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Yahudi aleyhtarlığı canlanıyor ! 
İngiltere faş is ti eri reisi çok 

ağır bir nutuk söyledi 
"Yahudilerin yüzünden \,-;.::.. Tefr-lka-mız __ ....;,__"( 

. . . h ld Cüzamlıların 
tıcaretımız ma vo u,, Mezarhğı 

''Hareketleri sulh yaptığımız devlet
lerle bizi harbe sevkeder mahiyettedir,, 

Prens Milo 

aradağ prensi mi 
llgoslav sefareti 

.f.ir tekzip neşretti 
ii Yugoıla.vya•nın Londra Elçili
.' lnıiliz gazetelerinde bi rsureti 
l~leo, reımt bir tebliğ neıret· 
llıittır. 

Almanyada Y ahudt aleyhtarbğmm 1 
baılamaamdan beri lngilterede ilk de
fa olarak l qiliz Yahudileri aleyhine 
bir nutuk aöylenrniıtir. 

Nutku ıöyliyen, lngiliz faıistleri li
deri Sir Osvald Moali•clir. lnglliz fa· 
ıistlerinin lideri iki gün evvel Londta
da A1bert Hol'da bütün siyah göml*1l
lilerini toplamıı ve dinleyenlerin ara • 
smda halk ta bulunduiu halele Jngil • 
tedariki Y abudilere karp ilk aleyh -

-. (Devamı 6 mcıda) tar nutku aö;.lemiftir. 

I
~-. ~~ 

s;;;-h;d~d;;;da 1 ve =:! :ıa:il~~~ıı;i~ 
tah idı · ' i · larla m~belede bulunmuılardır. Bü-l Londradan ~ld" ~~ • • .. i · y\ik bir hadise husule gelmemiıtir, 

• Frru ız """'t 
1 

irildığine gore, 5 çünkü son zamanlarda feci kavga ve 
-.... or u • S • 

duduna birilanitlerdlr ~ i Prüitüıer e neticelwn-fatist1nplan-
l ~•nasında hir lcaraa....k zuhur eder ! tılarmdan sonra, atlı, yaya, sivil polis 
!.-!.':. Sar'ı itPI ede c+•.mr. ! bütün fqist toplanblannda hüyÜk dik---====- --... -.J kat aarfetmekte ve toplanh yapılan 

yerleri keaif bir polis kordonu albnda 
bulundurmaktadır. 

Faıistlerin lideri, nutkunda lngil -
teredeki Yahudiler aleyhine önce ya • 
vaıtan baılıyarak, sonra birden açıia 

vurmuı ve on1ann hareketleri, "Sulh 
yapbğmuz devletlerle bizi harbe "" • 
ketme mahiyetindedir" demittir. 

:0-ünyaya onJann yüzünden mal 
satamıyoruz, puarlan ka,bettilc. 
Menancat aanayiimiz mifterüis kab
yor. Çünkü Yahudiler, AJinanyaam 
hariçten mal al....,..•1na Mbep olu • 
yorlar." 

Nutuktan sonra faıiatler, atlı ve 
yaya polislerin muhafazası altında 

merk~ dönmüılerclir. 
Bu hadiseye İf81'et eden İngilizce 

"Deyli Herald" aazetesi akfUD üzeri 
üç kitinin tevkif edildiğini yazıyor. 

ZABITA ROMANI 
"akleden : (Vl-nO) 

Pazartesi günü 
başlıyor 

Cilmhuriyet bayramında '.Ankarada 
deaini Garl Hı:. nin tetkik ettiklerini 
denin açılma resminde almmıJ bir 

(Fotoğraf haberleri) 
açılma resmi yapıJ.nuı olan Emniyet ibi
vc beğendiklerini yazmı§tık. Bugün lbi
fotoğrafmr sütunlarımıza geçiriyoruz. ____ ,_, _____________ '----····--·--·--

160uRA mükafat 
Istan bulun Kız ve Erkek 

Gürbüz çocuk müsabakası 
Gazetemiz, bütün okuyuculanmızı alakadar eden bir mü

aabaka hC1Z1rlamı1hr. 
Mü1abakaya girebilmek için bugünden itibaren otuz 

kupon biriktirmek lazımdır. 
Bu mü1abakamıza sıhhatli ve gürbüz çocuklardan (5 -

10) ytıfına kadar olanlar İ.§tirak edebileceklerdir. 
Mii1abakaya iftiralı edecek çocukların bizelimdiden kart

pMtal büyüklüğünde raimleri gönderilmelidir. Biriktirilecek 
kuponlar ıimdilik aileleri nezdinde aaklanacak, bilahare •eçim 
gününden evvel idarehanemize getirilerek mukabilinde 
birer davetiye alınacakhr. 

1 
Kuponlarımızı, çocukları olmıyan okuycalarımızda toplı

yabilirleT ve bunlarla gene idarehanemizden aeçim günü için 
davtiye alabilirler. 

G b k müaabakcwnda kız ve erkek 
Ür Üz ÇOCU çocuklardan ı inci~ 2 inci ve 

3 üncü olmtık üzere alh çocuk aeçilecek ve bunlar 

Istanbulun gürbüz çocuğu 
olarak illin edilecektir. 

1 : 
: : 
i 

Müsabakamızda kazananlardan birinci gelenlere c 

50 şer, ikinci gelenlere 20 şer ve üçüncü gelen
lerede onar lira hediye vereceğiz 

Çocukların lotoğralları her gün gazetemizde nqredile
cektir. Gönderilecek resimlerin arkcwna çocuğun aJı ve aile
ainin vazıh adrui. yazılmq bulanmal?dır. 

HABER 
GDrbüz Çocuk Müsabakası 

No. 1 
:Yarınki nüshamızı okuyunuz. 



Gazi'mizin nutku 
hakkında tefsirler 

Atin , 2 (A.A.) - Bütün gaze· 
teler, Gazi Mustafa Kemal Haz -
retlerinin hitabesini hararetle tef
sir etmekte müttefiktirler. 

Proia aazetesi diyor ki: 
"Bu hitabe, her fıra tta sulha 

olan İmanını izhar eden büyük ıı· 
lahatçmm bütün faaliyetini akset
tirmektedir. 

Türk - Yunan dostluğu, bu -
nun en büyük misalidir. Hitabe, 
Balkan milletlerinin vicdanında 
ihtizazlı 'bir akis uy ndnmı§tır. 

merika hay utları Şarlonun 
çocuk arını kaçıracaklar mış ! 
Meşhur komik bir Fransız Başvekili meclisi 
tehdi:ı:i:ektubu feshedebilecek mi? 

Usüllerde bazı 
değişiklikler var. 
Ankara, 2 (Hususi) - ~ 

Vekaleti bu yıldan itibaren lı~I , .., 
o~ mekteplerin imtiba~. t~k~ eet 
rmde yeniden bazı degıtı~lııd ~ 
yapmıştır. Şimdiye kadar hll ..t. 

diıı"~ orta mekteplerde altıncı, ye d• k 
dokuzuncu ve onuncu ıııııfl-' ı.ıOı 
yıl içeri inde biri Birinci ~ ii' 
diğeri fUb tın on~inde o 

Vakıflar için .. 
Holivuttan İngilizce "Newa 

Chronide,, gazetesine bildirildiği· 
ne göre meşhur sinema aktörü 

ihtilafın önüne ıo~;; ... -~'iz. ni~---= 
geçmiye çalışılıyor ltebriklere cevaplarıl 

zere iki tahriri imtihan yaP1!~ 
ve yıl nih yetinde de talebe!~ 
kanaat imtihanm ti.bi tutuıur S 
du. Her üç imtihanın not ~ 
numarayı do1duran talebe _.r - .~ ı, 
terfi edebiliyordu. Yani ~ 

Yeni bir kanun layihası Şarlo haydutlardan bir tehdit 
hazırlanıyor mektbu alnuıtır. Bu mektupta Şar 

Paris, 2 (A.A.) - Bir itilaf 
zemini bulmak için alakadarlar 
taraf mdan sarf edilmekte olan 

Ankara, 2 (Hususi) - Rei· 
sicumhur Hazretleri, Cumhuri· 
yet:n on Lirir-; vıldönümü mü· 
nasebetiyle İtalya Kralı ikinci 
Emanuel Hazretlerinden, Bul
gar Kralı Üçüncü Boris Haz
retlerinden, Romanya Kralı 

ikinci Karol Hazretlerinden, 
Yugoslavya Saltanat Naibi 
Prens Pol "'Hazretlerinden al· 
drklan tebrik telgraflarına ce· 
vap vermi~lerdir. 

her iki tahriri imtihanda uıe:;. ~ 
sekizi dolduracak numara • _111 

kanaat imtihanında bir da!t~ ~ 
sınıf geçebiliyordu. Şimdi, ~ 
Vekaleti bu tekli değiıti~~ 

A N K A R A , 2 (Husust)- loya çocuklarmm kaçınlacağı bil· 
4 T e§rinievvel 1926 yani kanu• diril mittir· 

fevkalade faaliyete rağmen me • 
buıan meclisinin_ ı hi meselesin• 
de ayan meclisinin müdahale hak .. 
kını tahdit bahıında M. Doumer-

nu 
0

medeninin meriyete girdiği ta· Şarlonun, çocuklannı mektep- Bundan sonra talebe, iki ~ 
riri imtihanda ne not alırsa V 

kanaat ifahi imtibamnda .. 
az numara aldığı takdirde 

rihten evvel mevcut vakıfların ida· ten alarak eve getirdiği bir çok ta 
resine dair çıkardmaıı gene ka • muhafız tuttuğu yazılıyor. gue ile radikal sosyalist nazırlar 

arasında ihtilaf vardır. nunu medeninin tbik maddeleri 
icabmdan olan bir kanunun bir 
müddettir layihası üzerinde mü • 
zakereleı- cereyan ettiğini biliyo .. 
1'11%· 

Öğrendiğimize göre lianun 1 -
yihası imdi Mecliste Dahiliye ve 

aliye Encümenlerinden mürek .. 
ep mUhtelit bir encümenin nızn • 

inde bulunmaktadır. Bu top -
lantı yılında bu eru:ümenden ge -
çerek heyeti umumiyeye gelmesi 
ihtimal dahilindedir. 
VAKIFL RI KiM iDARE EDER 

Uiyihanm son teldi.ne göre 4 
Teşrinievei 1926 dan &nce m~cut 
vakıflardan ilk maddede vasıf ve 
kayJtlnrı gösterilenler kışmen Ev· 
kaf Umum Mi.idür)üğünce, kısmen 
mütevellileri veya intihap heyet • 
leri tarafından idare olunur. Mü • 
tevelliler Evkaf Umum Müdürlü· 
ğünün ıve Umum Müdürlük idare 
Mecl~inin mürak beıi altında • 
dır. Evkaf Umum Müdürlüğünce 

idare olun cak vakıflar şunlar· 
C:lır: 

a)° Halen mazt>ut bütün valöf • 
lar, b) Halen idaresi mazbut va· 
kıflar, c) Tevliyeti bir makama 
meşrut olan vakıflar, e) Tevliyeti 
vakfedenlerin f üruundan başka 
larma meşrut olan vakıflar. 

Mütevellileri veya intihap ile .. 
yetleri tarafından idare olunan -vakıflar da şunlardır: 

a) Tevliyeti vakfedenlerin fil· 
ruuna meşrut vakıflar, b) Ceına • 
atça idare o1unan vakıflar, e) Ba· 
zı san'at sahiplerine mahsuı va .. 
kıflar. 

lDARE MECLiSi 
Vakıflar İdare Meclisi bir reis 

ile iki azadan toplanacaktır. Reis 
ve azalar hukuk veya mülkiye me· 
zunlarından, ihtisas ve tecrübele .. 
rile tanmmıt ~atlar ara ından B f• 
vekaletin tek1ifi üzerine İcra Ve· 
kiHeri Heyetinin kararı ve Reisi • 
c11mhurun tasdiki ile tayin oluna· 
caktır. 

idare Meclisinin vazifesi: 1) U
mum Müdürlüğiln yaptığı bütçe 
ve hes bı kati kanun layiha ını 
tetkik, t dil, ikm l, 2) Vakıf itle· 
rine ait layihaları tetkik, ihzar, 3) 
K nun v nizamnamelerle verilen 
vazifeleri ifa; 4) Umum Müdürlü· 
ğün vereceği umumi ve ınühim iş· 
Jer hakkında mütalea beyan et -
IQektir. 

'(Layihanm valiıf mnll n ve va· 
Jiıf şartlarını değiştirmek hakkın
~aki hükümlçrini yarın Y. zaca • 
ğPf.) 

Lindberg'in çocuğunu 
kaçıranlar 

Nevyork, 28 (Huıuıt) - J\me
rika iki eene evvel meıhur tay • 

ya.reci Lindberg'in çocuğunu ka • 
çmnak ve istediği elli bin dolan 
aldığı h ide çocuğu öldürmekle 

maznun Rihar H upt:man'm mah· 
kemesi bu hafta içinde bqlıyacak 
tir. Bu mahkemeye ait doıyalar o 

kadar çoğalmıttır ki küçük bir o • 

d yı tamamen doldurmUftur. He· 
yeti akime davayaı tama.mile vu -
kUf peyda etmek için bir aydan 
beri bu evrakı tetkik ebnektedir. 

-o-
Deniz silahlarını indirme 
meselesi çıkmaza . giriyor 

Londra, 2 (A.A.) - Diln A • 
merikalılar ile Japonlar arasında
ki ıörütmelerin yeniden akamete 
uğramsı üzerine bahri murahhas 

heyetlerin bütün faaliyetlerini ta .. 
til ebnit oldukları zannedilmek • 
tedir. 

M. Norman Daviı, aün Sir Jon 
Simon ile görütmÜf ue de bu mü· 
lak.at neticesinde yeni hiç bir te • 
tebbü yapılmıt değildir. Bu mü· 
lakatın umumi surette noktai na • 
zar teatisine inhisar ctmi§ olduğu 

zannedilmektedir. Oç taraftan hiç 
biri, mevzuu malam olan müıake· 

ratı yeniden açmaga mütemayil 
hulunmamaktadır. 

Reisicumhur M. Löbrön ile M. 
Doumergue araımda bu mesele 
hakkında müteaddit görüşmeler 

olmuıtur. Reisicumhur, M. Mar • 
chandeau ile M. Herriot'Y.U kabul 
etmiıtir. 

Kabine, yann eaat 17 c.Ie top -
Janmağa davet edilmittir. Bu top • 
Jantıd münaziünfih metin hak • 
kında bir itilaf vücuda getirmek 
veyahut büsbütün batka bir metin 
tanzim etmek imkinlan araıtırı • 
lacakhr. 

Parlamento mahafili, liabine · 
nin yarın için içtimaa davetini 
müsait bir surette kar!ılamakta 
ve bu toplantı hükumet erkanının 
her hangi bir buhranın önüne geç· 
mek için muhali mümkün kılmak 
ar:ıuıunda olduklarmın bir delili 
addedilmektedir. 

