep Jıo. 

calaruua nlerinin adrealeriai mektep 
idarelerinden iatemİflir. 

Haber aldıimuza söre bu aclrealer 
bir araya toplanarak hir rehber yapı • 
lacak bu ...ı.-.... baıta hoc:alann 
e•lerine doktor söncJermek sihi husu .. 
lanla istifade edilecektir. 

---0--
Lilezar bostanı cinayeti 

On bet tene cezuı, dört buçuk 
teneye indirildiiini bir kaç tün 
evvel yazdıimıa Lilezar Botta· 
m katili Kenan hakkmda Yeril • 
mit olan son karar, maktul Mura· 
dın aileai tarafmdan tmn7iz edil· 
mittir. 

3 

'ile uac, 'ile 1104 
Bir kadına düşman 

olan baykuş J 
lnıilterede Hemıayr civarında 

bir çiftlikte genç bir kadının bir 
baykuı hücumuna uğramıı oldu • 
iu haber veriliyor . 

Baykuıun k&natlarn~dan biri• 
nin uzunluğu bir uçtan öbür uca 
yarım metre olduğu tespit edil· 
mittir. 1 

Kadın, büyük bir elma aiacı • 
nın albndan ıapkaaız olarak geç· 
tiği bir zamanda, baykuı, birden 
üzerine atlamıı ve pençelerini ka· 
dımn baıma geçirdikten baıka 
kanatlarile yüzünü örtmüı ve vur
mağa bat1amııtır. 

Kadın, yüzü kan içinde olduğu 
halde avazı çıktığı kadar haykır· 
mıı 'Ye çiftlikten bir delikanlı elin· 
de tüfekle aeıin geldiği yere kot· 
muıtur. 

Baykuı taamızuna uğrayan hl· 
çare kadın, kuıun elinden güçlüli
le kurtarılabilmiıtir. 

Kuı, elma ağacına uçarken, ar
kasından patlıyan gencin ıilihile 
yere dütmüıtür. l 

Kadm, bir haftadan beri J;u 
baykutun çiftlik etrafında görül· 
düğünü ve ne zaman tavuklara 
yem vermeğe çıkaa etrafmda ÇD""' 

pmdıgmı söylemektedir. 

• 
Amerlkada 

iki cün evel .el'ditimiz bir lia• 
herde, Amerikada beyazlarm hü· 
cumuna uiramıı bir zencinin bel
ki de hemen o gün öldürülmüt ol· 
ma11ndan bahaetmittik. 

Son gelen havadisler, bunu te
yit etmekte ve büyük zabıta kuv • 
vetinin gelmesine kadar zencinin 
vücudunun delik deşik edildiğini 
bildirmektedir. 

intikam hıniyle kendinden 
ıeçmiı beyazlar bundan aonra, 
tehrin caddelerinde çılgınca do • 
lqmağa ve çatacak bir zenci ara• 
mağa batlamıtlardır. i 

Poliı geldiği zaman, delik de • 
tik olmuı zenci cesedinin etrafın• 
da bili bir takım beyaz1arın, ba
zılarmm kucaklarında çocuklar 
olduğu halde gülütüp, oynaıbkla· 
n göriilmüıtür. ' 

Sokaklarda koıuıan ve zenci 
anyanlar, nihayet Bad Gamon İl
minde bir zenciye raslamıı1ar fa· 
kat bu da biraz ters davranmıı 
kendine atılan tekmeye tekme ile 
mukabele etmiıtir. 

Bunun üzerine polia, vaziyetin 
telimeti için derhal zenci,-i tev • 
kif ederek nezarethaneye gönder
miıtir. 

Halk teakin olunmamıııtır. Bu 
~· ef a tabancalarla poliı karakolu-et 
rafmda koıutmuılar, sonra tekrar 
sokaklara dökülmütlerdir. 

Yardıma gelen zabıta kuvveti 
henüz dönmüt değildir. 

Göz yaıı akıbcı bombaları haTİ 
bir poliı tayyaresinin de Grinvud 
üzerinde dolaıtığı haber veril· 
mektedir. 

..... 1 -

Bir ay hapse mahkum oldu 
Bir ay hapiıe mabkUm oldu 
Bir kaç gün evvel Ağır Ceza 

mahkemesi ıalonunda Emine iı • 
minde yaılıca bir kadının arka • 
ımda durup terbiyeye yakıfmıya• 
cak hareketlerde bulunurken cür
mü methut halinde yakalanıp te...
kif olunduğunu yazdığımız Meh • 
met Ali oğlu Siirtli Ali, evvelki 
aün Sultan Ahmet Birinci Sulh 
Ceza Mahkemesince bir ay hapi• 
ae ve otuz lira da afır para ceza• 
ıma mahkGm edifmiıtir. 
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Padişahın kabineyi değiştirmek 
temayülü Paşayı sinirlendirmişti! 
- lstanbulda böyle bir §ey olur dı nefiı aahibi değilsiniz! insan 

dn b · zim h• berimiz olmaz mı? kendi vaz:yetinden bu derece e· 
- Olmaz demeyin pa§am, dün· min olmazsa, elbette böyle vesve· 

y:ıdn olnaz olmaz! seye düter. Vaziyetinde ne var 
-Evet, mademki (yemin) ile te 1 ki?! .. Ortalığı bir defa göz önüne 

min ediyor, buyurdunuz! O halde alalım: Anadolu taazzu ediyor· 
b:m de inanırım ... Gerçi 0 köfte· muf .. Akibetimiz feci olacakmıt·· 
h:>r hot me§rep ve zeki bir adam Bütün bunlar evham ve hayalat-

tan ibarettir. insan adeta, müste· 
0

1mokla beraber, bendeniz de tes· 
farınızın ıelabeti ahli.:kiyesinden J'm ederim ki yalan yere yemine· 
( !) emin olmasa, kendisini milli-

dtt:_cek kadar ahlakını kaybetmiş yetçilikle itham edecek .. Efendim 
değildir! 

hu derece de propaganda olur 
- Ona f Üphe yok paıam ! Böy- mu ya? 

Je olmasa, refakati acizanemde is· Dahiliye Nazırı, bu sözleri din· 
tihtamma imkan hasıl olur mu? }edikten aonra, müste§arı yanında 

- Ey .. Ne demiı bakalım? imit gibi: 
Sigarasını tellendirdi ve çeki- _ Evet, dedi 0 çoluk çocuk sa· 

nerek etraf ma bakındı: hi.bidir, devletine hiyanet etmez. 
- Ne olur, ne olmaz efendim, Belki ona da bu münasebebiz fey 

malum ya yerin kulağı var, der· leri mübalağayla anlatmıılardır. 
ler! - Hem, bir defa düıününüz 

- Merak etmeyin! Ka11ıda bir efendim, polis müdüriyetleriniz, 
kaç kiti var ama, onlar sohbeti telgrafhaneleriniz ve buna müma
aerinleıtirmitler. Bizim burada ol sil bir çok vesaiti istihbariyeniz 
duğumuzun farkında bile değil- var, bunlarm memurları uyku u· 
ler... yumuyorlar ya, dıp.rıda hükWııet 

- Doiru. Eski zamanda bu de· itlerini padiıah nezdinde mahrem 
rece 18.übalilik olur miydi efen· olarak tedvir eden mevhum bir 
·diın? Deminden beri turada otu· heyet hakkın~a en ufak bir ıayia· 
ruyoruz. Kim olduğumuzu bildik- yı bile -eğer mevcut olsa- 'İ§İt

leri halde ağızlarını kulaklarına mezler ve derhal efendimize ihbar 
kadar açarak gülmekten çeldnmi- ebnezler mi? 
yorlar. Bizim zamanımızda bu ha Nazır Efendi, müaterihane ar
yasızlığı böyle vükela kar111ında kasım koltuğa dayadı. Cebinden 
irtikap etmek... çıkardığı sarıı tesbihini parmağına 

Paıa asabileıerek arkadaımm dolayarak: 
sözünü kesti: - Hakkınız var, paıam! dedi, 

- Cinayet azizim, cinayet adde ben de habbeyi kubbe yaptım ga· 
dilirdi, dedi. öteki aözüne devam liba ... 
etti: - Ona ıüphe yok. Akıi takdir· 

- Her neyse efendim, züppe· de zatı tahanenin bize itimatsızlı
lerle itimiz yok. B!zim müsteşar ğı tezahür eder ki, buna inanmak 
diyor ki, "paditah, bu kabineyi için deli olmalıyız. Bence §İmdiye 
zayıf görüyormu§. Anadolu gittik- kadar bu derece mütecanis ( !) bir 
çe kuvvetleniyor, bir gün bu mü- kabine tetekkül etmemiıtir. Mem· 
balatsızlığm cezasını, hem de feci leket umurunun mihverinde cere· 
bir surette göreceğiz, dem it!,, yan etmediği hakkmdai en ufak 

- Acayip ... Efendimiz, demek bir fÜphe hasıl ebnek bile haksız· 
bize itiınat etmiyorlar, öyle mi? hk olur! Efendimizde böyle bir 

- Zannetmem... kanaat tevlidine sebep olan hadi-
-Efendim, hundan o mana çık seler, bir takım kimselerin hayal-

maz mı? hanelerinden doğmut uydurma 
- Dahası var efendim..... ıeylerdir. Elhamdülillah memle-
- Rica ederim, evveli hu me- kette asayiti bozan bir vak'a yok· 

seleyi halledelim, zati ta·hanenin tur. (Kuvayi milliye) namı altın
bize itimatları var mı, yok mu? da toplanan lrimaeler de er geç. 
Bendeniz, bilhassa bana kartı fe-v· tenkil edilecektir!!! 

kalade itimat ve teveccühleri ol- Karagözle Hacivabn muhave
duğu kanaatindeyim. Eğer bu iti- resini andıran bu tatlı sohbeti Mis 
mat ve teveccüh zail olmuısa es· ter (Tomson) yarıda bırakmıştı .. 
babını araıtrralım. Ondan sonra içeri girince ilk sözü §U oldu: 

teferrüata giriıiriz ! ! ! - .Pata hazretleri, Makırköyü-
- Fakat, paıam mesele eğer ne yapıf tırıl an beyannamelerden 

muhakkaksa, ikb!' 1 mevkiinde u· haberiniz var mı? 
zun müddet ıkalacağımızı zannet- (Tomıon) un aözleri, vaziyet· 
mıyorum... ten haberi olmıyan harbiye nazı· 

- Neden? rının zihnini kurcalamıJlr. 
- Çünkü, padiplı devlet maki· Demek ki biraz evel duydukla-

nesinin idaresine taallUk eden bu n birer h::ıkikatti. 
gibi mesailin hallini gayri mes'ul - Bakırköyüne asılan beyan· 
tahıiyetlerden beklene, bizim Ya• namelerle polis müdüriyeti meıgul 
ziyetimiz telrlkeye dütmüt olmaz oluyor. 
mı? Diyerek, ca1i bir tebessümle 

Pqa kordonlariyle oynıyarak lngiliz poliı hafiyesine mukabele 
arkadatl'J'la ldeta kızar ribi bir etti. 
tavırla: I 
-canım, dedi, ıiz de hiç itima· 

(Dc11a.au var) 

mı.=:.:ı:ah;. ::,:ı:,ı;.;:,z !:: !. ihtiyar Forsa, Şövalye Valeryoya b 
gi lakeden yapılır. Ceviz veya akaıya· 

dan beıikler, bakır betikler, vardır. define haber veriyordu 
Bunlar araaında tahta bepıder da-

ha ucuz olduğu gibi demir beıikler 
kadar da ıuhhidir. 

Beıiğin alt kısmının ağır obnaaına 
dikkat etmelidir, Bu auretle devrilme
sine imkan olmaz. 

Beıiğin yatağı olarak altta varek 
ile yapılnuı veya aamanla doldurul • 
muı bir minder üstünde yulaf kıbim· 
dan bir ıilte olmalı. Y asbk beyaz ve 
uzun kıllardan (at, kuyruk ve yele kıl· 
lan) doldurulmuı olmalı. Üstlerine 
beyaz patiskadan çarıaf serilmelidir. 
V arck ve saman yerine san at kıllan 
da kolabilir. Kıllar içerisine alcali ka
nıtınlmıı ılık ıu ile yıkanır. 

- Bana l>ir aır mı vereceksin? .• 
-Evet ... 
- Bundan sana ne fayda ola-

cak? .. 
- Beni aat edeceksin! .• 
- Razı olmazsam? ... 
- Söylemem ... Zira memleketi· 

mi çok özledim. Doğru gitmek, o· 
rada ölmek ve gömülmek iıterim. 

- Sana itkence yaparaak 7 •.• 
K~ Türk ayaklarını geminin 

omurgalarma beilıyan kalın zen• 
cirleri gösterdi: 

- Bundan daba fena11 mı ola-

rıJllf ... 
ruz yeter ki sözünüzde d~ eeJif! 

- Bu definenin değerı 11 

- En az yüz bin altın! ... 
Valeryo yerinden sıçradı: iti' 

- Yüz bin altın mı •.. Beli 
radığmı para ... Koca Malta 
sinin tamiri için dünyanın e~i 
gin devleti Cenovarun verdtl 
ra ha! ... Nerede bu? ... 

-Onu size teslim ettigİ!O 
beni serbest bırakmayı ve illı 
sahiline sağ ve sağlam ola~ 
karmağı kabul ediyorıunuıı ., 
mı .... Yavrunun ve süt ninenin beıiğin 

üst dairesine çarparak zedelenmeaine 
meydan vermemek için betik aeki.a 
santimetre geniıliğinde yassı bir yas· 
bkla kaplanır. Bu yastık nebati lifler• 
le doldurulur, Perdelerin asıldığı bir 
zeminden bir buçuk ila iki metre irti
faında olmalıdır. Yorgan olarak ipek 
yüzlü pamuk yorganlar, ku§ tüyÜ yas

cak?... Valeryo acele acele ce~ıl 
- Elbet. .. Bu yüzden beBd de di: 

tıktan efdaldir. 

Erkek çocuklann beıik perdeleri • 
nin mavi, lm.lannkinin pembe olmaaı 
münasip olur. 

Perdeler şeffaf olmalıdır. Kamış • 
tan yapılan beıiklerde ayrıca !fır za • 
rafct vardır. 

Bisiklet 
BiSiKLET - Bisikletin 

aksamı §Udur: 
1 - Çelik borudan imal edilmiı Ye 

bağlantı yerleri gözükmiyen, doksan 
kilometreye mütehammil bir çerçeve. 
~rçevenin irtifaı 1-c:ak arası irtifa 
ile mütenasip olmalıdır. Bu irtifadan 
on beı ila yirmi santimetre noksan 
miktannda olması lazımdır. 

Bisiklet çerçeveleri baılıca üç yük· 
seklikte olur. 53, 58 veya 63 aantimet· 
ro çerçevede biri ön tekerleğin mihve
ri, diğeri arka tekerleğin mihverine 
bağlanan iki çatal vardır. Çerçeve ru
tubet almamak ve ıslanmamak için 
nikel ve sir ile örtülür! 

2 - intikal aletleri: 
A - Pedal, manivela, pedal mih • 

veri, devir bibleleri, diıli çark. 
B - Halkalardan mürekkep zen • 

cir, 
C - lntikal zencirinin intibak etti· 

ii diıli çarklı arka tekerlek mihveri, 
hareketi arka tekerlek teınin eder. 

3 - Etraflannda hava doldurul • 
muı lastik bulunan iki tekerlek. 

4 -Gidon. 
5 - Gidona merbut sapları idare 

edilen Erenler ön ve arka tekerlekleri 
aıkııtırmağa yarar. En iyi frenler las
tik takıldığı çerçeveyi doğrudan doğ
ruya tazyik eden Erenlerdir. Bazı fren
ler nni durudurma yerine yava,hya -
rak dunnağı temin edebilecek tekilde 
yapılmııtır. 

6 - Bir kaide demiri ile çerçeveye 
bağlı olan eğer; eğerin aert olması, 
yaylı olmaması, ve ileriye doğru eğil -
mit bulunması efdaldir. 

Süratin değiıtirilmesi: Yol da sar· 
fedilen "kuvvete göre sürati değiıtir -
mek için aynca bir alet vardır. Sürat 
değiıtinnesi mecburiyetinde iki veya 
üç vites olur. Bun!ann birinden diğe • 
rine intikal için gidona veya çerçeve • 
nin ufki borusuna merbut küçük bir 
manivelanın tahriki kafidir. Yolda gi
derken kati lüzum görülmedikçe vites 
değiıtirilmemelidir. 

Bazı bisiklc•lerdc süratin tadil e • 
dilmesi yerine intikal aletlerinin terı 
olarnk ta iı!ctilmesini mümkün kılan 

bir tertibat vardır. 
Y oku,larda bu "ters pedal" usulü· 

ne müracaat ed.ilirze yorğunluk azalır. 
Bu aisteme serbest tekerlek ve kontr 
pcd:ıl sistemi denir. 

