
acı Bekir 
ZAOE 

AD Muhiddin 
.. _.,., Beyofla, panpltı. 

KARAKOY,K.ADIKOY,ANKARA ..-----------·. . .. 

rfüHacı Bekir 
ZADE 

AH Muhiddin 
Babçekapı, Beyojla, PangaHı 

i KARAKOY,KADIKOY,ANKARA 

1 

=···-----··-·--·----... ---------
> 

4 kurut Telefon: 2S872 1 lkh•cl klnun 193d &ALI Sene 3 Sayı: 1073 4 kuru' 

Yılbaşı piyangosunda kazananlar 14 Unca 
sayla da 

Dünyanın kazançlı işi 1 9 3 5 
100 lirayla 39,231 lira kazan
mak ister misiniz! 

1

--···· ........... ______ _ 
Ven· j 1 

i Denizaltı 
1 gemimiz 

İ Kadıksde TDrk bay
rağı çekildi 

Yakında aularımızda 
bulunacak 

1 

Madrid, 31 (A.A.) - Va • 
lamiyadan bildirildiiine göre 
Kadikıde yapılan Ye geçenler
de Türkiyeye satılan E. t. de -
nizalb gemisine Türkiye elçiıi 1 
ve mahalli hiikUmet erklnı ha- ı· 
zır bulunduiu halde Türk 

Jaireai... bayrağı çekilmittir. ~ Gemi Jl(-

DU pOn silih fabrikalarının ser- :=.,_bula .'l,:' ot ecle· ı 
s-:.'ı fa/;ri a arından birinin buharlı tatbik makineleri 

ayesi 4 senede 5 bin dolardan·_··-_-----
2 milyon do,arı aşmış 

111 

... .._. 

· OON 
ra k.uaamıı-1.b tirkettir. Mieue lhrf7ork, 27 Amerikda ayan 
senin aahibi olan Dupont umumi 

1aa,... ewenooo -- aermaye 
le küçük bir barut fabrikası aç • 1 

lmmisyona 1·ılh fabrikatörleri 
meselesini tetkikte de...- ediyor. 
Bla dbaleden obnak üzere geçen • 
... methur Dupont - Nemurı 
... .,.. mnadı infililuye fabrika 
_.. belaplarmı gözden geçirmit 

mıfbr. Şimdi bu fabrika dfinya • 
nın en büyük mendı infillkıye 
ve ıillh fabrikası hal"ne gelmit • SA YIF A Size ı,ı bir eene temenni ederim 1 

ıir.Ummntharhinheınennihaye- ~........._.. Bugün yeni yılln ilk *· Tetkikat göıtemıiıt · r ki Dupont 
..o-eeseıi tarihte miıline tea-
41f editem'yecek bir niıbette pa· 

tinde aermayeıi 2 m'lyon dolar. -------------------- g on Q n o 
d,uı fazla ofmuttur. Yani fabrika· 
nın dört harp ıeneainde kazandı • yaş 1 y o ruz 

LAV al 1 ğı para, aermayeıine niıbetle yüz-
rle 39.231 d"r. "Yüzde otuz dokuz 

c o Ü deki hafta hin iki yüz. otuz bir,,. 
l'1 m Z Halbukı meıru kazanç senede 
ltalyaya hareket ıermaveve niıbetle en fazla yüz. 

edecek mi? de on 'ki olduğuna göre bu ıirlcet 
dört ıenede y(tzde 39.183 ve ıene 
de sermayesine niıbetle yüzde 
9. 795 niıbetinc!e gayri meşru ıu -
rette parl;l k"Zl'"m'" demektir. 

Pnuısa Romanyaoın 
da teminat çevresine 

girmesini istiyor Amer "ka ayan komiıyonunu 

verdiği raporr1a b·1 vaziyet gayet 

açık bir sure,..e ""'"Hmakta v n:koıaıyet' •n aulkaad yaptı§ı Klrot ölUm yata§ında 
'-e1.eriveti mahveden hu t!"bi ht: M k 

DDn geceyi herkes 
neşe içinde 

geçlrmlye Çalııtı 

l 
. Diln lele •t 24 te 1934 ,ılı. 

Dl kapayıb 1935 yılina bafl&cl& 
OkuJUCUla'rmm, pzetemizi eı.ı 

ıf=rine aldddan bu dak._. 
tqra .okuyqcuJanam en az bir 

~· latanbul okuyucu~ 
14 - ıs ...ı yeni yı1c1u yap..., 
bulcmacaklar. Kendilerine ~ 
ltir çok seneleri nete ve ı:eYlr l 

'(Devamı 14 OnCO ~ 
yük ıuiiıtimallerin önOnü almak os ova'da ye • hır· 
iç"n beyne"ni1el büyük ~i~ komis- m 
yonun fevkalade salahıyetlerle uhak --... ---~---:---~ 
iıe Y•z':ret etmesini temenni et· m eme · Alo issi 
ıme\te-lır. 

Şehir plim nasll Bu,. dc:ıha şümullü olacak ve adı 
yapıhr? gızh tutulan konsololos da 

Mimarlarla lktısatçı
lar JDrlde yoklar mı? 

Mimarlar Cuma sünü Alay köt 
&YI. Ll11aı künde bir toplanb yapacaklar • 

Fransız Hariciye Nazırı La- dır. Türk mimarlar birliiinin yıl 
nl'in Romanya Sar reyiimmclan lık toplanbıı olan bu içtimada 

·d "'i sanılıyor. mühim bir meselenin de müzake-
lace 11 eceg edil "'· .. l • B d 

P 
• ek' d" 1 malik konupna· re ecegı soy enıyor. a a, 

arıat ı ıp o 1 bul ·-L..: • I" . • . tkik lann artık b. aalafmaYI temin ıtan paaının p an lflDI te 
-~-L•1 ___ 1_ ır • dif haber leden heyette bir Türk mimannm 
wuauı ec:aa vaaye balbİiDaman meselesidir. Mi • 

~ir. <DeTllD' 1, anca c1e> (Dnamı 14 Dncil de) 

sorguya çekilecek 
Moıkova, 31 (A.A.) - Le • 

ningrad ıuçlularmm kortuna di· 
yabancı komoloıu da alakadar 

zilıneıiyle Kirorun öldürülmesi (Devamı 14 üncU de) 

iti bitmit olmıyor. HükGmet liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;. 

edecektir. 

merkezinde meydana çıkan sizli 

letkilit memublanm da içine •· 
lacak olan ikiuci bir muhakeme
nin burada yapılması muhtemel· 
clir. Bu muhakeme, Lenbıtrad 
muhakemeti ıizli yapılnuyacalt 
için adı bpah bir ıurette ıeçea 

HABER 
latanhalda en çok 1&blan 

ıueteclir. ll&nlannı ' "HA· 
BER,, e yerenler klr ederler. 

"HA.BER,.i her RÜD okuyunuz. 

Habeş-İtalyan lşlle 
meşgul olacak 

Komada Sar'm ikıbetine dair 
konaımalara riyuet eden Baroa 
Aloiui, ltalya Baıvekili tarafm ._ 
dan ltlllyan - Habetiıtan __.. 
leai1le metiul obnağa aeçilmit • 
tir. 

Komadaki Habetiatan Elçili 
le ilk kon..,.larmcla, Bar..; 
ltalyan hükGmetinin Habetiata 
na hücum etmek niyetiade Olll~1@ 
dıldarmı bildİnlÜftir. 

Bmnmla beraber, İlteyip 
duldan tarzİJ'• ve tam1i•tta 
iV etmİftİr. 



Havalar 
Bütün memle
kette soğudu 

Ankara, 31 ( A.A;) - Ziraat 
Bakanh~ı metroloji enstitüsün • 
den alman mal uma la göre-, yur • 
dun Marmara kıyılariy!,. orta 
Anadoluda hava sühuneti düne 
nazaran üç santigrad etrafında 

bir düşüklük göstermiştir. 
En düşük sühunet sıfır alhn· 

da olmak üzere lzmitte 2, Keb • 
audda 7, lspartada 5, Boıuda 8, 
Eski§ehir, Uşak ve Sivasta 7, Is· 
partada 5, Afyon, Y ozgad, ve 
Çorumda 4. Ankara çevresinde\ 
ve Kastamonu, Kırkehirde 3 san· 
tiıraddıt. 

Doğ\i Anadotuda hava ıühu • 
ııet1 dUne nazaran iki derece yük· 
sek olmak üzere Karsta 11f11 al· 
tında 8, Erzurumda4, Malatyada 
2 ıantigraddır. 

En. yüksek sıcaklar Antalya 
Ye Aclanada 11( ırın Ustiinde l 7 
aant1graddır .. 

Doğu Anadoluıu ile Karade • 
niz kıyılarmda ve orta Anadolu- . 
da Sivas, Çorum ve Kayseri ve~
relerinde ve latanbul çevresinde 
yağış olmuıhır. 

Bu ya§ıt Karadenb kıvıların· 
da ya~ur ve diğer yerlerde kar 
telef indedir. 1 

Rize ve Trabzonda 18, Ordu· 
da 13, Giresunda ve Samsunda 
11 milimetre 1aitnur yağdığı öl
çtilmütlUr. 

Bayhurdda 12, tTZunımda 13, 
Karada Ye 9arkt Karahisarda 16, 
Erzincanda 18, Sarıkamııda 43 
aanUmetreyi bulmuttur. 

Bir banka~· o taarrgz 
ett·ı~r 

8udap!9te, 31 (A.A.) - Ma· 
car Ticaret B3nkasının bir fUbe· 
ılne silahla bir taarruz vuku bul. 
muıtur. lld tah11, ıubeye girerek 
kasadarlardan birini öldürmü' -
lerdir. 

Bunun tizertne orada hulunan 

miişbrilerden biri de hemen si • 
Iaha aarılarak mutaarrızlardan 

birini öldürmüştür. Diğer muta -
amz kaçmışsa da bir ,ey götür -
meye buvaffak olamamıştır. 

Cenubi Amerlkasava
'ını durdurmak için •• 

Vaşington, 31 (A.A.) - Dı -
ıan l~leri Bakanlığının, Paragu • 
ay uluslar kunimunun uzlaşma 
teklifini kati ıurette reddeyledi • 
li takdirde, mümkün olı=ın şeyi 
yapmak için müsait zemini za • 
zırlamak hakkında tasavvurlan 
olduğU söylenmektedir. 

Bu husus için Dı!atı işleri Ba· 
kllnlığmda M. W çelles ile Arjan· 
tin aefiri arasında bir takım gö • 
rüımeler olmuştur. 

~ 

Kiliseye lhti alciler 
hücum ettiler 

Meksiko, 31 (A.A.) - Klise· 
lerden birfnde ayin yapılırken 
ıırtlarında kırmızı gömlek taşı
pn yiiz ı,adar genç ihtilalci ki
liseye girerek tabanca atmağa 

baılamışlar ve dört erkek ile bir 
kadını öldürmUşler ve bir çok 
kimseler de yaralanmışlardır. 

-o--

Bulgarlstandan kaçan 
Türkler 

Gubt Trakya gazetelerinin verw-
11 mah1mata ıöre Yunanlılar Bulga
rbtandan kendilerine i1tlca eden elli 
Tilrk1i Btll&adara tNlim etntlijler
dlr. .) ._ 

1 i ..... ~.ı-.ı .. un i.,..,,, 
~==~~================:========~='!!!::~~~~~:=~~~~~~==~~~=~~---==-

Dun gecenin_ 
li/\Bt.:.lt - /\1tşam Postıısr 

e.ıer-~ 

ansız - Italyan misakı 
suya düşmek üzere mi? 

Çünkü lialqa, mualıede-1 
/erin tetkikine tar aft ar! 
Avusturya da istiklalini yalnız 

komşularının tanımasını 
kafi bulmuyor 

Paris, 31 (A.A.) - Deyli Tel· 
graf muhabirinden: 

Görünü~e bakılırsa bir Fran. 
sız • halkan misakı için görüt • 
mel erdeki engel A vusturyamn is 
likliılinin zıman altına ahnması 

ile Macaristanın hududlarm tek· 
rar tetkik isteğine İtalyanın leh • 
tar görünmesidir. 

l Av At, Romaya gltmtyor 
Pariı, 31 (A.A.) - Reuter 

muhabirinden: 
Cumarleıi günü, Bay Lava1 • 

in 2-1 de Roma.ya gitmesi pek 
muhtemel ilten, bugün, bu tarih • 
ı,., Romaya ıitmek ihtimali azal. 
mışlır. 

Zorluklar nereden çıluyor? 
Paris, 31 (A.A.) - Fransız. 

halyan görü9meleri ba,hca A • 
vu

0

sturyamn istiklali ve orta Av· 
rupada barışın kurulması hak • 
lnndadır. Ve en mühim zorluklar 
da itte bu iki İJ üzerinde toplan· 

1 

maktadır. 

deki meseJelerden o1duğu ve mü· 
zakerelete bir zarar vermiyeceği 
zannolunmaktadır. 

Fransanın timalinde bulun· 
makta olan Sir Con Simon Roma 
ve Paris ile daimi temas ha1inde
dir ve Romaya gitmesi ıimdilik 
mevzuubahis değildir. 

Sir Simonun gelecek hafta 
başında Londraya gelmesi bek • 
lenmektedir. Bay Lavaliu da bu 
arada Londrayı ziyareti için bir 
hazırlık yapılması muhtemeldir. 

Paris, 31 (A.A.) - Salahiyet
tar mehafilde açıkça söylendiği· 
ne göre Fransızlarla halyanlar a
raınnda yapılan müzakereler ara· 
ımda muaheclelerin tekrar göz • 
den geçirilmesi meselesi rnevzuu 
bahsedilmemiş bilakis alakadar • 
ların istiklal tamma riayet edil • 
mesi meselesi görüşülmüştür. 

Naziler , 
Yenl bir sergllzeşl 

peşinde mi 
koşacaklar? 

Kavnaı, 31 (A.A.) - Klaip • 
eda maznunlannın muhakemesi 
devam ediyor. Almanlar titvan· 
ya eıyalarınm Almanyaya gir • 
mesini ve hatta ulu:.lar arası de-
miryolları mukaveleıine rağmen 

transit olarak geçmeaini durdur· 
maaından dolayı Litvanyn efkin 
umumiyeıi beyecandadır. Al • 
man gazetelerinin ve Köniks • 
berg radyosunun LitvanJllya kar
tı tiddetli neıriyat beyecaııı art
tırmaktadır. 

Nazi önderlerin Sar meıe1eıi 
halledildikten ıonra nüfuzlarmı 
halledildikten ıonra nüfuzlarını 
arttırmak için Klaipeda tarafla. 
rmda ıergilzeıt aramalumdan 
korkuluyor. • 

o 

Balkan kupası 
Romanya takımı, 
Bulgarları yendi 
Atina, 31 (A.A.) - Balkan 

Kupası maçlarına bugün de de • 
vam edilmit ve Romanya milli 
takımı 3 • 2 Bulıar takımını yen
mittir: 't 

Birinci haftayı;n va2iyeti 3 • l 
Romanya lehine idi. " 5on anda lyi bir defi§iktik ol• 

mazsa bu güçlükler yenitemiye • 
cek gibi gözükmektedir. Ve Bay 
Lavnhn da ikinci Kanunun iki • 
s;nde Romaya seyahati geri ka • 
lacnktır. 

Roma, 31 (A.A.) - Paris ile 
Roma araııın~aki ıiyaıal konuş • 
malar, Cuma günü FranH sefiri· 
ni kont dö Şamböm'ün Musso1i· 
ni ile yaptığı görüşmeden sonra 
durmaksızıh devam etmektedir. 
Dün gece Fransadan gelen tali • 
mat üzerine Fransa sefiri ile 1 • 
talyan Dışarı lılerl müsteşan a • 
rasında noktai nazar teatileri ya
pılmıştır. Fransa ıefiri, Bay Alo
isi ile de konuşmuştur. 

Mekteb yUzll gUrml
yen bir milyoner 

Londra, 31 (A.A.) - "Hill • 
mana Airvayı,, Şirketi müdütil 
Bal Hilman birdenbire ölmüıtür, 
45 yatında idi. 

Fransa, Avushirya isHk1alinin 
korunması için bir andlaşma tek· 
IH etmiştir. Fakat büyük devlet· 
lerin garantisini iıtiyen Avuıtur· 
ya, eski A vuıturya • Macaristan 
imparatorluğunun topraklann • 
da kurulan devletlerin garantiıİ· 
ni reddetmektedir. 

Ote taraftan ltalya da 'Fransız 
projesine karşı yaptığı son tadil 

· tekliflerinde tadilcilik fikirleri • 
ne hala bağlı bulunduğunu göı· 
termekted ir. 

Londrada 
Londra 31 (A.A.) - Fran • 

sız - hrı lyan müzakerelerinde 
ddcli hir. manie dair lngiliz nıe· 
hafi!inde mallımat yoktur. 

Bu kısa duru~tın ikinci derece-

Gerek Fransızlar, ger~k ltal· 
yanlar bu konuşmalar hakkında 

hiç bir teY sızdımnyorlar. Bu • 
nunla beraber, her hangi husu • 
ıl bir noktanın hallinden ziyade 
anlatmaya girecek meıelelerin 
heyeti umumiyeainden teıbiti ile 
uira§ıldıiı ıanılmaktadll'. 

.......-...0-

25 kişi boğuldu 
Tampiko, 31 (A.A.) - Da. 

nuo nehrinde bir mavna devril • 
mit ve içinde bulunan 25 kadın 
ve çocuk boğulmu~tur. Erkekler 
yüzerek kenara çdtmışlardrr. 

Hilmanın hayatı ve yükseliti 
çok hayrete değer. 

Bet parasız i,e başlamış olan 
bu adam lngilterenin en mühim 
nakliyat şirketinin müdürü ı' · 
muştur. Hilman, lngilterede ha -
va hatlarını ilk kuran olmuştur. 

Hilman hiç mektebe gitmemit 
olmakla iftihar ederdi. 

işlerinden çıkarıldılar 

1 
Viyana, 31 (A.A.) - lstirya. 

daki .Donavitz de Maadin ve ıa
nayi müessesesinin 55 memuru 
ile 365 işçisi, hükumet aleyhinde 
siyasal faaliyette bulunmu• ol • 
duklarından dolayı iı1erinden 
çıkarılmışlardır. 

rm:ıiıiiıı;;si:C':'!'::la ___ b __ a_lı_~ __ a_z ...... e--t e;;;;;l;;;;;e r~i;;;;~ diqorlar? 
KURUN - Buaünkü başmal•alesi

ne Asım Us "1934 ten 1935 e,. adını 

koymuştur. Asım Us geçen sene Ue 
bu seneyi mukayese ediyor. Ve geçen 
sene büyük bir ildisadt sıkıntıda o -
lan hiikiımetimizin bu sene dalıa i!li 
bir şekle gelmiş olduğllnu 1,Je büyük 
siırasl zorlu/darı atlattığını sö•·lüyor. 
Türki•ıenin bu 11ene zarfında fıari-;te 

de siıJa,'fetcn çnk kuuı·eflendi.1ini iUi -
ve ederek 19.15 in Türki•ıe için mes'ut 
U<'Çnl"!İni tenıeuni edi,,nr. 

C1JlJIH1!RIYET - Yunmt Nadi de 
b1tqünkii brmnaf•alesini yeni sene!fe 
ta!ı.,l<J etmi,tlr. 19.'lıl te memleketimiz 
lıaririnde Avrtt'1ada cere!Jan ec!en me
sele1Pri l•uldsaten anlatırıor. Makale 
şö,,/o bifi,,nr: 

"/cıte ,,e,.Pn 1!1lm 1m.,lmkışı kumcrk 
btr ·ı,.rilri .• ~n;l' bcr.~lrrr1·en fıenl mla 

· bligiı,"k umullarla girdiğindzi söyle • 

dik. Bu umutların bi,·er gerçeklik ol -
maaını dillı·erek 11eni yılı bütün oku -
yucularımıza kutlularız ... 
!tt/LılYET - Alınıet Şükrü Es-

mer de bugün başyazısını yeni yıla 

ta/ısis etmiştir. 

A vrupadaki letıa vaziyetleri, buh • 
ranları lmUisa etW:ten son,.a buna 
mukrıbil bizim 193·1 tc çok büyük ve t
!Jİ işler (lÖrdiiğümü:zil ka•ıdederek ga. 
zısını fU cümle ile bitiriuor: 

bahsediyor. Bu gazetenin neşriyatı 

ile lngilte,.e lıükumetine çok tesir et· 
tiğini yazdıktan sonra bu gazetenin 
en büyük muvalfakıyetl olarak yilz 
elli seneden beri bir oün bile kapatıl· 
mamış olmasını buluı•or. 

A!OjAM - Vç yıldız imzalr yazı 
Alman11anın Avusturya sefiri Fon 
Papenin tekrar Vi.qanaya döndüğünü 
mevıu nlarak almı11ıır. Fon Papenln 
burada mw·onal sosyalbt klüpler te-
8ÜJ ede('cğlnl ,,azarak Almanyanm A

"Söziin kısa.'fr. 193' rtılı i"inde ya • 
. .. .. . _ -·· vustur•ıada mülemadi1:en propagan· 

pılan u;lerden b11.,uk hır o<ıunç drı'ı· d • t f..J w il.. Ji _ · . . · · a """mm• a () uuqunu "''" eu f!Or. 
clugumuı mbı, 19.15 "ılına da sonsuz SON POSTA _ iki ıpldız imznlt 

bi~ inanç ile glrmekteuiz. Bu yılın 1 "azı F:frmn _ /rmı hurl;ırfundnn 1'0n· 

T.ürk ulusuna kutlu olmasını dil~ ra Trnk - lrnrı hmlurfunun tnsfıihl 
rız.,, irin f•md>m11f1rrlrı tekrrrr Türfdt•tme 

ZA ili AN - Zamtın imzalı uazı bu- ml1rnr~.nf ptfl'·T,,rinl "1i••llr•ere1r """" 
gün !!Üz eÜlncl mlınd btuan lnqilte- rnrf('rrln rm ,.,.,,,,,,. "'''" ttP.rer nMuk
'renin meılıur Tayma gazetesin.tkn lar.na en biigük lıarn gibi ıayıyor. 

zenginleri 

Bı....dıw 

Dünkü Y ılbafı keşidesinc?e 

50,000 lira kazanan 10999 numa· 
ralı biletin bir parçası Bordurda 
lbrahimgil oğlunda bulunmakta -
dır. 

50,000 lira kazanan numaranm 
bir parçası da Şehzadebatında 91 
numarada Öz Türk terzihaneı! sa 
hibi Bedia' dadır. 

l ·Ankara ! elefonu l 
ıran Nazırı 
Ankara da 

Ankara, 1 (Telefonla) - lran 
Har· ciye Nazırı bu ıabah geldi. lı 
taıyonda Tevfik Rüttil ve diğer 

Hariciye erkim tarafından karşı
landı. Nazıra hususi kalem müdü· 
rü ile lran Hariciye memurların • 
dan Behnam refakat etmektedir. 

Japonyadan getirilecek 
mallar 

Ankara, 1 (Te1efonla) - Ja• 
ponyadan ithal ed·tecek mallara . 
ıait. ithe.lat vesikalarının mukabi • 
linde yapılmıt veya yapılacal< ih
racat •eıikaları takas heyetinde 
teık·k edilecektir. 
Mecidiye lcöyUnUn taposu 

Ankara, t {Telefonla) - An· 
karada bulunan latanbul Tapu 
müdürü Cemal tu beyanatta bu• 
Iunmuftur: 

"Mecidiye köyünün tapuya rap 
tı için yapılmakta olan kadastro 
işlerinin dörtte üçü bitmİ§ft. Ta• 
mamlanmaBT için daha iki aylık 
çalıtmaya ihfyaç ~rdır.,, 

--0---

Çlnde kaptanlar 
grev yaptılar 

Hongkong, 31 (A.A.) - Çi • 
nin yakın sahillerinde sefer yap
makta olan gemilerin süvarileri 
grev yapmışlardır. Gemilerin sa· 
bipleri namına söz söylemeğe sa
lahiyettar bir zat, bu genıiler sü. 
varilerinin grevine - bunların 
yerine Almanya, Rusya, Norveç· 
li ıUvariler kullanmak Vl' bu ge
mileri Kanton limamnda tescil 
etmek ıuretiyle - bir nihayet 
verilmeye çalı~ılmakta ol.duğunu 
bildirmiştir. 