Baıvekil İl.met Paıa Hazret· 
leri de, M. Molotof ile M. Uzu· 
noviçten lmıı olduklan tebrik 
telgraflanna mukabele etmiı· ı 
lerdir. 1 

.. •••n••n.......-n-..uuu,.,asrnua-••=-**-•-•=•----•w..,au_w_n: 

Sumer Bankın tahsile 
göndereceği talebe 

Ankara, 2 (A.A.) - Avrupa· 
da okutturularak ihtiıu kespet· 
tikten ıonra bankanın idare ettiği 
muhtelif sanayi fÜ elerinde ça ış• 
tırılmak için Sümer Bank tarafın· 
dan açılmıt olan müsabaka imti
hanında kazanan namzetler anla· 
tılmı§tır. 

geç em iyecektir. 
Sekizinci ve on birinci • 

da yapdan bakalorya imtihaıı'j 
nnda ise bu ımıf talebeleri de 
ğer smıflaı.r gibi yıl içerisinde '1 
nı ıekilde iki tahriri imtihan ~ 
çiriyorlar, fakat yıl aonund• ~ 
imtihanlaı da aldıktan notll'', 
bakalorya imtihanlarm smıf ~ 
mek hususunda hiç bir hükmd 
muyordu. Bundan ıonra aeki~ 
ve onbirinci smıf talebeleriniıı V 
kalorya imtihanına girebilnı~ 
rinde, yıl içinde aldıklan talıj 
imtihan notlan da müesıir g)act 
tır. 

Yıl için'de talirirt imtilianl 
muvaffak olamıyan talebe b~ 
lorya imtihanlarına girmek b" 
kını liaybedecektiT. ..~· 

Bankanın aç.mı§ olduğu bu im • Bütün huauıt, ecnebt ve~ 
Selanik sergisinde pavyo- tihana girenlerden kazanan nam. liyet mektepleri de remıt m- ~, 

zetlerin fazlalığı kartıeında Sü - ter gibi, aynı kayda tlbi ol~ 
numuz birinci mükafatı mer Bank evvelce on olarak teı.. lardır. Yeni imtihan tekli~, 

kazandı pit ettiği talebe adedini on beıe da bütün mekteplere bildirileO"' 
Ankar , 2 (A.A.f- 8eyne1 - çıkannııtrr. tir.,, ,lı 

milel dokuzuncu Selanik ıergiıi Kazanan nameztlerin isimleri ffaJ;er aidıgımıza göre, M~ 
rei liği sergiye reamen iıtirik e • ve ihtisas y pacakları san t gube • Vekaleti aynı zamanda b 
den devletlerin pavyonl rmı tet • Jeri ounlardır: mekteplerin talebe yazımı ;;-
kika memur sergi jüri heyetinin . Mucahit Bedi iıletme mühen .. da da yeni bir talimatname 
Türk pavyonuna serginin büyük diıliğine, Ö:mer Hayri itletmo lamaktadu. I._ 
mükafatını tevcih ettiğini reımen mühendiıliğine, Oa.man lımet it • Diler taraftan bize veril~ 
Türkofis reisliğine bildirmiıtir. IQmat göre, imtihan tekili. I 

letme mühendisliğine, Burh n A • b • ..ı Sergi Teiıliği, bu münasebetle bundan evvelki usulün tat.~~' 
li kimya mühendisliği, Mehmet d ki JY 

Türk pavyonunun kazandığı bü • şünülmektedir. Yrl için e ı .~' 
aki d _,, h Fehmi izabe mühendisliği, Sahir 1 d d b . ..,.-.. yük muvaff · yetten "'ayı ara• tihan ve yı sonun a a ır • ~ 

retli tebriklerini ifade etmekte ve Nedim pamuklu mensucat mü· han geçiren talebe, ıınıf terfi~ 
tevcih edilen mükafatın herat ve hendisiliiine, Tuğrul Seramik, cektir. Orta mekteplerden.,~ 

---o- nişanlarınm imalini müteakip Necati Sabri kağıt, Sadık Atıf pa• }erden mezuniyet imtihantsrı 
50 saatte Avrupadan gönderilec:eğini bildirmektedir. muklu mensucat, Necmi Cevdet dırılacaktır. tfJI"'' 

Amerikaya.. o Pamuklu mensucat, Süheyl ı~zet Yani sekizinci ve on bi i,J( 
Buhran ve F ort elektromekanik, Mehmet Na.il nıf talebeleri, diğer sınıf t•1~ 

Vqington, 2 (A.A.) - Doktor Eck- Detroyt, 2 (A.A.) _ M. Henry• mensucat kimyagerliğine. ri gibi yıl içinde iki ve yıl •0 ptei' 
ner, post nezaretine milracaat ederek il ·---·----- da b·ır ı·mt:.han v-erek ..... eıct~,. ... ·;., fort, matbuat mümesi erine beya• - ııaınuwwww.......,,. Nfi&ı!ll.uııııııı-ı ıın ııııınııııuıııı ~ _. ,.., 

kabili 1 vk balonlarla Atlu Okyanuıun. natta bulunarak kendi ıanat şu • ıi de önümüzdeki sene hakkında ni bitireceklerdir. Ancak, •;_.ı,;ıı 
da bir poşta serviıi yapınak tekJifind beıi için buhranın nihayet bulmu§ nikbin iseler de hiç birisi bu au • ci sınıfı bitiren talebe, Jiıe .... C'' 
bulunmuıtur. Bu balonlar, dört günde • b. • . f bitir~.k il' 
b:.r knlkaC1llc ve Okyanuıu so saatte ae. olduğunu söylemiıtir. retle sarih beyanatta bulunmamıt· nı; ve on ırıncı sını ı tıl"""".ı , 
v.eçecektir. Otomobil anayii ıeflerinin hep• tır. lehe yüksek tahsili takiP .e idi~ 

• • tcdikleri takdirde ayrı bır 

1 Sabah, gazeteleri ne di orlar? ;~~~i;;;~;:~~,·~;~~t 
._V.!!A.llll!'!'K!'!l!!T~-lllll!!M'!lcll!h•n•ıct~A .. 8•ım-B~eya:,•,ııı:.ı,D:aıU'9•M•l~ll·cı•M._eclll!ll1!11''81!İln•d-ıık•an•u•n•l•a1r• "'ko•n•u•R•ull!llu•r.-.~T~ür ... ·rılien•ln~r.•oll!lklll!lb•aslll!i .. t •ol!!ll a•c•ag~wı•n•ı 111J .. m•yll!!d•e.• I Londra, 2 ( A.A.) - f ıı!: tilf~ ' 

lf ~· ;J" 1...1':. • • '(~L • ti ııtCSçaC 
inkılabı mecliste ,,serlevh~iyle Gazi ken göz önünde tutulmaaı ldzını geldi· den Asım Bey, yetişmif neşil için şu &\lmetının 11 nn ticare bfr ~ J 
Hazretlerinin nutuklarını tetkik edl- ğine yüksek bir işaret dili alınabilir.,. tavsiyede bulunuyor: gul olmak üzere Londrada cı. r 
yor: 

"Gazi ~azretleri §imdiye kadar yaz. 
dıkları bir fok yanlarda, söyledikleri 
bir çok nutuklarda Ara,pça kelimeler 
yerine öz Türkçe süzlcr kullanmak iıf. 

ııc ehcmmlııet vermişlerdir; fakat ö; 
Türkçe lf cıde lçin örnek olacak surette 
Büyük Millet meclisinde söz söyleyi§l 
ilk def cı olmuıtur. Onun '9fn bUyilk 6n· 
derimlzin bu yolda sonu artık dU i§inln 

Asım Bey, sonra, kelimeleri agn 
ayn miitalecı ederek, yeni kelimeleri Uç 
ruua anlıyıı·erdiklcrimlzı ikinciai, TdJk· 
lerini bilcliiJinıiz içn kavradıklorımı:; 

üçüncüsü da, "ulusal,, ve "evrenreln 

neundcn sözler ki, .{Junlar, öğrendikten 
sonra, her halde "mlllt,, ve "alC11tfU• 
mul,, şölıretlnden daha mun3 gelecek· 
tir. 

McktcpJerdc okuyanlar için öz 

ranı toplamak taaavvurun~ "Blltiln Türk münevverlerinin, okur, 
aö7lenmekteclir. ~ 

yazarlarının dil işine kendilerini ver· ••Ullllllftıtmıııınıııaınımnııı-ıımıııuı•~ atlıll":JI 
meleri, her gün yarım 8aat, bir saat lenerı nutuklan, yeni Tur oJ"1"J1 
kadar boş vakitlerini bıma talı i8 et· nın güzel, en kuvoetll pof~ ';, 
mclcri §arttır.,, biri olacaktır. BiüJUk şef, : 0ırP A 

MnLtYET - Alımet Siikrü Bey, bllttın ya.arlara bir edebi// ,66"'.; 1 

FtJT''" ,,, "Gazinin nutukları,, acrlevhasiyle, ön· mlf oluyor. Arabın ve. le ,.,r "-
derimizin sözlerini tcıTılil ediyor ve kullcuımaksuın öz dllinıfZ ~ f 
bilhassa kUltar T.:ısnıında durarak şu şUnce anlatılabUlr. ongilk ffl"!J111-
s6zlerl söıılüyor: algaaet, ekonomi oo 1dlltllr ettfl"'" 

"Gazinin yalnız Türk'-c sözlerle söy· meseleleri öz diUmlzlc lialı 

,, 
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~ı dilden sonra 

HABER Postası 

oı ınusiki . ,aı-.1--.-ı111~ 
ları~i Hazretleri, dünkü nutuk- l"'-t • t •l' J_ • h • • k? 
:::~:~;!i~;,~;1.!~:~~·:.~~- n llJar z Kl gene apse mı gırece • 
.,,ç .... 1 ıatıf hır fe,afeıi em· S hl 1 Kaçakçı p 
ka:y~la ı. Öz . .. rkçe ise, dalgaları~ eyya ar 1 rotesto 
tİnj ,_ra. Çll'rpan uğultusudur ... Bı· 

11 1tırıtan " ı· ... d M hk A ld ğu Öteki • zenne ıgı,, yanın a •• . a um o u 
s· Yele}~ bir erdir. Dun vapurlarında 

~onı;Yasetın, iktisadın, maliyenin, b• • f •ıd Cezayı Veremiyor! 
tıe til~ .. de\'le~erle münasebetlerin Ir Zl fa et Veli İ Beynelmilel eroin, morfin ka -
,,::._ u oldugunu ve olacag"ını bü --'· 1 d V ·1· G · l'd' ~"'f. Önderim' d .... . ' 1750 İtalyan ıeyyahiyle lima - ~çı ann an ası 1 rıma 1 ı ge-
rllJc ız en ogrenıyoruz. l ''V Ik çen sene lstanbuldan Parise eroin atJ llaı) b ·· tü b l d nımıza ge en o anya,, trans at· 

ır.lciaJ Yepy:n· ub' n fuukn kaar an mda. lantik vapurunda dün vapur kum- kaçmrken cürmü meıhut halinde 
ı ı ır u r§ısın a ak 1 k' · · ·hb ah 

Ö
lloruz: panyası tarafından bir ziyafet ve- Y a anmıf, se ızıncı ı saı m • 

ıı~ dilden sonra, öz musiki! rilmiı, ziyafette ltalyan Ceneral kemesinde bir ıene hapse mah-
lQ aL- d Konsolosu M. Slerno - Mele ve re· kum olmu§tu. lata h ~anı anberi, Ankara ve 

'lceıt? ul radyoları Alaturkayı fikası, Konsolos Muavini Kont 

1
, 1• Bazıları, bundan, Alafran- Della Çiyeza ve onteı Çiyeza, 
~ llıusiki istendiği manasını çı- Türkofis Müdürü Cemal B., Türk 

~tak yanılıyorlar. ticaret odası reisi Nemli zade Mi· 
'aııl Osmanlıcayı bıraktıktan tat Bey ve refikası, iki gün evvel 
' Fransızca yahut İngilizce ıehrimize gelmiı olan İtalyan tay· 
~kaltrıağa kalkışmıyorsak, Ala- yarecileri ve İtalya ataşenavali bu· 
lbeıı· den~n, fakat hakikatte keli- lunmuıtur. 
defit tam manaalyle Alaturka Ziyafette ltalya Ceneral Kon • 
tib• de, - Osmanlılık mefhumu ıolosu bir nutuk söylemi§ ve nut • 
~.-:-melez üsluplu bir §ark kunda, "Büyük Gazinin idareıi al
' ıkısi olan tarzı terkettikten tında Türk milletinin tahakkuk et
la.. ta Alafrangayı taklide kalkı- tirdiği yükıek ilerleyitlerden,, 
·~k değiliz. 

Milletler Cemiyeti uyuıturucu 
maddeler bürosu tarafından ken -
disine "ihtiyar tilki,, ismi verilen 

Vasili Grimalidi evvelki gün ceza 
müddetini bitirdiği için hapiıten 
çıkmııtır. Y almz, kaçakçı, mah· 

kemece iki yüz lira para cezaaına 

mahkum edilmiıti. Hapiıten çıkın 
ca bu parayı temin edememiş, ye -

niden nezaret albna alınmıthr. İh
tiyar tilki parayı veremezse yeni -

den hapise konacaktır. Şayet ve -

rebilirıe gene memlekette tutul· 
G bahsederek kadehini, "Türkiye 

ttık azi Hazretleri, bu ciheti nu· cumhuriyetinin büyük tefi Gazi mıyarak hudut haricine çıkarıla-
larmda §'" I · b k caktır. 1-dırlar: oy e ışaret uyurma • Mustafa Kemal Hazretlerile Türk 

llı ~~gün dinletmeğc yeltenilen - İtalyan dostluğu terefine,, kal-
0:a_~ta Yüz ağartacak • değerde dırmıı, ıürekl_i alkıılarla kartdan

bihn li .n uzaktır. Bunu açıkça mııtır. 
dü.cru~rer ~usa}, ince duygulan, ltalyan gemisi, dün akf&Dl Bo· 
Ieri. ~·· 

1 
erı nnlatan, yüksek deyiş ğazda bir gezinti yaptıktan aonra 

' oy eyi~Ie · ı d 1 bir gün .. !. n toplamak, onları, imanımız an ayrı mııtır 
raJiarınaonc:? ge~eı son musiki h~
Ancak goEe ış emel gerchi:ir. 
lllUsihl }m .. guzeyde, Türk ulusal 
s·ki sı yukselebilir, evrensel mu 
1 de yeıini alabilir. 

Bir talebeye taarruz 
Mektep talebelerinden lbrabim 

Efendi evvelki gece Tahtakaleden 

Miraç gecesi 
Diyanet İşleri Reisliğinden: 
5 ikinci tetrin 934 Pazarteai ıü

nü Recebin 26 11 olmakla ak§amı 

(Salı gecesi) Leylei Miraç olduğu 

ilin olunur. 