Serbest tekerlek - Eğer arka te • 
kcrlek bisikletçinin l\rzusuna göre pe.. 

ölünün! ... 
- Ölürsem kurlulurum. Yalnız, 

bir gavur gemi.inde öldüğüme yaı-
narım ... 

- Sen ıert ve inatçı bir adam· 
ım! •• 

- Ben Oruç Reiele, Haır Reiı· 
le beroaber buralarda bulundum. O 
vakit olaydı da bu gemi şeytan a
dasının yanından geçeydi! ... 

Valeryo bu mert adamm hiç bir 
halinde yalancılıktan iz bulama· 
mıttı. Zaten bütün Türkler böyle 
idiler. 

Yanındaki adamlan onu gös· 
terdi ve emir verdi: 

- Cöziin ıumı !. •. 
Zencirleri çözdüler. İhtiyar kor 

san ıüçlükle yerinden doğruldu. 
Ayaklarmı bir kaç defa silkeledi. 
lki adnn attı, yıkılacak gibi olmuş 
tu. Kaç ıeneden beri aynı yere çi
vili durduğu için yürümeıini unut· 
mu§tu. 

Valeryo emir verdi: 
- Onun kollarından tutunuz, 

k . . . ' aımarama getır:nız .... 
Kollarına girmek istediler. lhtl· 

yar kabul etmedi: 
- Yürürüm! ... 
Yürüdü. 
K1lmarada yalnız kaldıkları za 

man Valeryo ona oturmasını ita· 
ret etti. Merakla ıordu: 

- Bu define iş: rloğrudur değil 
mi? ... 

- Bir Türk yalan söylemez ... 
Son söz VaJeryo'ya dokunmuf· 

tu. Çünkü kendiıi, dü§tüğü çık
mazdan kurtulmak için ne yalan· 
lar taaarlaını.ttı. Bununla beraber 
kızmadı, çünkü İtin içinde bir de· 
fine vardı. 

Konuımalarma devam ettiler. 
- Senin adm ne? ... 
- Süleyman •.• 
- Yani, Salamon? .. 
- Aizını topla! ... 
- Her neyae ... Anlat h"akalım 

neredeymit bu define 1 ... 
-Evveli ıizinle pazarlık et

mek, ıözletmek iıterim. Defineyi 
kara· gözleriniz için değil, kendi 
hürriyetimi kazanmak için haber 
vereceğim •.• Zaten eğer ben mey· 
dana koymazsam onu bir daha hiç 
kimae bulamaz. 
-Anladık ... istediğin yalnız bu 

kadarsa h:ç bir şey deiil ... Define-
d d . . . ? en pay a ıster mısın .... 

- Oraaı ıizin cömertliğinize 

kalmıf... Verirsen:z ne mutlu! •. 
Vermezseniz gözüm kalmaz ... Yal 

dallarla tahrik olunur veya o~unmaz.. - de faydalidrr. Fakatfren kullanılma· 
sa bu sistem "nı lclir" serbest tclcer - ı 11 lazımdır. 

1 lek sistemidir. Serbest tekerlek iniıler- (Devamı var). 

- Evet, evet! ... 
- Namus ve ıerefiniz, i• 

zunuz üzerine yemin eder 
• ? 

nız .... 
Valeryo hem çabuk çabıı) 

sözleri tekrar etti, hem de 
da asılı olan küçük bir he.~• 
çökerek göbeğine, ıol ve "' 
muzlarıyle alnına götürdü. ' 
retle yeminini tamamlamıttı• ~. 

ilk zamanlarda bu de I 
ufak bir §ey olduğunu, belki 
tiyar korsanın martaval • 
zannetmitti. Hatta bu ada~ 
bunak olmasr ;hitmali de 
gelmem it değildi. Fakat 
o- inaırwnu~tr, Hdc bu ~oEi 
en az yüz bin altın değeri 
duğunu İ!itince aklı baımd 
mi§, biran evvel her §eyi 
mek için bir çocuk gibi ça 
buk, yeminlerin en büyüğüJ 
olarak yapmı§tı. 

lhtiyar korsan sözüne 
- Bana adıyle saniyle 

leyman derler ... Oruç Reisli 
her on yedi aene korsanlık I 
Sonra Oru~ Reiı T elemsaıı 
panyollarla savaşırken .Jl 

ve öldü. Ona Büyük Barb~ 
lerdi. Çünkü sakalı k~ 
Küçük Barbaros, yani eV" ~ 
ne lstanbulda ölen Hayreı;, 
§a da beraberdi. O zama1' 
nüz Hızır Reis diye anılı~d·~ 

- Bunlan i§itt1m, bihr' 
- Ben de Telemsan ~ 

Reisle beraberdim. Jsp ·!', f 
esir oldum. Gemiden geı<I'', • 
zerek buraya kadar ge 
kurtulmak için kaçmak 
Kaçmak için de fırsat bU _j 

Olmadı. "·· V' 't f 
- Bunlardan bana ııe · 

neden bahset!.. (; 
- Evet ... Bence de ~~ 0.,.ı"~ ~. 

§eyden mühimd:r. Çün~det' )\ 
yesinde hürriyetime yeııl 
vuıacağmı ... 

- Elbet!... 'ti'~ 
- Şeytan adasına ş~ 

dar hiç uğradınız nıı? 
' ret ettiniz mi?.. • der'~ 

- Ben zaten deıııı: dk ı 
mem ... Yolum da d~üşııı;_,, ~Y 

(De" 
---- kkii' Aleni teşe ~ 

Himayeietfal Beyaı:ıt 
den: eıııb' 

25 - 10 - 934 pert • 
Şehzadebaıında fer~ ;ıe . 
Deniz kızı Eftalya ff teritl it 
Sadi vearkadaıları Be~ ~ 
fevkalade zengin prog ~ ..ı 

ubte r 
icrayı ahenk edcıı rrı _11' . •-ı ı:;ftıu _,, 
etine ve Denız ~·... e)ılıiirlv 
hassaten ve alenen teı 
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UROMAf: 

Asrımıım en şayanı taaccüp artisti 

ICHARL ES LA UGHTON 1 
DÜN AKŞAM 

Y azan: 
Aka GUndUz no. s 

G.eçn t f ikal IJ e r arın hulisaıı: 
lızrı; eser, büyük bir milli mücahit o

ırplı l'r • 'i 
tdilrni t' en~p n ruhuna armagan 

fır. 

~( Pren,ı . 
11 lı11dı. A P müteverrim bir delikan· 

iç/11 1~ Pllıturga vellahtım öldürmek 
kavenı n'!' olan maddi kuvveti ve mu· 
"~iak,Ct' kendiainde bulmak için· 
kad n,, lakabını taııyan dlim bir ar· 

~ aıllıa rnıı 
Prençı . racaat etmiş; aplanmıfti. 
a11ıat P bır mektubunda fikirlerini 
t411 hı::~:.ll_aber verelim ki, bu mek· 
4U lJ ıkıdır; ve, bunun yüzünden, 
tir ey Ccleboviç kurşuna dizilmiş· 

nu; Ne suauyorıunuz? Ne düıü-
d oraunuz? K"t•· 1 d" .. Ü"" • o u fey er uıun • 

iUnij • • tutn li 2 ıçın ıuıuyorıunuz Biliyo 
ı1 ~l llYır diye boıuna katlarını· 
dür ~ınnayınız. Siz kötü ıeyler 
kaı unuyorsunuz. Ortadan biriniz 
l:ll,:~k Ve ben ortada kalacağm 
Ve bıtgı~, Bunu düıünüyoraunuz. 
dıi ~ kotü dütünüı sizi utandır • 

1 ı . I ~ın susuyorsunuz. 
~ kı delikanlmm bir kızı pay· 
~ıtıı için biriıinin ortadan 

llıa.aı mı gerektir? 
....... . . . . .. . .. . 
~Gene suıuyoraunuz? Teker 
Litt,. 'Yanıma gelince ka.aırgadan 
b·t ~dam oluyorsunuz. ilk ıefer 
ltn~t~ya gelince ne çabuk milkin-

nız. Kabkah kahkah ! 
._ Ne yapalım? Sen söyle. 

~ . ._ Bize baskın yaptın. Sen ıöy· 

Zeu • 
$tn • ~ 1tınar parmağmm ucunu 

eaının k" . d b k leye h 0teııne ayadı, ir ö· 
S a\q.rak h" d'' .. d'' onra: ıran uıun u. 

- Ardnn.ı- l" • • Bu 
ııııiolıİıl}'ğ• • ~n ge ınız. dedı. 

diiz ~~':i (nıiakin) den bq • 
fı.aı e.-.- Y--... (MWDn) i 
h~ltp aoralnn. O timdi llhoratu. 
~dadır. 

........ Bu bayram gnünde de mi? 
~ ........ Hangi gün aramıza kanttı 
~ bugün kanıım? Doktorasını 
~l F ile he. 'Yor. en doktoru olacak ta 
~ ~~ edecek. (Miskin) miskinin 
"'- \ ınıdi de tıp yapıyormuı. O • 
\ı.::~İıini güvenen hastaya aı· 

~iekin) e laboratuvardan çı· 
,eıı k.vu,tular. 

. ıt Nereye böyle? 
lh.. . '-lalrklı iıni "b' ba ~ l:,- 1 il ı ygm ve 

ır •esle: 
~ ........ b·ı 
e ~ile ı .nıem. Bugün bayrammıf. 
~İle Y_ını ben? Laboratuvar fıiz. 
e tid· l'i Yasak dediler de... Ben 

() l)orunı. ~ ç ı§te .. 
' &enç kahkaha birden çınla· 

S....'8 
~ lli '.niın ıevgili (Miakin) im! 
't l ~ia~ geldin bilir misin? Bu 
'-'· ~ .delikanlmm bir itleri 

......_ " •hır fomıül bul d' 
" f uC>kt um ıye ... 
~ or Ke.hnetin verem aıı· 
() ... 

....... Çs~•ba. d-L 
~ ıı ._... ana •.. 

· .ı_ ılanıs"'- d .. 1 • )' -~a "t .. ._. a gu eraı· 
>ı... 0 

ede kotı basilleri dün· 
........ . . 

dt"' Cıci (••· 
"4 b.. lYllgk" ) • 

liOtıuı b . ın ım ! Ben ıen • 
••ıller'i İçin formül is-

)) ii 

Alma ve başka dıle çevirme 
Devlet yasasınca koruludur. 

tiyonmı. 

- F elaef e itidir o. Fen ... 

~ u 
~ H 
~ .. 
~ ~ .. .. U B :: (Oatrowsky) nin mqlıur romanm • := ~SARAY slaeaıasında 

== ~ dan muktebea, eıi bulunmaz bir Ruı a 
!! trajediai.- i 

-Acaba bugün ayın kaçı. Pan· .. =:; "::::·-· .. ---=·----• ... -................... ..... 
- Dinle canım 1 6 KARILI KRAL 

ıiyoncu kira bekliyordu. Kaç para 
borcum vardı? Onu da bilmiyo-
nım ki ... 

- Etme yahu! Bugün Hürriyet 
Bayramı. 

- Yaa! ... Hürriyet Bayramı 
ha? Aca.ha insanlar ne zaman hür 
oldular da bayramını yapıyorlar? 

- Vay! lnaanlann hürriyeti 
yok mu? 

- Ne bileylnı ben 1 Hukuk de
nilen tey varsa o da var. 

- Hukuku da mı inkar ediyor· 
sun? 

- Hukuk, kendi kendini inkar 
eden bir §eyd:r. insanlara hukuk· 
tan daha baıka bir teY ister. Ada· 
let te müsavat ta öyle delil nıi Sa· 
re! 

- Benim adım Sare değil. 
- Hoı gör ihtiraı Kızı. 
- Neyse, sannm IÖyledin ya, 

adım yerine geçer. 
- Ben gideyim artık. 
-Nereye? 
- Bilmem. Nereye gideyim ki? 
- Bizim ite bir formül bul da 

ıonra·. 

- Söyleyiniz de arayım baka· 
ymı. Ama bakteriyoloji evini de 
baün kapamqlar. 

- Bakterilerle itimiz yok. Din
le beni! Bu iki delikanlı ayn, ayn 
beni ıeviyorlar. Ben de ikiıini bir
den uviJıorum. 

- Ben üçünüzü de seviyonmı. 

Bütün insanları da seviyorum. 
- ()J,leıi deiü aman! öf sen • 

de 1 Y uı ile seviıiyoruz, anladm 
mı? Yanı ile vurau ile "t'111'gu! ... 

- Bu it fizik ve pıikoloji iti· 
dir. Profesör Gardan'Ia Ordinar
yus Mete'ye ıorunuz. 

- Onlan ben de biliyorum ama 
bunlar bana kartı demin miskin • 
Iik ettiler. Onun için mütahaasıaı· 
na danıımağa: geldik. 

- Benim adım yok mu canım 
Zenda!? 

- Zenda Cte'ğil, Zeua ! 
-Ha! Şu Ateı ve Ceza Tanrı· 

ır. Sen o musun? 
Oçkahkaha. 
-Oyum ya. 
- Bak öyleyse fU insanlarm öz-

lerine giren kötülükleri! 
Peki, peki, bir ki-brit ver 'de 

yakayım. 

- Ne diyordunuz? 
- Ben hu iki vurgundan ilan•" 

giıinin olaymı. 

- Hangisinin mi? Ben senin 
yerinde olaam ... 

Kahkahalar araıında ıeıler: 
- Olma! Sakın olma! 

- Peki, danlmaym olmanı. Ol-
mam. Olmadan söyliyeyim bari. 

- Bu iki genç doçentten ... 
- Doçent değil onlar. Onlar 

lienüz talebe .. 
- Hangisi hayatta kazannıa, 

Fevkali.d~ filminde parlak muvaffakiyetler kazanml§tır. FOX 
nömmm Şebıadebaıı " 
:ı ,.. _.. ı: JURNAL'de: Marailya'da Yugoılavya kralı Alekıandr hazretle-
:.ı H 1 A A L ıinema11nda H ·ı :: rine yapılan auikaıt bütün teferruatile beraber. 
1 Bugün - Ba gece :: Ağır iç çamaıırlar ve dahili elbiseler vesaire .. v.ı. 
I: Mevsimin iki büyük filmleri bir· li •••••••lillill••••••••••••••••ı•I I!. den birinci film Edikanto tarafmdan li. «•••••• -İ .,. Bu senenin en büyük muvaffakiyeti • ~ 

I! fônıft't°ılgınlıklBrı il ~ Kadı~ .. D~~~~.uf!'!m~tmaz 
U Fransızca ıözlü ve tarlalı büyük 5: 
Hkomediikincifilm= H -ılll Sinemada 
!i VOLGA VOLGA fi IW& 
İi Büyük Ruı filmi n 5 tesriniaani anüm6zdeki pazartesiden itibaren bathvor 
•• .. 1ıı ................................................... lii ii Aynca: ı~•- rna.muli.bnda.n Si •••• • __. ........................................... ....... ~u.au ~· ::::::::::::-.:ı:::ı:.m:::=ım::c:m::: ı .:::ı ö#ii-••• .. ••••=••••--••••••••••••••H•H•H•H•u•a ........ ~ 

~~ :N•R NURETIIN BEY tarafın- fi= n ı v A N M 0 s 1 o u K ı N E =ı 
ji ( Ayrahk Tang~. •EuK)LER .1.\ H K AR N AV A L Ç O C U K L AR 1 I·.~ f ! Programa ilave olarak fi 
~ !~!:~~::.:::;:~.:: ~ı •===•=mır.::ı::;:r;;:-:~n;.;;;;;;~~ Slne;;;::=•=.ı>'=-="' 
!! ya kralı (ALEKSANDR) Hazret· ~ · Yıldızlar kraliçesi MARTHA EGGERTH'in muhteşem temsili 

~ ~~;:!:;::n~=~ra:ü:. ı= Bı.tmemı·ş Senfonı· :ı el • bütü. ef ·• M-t effa " :: ı en ve ' n t erruatı.. u ev • 
1 Il kralın hususi hayabna ait safhalar. P. I 

:::::-..:. mmn::uır.: •• mam:::r.::::e.:::::::: 
ülküsünün en yükseğine çıkana o-
nun ol Zaza! 

- Zeua ! Zeus ! Zeus ! 
- itte öyle olsun. Bunlar fa-

külteden çıkınca hayata girecek· 
ler, ihtirua girecekler. Bakarsın, 
hangiıi yenilmiyoraa onun olur· 
IU1l. 

Deminki kahkahalar timdi alm· 
larmda çizgileflllifti. 

Şaheserini görmeğe koıutan halktan her seansta bir çok seyir • 
ciler yer bulamayıp avdet etmek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Muıikiai: FRANZ SCHUBERT - ÇIGAN MUSIKISI - FiLAR
MONiK ORKESTRA, ViYANA OPERASI HEYET[ 

MUGANNlYESt 
Türkçe izahat& FOX Jamal'de Marailya'da Yugoalavya kralına 

, = Möayö Bartbou'ya yapılan auikut - Katilin öldürülmesi ve aaire -
Jqiltere -A't'1Uturalya tayyare yanıt - Moda pzeteainde (Hanımlara 
alır iç çamqırlan). 