Diğeı: tara Ftan ıüvarilP.r , ce • 

miyeti grev halinde bulunan sü• 
varilerin tekrar i, ha ına ~t-tiril • 
mesi talebi kabt•1 r-dilmediiii tak· 
dirde - daha krrk gemiyi atıl 
bir ha1e getir 1 .,k ıuretivlt> gre· 
vi genişletmek tasavvurunda bu. 
lunmalttadır. 

Hali hazırda it;!af. Ucret hle. 
selesinden ziyade ıuv'lrilerin 
tekrar işe alınmaları meselesin • 
dendir. 

Çapa marka 
Pirinçunu fabrikası saygı değer 

sevik vatanda~larına yeni yılın 
sağlık, uğur ve huzuı yılı olma • 
ıını candan diler • 
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olacak? Kapıcıya teslim :1~ 
Bundan b:r müdd: evv~j :. Esnaf bankasının vazı· yetı· bir :::: ~~i~~:~'!~~ ~r~~:: 

müessesede (ticari na yle beri burum kadar kanlı. bunun kadar h'b' 'd'm. Bu müesıeıe 
za ıa ı ı ı ı . ı ecl bir sene görmemiştir. 
bir sene evvel alakam kesildı. b 11 k R d d ilk önce Bel~ika kralı öldü. Bu· 

Eski arkadaşlarım benim ha .e- yen İ ta h V İ er 0 n g re a y 0 a nu Roman.11anın Başvekili Dufmnın 
rim olmakıızın bir ilan neıretmı§· öldürülüşü takib etti. Bundan son· 

ler. Buna pul yapı!~ırı!ıp yaApıkıtı: SJvas-Erzurum istik- UçilocU defa toplan- Yeni bir prağramla ra Almanyadakl katliam. Anıstun:a-
nlmaması- nıünazıunfıh... r a 1 l} l ık mıya ÇBğırıJdı b I dı dakl kanlı çarpı•ma. Dollüsün ıe 

da,Jar kendi menfaatlerine uygun r8Zl tahl
7

f er Ç IyOr Ç8lıŞmJy8 aş 8D Hindenburgun ölümü, /8'1an!:arlckl 

Olan tarafı ilfzam ederek pul ya- Cümhuriyet Merkez Bankası Fakat ekseriyet lstanbul radyosu dün akıam. ihtiMller ve nilıa•·et 1Jfarsil1•a sukns· 
d za o 1 a ca k m 1 ? 1 tı arka ral•aua diinyanın sinirlerini Pışbmıamış ... Beledi.ye e, ce lstanbul ıubesine 30 milyon lira· dan itibaren yeni bir programa 

1 1 ~! d gerclL lceamek maksadıy e ııe e a • ••• lık Sivas - Erzul'Um demiryolu Bir müddettenberi vaziyeti bir :şe baılamıştır. Yeni program a Hrıdudlarda1.:i aRT:erlPr •l"tndl 
Bu müddet zarfında, ben, ıtten istikrazı tahvillerinin 10 sonka • türlü istikrar kesbedememiş olan bilhassa üniversite de dahiJ oldu· lıarb lmpaca.1.:" di"e 6lingülerinl ha· 

alakamı l:eımiş bulunuyorom. Be- nunda satı,a çıkarılması için e • Esnaf Bankasının ne olacağını ğu halde her akşam bir bakanlık :ırlndrlar. EtJlerdekl analar "~im,fi 
Iediye, beni de suçlu. ~y~ak., Ô. mir verilmittir. tayin için gelecek ayın 19 unda namına verilecek bilgi ve propa • lıarb 1.-o.,,,cak! .. di1•e ıt"rımatlrlar. Ni· 

Jeyhime muameleye gı.rışmtf... • Ergani demiryolunun 12 mil· bir fevkalade toplantı yapılacak- ganda neşr'yatı mühim bir mevki şanlı kızlar "şimdi harb kopacak!. 

bür imza vazdan bu ııten yakala- yon liralık ilk dahili istikrazını tır. Bundan evvel de Esnaf Ban - almaktadır. Diin ak~am i'k kon· diye niiladılar. 
adıla mı Kumcası. biitfln dilnpa harb knr-nnı ıryırdılar mı, sıyınn r ' ınilletin büyük rağbetile ba~aran kıısı umumi heyetini fevkalade feran• lstanbul üniversitesi namı· 

0 

krı.u, ikt13adi bulıran, ve heyecanla bilmiyonım. • • bükiimet, bundan bir müddet ev olarak toplamak için iki defa na veri'miştir. Bu hafta diPer kon- dolu bir ıene 
11

e,.lrdL 

Fakat, ibbarn~~!eğrı b~?ım vel kurultaydan Sivas - Erzu • teşebbüsü yapılmış, fakat birin· feranslar da biribirini taldb ede· Şimdi, 193.J il kara bir dumnn ,,ı-
nam.ıma yc:.zınış; ayn 

1 
nn mues- rum hattı için 30 milyon liralık ci toplantıda ekseriyet olmamı~ cektir. Konferanslarda halka ya. bl ark'fmrzdn brrrml..-t" t935 e giriyo· 

l."seye bu ihbarnameler 'ı~es~ bir istikraz daha yapmak için ka tı. ikinci toplantı kaç kişi gelir- pılan iş'er izah edilecek ve saat ruz. RerkeRin göründe: 
adresi,, diye götürülmüf; kım bı- rar almııtı. Şimdi 10 sonkanun • ıe gelsin yapılacaktı. Fakat bu 20 den 20,30 a kadar devam ec!e. •Ae,,ba bu tt~n~ M nTnrnk~ .. 

lir hangi kapıcı yamağı mamzet da satışa çıkanlacak olan istik • toplantıya da hiç kimse gelmemiş istifhamı kıf1rılı. $fi.,he yol.- H 
• • d k al " Be• l b. • • k k'l celrtir. bu •unle en krrft e~l'abı bir ıene aon-muavinı, ımza e ere m-:s·•• raz tahvi leri ınncı ısmı teş. ı ti. Aradan aylar geçtikten sonra f 

0 

• k M se- Diğer tara tan pro~ma mMı• ra 6 ,,,TÜn verebllirlr. n"ın bundan haberım yo ••• e edecek ve iki milyon liralık ola· ,imdi umumi heyet üçüncü defa leketi tanıtma ıaat'eri de konul • Fakat insanlar trıhafhr'. Htır rr 
le, kat,iyet kesbediyor. • caırur. fevkalade olarak toplantıya ça- mu~l1f1'. Bu eaat'erde her ka~ba mnn, hugiinden "arını bllmd ut"• 

Bir gün, mmin kapımıa, ıcra· Tahviller yalnız Cümhnriyet ğırılmrştır. Bu toplantıda eğer im ve v'layetimiz;n hususiyetleri din· ın. lltt~erin bu raa.fındrrn latllr.cl• 
nm son kat'i ıekli dayanıyor. Merkez Bankasında değilı I• ve kan olursa bilhas•• bankanın ban h •"•n bfnlerte iMan. tarihin b~r dr-o-

'f - leyicfere anlabfacaktıT'. Bu usus• ~0" ldl Bereket versin ki, borç, on on Ziraat bankalarmda da satıla • ka olabilmesi için mevduatı ko • rinde zaman znman bu 11rforı hl • 
• kurtu ta Vali ve kaYI!'akamlardan iste- ,, .. ük kütl ı rf n-ı· liralık bir para da yenp • caktır.Tahviller, esaı kıymetleri, nıma kanununun icab •ttirdiği ğlnl iddia rlmlş ve uy · e e 

ıK nen malUınat aelmeğe bq!amıt • Orükl l tir 
Jabitiyorum. enill 20 lira olduiu halde 19 lira üze· tartlara uyması kararı verilecek· tır. ~fi~:~.3 lal~ı~::.: bir ~1tt>mml"l'f 

Bu"tün itirazlar fayda y. • rinden satı•a .. ı~•rtlacaktır. t1°r. Esnaf ban'·--ı ıun· di a·tıı bir r. dü a tl 
"Y ,... JULa o '7""1.ek fJe onlara lnanmo ; ~ n~e yor. Zira, kesbi kat'iyet etmıf... Bu tahviller devlet itlerinde ay vaziyettedir. Ç k f k bir adam harcı deiiilair. Fakat ne 

• • • • • • • • • • nen para gibi kabul edileceği gl•j :-------------- OCU es rgeme Orll• de olıta fmı'tnın f"İnde tet"t>1JIÜ3 hlcısf 
Beled~yenin hem davacı hem bi hiç bir vergi ve resme de tabi Ut .r:;:-,_L i ~T ll muna yardım için- baldrllr. Sora nrrtt'!Q mecmnrl"'n 

hlkim olarak ceza keımeai aJey. olmıyacaldır. Tahvillere yüzde 7 ~. Çocuk Esirreme korumu, ce- tamamen bu glhi ftrfrrfr'k Tftm!nrr lf~ 
hinde çok ıözler ıöylenmİ§tİr. de Eaiz verilecektir. H il hl 1 miyete gelir tesiıi için kambiyo doTudur. Bun.un kin blı d~ nhı•·u • 
Buna dair uzun uzadiye mütalia --o-- avagaz e ze r enme cul~nmmn treessüs hlsslnl ,,irfer,..,.k 
yilriitecek değilim. Fakat fU ika· Ticaret odası IFlerl Beyoğlunda Kalyoncu cadde. borıasmdaki alım ve ıatım beyan makaadi .. le F'ramanrn ,n m~·hur ,,,,. 
metgaha teblif meselesinde bil. ıinde çırak Marko Aapqa dün 1 namelerini cemiyet namına haı • cı ~ a.~trolo,.lttnndmı (mlinerdm) 

telt.lŞ edildi t •t Mat·ye B kanlığının da •fcr.J,.m Luce VMl"rrln h,,hl'r Tı-er.mr .. f· hassa nazan dikkati celbetmek ıabah hava gazı dumanmdan ı ırmı~ ır. 1 a ı~ n .. 

• • ·• d "ğü b ki" • t ne blrlm para ile beş llrcı "'lrrrrrl: ya::-ı. ıtı"yorum: e·r kapıcı namzed mu· lıtanbul Ticaret Odası lkt.sat zehirlendiklerinden ikiıi de Bey· ıyı gor u u ~e 1n cemıye e e-
ı dığı hfr mnkalf'Rini n~~redl,.,,ru:ı: avininin im:ıa atarak bizi mes'ul Vekaleti müfettit1erinden Müfit oğJu hastahane.ine kaldınlmıt • ı peyce bir gelir temin edeceği u • ,.

1935 
~ene.-d Mn harb kork••<'U 

mevkie getirilmesi doğru değil- tarafından ani bir teftişe tab: tu • lardır. mulmaktadır. voktuT'. Ya1nr?. sfya.Ql ft ökorıof"ik 
dil'.. tulmuştur. Müfit bu teftişini gece- Karpit llmba•l'e... -o-- ha:ratta bliyiik deği0il<likler o1at'~k • 

Çok hassas e>ldu§unu başka leri de çalışmak surefle 35 saatte Zeyrekte Piri Mehmed soka. Dereceli cam 61c;aJller tır. Bazı buhranlar bitet'ek, ba7.ll:tn 
d dl• • .. d 1 d K Ö k 168 • . venf den ba .. tayat'aktır. FranRada es-m·ısalteriyle ispat e en a ıyenın bitirmi•tir. Bu münasebetle tefti-. gın a oturan otuz yaş ann a e· lçüler anununun ıncı ~ k 

T T ki moharibler slya~at hayatta ('~. bu noktalara da dikkatini celbe- olunan şuhe1er memurları gece de mali ve komıu çocuğu dokuz ya. maddesi mucibince, dün gece ıa· mühim rot oynaya~kfar ve ban mu-

derim. ça.lıfmıt1ardır. tında İbrahim Vefa yangın ye • at 24 ten ıonra lokanta, bar, otel, hfm mevkilere t?e~eceklerdir. Ru ~e-

BaJkan Ukonoml 
konseyi 

t'"~· Nft\ . • d M f' d rinde Karpit lambası yakarlar • l d ne fransad .. di'datörlük de\."TI bar'tı· ----------- Bu teftiş net · cesın e ü ıt, o a meyhane ve ıair müessese er e " 
neşriyat şubesinin faaliyetini, neş ken kazaen Kemal ve çocuk al • dereceli fite ve kadeh kullanıl • yacııltt1r. Bunr1an eVTel Franc..,~a 

Balkan andlaımasına göre 
kul'Ulan Balkan Ökonomi konse
yi Perıembe günü Atinada top • 
lanacaktır. Konseye iştirak ede • 
cek Türk heyeti dün sabah Ro • 
manya vapuriyle Atinaya gitmiı· 
!erdir. Heyet Trab~on Saylavı 
H.uanın reisliğindedir. 

--o-

Liman ve rıhtım işleri 
lstanbul Liman ve Rıhtım iş • 

leri bugünden itibaren Akça Ba· 
kımlığına devir ve teslim edilmi§ 
bulunmaktadıf. 

İstanbul liman, nhtım, anb"e • 
po, tahmil ve tahliye i§leri b~n • 
dan sonra bir elden idare edile • 
cektir. 

Bütün bu iıler lstanbul liman 
umum · müdürlüğü tarafından 
çevrilecektir. 

~ıcst•aau m ....... 

Şeker Bayramı 
İstanbul M üf tillUğilnden: 
2 - 1 - 1935 çarpmba günü ak· 

(pe,..embe gecesi) mübarek Ra. 
faml ·::ı • • • ki • • yedincı gecesı o.ma. a mazanm yırmı .. .. de 
kadir gecesi ve albncı pazar ıunu 
buram olduğu ilan olunlrl'. 

BAYRAM NAMAZI 
S. D. 

L.an 8 6 
Ezant 3 13 

~nuı111ıııımıınıu11nı11uııııı1Ruurııınınııuınnıııını 

nmdan yaralanmı .. tır. mMfne te.c;adiif e~ilmemiş mi1lı.:nı redilen ve ed'lmiyen statistikleri :s m ba 1 n ııttır t k 
De nlz ~ d UştU aya § a m T • r.revler ('ıtrncak ~e hiikOme "0 mPŞ-

çok faydalı bulmuştur. Oda ist;h. -o- kiil vaıh·et1e di:<'erel<tfr. Bununla 
barat şubesinin faaliyet tarzı da Dün Karadenize giden yolcu· Fransız dalnler vekili bernhcr kan dökiilmiyecektfr. 
Yerinde görülmüştür. lardan gözlerinden hastalıklı lb- Almanya için bu sene hiç de fyf 

-o--

Devlet demlryolla
rında yeni tarife 

Devlet Demirycllannda bugün.

1 
den ~tibaren. y

0

eni bir mesajeri ta • 
rifesı tatbıkıne başlanmaktadır. 

Bu tarifede bir yenilik olarak 30, 

35 ve 45 kiloluk paketler İç· n de 
ayrn ayrı ücretler konulmuştur. 

Bu bakımdan tarife yolculara e
peyi kolaylık temin etmektedir. 

Balmumu ihracatımız 
Türk Ofiı merkezi Berlin mü • 

messilliğ'ne balmumlarımızın Al· 
manyada satışı için emir vermiş • 
tir. Bu em·r üzerine Bertin mümes 

sili te~ebbüslerde bulunmuş ve 
i!k defa üç AJman firması ba~.mu
nıu almak için müracaatta bulun
muıtur. 

-o--

Uskumru bollastı , 
Son gün!erc!e Boğazda müh'm 

miktarda uskumru çıkmaktadır. 
Bu sebeple us!rumru fiyat~an ço\: 
ucuzlamıştır. Bir kilo uskumnı 10 1 
kuruşa kadar sahlmaktadrr. 

Son hafta zarfında Yunanis•-a- I 
na ve Bu1garistana e ... e""ce bal·k 
ihra-::atı yam•mıştır. F'"..? ba.hkların 
mühim b·r kısmı da tuz!u olarak 

1 
ihraç edilmektedir. 

h• wl M t f k d E:ski DJyunu umumiye idare· ....ı 
ra ım og u us a a azaen e • değil.. Sar meselesi hiç kimse,-~ mt'nı 
nize düımüş, fakat kurtarılmıı - sinin Fransız Dayinler Vekili nun etmiyecek şekilde ha11edılecek. 
lrr. Bay Döklozyer dün sabah Atina· B d"n bac;ka büyük iktt~di buhran· un .. •. d ·nı Şzk dan kC?Vgil 1 dan lstanbula gelmiş ve dün ak· tar çıkacaktıT. Yazın orta~ 0 ,.. 

Karagüm ... _ ükte otul'an Deya. nk · A1maft\'ll Yersay muahedesini ta· 
şamld ekspresle A araya gıt • · k r k t stntu· 

zıdda Okçularbaşmda 20 numa- nrmadıi;nı ilan edece • n .a ' 
mişHr. kova dıı tern,-iiz etmiyecekhr. Ayni ralı kundura .mağazasında kal • --o- · da Hitler şnhat !lonnnlia , .• 

f R 'h ·ı ak d• z;ıma!'I • 1s .. , .. 
a ası ı e çır on ye ı yaşın. !{alil imam Hasan mart hı~l:tngmnrhl ehemmıvet ı o rm 

dalci Ali 9akala~ırlarken Rasih, tehlikel~ri ge"irece-lctir. rok me .. l·ur 
kunduracı hıçağiyle SOi baca~ın- mahkum oldu ve vnkrn doc;tl:tnnd:tn fıjrf f'e ftT"~l 
dan yaralanmıt, Cerrahpaşa has- Bir sene evvel Çatalcada Azi- a('Jlat'nk ve i'dc:inden bil'inin ölümü ile 

tahanesine yabrılmıştır. Çırak zin kahvesinde imam Hasan a • n~tlct>lenec<>ktfr. 
yakalanmıttrr. dında biri Hüseyin Kahya ismin· JRponya. bu ilene "e ehem,.,,kf .. .-t-

81z birkaç IU!lkerf harekat yapaca ve 
Kilid hırsızı de birini bıça.klıyarak öldürmüı- Almart\1l ile her hmmsta anln~Rrak· 
Çadırcılarda Abdülha'imin tü. imam Hasan dün Ağır ceza trr. ve acı'l tııtvük harhl 1t .. mll1< ,.e 

dükbl nma mi:şteri ı·faHy!e ge • ı mah!<:emesince dört buçuk sene hiicum etmt-1' f .. in >.vrnpıt.fıt lıfr ı.~rb 
len Yorgi, c!ört ena!:tar ib bir k~- ağır hapis cezasına çarpılmı§tır. t''km:t~nı ~<'t<li""t>""''tir. Y:ıl.,,71: f.:ı· 

rirnn R"l f,.ini'e Tok'"oda bir takım lid ve iki musluğu çalıp götürür· -o-
k l l 1\"uhteıı·t mahkeme- kanş•khk':ıtT' oll'l'l'khr. 

--0--
en ya :a.amnııtır. .ı Amerikıufa Run-.-lt temmuz n..,ll 

ler talil da hliyiik hir tehli' e RtllltnN•kt•,-. Blr kadın doktor 
Gureba hastahanesinde bir 

kaç yıldır iç hastalı!dan baş nsis· 
tanhğını yapan ve bütün o civar 
ha !kınca Fatma doktor namiyle 
tanınmış olan krymetli kadın 
doktorlarımızdan Fatma Şakir, 
geçende ölmüş olan iç hastahk • 
ları mütehassisi Süleyman Ete • 
min yerine Gureba hastahanesi • 
nin p:>likilinik şefliğine tayin e • 
diJ· .. ·+~~tir. 

Fatma Şakire bir kaç gt;ne ka
dar ayni hastahaned.e bir de ko • 
ğuş verilecektir. 

y lbası dola si le Muhtelit : Btın•l:ın f.Rc;ka Am<'rİ'(ımm mnlt vr(· 1 ~ yıl ~ faal' tl ,.,.tf ~""'"'"eek ve dolar altm esa.~a 
hakem mahkeme erı ıye e • d.. 

1 
tir . ~~~( . 

rini tatil etmişlerdır. tn'!fltere ,,..,., 'hn C1ene fvirlft'. tk-
--o- hcı:ırlt Jmh~n ilk Cince lmr111'fa Htt'"e-

IhtlU\s yapan memnr i!'f f"İhl fn,,iHere c:J~eet,.., ~,. f"f'k .,,.~ 

B~yoğlu b~lediyesinde tahsil· 
dar bulunduğu stralarda on ye • 
di lira ihtilas etmekten suçlu ve 
mevkuf Münir, dün Ağırceza 

mahkemesinde muhakemesi biti" 
rilerek ild ıene on bir ay hapse 
ve bir sene dokuz ay da memuri. 

yetinden mahrumiyet cezasına 
mahkUın edilmiıtir. 

1ıımT1tcı~,..,tctn-. V~l"'"' trı ... t•teT'c 'fr .. ıı. 
Tının .,.ı.ı,att bOyük endişeler uyarıdı· 
racn••trT'. 

t+:tlvn ""'"' .,_..;.,.,.+; ... f '""~'"'""il 
ede~~!< ""' w .. n"cıııt n,. "'""""'"' ,. .. , .. ~. 
f"3ktır. f+ .. 1w" !(r"'•""' ,.. f'ttymnm 

, 

ha~~ """'~ "'"' ••""'"•"·~''"· 
1'n.,"~" .... ef-,. t,ft+n., ~-;.,~,1,. .,, 

~ıı::-::ııo Te beynelmilel ad:ım 51e • 
eekttr,. 1 -

-- , Maracl SERTOCUJ. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

] Şabla Yavrusu,,_ 
-

Pratik 

HHYHl Bilgisi 
-, __ l T· 

- . 50001-
1 J9azan: Kadlrcan KAFLI rto 43 1 

Şahin reisi bilen halk, oğlunu 
sevinçle karşlladı 

Hamze Bey bağırdı: yenler !İmdi Ali Reis'n çılgınca 
- Ça'buk kaleye kot! ... Toplar ceaaretini alkıthyorlardı. 

hazır olsun! ... Gemiye bir de a- Hamza Beyle, kaledeki diğer 
dam gönderin, niç· n geldiği sorul· zabit ve askerler de henüz çocuk 
sun!... denecek bir Ya.§ ta olan bu genç, 

Utak, çıkmak üzereydi. Ham· kurnaz ve atılgan korsanı alkı!la· 
za Bey yeniden pencereye dön· maktan l<endilerini alamıyorlar

mü§, limana girmek üzere olan dı. Hele Hamza Bey onun mem· 
yabancı gemiye bakmıftı. lekele verdiği r.e~' eyi görerek kı· 

Fakat ne oluyordu? ... Bu ne de zarıyor, kıskanmaktan kend!ni 

..__,_,,_.. 
1' akı\ ve terdlme 
bailkı mahf11ad11r 

Yazan: M. Gayur 

-82-
Mase - Bilardonun en müşkül çe

kilden Korposu. Masedir. Bunda bil • 
yük bir riisuh ister, aksi takdirde bi
lardo kc~csini yırtmak t.ehllkesi mev
cuttur. Maamafih bir çok karanbol
ler yapabilmek için bu "korpo,, yu 
çeı~mek mecburidir. Bir mase yap
mak için staka hemen anıudt olarak 
billa üzerinde tutulur ve pek sert ol
mamak şartile kat'i bir darbe vuru -
tarak hillaya bir çevirme hareketi ve-
rilir. Billfı. Histiğe yapışık olursa ek
seriyn masc dnrbesine müracnat edi
lir. Halbuki billfılar tabiati ile bilir-mekti? ... zor tutabiliyorou. 