Musikiyi kendine meslek yah geçerken tanımadğı bir adam Ü· 

~~kli meşgale edinenlerin .. lut zerine hücum etmi§, elindeki bı - kfımetine geçmesi tarihi yaklaı • 
l'ttıd on e- çakla tehdit ederek lbrahim Efen· 
ı't I e yepyeni bir saha açtld1<J, :ı· diyi ıürüklemeğe baılamıthr. maktadır. Bu itibarla tirkette tas-

Rıhtım şirketinin tasfiyesi 
Rıhbm tirketinin Türkiye hü • 

• 
1 

•Yor: AsılJal'I Öz Türk "" · . fiye muamelesine ba•lama.k lazım 
'tıce d 1 c an N ... d ğ lb :r 
•·- u .. ygu arı, düıünü"leri an'.a· eye ugra ı ını taııran ra • h 
-;,:ı ltagrneleri toplamek 1 hinı Efendi hemen bağırmıı ve ye· gelmektedir. Rı hm §İrketi mü • 
'""il - 'k , on arı, . b l f d me11illeri, ayın yirmi ıekizinde 

·~usı i tekniğine .. . 1 k lıten za rta memur arı tara m an 
~fhasına gırmı§lerdi~o~ 1§·~~~ kurtarılmııtır. Mütecaviz o civar - bir toplantı yapacaktır. Bu içtima· 
't~ dilimiz gibi musiki . ar~ ı~ız da oturan Y akup isminde bir kah· da, hükumetle yapılan satın alma 

Urk,. 1 ' mız e oz 'd' Yaku ak 1 · 'I f · d'k d'I k .. _ :re eşecektir ve b "nk"IAb vecı ır. p y a arunııtır. ıtı a nameıı taı ı e ı ece , tasfi· 
~tn .. • • U, 1 1 a 1• 

. Pe}, muhım bır veçh · d ' ---o- - - ye memurlarının tayini ve tasfiye-
lle l>ılde yapılan musikid:s~eı: • Fırkanın ocak kongreleri ye ikinci kanunun birinden itiba. 

~t: Yapılıyor demektir. Har11m~z Cümhuriyet Halk Fırkaaı Ocak ren baılanmaıı konutulacaktır. 
\)1) !Uhede aynı milliyetçi üslubu kongreleri önümüzdeki Pazartesi t·· gününden itibaren baılıyacak, ay 
dot !te, lıakiki Alaturka 0 7.ama sonuna kadar bitirilecektir. Ki.nu
~ ..... acaktır.Füzuli ve N d' : d' n nuevvelin birinden itibaren de na· 
-.ı zı. e ımın ı-
~ old •ıl edebiyat tarihimizin ma biye kongreleri toplanacaktır. 
1'1il\ Uya~, elbette, Dede Efendi- ---<>--
..... "e dığ ·· D 1 t h · · 1 h. d .... \lgik• er ustatların eserleri de ev e azın esı a ey ın e 
lıt 1 

tarihi · d ·ı ·ı"' ) • d' · b\Uılar .. mız. e kalacak- verı en ı am arın ıcrası 
it, ' Dluzemıze girecekler- DeTlet hameei aleyhine nrilip ka-

C-ı· 1-1 tileıen ilimlann naıd icra edileceği 

'İlthıira \_ .. a~etleri, eski usul mu- hakkında hükUmetçe hazırlanan kanun 

Kadıköyde tramvay kazası 
Sabık gümrük memurlarından 

Rıza Bey kızı Perihan hanıma Ka· 

dıköy tramvaylarından biri çarpa· 
ıak yaralamıthr. Vatman hakkın
da takibat yapılmaktadır. 

o)d outun i l'J I . liyınaımın MecU.inbu toplanb yılmda 
\lfu h 1 nce 1 < erme vakıf Tiyatro kl9ealnde 

:~ttttnaa~:e;.:yle bir inkılabı ~:==~.~~~~:ce iı::. :=~ Yeıpiıte manav Osman efendi 1
'Q'e, h' . ' sek bildiği bir Jı-L d b'l 1 ıaaı tna "IG üzere nrilecek bu ıwil ilamlamı ih- ün tiyatroda ı et a makta iken 
• Orıııt g P etmiı oluyor. tiva ettiği borç, yapılacak listedeki mü- sabıkalı yankeıicilerden Sadri ta· 

'ttilteti 1'"cınuılı ki, radyo b .. , .. racaat aııralanna bakılarak ödenecek. 
~ıcl,, em.il eden bir :u ~a";. tir. Tertibindeki tahıiaabn kila,..tsiz. rafından üç lirası çalınmıı, Sadri 
)ti~ q': Gazi Haz ti • . liği yüzünden ödenemiyen kısmı için yakalanmııtır. 

tQ gQrtrn z.. re erının 
"fil ~ Ql(tQn uz k de kalan borcun müfredatını gösterir Manitacıhk 

Dün bir yangın 
çıkarıyordu! 

Akaretlerdeki be::lediye diıpan· 
serinde dün garip bir yangın bat· 
langıcı olmuıtur: Dispanser mua • 
yene odaaında, maıanın üzerinde 
bulunan pertevsiz camına güne§ 
vurmu§, ve bu masanın üzerindeki 
kağıtları ve diğer eşyayı kızdıra • 
rak tutuıturmuştur. Etrafta dola • 
tanlar muayene odasından du • 
man çıktığını görerek derhal ka • 
pryı açmıılar ve yangının ilerle • 
mesine meydan vermeden aöndür· 
müılerdir. 

Belçika heyeti dün geld 
ve Ankaraya gitti 

Yeni Belçika Kralı üçüncü Leo Pold 
Hazretlerinin cüluıünü Gazi Hazret • 
!erine reımen bildirecek olan Belçika 
heyeti dü · • ~bah ~ehrimize gelmit ve 
akşamı Ankaraya hareket etmi,tir. 

Dün sabah kendilerini Hariciye Ve-
kaleti namına Sirkeci iıtaıyonunda 

Eıat Bey lalr§ılamııtır. 
Murahhas heyeti, ayan azaımclan 

M. Boduen'in reiıliii albnda, kuman
dan Briıop, M. Lö Kont Karkov, M. 
Yanıenden mürekkeptir. Bazı murah

haılar refıkalariyle birlikte gelmiı • 
tir. 

Üniversite talebesinin 
devamını kontrol 

Onivers 0

t'! talebeıinin devamı· 
nı kontrol etmek üzere hazırlanan 
karneler bütün talebeye dağıtıl • 

mııtır. Karnelerde ameli dersler İ· 
çin üç yüz otuz, diğer dersler için 
de yedi yüz elli sayıfa konmuttur. 
Talebe bugünden itibaren dene 
girmeden önce bu karnelerdeki 
yaprakları kopararak dolduracak 
ve derste doçentlere verecektir. 
Karneler, herhangi bir karıııklığa 
meydan vermemek için muhtelif 
renklerde yapılmıttır. 

--0-
Jopon ataşemiliteri 

Üç gündür tehrimizde bulunan 
Japonyanın Vartova atatemiliteri 
Ceneral Yama vaki, refikaaı ve be-

raberindeki kaymakam Fujiko ile 
birlikte dün tehrimizden hareket 
etmiılerdir. 

---0-- . 
ilk mektep muallimleri 

kadroları 
ilk tedrisat hocalarının üçüncü 

ve ıonuncu kadrosu hazrrlanmak· 
tadır. Kadro birkaç güne kadar la· 

mamlanarak tasdik edilmek üzere 

Vekalete aönderilecektir. Şehri • 
mizdeki ilk mekteplerin hoca ihti· 

yaçlan bu kadro ile tamamlanmış 
ve hiç bir açık muallimlik kalma " ' • o"Ytrr-' z..1 a " olarak •ı~ cıul( arı k • müfredatlı liıte her aene bütçe layiha-

ft,Qıa • , - millet' • ?' l ıark sına bailanacakbr. 
,,_ •nktıc;b «mızı garplılaı-
Qclız •mızın ·· l "'b 

Sabıkalı manitacılardan Cemal mıttrr. 
cfün akıam üzeri Trabzon otelin-

,._,,,_ en İ~in ua u una uy-
,'f lır. - radyodan kaldı-

ı, cıltctt, brı d 
&..._··~ ~.;;. ~n, hayatlarını a-
.;_~ ira.o ı ıle temin d 
"q(eltı nlcırın b e en '1. eıı>'le aıha Yerlerde 

OQll ~krtaaYQ§ayamıyacakları . 
tı • rtlfırt ı: •anırcm. 
'lif' " Qra ..ı 

idQf[rJ stnua11 en bilgiU 
Qrı Jf eni fe ı. 'e '" tema-

ıül ecleceklerclir ve geri kalanlar, 
ampulun yanında beı numaralı 
gaz lamban gibi yautıf yaua, 
rağbetten clüıecektirl Radyo ye
ni ıeklin emrindeyken, maddi ve 
maneui galebe elbette inkılôbın
dır: Bir çalgılı gazinonun kapı· 
cmtlan ar.zan heyhey, radyo nq
riyatiyle rekabet edebilir ml?. 

(Vl·ffG) 

Je Aluı efendi isminde birine adi 
bir saati on bet liraya sokuıturur

ken cürmü methut halinde ele ge
çirilmiıtir. 

Yankeaeclllk 

Ziraat bankaaı memurlarından 
Süleyman Nuri Beyin cebinden 

a)h liraırnı çalan Süleyman is· 
m indeki ıabıkalı yakalanmıtbr. 

Öz Türkçe ilk roman 

Savaştan Banşa 
Yazanlar: (Vl·rtO) ile 

ÇUrUk•ulu Meziyet 

Yeni çıktı 
Fiyatı: JOO Kuı~ş 

3 

1le o.ar., 1k goft 
Roçilt nasıl 
zengin oldu? 
Pariı, 2 (A.A.) - Baron Edmon 

Roçilt, velat etmigtir. Kendisi Enatitü 
ve güzel sanatlar akademisi ve ıark de
miryollan kumpanyası idare meclisi a

zaarndan ve bütün dünyamn tanıdığı 

kolekıiyonculardan idi. 

• • • 
Almanya'da "Vaterlu harbinin 

galibi Roçilt,, isminde bir piyes 
temsil edilmektedir. 

Meıhur milyarder Roçilt, mu
azzam s~vetini Vaterlu harbin
den itibaren kazanmağa batla • 
mııtı. 

Roçilt'in büyük babası, Napol
yon Bonapart ile lngilizler Vater• 
lu meydanında muharebeye tu
tuıtuklan ıırada, o civarda bulu
nuyordu. Kendisi küçük bir aar
raftı ve Londra bora.asında hava· 
disin dikkatle takip edildiğini far 
kebnişti. Onun için kulağını dört 
açmıt, bekliyordu. Napolyonun 
hezimetini öğrenir öğrenmez, ha· 
vanrn pek fırtınalı olmasına raf• 
men derhal bir yelkenliye atladı. 
lngiltereye gitti. Orada, ortalığa, 

lngiliz ordusunun bozguna uğra· 

dığı haberini verdi. Havadiıi kur
nazlıkla yaptı. Aynı bozgun bor
sada da kendisini gösterdi. Esham, 
müthiı ıurette düştü. 

Bunu f ınat bilen Roçilt, ucuz 
ucuz topladığı, esham, hakiki ha
vadiı geldiği zaman, pek pahalıya 
sattı. 

lıte Almanlar, bu m'ayr, ya. 
hudilik aleyhinde propaganda yap 
mak için mevzu diye almışlar, 

''Vaterlu harbinin galibi Roçilt,, 
diye temsile başlamıılardır. 

41 nci ilk mektep himaye 
teşkilah kongresi 

Kadıköyünde 41 inci ilkmektep 
çocukları himaye teıkilab ıene • 
lik kongresini Hakkı Şinaıi Pa • 
ıanm riyasetinde yapmı§br. Kon
gre, geçen seneden beri faaliyetle 
çalııan idare heyetinin çalı§ma 
raporunu müttefikan ve takdirle 
tasvip etmiı, kongrenin daimi ri • 
yasetine Hakkı Şinasi Papyı seçe
rek yeni idare heyetine tu zevab 
getirmittir: 

Reiı: lclal H. Azalar: Batmu • 
allim Semiha, muallim Saadet H. 
lar, Mehmet Emin, Doktor izzet, 
Kemal, CemalJ Ferit, Hayati Bey• 
ler. 

Kongre, yeni heyete bazı te • 
mennilerde bu1unduktan ıonra da
ğılmıttır. 

-0--

Üç aylık maaşlar 
ne zaman? 

Dul, yetim ve mütekaitlerin 
üç aylık maaf yoklamalarına önü
müzdeki salı gününden itibaren 
ba§lanacaktır. 

icap eden makamlarca yokla
malar için lazım gelen tertibat a
lınınıf, bordrolar hzaırlanmıtbr• 
Her maaı sahibi nahiye müdür • 
lüklerince tasdik edilecek yokla
ma ilmühaberleri, maa§ berat ve 
cüzdanları ile bizzat müracaat 
etmeğe mecburdur. 

Fevkalade bir mazeret olma • 
dıkça vekil kabul edilmiyecektir. 
Bu ıef erki maaı yoklamalan teı
riniaaninin 27 sine kadar devam 
edecektir • 

Bu müddet içerisinde yokla • 
malarmı yapbrmayanlara istih -
kaklan tevziattan sonra verile • 
cektir. Oç aylıkların dağılma111-

na da ki.nunuevvelin birindebat- . 
lanması muhtemeldir. 
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Yavuz milli kuvvetlere yardım için 
yapıyordu· elinden geleni 

(Tomson) harbiye nazırının tur .. Harbiye nazırı da ondan işit· 
yanından ayrıldıktan sonra, arka miştir!..: 

taraftaki odalardan birinde bek· Yavur: tekrar sordu: 
liyen Mıgırın yanına gitti: 

- Hükumetin bir §eyden habe
ri olmadığına kaniim .. Maamafih 
sen derhal (Yavuz) u buldur ... 
Müdüriyetle temas etsin ve orada 
bu mesele etrafında duyduklarını 
yarın öğleye kadar bana bildirsin. 

Ve yava§ça Mıgırın kulağına 

eğildi: 

- Ben Türk polisinden ,üphe· 
)enmeğe başladım. 

Mıgır (Tomson) un §ÜpheGini 
arthracnk bir tarzda gülümsedi: 

- Ben altı aydanberi bu şüphe 
içinde ya§ıyorum, Misler! 

Ayrıldılar .... 
• • • 

(Yavuz) üç aydanberi milli 
kuvvetlere yardım etmek için e· 
qinden geleni yapıyordu. işin tu· 
haf tarafı şu idi: (Yavuz) ve 
(Benli Bedia) .. İkisi de lngilizle· 
rin yanında çalıştıkları halde bi
ribirlerini göremiyorlardı. 

(Yavuz) Bed!aya bir akşam Bey 
oğlunda rastlamıştı. Fakat, arka· 
sından Mıgmn gittiğini görünce 
talcip edememişti. 

Bedia acaba nerede oturuyor· 
du? Ve kiminle yaf ıyordu? 

~avuz hirlcaç ay eve] bir gün 
de Bediayı (Keramettin) Beyie 
görmüıtü. Faka:l, Keramettinin 
lneboluya gittiğini Yavuz herkeı· 
ten önce haber aldığı halde kimıe• 
ye &öylememitti. 

Yavuz, yaptığı işlere bizzat 
kendisi de şaşıyordu. Kendi ken· 
dine: 

- Ben bu l;adar çok Türkmii· 
şüm.. Millici imi§İm de habe· 
rim yokmuş! 

Diyordu. 

Yavuzun bütün endiıesi, Becli
anın kimin maiyetinde olduğunu 

anlamaktı. 

Bedia memlekette çok adam ta· 
nıyan zeki bir kadındı. Yavuzun 
ondan çekinmekte hakkı vardı. 
Bedia icabında Yavuz aleyhinde 
de rapor verebilirdi. İngilizler 
bir defo Yavuzdan yüz çevirir· 
lerse, Türk polisi Yavuzun yaka
sına yapışmakta tereddüt etmiye
cekti. 