Fiyatlarda zammiyat yoktur. 

bulduk. Ödemek istiyoruz. 1 
- Ben henüz diploma almadım 

ki. Para ile it görürsem üniversite 
dekanları beni hem kovar hem 
polise yollar. 

- Para ile ödemiyecejiz. 

- Alman içkisi derim. 
- Öyleyse rakı .. 

- Türk ,içkisidir o. 
(DeftmJ 9&1'} 

'(Misk1n) me§İn çantasını liol • 
tukladı. Selam vermeği unutarak 
küs küa yürümeğe haıladı. Biraz 
makla,mca ve tenha yer bulunca 
kıs kıı gülmeğe ibaıladı. Onun bu 
ve böyle gülütlerini hiç kimse 
görmezdi. 

Sesler ititti. GülümıeJMaini 

liemen kesti. Üç ıevdalı arkasm • 
dan kotup yetiımiflerdi. Zem: 

- aByramm mıuruna sana bir 
ıarap içirtelim. 

- Fransız içkiıidir. 

- Viski ister misin? 
- İngiliz içkisidir. 

Pariste kar yağdı 
Paris, 1 (Hususi) - Saat 4 ile 

4.30 arasında Pariste bol kar rai.· 
mıftır. 

- Bize verdiğin formülü güzel - Biraya ne dersin? 

Bugün - ı L E 9' sinemasında nefis bir 
IWılı .. ş~heser sizi bekliyor 

GiZLi SEVDA 
Oynıyan : 1 R E n E D U n n E 

BOtiln bir kadın aşkı • Kadın güzelliği - Kadın inccliıtt muhteşem ye çok müessir bir film. Filme lltve: Yugoslavya Kralı 
Alelcsandr Hz.nin Marsilyada uğradığı Suikast, Hakiki F O X Gıztcsi Dikkat Bugün sut 11 de tenzilAtlı maô.ne vardır. 
Bugiln saat tam ı seansında FRANSISKA GAAL tarafından temsil edilen ilkbahar Resmigeçidi filmi göstcrllcccginden 

saat t t se:ınsını ve a l seansını ,;elenler ile• filmi birden gür~bllirler 

Bugün 1 P B K sinemasında 2 büyük ve muazzam filim 

1 ,., Siberya Mahkiimları 
Fransızca aözıu, oynıyanıar~ JOHN BOLES - LUPE VELEZ 

2 CANLI GET• R Vahıi ormanların giıli ıırlan 
"" · l Yırtıcı hayvanların mülhit mücadeleleri 

ilk defa olarak hileaiz, ve tamamen hakiki aahnaJeri gösteren büyük film.. 
Aynca: MARSlL YA' da yapılan hakiki SUIKAS':" filmi, Kral Hz. nin Mara:lya'ya çılaıı, katli, katilin öldü-

rülmesi ve Aİre FOX dünya haberleri. 
Buq'Ün ıaat 11 de tenzillth matine 

Bugün E HAMRA ainemaamda 2 film: SARIŞIN R 
.. .......... vey) ve KADINLARIN SEVGILISI (MARTHA 

Dühliye 20 kuruı. 

' 

BugUn TURK ~sSıı~n~e:m;a:a;ı~n:d~a;-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. ........ ._ 
Müthit bir mevzu, heyecanlı aahnelerle canlandıran, harikuJAde bir film: 

MAN ELiNDE ESiR 
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(

HABEA•in 
hiklyesi 

Halide uzun zaman tereddüt 1 yolladı. 
etmişti. Sonra, gitmiıti. Bunun üzerine, Halide, sevgili-

Bir hastanın yanında yafamak sine bakmağa gitti ve artık orada 
hiç te hoı bir §ey değil... Onun si- kaldı. 

ze gösterdiği alaka ne oluraa ol - Şüphesiz ki, delikanlı, genç kı
sun gene dayanamazsınız ... Fakat zın ilk itıkı olduğunu bilfiil anla
ya iş tamam ile aksi oluraa? .. Haa- yınca hem memnun kaldı, hem de 
ta, bilmeksizin, sizin sıhhatinizi ıaıırdı. Uysal, çabuk razı olan, 
kıskanırsa? En masumane hare- kanaatkar tabiatleriyle, genç kız, 
ketlernize birer mana atfederae? Lutfinin hoıuna da gidiyordu. 
Sizi bir cendereye sokana?... Çok geçmeden, Halideyi kaybet -

İşte, Halide, böyle muamelelere mekten korktuğu için ona izdivaç 
maruz kalmııtı. teklif etti. Evlendiler. 

Yirmi iki yaıında evlenen bu 
kadıncağız, on sene müddetle bir 
hayat yaşadıktan sonra, neye dön 
müştü ! Öksüzdü ve o sıralarda, 
büyük mağazalardan birinde satı
cılık yapıyordu. 

lıi bittikten sonra, evine yalnız 
başına ve boynu bükük olarak 
dönmek, ne yürekler ac11ıydı. 

Mağazanın kapanacağı zaman, 
delikanlılar, itÇileri civar sokak
larda beklerdi. Derhal çiftler hu
sule gelirdi. Kol kola girerler, u -
zaklaşrrlardı. 

Halide, yalnız batına kaldığı 

için, tez adımlarla giderdi. Kışın, 
herkesten fazla üşüdüğü vehmine 
kapılırdı. Yazın ise, lüzumundan· 
fazla güzel olduğuna kani olurdu. 

Ah, ne derneğe Bunada ihtiyar 
akrabasının evinde ömrünü geçir
meğe razı olmamııtı da, latanhu -
la, sanki saadet bulacakmıt gibi 
gelmiıti ! Halbuki, hu İstanbul, 
hiç te ona göre değilmif •.. 

Gayet uysal, mahcup ve ağır 

hareketliydi. Biraz kasabalı hali 
vardı. Yanakları kırmızı kırmızı 

idi. 
' Bir gün hayat onu Lutfi Beyin 

karıısma çıkardığı vakit, Buraaya 
dönmek arzusunu şiddetli olarak 
kendinde duyuyordu hile ... 

Seyyar çiçek satıcılarından al -
dığı bir demet çiçeği, Lutfi Bey, 
Halideye uzattı. Gayet sevimli, 
terbiyeli sözler söyledi. 

Genç kız, hayatta Karşısma bir 
erkeğin çıkarak kendisiyle alaka· 
dar olmasını zaten dört gözle 
beklediği için, teklifi reddetmedi. 

Yalnız şunu düşünüyordu: 

- Acaba bizim kızlar bu jşe ne 

diyecekler? 
Kızlar dediği, beraber çalıştığı 

arkadaşlarıydı. Bunlardan Maci • 
de bir tezgahtara aşıktı. Jale, bir 
ıoförle yafıyordu. Adalet te, bir 
kunduracı kalfasile evlenecekti. 

- Herhalde artık benimle alay 
edemiyecekler ... -diye düşünüy".>r· 
du. 

Zira, bu adam, Halidenin üze -
;inde hiç te fena bir tesir yapmı
yordu. Ondan randevüler istiyor • 
du. Birlikte gezmeğe gidiyorlardı. 
Çok çelimsiz, silik bir delikanlıy· 
dı. Bazan da, sözde co,ardı: 

- Eh, bu aktam hovardalık e
deceğiz! -derdi. 

Lakin, uslu akıllı hovardalık e
derlerdi. Lutfi Bey, sevgilisini, bir 
aşçı dükkanında yemeğe götürür • 
dü. Sonra, sinemaya giderlerdi. 

Karanlıktan iıtif ade ederek, 
birbirlerine yaklaşırlardı: Lutfi, 
kolunu, genç kızın kolunun altına 
geçirir, onun vücudunun güzel yer 
)erine ellerini değdirirdi. Bütün 
bakir vücutlar gibi, genç kızın VÜ· 

cudu da hundan zevk duyardı. 
Şimdi artık hergünleri, Cuma gi

bi rahat ve eğlenceli bir gün ol
mağa başlamıştı. Lakin, Lutfi, 
bronşite yakalandı. Odasından çr· 
kamaz oldu. Halideye de haber 

Bundan dolayı, kadıncağız min
nettar kaldı: . 

- Evlenmeseydi de razıydım ... 
Bana iyilik etti! -diye dütündü. 

izdivaç ta izdivaçtı hani. .. 
Bir kaynanaaı vardı: Daima a

sık suratlı .. Daima homurdanır ... 
Darbir ev ... Muzayeka ile geti

rilen 
0
ay sonları ... Çocuğu ehediy

yen doğamıyacağını anlamak in
kisarı hayali .. Ve ebediyen yerle -
şen hastalık ... 

Lutfi, karısının bir ev kadını o

lacağına ve dıtarda gözü olmıya -
cağına emindi. Genç kadın da bu
nun böyle olacağını biliyordu. Fa 
kat evin zindan olacağını hiç tah
min etmemiıti. Dakika ile sokağa 
çıkmalar, haksız şüpheler, onu 
mahvediyordu. 

Bu hal az devam etti. Kocanın 
bakılmağa ihtiyacı olduğu için, a
ilenin varidatı kafi gelmedi. Hali
de, gene ite girdi. Eve döndükçe, 
hazan, içinden fışkıran neşe ile 
gülüms~meğe kalkışırdı. işte o za
man, kocası büsbütün ahuslatır, 
bu manasız neıenin sebebini so -
rardı. Ona, tebessüm yasaktı, gü
rültü etmemesi lazımdı ... Gölge gi
bi yafıyarak ömrünü geçirecekti. 

Hele kaynanasının suratı .. !ki-
de bir de fırsatını düşürür: 

- Tuhaf ıey ... ·derdi.- lzdiva -
cından evvel srhhatin gayet yerin· 
deydi! 

Genç kadın, hastalıktan kendi
nin mes'ul tutulduğunu tahmine
derdi. Kocasının yüzüne bakışla -
rından, onun da kendinden nefret 
ettiğini anlardı. 

ihtiyar kadın ısrar ederdi: 
- Hayatta yalnız zevki, eğlen

ceyi düşünmenin neticesi hudur 
iıte ... 

Zevk ve eğlence mi?... Onlar 
zevk mi etmi,lerdi? Eğlenmiıler 
miydi? 

Bari kocası onu arada sırada 
tatlı bir sözle teselli etse... O da 
yoktu. Halideyi nikahla almış ol
masını kafi bir lutuf telakki edi -
yordu. 

-Yarın bitecek

naklll: (Hatice SUreyya) 

Casuslar şifreli mektuplarını akla~ 
lıaqale gelmez l}erlere saklarlar ) 

Casusluk mevzuu, her tarafta 
merak uyandırır. Bu mevzuda şim 
diye kadar bir çok yazı ortaya ko
nulmuştur. Casusların nasıl çalış

tıkları romanlarda yer tuttuğu gi
bi, bu husus, roman şeklinde ol
ımıyarak da anlatılmıştır. Büyük 
harpten sonra, o sırada casusluk 
eden bir çok kişi, Avrupa ve Ame
rika da hatıralarını kitap halinde 
neşrettiler. 

Bir Avrupa mecmuası, bütün 
hu neıriyata rağmen, casusların 

birbirlerine haber gönderme v. s. 
yolunda nasıl ·hareket ettiklerinin 
etraflı surette öğrenilmediği • 
ni, gerek romanlarda, gerek hatı
ralarda hu cihetlerin kapalı geçil
diğini kaydediyor. Romanlarda 
kapalı geçilmesine sebep olarak, 
romanı yazanın bunları öğrenmek 

imkanım bulamaması, hatıralarda 

kapalı geçilmesine sebep olarak 
da, alakadarların ihtisas bilgileri
ni ifşa elmemeği gözetmeleri ileri 
sürlüyor. 

Son zamanlarda film saha
sında da istifade edilen casusluk 
mevzuu hakknda, hu mecmua ha· 
zı izaliat ve tafsilat veriyor. Mese
li biribirlerine uzak yerlerde bu-, 
lunan iki casustan biri, diğerine 
bir mesele hakkında aldığı haberi 
bildirecek. Bunu, gizlice nasıl ya
aphilir .. Bir mektup yazıyor, gön 
deriyor. Bu mektupta yazılan ıey
ler, suç teşkil edici mahiyette de
ğildir. Şundan, hundan bahsedili
yor. Fakat, mektup kimyevi bir 
mayi'le ıslatılınca, hundan evvel 
mevcut satırlar arasında baıka sa· 
tırlar da beliriyor. Bu suretle müp 
hem ve ancak alakadarların anlı· 
yabileceği bir ifade ile mühim ma 

lumat yazılı! 

Diğer taraf tan, muhabere tifre 
ile de yapılıyor. Gönderilen mek
tup veya telgrafta bir takım rak· 
kamlar vardır. Bunun neye delalet 
ettiğini anlamak için; mektup ve
ya telgrafı alan taraf, tifre kağı
dına . bakar .Rakkamların yanmda, 
harfler sıralanmıttır. Hangi rak
kamların .yanyana gelince hangi 
harfleri gösterdiği ve bu harflerin 
ne manaya delalet ettiği kolayca 
bulunur. Mektup veya telgrafın 
meali, çabucak meydana çıkar! 

Üzerinde gizli haberler tespit 
edilen kağıt parçalarının bir yer· 
den bir yere gönderilmesi için, bin 
bir türlü usul arasında meıela bir 
kalıp sabundan istifade olunduğu 
çok defa vakidir. Sabunu eline a
lan, dikkatle gözden geçirsin. Za
hiren şüphe uyandıracak hiç bir 
,ey yoktur. Sabunda bir delik ya
hut çizik göze çarpmaz. Fakat, 
sabunu ikiye bölecek olursa, için
den bir kQ.ğıt parçası çıkabilir. Üs 
tünde rakkamlar ve harfler bulu
nan bir kağıt parçası! ... Bu, bir ca 
susluk ve~ikasıdır. Sabunun :çerisi 
oyuktur. Sabun, daha kalıp haline 

POLIZEIDIHEHTJOH 

Yukanda solda: Kravat arasında 

mektup. 
Sağda: Bavulun sapında mektup .. 
Ortada, yukandan aşağıya doğru: 

Şişe mantarında ve kundurada saklanan 
mektuplar, şifreli bir telgraf ve şifre a
nahtarı. 

WMHMIGiiiCMINMCM41Mt;W UCUUA&ISCSiiiDlllllllHUllltllll~tlftflllll,_ 

getiı:ilmeden içine bu kağıt parça
sı konulduğundan, sabun kalıbı

nın dıtında delik veya çizik hulun 
mamaktadır. 

Ayakkabının taban veya topuk 
köselesi arasında da, bir casusluk 
veıikıı gizlenebilir. Bu kağıt par
~ası da, ayakkabı yapılırken ara
ya sıkıttırıldığından, evire çevire 
muayenede hiç bir şüphe uyan
maz. Lakin, her ihtimale karşı bir 
bıçakla köseleyi detmeğe davra
nınca, bu hareketin neticesi, ara
nılan §eyin ele geçirilmesine ya
rar. 

Böyle bir kağıt parçası, yakalı
ğın arasına gizlenmit te olabilir. 
Boyunbağı'nın kumaşıyle astarı a
rasında da, çok defa ele geçmit· 
tir. Bir defasında, elle epeyce mu· 
ayeneden geçirilen boyunbağmda, 
hiç bir kağıt bulunmadığı netice
sine vanlmışhr. Parmakla yokla
maların verdiği netice bu ...... Tam 
hu sırada, muayenede hazır bulu
nanlardan biri, her ihtimale karşı 
hoyunba'ğı aıtarmın sökülmesi 
muyafık olacağı fikrini ortaya at
mış. Astar, sSknlmOş, Mr de ne 
görülsün? .. Astarın altında kağıt 
parça11 falan yok, ama üstünde 

j·a=ı var. J a 
Bir defasında da, bir b• ltı 

içi ve dışı, sıkı bir kontrold~..., o 
çirildiği halde bir şey bulu.,.... 
mış. Halbuki bu bavulda bir ti '. 
lup bulunduğuna dair ihbar ., S 
Bavul şüpheli bir bavul! .. şaı1 de gizli mektup nereıinde 1 
rar tekrar araştırma, neticeıiS1 
lıyor. Derken, hazır bulun" 
dan birisi, bavulun bir kaç 1' 
de delik açılmasını teklif ed 
Ele bir bıçak alınıyor·, Önce 
lun sapına sokuluyor. Dikit 
biraz ;orlamr zorlanmaz, rıı 
hışır hışır kendisini gösterif~ 

Bir casusluk vesikasının, " 
li.ç şişesinde bulunması da 
dir. Şişenin içinde ve dışınd" 
rünürde bir şey yok. ... Fakat, 
yı iyice muayene. edince, .. 1 
tasından delince, içinden kP 
edilmiş olarak, kağıttan bir 
çıkarılıyor. Bu kağıttan ,eri 
zeri, sır mahiyetinde yazılarlf 
lrdır !... 
Avrupa mecmuası, şu müla 
rı ilave ediyor: 

" arplerin en deh§etlisi 
büyük harpten beri, aradan 
yirmi sene geçti. Dünyada 
ürkütücü haberler, devamlı 

ler bırakıyor. Hararetli bi~ 
)anma yarııı devam edip d 
Büyük küçük muhtelif de 

sili.hlanı:?rlar. ":eni ha va ~ .J 
teşkil edılıyor. Mıkrop, zehil" 
muharebesi yolunda, fende' 
dım görerek, korkunç v 
hazırlanıyor. Hortlıyan giJ 
lomasi, alabildiğine çahşıycı' 
ni gizli ittifaklar, askeri 
lar yapılıyor. Eğer dünya 1 
alevlenirse, bu, yirmi sene 
kinden daha müthiş bir 
ortaya koyacaktır. 