Gemin:n grandi direğine Türk Artık Ali Reisle arkada§ları donun köşelerinde toplanır ve oyun -
cu lastiklerden veyahut öteki billllar-

bayrağt çekilmiıti. günün kahramanı olmuşlardı. Şe- dan dolayı "korpo., yu çekemez. Ma· 
Güvertesinde adamlar vardı: birde yalnız onlara dair konuşu· sc vuruşun diğer bir fayd881 da üç 

Onl~r da Türk denizcileri kılığına luyordu. bilyıı. bir sırada olduğu zamandır. 0-
girm~!lerdi. Ali Reis biran evvel gemisine yuncu bilyasının maske olduğunu gö

Hamza Bey beyaz uzun &akalı- yetecek kadar levent almak ve rünce bir mase ~et"irir ve hil:ra orta • 
nı knrı§hrıyor, fakat bir türlü bu hemen yola çıkıp.ak istiyo!'du. daki bilyaya hafifçe süriindiikten son 
bilmeceyi çözemiyordu. Bunu ilan ettiği zaman yüzlerce ra riğer bilynrı bular. l\fnsc n.c:ıulü ile 

Limandaki ahali kaçIJıyor, ka· kiti ona koştular. Halbuki ona küçük bir za\iye dahilinde bir takım 
Jeden askeri a:llh batma çağıran ancak yüz ki§İ lazımdı. Ali Reis küçük darbeler temin edildikt.en son
sesler duyuluyordu. 'bunların içinden en genç, iri kuv- ra bilyalann vaziyeti icabı olarak tek 

rar bilyalar ortaya sürülUr. Det Uç 
Gelen gemi, yelkenleri indir· vetli olanlannr, eskiden denizde karnnboJdan sonra bir takım küçük 

mİ§lİ. Yalnız bir sıra kürekle m&• çalıtanları ayırdı. Gemisin~ aldı. maselere avdet edilir. 
nevra yapıyor, limanm ucunda Civar l;<öylerdcn, kasabalar- Parti_ Karanbol partisi kafdele
yatan eıki Türk kadirralarmm dan gelenlerin sayısı da pek çok- ri itibarile en basit ve en çok oyna
önünden geçiyOTdu. tu. Lazım olan silahları halk pa- nan partidir. tki oyuncud.an her biri 

Büyük direğinde gururla dal- rasız veriyor ve Ali Reisin ver· beyaz fil di~i toplardan birini ~er 
galanan Türk bayrağını gören bir mek istediği parayı kabul etmi- ve oyunun devamınca onunla oynar. 
kısmı halk, yerlerinde d~utlar, yorlardı. Di1rdodan kimin evvel oynryarağmı 
merakla bakakalmıtlardı.- Bunun Yalnız Hamza Beyin bir kor- tayin için bilya aşağı taraftaki işaret 
bir kancıklık olup olmadığını on- kusu vardı: üzerine konur. Yukan taraftaki lb • 
lar da keatiremiyorlardı. Ali Reisin korsanlık yapması tiğe (yastığa) vuracak 9Ul'ette itilir. 

O zaman iri yarı esmer bir a· üzerine Venedik ve Ceneve do- iki oyuncudan hangisinin billast aşa· 
r..ı ğı kenara daha yakın durursa o par -
gam geminin ön direğine çıkan nanması Inebahtı'ya bir hücum tiyi başlamak hakkına maliktir. o . 
ip merdivenlere aıçradı. iki avu· yaparsa!... yuncu karan bol yaptığı müddetçe 0 _ 

cunu ağzına dayadı, bir boru gibi Bunu kartılayacak kuvvette yuna devam eder. Oyuna başlamak 
yaptı ve bağırdı: değildi. için kırmızı bilya aşağı taraftaki tek 

- He ...... yyyy! ... Nereye ıidi- Yıllardan beri damarlarında işaret üzerine ve beyaz bilyalar yu-

yoraunuz? ... Biz givur deiiliz... donmuı gibi duran kam yeniden kan taraftaki iki işaret üzerine ko -
Biz geldik, biz!... Ali Reisle arka· canlandı. Limanda duran gemi- nur. Oyuncu bir karan bolu kaçırınca. 
daıları ! ... Beni tanmıadmız mı leri tamir etmek, ~siklerini ta- ı diğer oyuncu oynama.fa başlar. iki 
be? ... Kara Yusufu tanımadınız marnlamak, Mera Valisine yaza- bil ra birbirine yapıştk kalrrsa. .uç b~-
mı?... rak yeni gemiler ve asker İtitcmek a kaldmlarak oyun ba~ndaki vazı -

Ali Reiıle küçük Hüseyin de için, kal'a.r verdi. 3 ete konur. Eğer bir oyuncu staka.yı 
onun yanına- çrkmrtlardı. Onlar Ali Reis leventLrini tepeden kuydmı.rak vurm~~ ya.r.ut TIJrma • 
a;::. bag"ırdılar. tır .... l el I l l t dan stnKanı.1 ucu ıle ·Uyayı oynatn"Sa 

naga m ar n ıç, pa n, opuz, hakkını kaybeder. Oyunu kazanmak 
O zaman ha.Ikın arasında bir balta, ok vcsair ıilahlarla donat· için yapılacak kµ.ranbol miktan eyvel 

kayr..a~a oldu. mı,tı. Levent yazılmak için gelen den tesbit olunur. Bu miktar oyun . 
- Ali Re:a Gelmi§ !... Şahin fakat alınamıyan diğer yiğitiere caların meharetine göre 2.5, 50, 100 ve

Reiain oğlu! ... ~ Görmüyor musu· de: ya daha fazladır. Eğer iki oyuncu a -

nuz? ... Kara Yuıufu, küçük Hü- - Yakında üç dört, hatta be§ ı-asında bUyük fark olursa iyi oynı. 
aeyİJ)i görmüyor nıuaunuz?... on tane gemimiz olacak. O za- )atı c1iğerinc a\"ans verir. Her parti. 

- Vay canma!... Bu ıemiyi man hepinize yer bulunur.. Sizi den sonra ilk kimin oyıuyacaiJnı ta-
neredn buldular?... • çok bekletmem. Hele Şahin Rci- )in hakla oyunu kaybedenedir. Bir 

- A'Vlamıtlardrr. Onlar- zaten ıi de kurtarırsak, o zaman koca l\aç kişi birden oynarsa her oyuncu 
balık avına değil, gemi aTIDa gi. bir donanmamız olacak Vene- sırasında oynar n kendisinden evvel

kinin bilyasını değil ötekini esas tu-
diyorlardı. dik'in altını Ü5tüne getireceğiz ... 

- Her zaman Zanta'ya , Ke- Dedi. H~psi de: 
falonya'ya kadar - açılıyorlardı. - Yolunuz açık olsun! ... 
Orada balık mı avlanır?... Ben Diye bağırdılar. ,,.. 
zaten biliyordum bu itin böyle o- Fak.at on iki ya§larında bir ço-
lacağmı !... C\W vardı ki, iri kara gözleri, ıı-

Kaçı§&n halk, akın akm sabile, rım gibi ince ce çevik vücudu, se
Şnhinin yana~acağı yere dönüyor- vimli yüzüyle Ali Reisin hoşuna 
lardı. gitmigti. Fakat bu yavruyu arka

- Yaıasm Ali Reia!... Yap.· sında sürüklemek istemiyor, ccı-
ıın !... yordu. 

Şahin Reisin esir olduğu gün· Halbuki o da Ali Reisten ayrı-
aen beri yıllar geçmitti. lne'bahü, lamıyordu. 
ilk defa olarak ba..,...m yapıyor• B · 1 f G "d h • J·- - enı a ın.... emı c er ı-

tar. 

Bilardonun bir şekli vardır ki bun
dn bilyadan evvel yasıtıklara "lastı'k
lere vurmak şarttır. Başka suretle 
yapılan karanbollar makbul sayıl -
maz. Bazı memleketlerde oyuna hu -

susi şartlar konur, bunlar karanbol 
yapmasını bilenler için kolaydır. 

(Deı.>amı var) 

nnıınnıııımmuııııııınıınnınııuıııılllflllllftlı~ 
karı§mak isterdi. 

- Sen daha ufaksın !... Deniz· 
de fırtına var, dü§man var ... Dö
vü~mek, ölmek ve boğulmak 

Clu. tinizi gö:-ürüm. Benim de babam var ... 
korsandı. Şahin Reiain yanında 1 - Olsun!... Ben istiyorum ... Bu haber çarçabuk Hamza Be

ye, kaleye kadar yayıluuf, asker 
Ye zabitler de limana inmitlerdi. 

Şimdi Ali Reia karaya çdanqtı. 
Şahin Reisin terefli aa:nt ları

m bilen halk, onu kutatmq, o· 
muzlarına almııtı. 

Demek ki ıene o günlere ka· 
~Gene lnehabtıya bol 
bol eeir, hol bol mal Ye para gele
eelr, nntrfn oJac:aklarar. 

Küçük bir balrkçı kayıtı ile 
Iİonuhk Japılmmyacatmı .c5yli-

çalı!tı ... Onu bilir3iniz siz! ... Her Babam gibi olmak ist'yorum. 
kes biliyor... - Adın ne senin!. .. 

- Kimdi senin baban?... - Sansar Osman! ... 
- Tabansız Ahmet!... - Sansar Osman mı? .. Neden 
- Taban.sız Ahmet mi?... tabansız değ:lsin! .• 
Ali Reis çocuğun yüzüne yak· - Ben en yüksek ağaçlara tır • 

laprak gözlerinin içine baktı. manırmı, en küçük deliklerden 
Onu aahiden tanımıştı. Uğursuz girerim, hiç izimi belli ebneden 
baskından biraz evvel yedi ya- her yere dalar ~ıkarmı... Onun 
§mda bir yavruydu. Alinin yanın çin köyde beni "Sansar Osman,, 
dan ayrılmaz, onun kendi akran- diye çağırırlar ... 
lanyle oynaclıiı savq oyunlarına (Devamı var) 

Yazan: 
Aka QUndüz fto.58 Alma ve başka dıJe çcv rmel 

De•let v11asınc11 koru odur 

Zeus'un aile mezarlığı geni§, n:den öldüğü iıitilen doktor Bayın ' 
mermer döıeli bir odaydı. Profe· Omikronun ölümü de hala düıün
sör: • ce •ötürürlüğünden kurtulama-

--Omorfo ! dedi. O yer çepçev· mııtır. Neye yarar ki bet yaşma 
re 3 metre derinleftirilecek, alt· riren bir ölünün üzerinde otopsi 
yanı da mermer kaplanacak. San· yapılamaz. Ve bundan ötürü adli. 
dık buraya konacak. Büyük ha· ye bakanlığı kend:ıini •uçsuz gös
banla annenin sandıklan da ata· terebilir. 
ğıya insin. Annenle babanmkiler Bunlar bilgin profesörlerin 
de orada mı? bilgisizce aöyledikleri sözler de-

- Evet. Milandan gelince ora- iildi. Onlar içlerinden inanıyor· 
ya koydunnuttuk. lardı ki Eıoe. botuna çalı!mıyor 

--Onlar da inecek. Ü&t kat düz veya çalıfrr görünmüyor. Er geç 
mermer b:r oda kalım. Yalnız bir bir gün ortalık onun yeni bir bu
adam inecek kadar 'biT demir ka- luıu ile çmlayacak. Yeni bir ün, 
pak yeter. yeni bir kazanç ırmağı Esoe:ı'e 

Om.ikronun aandığı götürüldü doğru akm edecek. Eğer onun e· 
ve on bet gün sonra profesörün mekleri ıimdiden kötürümietilir
dedikleri yapıldı. ae ün ve kazanç kendilerinde ka

Oç arkadq •• Üç ülkü ve ıönül laeak. 
arkadqı çalıımağa batladılar. Büyük bilginlerin kıskançlık· 

Omega batka 'bir güderi aldı. lan en büyük veba salgmların
Omikroyu örttüiü rüderiyi uluz dan korkunçtur. Bilginin hırsı, 
bir angı olarak cam kutuya koy• apa§ın adam öldüren bıçağından 
du ve dolabının üat köteaine yer- daha keakindir .. 
leıtirdi. Bu dedikodular ara sıra orta-

Omikronun fotoğrafını profe- bfın gevezeliğini bir kaç gün kö
eörün muaımm üıtüne koydular. rüklemekten batka bir ıeye )'ara
Maıada 'bununla altı fotoğraf- ol- mıyordu. Hele enstitünün sokak 
du. Büyük Zeua'un, kolıuz koca- duvarlarma bile çarpıyordu. 
ımm, Saro'nun, Güner:n,- maran· Prençip li.boratuvan çah~ıyor-
goz kalfasnun ve ()mikronun... du. 

Omega bergün kalkar kalkmaz Esoes'in kendince bir it bulu-
ilkönce bu fotoğrafJan ıiler, son- mu vardı: Diplomat insanları bir
ra işine ba,Iardı. birine boğazlatmağa çalışl!'. Hü-

Omorfo hergün ıeliT gelmez, kamet halkın alm terinden dina
ilkönce onlan selimlar, sonra it mit çıkarır. Halk yapdığı yıllar-
gömleiini giyerdi. Profesör Eso- ca yalnız inanmalıdır. 1 
es gençletmit gibiydi. Daha er Bilgin profesör para kazan• 
kalkıyor ve daha arkı, daha çok malt için çırpınl!'. Genç yalpa• 
çalıfıyordu. lar •• Fırtınaya dütmüt kürehsiz 

BOLOM ve inaanıız kayık gibi .. 

Aylar, yıllar bir 11n.ya gelip 
geçtikçe prof elÖr Eaoea 'bilgin 
çevrelerinde alay konusu (mevzu-
u) olmaia batlunqtı. 

Büyük tıp gazetelerinden kü
ciik antip:rin el illnlarma kadar 
hel' ıey herkes Eaoese ince ince 
çatıyor ve henüz ne olduğu belli 
olmıyan emekleriyle &lay ediyor· 
du, 

Nereden ıızmıt ise ıızmıt. her· 
kesin kulağına gitmitti ki, Esoeı 
ölmezliğe yol 3r1Yormut t 

Daha ölümün ne idüğini anlı • 
yamamıt olan prof eşörler gazet~ 
lerle hab:re konuşuyorlardı. 

Seksenine ayak basmak üzere 
olan bir adam altmıt yıldan'beri 
buna çalıtıyor, eğer çalı!Dlalan 
bir bilime dayanmış olsaydı, ıimcli 
otuz· ya§ma dönmüt olmalıydı. 
Bırakınız ölmezliği, hiç olmazsa 
uzun yaıamayı b:Je bulamamıt· 

tır. Bilim bize gCisteriyor ki bot 
~ylerle ufratan bir dimai ya ku
rumut sünger g:bi dilebilir bir 
kablık peydalı eder, yahut kay· 
natılmq koladan daha aulu yumu 
taklık ahr. Bjrici,;ne delilik. ikin
c' sine 'bunaklık diyoruz. Profe.ör 
Esoet te 'brindıini gösterir hic bir 
belge yok. Öyleyse beyni aulan· 
mıftrr. 

Ş'mdiye kadar bilim acununa 
hirçok bü'riik ivilikleri dolaman 
Esces artık bir kö!ede rarat etme
lidir. Zeuı enstitüsünde her labo
ratuvar müspet, ver'rnli çalıııyor. 
Fakat bunlarm anumda bir pren
çip laboratuvan vardır ki yirmi 
yıldanberi ne yapmıf olduiunu 
bilmiyoruz. O bir afyual gizli ola
rak l<a?mı§br.- leaoılan ldmseye 
acılmamı!tl!'. Sal(lık &kanlığı, 

bütçesini l:-" kadar tükenmez 
mi aanıyor? Bet yıl önce ~ 

Kendi libortuvanna da GÜ• 
ten itler çok değildi. Kendisi ölü
mü kaldırmak ve bu yüzden sa
T&fl yoketmek yolunda çalı§ıyor. 
Omorfo denemeleri yapıyor. Ve 
Omeıa elindeki güderi parçasıy· 
le öteyi beriyi silip parlatıyor. 

Cam kavanozlarda kedi, ltö
pek, sabalan, tavıan, böcek leş· 
leri ••• 

Bun)arm hepaine dirim a~ısı 

atılanmıt ve aonra birer yol ile 
öldürülmüttü. Dirilip dirilmiye
cekleri bekleniyordu. 

Esoea, Omikronun ölümünden 
sonra inaanlar üzerinde:: dener.ıe
den vazgeç.mitti. Bu denemeleri 
yapmak hırsıyle yapmamak dile
ği bergün içinde çarpıfıyordu. 

Onun yalnız bir insanı vardı 
ki bütün denemelerini, araştrr
ınalannı onun üstünde yapıyor• 
du: Omikronun kargacık burga
cık gövdesi ... 

Bu üç.üncü &ra§tırıııaydı. Her 
iki yılda bir Omorfo ve Omega 
ile mezara girer, Kur§un sandık· 
tan Omikroyu çektirip çıknrlır 

ve ara9tırmalarına ba§lardr. · o. 
mikro çürilmemifti. 

Midesi, barsaklan tcınizlen· 
mit bir halde ve koyu kahve ren• 
gi bir mumya kurusu gibi duru
yord~ 1 

Elektronlanmıı bir makasla 
yüreğini çıkarıp aldı. Kara ciğe
r~in alt ucundan küçük bir par· 
ça kesti ve ince bir platin iğne ile 
beyninden iki damla çekti. 

Mezara ridit geliı çok gizlt 
tutuluyordu. Omorfonun otomo
bili giinün alaca kan.nlığmda 
gelir profesörle Omegayı alıp ~ 
ve götürürdü. Gün iyiden iyiye 
ağarmca iki üç güzel ve taze çi
çekten çelenk alıp mezarlığa gi· 

diYorlardı. ~(Devamı var) 
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_ Burada kimıtt yok l -dedi. 
_Ne fena koku var .. Siz de 

duyuyor musunuz? 
- Evet ... Ben de farkına var

drm... hte onun için ki pencereyi 

açtım. 

Geri döndüler. Apğıya indi-

ler. 
ismet, kocuının yüzüne doğ

ru eğilmitti. Nuh, gözlerini açmq 
bulunuyordu. Y aralınm nazarla
rı Dirayet Hanıınm üezerinde te
v~kkuf etti. Sonra, Rifata çevril
di. Yüzü hafifçe buruftu. Deli
kanlı inledi. 

Dirayet Hanmı, hizmetçiye: 
_ Haydi, koş, lnzım, doktor 

çağır! -eınrini verdi. 
Nuh, artık tamamiyle kendine 

ge!ıniıti. 
Gayet sakin olarak: 

- Omuzuır.dan vuruldum! -de 
di. 

Sonra, poliı hafiyesine dön
dü: 

_ Onu gördünüz mü T 
Rifatın yüzündeki hatlar te

kallii5 etti. Cevap verecek yerde 
istintak etti: 

- Nerede bulunuyordu? 
Yaralı, baımı çevirdi. Odanm 

köıesine baktı. Pencerenin yanını 
•öıterdi. 

Rifatı 

- Orada mı? -diye 1ardu ... 
Öyleyse, girmeden evvel onu gör
meniz llzmıgelir? 

-Hayır, yataioı arlranniı 
ıa.'ltlanmqb. Oraya bilz61mft!tll. 

- Kendiıini teıhu edebDdi
..tiz mi? 

Yaralı, bir hareket J.apmak 
istedi. Fakat, bu hareketinden 
dolayı bir yeri afnmıı olacak ki 
istirapla haykırdı: 

Gözlerini kapıyara{i! \. • 
- Hayır! -dedi. 
Kapı çalmdL 
Dirayet Hanım, Adnan Be,İn 

odasına.- girdi. 
Pancurlan anladı. Dqarda 

'bir otomobilin durduimm aördü. 
Hizmetçiye: 

- Haydi, ait, aç! -enuiııi Tel'* 

<!i. Murat Bey ıeldi. Kendisini 
salona aL 

Rif at, bizınetçinin arkumdan 
citti. 

- Murat Bey mi dediniz? 
- Evet ..• Murat Adil Bey! 

-16-
• • • • • • 
Murat Beyin ziyareti ancak 

hir kaç dakika sürdü. Dirayet Ha 
nım, ona bütün macerayı anlat-
tı ve yaralının yanına çıkarak 
kendisini ziyaret etmesini söyle
di. Fakat Murat Bey: 

- Bir haıtanm yanında sükUn 
olması elbette müraccahtır ! .. de-

di. 
Ve sonra ilave etti: 
_ Aktam iizeri yine ujrar ve 

hatırını aora.nm. Her hangi bir 
hizmet için size fay dam dokuna

bilir mi, Hanımefendi? 
Dirayet Hanun: 
_ Teşekkür ederim. Dokto • 

ıu bekliyorum! • dedi. 
_ Polis haberdar edildi mi? 

- ..... 

göre polise mutlaka haber ver . 
mek lüzumunu dütünmemi9ti. Da 
ha doğrusu, bütün bu itleri po . 
liı hafiyesine bırakmı§ bulunma
yor mıydı? 

- Böyle haberin verilmesi mut 
laka lazım diye mi dütünüyorsu
nuz? 

Misafir, bayle bir suale pek 
ta§mıt göründü. 

- Aman, nasıl olur? Nuh pek 
yaralı olduğu halde, poliıi haber 
dar etmekten mi çekiniyorsunuz? 
Bunun pek zaruri olduğu kanaa-
tindeyim... Zannedersem, böyle 
bir mevkide kalınca, kim olursa 
olıun ...• 

Cümlesini bitirmemişti. Hayre
ti o derece büyüktü. Fakat ıöz • 

lerile muhatabı üzerinde müessir 
oldu. 

- Mademki böyle düıünüyor -
ıunuz •• 

Erkek dedi ki: 

- Bence, yapılacak ilk it l>u ol 
mak l&.::ım gelir. Dü§ünün ki, bir 
cinayet İ§lenmiı, belki de Nuh 

Beyi öldürmeğe kastetmiıler ... 
Belki de, kim bilir ..• 

Dütündü: 

- Hem, yarasının da ne atır -
lıkta olduğu henilz malUnı değil .. 

- Doiru, doiru... Hakkınız 
varl ••• 

Yavq yavaı, hldiaeler, evet 

timdi, banıbatka bir manzarada 
ıöriliiUyorau. 

Yerinden kalktı. 
- Eter liltuf buyunınaım ... 

- Hiç bir 19yden endite et -
meyin l Ne li.zrmaa bepaini derhal 
yaparım. ~nlilDGzil ferah tu • 
tun! 

Bir mGddet acmra, Murad, a • 
ald9.111ordu. 

Nuaret ile Kadriye, pek az son 
ra da Adnan Bey avdet etti. Di -
rayet Ha.mm, o nrada, odada, 
yualmm yamada idi. 

Doktor, ıaaat bire dofru ıe1di. 
Yara, Nuhun hayalını tehlikeye 

solnn•ınakla beraber, bayii apdı. 

Kuıf11Dt Yilcutta kalmıfb. Çıkar -
ma ameliyab kolaylıkla yapıla • 
mazdı. Hastaıım bir hastahaneye 
nakledilmesi zanıretini ileri aür • 

dil. Yahut, ameliyab, civarda o • 
lan kendi evinde de yapmak ka
hihnif. Oraya nakledilmesini is • 
tedi. 

Saat on dörtte polia komise • 
ri Vedat Beyle Rauf Bey geldi
ler. 

Dirayet Hanım, kendilerini ka 
bul etti. 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzisi 
86tün eıklar hep 

r>rada giyin rler 
• ler keseye ve 
arzuya uygun el
bisenizi ancak 
orada yaptıra· 
bilirsiniz. 

Amerika dan 
rey vermek ü· 
zere Sar' a ç:ı· 
ğll'dan 350 
Sarlınm bü .. 
tün maırafmı 

~I manya nın 
verdiği ya~ıh -
7or. 

Ancak, bu 
Otomobil hddlse- :naarafa mu • 

si esnasında kabil bunların 
Hilcuma uğragan ana vatana rey 

Almon T.ın vermeleri 98-rl 

k:>9ulmutturt 
Diğer taraftan, Sar hiikamet 

komisyonu reisi Miıter Knox' .. 
den, Sar polis1nde bulunan 
Alman milliyetçilerinin hıra • 
kılması istenmiıtir. 

Sar' daki beynelınilel polis. 
Sar ahalisinin arası timdi 
çok iyi gittiği yazılıyor. lnaili:ı: 
askerleri futbol maçlarına çafı
rılmakta ve halis nazi olan Al -
man Sarlılarm kahvelerindeki 
arkadaşlık hiç gürültüsüz ıeç • 
mektedir. 

Sar'ın bugünkn va!Ziyetinden 
reye müracaat günU olan 13 Ka-
nunusani için herkeste limitler 
fazlalaımakta ve 0 gti.nilıı sa.kin 
geçeceği zannedihnektedir. 