Yavuz önce (Tomson) dan al· 
dığı emir üzerine doğruca polis 
müdüriyetine gitti.. O günlerde, 
Türk polisine gizlice yardım ede· 
ceğini söyliyerek, siyasi istihbarat 
la meşgul olan memurlarından bi· 
riy1e ahbap olmuştu. 

Seyfettin bey (Yavuz) u eski· 
den ve iyi tanıyan muktedir bir 
z:abıta memuruydu. Fakat şimdi 

Yavuzdan istifade ediyordu. 
Yavuz, Seyfettin beyi gördii: 
- Bakırköyüne millic'ler he· 

ynnname a3mışlar .. Haberiniz var 
mı? 

- Nereden duydun? 
- Serkıldoryandan ... 
- Yok canım .. ? 1! oraya akse· 

decek kadar cskimemİ!tİ.. 
- Harbiye nazırı haber almış. 

Mister Tomsona söylemiş. 
- YanlışJıl, olecak, Yavuz! 

Bu işi evvela (T omson) duymuş· 

- Beyannameyi yapıştıranlar 

ma!um mu? 
-Hayır ... 

- Beyannamede ne yazıyor? 
- Orası sana liznn değil! Sa· 

na hangi noktanın tahkikini em· 
rettilerse, sen onunla meşgul ol! 
- Yahu, ben Anadolu için canı· 
mı fedaya hazırım. Memleketimi 
istila etmek istiyen düJmanla elc
le verip çalışacak kadar hain bir 
adam değilim. Bu vaziyette mem· 
leketime en büyük hizmeti yapa· 
bilirim. Nasıl istersen, o suretle 
rapor o11ermeğe hazırım. 

Seyfettin Bey: 
- Öyle ise biraz bekle! 
Diyerek odadan çıktı .. On da· 

kika sonra avdet etti. Kiminle gÖ· 

rÜ§tüğü belli değildi. Herhalde 
meseleyi polis müdürüne söyleme· 
diği de muhakkaktı. Çünkü polis 
müdürü de lngilizler;n adamıydı. 

Seyfettin Bey yavaşço. Yavuza 
döndü: ' 

- Çok nazik ve tehlikeli bir 
mevkideyim, dedi, sen zeki ve 
milliyetperver bir adamsın! Mem· 
leketine hizmet etmek istiyorsan 
beyanname hadisesinden polis mü 

düriyetinin henüz haberdar olma· 
dığından bahsedersin 1 

Yavuz ıöz verdi. 
Seyfettin Bey yarı inanır, yan 

İnnnmaz bir tavırla gülümsedi: 
- İngilizleri atlatmak kolay 

ama .. Beni lwlay kolay atlatamaz· 
11n ! Sözünde durup durmadığını 
yarın anlıyacağım .. Biliyorsun ya, 
her yerde parmağı olan bir zabı· 
ta memuruyum! 

- Merak etmi, Seyfettin Bey! 
Namusum üzerine yemin ederim 
ki, ben İngilizleri atlatmaktan 
zevk duyan bir adamım. Üç aydan 
beri neler yaptığımı anlatsam, 
hayretten parmağın ağzında kalır, 
azizim! 

Aradan iki gün ğeçmişti. 
(Yavuz) Seyfettin Beye verdi

ği sözde durmu§tu. İngilizlere 

verdiği rapor lamamiyle Anado· 
nun lehinde idi. Ve İngiliz polis· 
lerinin Bakırköyündeki talribat: • 
na nihayet vermeleri de göster· 
mişti ki, (Yavuz) lngilizleri al· 
datmı~tı. 

{Yavuz) hakkında Anadoluya 
çok iyi raporlar veriliyor, bu mil· 
liyetperver gencin memlekete hiz· 
metir..den bahsediliyordu. 

Yavuz vaziyetinden memnun 
olmakla beraber, lngilizlerden ve 
bilhassa Bediadan çekinmeğe baş· 
lamı§lı. 

Bedia milli duyguları ölmüş, 

seciyesiz bir kadındı. Ne lcadar 
lüks yaşarsa yaşasın, gene hırsız • 
Iık ve fenalık yapmakten kendini 
alamıyordu. ~ 

O ak,am Yavuz çqk dalgın,, 

Tckatlıyanın önünden ceçerken 
omuzunun dibinden ıüratle geçen 
bir kadın gölgesi gördü: 

- Bedia ..• 
A S . . y .,, - .. en mısın, avuz .. 

Gözgöze ve kartı kar§ıya ge· 
lince biribirlerinden kaçamamı§ -
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Sound (savind) ses. 
South (u.vis) cenup. 
Socthem (sa.zem) cenubi. 
Sovcreing (Sovren) hükümdar, al· 
tıı. lira. 
Srıarrow ( sparo) .serçe kuşu. 
Speak (spik) konuşur. 
Speak (ıpik} konuı. 
~;:cckled (spekeld) süslü. 
Specdc (spiç) söz. 
Specd (spit) sürat. 
Spcnd ( :rıd) '&arifeder. 
Spi • - (spayC.: ' örümcek. 
Spill ( spil) döker • ıa?J'. 
Spoil (spoyil) bozar. 
Spoon (spun) kaşık. 
Spot (spot) binek, yer. 
spring (apring) bahar. 

spring • time (spr:ing • ta:rim) ba-
har vakti. , 

squirrel (skoircl) sincap. 
stalk (stok) 
stamp ( staınp) pul. 
stnnd (stand) dur. 
stcnd up (stand ap) ayağa kalk. 
star (star) yıldız. 
stnrt ( ıtart) baılnr. 
atation (ıteıcn) İstaıyon. 
st~tion • master (ıteıen master) 

istasyon tefi. 
stay (stey) kalır. durur. 
&tay up (aey ap) kal. 

{Devamı var) 
.,,.,_. __ , -·JMttPUı-............ -...._ -l&rdı. 

Yavuz kinlerini di§lerinin ara • 
sında saklar gibi davranarak, çe· 
nelerini oynatmadan sordu: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Yemeğe .... 
- Seni kaybettim .. Nerelerde· 

sin. 
Bedia gülümsedi: 
-Vallahi yavrucuğum, kendi 

kendime oturuyorum. Sen de lıiç 
görünmedin? 

Biraz kenara çekildiler ..• 

- izini kaybettni .. Nerede olu· 
ruyorsun? 

Bedia kekeledi:-
- Şey .. Eski yerimde. 
- Yalan söyleme .. Oradan çık· 

mışsın! 

-Ha .. Sen beni daha eski ye
rimde aramışsın! Yani beraber o· 
turduğumuz apartmanda değil 
mi? 

- Evet. 
- Ben oradan çoktan çıktım. 

Sıraservilere taşındım. Haniya be-
nim bir ihtiyar halam vardı .. lıte 
onunla birlikte oturuyorum. 

Yavuz l<aşlarını çattı: ~ 

- Gene yalan söylüyorsun! 
Sen o halanın geçen sene öldüğü • 
nü söylemiştin! 

Bedia ~aıalamı,tı ... 
Yavuzun koluna girdi: 
- Canım ... Sen de her vaka • 

nın sicilini tutar gibi konuıuyor • 
sun! Haydi şöyle bir yere otura • 
hm da biraz konuıalım. Vallahi 
o kadar özledim ki seni .. ! 

Yavuz itiraz etmedi. .. 
Galatasarayına doğru yürüdü -

lcr. 

Yavuz artık (Bedia) yı sevmiyor· 
du. Ve o ak§am Santral lokanta· 
sında birlikte yemek yerlerken o· 
nu dinledikten sonra, Yavuz eski 
sevgilisinden büsbütün nefret et· 
mişti. 

Bedia yavaı yavaş anlatıyor .. 
du: 

- Başına gelen son felaketten 
sonra, lngilizlerden ve Türk po· 
lisinin takibinden kurtulmak için 
yerimi değiştinneğe mecbur ol· 
muştum. Halbuki İngilizler izimi 
bulmakta müşkülat çekmemişler. 
Birkaç gün sonra kapımı çaldılar .• 
Ve beni Harbiye mektebine götür
düler. 

:<Devamı var) 

3 lkl11cl teşrin 193•~ 
~~======~~=::=::::::=::::::============= 

l Yazan· 
'KADiR 

CArt 

fto.4S 

1 
1 

BUyUk macera, aşk ve harp romanı 

Oruç • • re ısın definesi şeytan adasıııır. 
bir idi mağarasında 

• di 1 
daılatı bunu bilmiyorlar ınıf oıJ' - Oraya kimse uğramaz .. Ora· 

sı ıuğurauzdur .•• Çünkü etrafı ıu i
le bir yükseklikte sivri kayalarla 
doludur. Kaç gemi o kayaların uç· 
larına çarparak parçalandı. Fakat 
Oruç Reis o küçük kayaların yerle 
rini kendi gözü kulağı gibi briirdi. 
Gemisini onların arasında zikzak 
çevirerek Şeytan adasmın meşlıur 
mağarasına kadar götürürdü. 

- Gemi mağaraya girer ırıi? ... 
Valeryo Süleymandan şüphe· 

lenme~e baılamııtı. 
- Şeytan adasmın bir köşesi 

belki kırk kulaç yükseldiğinde ka· 
yalıklarla çevrilmit bir liman ha· 
lindedir. Öyle ki bu limanda du· 
ran bir gemi d11ardan hiç görün· 
mez ... lıte Oruç Reiı batı ısıkddığı 
yahut puıu kurmak li:zınıgeldiği 
zaman oraya girerdi. Bundan bat· 
ka büyük bir vurgun yaparsa ve 
hemen Cezayire, Cerbe'ye dön· 
mek istemezse bu vurgunu <la ıey· 
tan mağarasına ıaklardı. 

- Y aaa !. .. Demek ki bahsetti· 
ğin define bu vurgunlardan biri o· 
lacak! ... 

- Evet ... Yüz bin kadar duka 
altınından batka 'bir yığın elmas, 
pırlanta, ye.kut vesaire .•• 

- Eeeee! ... 
- Belki duymuııunuzdur; Kat· 

rin dö Mediçi F ranaa Kralı ile ev• 

lenirken, Papa, düğün hediyesi o· 
lar.ak geline bir ıerdanlık, güvey'e 
de pırlantalı bir yüztik göndermiı· 

ti. 
- BiJmiyonım ... 
-Bunları götüren gemi hep aa· 

hilden, Cenova kıyılarından gitti· 
ği halde Franıaya varamamı§, or• 
tadan kaybolmuıtu. 

- Şimdi hatırlıyorum. 
- işte o gemi bizim elimize geç· 

mitti. 
- Demek ki o meıhur gerdan· 

lık ve o pırlanta yüzük şimdi şey· 
tan adasındadır? 

- Evet ... Her ikisinin de onar 
bin duka altını değerinde olduğu· 
nu ıöylemitlerdi. 

- Doğrudur. Hatta bu yüzden 
Fransalı ile Papanın arası dü· 
zeleceği halde daha fena olmuş· 
tu. Çünkü bütün krallar ve prens· 
lerden hediye geldiği halde Papa· 
dan gelmeımiıti. 

- MC!hur oldukları için onlar• 
dan bahsettim. Yoksa bu gerdan• 
lık yüzük kadar kıymetli olan bir 
çok mücevherat daha onlarla be· 

raberdir. 
Valeryo'nun gözleri hırs ve 

hayretle parlıyor, biran evvel ora· 
ya gitmek istiyordu. ihtiyar kor
a.anı yumutatmak ve onun bilgile· 
rinden mümkün olduğu 'kadar isti· 
fade etmek için ıırlını okşadı: 

- Süleyman, eğer onu ele geçi· 
riraek sana tam on bin duka altını 
pay var. Hem de ilk Türk sahiline 
kadar selametle varabiLmen için 
ne lazımsa yaparım. Yalnız bana 
söylediklerini başkasına açma!... 

- Bit:yonım. Ben de bnun için 
sizinle yalnız kalmak istedim. 

Valeryo merakla gordu: 
-Bu define şeytan adasında 

't'e şeytan mağarasında değil mi? •• 
-Evet! .. 
-Peki ama, Oruç Reisin arka· 

- Y almz Barbaros bili~ dıi 
Çünkü ıandığı üçümüz g~l~ 
Mağaranın her tarafı debk , ti 

tir. Yüzlerce oyuk vardır. B•~.kı 
nesine koyduk sonra üstünü ~J.1' 
larla, kocaman bir kaya par~· 

le kapattık... dV 
- Acaba Barbaros ısoıırt 

gelip ara.madı mı?... fi 
- Orasını bilmiyorum. ,! 

hana öyle geliyor ki Barbarol 
sa bile onu kolay kolay bul-' 

- Sen nuıl bulacakıın ? .• , 
-Ben bulacağıma gü"~ ı 

rum. Çünkü ıandığı yerleıt~ 
ten sonra Oruç Reis bize dedı 
"Haydi, mağaranın kapı tar 
defineyi koyduğumuz yer • 
da bir kaç. defa gidip geleliıll' 
ki unuturuz da sonra emekleJ' ..J 

ş;l gider.,, Oruçla ben böyle T. 

tık. Barbaros kulak asmadı ~' 
ti. Fakat Oruç Reis o zama.J 
bile sanki defineye bir daha "' 
şamıyacağmı hissediyordu. , 
bir geriye dönüyor, "yerini ifl 
liyelim. Başkaları bulamazl1otı 
"''l ., N d . ' d' gı mı . ..• e erıın ... ,, ı 

Ben reisınıe hoş görünmek 
belki üç dört defa, gözüm 
olarak sakladığımız yeri ibul 
O zaman içi rahat etti ve ayrıt 

- Barbaros, Fransa Kralı 

ci Fransova'ya yardmı için 1 
limanına giderken iburalarda ff 
dolaştı • 

-Evet ... ltitlim ... O 2am~ 
bir lspanyol gemisinde fors• 

-Acaba defineyi aramadı 'ı 
-Orasını bilemem ... Fabli 

netrnem ... Arlık koca O&manlı 
letinin büyük amiralı olan ti' f 
tin Paşa, böyle §eylerle uğrat" 
dı acaba? ..• 

Valeryo'nun kalbi: 
- Ya bulduysa!... ..r 
Diye titredi, sonra eğer 17": 

bir şey olsaydi şimdiy~ ~acl.~'ul, 
yulması lazımgeleceğını dof1'~ 
Çünkü Hayrettin Paşa böyle dl(. 

fineyi kendine ayırmaz, Pd , 
harp ganimeti olarak gön ~İl. 
Papanın Fransa kral ve ıtr~/, 
ne gönderdiği düğün hed~ I 
nin meydana çıkması da 1ltı•1~~ 
nelerden beri gizli kalan 1 
tna jşinin içyüzünü meydaıı>'.Af 

•b' teli' ı 
rurdu. Arada şimdiki gı 1 

1,, 
radyo, gazeteler gibi vasıtı•d, j 
ma.makla beraber o zanıstı P ~~ 
tün dünya saraylarında olıJ 11ıır. 
§eyler çabucak etrafa 1~ı,J 
Çünkü herkesin gözii ve r.cl' 
sarayların duvarlarına, pe ~ 
rine dayalı gibiydi. .. ··1' ~ 

Barbarosun böyle b~~ ıcı 
define ile dönü~ü de gıı . ol' . ret• 
maz, hatta bir zafer 1§a ( 
etrafa ilan olunurdu. .., dt 

'n&J•· ~" Bunun için Vale~~o d&JY. 1 
neyi ele geçirmek . çın 1~ıt J 
hırs ve ümit tekrar ale~et tef 1 

Eğer bu olursa artık ııJl'tı''. JI 

muş demekti. Şatolar, ıı ~ef"f t 
tİ§otlm, kuvvet ve itibar;:~; 0r." .