Bu menfi çalıımada, bİt 
devletin gizli te§kilitr rol 
yor. Bir çok yerde casuıl-'~ 
mamasiye hareket haliııd 
Casuslar, yalnız askeri ve VJ 
sırları araştırmakla kal~ j 
iktisadi sahada da arat 
yaparak, mensup olduklaff 
te rakip devletlerin hatıl • ' 

1 
membalarını keşfetmek, . 
ihtiyaçlarını nasıl giclerd ~ 
tespit etmek hususun~a ~it 
kuyorlar. Çünkü, ilerıcle ; 
vukubulursa, bu harbin lı.~ ... ıfl 

·ııtır
si, hem askeri, hem de 1 'ıtJ 
harp olacağı kanaati beJ1dete1' 
ir. iktisadi sahada 111üc• 

yer ayrılıyor! lı~ :1 

Casuslar, bu yolda l•f ~j 
bulunurlarken, akla k0 Jet 
gelmiyecek bir takıJtJ tef ,ıt I 
nüyorlar. Mukabil taraf_ıı1e 1" 
.. ... k . . · 111clıY İf lgrenme ıçm, §I •Jıl' ' 

··"'reıı• ·~crübe edilmiş ve og 

u1aller naneieci•, ~ .... .ıı 
n:ryacafc yent usftfter 0rJ,ı'' 
~Miyle zihinlerini yotıl'I 
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Gazi Hazretlerinin nutku 
2 ikinci tetrln 1934 

B. Millet Meclisinde m 

'a !~1erindeki ö ~Baş tarafı I incide) ı tarihini, doğru temelleri üstüne 
· lflıir1 zenı, ulusumuzun can- k k ·· T" k d'l' d v • 

• ı ıerçekt .. ~ .. . 

1 

urma , oz ur ı ıne, egerı 0 -

l dtier, en ogunç ıle amlmı- lan genitliği vermek için candan 
1 Arkada I çalııılmakta olduğunu söylemeli -

O''- ! ar, · B l Le lj(enin ök . yım. u ça ıtma!arm göz kamaf • 
rlciterek ~nomık kurumunu tırıcı verimlere ereceğine ,imdi -
ltııiııJJı g.enııletmek, en önde den inanabilirsiniz 

ita, aaııa ~z ıtlerdendir. Onun i .. TÜRK MUSiKiSİNi EN ÖNDE 
dllı, }'ij .~1 Programımızı, durma • GÖTÜRMEK 

t l'übnekteyix. 
~ ••arla f . 'Ilı'- nan abrıkalardan ço · 
. lenıelle . 1 • 'iıı lcu rı atı mııtır, hepsı -

~,'"" 
1
1:'1'lup itletilmeıi için, fen .. 

... , 1Yece 
~Uftur· gerekenler de bulun -

011c •• 
der~:nın, en belli eksikliğini gi · 
teçltı d olan bu fabrikaları, çok 
~etirıe en, kurup iıletmek, hüku • 
oı,c:aı:n önde göreceği itlerden 

ır. 

1 'ticaret b ... 1 l tij1 d ag ı ıklarımız, kartı • 
. , enk 1 

Stııded· ' an aşmalar çevresi i • 
ır. 

Ökono 'k k Stlcard .. nıı 11 ıntının ortaya 
-ı tic:aıgı Yeni giditler içinde, ye . 
ı.: ret yo"nd 1 • . • "l'k ·ı ... •. em erının ıyı ı le • 

.oruını.. t.. A . 'd Uf ur. ncak, bir yan • 
~a, dıı ticaretimizi, yardımcı 
"'"' larla, doğru bilgilerle ko • 
~ trrmak yolları arattırılmalı • . 
~ . 
~~a~atlar, 

' ırllniz ki, dıtarıya ıattıkla • 
~d·ın batlıcası, ekim ürünleri • 
J.. ır. Bu yıl .. .. 1 . . d "l.t ... , urun erımız en 

-.ıceıinin d ... · iare dalı egerı geçen yıllara 
~ . a elveritli olmuıtur Ya -
ıı. ıılolarm da d 
""b gij ll"kt , yur umuzun üs-
h. ze 1 e ola " ·· 1 • • • .. ~ı ,n urun erını pı· 

ara tanıt kt ' lacakt ına a çok yardımı 
. . ır.. Bunu 1 b. 1· k. 
•tıne ·· ··nı n a ır ıkte e ım 
ı ' uru eri · · ' 
QÜtün ö~n· . ~ızın arıtılmasına, 
, ınızı ve . 
tınde olur. l'Dlenız çok ye -

.Arkadaşlar 
Yurdun ha ı d 

''bü .. k Yln ırlıtı pro amı· 
1.ı.1 Yli emekle durmadan .. . ... 
"'llıekt d" yuru 

'b e ır. 
ou .. ı 

ili d lü~, yapı makta bulunan ye . 
~ :n•ryolları be§ yüz kilomet .. 
1-;ı_ ~~ektedir. Satın alınan. 
~ bırtıkte devlet elindeki de .. 
>i .:ııarımız bet bin kilometre .. 

,.er. 

~kadaılar, 
'ı;:n yıl, bütçede alınan tu .. 
~ ~: .~.ölçülerden ayrdmıya .. 
t..1 -1 "l'ünıı ·· ı .~ ye ozen e çalıtılmak • 
ıl... • Devlet ı· · · "tı a·b· ge mnın, oranlan .. 
~111~ 1 ~~çeklettirileceği çok 'i ~ urk paraıı sağlam de • 
~)'e. tnıaktadır. HükUmet bu 
~ :k değer vermektedir, 
~c.ı:le de bu sıyaıadan ay-

t... ır. 
k ~. &ili ödu"11 .. .. 
~li de b cunun, üçüncü bö .. 
~~,;,t: Yıl, beklenildiği gibi 
'1~ · Ulusumuzun bö • 
' , lıenı d . , y tiicUne .. evletın maliyece o • 
~dll'lıJc ıuvenini, hem de ba -
'ai ı.. 'IJasamıza verd'"" d 
~.-' oıl" d h ıgı e • -.. ~ a a .. 

Gleceıc . goıtermit olması, 
s_ be.ı . bır erginliktir. 

1'l h· et l!lerini 1· 
'1ıılet it tenıeı .. ~a ıyece sağ • 
~~I P.tecu,. u~ıne kurmak için 

tıtı .. ının go""ıt d'ğ' S • o-..aül er ı ı uya .. 
~Clll( erle anarım. 

8 SOYSAL y ARDIM 
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~ı~:"'llt , llluı 1 1 • • 
""'~ ıe.ıt1 ki enç erının, ço • 
.,.., ' tUrı. • ı arı ~ 1 
~~:_ • 0iiıl"kl . ' a&ğ' anılık • 
• ~"Qlı! u er ·· ~ "ı Sok ı, uzerine düt .. 
~i •• ecs'ilık terekli bir diriklik 
~'t- !Ilı... ı. •oysal Yardım b • 
~'k --,, 0 ll Yönde · a 
t6 Yolda 1 n bıze kıvanç 
~lcteyj;~ ••makta olduğu -

t:uı l 'tQa ış 
t~ıı··ı ttıl" iti . . LERlMIZ 
h:.. '- leli • erırnı:z üz . 
~. ı._ '-'•ıtrı t' erıne, uluAra ..,... . 1 ıtred'... . -3' 1! e..: ıgını b"ıl' • ·•n ha ırsı • 

tında da T·· k 
ı ur 

Arkada§lar, 
Güzel sanatların hepsinde, ulus 

gençliğinin ne türlü ilerletilmesini 
istediğinizi bilirim. Bu, yapılmak
tadır. Ancak, bunda en çabuk 
en önde götürülmesi gerekli olan 
Türk musikisidir. Bir ulusun ~·e
ni deği§ikliğine ölçü, musikide 
değişikliği alabilmesi, kavrayabil
mesidir. 

Bugün dinletmiye yeltenilen 
musiki yüz ağartacak değerde ol • 
maktan uzaktır. Bıınu açıkça bil • 
meliyiz. Ulusal, ince duyguları, 

dü§ünceleri anlatan, yüksek de • 
yitleri, ıöyleyitleri toplamak, on • 
ları, bir gün önce, genel son mu • 
siki kurallarına göre itlemek ge • 
rektir. Ancak, bu güzeyde, Türk 
ulusal musik~si yükselebilir, ev • 
rensel musikide yerini alabilir . 

Kültür i§leri bakanlığının bu .. 
na değerince özen vermesini, ka -
munun da bunda ona yardımcı ol • 
masını dilerim. 
CUMHURiYET TÜRKlYESlNIN 
DOSTLUKLARINA ÇÖZÜLMEZ 

BAc.'iLILlaI •. 
Arkadaılar, 
Uluılar arası 11yua acunu, ıe .. 

çen yıl içinde korunma kayguau • 
na düttü, bu yüzden bütün ülke • 
lerde silahlanmıya hız verildi. 

Cumhuriyet hükiimeti de, bun -
dan dolayı, bir yandan ulusal ko • 
ruma gücünü pe ittirmiye çalııır • 
ken, bir yandan da barıım ıaraıl -
maması için, uluslann birlikte ça • 
lıtmaıına umut veren yoldan ay • 
nlmamak uğrunda elinden geleni 
esirgemem ittir. 

Cumhuriyet Türkiyeıinin, dost· 
luklarına çözülmez bağlılığı, geç• 
mit yıllarda, türlü İ§lerde denen
mittir. Ulusumuzun acunca tanın· 
mıı özlüğünün gereği de karttlık
lı veril mit ıözü tutmaktır. Buna 
ne türlü özenildiği, bundan böyle 
de özenileceği bellidir. 

Balkan antlaımaıı, Balkan dev· 
!etlerinin, biribirinin varlıkla • 
rma özel saygı beılemeıini göz 
önünde tutan mutlu bir belgedir. 

Bunun, ıınrların korunmasın -
da, gerçek bir dejeri olduğu bes • 
bellidir. 

Ankarada toplanmıı olan "Bal· 
kan antlatma divanının,, verim1i, 
yerinde, çalıımaıını ulusumuz sev· 
giyle kartıladı, 

Arkadatlar, 
Ulusumuz, genel ölionomik, ge

nel ııyasal karıtıklığı büyük ol
ğunlukla karıılamııbr, kendine 
gösterilen yolun doğruluğunu an· 
lamıttır, yeniden çıkabilecek güç· 
lükleri yenmiye de anık olduğunu 
göstermittir. 

Son belediye seçimlerinde, rey 
kuJlanabilecek olanların, yüzde 
yetmit betinden çoğu reylerini 
kullanmıtlardır. 

Uluıun, içerde birliğinin, hem 
belli, hem denenmit. olması, ge • 
lecek için, en büyük güvençtir. 

Arkadatlar, 
Dördüncü Büyük millet Meclisi, 

ulus birliğinde, devlet ııyasaıında 
yüksek çalıtma değerini göıtemıit 
tir. Bu toplantı yılındaki çalıt • 
malarınız sırasında, ıize gelecek 
uluı itleri için de, en doğru yol • 

Jarı bulup göstereceğinize güve • 
nimiz vardır. 

Toplantınız kutlu olsun .• ,,. ,,. ,,. 

Dördüncü içtima senesine 
celsesi nasıl old? 

• • 
gırış 

Ankara, 1 (Huıuıi) - ~ .. :ıi 
Hazretleri nutuklarını söylerler
ken, elçilere, misafirlerimize nut
kun fransızcaıı verilmit bulunu· 
yordu. Bu suretle, nutku Gazi lo· 

casından takip eden misafirleri
miz ve elçiler Meclisin sürekli al
kıtlarına sık sık iıtirak etmek fır· 
satını bulmuılardır. 

Nutkun Balkan paktına ait kıı
mında, misafirlerimizin yüzlerin
de çok bariz memnuniyet izleri 
görünüyordu. 

KAZIM PAŞA HAZRETLERi 

MECLiS REISLICINE 
JTTIF AKLA SEÇiLDi 

Ankara, 1 (Huıuıi) - Gazi 
Hazretlerinin nutkundan ıonra 

Büyük Millet Meclisi reis ıeçimi 
yapıldı. Kazım Paıa Hazretleri it
tifakla intihap edildiler. Bunun Ü• 

zerine Kazım Pata Hazretleri al
kıtlar arasında kürsüye geldi: 

"- Beni tekrar reisliğe seçtiği

nizden ötürü ıiz değerli arkadq

larıma tetekkür ederek ite batlı· 
yorum. Sizin değerli yardımlarını· 

za güvenerek yüce heyetinizi say• 

gı ve-;evgil;..ıe-;elamlarım.,, 
Dedi. . 

ALATURKA MUSiKiYE 

PAYDOS! 

Ankara, 1 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclis( bugün saat 15 te 
dördüncü intihap devresinin dör
düncü içtima senesine Reisicüm· 
hur Hazretl~rinin mutat nutukla· 
riyle batlanmıtbr. 

Bu münasebetle Meclis bugün, 
bu gibi büyük günlere mahsus fev
kalade bir manzara gösteriyordu. 

Bütün localarla gene içtima 
salonunda ayrılmıt olan yerlerde 
vekaletler müsteıarı ve umum mü
dürleriyle mali ve ecnebi müease· 
aeler müdürleri ve davetli dinli
yenlerle hmca hınç doluydu. 

Elçiler locasında büyük ve orta 
elçiler, Reiaicümhur Hazretlerine 
mahıuı localarda iıe Balkan itila
fı hükUmetleri hariciye nazırları 

M. Maksiımoı, M. Titüleıko, M. 
Puriç ile Yunan iktisat nazırı M. 
Pemıezoğlu ve rafakatlerindeki 
zevat ve madamlan yer almıılar· 

dı. 
Büyük eı;kinı liarbiye ve milli 

müdafaa erkim büyük üniforma
lariyle riyaset kürsüsünün kartı· 
ımda kendilerine ayrılınıt olan 
yerde oturuyorlardı. 

Saat 15 e doğru Reiıicümhur 
Hazretleri Büyük Millet Meclisine 
tetrif buyurmuılar ve burada Bü· 
yük Millet Meclisi reisi Kazım ve 
Batvekil ismet Pqalar Hazerab 
ve riyaset divanı azalan tarafm· 

Ankara, t (Huwıf) - Gazi dan kartılanmıttır. 
Hazretlerinin nutukları, mütead· Reisicümhur Hazretlerinin ge
dit hoparlörlerle tehre yaydınl • litleri Mecliı önünde toplanmıt o· 
mıttır. Büyük Şefin nutuklann· lan halkın co,kun tezahüratına se· 
daki İ§aret üzerine Ankara radyo· hebiyet vemıit ve batta Riyaseti 

su bu aktam an i ibaren ala urka Cumhur bandosu olduğu halde bir 
. . . . . kıta asker selama durmuıtur. 

musıkıye nıhayet vermıttır. latan· S tıs t R · v k'I' E B aa e eıı e ı ı ıat ., 
bul radyosu da bu harekete tabi . yanında riyaaet divanı katipleri 
tutulacaktır. · olduğu halde mevkiine geçmit ve 

NUTUKTA GEÇEN TÜRKÇE nisabı ekseriyet bulunup bulunma· 
KELiMELERiN OSMANLICA dığını tesbit için yoklama 'yapıla • 

KARŞILIKLARI cağını bildimıi,tir. 
Yapılan yoklamadan sonra ek· 

Gazi Hazretlerinin nutukların

da geçen türkçe kelimelerin kartı· 

bkları ıunlardır: ~ 

Oamanlıca 

Sayın - Güzide, muhterem. 

Üye - Az.a, unıur, uzuv. 

Uluı - Millet.. 

Genel "ıen, l'enlt" - Umumt 
Sıyaaa "yasa" - Siyaset. 

Ulusal "Uluı" - Milli. 
Yöndeın- UıuL 

Özen - 1 tina, dikkat. 

öiünç, övünç - iftihar. 
Oiünmek - Fahretmek. 
Okonomik - lkh .. di. 
Kurum "kurmak'' - Teıkilit. 