=[RADYO.:[ 
BugUn 

ns Bb. V~VA, UM I& 

18 Dana. Sözler. 19,0lS B&ftt mu.od. 
19,,15 Sözler. 20 Haftt mu.tld komıerL Alı:-

tuallte. 20,30 Pltk. 20,(15 Haberler Ta. t1 
Robert Stoıztm (Bir tek ree-) t.1m1f opeoo 

reDt temam. ıa,u ftekl&m konMtl. 23,so 
ana. 2' SöZler. 24,015 Dana. 

8S8 Kbz. PBAG, '70 m. 

1T Keman retakatt,ıe komar. Mı.Ser. 
18,M Almanca Pl"O&'l'&JD. 20,0CS PWr. sa.
ter. 20,20 P1&Jc. 20,30 (8ecret) iJdJnU 

Smetananm operam. 23.115 Plak. Haber· 
ı.r. 23,215 PWt. 21,80 Bermaım Schram 
ıneı t.a.kmu. -

1'715 Kbz. MOSKOVA, 171' m. 

l'I' ,80 Parti programı. 18,80 Kmlordlı 
ııqrtyatı. 19,30 Kollto.z :tıeşrlyatr. 22 Al-

:m~epiyat 23,<>ş ll'ranmca. Jt,OG ,. .. 

PABts, (Kı. dalp.) 19 m. • 

Uzce1' K.onaer n&kU. l& Baoeı1er. !ııal
h&berler. 115,40 Deı:ıJ.z haberiert. 115 l50 

Paria hayatı. 16 BıS%ler. 18,!0 H&nr)' ;o
nı&mu:n idaresfnde bltyük koııatn'. 

81( Khz. Bl:Jtt.IN, 1158 I& 

13 Spor. 18,315 Operet popQr!.11. 10 

(Vae Euch gataeıt) bıhnu ilkte- 21 Sonaıt 
ko!lM11 ve ka.n,ık orkestra konaert. 23 
Haberler. 23,20 Spor haberlerL 

Ml5 llhz. BUDAPEŞTE, UO m. 
16,50 Konser orkestra$. 18,ıo Sö.tl 

18,4.0 Harpa ve klarfnet. l!J,30 M' er, 
20 Mac uaJJaıi. 

ar p.rlnıa.n. 21 l!!OZler. 21 n -. .. 
!ilk • ---operalardan. 23 Ha .. _ .... er .... .,,. y 
1 8.Zl ' u.:ı&ı ' -~ AY• 
ı ıı e.r konaert. 24 Salon blullikLsl. 24 46 

c;;ingene mwılklst. • 

IS92 Kh&. VlYANA, 501 m. 

18,10 Şen hlltA.yeler. 18,86 Pllk. 19,25 
Radyo orkeftı'aaı. (l4ax SchOnhertn ld&r. 

slnde). ~1 Haberler. 21,10 Harp& ile §&rla

lar. 21,4.15 Edebiyat. Muslk1. 22,4.15 Ha.ber· 
ler. 22,55 Dans. 1 Bud.ape~ ııaktL 

9150 Khz. BRESLAU, 118 m. 

18,05 Bando nıuzlka. 19,()Ş Berl.lndtıll 
nakil. 21 Yeni len& ne§riyatı. Z3 Haber
ler. 23,30 Dans ınusiklst. 
22,15 Ha.ık danstan. 23 Haberler. 21 lf 

Tefrika rto.128 

içinde okunabilen an.::ak dört 
sabr ya var, ya yoktu. 

Kulübenin içi oldukça ka -
ranlıktı. Murad, bu satırları oku
yabilmek arzusiyle dı§arıya fır
ladı, iyice gözden geçirdi. Bu • 
ıutmuf, kirJenmiı kağıdd"aki ya -
zıların okunabilecek satırlanmn 
bile okunamaz bir halde olduğu
nu görünce, adeta üzüldü. 

Bu kim bilir, kimin ya:ıısiydi. 
O da muhakkak kendisi gibi bu 
büyük ormanda yapayalnız ya~a
mıt birisi olacaktr. 

Yalnız bu nokta, mer3.kını U· 

yandırma11 için kafi bir sebeİ> 
teıkil ediyordu. Okuyabilmek i
çin gözlerinin bütün kuvvetini 
sarfetti. Yazı Türkçe idi. Hele 
bu, Muradın büsbütün merak -
lanmaıına ıebeb oldu. 

Ancak ıu kelimeleri çıkara -
bilmiıti. 

" •• Vuz.. dükten sonra artık 
hana dünya.. an oldu. Yaıamak 
iıte ..• fakat Murad •.. ,, 

Kendi adınm geçtiii böyle 
kliıddaki okuyamadığı noktala
n sökmek için tarfettiği kuvvet 
Muradı ideta yormuftu. 

Acaba Vuz Yavuz mu olacak· 
tı? 

Bu kliıdı bawı mı yazmıttI· 
Bunlan halletmek müfkül ol· 

malda beraber elindeki şu kağıd 
parçasmm "Evet,, dedirtecek üç 
kelimesi vardı. 

Yavuz ölmüt olacaktı. Evet 
muhakkak ölmüş olacaktı. Baba· 
ıma dünyayı zindan yapbrabile
cek bundan başka hadise ola • 
mazdı ! Ölümünü istiyordu. Fa • ,...._ 
kat Murad .• 

Evet.. Hiç ıüphe yoktu.. Bu 
satırlar babasmm yazısıydı. 
Türkçe olması bunu isbata kafi 
gelmiyor muydu? 

Murad, bu dakikada, bura -
dan ayrılmak kararını değiştirdi. 
Burada kalacak ve ertesi günü 
gündüz gözüyle öteyi beriyi ka • 
nfhracak ve şüphesini giderecek 
deliller elde etmeğe çahtacaktı. 

ıslanmıyacağını sanıyordu. 

Kendisini yağmurdan koru • 
mak için bir hayli güçlük çekti. 

Y ağınurun bu hızı ancak be, 
dakika kadar devam etmişti. Fa
kat bu bet dakika içinde yaptığı 
karışıklık görülmeğe değerdi. 

Kulübenin ıağlam görünen 
bir tarafı da çöküvermi~ti. 

Murad, yağmur diner dinmez, 
kulübenin tamamiyle yıkılmum· 
dan korkarak dıf&J'IY& fırladı. 
Güneı bütün ihtipmiyle görün • 
müftü. 

Bet dakika eYVelkf fırtma ile 
timdiki güneı ve ıakinliiini in • 
ıan havsalaıma sığdıramıyordu. 
Vakit kaybetmemek lazımdı. 

Murad, kulübeye tekrar gire· 
bilmek için bir hayli tereddüt et
ti. Eline aldığı büyük 'bir ağaç 
parçasiyle ötesine beriıine kuv • 
vetli kuvvetli vurdu. 

Yağmurun çöktürdüğü nokta· 
dan baıka biç bir yer yıkılma va
ziyeti göstermedi. Arbk tehlike -
sizçe içeriye s-irip dolaıabilir, ö • 
teyi heriyi arayabilirdi. 

Yanm saatten fazla her yeri 
kanı karıı gözden geçirdi. ilk e

le geçirdiii kiğıd parçasından 
baıka bir 9ey bulamadı. 

Yalnız, üç tane pntlanhııf ok, 
bir tane kırık yay, ufak ağaçtan 
oyulmut bir bebek, iki üç san -
dalya parçası, iki demir halka ..• 

lıte bütün ele ıeçirebildiği 
ıeyler bunlardan ibaretti. 

Bunlarla baba~ınm kolübede 
oturduğuna nasıl ihtimal ' ne : 
liydi. 

Murad, bir müddet dalgın o • 
durdukt:ln sonra bir defa da ku
lübe ho.ri '11i gözden geçirmeyi 
karar:.::. - · · · 

Dıia,:. · \ b. Göze çarpan bir 
fevkaM ,.t 1 

• • göremiyordu. Yal • 
nm uzakt bir ağaç üzerine bağ
lanmıf bir ip vardı. Bu niçin bağ
lanmıt olabilirdi. 

Acaba bir ıalıncak olarak mı 
kullan:lmı§tı· 

O geceyi büyük bir heyecan İ· 
çinde geçirdi. Hele civardan ku
lübenin içinde bağırıyormuf. 

hissini verecek kadar kuvvetli 
kükreyen arslan aeslerinden uy • 
kusu büsbütün kaçtı. Daha sabah 1---·-----------

olmadan gözlerini araladı. Kıv .. D k 
n1ıp uzandığı yerden doğruldu. ıınııııııımıııı.., O tor 1111ıumnınm ' ı 

Galiba bava bozacaktı. Bir Hüseyin Osman I 
den bire büyük bulutlar toplan · • . 
mıt ve bunlar kulübenin üstüne ~ Hasekı hastanesı I 
değecek kadar inmişti. ı- dahiliye mütehassısı ı 

Filhakika tahmininde aldan.· ~ Lfı ' eli Lütüf Aparbmanı saa t 
madı. Büyük gök gürlemeleriyle E 4.7 e !·adar Telefon 22459 
kan,ık şiddetli bir rüzgar çıktı L nlllll ıııımı:ı ıı: 1111CR11mıııııuıııııpı11 an .ı mınıun 
ve arkasmdan bardaktan bota • 
nırca.sına yağmur yağdı Kulübe
de densisini muhafaza etmek iın
kinı yoktu. 

Her yeri akıyordu. Dışarda 
bulunsaydı, belki bu kadar da 

FiTRE - ZEKAT 
Fitre ve zekatınızı Tayyare Ce

miyetine veriniz. Bunlar Hilali
ahmer ve Himayeietfal cemiyetle
ri ara"ında kard tçe pnylaşılır. 

Dau mustklııl. ' 

----------------- •••--•- Bu akşam: Şehındebışında ---••f!a. 
Yeni T U R A N TJyatrosunda Devren satılık 

dUkkAn (Sabık Millet tiyatrosu) 

Bakırköy İstasyon karıı•mda N A Ş İ T T E M S İ L L E R I• 
Bahar kıraathanesi içindeki te-
lefon, Sen marten markah bilir- O U'fUtu EÜRHAN ince saı heyeti lconıer 

Dirayet Hanım, S".ıstu. Murat 
Beye ne cevap ftl"eCe!ini bilemi
Y?rdu. Doğrusu, son şatkmbğı i · 
~de yeniden doğan bir vaziyete 

lstanbul Yeni
poıtahaoe kar· 
şısında Foto Nur 
yanıoda Letafet 
hanında. 

' 

lo, ve sair etyasile devredilecektir. (KOCA i STER i M) vodvil 2 pe de 
j . lst::.enlerin içindeki müateci- j ( Ç I L G I N B AY) ksmedt 1 perde 

nne muracaatları. (3664) ----• Raks • Varyete • Sololar • orıj nal raks 
Telefon No. 16101. 





Garbi Afrikada, Portekiz hü· 
kUınetinin Anıola müstemleke· 
ıinde üç dört teyyah bir olmuf, 
erf ane ile ıeyahat ediyorduk. Ka· 
tukolo ismini tatıyan,· ormanlar 
arasında kaybolmut bir kiiye gel· 
ıniştik. Bu göyde Suza Lopes Por
tekiz hükümetini temıil ediyordu. 
Bize yatacak yer olarak evini 161· 
terdi, gittik. Bu eT, bir nevi aırl 
kulübe idi. Suza Lopeı kaKrııryle 
beraber oturuyordu. arııı, 
bir beyaz Ruıtu. Suza Lopeı bizi 
iyi bir surette kartılamtfb. Evve
li, arkadatlarırnm kim oldufunu 
ıize tanıtayım. Biriıi Yorge Ma· 
deira ~mini tafıyordu. lıpanyol· 
du. Otekiıl Pariıte tanıfllllt oldu· 
Jum, Aııri Trö idi. OçüncilıU de 

ben. 
Ak,am oldu. Y emele oturduk. 

Fakat bilmem neden, bu yemek 
bana biraz tuhaf ıelmitti. Herke• 
"ıuıuyordu. Sofrada, Uçümilzden 
ba,ka, SU2a Lopeı, kanıı Olıı•~ 
Angoda valiılnln emir zabiti Fer
rera ile yakın bir batka köyde me 
ınur olan bir Portekizli ile karıll 
vardı. 

o ga herkeıe, eofrada bir ek· 
ıiklik olup olmamuma dikkat e
diyordu. Suza Lopeı ıusan bir a• 
damdı. Kalın bir enıeıl, kGçUcük 
fakat çivi gibi bakan ıözleri var· 
dı. Ortadaki ee11izlili ridermek 
ma!:ı:s"' •lile Olga'ya ıordum: · 

- P.ariıe gitt~nİ'l: mi Madam? 
Bilmem neden bu ıuatim ıof· 

radaki ıoğu'kJuğu arttırır yibi ol· 
du. Fakat Olga derhal ceyap Ter· 

di: 
- Nasıl g'tmedi.m, hatta orada 

bir kaç ıene lmldım. Beyaz Ru 
olarak doğrudan d<'ğruya lstan· 
bula, ıonra da Pariıe gitmiştim ... 
fakat artık o zamanları unuttum 
bile ...•• 

Tekrar btr sük\tt oldu. lnıanm 
hazan garip ısrarları tutar. Ben 
de böyle bir haleti ruhiye içinde 
idim. ille ortalığa neı'e katmak 
istiyordum. Onun için de net'e 
diyarı olan Pariı üzerinde ıırar 

ediyordum. Ayni iuali bu aefer, 
Ol&anın kocaaına ıordum: 

- Siz, Möıyö Lopea, ıiz de Pa· 
riae ıittiniz mi? 

Suza Lopeı, garip ıarip yüzü• 
me baktı ve kuru bir ıeıle: 

- Aala! 
Dedi. Sonra 8nünde duran 'f'İı· 

ki bardaftını bir hr ı 1ede çekti. 
Ev aahibi, bizden özürler dili

yerek ancak ikiter ikiıer yatabile
ceğimizi, fazla oda11 oLmadıfını 
anlatı. ben, lıpanyol arkada,ım 
Y orae Madeira ile bir odaya düt· 
tilm. 

Yataklarımızı ıHıteren Olga 
çekilir çekilmez, Yorıe boiuk bir 
sesle: 

- Ah, dedi, ne diye Pariiten 

bahsettik? 
Y orge odada bir aıağı bir JU· 

kan geziniyordu. Kendiıine cevap 
vermeğe kalmadan: 

- Olga, dedi, Pariste iken be· 

nim metresimdi. 
Şaşırmış kalmı,tım: 

- Fakat, dedim, buraya geldi
iiıniz zaman onu tanımıyor gibi 
hllreket etmiştin! 

Beni dinlemeden devam edi· 
)'ordu: ~ 

-. Ona çılımcatma ıenıiatim. 

.. Ormanda foaforlu iki g<Sz görilr gibi 
olduk., 

Jorgcnin kolu, ölmO' otan Olganm 
beline sarılmıştı. , 

Bir gün kendisini, Kupol' da gör
düm. Gavet şılttı. Fakat cebinde 
yalnız elli santim parası kalmıştı. 
Bütün beyaz Ruslar gibi, son pa· 
rasıyle tuvaletler almış, ve kendi
sini cereyana bırakmağa karar ve 
rerek müşteri aramafa çıkmıştı. 
Tesadüf karşısına ben çıktım. O
nu aldım, ve tamam bir sene ona 
saadet nedir tattırdım. Olga, be
nim için hayatımın merk'!zi ol
muştu. En küçük arzularmı der· 
hal yapıyordum. Her'~es, bizi kıs· 
kanıyordu. Bütiin arkadaşlarım, 

yalnız, bir gün Manuel Sinao i
simli ark1tda~ım, Olga ile beraber 
beni bırakıp 1taçtılar. Haberim bi 
le olmad<'.n dört aydır sevi~iyor· 
larmı•, nihayet kaçmağa karar 
verdiler. Sinap bana, tamam bir 
sene sonra bir rneklt•p ya?dı. Ban 
den af talep ediyor, fakat kendi
sinin de büyük bir felakete uğra· 
drğmı, 01~a'vı nasıf ben~1en ka. 
çırdryşa, bir haıka!ının da onu 
öylece kendisinden kaçırdığını 
anlahyordu. Olgayı kaçıran bir 
Portekizliymi~ .• ismini bu akşam 
öğr,,.ndim. Simdi anlıyor m,-~--n? 

Her şeyi anhyordum. T e~a
diif, garip bir tesadüf bu eski sev 
gili'eri A(rikanın bir o~anını i · 
çinde karşı kar~ıya çıkarıyordu. 

- Peki, diye sord•1m, onu ar
bk unutmuşsundur. Öyle eleği) 

mi? 
- HaJll', dedi, eskisinden faz· 

la sevdiğimi bugün anladım. Ve 
aen Parisi hatırlatınca ..... 

- O halde yarın hemen gide
lim. 

- Olmaz. Hem yarın bizim 
şerefimize bir av hazırlandı. 

Ertesi gün, Y orge sıtmaya ya
kalandığını bahane ederek aya 
biz· mle beraber gelmedi. Yalnız J 
biz çıktık. Ben Lopes ile beraber ~ 
ilerliyordum. Bu adamın nişan- 8ir otofr tayyare uc;uş halinde .. 
cılığına hayret ettim, \'e h~yran· Son zamanlarda gazetelerde tu. Bunu r,örtince clurub d~nlen • 
lıf;n . .ı kcndisinJen sakJamadım. ııl.zık şu menide haberler görü • meden, biribiri arkasına mütead • 
Lopcs, te~ekkiir makamında, 6 yorunuz: "Bir ctojir tayyaresi • did tayareler inşa etli. Bu tay • 
aralı!< ön;;!'!1i;zden k~l!:an bir ku- nin tecrübeei' muvaff akiyetle ya• yarelr bozuldu. kırıldı amma o • 
şa ateş etti. Mesafe yirmi metre pılmıştır.,, nun sabn tükenmedi. Nihayet 
kadar vardı. Kuş dü;til: Muhtelif yerlerde resimlerini 1923 de Kutro ViyantesCle 15 

- Bakınız! de görmüt olacafın12 veçhile, o- metre ve 1924 de ViHakubleyd~ 
Diye i~aret etti. Gittim. Bu tojirler kanatlan olmıyan, fakat 300 metre yükaelmeğe muvaffak 

bir küçücük, amma çok küçük, i· buna mukabil aynı hizmeti gör •. oldu. 
deta nikel 25 knruşluklar kadar mek üzere üıtünde büyük bir per· Bu ıon tecrübe esnasında bet 
küçiik bir kuşcağızdı. Dotruau vanesi olan tayarelerdir. Bu tay. kanattan müreltkep ufki pervan.,_.. 
müthiş bir nİ§ancı. yarelerin timdiye kadar bilinen- )er tayyare hareket etmeden ha • 
Akşam üzeri eve döndük. Jor· lere olan üstünlüğil hemen he • !atlarla döndürülmüt ve 80 metre 

ge'nin ııtması hafiflemiıti. Bi • men amudi bir vaziyetle kallup gittikten sonra tayyare hAvalan • 
zimle berabet y~meğe oturdu. inmeleridir. Bu sayede tayyarele- mıştı. llk otojir artık doimuı de • 
Sopes, içkinin ııtma için iyi gel· rin muhakkak bir "ta17are mey • meldi. 
diğini söy)iyerek ona ve bizi de danı,, ndan hareket etmeleri mec Otnjirlerini teltemmül ettire et· 
artmaya yakalanmamız için bi- buriyeti ortadan kallanaktadrr. tire Dö la Sie"a nihayet 1928 de 
ze bol bol viski ikram ediyor, "Otöjirlerin babası,, diye anı: 225 beygir k\ıvvetinde bir motor· 
kendisi de içiyordu. Bilmem, ki. lan Dö la Sierva adla bir lspan· la ve saatte 155 kilometrP ıürat 
min aklına geldi -zaten kafalar 101 delikanlısı kendiıinde taYJ& • yapan C7 markalı otojir ile Mant 
da tütsülenmişti ya- ıece avma recllltle kartı fevkallde bir inci • denizini aımaya muvaffak oldu. 
çıkalım dendi. Burada gece avı ab duJmUt ve nihayet 1917 J1 • Ufki pervaneler saniyede 120 
meşhurdu. Ve gece, leopar avı- lmda lıpanyada ilk defa olarak. devir yapmışlardı. lnit paratütle 
na çıkılırdı. Otomobillere binerek 6ç motorlu hir tanare \nşa et· lnl~ten daha emin ve 7avaı ol· 
ormanın ortaama ilerledik. Av ye· mitti. O nkit Jİrml bet J•tında muştu. 
rine gelince indik. Hepimiz, f&P· idi. TecrllLeler etnaımda tana • Ufki p!nanelet timdi ·motor 
kal:::rımrun Uzerine birer elekt· nslnde ~ıkan bir lnza •• lcalım iıledikten sonra huıual tertibat 
rik lambası koymu~tuk. Huıual hayahna mal olacaktı. Tanare ıayeainde kendiliğinden hArekete 
bir trtibat ile pili cebimizde 0 • ıUtatlni kaybebnlf, J9h dolru ıelnıekt• Ye otojir kalkacaiı za • 
lan ba lambalar sayesinde elleri- hn1a dUtmele batlamııtt. Böyle man tekerleklrin freni açılmakta, 
miz yalnız silahla metrul olabili. bir bldireden kutrulmuı mucize 3tojir .le birkaç metre ıonra 1ıa .. 

yordu. Ben gündüıı olduğu gibi lcablHnden bir tali iti olmuştu. valanma?da idi. 
Suza Lopes i1e Uerl'yordum. O nkit delikanlı, tayyarenin ha· Otojircle ıürat kaybetmek yü-

Bir aralık, ormanın ıılc bir ye- vada durmak tertibatile hareltet zünden tehlike melhuz dt>ğildir. 
rinde, Lopeı ile beraber ller!er • ve ıUrat tertibatını biribirinden Çünkü ıür'at kaybo!duiu zaman 
k:n, etraftan bir hışırtı duyduk. aymna71 düşündü. Tayyarenin otojir yavaf 1a••t dunnakta, ni • 
Bır an, fosforlu iki göz g6riinür dildne lnlh, ~tltmaıın~ ufra,anlar hayet olduğu yerde amudi olarak 
~ihi oldu. Lopes :vılclırım gibi bir ile hlrllk oldu ve ufki pervaneler yere inmekte, yere inerken de o .. 
hareketle tüf eini omuzlıyarak a- hattkında tetldltata girişti. tojiri lstendili yere ıevketmek 
te~ etti. Bu arada Hclikopler. Jirophan kahil olmaktadır. 

- Bir leopar idi, dedi, herhal- gibi adlar verilen bu cinsten tay· Artık motor durması yüzün • 
de vuruldu, fakat zannetmem iri yareler in~a edilmiş . hattA Heli • den vuku bulan kazaların bu ıu .. 
ölmüş olsun. Şimdi, tehlike ik; kopteri,; Ohmih~n •dı verilen bir retle 8nilne geçilmiştir. Son za • 
misli arttı. Zira, bu hayvanlar. iayyarenVı tecrübeleri hile yapıl · manda Dö la Sierva otojlrin ufki 
insanı gelip arkadan basbrırlar.. mıştı. Fakat ne de .olsa bu tecrü • pervanesinin kanatlarını da mü· 

Ne yalan ıöyliyeyirn, içime bir beierden g~ne havada tuknmak teharrik yapmış ve bu suretle fır· 
korku girmişti. Lcpeı'in yanına için süratin yardımına ihtiyaç ol· tınalı havalarda rüzgarın kanAt • 
biraz daha sokuldum, tü(eğimin duc!u anla!!ılmrtı. lar üzerine tesir ederek otojiri de-
kah~asım d~ha ziyade ttlchm. O vakit Dö la Siervanm aklına virmcmesi veya kaldırmaması İ · 

- Dikkatle iierliyelim. kanad yerine kocaman ufki per • çin onları istenilen iatikamette 
Yavaş adımlarla, ve h'!r adım vaneler ikame etmek geldi. Tay· devşirecek tertibat vücuda retir · ,. 

da geriye dönüp bakarak ilerli- yarelerin kanatları kaldırılacak, miştir. 
yorch,k. Birdenbire bir hışırh ol • yerine bir direk üstüne ufkt per • 15 ile 25 metre bir saha dahi-
du. Bu, cbh~ doarusu, bir Eı8dtı vaneler konacaktı. )inde 17 derece meyi ve saniyede 
idi. Acaba döne dolata otomo- J;:vveıA pervaneleri burma las- 4,25 met;e ıilratle yükselen oto· 
hi!l!!rin oldl•ğu yere mi' ge)mj,. tikle d:>neiı oyuncak bir nümune jir geleceğin en emin hava nakli· 
tik? fk;mizde durduk Bir an din~ yapıldı. Bu oyuncak tayyare uç • ye vasıtası olmaya namzettir. He
letlik. Fısıltı telcrat bn~ladı. iki •""""'"''"""'·-·-·""111mm-ıuaıımım•n11mom...,.•-•• le qemiierin güvertesine konup 
adım .daha attık, 'Ve il~rde yap- mıştı. kalkmasının mümkün olması ona 
ra'dar ftrasında gözlerin pırılda- - Ah ne yaptın? Ne yaptın? ! d~niz harplerinde büyük bir me•- . 
dığını duyduk. Dedim. Deli gibi gözlerini ba - ki ve ehemmiyet \'ermektedir. 