1
J 

. ç··n~.. ·it'' ayağına gelecektı. u k 1 1 
nız kendisine ayırac3 ' p'f 

k. ıe"/e 
korsandan başka ırrı !' 

yırmıyacaktı. .,<:Pe"af1'1 

lt 
~)"4 
lttJcı 

!ıtırı 
)ord\J 

•e e\t 

~" 

-

. 
ı·d 1 E 
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"Geri gel, Halide ... ,, 1 
llflllde 
~ • fakir bir lı."aS'abalı iudı. 
~,.::.P, kendi halinde yaşayıp 'dunı· 
llfllııl'ld Fakat, Bursadaki halasının 
,:; ayrılnuş, lstanbula, büyük 
.-.._ ""dtıiı btrltıe, 'Ur.zUik etmek 
~ tel1P1l1tL. Diğer kızlann •evt1l· 

il lrıe11ıe:,ar4 Onun da güniln birinde 
1 lı(l'f açıldı. Önüne LfJ.tll isminde 

pt ;::;:ı. EvveM lllrt edip gezmele
ltlf 'ol ~r. t~ttl, •obuk, donuk, lnce-

1 "-, .::'1lrilı 6lr çocuktu. Batiile, b-

' ttdet .,,ennl f>rmvn di~ bal· 
ho.ı0/' Gilniin -birinde, delikanlı 
~ea;;dı. llalldeyl yanına çağırdı. 
taftı,.ı ı da artık o zamandan sonra, 
~ 11 tDlnde yerıcşlp kaldı. Has
ffl~znıtn bir 1ıal almıştı. Halide, 
'ot dl 'ita 'bakmağa başladı. Müi"ti

Ye, onu nikahla aldı... 

._;,Otfi, artık, vazifesini bitmi' 

... klordu. Halide için bütün 
lltı er haramdı. A11k aurath, ma· 
)o drı bir mevcudiyet sürüp duru-

t u 1 • l 
le • !l o up ta sokağa çıksa 
~ ~. 'biraz gülümsiyerek dönse, 

lıı, derhal: 

'°"'._Nereden geliyorsun? - diye 
rdı. - niçin böyle neıelisin? 

O i'l.vaı yavaf
0

gulmeği unuttu. 
a._ a, Yaslı matemli bir ha1 takın
~ Lutfi, hastalandıktan sonra, 
\kına, annesini de getirtmiıti. 
\ı·~t, gelinle damat naaıl bir 
lt u anlaıamadıysa, gelinle 
bi >'nana da, zeytin ya~ı ile w gi· 
aı blriblrinden ayrı duruyordu. 

~~irlerine karıı için için kin 
ihr •Yorlardı. Halide, kocumm, 

•:tar katını tarafından "Doldu
~ld~lunun,, farkındaydı. Hatta 
l... tri'--~~. leçer ayak, tu s3zleri 
• , "Dll§lh 

l - Olhı1ft ... bu karı bana bir 
orun dofuraııı ' . 

H l'd ıyor ... 
_ d 

8 1 e, dur ladı ve dü§ünceye 
,."r I: 

Kabahat lcendllııde miydi? ••• 
Oft artık bu eyden, bu hayal

~., bu kocadan, bu kaynanadan 

:~&ilah demitti ! Onun yeri, ebe • 
•ten bu hastalık ve dedikodu yu
"'-oıda mı olacaktı? 
~ani bora çıkar da, anıızm bir 
ti})· ere camı kırılır ... lıte, onun 
L. 

1
• bUJiik bir hızla, dımagwına 

Qıt f"ki , 1 r hücum ediyordu. 

~ ~radan kaçıp gitseydi... Aca
'~ uraada bıraktığı o ev, hala-

: evi ne haldeydi? .•• 
>, le klrna geleni de yaptı ... Bursa· 
l açtı,. .Gideceği yeri haber 

~::.ınd~tniıti. Lutfinin burasını 
•q ıt·"'· 

L.. ıgınden bulmasına da im· 
ql\ D" 

ıaOremiyordu Oh . • 
~ıld artık mesuttu. latanbulda 
--~ Ja.ngm duvarını seyret• 
'"'-~ baıka meziyeti olmıyan o 
ılt d andan kurtulmuttu. Bura· 
ltıt •llar, haA'lar, ovalar ba"'-e-

' )e ·n· ' •l"r o._lllı tı ıkler, hep, onundu .. Hep .... 
ll\... llalıuıua h t k d' • .. 
"'Ilı" , aya ' en ıaıne au· 

ta. .. _ l)or "b' d' 
_ .,..0ıl g> ıy ı. Burıada ma· 

gazetede kalmqtı. Gene bil' 4rÜn 
gazetesini eline aldı.. Hikayesini, 
mizah sayıfaıını latan okuduktan 
sonra, gözü bir {Gaip •ranıyor) 

ilanına ilitti• 
Fener- Beşiktaş ma bitmedi 

Orada, fU baait cümle vardı: 
(Geri gel, Halide! LUtfi çok 

hutal) 

Biçare, çok ıaırrdı. 
Şimdi artık, ne yapacağmı bi· 

lemiyordu. Y -a Liitfi ölüyoraa ve 
ölmeden evel kendisini görmek 
istiyorsa? Bu fikir ona kararını 
verdirdi. Eıyaıını telaı1a bavula 
doldurarak lstanbul yolunu tuttu. 

0-0 berabere 

karanlık 

devam eden 

bastığından 

oyun 10 dakika kala 
tadil edildi 

Şehre varır varmaz, derhal eve 
gitti. Zaten anahtarı vardı. Açıp 
)çeri girdi. Bumuna derhal ecza 
kokuıu çarpb. Ltltfi, fena bakıl
dığı için zayıflamıftı. Kirpikleri 
hızlı hızlı açılıp kapandı. Fakat, 
Hatide, alnını öpmek için Üzerine 
eğilince, sabit sabit yüzüne baktı. 

Anne, köıede, ıesaiz duruyor· 
du. Dü§Dlanca 'bir tavır takmmıf· 
tı. iki taraf anlatarak, bu kaybo
luı meselesini asla mevzuu bah· 
ıetmediler. 

Lutfi, yavq yavaı iyilef\yor gi· 
biydi. Ukin, aıksiliği artıyordu. 
Halideyi tahkir edip duruyordu. 
Biçare kadıncağız, bu fena mua· 
melelere karıılık bi'le vermiyor· 
du. 

Geceleyin, yatağından ıtiztllü· 
yor. Pencerenin Önilne gelerek 
yıldt%lara bakıyordu. Ah, Bursa ... 
Niçin buraya gelmiıti ... Merh&blet 
hi11f, ıaadetlnl mahTetınlftl ... 

Bir ıene g~t\.. Bir tene daha ••. 
Buraadaki akraba11ndan btr ıenç. 
kadm, ona, haberler veriyordu: 

Marangoz Sabri efendi evlenmİ§· 
U.. İ9lerini ~e 1'itmüf, febri a 

Şeref kupasının ikinci maçı dün 

Betiktaı ve Fener bahçe talamlan a· 
raamda oynan&. 

Dünkü maç ta, evvellô gÜnkii -Ga· 
Jataaaray - F enerbahçe maçı bdar 
tat&ız ve fena olilu. 

1"ürkiye birinciliklerini1e 17 giinde 
(6) maç yaparak ~ıpranmıı bir halde 
bulunan Beıiktaı takımmm, dün Hüa
nü, Adnan, Hayati ve oyun 'batlayıp 
bir kaç dakika aonra teı-1'eaen şem 
gibi takmun gözbebelderinftiı malı • 
nnn ideta mahil bir bclrô ile oyna • 
mllk mecburiyetinde olmuı, dün maçı 
büsbütii• ıze'Yksitleıtiriyordu. 

25 inci dakikada, hakeme aöylen • 
eliti için dııan çıkarılan J:ikretin, Fe
ner takımını da beraber Çik:artmaya 
ka'Ikmaaı ve bunda muvaffak ölariİljB• 
rak Oy'U'l\UI\ 13 dakib ifttUtaa Wita ._ 
tnatı, IOftl"& ban tavauutlar ile Fette
nn tekrar (10) kiıl olarü oyuna de
vamı dünkü maçın tadmı tuzunu ka • 
çmnaia kafi geldi. 

Taliin garip bir tecelliai olacak, Şe
ref kupası maçlanna gelenler, dün ae 
zeVk:li bir gün geÇlremediler .. 

• • • 

25 inci dakikada Beıiktaı bir favul 

yapb. Haliem düaülc Çalaı. Bu 
aralık Fenerli Fi.kretin hakeme 
yaldaprak birıeyler aöylediği go· 
rüldü. Euaen bundan evvel Cle 
hakeme itiraz eaen Fikreti ha· 
kem •ahadan çrkartti: Bunun Ü'Zel"ine 
Fikret bütün Fen.eri>ahçe taknrimı sa • 
hadan ":çtkmilğa davet etti, sarı - laci • 
vertıiler ele l&hayı terkettiler. Hakem 
bir kaç dakika ortada bektec'ıi. Her ka
fadan bir aea çıkıyor, aeylrciler aız.1a
ruyordu. Pabradar çolalıyor, 'hatta 
küfredenler bile bUlumıyordn. Bu 'aı • 
1'1l3a \~ heyeti riiesan ü.rifmdan 
hakem içeri çatmldı. lçerde müzakere 
~eyi uzadı. lnkitam 12 inci dakika • 
amda Be§lktaı ta aahayı terkecliyordu. 
Bu arada mesele hailedılmiı ve Fener
)iler arkaimcla Beıiküt eahaya 'çık\1 
ve ~ tekrar baılaclr. Fener on kip 
\te ôyuna lftvam ediy~. Bet1Jm;ı "' 
'tan da Şeref çıkmxt yerine genç hir o

yuncu ginrii§li. Devre bundan sonra 
mütevazin devam etti. Beıiktaı ve Fe
ne·· tehlike.iz Mr kaç ikm yaptılar. 

lklntl devre 
İkinci devre bq1ar batlamaz Fe • 

Takmılat sabaya çıtdtiı uinıiül Fe- nerlilerin ant ve ıen hücumlar4a Be • 
nerin her zamanki kil~unu ~- ıiktaı bletini zorladıklan göriilüyor-

u ettiği, Beıiktatm ile ıö)fi dh!I- ct.i. Falc*t CM'l he! dakika sonra Beıik· 
lılili l&iildüı tat tekrar oyuna h8lııim olmağa ve top 

Mehmet All- Naft, Feyw:i- Mulı- Fener nmf &abasında oynanmağa bat-
t~ Fahri, Fartık. - Ali; Hakla, ladı. 
Bmiıltıi.no, Şeref, Etref •• Hakem Sup • Yirminci dakikada :8e§İk:taşm 11kt 

hi Beydk. b~ ıütü Fener kalesinin direğine VU• 

0111n lbaflar bif lamaz Beıiktaim 'rVak kunuldu. 
açmıfb. bocalamaundan istifade eden Fener • (.ünün "'*be büyük frrsab da ltöy· 

Ha1ide, alzı. idille Clolmuf gİ· bahçeliler, hakimiyeti altlılar. k tehlikesizce geçti. Top Fener kale-

h ik 1 atn önlerinden uzaklapnıyordu. Oyu • bi, garip bir te a11üıae apı ıyor - ti dakika Beıiktaıı mütemadiyen 

takımmın k&11il•tmfliı hissini ver'meli
ten 7-İyade ikinci aınıf iki takımın o • 
yununa andmyordu, 

izzet Muhittin 

işin ya\nşık -almıyan tarafı 
Dünkü maçiiı bir de yakııık atını· 

yan dedikodu tarafı vardır. 
Maçtan evvel baılıyan ve maçtaki 

tatsız hadise ile biten aıaiıclalö vw· 
yı duyduğumuz zaman inarmvllc iate
medik. Şimdilik ismini yazmak iıte .. 
mediğimiz F enerbahçe ldübü riieaaaın· 
dan iyi olarak lanmmlf bir zat oyun • 
dan evvel hakem Suphi Beye nriiraü.
at edel"ek bu maçı idare ~tirieuıesiftıl 

aöylerniı .•. Tertip !ıeyeti t.aridmdaft 
intihap edilen ve biti kaj'di Jirt ~ 
maçı iaM-e ~tmiı'k için 'İaİıa:ya jelmit 
bulunan Suphi Bey tabiatiyle bu tek -

lifi reddetmiıtir. Gene ayni zat Fe -
nerbahçe taknnmın tekrar aahayı ter
kebnesi ile oyun mkitaa uğraclıfl ve 
mutavauıtlann ~a 'bülmala tafııhiı 
'bir sırada Beıik\aı tdı\)tii1ü Hüsnü Be
ye: "Ben uten Miim ~a map ıoyna -
mamrz Beıiktaıa lııir lütüftür' gibi 
kelimeler klillani'DIJbr ... 

lık hareketi Ue hakemin manev:İya
bnı sanmaktan baıka bir ıey yapamı • 
yacağını dütünememiı olan bu zat ikin. 
ci hareketiyle de Türk aporuna bir çok 
f aY\'lalat-1 dokunan Şeni için 'bu küçük 
hizmeti yaı;manm ldüplenn vazifesi 
olduğunu unut:muı olacaktır. Biz !Una 
eminiz ki, bu zat bu hareketi sinirlen
diği bir anda yapmııtır, yoksa bu ha -
dise ile hnaup Wlufttl.tfQ ldübün 
haaaasiyetine terriinan oldafuna zan· 
netmiyonız 'Ve böyle müteselli oluyo .. 
ruz. 

du. Bu genç yatında, ıak&klarma sıkıttırdılar. 15 inci dakikadan sonra nun en güzel, en heyecanlı dakik81annı 
ak dUMTlü,tU. yavaı yavaı toplan3n aiyah - beyub- iıte bu zamaı'dar teıkit ebniıti. Bu 11

: 936 olimpiyathni Türk 
:r- ]ar Fener kalesine inmeğe beıladılar. nda Beıiktaı muhacimlerinin bot ka- k •t • k 

Bütün muamelelerden ıunu an· leve gôl atama8ddaı1 da g6rüldü. Ar· ta ımı gı mıyece Oyun aertlepneğe yÜz tuhnuıtu. " 
lıyordu: Gerçi, pıete ile ilin ve- tık bava iyiden iyiye kararmağa baıla- Geçenlerde bir refikimizde 
rerek onu çağımııtlardı •ma, Lut- mııtı. · 936 olimpiyatlarına ittirak ede-
f · k k t w si affede- Ôyunu bundan sonra o.ötmek im • , ı, arısının aç ıımı • a 6 ceg"imize dair bir havadıs vardı. 

kintttlaıb. Hak~m de oyunu tatil et • 
memi1ti. Mevsuk bir membtidan aldığımız ti. •e yanda kalan maç ta (O· O) be-

Bir gün, ana 0 iulun dürüt rabere bitti. bir habere ll'Öre timdilik 936 o-
muamelelerir..e dayanamadı: • • • limpiyatlanna ittirak edileceği 