Berkitmek - Tahkim etmek. 
Gerekme - icap etmek, liznn. 

olmak. 
Gerekenler - icap edenler, lizım 

olanlar. 
Denk - Muadil, müıavi. 
Ekim - Ziraat. 
Orün - Haıılat, mahıul. 

Bayındırlık - imar, umran. 
Bayındır - Mamur. 
Özel "öz" - Huıuıi. 

OzeJ - Ezel, evvel. 
Siyasal - Siyaıi. 

Annnak - Hazır olmak. 
Amk - Amade, hazır. 
Güvenç - lıtinatgah, zahir. 

Kutlu - Mütcyemmen. 
Güven - itimat. 

ıeriyet olduğu anlatılmıt ve Esat 
Bey Reisicümhur Hazretlerinin 
nutuklarını ıöyliyeceklerini bildir· 

mittir. Bunun üzerine Reiıicüm -
hur Hazretler Millet Meclisi aza • 
larının ve ıamiinin alkıtları ara • 
ıında ıalona tetrif ederek riyaset 
mevkiini i11al buyurmuılardır. 

Reiıicümhur Hazretlerinin öz 
türkçe olarak ıöyledikleri nutkun 
her noktası, ve bilhassa bu yıl i -
çinde batarılan itler, musikimize 
verilmesi lazım gelen istikameti İ· 
taret eden nokta ile Balkan itilafı 
ve Türkiyenin harici siyasetini 
teıbit eden kısımlar sürekli alkıt· 
lar ve yaşa ıeslerile karıılanmııtır. 

Reisicumhur Hazretleri içtima 
salonundan alkıtlarla uğurlan • 
mııtır. Müteakiben Esat Bey riya· 
sete gelerek reis ve reio vekillerile 
idare amirlerinin ve riyaset divanı 
kitipliklerinin intihabı yapılaca • 
ğını bildirmiı ve"Dlebuıları rey ver· 
meğe davet eylemiıtir. 

Yapılan intihabat neticesinde 
riyasete Balıkeair Mebusu Kazım 
Paıa Hazretlerinin, Reis Vekillik • 
lerine de Esat (Bursa), Refet 
(Burıa), Hasan (Trabzon) Beyle
rin ıeçildiklerini bildirmiıtir. 

idare amirliklerine Mehmet A· 
li (Artvin), Halit (Beyazıt), lr • 
fan Ferit (Mersin); Katipliklere: 
Hamdi (Merıin), Celal Ferit 
(Menin), Refik (Konya) Haydar 
Rüttü (Denizli), Ali Muzaffer 
(Konya) Beyler ıeçilmiılerdir. 

Riyaset intihaplannı müteakip 
kürsüye gelen Kazım Pata Hazret· 
leri tu nutku ıöylemitlerdir: 

"- Arkadatlar: 
Beni tekrar reisliğe seçtiğiniz • 

den dolayı çok te,ekkür elerim. 1-
fe batlarken ıizin ço"k değerli yar· 
dımlarmıza güveniyorum. Hepini
zi saygı ve ıevgi ile selamlann.,, 

Bundan ıonra reis vekillikleri • 
ne ıeçilmi' olan Refet, Eaat ve 
Hasan Beyler de bu intihaptan do
layı Meclise teıekkürlerini bildir • 
miıtir. 

Meclis perıemb'e günü toplan • 
mak üzere ~~planıta nihayet ver • 
mittir. · 

o 

cın 

Dirildik "dirik" - Hayati. 
Soysal "aoy" - içtimai. 
Bakanlık - Vekilet, nezaret. 

Bakan - Vekil, nazır. 

. ........................................................................................ .. 

Kural - Kaide. 
Güzey - Saye, gölge. 
Antmak - TNfiye etmeli. 

Evren - Felek, kainat. 

Evren.el - Alemıwnul •• 

Bant - Sulh. 
Gereği gibi - icabı gibi. 

Pekiıtirmek - takviye etmek. 
Ölmek, övmek - Sena etmek. 

Antlaıme - Misak. 
Ant -Aht. 
Güç - Kudret, kuvvet. 

Oranlamak - Tahmin etmek. 

Ödünç - istikraz. 

Belge - Hüccet, vesika. 

" Matla - Bahti~, ~ 
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J : :~ESNAF VE iŞÇi ( 

Süreyya Paşa işçileri
nin derdi nedir? 

Gönderilen şikayetleri, fabrika müdü
rünün cevaplarile neşrediyor.uz 

Daimi karilerimiz bilirler ki, Haber 
gazoıes;, esnaf ve iıçi meselelerile pek 
yakından uğraımaktadır, Hele Jı Ka· 
nununun yapılmakta olduğu bu sırada, 
Türk iıçisinin vaziyetine ehemmiyet 
vermel:tcyiz. Değiımesi, düzelmesi 

icap eden halleri, kanunu yapacak olan
ların dikkatinlı arzebneği vazife biliyo
ruz. 

Bizim gayemiz, iıçinin çok layık ol
duğu yüksek haklan temin etmekle be
raber, milli sanayijmize de :zarar ver
memektir. Bu iki mühim iıi telif e
melini takip ediyoruz. lıte bunun için 

dir ki, iki ülküyü de temin için, -im· 
za va adresleri gizli tutarak- gelen ıi
kayet müracaatlarının kopyelerini Sü • 

reyya Paıa fabrikası müdürü Atıf Be -
ye yoJJadık. Cevaplan ile birlikte bi
rer birer neın ~deceğiz. Bugün yaJnız 

bir tanesini basıyonız: 

1 şçi Zehra lıanım 
fabrikadan niçin çıktı? 

Zehra Hanım isminde bir iıçi 
bize §U §ikayette bulunmuftur: 

"Süreyyapafa fabrikasında se
kiz sene bobin çözgü flatür daire
sinde çalıştım .. Artık rahats~lan-

dım. Çalışacak halim kalm~ı
b .. Fabrikanın doktoruna gide
'rek r!" hatsızlıeımı söyledim ve .,Ar 

tık geceleri çalıtamıyacağım !,, de· 
dim. Faka t doktor: 

"- Gece ve gündüz çalııacak· 
sın! ,, dedi. 

Bunun üzerine başka bir aoli
tora ~ittim. Ve istirahat aldım .. 
Fabrikndan da istifa ettim. Hem 
<le iki defa .. 

Fakat kabul etmediler ... "20 
gün ve gece daha çalıf ta ondan 
sonre !,, dediler .. Halbuki artık 

benim çalışacak halim kaimamıı· 
b. 

Mutlaka bir müddet istiraliate 
ihtiyacım vardı. Fabrikadan ayrıl
'dım. Fnkat on altı lira ihtiyat pa• 
ı·amı vermediler. Ben nihayet bir 
kadınım. Benim için on altı lira• 
nın büyük b" r kıymeti vardır. Ya
zık, P.Ünfıh de:Yil mi? 

F abrjkanın cevabı 
Zehra ismindeki işçi genç ve 

bekfırdır. Geçen sene hali faaliye
te geçen bir rakip müec:: ese, yük
sek bir maaşla o zaman çözgü da
iremizi idare eden Raşit efendiyi 
bizden almıştı. Bu Raşit efendi
n in bu sene Zehra hanımı tezyidi 
yevmiye ile rakip fabrikaya kan
dırdığım haber aldık. Kendisi bi
ze rahat"'ız olduğunu ve çalışanu
yacağım bildirdiğinden işletme a
mirinıiz Tevfik Bey Zehra haruma 
meseleyi bildiğini yalan söyleme
mesini 'e sekiz sene kendisini ça
lıştıran bir müe~ye karşı doğ
ru yapmadığını bildirmiş. Fakat 
bu hanım rahatsız olduğunda L'Y

rar ve hakikati de inkar ettiğind(!n 
her ihtimale karşı fabrika dokto
nma muayeneye sevkedilmiştir. 

Tabii doktorun hasta olmadığını 
Zehra hanıma bildirmesi üzerine 
mumaile~1ha fabrika nizamı olan 
istüa müddetini beklemeden şifa
hen (Ben aidiyonım) demekle ik
tifa ederek ntldp fabrikada gece 
gündüz işlemek üzere çekilip git
mistir. Hakikat bundan ibarettir 
efendıim. 

Ağır ceza ve ağır 
işten şikayet 

imza ve adresi bizde mahfuz 
olan bir itçi yazıyor: 

"Süreyyapaıa mensucat f abri· 
kaaında iki sene çalıfhm. Bu müd· 
det zarfında hiç bir hatam olma• 
mııtır .. 

llk defa olarak bir hata yaptım; 
o da gözgü de bir yanlıtlık oldu. 
Bunun için bana 37,5 lira ceza 
yazdılar. Bu cezayı ayda üç lira 
kesmek suretiyle almıya baıladı
lar. 

Bir hafta geceli gündüzlü çahı· 
tığım halde bir perıembe günü ak· 
ıamı çok fazla yorgundum. Çalı
famryacaktım. Ve uıtama o akşam 
çahtamıyacağımı söyledim. Fa· 
kat ustam beni gene çalı§mıya ic,. 
bar ediyordu. İnsaf! 36 saat mü· 
temadiyen çalıtmııtım .. Daha na .. 
sıl dayanabilirdim? 

lıte o gün (Yorgunum çalıfa• 
mıyacağım !) dediğim için beni İ§· 
ten çıkardılar. Cezama mukabil 
de istihkakımı ve ihtiyat paramı 

vermediler ... 

Fabrikanın cevabı 
tşbu işçi bu hatayı kasten yap

mrş ve fabrikaya bin küsur lira 
zarar vermiştir. Kendisine fazla 
ücretle rakip fabrikada. iş bulmuş
tur. Fabrikadan çıkanlsm ve isti
fa müddıetini beklemeğe mecbur 
kalmasın diye bu küçüklüğe te
nezzül etmiş ve tabiidir ki fabrika 
kendisinden bir miktar parayı taz
minat olarak tevkif etmiştir. Sulh 
mahkemesine müracaat et.c;in hak
ir ise hakkrnr bizden arasın. 

Vergilerden hiç 
şikayetim yoktur 

Ortaköy - Bakkal Hasan Naci 
Efendi ne diyor: 

Sekiz senedir bu mahallede bak 
kallık yapıyorum, itim iyidir. 

Bu dükkanı açtığım ilk zaman 
lar epeyce zarar ettim. Buna da 
sebep vereaiyeleri toplıyamayı· 

tınıdır. Fakat bir iki sene sonra 
bütün mahalle halkını öğrendim. 
Onun için şimdi adamına göre he· 
sap açıyorum. 

Vergilerden hiç bir §il<ayetim 
yoktur. Çok tükür kazanıyoruz ve 
verıyoruz. 

Daha çok kazanalım da, daha 
~ok da verel3n. HükUmetimiz sağ 
olıun ... Bizi rahat yaşatıyor! ... 
• 

Allah Cümhuriyete 
zaval vermesin 

Beyoğlu tütüncü Mustafa efen
di diyor ki: 

Ben burada yalnız tütün, pul 
ve gazete satıyorum .... 

Y aphğımız itin kazancı çok ol
mamakla beraber temiz iş ... 

Ben kendi ıahaıma hayatımdan 
ve yafayııımdan memnunum. 

Cümhuriyetin on birinci yılına 
girdiğimiz ve bu meıut günü de 
gördüğüm için çok sevinçliyim. 

Dünya durdukça cümhuriyeti
miz yqasın, biz de onun için öm
riimüz oldukça ?ll.J&lım .• 

HAB~R - Ak'=a=m===P=!=•~t=a=•='======================~===:=2==='k=l=n=c=l=t=e~'·'~'=-"~s:ırı!l!lll 
Oğlunu arıyan 

bir ihtiyar 
Bulgaristanlı muhacir 

Hüseyin Ağanın 
başından geçenler .. 
Bir baba oğlunu astı 

Dün matbaamrza isminin Topal Hü
aeyİn olduğunu ıöyliyen 72 yaıında 
Bulgaıyab bir muhacir geldi. Bize Bul
garistanda Bulgarlann Türklere kar • 
ıı yapbklan ve hala yapmakta olduk
lan iıkenceleri ve tazyiklan ağlıya ağ
hya aıllatb. Aynen yazıyoruzı 

- J11nin Topal Hüseyindir. 72 ya
ımdayım. Bulgariıtanm Nevrokop vi
Jiyetinİn Staıtu nahi7eainin, Tulinvif
tu köyündenim. Mehmet iuninde 14, 
15 yaılannda bir oğlum vardır. · 

Bulgarlar orada bizlere çok zulüm 
yapıyorlar. Bulgaristanda eskiden da· · 
ha az komiteci vardı. Şimdi bütün bal
garlar konteci oldu. Her yerde, her 
vakit Türkleri dövüyorlar, eziyet edi
yorlar. 

Geçen Şubatta oğlum Mehmet ge· 
ne ayni köyden iki arkadafiyle bera .. 
ber dağda davarlan otlatırken dört 
bulgar ukeri gelmif, evvel& çocuklara 
fena halde k~ ettikten sonra para 
vermeden bir kaç koyun almak iate -
miıler. Mehmet: 

- Köye tidin, ağamıza söyleyin, 
parayı verin de ıonra alınınız demi§. 
Bunun üstüne bulpr askerleri fena 
halde lazmıılar, Mehmedi ağzı burnu 
kan içinde kalıncaya kadar dövmüı • 
ler. 

Mehmet eve geldi. Bir hafta ya .. 
taktan çıkamıyacak kadar buta yattı. 
lyileıtikten sonra gene clavarlan ala· 
rak otlatmaia çıktı. 

Tam otlatırken gene ayni Bulgar 
askerlerine tesadüf ebniı. Bulgarlar 
kendisini görünce fena halde hiddet -
Jenmiıler, sopalarla üstüne hücum et· 
miıler, Mehmet canım kurtarmak i9in 
davarJan bırakmıt, alabildiğine Yunan 
hududuna doğru kaçmağa ba§lamış. 

AıkerJe!' arkasından kovalamıılar. Hu· 
dut bizim köyden bir aaat ötededir. 

Mehmet güç bela hududu geçerek 
Yunan karakoluna teslim olmuj, 

Yunanlılar kendisini Uzunköprüye 
göndermiıler, Uzunköprüde bunlan 
bir kafile halir.de Y ozgada göndenniı· 
ler. Y ozgadın havası yaramamı§, bir 
çoğu ölmüş. Bunların üzerine bir kıs
mını Eskişehir ve Bursaya göndermi§· 
ler. Oğlumn bir müddet Buna bele • 
diyesi bakmış, sonra nereye gittiği ve 
ne yaptığını bilmiyorum. 

Bir rivayete nazaran timdi de ls • 
tanbulda bulunuyormut- Kendiıiuzun -
ca boylu, ince belli, sarı saçlı ve niavi 
gözlüdür. 

Oğlum kaçtıktan sonra ben yalnız 
kaldım. Bulgarlar mütemadiyen bize 
eziyet ediyorlar, koyunla.rmuzı alıyor. 
]ar, namuıumwra tecavüz etmek isti • 
yorlardı. Nihayet bir gün Bulgarlar 
geldi. Köy halkmı topladı, hepimize 
silahlar vererek: 

- Bu ailahlan alınız. Türklere ve 
Yunanlılara kartı harbedeceğiz, Ka -
valayı, Selaniği, Jstanbulu alacağız, de
diler. 

Biz kabul etmedik. Bunun üstüne 
bizi dövdüler. Biz de herşe)limizi bı • 
rakarak Yunanistana iltica ettik. 

Bunun üstüne bizi Yunanlılar U • 
zunköprüye sevkettiler. Oradan da Te
kirdağa geldik ve Yukarı Kılıçlı kö • 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kısk•oclık, kuvYet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika 110. 77 

- Ticaretle uiratınm. 
- Evli mi.in? 
- Hayır .. Daha evlenmedim. 
Bu ara Merzukaya, kadınlardan 

biri ıeılendi: 
- Merzuka!. Merzuka!. 
- N~ var? 
-ileriden bir karaltı geliyor .. 

ıBak bak.. 
Filhakika, Merzuka ileriye dik

kat edince bir karaltının kendile
rine doğru yakla,tığını görmüştü. 
kadının seslendiğini Abdullah da 
i§itmiıti. O da dikkatle baktı. 

Artık çöl mmtakasından tatlrk 
ve niabeten cüce ve kuru ağaçlı 
bir mmtakaya g~iş bulunuyor· 
lardı. 

Gölge, yüz metre kadar uzak • 
taki bir toplu çalmm arkasına gir
diği için gözden kaybolmuttu. 

A!bdlla:h: 
- Develerinizi durdurunuz .. 
Diye seslendi ve kendisi durmı

yarak ilerledi. Abdullah, aynı za• 
manda, herhangi bir taarruzda 
kendilerini müdafaa edebilmek i· 
çin Tabirin verdiği silahı eline al· 
mıştı .. 

Devesini uf ak hir tazyikle koş
turdu. 

Gölgenin görüldğü noktaya var 
dığı zaman, burada bir yerlinin 
korkunç bakıf lariyle karftl&fh. 