- Lopeı ... Dur!... na çevirdi, gayet ıakin, beni aü- Son İn§& edilen C30 otojirinin 
Fakat o ço!~tan tüfeğin; o~uz- könetile dehıetten titreten bir bütün hamulesile beraber azamt 

lamıt ve ild kere ateş etmişti. sesle: sikletinin 815 kiloyu geçmemesi 
- Ne yaptın? Bedbaht!.. - H'ç, dedi, leopar zannettim. ve ufki kanatlarını kendi üıtüne 
Lop~s ileri atılmı"'h. Yolun ke- insanı gelip arkadan bastıran d~vşirmek mümkün olduit•rdan 

narında bir otomo'1 il duruyordu. hayvanlardan nefret ederim. çok yer b.•tml\ması onun &Jl'IC& 
Bıı It~ndi otomobili idi. • • • aayılı me2lyetlerindendir. 

- Olga ! Ertesi ıUn, Fransız Mkada- Otoi;rler havada uçuş yolunda 
Diye deli r,ibi haylurd•. tnnla buradan ayrıldık. bir ihtilal yapacağa benzemekte-
Otomobilde Olıa ile Jorge Herkes, Olga ile Jorgenin bir in yerini tutup tuhnryacaklannı 

vardı. İkİ!İ de ısöz!erinclen vurul- Jr@!.--:aya kurban JİUiklerine kani in d yerini tntnp l"\1tmryacaklannı 
muılar ve 8lmtıılerdl. Jorge'nla t•L · yakm bir istikbal biae ıeatere. 
kolu Olaa'nm helinde anlı bJ. j .. 'YO~U . cektit .. 
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• 
insanı korkutan 
( ~bir söz: Rejinı 

Size, zayıflanıak için 12 
günlük bir liste veriyoruz 

dum: 
- Canım §U rejimden ne çıkar? 

Sanki büyük babamız, annelerimiz is- l 
tedikleri kadar yemek yemiyorlar mıy
dı?. Neydi o hamur tatlıları, börekler, 
lokmalar, tatar börekleri... 1 

Bu gibi!ere verilecek cevabım 

var: j 
- Büyük babalarımız ve anneleri· 

miz şamdanla aydınlanıyorlardı, siniler- 1 

de, bağdaş kurup oturup yiyorlardı .• 
Sonra sedirlere uzanıp: "Kız, ikbal .. 
gel şu bacaklarımı biraz basbr.,, diye 
ayaklarını güzel bir halayığın ellerine 
terkediyorlar, kupa araba!an ile gez -
meğe çıklyorlardı. 

Halbuki timdi öyle mi Elektrik, 
sofra takımlan, otomobil, spor... Ve 
daha neler. 

Mademki fennin bulduğu bu teyle!'i 
1 

kullanıyoruz ve bundan memnunuz, ne 1 
diye gene aynı fennin tavsiye ettiği 

rejimi istememezlik ediyoruz. Doğru· 

sunu isterseniz, yegnne sebeb pis bo· 
gazhktır. 

Hakikatte bir rejim ikidir: İyi re
jim, fena rejim.. Rejim İyi ise her• 
kes beğenir ve yapar. Öyle değil mi, 
Hem insan rejim yapıyorum diye İste· 
diğini yememeğe mahkum değildir. 

Çünkü rejimi bir nevi mahrumiyet i!e 
kantbrmamahdır. Rejim, sadece bir 
nevi tagaddidir. 

Çünkü eğer çok şişman İ!'eniz, mu
hakkak bir zaman olmuıtur ki çok ye
mek yemişsinizdir. Bunun için rejim 
yapmadan zayıflamanız kabil değildir. 

Size &§ağıda on iki günlük bir ye
mek rejimi vereceğiz. Bu rejimde sizin 
için yeni olacak bazı yemekler görebi
lirsiniz. Bunlan yapması kolaydır. 

Soruşturun, nasıl yapıldığını öğrenirsi· 

niı:. 

Y alnıı:, rejim yapıyorum diye ak
fAlll saat sekizde yatağa girip ertesi 
gün öğleyin kalkarsanız ve ekmek yer, 
§Al'llb, bira falan içerseniz, bu rejimden 
hiç bir ümid bek!emeyiniz, tamamen 
vaz geçiniz. Şiımanlamakta devam e
diniz. Fakat ıunu da unutmayınız ki 
tiımanlamak ihtiyarlamakbr. Ve ihti· 
yarlal'ıi\k ise ..• 

12 gUnlilk rejim 
Evvela, her sabah, kahvalh olarak 

ya iki portakal, yahud iki elma yiye· 
ceksiniı: Bu kadar. 

Sonra, iıte ıize on iki günlük öğ-

le TC ÜfAlll yemekleri icin bir liste: 
Birinci ~un 
OGLE YEMEGt 

DoJmates salatası. 
125 gramlık biftek. 
Baılcm,nıı patates. 
IO gramlık beyaz peynir. 
Y'e,11 salata. 

AKSAM YEMEGt 
Çor6a. 

2 yumurta (salıanda ı:eya omlet). 
Salata. 
2 elma. 

ikinci gun 
öGLE YEMEGI 

Haı·uç salatmsı. 

Limonlu uskumru. 
l/aşlanmış patates. 
Beyaz peynir (60 gram). 

Afü)AM YEMEGl 
Haı·uç çorbasr. 
ll•i lop yumurta. 
Salata. 
iki portakal. 

<lçiincU g1• n 
ör.LE YEMEGI 

Mantar salatası. 
Sığır kızartması. 

Jlindibag. 
Erik lıoşafı. 

AKŞAM YEMEGl 
Prasa çorbası. 
iki alakok yumurta. 

Kadınlar Romada hamamlarda 
zayıllarlardı. 

Salata. 
2 elma. 

DördUncU gUn 
öGLE YEMEGl 

Paça. 
Enginar zeytin yağlı. 
Yağsız, süt ve peynir ezmesi ile 

patates ezmesi. 

AKŞAM YEMEGJ 
Domatesli çorba. 
iki yumurta ile omlet. 
Sdlata. 
Armurl. 

Beşinci gUn 
OGLE YE~tEGl 

Balık ıskara. 

Haşlanmış patates. 
llindiban salatası. 
Elma kompostosu. 

AKŞAM YE:\IEGI 
Sebze çorbası. 
Sığır eti. 
Türlü. 
iki portakal. 

Alhncı gUn 
öGLE YEMEGI 

Mantar salatası. 
Sığır brıdu: 
Ispanak. 
2 elma. 

AKŞAM YEMEGl 
Çorba. 
Omlet. 
Salata. 
iki portakal. 

Yedinci aUn 
öGLE YEMEGl 

Mandalina. 
Sığır budu kızartn..ıa. 

Sütlü ıspanak. 
Beyaz peynir. 

AKŞAM YEMEr.t 
Soğanlı çorba. 
50 Gram jambon. 
Bir salıanda yumurta. 
Salata. 
Muşmula. 

Sekiz;ncl ttUn 
öGLE YEMEGt 

lstirld11e. 
Tarışan kızartması. 

Salata. 
Elma. 

AKŞAM YEMEGt 
Çorba. 
Bczel11eli av etl. 
Salata. 

Portakal. 
Dokuzuncu qUn 

OGLE YEl\IEGl 
ördek veya hindi kızartması. 
Havuç ezmesi. 
Salata. 

Amwd. 
AKŞAM YEl\fEGl 

Bavurlu çorba. 
Domates salçalı iki yumurta. 
Salata. 

Elma. 

Pat Pater•on Hiter Aqel ve gene Reymon yemekte •• 

Salli Aylerı yemeklerini 

Onun(U gUn 
OGLE YEl'tlEGl 

1'om.ates salatası. 
Rozbif. 
Karnebahar. 
Ananas. 

AKŞAM YEMEGl 

Karnebahar çorbası. 
Piliç söğüş. 
Lop yumurta. 
Portakal. 

On b;rıncl <1Un 
öGLE YEMEGl 

Salata. 
Biftek. 
Bey<U peynir. 
Armud, elma, portakal. 

AKŞAM YEMEGl 

Sebze çorbası. 
2 yumurta alakok. 
Salata. 
Badem. 

On ikinci oUn 
OGLE YEMEGl 

istiridye. 
Tavuk kızartması. 
Hindibag kavurması. 
Beyaz peynir. 

AKŞAM YEl\IECt 

Çorba. 
Soğuk tavuk. 
Salata. 
Portakal. 

Bu on iki günlük rejimi, tekrar e
diyorum, ekmek yemeden, §arab, bira 

İçmeden ve her günkü gibi muntazam 

faaliyette bulunarak takib ederseniz, 
muhakkak en az üç dört kilo eksilirıi· 

niz. Verdiğim bu rejim, günde azami 

1080 ve asgari 939 kalori gıda arasında 
değitmektedir. Söylemek bizden, yap· 
mak sizden. 

Az pasta ylyin;z 
Çok pasta yemeyiniz. Yahud yedi

ğiniz :aman yemek yemeyiniz. Çünkü 

mesela; kremalı bir pastada 350 kalori 
vardır. Günde alh pasta yerseniz artık 

kalori cihetinden yemeğe ihtiyacınız 

kalmaz. 

Doktor 

kendi pi§irir •• 

Hediye bahsi 
Hediye verit hususunda, hediyem. 

faydalı oluıu ve olmayııı aranımmelı 

mı?.. Hediye veren bazı kimael•, bu
nun ite yaraması dütünceaile, kalp Jo. 
rarlar. Mesela, fakir bir tanıdığa dütüa 
hediydsİ olarak bir çuval pirinç gönder
mek, ona fakirliğini ihsas edici bir Mre
kettir. Bunun yerine bir demet çiseli 
vermek, tercih edilmelidir! 

Resim 
Kadınların tenlerine resim yapbrlııl 

ma1arı, yeni bir §ey değildir. Bazı y.

de kadınlar bunu moda olarak çoktan 
benimaemiılerdir. Fakat, benimsenen 
ler, ekseriyette değil! ... 

Şimdi yaptmlan resimler, en çok 
ne resmidir?. ihtimal içimizde bunu 
merak edenler bulunur. Horoz l!f:SUn· 
leril ••. Horoz tüyleri, yapkalar üstüne 
takıldıktan sonra, resimlerinin de 
ten üzerine yaptınlmaıı, bir balama 
tabii görülebilir. Bir baknna da bu 
moda, tam bir eksantrikliğin tezahü • 
rüdür! 

Taftadan bllizlar, gündüzleri giyit• 
mek üzere, modadır. Bunlann iki 
renkte, yahut bir kaç renkte olıuJar1 
var. Resimdeki taftadan bir bluz mo
delidir. 

Bul kırmalı tülden bluz, ceket, p.
Jerin bundan yirmi, yirmi bet sene e~· 
vel Moda sahasında yer tutuyordu· 
Düğünlerde bunlar hot renklerde ~ 
şık biçimlerde olarak gözleri ok~ 
Bu eski moda da, timdi yenilemaİI _. 
tiri 
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SuhAt Mart 
l_yc-ua• 111 -

1 Zil~·· 
1 Caaııa 27 
2 Cumartesi 28 
3 Paur ')CJ 
4 Pazanesl 3 
5 ·alı ı 
6 Çarşamba 2 2 inci Kanun 
7 Perşembe 3 
8 Cuma 4 
9 Cumartesi 5 

10 Pazar 6 
ıı Pazartesi 7 
12 Salı 8 
13 Çarş ımba 9 
14 Perşembe 10 
ıs Cuma il 

-·~-· ,~ 

1 Sah 26 KoJtr pccli 
2 Çarşamba 27 f111rnu 

.3 lerşemDe 28 
4 uma 29 
5 Comdftcsl 3o Adana ..,,. l>avr-

1) •azar 1 Şe/cu bayramı lf•S,06 
7 •azartesf 2 .3.13 

,,ılı 3 16 Cumartesi l'J 
17 Pazar 13 
18 Pazartesi 14 
ı9 :>ah 15 
20 (arşamba 1 
21 Per~embe 17 
~ Cuma 18 
23 Cumanesl ı9 
24 Pazar ~o 

9 .;arşamba 4 ümlıcrl 'rrhtı-
10 ·~rşemb• s 1n6na uıJat vrl J6nama 
il :uraa 6 
I.? ' umurtcsl 7 
13 'azar 8 ~.ırm arlmoM 
14 'aı:artesl 9 Rumı • .,.e baı· 1351 
l..ı 'alı 10 
1 J Çarşamba 11 

2~ l'azartesf 21 
2tı ·a1ı 22 

17 'ersem be I! 
111 uma 13 

27 <.'ıı.r~ambn 23 
2}' 'cr~embe ı4 

19 'umartesl 14 Hoçırı •D.lld atılm-

2) •azar ıs 

21 •aznrtesl 16 GıJ11qrn [Hlao Oıt:llnt 

22 •alı 17 /f'•muı 

2J arşamba 18 
2.J •crşembe 19 
25 uma o K ıft11 lftlddlı aornanı 
2 ı Cumartcs 21 
2i •uzar 2 7 ayvarcıtlılllcr• ılıtı1alı 
28 1 ınesl 3 A11arıtlan fırtına1r 

q '\alı 24 
30 'arşamn:ı l5 
11 •erşemhe '6 &1-tdnln -

-

Mavıc;;. Ist n ul 
1 ==-

çarşamba 27 Amele Bayramı 

perşembe ıs 
cuıoa 2Q Çlçe-" lrrlrna#I e 
cumartesi 1 Sera tpt/daıı 

pazar 2 
pazarteJI s Hıtlı..Jıu 

salı 4 Fırttno 

çarşamba s 
per~embe 6 
cuna 7 Ş~ rdıgdr/.,, . Haziran . 
cumartesi 8 
pazar 9 Yapar merıtınbı8t 

1 Rdıııl-.l_J -
pazartesi 1 '°"" salı i l "'' mavuı rp~ 
çırşnmba ı 
persembe 13 filiz ~paran 

cum• 14 fırtıııoıı 

cumartesi 15 
paz.ar 16 Ga%tnln Samıuno 
pazartesi 17 ftrdtlr (l}n 

salı 18 Ganeıln Cecza 

çarşamba 19 6mOn• fumal 

perşembe 20 Üı/ttr ırrtına• 
can:ıa 21 
cumartesi ~2 
pazar 23 1 Atlzi fCMT'O 

Pazartesi 24 
Salı ::ıs E.,...e!J rbahJ 
Çarşamba 26 bnarlh 
perşembe 27 Aıanstgon YorluJU 
Cama 2S Kaba~ mrlttml 

1 cumartesi 29 Bat~ wıuı ipi/don 
2 pazar ·:,,o (1934.1935) 
s pazartesi 1 
4 salı 2 fırlmo Oç ton 
s çarşamba 3 
6 perşernbe 4 Ha1<1r &amanı 
7 cuma 5 Mıu~ Goı bagram 
8 cumartesi b 
9 pazar 7 Pantelr,ot vortu1U 

10 paıanesı 8 Ol:\. .,.,,., .-
tı salı 9 1 rımuııor""" 
12 çarşamba ıo 
13 perşembe 1 ı Md.lı...Nıı...-

14 cuma 12 Rumı ha=an 

ıs cumartesi 13 
16 pazar 14 /Jı tdı 
17 pıızart .. sı ıs 

c.,... r0r;ııı1rıa....r _,, 

ıs salı 16 
ı9 çarşamba 17 
20 perşembe 18 
21 cama 19 
22 cumartesi 20 G. s..- ,.._ ,,._,, 
23 pazar 21 Gtbt .ı.ı.,a.., /rm-ı 

24 pazartesi 'l2 
2S salı 'l3 A1- .... wJJo 
26 çarşımba 24 V.IM<lt YJwıı 

27 perşembe 25 KIDI~~ 

1 
28 cama 2fi 
29 cumartesi 27 Y aprııfr Gff'Jf zamanı 

30 pazar 28 

ı ine• Teşrin r 1 R..- -- iLAN salı 2 Koç ... tımı fıriınlllf 
çarşamba 3 
perşembe 4 R..- -...o Faydalı olabilmek için çok cama 5 r-'---
camanesı 6 kimse tarafından okunmalıdır. 
paur 7 J.ıonbulıllı ..,rlulufll 
paz.attesl 8 Bunun için de bir ilanın çok o-salı 9 Yqro/c cl"~l!n'ıO 
çarşamba 10 kunan bir gazetede neşred:lme-pe"cmbe il 
cuma 12 

ai lazımdır. Bu itibarla ilanları-camartesl 13 Meı 1/f!m4110 trrtmaı 
puar 14 M-KamllW-
pazartesi ı:ı Rumi lqrlnectıd nızı 
salı ltı 
çarşamba 17 
perşembe 111 HABER'e cama lQ ~fr"'-
cumaneıl 20 
paur 21 
puanesl 22 &1a.-..J,-. 
salı 23 vermeniz icap eder. Çünkü 
ça11ımba 24 C.~Nr<Ono.--
perşembe 25 
cam• 20 ~~ HABER cumartesi 211 &At /rinall 
paur 28 
puart•I 29 ComlıurtvrHn 121ntı 

salı 1 vıldonama lıtanbulda en çok ıatılan gazetedir. 
cı"amba ~ 

pel'$embe 3 ---

Homm l/>lltltut 

f.ırtına 

ZlltaJe fp•tJa" 
1-azıa ..,lcı/claı 

f.ırtma (fdn 2) 

Alar; dikme umanı 
Rumı fllbaı ıptıtta• 

1 cama J 25 
2 cumartesi 26 
3 pazar 21 · ı '""'"' 28 
5 Salı 29 
tı çarşamba 1 
7 perştmbe 2 
8 cuma 3 
9 cumartesi 4 

10 ı •azar 5 
ıı ~uartesı 6 
12 alı 7 
13 çuşamba 8 
14 perşembe 9 
ıs cuma 10 
16 cumartesi 11 

Ganq Hut 6arcan.U 
Bırtrtcr (emre (haoauoı 

fırtına (3 t(tn) 

/l:mcı Cemn (•UJla) 
LcJllt/clmıı ~ftnut 

17 pazar 12 
18 pazartesi 13 
19 sah 14 
20 çarşamba ıs 

21 oerşembe 16 
22 cuma ı; 

:o cumartesi 18 
24 pazar 19 
25 pazartesi 20 
26 salı 21 
27 çarşamba 22 
28 perşembe 23 
29 ca ua 24 
30 cumartcıl 25 
31 pazar 26 

En Ço 

Günün En Yeni 
Haberlerini ilkönce 

BABER 
Yazar 

Temmuz 

- l ( pazartesi 29 
2 salı ı Rdıatalıır ttılidat 
3 çarşamba 2 
4 perşembe 3 Amutfr,r btJlt.ldlı 1 J7, 
~ cama 4 
6 cumartesi !i 
7 paz.ar 6 Aıqr-r 
8 pazartesi 7 Ça~ tliJnOmo lırtaıa$1 9 salı 8 

10 çarşamba 9 Ahın riJJa1ıı kııorllı 
il peşı bme ıo 
12 cuma ıı I t - llh.mMeı.ııon 13 camanesl 12 
14 pazar 13 Rumi Temmuz 15 pazartesi 14 
16 salı 15 
17 çarşamba 16 
18 perşembe 17 Sıu~ın •rlmO#t 19 cuma 18 

&~ wıob - 6q 
(1J51J 

ftrlvıo ·-Nisan 
Zil/ıku fpHJ<Uı 
~anea ranre(lopNJla: 

1 ZıOııtn 1 --
-

Budar acuı ıpiida:sı 
Hasum •ırlnı,.. 
Kırlangıçlann ırlmul 
Rumı marı 11>1ıaa 
Kurban lıavrumı 
ıllldr cteo ellennm la-

tanhula tnalı ( 16 
marl 1336) 

BuJıJl'oaımn ..,na 

NCf)t'Uı 

Koz ~ounın fırtınıur 

Ço.ıılo~ fırlın41t 

Mimar Sın.nm347 
lnd 111/ tl~~l'lmO -

1 pazarttSI 1.7 Ç~/rlmn optması 

2 salı 23 
3 çarşamba 29 f C'Jltldr andc/fp 

4 ersem be 30 
5 cuma 1 Mulıarr- ıptidalt 

6 cumartes• 2 H"'t tamrıt .,.c1354 

7 pa:ıar 3 Kırıancıı fırım-

8 pazartesi 4 

9 salı 5 
10 çarşamba b NdW!Utlh'"""'' 
11 pers~mbe 7 
12 cuma 8 L.t/c m.colml 

13 cumarces 9 Rumi nlıan rpttaa11 

14 pazar I • Mulıarrarı 1pııb11 

ıs pazartesi 11 (T.353) 

Hı salı 12 
17 çarş~mba 13 
18 perşembe 14 Mu..,;tlutn lıoınur.uı 

JQ cama ıs "w•-1 
20 cumartesi 16 Po1HIJ10°'/l.aıoll41n111 

21 pazar 17 G. Saıtr Urcıln • ıırnl 

22 pıı:ıartesl ıs Sottd ~ır ıptu!an 

23 sah 19 Milli BOJ1ram"MIJ. 