_ Ah, beni geri çaiırmasaydı· h kk d b" fik' kt B • 
Diln1rii oyunda her iki tarafında a ın a ır ır yo urı u c1-o 

nrr .•.. dedi tam manasiyle mütevazin bir oyun oy- het gençlik teıkilatı kurulduktan 
Lutfi iie anneai, biribirlerine, Kraliçe nadıklan aörülüyordu. Taknnlar iyi sonra dütünülecektir. 

hayretle baktılar.. bir futbol, aiıtem, kombinezon gibi §ey- :ııııtll!!l!llnnnnıımıwnmıildlilil&illlBlılllıllliiDIU!ntftflll 
- Geri çağıttmak mı? I Kristin }erden çok uzak kaldılar. Dünkü Be... 1 A K B A 
Ailarca.ıma dedi ki: ıiktat • Fener maçı memleketin en iyi 
- ilan verdinizdi ya itte... ___________ ...._.......,.......,.._ ______________________ 1 -
- Ne illnı? Mafaıa ve ticarethane memarl1rıaı ____ __. Ankarada AK B A kitap 
A h k.k · ı..ütU f ... ..-----· a evinin birinci •ubeai diodern nsızın, a ı atı 0 n ecaa· Saat 7 ve 9 dan sonra serbestsiniz. Bu fırsattan bilistifade ... 

tiyle anladı. Garip bir tesadüf ol· ASRI BiR LiSAN OCRENMECE ÇALIŞINIZ bir ıekllde Maarif Veklleli 
muıtu: 

Allahın Halidesiyle LOtfiıi çok . 
lıim ınü,abeheti o!mu,tu t ... 

naklll: (Hatice SUreyya) 

BERL. iTZ MEKTEBi 
Sizin için her lisan için 2 kurı açılıyor 

6 ay için 15 liradır. Tediyatta teshilit yapılır 
Ankara: Konya caddesi - lstanbul: istiklal caddesi 373 ~itıd b~· eden Saqri efendi is· 

ti~ee dırı, Halide daha lıtanbula lıp------------,-.. 
1~"bıe~e~n. e_vel, onu sevmiı, ev· Ihsan YAVUZ 

kar1111nda açılmııtır. A KB A 
kitap e•leri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
ccfap •ermektedirler.· Gerek 
kitaplarınızı getek kırtaılye• 
nlıi en ucut olarak A K 8 A 
kitap e\rlerinden tedarik ede· 

~tu li •çın teıebbüste bu1un -
)'hat· alide, tam o aralık se-

o 't\irı, ~a~e~asına kapılmıştı. işte 
Sıktı: a rı efendi, iene, önüne 

ı· ........ t:· 1de ~&er artık serbestseniz Ha· 
V llnn ... • dedi . ' 

Kadın ve erkek terzisi 
Bütün tıklar hep orada gi· 

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

Jstanbul Y enipoıtahane kar• 
ııarnda Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. 

S(l ~::a.hc:ubiyetle önüne baktı. 
d ~'bir l>rııoz, atclye açmı§h. Kü- ' 

•h ltron 1 1 . • ••-~-----------~ ' Fazı .
1 

° ınu,tu. şlerını de 
lt. a ı er] t w b • e ecege en:zıyor· 

~ta~ 
~elt -· ' tali, Halidey ··1·· • ll· oqJ)'di? e gu umsı-

ıt ~ 

'Clit;~'l'nb~ı~oc:aaını dütündü. 
111dell'be ~ alakası, sade, evlen

tı alınağı adet edindiği 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sa it 
Fatih KaragUmrük Tramva7 

durağı No. 4 

Bu senenin en büyük muvaffakiyeti 

Kadın Asla Unutmaz 
Sevenlerin ve sevilenlerin filmi 

.Milli Sinemada 
5 ~e§riİıisani önümüzdeki Pazartesiden itibaren baılıyor •.. 

1 bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 
. kitapları ve VAKiT' ıD aeıri 

i yatının Ankarada Hhf yer 
A K B A kitap e•leridir. 

1 AKBA Merktzl Telefon 3137 
Uirinci Şube 1761 

................................ l 
linci Şube . Saman Paım 
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alka y konseyinin kararı Karad0l, r,~~1!~!.> ==ı-=-===_=-=T==0.=-=5=0~ OO ı,·~~ • .. 
( lfaş taralı 1 incide) la§ma zihniyeti yaratmağa medar Bu tebliğ"Son zamanlarda Ka· ==ı ~ 

faaliyetinin diğer sulhperver ana - olmu§ bulunan Ba1kan konferan· radağ prensi Milo - diye gazete· 
sırın faaliyetiyle telifi neticesi o - lerde ismi geçen şahsın eski Kara- Yazan: ı 

srna teıekkürlerini bildirmek iste.r Ak CiU dU larak, kendi muhitinde vaziyete dağ Kraliyle hiç bir münasebeti a n Z 
fto. s 

hakim kalacaktır. Balkan itilafı daimt konseyinin olmadığını, bu adamın kral aile· 
Daimi konsey, Balkan itilafı gelecek alelade İçtimaı, Romen sinden bulunmadığını, böyle bir 

azası olmıyan Balkan devletleri • milli bayramı vesilesiyle, 10 ma • ünvaııla asla tanınmadığını,, bil
nin Balkan itilafı ile olan milna • yıs 1935 te Bükre§te olacaktır. E· dirmektedir .• 
sebetlerindeki devamlı terakkiyi ğer hi.disat lüzum göıterirse, hali· İngiliz muhal?irleri bunun üze· 
ve Balkan itilafı azan devletler hazırdaki reis bu müddet arasın. rine, "Prens Milo,, ünvanını taıı· 
tarafından komıu Balkan devlet- da fevkalade bir içtimaa davet e· yan adamı bulmutlar ve kendisi· 
leriyle muallakta bulunan bütün debilir. nin ne diyeceğini öğrenmek iste· 

meseleleri her taraf için ıayaru imzalanan statüler mitlerdir. 
memnuniyet bı·r .... ~ette lıelle te • Yogoılavya Elçiliğine, prenıli-

... u Ankar, 2 (A.A.) - Balkan iti- d 
vcssül etmek 1·ç·ın alınan kararı ği resmen tekzip e ilen bu zat, 

lafı kon eyi, öğleden ıonra itlerini 
memnuniyetle kaydeylemi§tİr. b muhabirlere bir tecere çıkarmıt· 

itirdiktep sonra mmahahslarla tir, Ve demiıtir ki: 
Daimi konsey, bundan sonra maiyetleri büyük salona geçerek "Ben eıki Karadağ Kralının ye 

Balkan itilô.fr statüsünü vücuda orada hazırlanmıt olan iki veaika geni oluyorum. Onunla birlikte 
getirmiıtir. dört hariciye nazın tarafından harpten sonra memleketten ayrıl· 

Balkan itilafı, §İmdiye kadar imza edilmittir. Bu vesikalar iki dık. iki buçuk ıene ltalya'da otur· 
olduğu gibi bundan böyle de ida- ıtatildiir. Birisi Balkan itilafı teı • dum. Sonra Amerikaya, Meksika· 
re edici heyet olarak dört devlet kilatının diğer de istiıart iktiıat ya gittim. 1924 de lngiltere'ye ge-
hariciye nazırları konseyine ma - konseyine mütealliktir. lip 18 ay oturdum. 1929 da ikinci 
lik olmakta devam edecek ve M. TltUleako ve M. Puri~ geliıimden beli hala Londrada bu 
bundan başka yardımcı teşkilat gellyorla lunuyorum ..• ,, 
olarak da bir daimi kitabeti ve Ankara, 2 (A.A.) - Şehrimiz· Prenıliii tekzip edilen adam, 
bir istifan iktisat konseyi buluna - de bulunan Romanya Nazır mu • bundan onra, kendisinin günün 
caktır. avini M. Puriç ve maiyetleriyle birinde Karadağ Krallığına talip 

Jktisadr lionaey, fier dört dev. Yunan hük\imetinin Belgrat ve olması ihtimaliyle böyle bir tekzip 
letin her beri tarafından tayin o - Bükreı sefirleri M. Melaı ve Kolaı nqredildiği vehmine düıerek 
lunan murahhaslardan te§ekkül bu akıam hususi trenle saat 22 de sözlerine 9öyle devam etmiıtir: 
edecektir. Bu konsey, 1935 mayı - lstanbula hareket ebniılerdir. "Bayle bir fikir benden fersah· 

- Kokteyl olmaz mı? 
- Amerikalılar içer. 
- Votka sevmez misin? 
- Ruslar içiyor. 
- Amma yaptın ha! Ya ne iı· 

tersin? 
- Ben öyle bir içki isterim ki 

bütün insanlar onu içsinler. 
- Öylesi var mı ki? 
- Var ya. Varya . 
- Adı ne onun? 
-Sevgi! 
- Sevgi mi? ~ 
- Evet. Onun Jiailehi yürektir. 

O kadehle içilir. insanlar bu içki-
nin tadını, ıarhotluğunu bir bilse· 
ler, bir tatsalar başka içki içmek -
ten vazgeçerler. 

- Senin laboratuvannCla var 
mıo? 

- Var ama .. Mütlerisi yoli. 
- Öyleyse biz müşteri olaca-

ğız. 

Zeuı şalia etti: 
- Cici miskin! dedi. Eğer for· 

mUlün işime yararsa sana. ne vere· 
ceğim bilir misin? 

- Ne bileyim ben. 
- Sana.. Sana .• 

smdan evvel Bükreıte aıağrdaki latasyonila bir aılieri liıt'a ta. lan:.a uzaktır. Gerçi Yugoslavyada 
meseleler üzerine müdellil bir rafından ıelô.m resmi ifa edilmit hail bir çok arkadaılarım var. Fa doğuracağı ilk kızı 
rapor takdim edebilmek üzere, ve mrzıka milli martlan çalmııtrr. kat ben, filen kat'iy-yen siyasetle ğım! 

Torunuı:nun 
nitanlıyaca -

önümüzdeki be§ aY. zarfında bir Reisicumhur Hazretleri namma uğr&§mıyorum. Kendi baımıa, - Niçin almayım? Benim oğ • 
kere Atinada, bir kere de Anka - Umumi Katip Vekili Hasan Rrza sessizce yaııyonım. Küçük bir va- lumun torunu da ıenin ilk krzmı 
rn.da içtima edecektir. ve Serva.yer Celal Beylerle Büyük ridatnn var. Bana yetiyor. alsm ! 

Alma ve baıka dılc çeviuııe 
Devlet yasasınca koru:udu~ 

1 

dir. Bize bir mektupla rica edİY~~ 
da11I 

Ka.zılmı§ mezarına ve aramız 
~e~iz adına bir Üniversite :rııaı1' 
ıslıyor. 

Söyler nıiıiniz? diye ıo~~~ 
vakit kalmadan erkek, kız, brtı 
ce genç bu adı bilinmiyen art<ad•: 
§m adma Oniverıite martını iôf 
lediler ve bir dakika sustular. 

Zalim bir tahtı ve tacı yıkall ~e' 
liımiz Prençip acaba bu binJerct 
ıevgi dolu yürekten kendi adtıl, 
yükselen ıeıi it itti mi? , 

B • 1 .. b' b" · ı· ,ef u ıeı; ınsan ıgın, ır ırın 

menin ve faz iletin sesi idi. 

Oniversitelerin bu sesi (Jüıt~ 
ya yayıldığı gün her§ey iyi ola 
tır. 

Prençip'in ark'a<l&§ı; 
kusa ölen arkadatının 
yerine getirmit ti. 

Jian fiııl 
vasiye~ 

Bu miskin, i§te o adamdır. ı
ha doğnııu İ§te o adam taslağıd 
Nasıl taslak olmasm ki onun bll 
ka insanlardan bir çok ayırdı 1 

dı: 

Kanourumıu, çelimaiz bir g6f 
desi vardı. &cakları; kolları, (! 

kolları ıeai kadar ince ve bitkili 

Pansiyonunun bulundug" u Jll' 
'r hallenin çocuklarına ders veri 

di. Boğaz tokluğuna ... Öğle #~ 
kimin evine derse giderae oradJ 
gece kime giderse orada yet1l 

"DıAA•daki yu .. zleroe Karadax. Alaylar hazırlanmıı. Oniversi-
A - Balkan itilafına vaziyül - Millet Meclisi Reisi Kazım, Bat • ıc~ 1S • • d ·ı .. 1 lılar hep o"lmu"' •lerdir. tenın genış mey anı nete ı e ogu • 

imza devletler arasında iktisadi vekil lımet Pa§alar Hazeratr, Ha· ıt 
"Şimdı· hu .. viyetun' ha 1-1.:-d• ne duyordu. 

verirlerdi. Biraz varlıklı olan ( 
cuk babalan da eskittikleri Jl 
~mleri armagan ederlerdi. J>~ c ve ticari münasebetlerin kvvet - riciye Vektli Tevfik Riqtü Bey, ıus.m .... 

· yapacaır:-- meselesine _.lince, Miıkin üç gence yavaşça sor -len dirilmesi, 

~ - Balkan araıı münakele 
yollarının, haasatan, Tuna ve Ka· 
radenizden istifade ederek Bal· 

kan ve merkezi Avrupa devletle
rinin Asya ile olan mübadelelerini 
f aalleıtirecek yollar ile diğer bah· 
ri irtibat yo1larmm inkiıafr, 

C - Ecnebi memleketlerde bir 
Balkan Bankası ihdası imkanı, 

E - Alelmum turizm. 

Diğer taraftan aaimf konsey, 
itilaf azası olan devletleri alaka

dar edebilecek haberlerin taati e
dilmesine ve Balkan itilafı azası

nın emniyet ervislerinin tqriki 
mesailerini kolayla§trracak ted -
birleri teklif eyliyecek bir komiı • 
yonun tayinine karar vermiştir. 

Aynı zamanda, daimi lmmey, 
Balkan itilafı azası olan devletle -

rin kanunlarmdan bazılannm he -
mahenk lalmması ve hatta milin -
kün olduğu takdirde tevhit edil • 
meıi gayeaine vasıl olmak için ta • 
kip edilecek usulü kendisinin tet
kik mevzuunu teıki1 edecek olan 
bir komisyon ihdaırna karar ver • 
mlştir. 

Nihayet, Arjantinin teşebbüsü 
üzerine 10 Teşrinievvel 1933 tari -
hinde Rio de Janeiroda imza edil· 
mit olan Saavedra Sa.mas ademi 

tecavüz ve uzlaıma muahedesinin 
temsil ettiği sulh eserine karşı sa· 
mimi takdirini izhar eylemek mak

a diyle, itilaf azası devletlerin, 

milli menfaatlerine harfiyen ria -
yet edilmek !artiyle, bu muahe -
deye iltihak etmelerine m~saade 

bahıolaçak formülü tetkike karar 
'ftnllip. 

Mesaisine nihayet vermeden ev· 

ve), daimf konsey mazideki mesa -

L i!iıl~ .BtJIWıiat Al'Nın<la bk AD: 

Sovyet E1çiıi M. Karahan, Çel<oı - IS~ 0 -

lovakya sefareti Milıte§an ve El - 9&dece hiç, derim. Çünkü Yu.ıoa· du: 
lavva'ya bir v--hile tabi deg"' ilim. - Milli Mar§tan sonra nlver· 

çilikter heyetleri tefyİ merasimin • ·" ~ 
Münaıebetim, bu günkü kral aile· sitenin martı da söylenecek mi? 

de bu1unmuılardır. 
sine deiildir. Yugoslavya Sefare· -Evet. Tabii. 