Yerli, elinde mızraktan batka 
bir §ey bulunmadığı için gaY.et ıa· 
kin görünüyordu. 

Oracıkta bir tümseğe oturmu§· 

:················ 
EYazan: : 

~Rıza 
i Şekip 
····-·---·- """ ğmı omuzuna dayıyarak kol!.r-: 

havaya kaldırmıı bir tak~. i ~ 
ler veriyordu. Abdullah, goıl ~ 
vahşinin baktığı tarafta ge~d it 

Ne görüyordu. Zemind~ bır~ 
ke halinde görülen her .bır ~ 
yanında vahfiler vardı. He~ ~ 
lar bir cephe halinde değil, ibır 
ire şeklinde etrafı sarmıtlard~ 

Biran içinde bunlara muk• 
edememek endifesiyle çırpıod1' 

Filhakika, Abdullah bunda~ 
diıeye dütmekte hakkı vardı. 
rünürde oldukça kalabalık J 
len yerlilere onun tek batın• 
kabele etmesine im.kin yoktU· 
sebeple, Abdullah, muka 
girişmenin daha tedbirli bir 
ket olacağı neticeıine vardı -.e 
bir §ey yokmut gibi yola de 
etmeği düşündü. 

Onlar, yollarına devam 
lerken, vahıiler, yavaı yavat 
rayarak çenberi daha darl 
yorlardr. Nihayet, reisleri ol 
anlatılan ve yengeç'i hatır 
bir vahti garip bir ıesle, A 
ha durmasını söyledi. 

Abdullah anlamamıı gibi 
ründü ve durmadı. Bunun üz 
emir, tekrar ve daha gür 0bir 
yapıldı. 

Bu ezeli ~öl yolcusu, kumların ebediyetine kavutrtt"f 

Vahıi arapça konuıuyord"' 
Abdullah mukabele etti: / 

tu. Abdullah durutunda zarar ve· ı 
recek bir ren:k bulamadığı için ge
riye ipret etti. Kadınlar develeri
ni harekete geçirdiler. 

Vahtiyi gerilerinde bırakmıf· 
lardı. Oldukça yol aldıkları halde 
vah!inin bala yerinde oturduğunu 
gördüler. 

Abdulalh, tekrar baktı. Vahti, 
bu sefer, yerinden kallnnıs mızra-

- Niç;n durayım, ileri~ 

mek yasak mı? j 
-Evet yasak .. Hiç bir.~iİ 

demezsiniz. Siz bizim eıırİJS' 
niz .. 

- .... ;1 
(De.att" 7, 

-----~---------------------------- ·~f. 
Şikayetler, Tem~ yünde iskan edildik. ı--------------

Allah aılana oğlumun nerede ol .. 
duğunu bilen, duyan, gören varsa, Te· 
kirdağı Yukarı Kılıçlı köyünde muha
cir Topal oğlu Hüseyİne bildirain. 

Elektrik tlrketfndell d 
Ekmek bir, feryat ıkll rifl; 

Kadayıfı "Elektrik girketinin, abOn;~~,c; 
ba ka saat parası alamU· aJc i)f _~ 

Askerlik yoklaması Uzunçarıı Mercan yokuıunda mukavele ile depozito otar tst'i~ 
40 senedenberi meıhur 8 numaralı aldığı halde bununla iktifa er, şs>·,-

Beyoğlu Askerlik ıubesinden: -'-ek •--dayıfı fmru bu •'"'ne L- • ca b" de b tarı alıY0 .:ıcst: 
C1U11 - ..... ~ ayn ır u para 'y'JP'.~ 

330 doğumlularm ve gerekse tah • nim idareme geçıniıtir. Muhayyer tin on iki seneden beri a~on:ı~..J 
sil dolayısiyle ertesi seneye terkolu .. olarak bas ve kuru ve bilhassa ma • müddet zarfında yinni 1~ _.,c ~~' 
nacakların yoklamalan 8 - il ind hallebiciler için ayrıca tabakta bü • ki saat için benden 72 Ura do ıs~ 
Teırin 934 akıa.-nma kadar devam ede- yür ciminden kadayıf imal eden almııtır. Bu haksıı:lıkdeğil ile .,,,-:. • 
ceğinden ıubemize memup mükellefin mütehanıs usta getirttim. Eski ve Bu sefer de gene bir fatu.ra 
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bu müddet zarfmda ıubeye müracaat• yeni müıterilerimi çok memnun bilmem kaç kurut saat tcita~ 
lan ve müddetin hitamından ıonra mü edeceğimi ilin ederim. lar. _Na!an dikkati celbe • .-MI ~ 
racaat edeceklerin kabul edilmeyip Ahmet Riza ederım. ~,.... ,,JI d 
mükellefiyeti askeriye kanununun mad· Küçük Muıtafapap d P"r -:_J 
dei ınahıusaıına tevfikan cezalandın· 

1 
_________ ..;,.. _____ 

1 
numaralı dülck&nda ı,erbd ~ 

lacağı ilin olunur. 'Ali.., 
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Barem kanunu 
değiştiriliyor mu? 

9 

suikastçılar 
(Baş tarafı l incide) meclisi 

~ llı6teheı&i ( B.aş taralı 1 incide) 
'ita leli ~ gclıyorlardı. Yeni aza-
'biU!lcrı~dcn belli idi. Bazıla· 

Jıir l gelıyor, daha dıı kapıda 
eredd"' '-idaJc• ut d~vrcai geçirdikten 

~ ı ınerdıvenlere doğru iler-

F ransada yakalanan 
casus kim miş? 

Pariı, 30 (Huıusi) - Bütün Krauaa vasıtasiyle timdiye kadar 
Pariı matbuatı Almanya lehine 150.000 frank aldığı anlaıılmıt • 
caıuıluk yapmaktan ıuçlu olarak tır. 

mahkemeye verilen eski zabitler • Krausa, F orje ile ilk defa aa • 
den Froje ile Staniılaa Krauu'un ı keri mektep civarında bir kahve • 
muhakemeleriyle meıgul olmak·· J de buluımuı ve ilk evrakı kendi· 

Ankara, 1 (Hususi) - Barem 
kanununun maaı cedvelinde bazı 
.tadilat yapılacağı ve bu arada 22 
lira maaşlı derecenin kaldırılaca
ğı söyleniyor. Terfiler alelitli.k üç 
ıenede bir olacaktır. 

Geçen ilkbaharda Sofya'ya bir 
seyahat yapmış ve burada Vlançe 
Mihailof ve Vlade Gorgiyef'le gö· 
rüştüğü teıpit edilmiştir. 

Avusturya, Belçika ve Fransa 
da tirenlere kartı atılan bir çok 
bomba hadiıelerinde Andriya'nm 
parmağı olduğuna dair kat'i delil· 
Ier elde edilmittir. 

~llriıer E ~Pkalannı ve baatonlannı 
.. d fencliye verdikten aonra 
~iru l'Ürüyorlardı. Bir ara, 
~Hacı Recep Bey yeni ar
'll~d • 'birini merdivenden çı -

' 8 ı. 
1 de~Ya bin Yahu! Kestirme çıka-
&!ecti, aal 
~teli . onu gıcır, gtCJr boyannuı. 
eoı. k•ın gedikli hademesi Hacı aa

°J·ord oıuyor, yeni azalara yol göı
!~cj U.I Saat ikiye yaklaııyordu. 

lı..L. --C: ~ • • d. . -:-tllll. , · e ılen yerden salo-
&eh Eıki azalardan Refika Hu-

'- ">'or~et Hanım gene eıki yerinde 
a~· Salonda baıka kimse yol.

~ llıGd!j.~onra azalardan Eınaf Ban. .:°' l'e..;; Hamdi Rasim, Topkapılı 
'1111 k Amir, Manyaıi zade Fe-
w... <lfyler b. hal. 
~ >'ttJeri ır grup ınde gelerek 
' k ne yerleıtiler ve bat baıa 

t._... Onuımaya baıladılar. 
'
1t re • • • · 
8 

•mı gıyınnuı olan · lımail 
)trieyle Mustafa Faik Bey ve ec· 

........ - ,]-... "'" il t Bey de gelerek yerlerini al
. ~ .. u ırrada meılekta§rm Selami 
't '~ salona girdi. Soldaki defte· 
~ a olarak İmzasını atbktan 

Ortaya doğru yürüdü. Etrafına 
~r anyordu. Nihayet seride 

. yucundılki bir yeri gözüne 
ı..., - e-lc •• o ~clan·lşiu.. h demesine fır-
ftldi 'Ye l ınaıJ Şevket Be;r yanı· 
. e ı:lu•tıl•- B" "b" l • • ettik) • "' ... • ın ır ennı 
'tord erı anlaıılıyordu. Saat ikiyi 

u. Yeni h 
eser Yoktu ~ azalardan he-

'1Urü Fikri ~Bır aralık Piyanko 
Alunet Beyi_. dle Haca Recep, Re-__ , e l»ol a._._. • 

9Q&Onun ı\ik~ •• -.aııaJar •
birer iki er ne.unı hoadular. A • 

Önü n .! .ı-elıyordu. Fırkanın 
~ ahiyeıı l'eiat Feridan 1fe7ie 
'ı ııun lıtanbuı IÖeai müd .. -
ı~ ~ya Be-!', birlikte sircliJer. una 
"il de yenı aza idi. Sal 

lam ihtiyari aynldı=~y °.:; 
~ ~ sağa, Feridun Bey aola .t 
~ t huldukJan yerlere o ... _.ı ~ • 

lt.._.~t iki b uuuuıar. 
~Ali 1>:-~çuğa beı vardL Birdt.:t 
.._~ Caİ·~ Kara Mustafa %at: .. 
~ lltsi.ı ı~ Bahtiyar Bey Ye bunla : 
\_.~ deıı uç yeni haıum 

,!?'diler. HaıumJar -ı: U ll"\IP 
~ ~ünle- y fata· 
\"'-lit u n~re~~ oturacaklardı? 
... h...3_ ıubeıı mudürü Zühtü Bey 
~ ~ Rertlc Ahmet Bey ))" 

llllJıı azal ... yan 
-.'latle bu ara: 
""' Ylnıın efendim! hitahiyle 
~aeri aöaterdiler de ha-
~·~ 1 bdan lnutaldular. 
tı...~tı. l>ö~ Bey bir aralık dıpn 
• "'"1ıaL._ - nuıte Jeri ba , __ 
" > ... .._. IÖrü ne ı-unrn o
ltıf't ttt "-rdı. l~ce ~tırdı, kaldı. Ney. 
>iıı 'dıax...- neı defa yerleıti Bu 

"ld •" Jer Gali ) ,,.eri idi. P Bahtiyar Be-

-. ~ "nttuır;. E 

tadır. sinden bir taksi otomobili içinde 

Son ı d bu meıelede almııtır. Bu evrak Franaız aıkeri 
zaman ar a b. I . . h" b. 

i1mi ilk ıık geçen Stoniılaa KrauH ta ıye erme aıt gayet mü ım ır 

hakkında yeniden ıu malumat el • 
de edilmiıtir. 

Stanıslaskrouıı aılen Lehli
dir. Ve Leh ordusunda uzun 
müddet zabitlik yapmııtır. Bili· 
hare bir gün menıup olduğu a1a • 
yrn kaıaıını kırarak açınıt ve bul • 
duğu bütün paraları aldığı gibi 
Almanyaya kaçmııtır. Almanya· 
da bir müddet ötede beride ıürün • 
dükten aonra Alman gizli iıtihba· 

rat büroıuna kaydolmuı ve Fran • 
saya geçerek burada Almanya le • 
hinde caıuıluk yapmağa batla • 
mıttır. 

Belfort ıehrinde devam eden 
muhakemeler neticeıinde Krauı : 
sun Forje ile münasebeti tamami • 

le meydana çıkmıı Te F orje'nin 
müteaddit defalar Krau11'la bu • 
luıtuğa ve kendisine bir çok gizli 
vesikalar verdiği Te buna mukabil 

veıika idi. 
iki cuuı bundan ıonra Pariıte 

Senmiıel bulvarında bir gazinoda, 
Lüksenburg parkında ve Belfort • 
da müt~addit defalar buluımuı • 
lardır. Bu buluımalar daima bat • 
ka baıka iıimlerle olmuıtur. Forje 
ekseriya gizlediği evrakı Krauıaa 
kopya ettiriyor ve tekrar geri alı • 
yordu. Krauıı da bunları ıifre ile 
yazarak muntazaman Berline gön· 
deri yordu. 

Kraussun Pariıte Monge ıoka • 
ğmda 47 numaralı ikametgahın· 
da bütün bu hadiseleri iıpat eden 
çok mühim vesikalar bulunmuı • 
tur. 

MuhaI<emeler resmen bltmif. 
Şimdi yalnız müddei umuminin 
iddianameıini okumaıı, maznun -
ların müdafaalumı yapması ve 
heyeti hikimenin karar vermeıi 
'kalmıftır. 

........................................................................................... 
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Z:IRAAT 
BANKA5t 

T 

~. ~Ye • lem Akif Bey ele 
b... ... u.... nıle?' ..... rnda .eli. • D 
~ .. q ot" ... et •1lard • 1 

li. ıı.. an ben ıuaan ..:ı 
.ı~ l.i.. oır q ;uı çın, • A Q A 
"O~,, ter Qı ç dakika aonra tek 
ti: '*tt:ı •· ın-.ıu,b c·· ı ~~~-... "lecliıi a • o~er kapıya B'R "K T. REN 
1 