24 çarşamba 20 fd mec/lsfnltı tllr 101> 

2S perşembe 21 /onıpn111 tutJı 

26 cuma ~1. Saiıl- -
27 cumartesi 23 
29 P11ar 

241 291 oazartesl 25 FrtıM ,,.. 11 

10 Sah 26 ,_ 
Eylül 
~ı"!!J 

1 puar 2 IAıll~utn ffltıtdl 

2 paıartest 3 
3 salı 4 

Fırtına [101ı JJ 4 çarşamba 5 
5 perşembe (> 

6 cuma 7 Bıldımnpçtmı Fırtı , cumartesi 8 
8 pa.ur 9 
9 pazartesi 10 /mı trln ... rlulafU 

10 salı ıı 
11 çarşamba 12 Bumımn " 
12 per~embe 13 
ıs cama 14 ~lalr rırrınosı 
14 cumartesi 15 Ramı f..ı;ıaı 

ıs pazar ıtı 

16 pazartesi 17 
17 salı 18 Sıca~lom uolmoSı 

Ağustos - ı_c..~ı-ı ı 

1 f Per;embe 
1 

1 ij CanoztııdeVel tp!idan 
~ cuma ':? Frrtma fOn J) 
3 Cumıırtes. 3 
4 Pazar 4 
s Pazartesi f> 

18 çarşamba JQ 
IQ perşembe 20 
20 cuma 21 
21 cumartesi 22 g, nizam bo.rcane Kfnnul 

22 paz.ar 23 ,>emll hıat «ne 1J 1 

ll.i pazartCJI 24 
24 salı 25 
2.~ çarşamba 261 Ke:ıtane ~IGSı fırlmaSı 26 perşeml•e 27 
27 cuma 28 

J'.!u1tV r/erln vı!!apsı 28 cumartesi 29 
29 pazar so Rcup ıpıJoSı 

30 ı pazartesi 1 7 uma ıeçtml fırtına., 

o Salı tı 
7 Çarşamba i Ahı" t://JI-' l>olıar 
8 ı•erşembc 8 
9 cama 9 

10 Cumartesi 10 
11 Pazar il Fırhna 

12 Pazartesi 12 
13 Salı 13 
14 Çarşamba 14 RumJ A/ıJ1101 rptitlım 
ıs Perşembe ıs 
16 cuma lfı 
17 Cumartesi 17 
18 puar ı~ 
19 puartesl 19 Fırı.,,a [ııın 2) 
20 Salı 20 1 
21 Çarşamba 21 
22 perşembe 22 ;, SıJnhOfe bürc011e tiri~· 

23 cuma 23 Alım ~gvamı W 
24 Cumartesi 24 Sanum 

25 pazar 75 
26 pazartesJ 21.ı 

·27 Salı 27 Jlrratı MERYEM 

j 

2S Çarşamba 2 Mircan f rlno 
29 p rşembe 2Q 
30 cuma 30 7 awa•e fa.ıırıımı 
sı cumartesi 1 Cmıozı.ııeldlıır tpltdou 

20 cumartesi 19 
21 pazar 20 Ganq1n &el harcane 
~2 pazaıtesl 21 

ı ıncı Kanun r ==========~R""'4~~·-r,;!.•==========--sol 
23 salı 22 

f(rmul 
Huı rlJ;d bat,tromı 

24 çarşamba 23 l..ozan 6UlJıOnOn 
~5 perşembe 24 *7ı%Q 
26 cama 25 
"7 cumartesi 26 
28 pazar 27 
29 pazancsı 

1 ?.R 
Koro ~ fırtın-30 Sa ı 29 

31 Çarşamha 30 F.w- l.ahur 

2 1 ncı Teşrin 
J _ş.,hcıtı 1 

1 caaııa 

1 
5 r---2 cumartesi 6 liat~M~dıı 

3 pazar 7 Muuotlriı H_,lıo 
4 pazaıtesl 8 --5 salı 9 Kıq rtflmi ftrl-
(ı çarşamba IO 
7 perştmbe il 
8 cuma 12 K...ım '-' '°"° 
9 cumartesi 13 
ıo pazar 14 
ti pazartesi ıs &ot /t.ndtll 
12 salı 16 ~AO~.ı...t 
13 çarşamba 17 1 -~ut .ı.-
14 perşembe ı s 1 Rurnt 2 '1ct r.,,.. 
ıs cama IQ IPll4u 
16 cumartesi o 
17 pazar 21 c-~ 
18 pazartesi 22 -· IQ salı 'ı3 Frino ı ... JJ 20 çar$amba 24 
21 perşembe 25 
22 cama 2f) 
23 cuman esi 27 c. /(-.~---
24 pazar :ıs ""' toıımı ,,,,,,_ 
25 pazartesi 2Q ~ l ... tuAı, 
26 salı 30 
27 çarsamba 1 R-- .,._, 

28 perşembe 2 
29 cuma 3 ~ ..... "'-
'30 Cumartesi 4 

Akşam Postası 

idare Evl 
lSTANBUL 

ANKARA CADDESi --.-- --reıı;-raı lldreıtlı ISTA~H(ll HAHEH 

reıeroo Yazıı 2!1872 ldareı Uf"O 

ABONE ŞARTLARI 
1 • il l% .,. .... 

rtlrldJeı 1%0 S50 1160 1%60 Krf. 

lı:cneblı 160 '40 KfO 1810 

iLAN TARiFESi 
rtcareı Ut\nlarıııın ıuıtırı l%JHı 

Kesml uıuııar ıo Luruı,ıtw. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü : 

HASAN RASiM US 
IS.'lllıldıtı Y"': CVAKIT) Matbaaaı 

___ -.ı ___ ıJ 

1 Pazar 
ı Pıızartesl 
3 Salı 
4 Çarşamba 
5 Perşembe 
6 Cumıt 

7 
8 
Q 

10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ıs 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
28 
29 
30 
31 

Cumartesi 
Pazar 
Paz:ırtesl 
~alı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
l'az r 
Par.arteıf 
Salı 
<,'ıır~amba 
J'erşembe 

Cuma 
Cumıınesl 
Pazar 
Paz.ıırıesl 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 

uma 
cumartesi 
pazar 
Pııznrtesı 
Salı 

5 SaMlar baı/woT 
6 
7 
8 
9 Ş-1 rOQıart.nn. _. 

10 
11 
12 
13 
14 Koral\ıı f utırıa•ı 
ıs 
t 6 T a1arrvf lıof iut 
17 
18 Rumi .t'.dnunu~ 
19 Frı- ,a.r J 
o 

!! 1 
22 Ş.J.lııe/Jomrı ~ 
23 
24 
25 
26 E:t6dı •'*'- /lhqln udJ 
27 Hrd/M ,,,_.ı KMtr.,..,, 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
s 

lvoeı (Mtldm ısa) 

Şr61ıı<M- -
~......_,.. .{~:~ 
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Sonkiinun 1934 \ 1934 yılı, hadiselerle dolu i 27 Eylul: 
1 Sonklinun: • geçen ve be~eriyet için adeta Efganlstan Milletler Cemiyetine 

A\'Usturya Baş"ekllf Dolrus radyo 1- frdi. 
bir imtihan devresi le§kil e • 

da harici siyasete ait bir nutuk söyle 28 Eylül: 
mlştir. J den bir sene oldu. Yugoslavya Krnlı AJe1,c;an<lr ~of-

2 Sonkdnun: = Bu yıl içinde, Avusturya· yaya vardı, Kral Boris tarafından 
\ da başbakan Dolfusun öMü - knrş,hındı. Romnny;ı Baş"cldll Duka•}, öldü 

ren katil. kanunda idam olmadığm· 

dan müebbet küreğe mahkum olmuş-

tur. 
3 Sonkcfr.un: 
Scnebaşı mUnnsebettyle Alman ı 

rülmesi, Marsilyadaki feci 3 Ririnrilesrln: 
suikastlar gibi hadiseler Av. lran $:1irl Fircfe,..,infn lf'lnO n<'I yıl 

= 

döntimü mHnac:ebetiyle lranda büyük rupada HARB tehl ikesini 
lh tf r :-ı 1 ,.nr,. "''. 

birkaç defa çok yakın b~r 3 Rirlnrltefllrln: 

Cümhuru Reisi Hlndenhurg Sefirler 
heyeti rei~dni kabul etmiştir. 

Bartu t<ral Aleksandır =ı ihtimal hal"ne getirdi. Fakat 

şükür etmeli ki dünya bu im· ij\mal etmek için üçler komisyonu- = 
9 Sonkfinan: f tıun bir rapor tanzim etti·':ini söyle- ~ tihanda kazandı ve tehlike 
Efgnnlstan Kralı Nadir Şahı nl- miştir. b !§. bir ihf mal olmaktan öteye I 

dürmek suçuyle 14 kişi idam edilmi~ 14 /Jlayıs: ~ geçemedi. ' 
tir. Atinndan verilen malOmata nnza- § Diğer taraftan son zaman. 

JO Sonkfinun rnn halya 12 adada askeri tahşidat f§ larda muhtel"f mem!eketler • 
ıo - Alman Parl~mento~11nu yak- ıavmaktadır. ~ 

mnkla maznun Vander Lttbbe başı 15 lfJayıs: l!i den gelen haberler seneler • 

ke ilmt'k !llttretiyle idam edilmiştir. Cenevredeld Macar mitrahha•n 1\ta- e den'1eri devam ede gelen ik • 
. 11 Sonkcinun: car -Yugoslavya hudıırlunda teker· ~ tısadi buhranın geçmek üze. 
Le Crl de Lyon gnzetesi bir maka- rür eden hadiselerden dolayı şikayet !J re olduğu ümidini verece!< 

le yazmış ve: «Snr nrn7.isi itiraz knhul etmicıti r. 1 mahiyettedir. 1935 y11ırun bu ~ 
etmez derecede bir A1man mem1eke- - = 
tidir,, flemfı:;tlr. 16 /Jf,,•.,tt: ~ ifbarla, beşeriyet için, geçen 1 

26 Sonknnun: lmam Yahya ile tbnissuut arasm- ffe aeneden daha hayırlı bir sene § 

dn mrt ırel.e yapılmıştır. ~- olması bu""yu""k bı"r ı'htı'mal da- ':! So"nt Rus,•a komünl~t f'nlmcıtnrn 19 Mauıs: = 
17 ncl kongresi bütün Rusya}, temo:il Bul,.,nristancta hiildlmet <levrllerek § hilindedir. ... = -
eden 2000 mUrnhhasın 1 tirakiyle mmon Gnrgi,·ef Bnş,·e',it olmnş ve ~11ııııııuııını1ıııı111ıııııu111ııııtııııııı1111111ıtlllllllltııUi-ltlı~ 
Krem lfn Sarayında açılmıştır. memlekette örfi idare ilan edilmiş -

1 Şubat: ı· 
Alman Başl"ekill Hlt1er mlllf nas-

yonnJ fırkası ,.e blitün Almanya için 
yeni pro "eter hazırlamaktadır. 

2 Şubat: 
8trotosfcr halonu f'elft.ketfnde a

Jenlerin cesetleri Moskovaya getiril· 
miş, büyük merasim yapıtmı~tır. 

4 Şubat: 
Türk, YunRn, Yugoslav, Romen 

BaşH'dlleri Atlnada toplandılar. 
ıs Subat: 
Ecİçikn Kralı Alber bir kaza neti

cesinde ölmüştür. 
26 Şubat: 
So,·yet Rusya, Amerika ile 25 mil· 

ynn dolarlık tayyare motörü satışı 

lçia ınülllke~ &lri~iştil". 
Jl!W,rt; 
Mançt> imparatoru Puyl bUyük 

mer:ıc;ılmle taç giymiştir. 
9 Mart: 
Çin askeri hey'eti Moskonya gel

miştir. 

12 ~tarl: 
Bütün Jsp~n}'2ldB gece yarısı umu

mi J?re\' ilan edilmiştir. 
111 Mart: 
Muı:ıollnl, DoUu! ve Gönbj)ş'le Ve· 

nedilc Sarayında. iki saatten fazla gö· 
-Uşm""cıtiir. 

30 Mart: 

Fr:ınsa JJnrkfve Vekili Bartu, 
'Yu<?oı:ı1nvyR Sefirini kabul etmiştir. 

1 Nban: 
Sovvet Rcsyada Çevlncıkin f'elf\

keb:edeletfne yardım etmek için tay
yareler ltavalanmıştır. 

3 Nisan: 
f qpanyada komOnistler Sen -ret· 

ro ldllseslnl yakıp yafma etmlşler

'1ir. 
1 Nltttmı 
GancU itaatsizlik mUcade1esini ter· 

ketme!1e karar vermiştir. 
25 Nisan: 
l\Iusolinf, Butgarlstnn Bn~ct<ili 

1\fuşnnor•u kahul ederek uzun mUd
det görüşmüştür. 

Z6 Nisan: 
Rartu, Çc'm~lavnkya'ntn idare 

merkezi olan Prag'a va.•nl olmuş ,.e 
"fleneq fararmdan kar~ılanmıştır. 

1 lllayıs: 
tmnm Yahyanm lbnlssuuda taar

ruz crlecc?rf SÖ}'leniyor. 
5 IJfayıR: 
Almanyada müsell!ıh bir ic:ıy:ın ha· 

zrrlı~nda bulunmnş olmakla lthnm 
edilen 21 komiinlc:t n/!ır hizmetlerde 
kullı\',.lma~a mahköm olmustur. 

1 JJ!arırs: 

ır. 

19 Mams: 
Bartu dün Cenerrcde J.thinorla 

uzun hir konu~ma yapmı~tır. 
21 AlarJUı: 
So\'yet Ru~yan1n A nknrn Sefiri 

Sııriç yoldaş Berlin Sefirliğine ta}in 
edilmt'"tir. 

25 IJ1ayı11: 
Bolivya ile Parngvay, Peru hilkQ

mctinin t:wnRSutunu reddederek har· 
be de,·nm etmektedirler. 

2 llaziran: 
1935 senesinde T..ondrncfa topfana

rnk clenlı kongresi için lngiltere hU· 
kumeti Japonyaya ve Amerikaya da
vetiyeleri göndermiştir. 

2 Haziran: 
Görin~ A'·rnpada yaptığı seyaha

tinden dönmüştür. 
9 Haziran: 

ispanya hiikömeti bütün matbua
ta sansör koymuştur. 

10 Haziran: 
Kiiçük itilaf ~ovyet Rmıyayı tanımış
tır. Bu suretle So,·yet nusyanın mil
letler cemiyetine girmesi kolaylaş-

mıc:hr. 

11 llazlrnn: 
Jtalya futbol takımı dünya tam· 

piyonn olmuştur. 
12 Haziran: 
BiitUn Avnsturvnda lıomhal:ır ve 

silfıhlnr patladı. Fe\'kalade tedbirler 
almıyor. 

15 Ha-irnn: 
ltalyndn Mm;ollnl Tlittcrlo ilk m0-

11\kntlnrt fncııla~rz C'l:ırnk 2Ji snnt 
cıiirmfü•für. Runu miite~'<io Mmmlini, 
Hitler c:crc.•fine bir ziyafet vermiştir. 

16 Tln::iran: 
Jlit1Pr lt:ılya seyahatinden tayya

re ne dündii. 
15 llaziran: 
Yemen imamı Yahya ile Jbnlssu

ut nrıismda 20 senelik sulh ve dost
luk münhedesi akdedilmiştir. 

19 11 a::iran: 
Fransız Hnrfcfye Nazın Bartu 

Ilükreqe hareket etti. 
21 Haziran: 

M. Ilartu Kral Alekc:ıandr npuruy
le Ytı'!osıa,·yaya gelmiştir. 

27 Tlazlran: 
Il~l\'ya i1e Pnragvaya ml!'h 

maması haklondnki protokolu 
hük l";rııet imzaladı. 

29 Ti crziran : 

sn hl-
otuz 

Rir Paris ıt:-ı?.etec;inf!I lr!=ı:tnhnn t!Ö· 

re Atmnnva milcron \•e Mmya hnrhine 
tnmamr-n hazırlanmış bir vaziyete 
gelrıiotir. 

Madam K&.1rt ıuoer 

Umandan ayrıldılar. 
3 Temmuz: 
Japon kabinesi istifa etti. impara

tor istltayı kabul ettL 
'Temmuz: 

Radyomu keşfeden meşhur klmya
ker Madam Ktlrl Amerikacla vefat 
etti. 

6 Temmuz: 
Londra konfernnm açıldı. Franm 

ve lngiliz nazıclan ilk konuşmaları-
nı yaptılar. .... 

1 Temmuz: 
Ef ganistanda Nadir Şah vurulduk

tan sonra oğlu Zahir, Şah ilin edil· 
dL 

1 Temmuu 
Bulgaristanda Makedonya ihtilal 

teşkiltıtı lağvedildi. 

10 Temmuz: 
Fransız kadın tayyarecllerlnden 

Helen Buşe yeni bir kadın dünya re
koru tesis ettL 

11 Temmuz: 
Dolfus istifa etti. Reisfclimhur ka

bineyi teşkil vazifesini gene kendisine 
verdi. 

il Hemmuz: 
lrnn Şahı Tiirktre 

dönerek Tahrana vasıl 
15 Temmuz: 

seyahatinden 
oldu. 

Amerikanın San Fran!'lsko şehrin
de umumi grev ilan edildi. 

22 Temmuz: 
Avusturya~a ahval gitikre f'ena

ln•nyor. Sivnsi ~miknstler, hücumlar 
birbirini tnkiı> ediyor. 

24 Temmuz: 
ltalyanın umumt nüfusu 24,900,0001 

bulmnc::tur. 
21 Temmuz: 
Sovyet RusyadR casuqlnkla itham 

edilen 2!l kişi kurşuna dizildi. 
2fl Temmuz: 
A' tıst,1r.t n Ilaşvekilf Dolfu~ ~" 

1i1CT tarafından vtıruJur> öldUrO?dU. 
Anıstury:ıd:t örfi ifüıre 11:\n. bir çok 
kim-:<'1!'r tevkif ve idam edildi. 

Ynf?ncı1'tvya Kralı Fransaya harc-

700 kişi Yugoslavyaya iltica etmi~tlr. ket pt""fcıth·. 
31 Temmuz: ı 6 nirlnt'İfl'otrln: 

· Dolfus Hlndenburg 

Alman Cümhur Reisinin hastalriı lı:ıp:1ııvnrla kıtr1'=' 1•"'"'!1r ""V1l'M e-
ağırlac:;maktadır. dt ·nr. Knt->'"""" istiklal ilan etti. 

1 AğudQB: '1 T?lrinrif P!rrln: 
Avusturyada vunılan h!l!Weldl Yn-?n•1nvvn J\r..,lr A 1,.~•nnı'r ve 

Dolfucı'nn karısı ltalyaya gelmiştir. Frnn•T1. n:ırirf•·f" ''nnrı n .. rtn. , ... r-
1 Ağ1111t08: c:t1vndft Gort!h't"( ("e""'"'"""lc:ılrf tara-
Snn Frnn!lliskodakl grev bitmiştir. ! ftn~ .... f .. ..,., .. ,.n ''" kntledil<liler • 
2 Ağuıtos: 11 mrlnrlleıcrln: 
A lmıtnyl\ Refc:;ktlmhuru Hln<len· Kr:> l A '"'tc:ınntfr''n nıı:.1 11 ret"'· '''"lll 

horg öldU. HtikOmet bundan sonra ll~n f'ilit~i. ("ec;f"t Yt'"'""''~"''•aya Dub
Reicıie'iml111rlnkla hıuwek!\1,.tl birfpq. rn•';"'' '1•rh'""'"''' 0 !!etirilecek. 
tfrrn bir kAtn1n yapb ve bu vazife f .t; rllri"rifr.ttrln: 
Hitler'e , . .,rlldl. yr, .. 'd Fran!llız ReJsicllmhuru Poan· 

'Aiiusfoı: J<arn ii1•HJ, 
Türk ıporcu1an Moskovaya vardı· 1~ nlrl nrlftt11trfrt: 

1 A lmnııv"""' ,,~H·ıı~n 65 milyon ola· ar. 
1 AHwıfmt: 
Hlndenht•"'!'1"1 tf'.-ı11<Fe "'"""cıfml 

bugOn yapılmışhr. Cenaze Tanen
berg'e gömU1müştur. 

8 Ağustos: 
Japonya Milletler Cemiyetinden 

çekildL 
11 Ağuıtot: 
Tilrkfyeden Yakup Kadri ve Falih 

Rtfkının da iştirakiyle Mask.ovada 
muharrirler kongresi açıldı. 

15 Ağustos: 
Sovyet ta vyarecilerl Parisi ziya

ret etmMerdlr. 
18 Apttoe: 
Hlndenburg•un ftslretnamesi bu

lunmuştur. 

18 Ağud091 
Profesör PJnar Stratosfere pkmak 

üzere balonla hareket etmiştir. 
21 Ağustoa: 
Yeni Avusturya başvektll Şuşnfg 

Jtalyaya gelerek Musolfnl ile ıCSrilf" 
mUştUr. 

21 AH11stns: 
CeneVTede \lethıcll beYJ'eltnn .. 1 

dfinya yahudi knnf eran11 mesaisini 
bitirerek dai;lmtşbr. Konferansta 
veri1en kararlardan biri Almanya 
alcvhlne boykot yapılmasıdır. 

Z7 Ağıutos: 
C"Pnubf AmerfJrft4'nn hf1Ah"f1,.f3fne 

göre Pangvay aıııkerlerf Bolivya a • 
razi~inde ilerlemektedirler. 

311 Athı,tt>s: 
İngiliz prenslerinden .Jorcla Yanan 

prenCJeslerinden M"rina'nın evlenme· 
si t:-lc"rrnr etmiıtir. 

2 Erıliil: 
Ameri•rnda yenidenbirmilyon iş~i 

gTev yaptı. 

6 E!:lül: 
Hitler Nilrenberr'de milli sosya

list konr.reqini açtı. 
10 EL'lül: 
Belgrat'ta bUyGk Panlslarlzm kon-

20 Birinci teşrin 
Yugoslnvya. l\facarfc:ıtJt"a s11fknst 

do1Rvt!llrv1e ham c;iyasi sualler sordu. 
21 nirlnciteşrin: 
Kral Alek!mndr'ın renn7'esf Rel

gratta hth;;l( mPrn~imle kaldınldı. 
!1 Rirlnciteşrln: 
Londn ilf' AVtıstralya arasmda 

hava yanŞl başladı. 

Z3 Rlrlnttşrln: 
Londra lle Melhum 1tramndnkl 

hRva yarıcımı lnıtıllz tayyarecllerln
den Skot ile ntak kazanmışlardır. 

21 Rlrincifc~rln: 
Prof~ffr Pfkar 16,000 metreye ka· 

dar yükseldL 

25 ntrlndteşrtnı 
'5panyadaki uyan tamamen bastı· 

nldı. 

31 mrincff'-Rrln: 
Japnnvn.. ~~nfz konf ern,.cmfla mn· 

saV1't t~tf'me.;e karar vermiştir. 
1 lklnriteRrln: 
Yonııniqtrı.,~a f\ 1"navut1uk aler 

hinde hlr mttlng oldu. 

6 lkinclteşrin: 
Macar Başvekili flönbö' Viyana 

ve R"mnyı ri~ıtret etti. 
7 lldndteı.rln: 
~'>v,·et Rusva '"''dlfibınm 17 nd 

nlclönHmii kutlnlandı. 
9 11..-incifeıcrln: 
FranQntn veni kabinesini M. Flan. 

ilen tec;kfl ettL 

2.1 lklnrlfe~rin: 
Yn<?oslavlar Mill"tlt'T rPmt'\"ettn-

rle 1'''"'"rı"r(1:ın c:ik!\yet ettiler. 
!'1 tı-1,..,.u-.. r1n: 
ln"'i1j,.re nre-nc.f .T"""~e Yunnnlı 

Prcn!'!e!I M11rl"'' nlendller. 

3n l!:lnciteıırln: 
Bulgar a!kerterl Yun~n 1n11foda

nu geçerek beş Tlirk'ü öldUrdüler. 

gre.cıl tonlı\ndı. J Rirlnclla1nrın: 
11 E11lül: Mec:ıhur kndın tftvyareci Helen 
Sovyet R~. l~''nkla ml11et1er Buc:a hfr ka'Za nettre.t(fnde öldU. 

cemh•,.+ı .... '<Rbul edildL ! Rfrfnrf'·'4nrın: 

1.r; F:ı•Uil: J,enln~ftt'ts sutkatçılar, Klrof 

Bul""aristan~a Tiirlrlere 'hir rok Yolda~ı öldürdUler. 
~ 

zulilm ler yapıldığı bildirilmektedir. 

17 Erini: 
Çjn şimendlf er1erinde yenf<len hir 

hadise oldu. Sovyetlerle Mançüko 
hUkı1mett .. fn arası açıldı. 

13 Er•lül: 
Türkfre, Ml1fflt1,.r Cemiyeti Kon

fley /1 7:-ıh~T"ıt seçlldL 
19 Eı·lül: 

6 llirinclkdnun: 
Bulgarlar Gospottn Arif Oruca 

yurtdacııhklnrrna kabul ettiler. 
8 Rirlncikı!inun: 
Hahe~ - ltalvnn t11•dudnndR bir 

m"'1arebe oldu. Yüzlerce yaralı ff 

am var. 

15 Rirlncllatnrın: 

Jm~m Ynhva ne Jhnfc:c;nt1t ;ıtPqJn• 
dn cMdt hnrrıll'~ olm.,'<tarhr fh .. ;" u
nd 1n lt ıvvettcri San'nya doğru iler-
1em"t'ff'ıffr. 

,;n 11nzirnn: 
Hit•er, Frkfinıbarbiye Reisi Röh· 

mü n?lctrni tir. 