Yugoslavya murahhasfnın tine hiç uğramamııımdır. Uğra· 
ziyareti .. d 

mıyacagı m a •. ,, 
Ankara, 2 (A.A.} - Bugün Yu· p A d 

goslavya Hariciye Nazır Muavini renS D3D a 
M. Puriç vaktiyle Sırp ordusunun (Baş taralı 1 incide) 

da itlirakiyle Timürlenge kartı Maamafih Kralm tahtından çe-
yapılan me§hur muharebenin cete· kilmesi kat'i eurette tahakkuk e -

derse, Y.erine, kralın kardeıinin 
yan ettiği yerleri gezmit ve ken • 

oğlu olan 11 yqmda bir Prensin 
disine bu huıuıta lazım gelen iza· 
hat verilmiıtir. geçeceii zannediliyor. 

Bu Prens timdi Londradadır; 
Sulhu idame n tenaik etmeii arzu 'Ye Kral ailesi arasında pek zeki 

eden, bilaistima bütün devletler ve bil· 
hana Balkan itililuu imza etmit olan olmakla itti har etmiştir. 
devletler erasmdaki iktuadi münasebet- Ancak, Ananda isimli olan bu 
im takviye etmeğe kat'i tuTette azmet .. Prensin annesi Kral kanından gel
mİJ bulu~ Balkan itilifma dahil dört memiıtir. Bir zamanlar Kral aile. 
devlet araamda mevcut olan dostluk ve sinin mühim itirazlann& rağmen, 
ittifak münasebetlerine bGn,..n ve muı· Kralın bırdeşi onunla evlenmişti. 
takar hir eaaa nnııeie karar vermif o
lan, bu iatikran mÜ§terek aiyuetlerinin 

idare edici heyetini tesia ile talıakkuk et· 
tirmenin zaruretine kani bulunan Balkan 
itilif devletleri, Bnlkan itililı miaakmm 

imzasmdanbcri tahakkuk ettirilimİf olan 
müıterek mesailerini ameli ıurette teyit 
obneğe ve istikbal için apğıdaki husuı· 
!arda mutabık bJrnnğa karar venniıler
dirr 

Balkan itilafı statüsü 
Madder 1 - Dört Balkan devleti 

gnıpunun müıtcrek aiyuetinin idare e
dici heyeti olmak üzere dört devlet hari
ciye nazırlanndmı mürekkep bir Balkan 
itiWı devletleri daimi konseyi teıkil • 
dilmiıtir. Daimi konseyin kararlan, İt· 
tifnk ile ittihaz edilir. 

/ 

Madde: 2-Daimi konsey, diplomasi 
yolu ile olan muttarit münasebetleri ha· 
ricinde senede en ftZt iki defa mecburi 
olarak içima eder. Mecburi ıenelik içti
malar, münavebe ile, dört memleketin 
her birinde aktolunur. 

dilri reid, bir sene müddetle Ye Balkan 
itlWı misakmm albnda imzası, tarihi o

lan 9 ıubı:.t 1934 ten itibaren Yunaniatan 
hariciye nazındrr. 9 ıubat 1935 tarihinde 
daimt konsey reisliği bütün hukuk ve 
aetahiyeti ile Romanya hariciye nazm. 
na, 9 tubat 936 da Türkiye hariciye n• 

kiline ve 9 ıubat 937 de Yugoslavya ha· 
riciye nazmna intikal edecektir. Bun • 
'dan sonra münavebe ayni tarzda ve alfa· 
be ımısı ile - Yunanistan, Romanya, 
Türkiye, Yugoslavya - ve 9 §Ubattan 
itibaren ayni müddet yani bir sene icin 
yapılacakt·r. lçtimıun müddetini tesbit 
etmek, mahallini tayin ebne-k, ruzname
yi tanzim eylemek ,.e almacak kanrlan 
hazırlama~ Teİıe aittir. 

Madde: 4 - Bu suretle müzakere e
dilen bütün meselelerde ve gerek Bal· 
kan devletlerinin kendi aralarındaki mü· 
n.uebetlere müteallik olarak ittihaz edi
len kararlarda dört Balkan itilafı dev
letinin mutlak müaavatına tamamiyle 
riayet olunacaktır. 

Zanıret hasıl oldufu takdirde daimi Madde: 5 - Dört devletin iktisadi 
konsey, reiı taraEından Cemm-ede •eya 
ba§ka bir yerde fevk.atide toplanblar ak
dine davet olunacakbr. 

!.- Maclde: 3 --=-Daimi komiq:cıucm tim-

menlaatlerini tedrici surette tanzim et· 
mek itin bir Balkan itilafı devletleri isti· 
t•rİ ikhıat konseyi vücuda retirmi~tir. 

ıı..._ ~,. ... iktisadi, ıicari " mali ıDii-

-Kaç defa? 
-Bir defa. 

- ikinci bir defa aa.lia söylete• 
mez misiniz? 

- Neden ötürü? 
- Üniversitenin bir çocuğu 

vardı ki dünden beri ölüme mah • 
kUnıdur. Bana yalvarmıftı. Ben Ö· 

lürken Üniversite !benim için mar
tını okusun diye. 

- Admı söyle de bütün arka· 
datlara bildirelim. 

- Sakın! Bildirmeyiniz. He • 
pimizi bitirirler. 

- Bize de söylemez miıin 1 
- Mezar gibi ıusar mıımrz? 
- Söz veriyoruz! 

- Dün Arf idükle karısını öldü· 
ren Prençip Balkani.lp ! 

Üçü de Pttnçip'in amıma ıay· 
gı olsun için bqlannı eğip bir da· 
kika ıuıtular. 

Martla~ bittikten sonra Üniver· 
sitenin en güzel, en ateıli kızı Ze· 
us meydandaki mermer kürsüye 
fırladı ve: 

- Alevden Üniversiteliler! Di· 
ye haykırdı. Şimdi içimizde bu
lunmryan bir eıki arkadatımız a • 
man vermez bir hastalığa tutul· 
muıtur. Bugün yann ölmek zere-

tehauıs ve ekıperlerden mürekkep ola• 
cak ve daimi konseyin Ütİf&Ô muavin 
bir teşkilatı olarak çalııacaktır. 

Madde: 6 - Daimi konsey huıusi bir 
mesele için veya meseleler grupu için 
bunlan tetkik etmek ve daimi konıey 

için bunların hal ıuretlerini hazırlamak 
makıadiyle müstakar veya muvakkat di· 
ğe-r teıkiliıtlar, komisyonlar veya komi· 
teler ihdas ebnek selahiyetine maliktir. 

Madde: 7- Daimi konsey için bir kl· 
tiplik ihdas edilmiıtir. Katipliğin ma· 
kamı daima bir sene için daimi konseyin 
bilEiil ifayı vazife eden reisinin memle • 
ketinin merkezidiri.. ı. "' 

' 

parası verenler pek azdı. An" 
pansiyon kiraanıa yeti~ir yeti~ 

bir ıeydi. 
Adı neydi? Küme bilmezdi. 

niversitede bir tek adı vardı: rJ 
kin! 

Nüfus cilzdanmdaki adı ne of' 
sa olfun kimsenin umurunda d; 
ğildi. Miskin çok defa hakarete 
uğrardı. Çünkü Üniversitenin~ 
bir itine kanımazdı. Bayraırıt'j 
heyecanlan dövüıleri, çekitlllel 
onun için olmamıt şeylerdi. I 

Bir gün yabancı bir müet~ 
müdürü millete hakaret yolhı 

1 
§eyler söylemiş denildi. Her:kt1

1 • e 
yaklandı. Sokaklarda göster~f) 
patırdılar yapılaeaktı. (Mis1'1~ 
çağırdılar. Katıtmadr. Kızgııı 
gın sordular. Dedi ki: 

Bir millete, o milletin )"1~4 
içinde hakaret edilmesi olur ~ 
değildir. Böyle bir haber ~~ıı' 
zaman çok derin ve ince dil s' 
meli. Hemen gazöz gibi fışı<ttt" 
malı. Adam diyor ki: er 

- Hayır efendim. Hakaret 
medim. 

- Ettin ae ettin! 'diıJ" 
- Yemin ederim ki etaJG: 
- ille ettin, ille ettin! (J~ 
Camını çerçevesini inditif° 

ve mahkemeye veriyoruz· e~e' 
- Reis efendi! Hakaret 

dim. diyor. dif"'' 
Şahitler de duymadık 

J!' lar. (jiP 
Adam beraet kazanrY01

' 

yor. . Jı~",I 
Fakat ortada milletın f:dts' 

görmüşlüğü durup du~Y:r;-1f' 
yapmıyor bunu, ettin dıY bıJ• (' 
ra çıkaranlar örlü oluyor fJıJ 1ı' f 

Yahut ettiği anla§ılJY0;~eİ' ~ 
ta git öbür hafta gel, !e 1 ,oıı ~ 
git üç ay sonra gel! 1kı Y1 tit'dt 

' ldıre 
bir ceza: Millete h~ , ~) 
kelli !U kadar gün hn~~;"~ 
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Kanetleaclirmek 
uzatmak· 
dikmemek 

HAll~R - Ak,am Postası 

Petrol 
7 

Nizanı 
BURLA BiRA· 
DERLER VE ŞO· 
REKASI IST AN· 
BUL - ANKARA 

7 

la kabildir. Tecrlbe 
edilmit ea çok njbat' 
g5rmllt bir illçtır. 

Müderri~ K. Kömürciyan 
asarından 
Y m llUflerlıl . ~ 

T•dlll We1l Kr. 

1935 -.deli ~- TELEFUNKEN a&J'etinde berrak " p8rfl.a. 
olarak .,...,.._ kaclar .. ı.-mr. Kıa, orta .e onn 

JZMIR Ameli ve tatbiki bmlıf7o . 35 
Yeni mahuebe uultl 12Z,5 
Tlearl malemat .e 1Nlnkaabk 195 

dalgalı netriJ&b bu barikullde makine kadar bdisu ilmi 87,5 
Mg Wr ..m temin ecl-ittir. İhtisas muhuebelerl 175 

Takalnt Abide K.,... .. nc1a 

Av Lokanta Ve Birahanesi 
Sara,tMuma pula, Malana.i, E-. •• Be1.a 

mü......ıerini ...ı.c. i,ı.t.a muktom .O... 
idarende 

. --
.. 1Diı1111llır4e 1 fei ........ w ...... 

ra •-'•ıdmizin çok kıymetli muaiki WJ/at.
kblmw iaiml.W ..-1* .Wa ıHe....._ 
_..._ da:JU. 

e ıa..... aeaile pek S B ti ~~ u.:=- az ere 
kemani Necati Bey. 
~. tanburt Selllted
din Bey. 

..._ keınen5e Aleko Efendi. 
knrdcıi piyaniıt ve udi Yor· 
ıo Efendi. :: :~en tbmı Be,. 

..._ 41 Cevdet Be,. 
CtbnbGf c...ı Bey (z.,neı • 

alıWID Z.) 
• - Jmmet flkrtl Bey. 
9 - Darbuka Hasan Ta.hain Bey 

MUOANN!YE ve MUGANNlLBR 
10 - Belma Hanım 
11 - Semiha " 
12 - Saıre,.t. " 
ıs - CeW ..,.. 
14 - Hamit ..,.. 

DIKKATı 
:-..... -.tı ................ . 

C\ıa~- ....... ~fi' urlıl .............. IHHlfl .. ...... 
!:: Ptlr nbtda mcfltaeaı mtitterilerine mlhlm bir ıflrprlz de hazır. ... - --...,.,..... ........ ~~ 
laarlar ldanbal bq midirlitiinclenı 

~irinci taksitleri alman miilkirat beı'V. ...ı.ati JeriniD 
Jı&... -:-i ~İt için teı.dil muaıneleaiae 11 T..-...U 1~ tari· 
~ ıtibaren '-tl•nacalmdan müakirat •,u.rimiaia Difaa 
~lan •• ikitw aclet fotolrafluirle Wrlikta eeld tmr.eı .. 
' labt ıalnnise setnawlwi l•BF ... Ba telKlil W1Amıle1i 
'iZ- 1934 tarihine liMar- denm edecektir. 1- 12 - 1934 

· Z4 Gndl eaatiaclm soma yapılacak 70klamada take
içki •tanlar l&'lltlne baklarmda nmemelel bmmiye 

(7141) 

benizcilere ve Gemicilere· ilin; 
alalisiye Umum müdürlüğünden: 
~ k..radenizde Kerempe fensi yamada bir adet Tıfon aiate· 

e ala dGdiltü teai9 eclilmiftiT. Ba mnkiin cotraft YUiyeti: 
An 42 ,, Ol timalh 

Grinlçtencllr 
l\a •~ Tuli 31 ,, 17 p.rld: 
~ ıiall haftlarcla eekiz deniz miliadm itMlilmek ilsere 

~ ~ ..ı,. lıııııtldat ... w..- ........... 12 .m,. 
.._-.... ~ ....... calıtar. Teeiaatm 29T.,nm....ı 9M tul· 
.~....-~ llqladrtıaltbdarunn ..... otm.k 

........ (7213) 

' 

~?site mübayaat komisyonundan: 
~111.ıa-- olu E..ı.tııa..,.......... Eımam 
~~ ............ .,,., ..... -1ip ... in 

a ...__ '-leli ketfi o1an eo191 )ira so kmııflal\ 
~.:::: clainaı ıı.ı.s-;..ı. ,...ı-ı. olu haJftll&I, 

' a ...__ ~ hinan lntaah 221803 lira 39 lmruftur. 
\:..: 'hı "'-nda JQıb iki it olbaptaki f&l'b*Deleriııe terii· 
~ ~ olaru 3/11/934 tarihinden 24/11/934 tarihine 
~~ larfla •üna .... ya keml ..... w. Talipler her 

~ ~'"8u • miinaı•tla .-rbldaa alMlıkltn t,..... alal.ilirler. 

- oluı 24111/IM c..aıt.i - eaat "lS,, 
~~-Welt ~ " · 7~ teminat· 

.... ___ ....... ? .... illa ııl ••• ~<7MI>. 

(Şirket, sana,t, ziraat ve banka • 
Tleart .e mali laesap 'il 
Ltprtima eehellerl <Y..ı 
nh•la.rJa) • 
Bqbca •tlt ,.er1: ikbal ki..,.. .... 

lmalde Saıı'at 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

Müstahzaratında: Nefaset 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Aneak 19 ıeaelilı aym ıah• llzen.de deftmlı ft metelrlmil bir ~ht•• uyeaiade 
( Çapa Marka ) Piriaç ma fabrik .. nm elde ettiii IDllYaffakıyetia mabaaJldlr. 