q teli1otd ~le olan Muhid- 1 1 1 
~tİtlsa ~· ac. .. ,;· M • RA ı 1 A~ -- r- o• n 
~~~-~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~=~~=~=~~ ~ ·~ aıune çıktı Sal • A 1 ·k '14.ı:_ -. tö " ıelnüıti. M ııid . ona çı ması gecı en ilk 
"'~ a'>'h. 'lihc:e1cu1 u. dın B. Ihsan YAVUZ mektepler 
.. ) ~~ 8faiı EıkiJer Mu. 
ı...,. ;1dilc1eri:;1can ne aöyliyeceği Kadın ve erkek terzisi İllanbul belediyesinden tahsisat aeç ' •aan.. iae en heyecanlı de • verildiği için tehrimizdeki bazı ilk 

~1"- lbet-aJd. helcır Bütün tıklar hep orada gi· mekteplerin tamiri henüz hitmerniı -

Otomobillerin 
sayısı 

( Baı taralı l incide) 
eskilik ve yeniliklerine göre alın
masının temini yolunda hayli uğ· 
raıılmıttır. 

Bu huıusta yakında kat'i ve 
müıbet bir netice alınacağı anla • 
tdmııtır. Şoförlerin 64 lira olan 
kazanç vergileri 21 liraya indiril • 
mittir. 

Sıhhat Vekaleti tarafindan der· 
hal tatbikine baılanan beynelmi· 
Jel ıoförler •ıhhi nizamnameıinin 
bazı hükümlerinin hafifletilmeıi 

temin edilmif, ikametgaha bağ· 
lanmak iti münasip bir ıekle ko • 
nulmuf, plaka borçlarının muay
yen takıitlerle ödenmesi temin 
olunmuıtur. Bundan baıka A6 
§oförün davaıı deruhte edilmif, 
2500 lira maddi muaTenette bu -
lunulmuıtur. Diğer taraftan aldı· 
ğımız malumata göre, ıoförler ce • 
miyeti lıtanbuldaki otomobillerin 
tahdit edilmeıini iıtemek için tet· 
kikat yapma~dır. Bu hususta sa
lahiyettar bir aza diyor ki: 

- Oç aene e'V'Yel lıtanbulda 
l 750 otomobi vardı, bu adet git • 
gide azalmııtır. BuıUn lıtanbul -
da 830 otomobil vardır. Bunların 
da iki yüzden f azla11 garajlarda • 
dır. 

Şundan anlatılıyor ki beı yüz 
araba lıtanbula kafidir. Diğerleri 
iae maaraflannı bile çıkaramadan 
garajlarda yatıyor. Bu itibarla lı· 
tanbuldaki takıilerin tahdidini iı
temek çok doğru bir hareket ola
caktır.,, 

Bundan baıka bazı ıermayedar 
kimıelerin huıuıi bir toplantıda 

bir komandit ıirketi kurarak pi • 
yasaya yeniden 50 - 60 otomobil 
çıkartmağa karar verdiklerini öğ • 
rendik. Bu taıavvur ve teıebbüıle 
cemiyetin hiç bir ali.kaıı yoktur. 

lö;~•ıl.1rıj 
GÜret yaparken 
Fatih idman yurdunda Mehmet 

Ali ile güreı yapan ameleden Eaat 
oilu Ekremin ayağı kınlmıt ve 
kendiıi Cerrahpafa hastanesine 
kaldırrlmıı trr. 

Sabncak ~arptı 
Beyoğlunda Meırutiyet mahal· 

leıinde oturan Zehra Hanımın 
kayık ıalıncağı çarpma11 neticeıi 
bir kolu kırılmıttır. 

Yankealcilik 
Beıiktqta tramvay içinde mu· 

alHm lamail Hakkı Beyin cebin • 
den elli beş liraaını çalan sabıkalı 
Celil ve Yaıar yakalanmıılardır. 

Yalancı memur ""-.~ı ht. ._ ycw- • • 1 H k h tir. 
~ 'tti .., "luhidcli yıntr er. er eaeye ve er 
'" )~ •e heJedi19 • n 8.1 azalan arzuya uyıun elbiıenizi ancak 

Bu itibarla bir kaç mektepte beniiz Kaaımpaıada oturan Hüaeyin 

~"-~ ~-- 8Jlla nınJ heaap "'aziye- orada yaptırabilirsiniz. 
ııı... di) • O)dllfıı h lllatınrn 1-,, ı._ • ._.._ nıa aö ı uza· lıtanbul Yenipoıtahane kar· 

""V)"'-: hlh;ın_ ri/ ~ 'Ye hemen 
t'> ...._ \r enfti ap •çılc .. tıamda Foto Nur yanında Leta· 

' L atid...._ o- f et hanmda. 
" .ı~ct... ~ •dıfı l1L ~ "'-aJ L.. illa .. ıı:......_ • 

.... lbft __ .- .... Yiilc i .~-·qq !ltn· 

~ ~--.. ... etiıUaı. '""' 11.tartbJc. 
~ ~! Sizden • ıene biiYiik 
~ ~ .ıı:: lıllnınet, bizden 

~ıt~ı )'Pb ' ~. y 
do~ ct191" b lı, )•pa eni ınecn .. ilk 

.. .,., t ~:ı- "''- cafnu .._ ·1 ..• ~u ltlflanına oı dil'<'":I 
"da" 11 haklcetm• . ) 

sonra rci, '-~ .•-:.. · ı 

İlltihapı.:.. ~ı 

Eski azalardan bir kaçı, batta Hacı 
Recep Bey, alıflcanlık tesiriyle olacak, 
dı~ya yollanınca azalann biraz te • 
nelf üse ibtiyaçlan olduiu anlaıddı. 
Her ihtiaaa encümenleri için de rei.lik 

.ı: vı:un namzet seçecekti. Salonda, ko -
ridor!~:rda cııaralar tüttürülüyor, aza
br b;rbirlerine tanı,tmhyordu. 

Yelda RAGIP. 

tedrisata baılanamamııtır. Faruk Efendi Vezneciler hama· 
Tamiratın hafta ıonuna kadar ta • mına giderek beyanname ıormak 

mamlanmaaı için tedbirler almmakta • 
dır. suretiyle kendiıine memur ıüıü 

Ticaret Odasında yeni verdiğinden yakalanmıftır. 
Bir mottir battı 

umumi katip Doktor Ferit lbrahim Bey ile 
lıtanbul Ticaret ve Sanayi oda· ıoförü Şevket Efendi kendi deniz 

sı umumt katipliğine tayin edilen J mötürleriyle Bebeğe gelirken Ru· 
C~al ~ey dünden itibaren yeni meli hiıarı açığında Holanda ban· 
vazıf ~sıne b~ılamıı~ır. • • 1 dıralı ıaz ıilebi çarparak motör 

~~rk ~~ııte yerıne kımı~ g~ • ı batınıı ve içindekiler denize düt • 
lecegı henuz malum degıldır. ı mü,terse de kurtarrlmıtlardır. 
Şim.dili~ m~dürlük itlerine Hay- Bak1rdan zehirlendiler 
rettın Şukrü Bey bakmaktadır. Beyojluncla Boatanbqmda o-

Ş!mdiye kadar yapılan tahki· 
katta bu azılı ıuikasçinin Temmuz 
tarihine kadar nerelerde bulundu· 
ğu ve neler yaptığını meydana 
koymuıtur. Ş!mdi de Temmuzdan 
9 Bir;nci teırine kadar nerelerde 
olduğu ve neler yaptığı tetkik edi' 
mektedir. 

Yapılan son tahkikata nazaran 
Franaada Kral Alekındr'a kaT§I 
yapılan bütün suikastler muvaf· 
fak olmadığı takdirde kendisi, 
Londraya' da seyahat edecek olan 
Kralı orada öldür:meğe memur e· 
dilmitti. 

Londrada ara,brmalar 
Londra, - Marıilya ıuikashnı 

yapanlann arkadaılarım meyda • 
na çıkarmak üzere Londrada po • 
lis faaliyeti hala devam ediyor • 

Pariı polisinin bildirmesi üze -
rine İngiltereye tayyareyle iner • 
ken yakalanan ve Franıız polisine 
teılim edilen çeteciden sonra, 
Londra polisi, Londranın yaban -
cdarla meıkun semtlerini durmak· 

ırzın ara9brmaktadır. 

"Uıtaıi,, ihtilal komitesinin 
daha diğer azalarının da Londra • 
da olduğu zannedilmektedir. 

Yugoılavya polisi, bir çok çete 
efradının reıimlerini Londra po • 
Haine göndermi§tir. 

Beşiktaş - Fener 
(Baş tamfı 1 incide) 

da bazı oyuncuları aakat'landığın
dan Beıiktaı nisbeten eksik kadro 
ile çıkacaktır. Fakat buna rağ • 
men ıiyah beyazlıların, Şeref ku· 
pa11nı kazanmak için bütün var• 
hklariyle çalııacaklarına ıüphe 
yoktur. 

Bir kaç ıenedir en heyecanlı 
futbol maçlarını Be,iktaıla F ene • 

rin kartılaımaıı teşkil ett:ği dütü· 
nülürıe, şerefli bir kupayı lcazan· 

mak için de bugün karıılatacak o
lan bu iki takımın maçı ne derece 
zorlu ve meraklı olacağını anla • 
mak güç değildir. 

(HABER) bugünkü maç için 
iki takımdan en iyi futbol oynıya• 
cak olana muvaffakıyetler diler. ______________ ,,_ ... ____________ __ 
turan Hasan ve karısı Makbule 
Hanım yekem pifirdikleri bakır 

kaptan zehirlendiklerinden Bey
oğlu haıtaneıine kaldn·ılmışlar· 

dır. 

Sekiz Lira ~almış! 
Beyoğlunda Yazıcı sokağında 

Kamanto hanında oturan Macar 
tebaasından Elmarın sekiz lirası· 
nı çalan ayni handan Emma ve 
Atina yakalanarak adliyeye veril· 
mittir. 

Dirhem hersızd 
Halil oğlu Osman isminde biri· 

nin Unkapanında bir kasap dük • 
kanından üç adet dirhem çaldığı 
görülerek yakalanmıttır. 

Çocu§u bı~akladı 
Fenerde Salmatomruk Avcı B. 

mahallesinde oturan Nezir ismin
deki çocuk Molla Aıkı mahalle • 
sinde oturan Hayrettin tarafın • 
dan bıçakla yaraianmış, Hayret -
tin yakalanmııtır. 
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i!ll•ililiıiiiiiiiliiil•••••-mll1E~sjk:!i~ş~e:lh~i:=:r:=Jıi:.is:_e:=:s:i ~m=u=:··~di:u::· r:lıi:ü~ğ;:u;: •• :n=d;:e=:n=: ==~-iimlilılll=;:T~a~k~slıim;;=AAbb~id~e:=l<Karşısanda 
iyihraş olmak f~in bUtUn Av Lokanta Ve Bı·rahanesi 
b1.~aklar1n fevkinde olan 1 - Mektebimizin bahçe ihata nameler i_çin mektep idaresine ve 

~ .. ~·. 
l?OIKIEIR l?UY 
JRUOR 1BH.A1Il!E 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BlÇAGl 

k allanmız. Ve her yerde arayınız m-----• (3757 ·--ı 
lstanbul 2 nci icra memurlu

ğundan: 

ipotek cihetinden paraya çev • 
rilmesi mu1tarrer olup tamamına 

yeminli ehlivukuf tarafından 

2600 lira kıymet takdir edilen Ga
Iatada Emekyemez mahallesinde 
Güvez soltağında kain eıki 2 ye:ıi 
4 numara ile murakkam bir bap 
hanenin tamamı açık arttırmaya 

vazedilmiıtir. 2 - 12 - 934 ta
rihine müıadif pazar günü saat 
15 den 16 ya kadar dairemizde 
açık arttırma ıuretiyle aatılacak • 
tır, arttırma bedeli kıymeti mu • 
ham.minenin yüzde yetmit betini 
bulduğu takdirde mezkur gayri 
menkul müıterisi ühtesine ihale o· 
lunacaktır. Akıi halde ıon arttı· 
ranın teahhüdü baki kalmak üze• 
re 17 - 12 - 934 tarihine tesa· 
"düf eden pt.2artesi günü ıaat 14 
den 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak olan ikinci açık arttır • 
masında dahi arttırma bc:lcli mu -
hammcn kıymetin yüzde 75 bul • 
madığı surette satış 2280 No. lu 
lmnun nhki-.mma tevfikan eeri bı
rakılacaktır. Arttırmaya iıtirak 
etmek iatiyenlerin mezklir gayri 
menkulün kıymeti muhammene .. 
sinin yüzde yedi buçuğu niıbetin • 
de pey akçesi veya milli bir ban • 
kanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmryan ipo· 
tekli alacaklılarla diğer alakadar· 
larm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarım ve hususiyle faiz ve 

mesarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfın -
da evrakı müsbiteleriyle birlikte 
dairemize bildirmeleri iktiza eder 
aksi halde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılar 
satı§ bedelini payla,ır.aaından ha· 
riç kalırlar. Muterakim vergi va
kıf icaresi ve tenviriye ve tanzifi· 
ye rusumu müşteriye aittir. Dz.ha 
fazla malumat almak iıtiyenlerin 
5 - 11 - 934 tarihinden itibaren 
'dairemizde açık bulundurulacak 

arttırma tartnamesi ile 934/510 
No. lu dosyasında mevcut ve mez
kOr gayri menkulün evsaf ve me· 
ıaha ve ıairesini muhtevi vaziyet 
ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anlryabilecekleri ilan olunur. 

(4295) 

_._Kimyager -~ 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruş -
tur. Bilumum tahlilat, Bahçeka
pr, Emlak ve Eytam Bankası 

karşısında İzzet Bey Hanı 
f3966l 

Turan Bar 
Şehrimizin kibar ailelerine mahsus 

Te- Dansan 
(16) dan (21) e kadar 

Büyük Varyete 
Cuma ve Pazargünleri matine 

ORKESTRA TURAN 

duvariyle bahçede yapılacak hela münakasaya iştirak için de intaa -
ve tuvalet pavyonu 18 birinci teş· tı bir mühendis veya mimar ne • 
rin 934 tarihinden itibaren (20) zareti altında yaptıracaklarına 

gün müddetle münakasaya konul- dair noterlikten tasdikli bir teah • 
muştur. hütname ile Ticaret Odası kayıt 

2 - lhaıta duvarının münaka • kağıdı ve o/0 7,5 teminat ve tek -
sası açık olacak, tuvalet pavyonu - Jif mektuplariyle 7 - 11 - 934 
nun münakasaıı kapalı zarf usu· Çarşamba günü saat 10 da mek -
liyle yapılacaktır. tepte toplanacak komisyona mü • 

3 - lstiyenlerin proje ve şart· racaatları. (6736) 

Tayyare Piyangosu almak suretile hem vatan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartman sahibi olursunuz. 

~-~-~~~~~-~-~-~~~~-~~~~~~-~~-

İstanbul 2 nci asliye ticaret mu
hakemesinden: 

Oskar Şehter efendi vekili a
vukat Arif Mustafa bey tarafın

dan lstanbulda Aşir efendi cadde
sinde Beker hanında 17 / 20 No. 
da Delatola biraderler aleyhine 
1196 lira 59 kuruşun tahsiline 

İstanbul 2 nci lflas Memurlu-
ğundan: 

Kibarali kardeıler ve mahtum· 
ları şirketi ile şilrekadan Sarım, 

Hikmet, Fettan, Rıza Beylerin 

terki emval suretiyle yaptıkları 

konkurdatonun katile§mesi üzeri
ne mahkemece gerek 'irket ve ge

rekse şürekadan Sarım, Hikmet, 
Fettan, Rıza Beylerin iflaslarının 
kalkmasına 12 - 6 - 934 tari -
hinde karar verilmit olduğt, ilin 
olunur. (4314) 

ZAYi - S Teırinievvel 931 tari • 
hinde Galata ithalat gümrüğünde 

13240 numaralı beyanname ile mua -

melesini yapmıı olduğum saç levhala-

1"1İ 
Sarayburnu parla, Mulennıj, Eden ,·e Bel 

müeueselerini senelerce iılcten muktedir el et 
iı\areıinde 

-. -
Bu müesaeıelerde kendini tanıtan ve ıevdi· 

1 k · · · k la ı· "k" ıan'•t· ren mem e etimızan ço ymet ı musı ı 

kirlarnın iıimlerini aıağıda göstermekle ınüet
ıese iftihar duyar. 

ince ve ba;~r. aeıile. pekS' Az HEt1E1 
çabuk kendını sevdiren .J"t. 
MÜZEYYEN HANIM 

1 - Kemani Necati Bey. 
2 - Bestekar, tanburi Sclahad· 

din Bey. 
3 - Kemençe Alcko Efendi. 
4 - Karde~i piyanist ve udi Yor-

go Efendi. 
5 - Neyzen İhsan Bey. 
6 - Udi Cevdet Bey. 
7 - Cümbü~ Cemal Bey (Zeynel· 

!bidin Z.) 
8 - KI:irnet Şükrü Bey. 

DiKKAT: 

9 - Darbuka Hasan TahSİıt 
MUGANNİYE ve MUGANNİ 

10 - Belma Hanım 

11 - Semiha 

12 - Suveyda 

13 - Celal Bey. 

14 ..ı_ Hamit Bey. 

" 

" 

1 - Saz gece saat 1 e kadar devam eder. 
2 - Bu kadar büyük fedakarlıja raimen fiyatlar her müuesederı 

cuzdur. 
idare pek yakında muhterem müıteri ferine mühim bir sürpriz de h 

lamakta ..... 

. lıtanbul ikinci iflaı memurluğundan: 
K. N. Müfliı veya idare azalaı Muamelesi 

Borçlunun ismi 

19 Mehmet Emin Bey. Seniyüttin ve lımail lıı~ 
B.ler. 

34 Andon Tokatliyan Ef. 

48 Roben Hüıyan Ef. 
gömlekçi 

Esat Muhliı, Feridun 
Fikri ve R. Kemal Beyler. 
Arif Mustafa Bey. 

65 Emir oilu Ali Ef. A. ~üreyya Bey. 
Bozuyük -Yumurtacı. 

66 Turan yai fabrikası lamail Agah ve Osman 
Rifat Ihsan Bey. Nuri Beyler. 

67 Dede oğullan lbrahim Necmeddin Sakip Bey. 
Riza Şirketi. nun y 

68 Haıeki Zadeler. Ahmet Nuri Bey. ' Tasfiyesi ikmal e 
71 K'>vunru İbrahim af'· Re'aen. Tasfiyesi ikmal el 
76 Tantavi zade Halit B. ,, Tasfiyesi ikmal e 

Yukanda iıimleri yazılı borçlu ve müf1iılerin dosyalan yanmııtııt• 

çen muamelenin teyit ettirilmesi ve dosyanın yenilenmesinin temini içi' 
daranın ellerindeki vesaik ve vekillerin vekaletnamelerini alarak 7 -1' 
934 çartamba ıünü saat 13 ten 15 e kadar dairemize müracaat etmeleri 
nur. (4313) 

HABER 
Akşam Postası 

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

fel&Taf t\dreeh lSTANRUl. RAUl!:H 
Telefon Vau: ıasn ldareı !4S'70 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

J 1 1 ı.ı aylı.l 

l'llrkl1eı ızo ~ aee 1250 K,... 

Eeuebh l6G Mo 140 1810 

da GUmrük caddesinde Site 
geçitinde 21 numaralı bakkal 