29 Tc>mmuz: 
Dol fııı:;'nn <'C'.,n7.e mernc:ıfrnt 

Mncı~ti .. f. hir nttt1<n"~:t tt~1v:ı,,ln· 

10.000 nn R den ıııı; ~~ft k1tdar uker ol-

Amerikada AflAh f'nhrikn1Rrfl'f11 
~fyac;ette ovnıtdı~ mtlhim rnller hak
kın-':-ı ,.,cı;ı, .. ı.,,. «-le geçirlldL 

9 Mcmr8! 
Bı-,,ker frıqüJ Şikagoya vamuş ve 

hl\nc-..n-1' mtcıttr. 
9 M"rrut: 

1 T!'mmuz: 
Hi 'Prhı ""' nt•;.-:.i A 'T"'""•·n F. .. k~nt 

hnr i .. r P4'icıi Röhm '"e 7 kişi kur!"ıu
nn rlf .. Hmiotfr. 

2 T~rnmuz: 
Sir C"on 81mon. ~elece'k c:ene Sar- Anf o nrnk Arnav1•t h ı;.tın nra~ 

da y&pdar.ak rerfam hanrlıklnnnT Jimanıpa, gelen f f.alyan Jıarp gemileri 

ldc::i.,i!l ic:tir:ı'dvle vamlrtr. ~ •ik~cııtln 

]111 
.. "il"r f., .. ~fmdnn tertip edildiği ta

hn1 '·•·1t <-ttf. 

dı•'·'" ........ ö··ledi, 
21 E .. f;;ı: 
A mc.>ri'~" ":- T ;., """''""'•ın 

19 Rirl .. rikanrın: 

31) Tcnrmrız: k!l .. '""'"1< T'e öldürmek suçunun ram 
Yu~ncıhv fo1hinpc:f irtffa etti. Yeni 

lrnlı; .. ,.-t ,~,.·ti .. T":rnncnk. 

A ,,,.,,+.,ryada Şuşnig başnklitetl 

krı ,.. .. , ,.+tf. 
Yft, • .,, ....... ,, 

1( ,,. .. ,,,,: 

31 Tc"'lmuz: Yı• ... nc:l:tvv~ R'r:o1T A '"'r<::.,.,. -'r 
Avusturya hadisesi suçlulanndan ayın Z1 sinde Sofyaya gidecektir. 

,,, ,,., .. ,.,, ..... "", 
v •• .,.,.,.,.,vyada Yevtlç yeni kabineyi 

1>u •eşkf1 ettt 



1934de Türkiye 
Çahşma yıh 

Bavul cinayeti suç-
1 lusu tahliye edildi 

l l/dndk4nıln -1134 1 Blrln~lteırln 
Yılbaşından ldbal'ea lnkıllp eutl· l\tem tekelin her tarafmda heJecllye 

tüsünde dersler bqlaauıtır. 1934 1111 COmhuriyet TOrkl • intihapları başladı. 
Garson aleyhindeki deliller katı 

ve vazıh görülmedi 4 //dnclkdnun yesi için inkılip Ye ilerleme yo- 2 Blrlnclt~IJrln 
Memlekette kuralmam takarrtlr e- lunda yeni bir hızla çalıfllla ıe- lsveç vellahtt, kansr Te imiyle bfr. 

den bttytik klmUr anayfl için tetkik- ilkte lstanbula vardı. 
lerde bulunmak Uzere Avrupaya bir nesi oldu. Sulhu bir ülkü olarak 'Btrlncitf'frln 

'ıeyet glnderlllyor. kabul eden Türkiye JUrdun a • Atatürk Ankarada ~ Tellahtlnl 
10 lldnel/uJnun konomik kalkınma11 için büyük kahul ettL 

lngiliz mahkemelerinde tuhaf ftl'lllJf. BqkalanJle de mflna-
bir hadise oldu... aehette balunu1orm11f.. Velbanl 

Yeni 61çllerden dolayı hallan D • b~r gayretle çalııtı. Çalıtmaıım 6 Birlncltqrfıa 
rara atramamuı için Dahfllye Ve· d h f d Marmarada bir kayık kazası oldu. 
klletl vllAyetlere birer tamim si•· a a ay alı bir tekle aokmak 23 kf-.f bofulda. 
derdL İçin de onu bir plln dahilinde 7 Birlncft,.frln 

1 Şu6al yapmayı kararlqtırdı. Bet yıl • Balkan gUrq pmpfyon1an l>fttl. 
Reisldlmhur Kemal Atattlrk Anka· Irk "k • dl 1.. Takımımız bUtün sildetlerde pmpl • 

radan Kırşehlre hareket etmlftlr. 1 tıaa p anımız •tte bu dü- yon oldu. 
ı: Şııbat tünce ile meydana ıelmit ve 3 Rirlnciteırln 
Cenab Şebabettin BldG. ilk meyvalann vermefe bqla. iki Fransız torplton )'anlrş1ık1a 
Z Mart mıtbr: Bakırköy bez, Turhal lzmlr limanına girmek lsted~ler. Ka-
kongaldak k8m6r hanasmd811 k f b ·k I • 1 rusrkı top ateşi yapddı. Mesele dos. 

193' senesi l~nde dahil ve harice sev- ffJ er a " a an lf emeğe bat • tane halledildL 
kedflen maden k8mBrlinttn mecmuu lamıtlardır. Kayseri mensucat 13 BirlltcUeırln 
1323222 ton ve lqymetl 9 milyon Ttirk fabr 'kaıı tamamlanmak &zere • latan bul belediye intihabatı bitiril-
lirası tatınuttm'• dir. Patabahçe tite ve cam, Zon dL 

5 Mart ıuldak aömi kok fabrika1an da 18 Blrlndtefrln 
Eski Maarif Vekili ve Aydın me · Bulgar zulmiinden kaçan bir fok 

busu doktor Reşit Galib ilmliştfir. bugünlerde İte bqlıyalaklar- aileler Türk toprakJaruıa iltica edi. 
21 Mart dır. 7orlar. 
Yunan Cümhurlyetlnfn yıJdönfimfi. Difer taraftan dilim!zi az %3 Blrlndtepin 

Yunan Clünhurluetfnln gıld6n1J- be r;· ka Sovyet Rusyanın yeni Ankara aefl. 
münü kutlulamak Ozere bu ubah n 

1 ıne VUfturmak yolunda r1 Karahan Ankaraya vardı. 
SeydiköyUnden beş tayyareden mil - büyük önder Atatürkün İfareti· 23 Blrinclteırin 
rekkeb bir Türk fltosa Atlnaya git • le b&flamıt olan çalrtma bu yıl Beşiktaş takımı Bursada tzmlr ta-
mek üzere uçmuştur. iç'nde yeni bir hız almıtlır. Bu kımını yenerek Türkiye pmpiyona 

2! Mart oldu. 
Trakya umum mtllettlşliif ihdas ça.lrtma timdiden eserlerini ver 21 Btrlnclteırln 

ve tbrahfm Tali umumi miifettlş ta - mıt bulunuyor. Büyük Millet Meclisi afllch. 
yln edlldL ıs Birlnciıeırln 

31 Mart ı ı Balkan misakına dahn d 1 tl 
Amerika hotmetl Tttrkfyeye ntl • ::d~~U lhtiJllmı halletmek için Tür hariciye vekilleri Ankarada toe;.:..~r 

ea eden tnsUl'iln iadesini lstemlttir. 1 ye;,• hakem tayla ettiler. Jar. · 
9 Nlatm 

ReislcUmllur Atattlrk lzmlre gel • 1 

Dl iştir~ l 
15 Nl&an 

Esnaf Bankası işi tstanlnal pldr 
meclisinde mfinaka1&lara aebep ol • 1 
muştur. ' 

15 Niaan 

BerJin sefirlmls General K...ıet. 
Un Sami vefat etmiştir. 

n Niaan 
Yugoslavya harldye nklH Yevtiç 

lstanbala gelmlftlr. Buradan Anka • 
raya gidecektir. 

1 Magg. 
Reisicümhar Atatflrk JatanlnaJa ~I 

llliştir. ı 

6Magg 1 
Reisic:Umhur Atattlrk Ankaraya 

dlnmOştilr. ı 
11 Magq 
Ttlrldye ile So"7et 'R91ya arasında 

mtz milyon dolardm kredi mabn-
1181 lmzalallllllftır. 

IO Mfll/la 

lunlr - Kualıa hattmm -- •• 
Jmmasr kararl&ftınldı. 

Bu ~ cüule toplanan ildnci dil laınılt:ı,.Ua Atotiirlc ve A.ıralıq 
ii)releri.. 

10 Haziran 

lran fGhı malretlerlle bfrlllde TIJrk 
lradadana reçtL 1 

1B Hafran 
lran lllhı Aakara,. 9U6. Jte1a1 • 

ellmhar tarafından kartılaadr. 
:ı Haziran 
Soyadı IAJ'fhur mUsakere .e b1naJ 

edlldL 
:MHutraa 
lru plu Relsldlmlıar Atatflrlde 

lı&Ukte lstaabala ftl"dı. 
118 .... 
Dllayuıa • lhUyar adamı olan 

Zaro ata lST Jqmda oldap balde 
Btfal hastahanesinde lbalfttlr. 

IO Haziran 

18 Alıutoe 
ikinci Türk dili kurultayı Dolma

bahçe sarayında toplandı. 
30 A;u.toe 

Tanare myranar memleketin her 
tarafında sevinçle katlulanch. 

31 Alusloa 
Harbiye mektebinin 100 tindi 11ı 

cl6nUmtl teslt edildL 
1 E&·lGl 

lstanbulda tramny Oeretleri acuz. 
lamıttır. 

1 E11lll 

latanbalda Kadık8y tramnylan 1~ 
-lemefe başladı. 

4 E11ltU 

n Blrlnclte,,.tn 
Cümhurlyetin on bfrlnd yıl dönB • 

mU bütiin memlekette hararetle kat. 
lalandL 

il Blrlnclleırln 
Atatürk Balkan harldye nazrrlan

na bir çay ziyafeti verdL 
1 11..inclleırln 

RelsfcUmhur AtatUrk Ankara BO
yfik Miıtet Meclisinde 6ztilrkçe tarihi 
nutkuna ıiyledl. 

2 I klnclleırln 
Ankarada toplanan Balkan konse

yi mesalsinf bitirdi ve daıbldt. Anka
ra radY'O!mnda alaturka musiki net -
rlyatı kestldL 

İngiltereyi ve hemen diln:ra dünyada katil •• hop aitmiyen 
matbuabnı alikalandıran bawl ne kadar ftZİyet vana, bu ikili 
cinayeti esrarını açamadıktan arumda ıeçip sitmekteymit-
bafka, ıuçlu diye yakalanan biri· Bir sGn ıeliyor ki, timdi ~ 
ni de tahliye ettiler. olarak ,.kalanmq ve nihayet m-

Bunun kim olduiunu yeniden ça inapat eclilememit olan adam, 
anlatmafa ihtiyaç yoktur. Oku- evine d8nüyor Ye beraber yqadı
yuculamnrz, bir ~ defa yazdı- lı ba aktria kadnu, ölü olarak ba
imnz için bu adamı tanıyacak· layor. 
)ardır. Yapılan tetkikler, bdmm K• 

lnıilteredeki iki meşhuT bawl tJll& bir çekiç wrularak öldürül· 
cinayetinden ikinciai olan "2 na- miif olmamı kat'I mrette mq
maralı bavul cinayeti,, mahkeme- elana çıkaram&llllfbr. 
ye verilmit ve suçla 11fatıyle T o- Ve auçlu olarak ,.b1anan a
ni Mançini iıimli 226 :ratmda bir dam da, evinde ilü olarak balda
ganon hikim huzuruna ıetiril· la bu kadım, korkuamıclan aak· 
mitti. lamq.. Kendisini, eskiden üç •· 

lngilteredeki "1 numaralı ba· bıkan olan bir hınıa yeya ...... 
vul cinayeti,, henüz bir mubake- bansi k6tfl adam olduiu için, ba 
me ,.,. .. •.,mıyacak kadar esrar İ• cinayeti de kendine atfederler 
c;indedir. . ı diye ba delilili yapmq Ye bir K• 

2 numaralı cinayetin failt an- wJ edinerek omm içerisine 6111 
nedilen adam iıe, itte bugün suç• bdmı yerlettirmit, iiserİnİ bpa• 
la olduja iıpat edilemedifi için, mlf.e 
yaka11 bırakrlmıt vaziyettedir.. Anupada J&pılan cinayetlerin 

Son celse demek olan 'bundan prçekten en tuhaf surette cere
bir kaç rün önceki muhakeme yan eden tahkikatiyle bu cinayet 
oturutunda ıuç1u zannedilen a- te baylece mçluauz kalmıt olma
dam da bikim huzuruna getiril- ıma rafmen, iddia makamı, ada· 
mitti. Ve burada, suçlu mevkiin- mm auçamluiuyle biten IOD va· 
deki garson Toni Mançini 2 na ziyetinden IOnr& bile bili arq-

1 marah bavul earanyle olan mi· tmnalannda devam etmekte ve 
nasebetini ııra11yle anlatırken, ilk ileri ıür61en katil iddiaamı it
bu. mesele hakkında, timdiye pat etmeie ça!qmaktadır. 
kadar tahitlerin de llyledikleri Çünldi kadmm ltqmda ayı. 
kendiıine bildirilmit •e auçla ta· bir yank ,aze çarp1Jor ve-Jar6. 
bitler hakkındaki u,,.atini an- DID bluma bir wt .., wrUJ. 
labnııtır. mak IUl'etlyle aldiiriilmüt olm...-

Pek ili; beraber yqadıklan na alt, mlitehau• bir polia dok· 
bir kadını, ıene kendi evlerinde tonuma 1UDdaia rapor 0 kadar 
ilü olarak bir bavul içerisinde etraflı tafıilit Yeriyor ki, iddia 
bulduktan 10nra, bu adam nud ma1ramı iddiumı ha noktalar Ü• 
olup ta bu itin suçlusu olmu)'OI'. zerinden filriitmektedir. 
Yani, bir ev ki, orada hem aldü· Diler taraftan midafaa tarafı 
rülen kadın, hem auçlu diye ra· ise, ba kadmm keyif verici zehir 
kalanan erkek birlikte otunnut- dolayıııyle batma bir kaza ıel• 
lardır. Ve nihayet, burada bir ba mit olmumdaıı, yahut bir bat
vul içinde bir kadm cesedi bulu- kaaı tarafmdan aldürüldüğünden 
nuyor. Kadmı ba adama eaıteri- Yelhud herhalde timdi mçlu di· 
yorlar: •'Bu kadını tanıyor mu- J• yakalanmlf olan adam tara• 
sun!,. ... "Evet! •• ,, fmclan lldüriilmedilincleD bala-

- Bu bavulu aen mi aldm 1 Htmektedir. 

- Evet! Midafaa tarafı 11YOI' ki: tcı.a 
- içerisine sen mi koydan? adam. bdmı çekiçle aldürdü 1 

- Evet! Pek ili. .• fakat ıiz çekici eu b-
itte bu açık belgeler, hu ada· lay bir y.erde, hemen hiç saklaa

mm bu cinayeti iflediğine imanı maınıt bir vaziyette buldunuaL 
kati surette inandırıyordu. ı ' Bu nasıl o ur._,, 

Halbuki meaele ıöyle olmut: Müdafaa tarafmm lly1edili· 
Adam, gerçekten bu kadmla bir- ne göre, bu ~am eler katilıe •• 
tikte Yllf1YOrmu9. Bir zamanlar, katil ıuçunu da bir çekiçle ifle
aahnede bir bafkanyle bir kum· mifıe, buna ortadan JOk ecler
panya halinde danılar yapan bu mit- Halbuki bi1le bir 181 1&P
akbiı kadınla bir iki yıl önce 11181111f.e 
münasebet kurmaşlar.. Amma, Elde edilen çekiç ıerçi Gzerin
kadm pek kötü bir idet olarak, de kan lekeleri görümniyea pek 
keyif verici zc;birler de alıyor- masum bir çekiç olmaama ral
mut·• Bir takım dUımanlan ela men, mü~bum kimyaker bu çe-ilk tren Elbln ftnlllfbr. 

J Temmuz 
lran şahı lrana dinmek tlzere n

purla yola çıktı. 

Memleketrmfzde 3 mib'on gizli au. 
fus oldutu anl&§IldL 

14 EyltU 20 lkbıcite11rlrı 
Ere~llde bUyük bez fabrikasının 

temeli atıldı. 

=========;.._~;;;;:;.I kicin herhansi bir muameleye ta• 
bi tutulduğunu ileri aürmüt pek 
ince bir yolla muhtemel kan leke 
lerinin siderilditini aiiylemittir-4 remmuz 

Makedon,,.. komfteıııf reisi Mih:ınor 
kanslle birlikte Tark topraklanna 11• 
tlea etti. 25 lldncltel}rln 

mesf karan verildL 
6 Birincikdnun 
Başbakan Trakyaya seyahate pktı. 
13 Birinclkôn1111 lran phı Trabzona Tardı Te GD • 

aU-.'1aneye hareket etti. 
16 Temmuz 

21 EıılfJl 

tstanbulda bevnelmfle1 par1Amen • 
tolar hfrll"f apldr. 

Edlrn•~ kurtuluş bayramını bilytik 
merac;im1e kutlalach. 

!ti lldncltel}rln 
Tasarruf ve yerli mallar haftası 

ba!iıladl. 

Suçlu zannedilen adamın pan
talonundaki kan lekeleri 1ae, ıon 
tahkikat üzerine bir bqka tekle 
dökülmüt ye bu pantalonlann ci
nayet tarihinden IOnr& aJmmıı 
olduia anlatılmqtır. 

Dur emrine itaat etmfven ln,Oliz 
&emf~ne mensup 0( kfttl ftzerlne Kuş 
llda."'rula ateş a~ldr. Biri wru1da. 

21 7'enunuz 

~ 181~ imaret M dereee 
• '-1.tmta • 11eü gUnU. ' ,._,,__ 
~" .,_ Bfa.n seflr7erl Tllrk ""rf • 
•ele~ lran-Bfpa 

25 l!ıılfJl 
Edfrnede toplanan Trakya Tati1e • 

rl to"'~nf:ılımm bitirdiler. 
26 Erılôl 

Barin hfftln memlekette 8zdll lıay 
ra "" """'Mı. 

M P:••lM 
fstanbutda ar.ı1m~ n1An f>evne1ml -

lel par1Ament.olar blrllil claltlck. 

Türklvede eski lAkap Ye Unnnlar 
resmen kaldrnldı. 

3 Birlncikdnwa 

Bllyfik Mfllet Mec1f~ raltant kl~ 
terle mabed haricinde dolaplmamm 
menettL 

18 Blrlnclkdnrırı 
An karada sef erberllk denemeleri 

yanıldı. 
33 Blrlnr.lktfnun 
BUyilk Mlllet Meclfcıf bir Mart

ta to9'lanmak Ozere daiıldı. 
il mrlnclkıfnun 

4 BtrlnclktJnua Mf'"fl"'P.,ıftı Kn!tnh ~,.,,..., ttf'tl-
Türk kadınına mehs se~ek .,. .,. th ff aJlc FnicMJ Umn"'' KlUJ!I Rfap 

cllmek ••kknu q latlaalım 1'llllea • ! Peker 1ı1r aatak .a.ı.& 

Yeni Ye kunetli herhaqi bir 
delilin ele ıeçirilmeaiJle, ba 28 
,.,mdald .. ı..,1calı pnont111 veni 

den tnJclf e&\ilm•i• ihtimal ... .......... 
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0
° Hususi Kitaplar L.

1
.'.i= N. 3- Dilmd (Ci dl,..,._.) Hi 

N. 4 - Muatatil andık (Edpr Alan Po) ,, 10,Arbdapm ~ '-- ter. 25U. 
N. 5- Kqla haptı (Jorj Kartölüa) ,, 10 W"ılbelm TeD. .. • 
N. 8- Divin (Albv Semen) ,, 10 Inunbjm bqlansıçlan 1 Kmm ., ., • 
N. 7- iki savalli (ı.e- Fnpye) ,, 10 lııaanlıim batlancıçlan ll .. • .. 
N. 8- Jorincla ile Jarinclel (Grim Karclefler) resimli ,, 10 lmanhpn batl•naıçlan 111 ,, ,, • 
N. 9- HeJena Fan SWov (Felib Hollender) resimli ,, 10 Mrimnaji ,, ,, ,, 25 
N. 10 - Mea'at Prma (Oakar Vqlcl) ,, 10 Lenıeran Veziri . ,. ,, ,, 25 fi 

N. 11 • 12 - Arbd"fım (Maksim Gorlri) ,, 15 La Fontene'in HÇilmif hikl,elm ,, ,, ,, 25h: 
• N. 13 - 14 - Wilhelm Teli (Şiller) nümli a• 15 Gazinin .. 14,. inW1n ,, ,, Fiati Kr. 2.o !i!J 
N. 15- 11 - Imanbim ba,laapçlan (Birinci bama) reaimli Dr. ,, 20 Yüz sene UJ'UPll •clam 208 arıfa ,, ,, • .. ., 6Sff~

1 N. 17-18- lmanlıjm ~(ikinci kwm) reaimli Röne ,, 20 ·"Uaalıtın t.qlansıçlıan "fetblide • ,. jU 
N. 19 - lnaanlıiın •tlenpçlan (Oçiincü iman) resimli Verno ,, 10 ciltli 400 aayrf~ ,, ,, ,, • ., 7Sifi 

N. 20 - ~..:::.:;· (Rabindranat Taııore: 1923 Nobel mük&.. .. 10 Çocuk Hikiyeleri ııı= 
N. 21 - Len,__ Vesiri (Aı.atacle Mira Feth - Ali} " 10 .-.. 1- Altın Daim Xn1ı Ciltli "' " 15 i: 
N. 22 - L.. Fonı.in MÇilmit laiklyeleri " 10 N 2 - Kedi Kirklü Km ,. ,. ,, tSi!! 

N. 23 - 24 - ne taraflı cinayet (Edrar Alan Po) ,, ıs ~: 3 _ su Kızı .,. ,, 1suu 
N 25 10 " .... · - Güzelleıen Tlirk Dili (KllJ1UDiuaade Rafit) " 1 N. 4- Elmaa Gerdanlık ,, ,, ,, 15 füi 
N. 28 - Hiyalia (:Albcrt Sema) " 1100 N. 5-Kltibe .. ,, " tS.iiL.i. 
N. 27 - Kartlar Muciseli (B. M. Kemal) ,, ı H 

N. 28- Albn 1ru <Grim KardetJer> ,, 10,NJK KARTER Meşhur Amerikan Polis Hafiyesi ffil .m 

N. 29 - Yapam ltakik•t (Mmlila Ferit) " lO N. 1 - ı..w Bentomm Son Kon <r. ı "· 11 -~ .. itMr Saumcla Kr.5 ii. 
N. 30- Kibritçi im (Alldenen) " ~ N. 2-V&fİaltonda Bir Cinayet • 5 N. 12 13-V•ilralann KaybohJfu,, 5 

N. 31 - 32 - LOpt (Tür)llÇeclm Franaızcaya) " 
20 

N. 3 -Bir Doktonıa Gaa7eıtl ,, S M. 14 -San Otlw::ek ,, S 
N. 33 • 34- içli im (Do.to1enlq) " 

20 
N. 4 -Soyulan Ha.. ,, s N. ıs -Çelmm11 Çocuk ,, 5 

N. 38.39- Kaynana (Yazu Kaı.enSiJn) " N. 5-Hafiye göpek ,. 1 N. 11 -Telefonun Earan ,, 5 :i 
Çocuk edehi,m _,n~.,. '-1,,.., bulunan kilaplar 

10 
N. 6-13 Nunarab Lolaaotif • ı N. 17--Bir Cinayet uatur ,, 5 !! 

N. 1 - Kanada Çayırlarmda (Moria Farney) resimli " 10 N. 7 -Bir alünün intikamı " 5'"' N. 18 - Poftl'ti Len:n1 hayali " 5 Ü 
N. 2- La Fontenia clalpabldan (Moria Farney) reeimli " 

10 
N. S-Kırmm Me.wi Ha•I ·w _ g N. 19-Envenıiz bir hırsızlık ,, 5 üi 

N 3- Sibe-- =-1-1-.:ıı_ c~ Güyoa) resimli ., - ı . ·ı-~- ~· " 10 N. 9 -Sandık Jçinc:le • 5 N. 20 -CanileJ' Kralı ,, 5 I! 
N. 4 - Denizin dıDinde (P. Demoauon ..e H. Peliyer) resimli ., 

10
. N. tO-FeliketU Yemin • 5 N. 21-Bir Ka.._ Saldınt · ,, 5 li 

N. S- Harikullde bir çocuk (Moria Farney) reıimli " 10 40 Sayıfa Fiah s Kurşu 1 
N. 8- Bunm alacı (Grim brdetler) resimli ,, 111 

Sahtelir çalılar erumda " Taıra lcarilerirnize ltolqlıi oliuıd here P06ta palu t1e1Ja IÜ·ı 
iplikçi periler, Lıdi ldirldi las ,, Juıoale lm6ııl 0 [1111ar. Post. llcreti bize aittir. Ilı 

N. 7 - Altm daim kralı resimli • ıo • • u " ~...L!!pı. . t R ki,. M tb f:il " Sahip ve N•.... mumı ıunu ne Defl'J.J• ı- e am a aas•·=i.:··i. ~~~~~ ~- N80 
8 - Tumu •HeU.n ( Jorj Ript) nt1imli ,, to lstanbul: Ankara ı •· u 
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Müntahap ve mütenevvi Çeşitler 
En Mükemmel Cinsler En Dun Fiatlar 
işte sabn alırken nazan dikkate alacağınız vaslflar 

Empermeabllze "1'1andelberg,, 
ve sa geçmlyen "BurberrJ,, Pardesüleri 

Kadın ve çocuklara mtlte.- Mantolar ve 
nevvı müntehap çeı,men1e Muşambalar 

En mtlkemmel p it J 
kumaılarla a o ar 

imal edllmlş 

E K s E L S 1 V O R 
GALATA KARAKÖY 

'fediyatta büyük teshilit 
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:tfABER - 'Ak~m ~ostaıı 

ıufjill m -------~ 'Wll•"""""'Wı· 
Turhal ŞEKE F 

ı iklnct kanun 1935 den itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
Fiatlar: F ABRiKADM Teslim 

Küp Şekeri 40 
Kristal Şekeri3 7 Kuruştur 

- E11 Afaiı 100 Kilo Şe <Pf Kabql Edıhr. 