HaUua •bbat •• .. afa•tiDi dlflaerek, mlltalıurabaıa en fenni •enitle imaline çalı• 
f&D ( Çapa Marka ) fabrikua iftirak ettiji yerli Ye beynelmilel ıersıilerde fevkallde albn 
madalyelerle takdir Ye taltif edilmif Ye daima 11Jabatiai koruyan, zeYkiDİ bilea muhterem 
ballLm rağbetine mazhar elmnttur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doj'nı hakikat itaretidir. 
Bu Ahada Yegine öz Tirk •an'at eseri 

Çapa Marka Müstahzariıtı 
Katu •e torba pirinç unlan 15-50 pambk paket ve kata Karabib., 
Pire ye çorbabk Mercimek ., ,. " " ,, ,, Kırmızıbiber 

,, " Bezelye -n ,. ,, ,, ,, ,, T arçan 
" .. Patat• • " ,, ,. ,, ,, Y eaibabar 
., ., Yalaf ,. ., ,. ,. ,, ,, Ki•yoa 
.. " Arpa " .. .. " "· " Salalep 
,. ., F aıulye ,, ,, ., ,. ,, ,. Zencefil 
,, ., Bakla ,, ,, ,, ,, ,, ,, K•ranfil 
,, ,, Nah•t ,. Kapıoın beyu biber Şife 
,, ,, Mısır ,, Taılu\du " 

.. •• netli ftlt8ita Mil al.tem vesaltle lhar ve imal edlllr. 

11/2 w 11/1 kilo kutu ·sofra tularL Adres BeşiktaşM 
Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

, __ Kimyager - .... ı 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kurut· 
tur. BilQmum tahlilit, Bahçeka
pı, Emlak ve Eytam Bankası 
kaqısmda met Bey Ham 

. {39661 --

Ekmek 
Kadayıfı 

Umaprtı M_.... yobıundlı 
40 ..........._ .. ,,...,. a aamua1a 
ekmek kada71fı fınm 1"ı ..... be • 
Dlm iclueme seçmiftir. Mahanw 
olarak ...... kana .. wu. .... - • 
balleWcil• için •Jl'D tüakta lııii • 
:r6r c:İnlİDden kada,d m..J ed• 
mGtebusu uata setirttim. Eaki ve 
J'9Di müıterilerimi .......... 
ecleceiimi ilia .-mı. 

Alanet Ria 

HABER 
Ak•am Postası 

ISTANBUL Aft 
KARA CADDESi 

ABONE ŞERAiTi 
•• 1 11..-

1'11ırtıbei 111 - - ... ""' _... ....... 1911 

il.AN TARIFISI 
l'bNI ......... •tut lJ,11 

...... ......... qtu. 

Sahibi " Nepipt Müdirib 
HASAN RASiM 

1 Devlet Demir yolları 116nlarl . 

idaremize ait Samsun iakeleeinclen aeç.irilec:ek etJ& 'Ye haJ.· 
Yanatt•n 1/ 11/ 934 den itibaren ıu suretle ücret alınacaktır: 

Her neYi ewanm beher Jiiz kilo ve küaurundan 
Büyük boy haJVanlardan, hayvan batına 
Orta boJ baJftll)ardan, haynn batma 
KoJUD •• keçi ıibi küçük boy baJVanlarla orta DoJ' 
haJVanlann JMJ"USUDdan 

Kunıt 
2 

10 
5 

2 
Sökülmemit yük ve binek arabalarmın her nevinden 
"Sökülmiif olanlan 99ya cibi ıildet üzerinden ücrete ta· 
bidir,, 20 
Her nen otomobil, kamyon, tayyare, silindir •e em· 
eaılinden 100 

iskeleden eıya geçirilmek için yapılacak her türlü ameliye 
mal ıahiplerine aittir. V"mç çabıtmldıiı zaman ton batma 40 
kanıt Yİnç ücreti alınır. Beher parçası 501 kilodan fazla ain
Jıkta olan eıyalarm vinç ücreti, parçanın ağırlıima ıare de
defitir. 

lakele ile iatuyon aruında, iskeleden geçirilmelC bere, 
Yagonla yapılacak nakliyatta vagon batma 300 kurut almır. 

iskeleden geçen etya, demiryol ile nakledilmit Yeya edi
lecekse bu ücret alınmaz. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (7290)' 

Maden kömürü yakacak ubra tertibabnı havi her nni •• 
tipteki demir ve dökme sobalardan ton ve kilometre batma: 

Tam bamuleli vaıonla nakliyatta 3 ve perakende nakliyat• 
ta 3,50 kmut ücret almacaktır. 

. Bu tenzillt; 1/ 11/ 1934 tarihinden bql.,.aktır. ·c7291 )' 

Sondaj Takımı Sahiplerine 
Sondaj t•kımı olup aatmak, kiralamak ve ,.lmt biuat ça• 

lqmak arm edenler çarpmba ile paz..teai sün)eri saat 10 ili 
12 arumda Galatada K~ler 18 numarada Mehmet Vufi 
müesleleline eahip bulundukları burgularm evaafmı hamil ıi
fabea miiNcaatlan. 



Misafir Balkan • 
nazırları bugün 

geliyorlar 

J Esnaf ve lşci 1 
Ekmek ve börek 

fırıncıları 
Ankara Cadde 

-iinde 104-106 
m ma ralar daki 
0örekçi fınnın -
la Dimitri Efen -
1i diyor ki: 

- Fırınlardaki 

lzmir Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
1 - lzmir - Burnova Ziraat Mektebi taraçaaında yapılacak 

tam\rat 28 - 1 O - 934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuıtur. 

2 - itin bedeli ketfi on bin bet yüz lira olup taliplerin 
münakasaya ittirak edebilmeleri için 787 lira 50 kuruıluk temi
natı muvakkatelerini malsandıklanna teslim ettiklerine dair 
makbuz ibraz etmek mecburiyetindedirler. • 

3 - ihale 17 -11- 934 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat on bette mektepte yapılacaktır. 

· 4 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde 
l<adar komisyon riyasetine tevdie mecbur olup mezkur saatten 

şçiler, 18 - 20 sonra teklif mektupları kabul edilmiyeecktir. 
aat çalışmakta - 5 - it hakkında tafsilat almak isteyenlerin İstanbul Zira-

Dimitr• 
l ırlar. insan, tat at Müdüriyetine müracaatları. (7092) ) 

olsa, gene de bu· 
na dayanmaz! Ni Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

tekim hemen bütün fırın itçileri Muhtelif tarihlerde denizden çıkarılıp Boğaziçinde, Atlama, 
veremden ölmektedirler. Tetkik Kısır, kaya Moloz ve Akpınar mevkilerinde mevcut muhtelif cins ve 
edilsin, bu vaziyet derhal görüle- eb'addaki kerestelerle on iki bomba nümuncsi dairede mevcut mazot 
cektir. Hele elemek fı:rmlarmda ve üç köhne kömürcü kayığı bilcümle resim ve masarifi alıcısına ait 
çalıtanların sıhhati büsbütün bo- ohnak ve mahallinde teslim edilmek ve bedelleri defaten verilmek 
zuktur. şartiyle keresteler toptan 153,5 ve yağın beher kilosu yirmi kuruş 

Ekmekçi veremli olursa. dmie • ve sandallarda toptan bir lira bede 1 üzerinden açık arttırma usuliyle 
ie de verem bulaşır; tehrin sıb - satılacaktır. isteklilerin ve malumat almak istiyenlerin 11 - 11 • 934 
bati berbat olur. Veremle müca. Pazar günü saat on dörtte pey akçeleriyle müracaatlan. "M." 
delenin en iyi yolu, fırmlardaki (6848) 
çah§ma §Artlarını düzeltmektir. 

HastahlC değil sıhhat veren 
bir ekmek yemek için, fırmcılarm 
sıhhatini temin etmelidir. 18 -
20 saat çahıan İtçide sıhhat mi 
olur? 

Dikkat! 
Esnaf ve itçi 

HABER sizin, halkın gazete
sidir. Her türlü !ikiyetinizi, di· 

leğinizi ya bizzat gelerek veya 

bir mektup yazarak bize bildi -

riniz. Bu sütun, sizin için açıl • 

mıtbr. Şikayetlerinizi ve dilek -

lerinizi alakadar makamlara 

duyurmağa çalıfacağız. 

Dr.-Hazım --.. 

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

rakkiyatı tetkik etmiş ve bütün dünya mütehassıslarının da 
aradıklan bilumum evsafı bir araya toplıyarak 

Mi NE DiŞ MACUNUNU 
meydana getirmiştir. '(4317) 

\
Istanbul Deniz 1 icareti Müdürlüğünden: 

Altınla§ motörünün tamiriyle " bnacak malzem" ve saireye 
talip zuhur etmediğinden tekrar pazarlığa konmuıtur Taliplerin 
3 - 11 - 934 Cumartesi günü saat 1 O da Komisyona müracaatları 
ilin olunur. (7297) 

lstanbul Seledfyesl llA.nları 

Cildiye ve zühreviye lnkılip müze ve kütüphanesinin elektrik tesisatı pazarlıkla yap-
Mütehasaıaı tırılacaktır. Talip olanlar keşif evrakını ve şartnameyi görmek üzere 

Beyoğlu İstiklal Caddesi Be- Levazım müdürlüğüne, pazarlık için de 30 lira 32 kuruş teminat mak
kar sokak 9 No. 2 nci daire buz veya mektubiyle 5 - 11 - 934 Pazartesi günü saat 15 te J>aimi 

-:--------------•Encümene müracaatları. (6742) 

Türkiyede lngiliz kumaşları ayarında imal edilen, 
çok dayanan, ütü tutan ve asla diz yapmıyan 

kumaşlarının yüzlerce çeşidini artık lstanbul'da da 
bulacak ve fabrika fiyatına satın alacaksınız, Çünki 
Milli Spor mağazası sahibi Zeki Rıza Bey yeni bir 

t<UPOff 
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Her parçası ayn bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık. kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
yefrika no. 78 

- Sakın mukabeleye kalkıta
ymı deme.. Biz, göründüğümüz 
kadar değiliz.. Zararlı çıkarsı· 
nız. Bilhassa kadınlara yazık o• 
lur. 

- Mukabele etmeğe niyetim 
yok. Ben reisinizle görüşmek, bi
zim niçin esir edildiğimizi anla
mak stiyorum. 

T opraklarmızdan geçmek ya
saksa haber verin de yolumuzu de
ğiştirelim. 

- Kafile Reisi ben~ .. Ben öy
le istiyorum. . . . . . . . . . . . 

Abdullah ve üç kadın, ,palas 
pandıras Roasi'lerin merkezi olan 
kasabaya getirilmitlerdi. Burası, 

ibasrk kulübelerle dolu bir köydü. 
Dört bir tarafı büyük ağaçlarla 

çevrilmişti. 

Kasabanın ortasındaki mabet, 
kasabanın en büyük kulübelerin· 
den birini tefkil ediyordu. 

Önünde toplanan halk, elleri 
bağlı olan bu beyaz kad'inıarı hay• 
retle seyrediyorlar, etrafında zıp· 

layıp duruyorlardı. 

Abdullah, neticenin neye vara· 
cağını kestiremediği için hareket· 
ıizdi. Yalnız etrafını seyretmekle 
m guldU. Merzuka aap arı kesil• 

mitti. 
Neden ıonra dördünü de kulü· 

belerden birine götürerek Üzerle
rinden kapıyı sıkıca kapadılar. 

Abdullah ıoğuk kanlılığını mu· 
,hafaza ediyordu. Kadınların telat 
larını teskine çalıfıyordu: 

- Durun bakalım, diyordu. El· 
bette bir fırsatını bulup yakamızı 
bunların elinden sıyıracağız .. 

Merzuka cevap verdi: 
- Ben zannetmiyorum .. 
- Niçin?. 
- Kurtulsak bile, kaçacak va-

sıtamız yok .. Neyle gidebiliriz. 

- Bunu ancak buradan çrktık
tan sonra dütünmek icap eder. 

- Naııl kurtulabiliriz .. 
- Şimdi bir şey söyliyemem. 
Hepsi de dütünüyorlardı. 

Bulunduklan yer zemini külle 
örtülmüf, genitçe ve nisbeten ay-
dınlıktı. .. 

Yere bir daire şeklinde çakıl
mış kalın direklerin arası çalılarla 
sıkı sılaya örülmüt ve üzeri de bir 
kubbe halinde samanlarla örtülü 

müştü. Kapısı ağaçlardan yapıl· 

mıf ve bu a'ğaçlar birbirlerine de
mirlerle tutturulmuftu. 

Kapıdan bakıldığı zaman aynı 
şekilde ikinci bir kulübe daha gö· 
rünüyordu. Bunun yanında biraz 
evel, vahtilerin etraflarında hora 
teptikleri mabet vardı. * 

Vahşi~er tarafından kulübeye 
kapatıldıktan sonra dört bir 
yanlarını halk ıannı§tı. Ki-

ı;~;~·~·;i 

! Rıza 1 
c ş k" 1 i e 1Pi =-·---: ,fi misi, dal aralarina dJ. 

rini uydurarak içerisini gö 'ıl 
çahııyorlardı. Bir çoğu da 
nın dıtına yığılmııtı. ~ 

Az sonra kapı önünde 111~ 
bekliyen vahtilerde hiç be 
miyen bir hareket oldu. I 

Tiz bir ıes ititilmit ve bullf 
kın yol açması takip etmitlİ· 

Filhakika, önde diğerl ' 
daha süslü olduğuna b 
reia olacağına hüküm veril 
cek bir vahşi kafilesi kul" 
doğru yol alıyorlardı. 

Önden k()fan uzun boylu, 
vücutlu, elinde fil derisindeıı 
çı taııyan vah§İ süratle ha 
dikleri kulübenin kapısını a 
geriden gelen süslü vahtiniıı 
ye girmesine yol verdi. Bunu 
bet vahti takip etti. 

Kadınlar, Merzuka hariç, 
benin bir köıesinde oturuyo 
Kalabalığın içeriye girmesi 
ne ayağa kalktılar. 

Reis, Abdullaha doğru il 
oldukça düzgün bir arapçay 

- Nereden geliyor ve 
gidiyordunuz, dedi. 

- Cezayirden "Mısıra 
duk.. 

N .. ? - ıçın .. 
- Çünkü Mısırlıyız .. 
- Niçin bizim toprakl 

dan geçtiniz?. 
- Buradan daha kolaylı 

debileceğimizi sanıyorduk. 

- Bu kadınlar kimler? 
- Onları götürüyorum. 
- Kimlerdir? 
- Cezayirlidirler. Mısıra 

yorlar .. 
- Bunların aslanlı ada.ııd~ 

kası olmadığını temin eder 1' 
- . Aslanlı adam da kiıO 1 

- .. Temin eder misin? 
- Evet temin ederim .. 

"' - Aslanlı adamı tanıD1ı1 
sunuz? .. 

- Hayır.. . d 
- Onunla alakanız olnı' 

bizi nasıl inandırırsınız? 

Abdullah buna cevap ., ~, 
Çünkü aslanlı adaınııı 

duğunu bilmediği halde bıJ 
bir suale muhatap olınal1 

ni şafırtmıfb. 

Yalnız: d 1 • 
- Kendisini tanıD1~ d"-· 

böyle bir ismi ilk defa sıı .,;tP 
tiğimizi söylemekle, diY~ 

Abdullahın bu ce-vabı tıi : 
· · · · k · olac,;ııtı ııını ı na etmemış " 

- Bu kafi değil.. ~~ 
( JJe 

r~Y!~~m~t~~;~~!st~~1!2~e Asipin Keiıan 
Tayyare piyango müdüriyeti karşısında Pazartesi günü Sizi soğuk algınlığından, nezleden g_ri!'!~ 
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