nı ve vitrinleri acele satılıktır· 
se müracaat. 

l§ anyor ....... Lise .mezunu ' 
Fransızça, İngilizce lisanlarırı~ 
cilmeye muktedir bir genç bıııı 
teber mağaza ve milessesatt• ...ııl' 
veya baJka bir memuriyet arW 
raya da gider. 

uııt"'lll!lıuıiJllllllll!llüı~llll''1 

mütedair ikame olunan davanın 

cari tahkikatında mezkur şirketin 
ikametgahının meçhul bulundu • 
ğundan il?.nen vaki tebligat üze • 

rinde tahkikat günü olan 30 - 10 
- 1934 tarihinde mahkemede İı· 
pati vücut etmediği cihetle haciz 
kararı ibraz edildiğinden ve ha • 

ciz doıyaımın birle~tirildiğinden 
bahisle hukuk Utf.llü mahkemele • 
ri kanununun 402 nci maddesine 
tevfikan ilanen gıyap kararı teb • 
liğine ve tahkikatın da 2 - 12 -
1934 tarihine müsadif Pazartesi 

rın makpuzunu zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. Sirkecide Mühürdar Hanında 24 

1 numarada NAZMI 
(4303) 

ıLAn TARiFESi 
Clt'aret UIDlaruua •tın ız.110 

Keamr Uhlar ıo L"Unıttur . 

·--------··-------------Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

günü ıa"l 14 te talikine karar ve· kaim olmak üzere keyfiyet ilan o -
öuıldıfı yer: (VAKIT) Matbaası 

rilmiı olmakla tebliğ makamına lunur. (330) ---

1 Istanhul Ziraat BankasıSatış Komisyonunda~ 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlik Hisseye '~ıf ~ 

No.ıu No. sı hamıııe0 1'· 
1581 Yeşilköy Köyiçi Ruın kilist>sİ Abısp bıne ve bahçe 751720 4· 6 61 ,, 
ı 541 Kadıköy 0.;m :ı nağa Söğütlüçeşme Arsa metresi 138 Tamamı ~06 1304 

11 

1615 Hoğaziçi Yeninıah:ılJe Pazarbaşı ve fıçıcı Ahşap dükkln ve bir oda 180/720 E.124· 1Y.3912~ ,. 
1616 Çengell'. öy Ç engel!iöy Kuyu Aru metresi 47 112/1344 6 1 ,, 
1618 Boğaziçi Yenimahalle Mektep ,, ,, 79,50 Tamamı 22 94 ,, 
1619 f oyacı\cöy Boyacı köy Çeşme Ahşap hane 1/8 17 75 11 

1610 lstanbul Şe 'l Mehmet Ralıkpazarı caddesi ve Klgir bir fırın ve müş 1/48 28 - 2 · 4 t870 

J6ı2 

H82 
2068 
2079 

Balılipaıarı Geylani he1Yacı temilitı ve beş mağaza 20-22-24 ,, ~ 
Yeniköy Yenihöy Birinci Ahşap iki hane 1/2 24 548 ,, / 
<.;engelköy ÇengcJköv Kilis" Arsa metresi 47 Tamamı 27 96 ,, -
Kur.guncuk Kuzguncuk Bostan ., ,, 7 Mii. !~ " 
Jstanbul Daya hatun Mabmutpafa KalcıJar han üçUnc ,, 30 ( 

Mahmulpaşa kat kigir odaJar le '~' 
Yukarıda mevki ve evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri hankamız kap11ına ••lı farhı•medeki fartlar daire•inde8•!~•" ma suretile satııa çıkan 1mıştır. l hale'erı 15 11-934 perşembe günü aaat 14 tedir. Ahcıların Galatada cıki Kredi Liyooa 

11 

Satıı Komisyonuna müracaatları t708 l) 



.... alde Saa'at 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

""s ahzaratında: eWaset 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

( Ancak 19 scnelık aynı saha üzerinde devamlı Te metekimil bir çalışma sayesinde 
Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği munffakıyetin mabaulüdUr. 

Halkın sıhhat ve menfaatini düşünerek, müıtabzaratının en fenni vesaitle imaline çah
şa~ ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmitel sergilerde fevkalAde altın 
h~k ılyelerle takdir ve taltif edilmiş Te daima 11bbatini koruyan, zevkini bilen muhterem l' 8 ın rağbetine mazhar o1mnştur. 

ercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Bu sahada Y eg·ane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaratı 
~~tu ve torba pirinç unları 15-50 gramlık paket ve kutu Karabiber 

Ure ve çorbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,, ,. Kırmızıbiber 
'' " Hezclye ., ,, ,, ,, ,, ,, Tarçıo 
'' ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, ,, Yenıbahar 
" ,, Yulaf ,, " ,, ,, ,, ,, Kimyon 
" " Arpa ,, ,, ,, ,, ,, ,, Sablep 
11 

,, Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, ,. Zencefil 
" ,, Hakla ,, ,. ,, ,. ,, ,, Karanfil 
'' " Nubut ,. Kapsülü beyaz biber Şişe 
'' " Mısır ,, Tuzluklu ,, 

ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 
1

1!2 ve ı 1/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

• 50 Kiloya Kadar 
kaşesinde MESAJERi Nakliyatı 

Rahatlık - Çabukluk - Emniyet 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
TELEFON 24220 

~ ........................................ "' 

Cildiye ve zühreviye 
Mütehaaaısı 

~yoğlu İstiklal Caddesi Be
r sokak 9 No. 2 nci daire 

Galata lthalit Gümrüğü 
müdürlüğünden; 

liabcrdc H 
t~ca~ t, · rurnzuna tahriren mü-

Üsküdar Hukuk H8.kim1'ği d • 
Ncd' ı n en. 

l\uşdili::: Mi! tarafından Kadıköy 
fı.dene F ' d aolcaiında 24 No.b 

erı un Be . 
l'rlet eden y u f Yln nezdinde ika -

fanına d ıu ala aleyJüne açtıit 
he avasnun • • d 
"'Vclenıirde bo C8ri tahkikatın a 
~it • fanına terle aebebine 
'- enıde~ . istenmiı olmaaına kana -
~edemnın 132 inci rnaddeıi muci. 
~· ınüddaleyhin bir ay zarfında 
~· ~~vciyete ~vdelle kocalık vazi. 'IU ıf~ e~esı lüzumunun ihtarnıa 
'tı· venlmıı ve müddealeyhin ika _ 
~ htlhı da meçhul bulunmuı olmakla 
...._, Plaki ihtar kararının bi . 
L~ltern d' r ıureti 
~ e ıvanhaneaine asıldığı aibi 
'Yet tebliğ makamına kaim olmak 

g~zetc ile de ilan olunur. 

Kilo Gr. 

100 
Marka 

437 

7 
50 

112 

15 

90 
510 
113 

223 

27 
191 

2 

AÜV 

K 
S B 
p N 

l) 

K E 
M F 
M F 
S A 
O M 
M H - :il 
H w 
Z F 
:tl83 
Z F 
2283 

P. T T -N. O. 
p G 

No. 

2S3 
:tS4 

290 
62987 

Bili 

802·3 
41 ·51 
2847 

0682·0.683 

1622 
2-4 

1 

1-2 

Mu11telit 

Eşyanın Cinsi 
3 Pancar tohumu. 

2 Demir taı kırma ve oyma kalemi. 

1 Kolinoz Dit macunu. 
1 Sun'i ipek ipliği. 

J Aiaç kurıun kalem. 

1 1 ılemeli keten sofra örtüsü. 

2 Yazılı resimli kağıt reklam. 

11 Leke çıkannağa mahsus sabun. 

1 Sun'i ipek ipliği .. 

2 " 

1 Mir'bon Esan11. 

3 Cili.h Ağaç Tanpon. 

1 Cililı ağaç kalemlik 

2 Galenli telsiz telefon ahizesi. 

32 iyi matbaa kağıdı. 

Yukanda yazılı eıya 20 - 10 - 934 tarihinden itibaren açık arttınna ıu

l'etiylc satılar aktır. IstekliJerin 11 - 11 - 934 Pazaı ıünü •&at 17 ye kadar aab§ 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi Jizım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumahd1rlar. 
Heryrde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

fMine Diş Macunu 
En mükemmel bir diş macunudur 
Çünkü: lki yüzü mütecaviz mütehassıs diş tabiplerinden mürek
kep bir heyet tarafından ihzar olunmuıtur. Ve bu heyet son te

rakkiyatı tetkik etmit ve bütün dünya müteha1111larmın da 
aradıktan bilumum evsafı bir araya toplıyarak . 

Mi NE DiŞ MACUNUNU 
meydana getimıittir. (4317) 

~ ............................. ~ 
Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir tarih muallimi alına
caktır. isteklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanlar diğerleri· 
ne tercih edilecektir. 

2 - isteklilerin üniversite tarih ıubesi mezunlarından veya 
Maarifçe müseccel lise tarih muallimlerinden bulunması ve mü
tekait zabitler için de üniversitede bilimtihan ehliy~tname almıf 
olması prtbr. 

3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus tezke
resi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı fiş veya 
kısaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa ettiğine dair 

vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi suretiyle birlikte 
10/ 2 Tetrin 934 akıamma kadar istida ile HeY,beli adadaki mek· 
tep müdürlüğüne müracaatları. (7224) 

Esnaf teşkilatı başmürakipliğiiıden: 
lstanbul Bakkallar Cemiyetinin idare heyeti intihabı 4/ 11/ 934 

Pazar günü saat 10 dan 16 ya kadar Bahçekapıda Dördüncü Va
kıf Han ikinci kattaki dairei'1Ilahsusada yapılacağı alakadarla-
ra ilan olunur. ( 4078) 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra No,aı Semti Mahatlesi Sokağı .. Cinai, Hissesi Emllk Hisse1e göre mu:· 

1361 

1368 
1370 

1373 

No.sı bammen kıymeti 
Beyoğlu Tozkoparan Mezarlık Ahtap üç hane ve bir dükkan. 2· 1-2-14 16· J 8· 20·22 2316 T.L, 
Samatya Hacı Hüseyin Kalpakçı koltuğu. Ahtap hane. 3/5 39 t8CO ,, 
Eyüp Hacı Hüsrev. Savaklar. Boıtan ve odalar. 84/960 42.45.49.47 315 ,, 
Fener Abdisubqı Kireçhane.. Kagir hane. 1/2 3 2550 " 
Beyoilu Yeniıebir. Kasap. Ahf&P hane. 2·'3 42 1244 " 

,, Hiiseyinafa Valde çqmesi. l 15 metre ana. 2.3 34 460 ,, 
Ayvantaray Eaki Muıtafapqa Çınarlı çqme. Kigir hane.. Tamamı • 59 3900 " 

Mevkileri ve evıafı yukarda yazılı gayrimenkullere 8 - 10 - 934 tarihli .. b,ta da alıcı çıkmadtfından aatıılan eyni ıartıarla bir ay müddetle pazarlıkta 
eatıta çıkanlmıfbr. )halesi 8 - 11 - 934 Perıembe günü aaat on dörttedir. Şartname Bankamız kapısına aıılmıttır. Alıcılann Galatada Gümrük sokağında 

(6878) ki eski Kredi Liyone Bankası binasındaki sabı komi•yonuna müracaatları. 



Beyoğlunda KARLMA!'I GEÇi1Ji (Pasaj Karlmap) 

._ ....................................................................................................................... ~ .................... ~· 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiyatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. 

En son moelaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. 

Fiyatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur 

Kadın Şapkalan 
En svn modellerde Kadifeden 

Forr veya tavşan tüyün den 

Hanımlara 

Eşarplar 
Son moda desenler
de emprime krep 
birmandan, 200 
kuruştan itibaren 

El ile işlenm iş 

Eş~rplar 
200 kuruş 

PodösUet 

Kadın 
kemerleri 

Hanımlara el 
çanta lan 

Son moda ve müntahap 
ÇCfİtlerde 

Muhtelif Ye orjinal şekiJlerde 

Yaka Ye kol 
garnitürü için 
Tilki, kıraknl 

v. s. 

Zengin kürk 
çeşitleri 

Tilki 
kürkleri 

12 liradan itibaren 

Kadınlar Ye 
Erkekler İçin 

Şemsiyeler 
Son moda ve 

En zengin ve ucuz 

Trikotajlar 

En son moda 

Kadın 

Elbise ve 
mantoları 

Birman Ye ma· 
rokenden elbise 

ler Diyagonal 
veya bukle ku· 
maşlardau gayel 
şık Ye zarif 

mantolar Asri Bereler 
Muhtelif renklerde 

Müntahap ~eşici erde ucuz fıy. t ar 88 kur uşt~n itibaren 
Rekabet kabul etmez 

fiyatlar . 
son çeşit 125 

kurustanitibarcn 
Bluzlar, Jileler, Jaketler 300 

kuru~tan itibaren .... ._ ..................................................................................................................................................................... . 
.............................................................................................................. ~----------------"-!~ .......................... . 

Hepsi 88 kuruşluk eşya 
Kurut 

Kadın el çantaları 88 

Maroken erkek para cüz.danları 88 
Alpaka sigara tabakaları 88 

Mürekkepli dolma kalemler 88 
Bilezikler 88 
Yüzükler 88 
Broşlar 88 
Kolyeler 88 

Süngerler 88 
12 adet batist beyaz men'dil 88 

Küçük masa saatleri 88 
A1tr adet kolanyah arko sabunu 88 
Gümüşlü hamam tasları 88 

MüteneYYi çeşitlerde Çocuk oyuncakları 88 

önlükler Şayanı hayret bebekler 88 

88 kuruştan iti haren 
Bebek karyolaları, raketler 88 

Kaşkorseler 88 

Y emiılikler 88 ipekliler 
Birman metrosu 
Bursa ipeği " 
Maroken 

150 K. , 
75 " 

Kılaptan iılemeli terlikler 88 

iyi cins ,, 300 ti 

Binlerce çeşit 

Bebekler 

İpekli kravatlar 
Tuvalet takımları 

Erkek eşyası 
Kuruş 

Zefir gömlekler 
2 yakasile beraber 195 
Oksfort marka 
spor gömlekler 210 
Dayanık cins fane-
lidan pijamalar 325 
El ile işlenmiş 
yün kazaklar 325 

Sahibinin 
Sesi 

Asri dans ve 
şarkı 

Her nevi oyuncaklar: Pi,,.. ki 
Toplar, Arabalar, Atlar, a arı 
Arslanlar, Makinalı Oyun· 

caklar, loşaat kulular, 

Mekanolar vesaire Kuruş 88 

88 
88 

Glase eldivenler 
Mosköter, beyaz, siyah, kahve rengi 

190 kuru,tan itibaren 
Fantezi süed müsköter eldi

venler Beyaz, Jacivert ve kahve 
renklerinde 190 kuruştan itibaren 

Erkeklere Napa marka 

Eldivenler 
200 kuruş 

Kuttüyü yastıklar 
12 adet su bardağı 
6 adet çini tabak 
Bemdorf marka 6 adet Kalive ltaşığı 
·Ala porselenden 6 adet kahve fincanı 
iki adet el havlusu ( eponj) 
Tül i'le işlemeli kombinezonlar 
6 adet muthah bezi 
12 adet iyi cins ÇtY peçetesi 
3 çift pamuklu çorap 
2 çift Derbi marka. çorap 
Bagetli kadın ipek çorabı 
2 çift merserize kadın çorabı 
Fildekoa kilotlar 
2 adet pamuklu triko 
Sedefli ve gayet lüzumlu çakılar 

Losyonlar, kolonyalar, parfümler, 
büyük şiıelerde 
Erkek ve kadınlara para çantası 
Jartiyerler 
Aslalar 
,(Basqueı) bereber 

Kuruş 

88 
88 
88 
88 
88 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

88 
88 

88 

88 
88 
88 
88 

Çocuk Eşyası 
Yünden örme kostüm
ler 325 kuruştan iti
baren. Faneli pija· 

malar 200 kuruş 
JAKETLER 

200 kuruştan itibaren 

Muhtelif eşyalar 

BEBE FiSTANLARI 
125 kuruş 

Hanımlara 

Hamam Burnuzları 
Her renkte ve güzel 

biçimJerde. 
Eponjdan yapılmış 

El havluları 
Masa için muşamba 

ı 

ÖRTÜLER 
· ~n ~il 
ipekli çoraplar Battaniye) 

Asri renklerde merse· Çok d ki er · .. l ayanı· ı ve yumuşak 
rıze ve yun çorap ar 

Her marka ve her · 
renkte çoraplar ff A S E 

Korseler ve saire 

Z U C a C İ y e EJ işi filtire iç çama
şırları. Kombinezon 

dairesi ve külot ipekli 

Porselen mamulahndan jarseden 
yemek tabaklan, fin- Büyük intihap 
eaclar, yemişlıkler, Tire, pamuklu ve yünlü 

k ompostolukJar, çiçek· her cinıten kiJotlar 
Jikler, bardaklar, çay Her yerden ucuz 
takımlara ve saire. .. fiyatlar 

Puloverler 
325 kuruş 

Yünlüler 
Mantoluk (spor) metrosu 

135 kuruş 

Elbiselik her renk 
yünlü kumaşlar 
metrosu 190 kuruşı 

1 
En son moda 

,\f antoluk ve elbiselik sai 
bir çok yünlü kumaşlar 

--"' 

) 

fonem pijanıaıor 
200 Kuruş 

Erkek için .. 
pamu klu ve yürıltl 

iç Fanelalar•....,.--

_,__,l:K=;:A=R='~ TM;=r= Afv===;G;='~ ~ç;=1=. T\=,.~B=eyo=ğlu=nu=n l=stik=lal=ve=Te=pe=baş=ı g=ibi=ik=i b=üyü=:k -:-=e m=üb=im=ca=dde=sin=i :=-, ---

,1,.J ~ L l l.J birbirine rapteder. Herkes Geçitten serbestçe geçer ve sergileri 
gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 