' 

_ Adres: TURHAL ŞEKER FABRjKASI T.A.Ş. TURHAL 
Telgraf Adres" FABRiKA TURIUL 

;) ılllllfilrıı j 1 ı ~~-----· n~ !LJll'.,. illn,ı;ıı~~·:ıı j;J':.....ıt:i<,1,Mıı!ıi:ilı>Jlu.'.JlllıjjijjjjjM 

Bayram Hediyeniz Bir 
Bitap Olmalıdır 

fi YEMEK. TATLI. PASTALAR",\ 

l:g Her aabab ne pİfİrelim diye dilfDoiltüz. Buaa lüzum kalmadı ifü 

Bir kilo şeker bir günde yenilir, biter; fakat bir 
kitap ebedi bir hatıra olarak kalır. 

fi~ Her gUn pifecek 1emekleria ve tathlarm liıtesioi açık ve :f:; 
ıu! &lii bir anlabfla anlatan ip~ 

"V AKIT., kütüphanesinin "Dün ve Yarın,, külliyatında 
istediğiniz kitapları bulabilirsiniz. E•· cd. 

~~ Alaturka ve alafr~nga ~emek ve tatlı ~i~ 
.J Kıtabındlı bulac.kıımz. Fıyah 100 cıltlisi 125 kuruştur. iffi 
~~ Satış yeri: latanbul Ankara caddesi 157 No. fü: Her memlekette bayram münasebetile kitap hediye 

etmek adet hükmüne girmiştir. Bu adeti kendi
mize mal edinmeğe şiddetle ihtiyacımız vardır. 

: Taşradan GeJecek S'pariılerden Posta Ücreti ~ ·az. H!! 

__ •• _.c::~ INKILAB KCJTOPHANE! 1 01w.ll
1 

Göz Hekimi 
Dr.. Şükrü Ertan 

Babıi.li. Ankara odtleai No. 80 
Telefon: 22686 

Sah Pnleri mecaneactir .. 

750 liraya 
satıhk hane 

( Elyevm on lira kira getirir 

k!rgir bütün ev•afı havi ve 
yazihane yapılmağa elveriıli· 

dir. Galatada Fermeneciler Ha. 

cıfoti sokak numara 7. Konuş • 

-k iıtiyenlerin Galatada Şir • 
'-ti Hayriye üıtünde k<ifede 
Lerbez. Avni lieye mnracaatlan. 

(3613) 

o o 

Clfb 

,.__, 

,~ 

Cir<1f}(J 
~do!aur 

--

10 kitaplık ilk seri 636, 10 kitaplık ikinci seri 504 kuruştur. ilk 
serige 236 ve ikinci seriye 204 kuruş vererek abone olanlar 

(20) kitabı birden de tedarik edebilirler. 
Çok deierll muharrlrlerln pzdı§ı bu kitaplar, tanınmıf y•zacdar tat•fından 
TUrk ~eye ~evrllmlttlr. 8unlar1n liatealni dlAer sütunlarımızda gtireblliralnlz. 

BAtRAM • • 
ıçın 

Ne hediye seçelim diye düşünmeyiniz; 

BESLER 
Fabrikası taze olarak çikolata ve bisküvitlerinin her 

J çeşidinden kutu ve fantazi hediyeliklerini hazırlamışhr. 
\ Fabrika, toptan oe perakende satış yeri: 
l Bahçekapıda lstanbul ciheti tramvaylarının son istasyon karşısı 
'-~ n A " as rn ı : s FllllaJdllltıtııı:ıırııııııııı:ıııaıllfllllllUIJilıttnaıııırnııı:ıınUJtlJIUll!rn111111ııımıı:,ın11111[11ıııııırı1111ıın~ınıııı11nımııımını1ıınnınııınnııın# 

H E R K E S i N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N A R A D 1 GI 

MUHTIRALI 
TAKViMi RAGIP 

1935 Vıl_ına 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıll~rt!a c:>lduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve h~yet bılgılennden başka herkese gereği olan genel bilgileri de 

lçınde t:>ulundurur. Ay başlangıçları ve sayılı ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden alınmıştır_ 

Ciltli Fiatl 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 
Kanaat Kütüphanesi 



Lavaı Yılbaşı piyangosunda kazananlar Bugün yeni yıhn 
( Bat1 taralı 1 lnd4d 

500 bin lira kazanan ~~ :::; ;::;; 23402 ~~ 1 
l·ık gu··nu··du··r 

ltalya Ue Fransa araamda, 
#\frikada aıevzuubahıolan aıese- < BQftaralı I inci de) 1219 9 24774 24907 24952 

..... 
24473 100 lira kazananlar le1erin ne yolda halledilebileco- çinde, kedersiz ıeçirmelerini te • 

iinin esas pli.nı çizilmittir •• menni ederiz. 

-300 lira kazananlar 
200 bin lira kazanan 

Bundan aonra orta Avnıpaya Dünya eski yılda~ yeni yıla 
taalluk eden meseleler gelmekte· ıeçerken bir çok gürültüleri, bir 

çok karttık ve prüzlü dünya itle· 
dir.ltalya bundan bir müddet ZSn- rini de geride bırakmıt oluyor. 
ce Avuıturyanın komtu memle • Sulh havumı bozacak hadi -
ketlerce istiklalini temin mese • aelerin tamamen ortadan ıilindi· 
leıini ileri aünnüıtü. ğini görmiyoruz. Amma tehlike • 

Fransa ve ltalya bu temina • lerini de tamamiyle denilebile • 
b Almanya, ÇelCoslovakya, Ma • cek bir surette halledi mit bulu "' 
cariıtan Ye Yuıoalavyanın de • yonız. 
Yİnnesini elde etmeğe çalı!a • insanlar biribirleriyle hoiaz. 
caklardır. lsviçre "Daima bita • laımayı icab edecek hadiseleri 
raf,, olarak kaldığı için, çevre • tatlıya bağlamayı istiyorlar Ye 
n'in dı,mda tutulacaktır. yalnız bunun İçin çalıııyorlar. 

Ancak Fransa, Romanyanm Dünkü ıenenin ıon gecesini 
9 bu teminat çevresine girmesi· bütün dünya halkıyle beraber, 
m istiyor. Çünkü, küçük itilaf ıehrimiz halkı da neıeli geçirme-
misakırun Qçüncü uvziyetini tet- ye çalıttı. " 
kil eden Romanya, mesela im• Sene nası11>a;1ar öyle biter, 
zasmı koymıyacak olsa, diğer a· inanııınm verdiği bu hız her yel'" 
ki aza, yani Çekoslovakya ve de göze çarpıyordu. 
Yugoslavya blr muahede imza • Beyoğlunun eğlence yerleri 
1'Jamaz. hklrm tıklım denecek kadar ka • 

Fransa l.nı noktai nazan ileri labahkb. Ufak ve büyük zevk 
altriiyor. Fakat diğer yandan, J. ıofralarmda içki tiıeleri açılıp 
ta1ya da, Romanyanın A vustur - boıaldı. Gülüımeler biribirini 
J&J& komfU olmadığı iddiasın • kovaladı. 
Cla bulunmaktadır. Bu mesele n. Fakat eğlence masası J;qma 
2erinde uyuıulacağma Fransa oturan herkesinolsun, tam ve dü
'da kanaat vardır. tünceaiz bir eğlence gecesi ge • 

Şimdiki halde Fransız • ltal -
1 k çirdiğini kim iddia edebilir? Ce· 

yan anlatması ilk adım o ara 
ride buakılan bir sene ile bir yaf 

.ayılıyor ... 
Fakat dalia sonra ~lmanya daha gençlikt•n uzaklaıtığmı 

3641 
100 bin lira kazanan 

1094 
50 bin lira kazanan 

10999 
30 bin lira kazanan 

7945 . 
20 bin lira kazanan 

23253 
15 bin lira kazanan 

1883 
10 bin lira kazanaa 

12007 
8 bin L. kazanan,ar 

14978 7868 
5 bin lira kazananlar 

20417 21175 21397 
23536 23977 

569 
1001 
1437 
1942 
2878 
3696 

4221 
4181 
4923 
5513 
5969 
8392 
9487 
9843 

10683 
11056 
11410 
11914 
12836 
13181 
14401 
15026 
16042 
16753 
17466 
19187 
19574 
20214 
21338 
22245 
23493 
23919 
24597. 

601 
1112 
1488 
2324 
3277 
3699 

4492 
4733 
4977 
5787 
5972 
8967 
9516 

10295 
10840 
11072 
11524 
12081 
12859 
14067 
14563 
15320 
16103 
16762 
17534 
19284 
19834 
20303 
21580 
22611 
23495 
24020 
24708 

610 
1275 
1777 
2552 
3504 
4058 
4653 
4785 
5243 
5840 
6108 
9069 
9555 

10390 
10868 
11124 
11667 
12246 
12933 
14173 
14947 
15362 
16605 
17177 
17565 
19332 
19853 
20503 
22038 
22727 
23690 
24024 

658 
1295 
1799 
2593 
3548 
4094 
4674 
4788 
5398 
4923 
8290 
9250 
9779 

10623 
10987 
11274 
11848 
12466 
13114 
14206 
14976 
15839 
16748 
17303 
19175 
19382 
19865 
20804 
22143 
22967 
23709 
24245 

aa ite girmektedir. itte asıl dip- veya ihtiyarlığa yakla,bğmı dü • 
lomaai doğruluğu ve inceliği, tünecek çağlarda olanlann ei "' 
kendini burada göstermektedir. lencesi her halde, hafifte olıa; 

Almanya dahil olmadan bir bir keder bulutuyla gölğelenmiı· 3 bin 1. kazananlar 200 lira kazananla!' 
misak haZtl"layıp bu "Hazırla • ti. 1522 2657 3023 3695 

67 48 7778 11468 
441'5 24240 24545 

2 
554 
635 

1107 

nanı,, imzalamasını azadan bek- Senelerin getirdiği seneler, 
lemeniıı nıenfi netice doğuraca- maalef es, iatanlıia tam zevki, 
p kanaatindedirler. , tam eğlenceyi getiremi7or! 

Her hangi suretle Almany.a • · 1416 
nm İ•tiyeceği gene "müsavat M k d · 2 bin ı. kazananlar 329s 
hakla ,,olacağına füphe yoktur. os ova a yenı 818 1210 2450 381'l 506~ 2330 

Ve bunu temin etmeden bir mi· b•lf muhakeme 7676 8579 8878 9718 10l73 3439 
taka giremiyeceğini ileri süre- 11241 12553 tı7ı2 1~162 1S2.l9 4289 
cektir. Bu ise, yeniden "Testi • (Baştaralı 1 inci de) 19271 21592 23153 ı442l 4554 
1 at ve emniyet,, münakaıalan • Sovyet matbuatı Leningradda 244~0 247 ıs 5008 
na dönmektir. verilen hükümden dolayı büyük 5764 

Bu sebepten, siyaset anlat· bir memnuniyet göstermekte ve 1,000 J. kazananlar 6311 
matannm bu safhasında da çok Sovyet birliğini yıkmağa çabtan· 14 38 409 757 6945 
C1ikkatli ve tetik davranmak İ • farın ayni akıbete uğrammı iste - 1429 1537 1679 1837 7169 
eab edecektir. mektedir. 2492 2943 3144 4351 7521 

Ş h• 1 A Kur,una dfzllenler 4496 4715 4986 5112 7914 e lr P ani Moskova, 31 (A.A.) -Kirof· 5685 7127 7716 7966 8578 
(Baı taralı 1 inclde) a yapılan ıuikasd neticesinoe 8093 8118 9820 9988 9787 

marlar iıi belediyenin affedil • kurıuna dizilen suçlular tunlar· 10284 11193 11376 12075 10510 
mez bir batur saymaktadırlar. dır: 12700 13346 13473 13862 10762 
~ Belediye de mimarlar birliğin· Katil Nô\alaief, arkada,lan, 15439 15529 16106 16113 11341 

lılm hiç kimseyi bu jüriye çağır· Kotolinof, Şatiski, Humaiantsef, 16986 1714.93 17650 17944 11740 
mamakta ıırar etmektedir. Mantelstam, Miasnikof, Levin, 18060 18159 18323 18633 12112 

Diler taraftan bu jüri heyetine Sokolof, Lusin, Zivezdof, Anto- 18889 19676 20147 20377 12776 
leaaiz odasız küskün olan bir nof, Kanik, ve Telmazof.. 21831 22939 23710 23739 13149 
2Bmre daha Yardır ki, o da ikti • ,,. __________ •ıl 23938 13446 
aatçılardrr. lktısatçılar da J

0

üri de 1• 13959 
Leledi:renin memunı olan bir tek Resimli Ay Basımevi 500 lira kazananlar 14692 
ildisatçıdan baıka iktisatçı bulun 430 502 688 1197 15058 

Sayın okuyacu1ınna 
mamaamı hot göremiyorlar. Bil- 1322 1642 1761 1810 15462 
huaa yeni lstanbulun inkiıafı da 1935 yıh arma§anı olarak 199b 2341 3094 3363 15830 

ha ziyade iktisadi bakımdan bek EVRENSEL AY 3930 3931 4138 4246 16292 
lenirken ve lstanbul bir liman 4391 4596 4768 5567 16933 
IJChri oldufu halde jüri d~ bir ik· 5642 SS89 6093 6239 17199 
\İ~atçı Ye bir liman mütehassısı Dergisini sunmaktadır 6577 6950 7023 7281 17565 
bulunmam&ll hayretle karıilan • 7485 7578 7752 7798 18041 
maktadır. Türkiyeııin ha biricik bilimsel, 7956 7980 8541 9549 19J96 

Grevden 
korkuluyor 

Hindiıtando pamuk iti ıaha • 
mda umumi bir grevden kurtu· 
)uyor. "General Niyus,, Ajansı • 
nm vereceği habere göre, Ah • 
med Abaddaki fabrikalarda üc • 
retlerde yapılan yüzde 1 O tenzi • 
li.t buna zemin hazırlamaktadır. 

Gandinin, greve hazırlanan • 
lar tarafına geçtiği ve teıvik et • 
•he olduiu haber Ye.rili.Jor. 

Soysal aylık dergisini, bitik 9559 9959 10104 10242 19921 
eY.nizden, gaıetecinizden ara• 10251 10643 10743 10784 20325 
vınıı. ı 11018 11560 11693 11756 2C6Sl 

1 13760 13941 13947 13983 21002 
Piyangoda kazanan- 14osı 14841 14373 14418 21182' 

15098 15296 15648 16785 21979 
ların isimleri 16810 16818 16931 112s1 22214 

\ "' 
" 17555 17619 17664 18116 

Londra, 31 (A.A.) - Yarın 18338 18373 18479 18617 
tAtbike batlanacak piyankolar 19314 19637 20036 20103 
kanunu, piyankolar neticesiyle 20316 · 20633 20669 21003 
kazananlarm isimlerinin nqre • 21073 .21115 21970 21995 

22633 
23322 
23701 
24084 
2i247 

dilmesini yasak etmektedir. 23248 22538 22604 22672 24965 

78 
558 
650 

1126 
3053 
3383 
2542 
3495 
4325 
4686 
5185 
5831 
6587 
6989 
7212 
7541 
8414 
9000 

10233 
10520 
10814 
11354 
11954 
12390 
12843 
13213 
13483 
14030 
14427 
15360 

15482 
15864 
16304 
16943 
17244 
17592 
184~9 

19315 
19936 
20083 
20895 
21260 
21856 
2~066 

22259 
22695 
23425 
23816 
24~99 

24252 
24977 

410 
580 
792 

1133 
3151 
2117 
2787 
3730 
4542 
4820 
5330 
5915 
6589 
7031 
7263 
7840 
8430 
9052 

10237 
10598 
10939 
11361 
12035 
12527 
12942 
13410 
13705 
14034 
14692 
15410 
15510 
15921 
16514 
16958 
17327 
17670 
18503 
19375 
19946 
20160 
20911 
21299 
219~8 

22157 
22479 
22597 
23593 
2~859 

24114 
24470 

549 
603 

1066 
1319 
3268 
2151 

2874 
4235 
4543 
4862 
5569 
6171 
6635 
7096 
7503 
7891 
8543 
9509 

10383 
10703 
11105 
11606 
12074 
12644 
12992 
13417 
13738 
14427 
14875 
15431 
15794 
16280 
16532 
16979 
17477 
17771 
19095 
19761 
19951 
20:29 
20973 
21487 
21943 
22173 
22554 
22826 
23696 
23945 
24124 
24880 

170 
438 
742 
898 

1439 
1609 
1951 
2446 
2806 
3254 
3994 
4204 
4438 
4835 
5222 
5750 
6148 
6364 
6724 
6997 
7510 
7701 
7856 
8065 
8247 
8639 
9203 
9830 

10276 
10986 
11499 
11819 
12077 
12305 
12583 
12744 
13008 
13144 
13490 
14348 
14758 

ı~ 

15399 
15744 
16116 
16199 
16365 
16465 
16598 
16808 
17128 
17408 
17770 
17821 
18075 
18186 
18469 
18770 
19231 
19549 
19841 
20343 
20603 
20912 
21493 
21657 
22076 
22871 
23075 
23533 
23707 
24102 
24365 
24646 
24976 

190 
457 
744 

1140 
1483 
1773 
2080 
2572 
2841 
3259 
4040 
4379 
4548 
4886 
5372 
5904 
6257 
6419 
6769 
7164 
7536 
7714 
7879 
8098 
8425 
8875 
9342 

10074 
10373 
11069 
11746 
11905 
12118 
12313 
12566 
12876 
13035 
13146 
13752 
14391 
14823 

14856 
15480 
15749 
16147 
16249 
16371 
16530 
16650 
16856 
17240 
17432 

17782 
17846 
18122 
18282 
18472 
18816 
19248 
19601 
19857 
20410 
20678 
21117 
21504 
21670 
22280 
22913 
1319'l 
23538 
23800 
24123 
24573 
24680 

246 
459 
779 

1175 
1509 
1870 
2158 
2626 
2843 
3437 
4109 
4390 
4561 
49ô5 
5382 
5932 
6316 
6470 
6835 
7232 
7598 
7825 
7908 
8099 
8458 
8951 
9578 

10181 
10610 
11088 
11773 
11908 
12286 
12423 
12710 
12932 
13087 
13335 
13776 
14482 
14836 

15179 
15617 
15806 
16185 
16281 
16378 
16582 
16761 
17038 
17287 
17576 
17803 
18001 
18176 
18287 
18544 
19058 
19369 
19691 
19878 
20421 
20750 
21418 
21505 
21698 
22346 
22986 
23257 
23572 
23982 
24343 
245~7 

24790 

305 
514 
852 

1358 
1586 
1938 
2138 
2656 
3187 
3566 
4194 
4392 
4643 
5097 
5482 
6025 
6346 
6554 
6857 
7436 
7603 

7967 
8151' 
8518 
8997 
9666 

10194 
10701 
11179 
11797 
12056 
12288 
12452 
12738 
13006 
13106 
13336 
14036 
14656 
14847 

15239 
15728 
15895 
16191' 
16364 
16449 
16593 
16766 
17089 
17305 
17642 
17814 
18017 
18181 
18420 
18711 
18108 
19522 
19729 
20064 
20442 
20892 
21477 
21512 
21601 
22639 
23008 
23467 
23599 
23954 
24351 
245~ 

24935 
J 

Mükafatlar 
500 bin lira kazanan 12199 

numaranm 50 atağııı ve 50 yukaı

nsında olan 100 numara biner li• 

ra müki.ft alacaklardır. 

Amortiler 
Bundan ba.tka büyük ikrami • 

yen~n ton rakamı olan 9 ilen~ 

yet bulan biletler de 50 fer Ira•· 
morti ala,.,.klarclır,. f 
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HABER - Alctmn Poıtaw •• 

Bat airdan, dit •• ıinir ım
lan, Romatizma •• Grip rahar 
ıızlıklanna karlı • fa1dab " 
teskin edici bir il&çtır. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Dün ve Yarın l•t. 

1 ercüme Külli tı 

SAFO ı .• . 12 lil& 

>rijinal madeni 

kutularda bG -1 
tUn eczanelerde 

2711211934 vaziyeti 
Alfom Dode - Haıdar Rifal ..... 
--------.~--------AKTiF PASIP 

A ı t e Çemberi 

-----------------------lıtanbul 4 üncil icra Memur • 
lufundan: 

T amamma bin kırk Gç lira klf
met keıilen lıtanhulda Dne Ha· 
tun mahatleıinin Valide Hanı or· 
ta kapu Tahtaniıinde ealri Ye Je
ni 32 No.lı kayden yuıhanen'n 
tamamı ve ıene tamamma dört 
yüz yetmit alb lira kıymet keıilen 
Çakmakçılarda DeTe Hatun ma • 
balleainin Tarakçılar caddesinde 
eski 12, yeni 18 20 No.lı ma:aza
nm tamamı açık arttırmaya ko • 
nu'mut olUP taTihinde ıartn~me • 
)eri Divanhaneye b.l"k ed"lerelc 
l 1 - 2 - 935 tarihine müsadif 
Cumartesi günü ıat 14 den 16 '1.• 
kadar JıtRnbul 4 ünc:i icra dairf'
ıinde ıatrlacaktır. 

llf ... t 

~1ıkno7.~~~~~.~~.~ ... ~~~~-.~~ 1 ~- '!:::~ : ~ 
Utııdııı -··-........... __ ..... .. w btı2UJ.t 63 

Dahlldekl Muh•b'rler • 

At•rı ..,.,, 1-.a. ·······- l 788 0141 L 1.111' 004 
flrı. ltr• --........................ .. 888 2~ 74 

H•rlçtekl fluh•blrler: 

~lan Sıtı kilo~rı,. S 807 OM ı s $4 93 .. 6t 
o\luııı 111,11 kıbi Ser bat döYizl, 13 :417 988 19 

Maa ıne l•hwlllerl ı 
l)eruhtf edilm evntı nıkhyt 1 
IJ'fıha-ı 1 ~ 158 748568-

" •nunun 6 n 8 lncı mıd 
delennr tevfil ın vık! ıedıy11 .. 9 8~H 278 -

! en edat CUzdanı : 
Mazın" boııolan ············ ·· ········· ·ı L 3.7~ ı S4:' 60 
rtc1rt ttnetlrr -·········· •·········· .. 9h14' 9hS 20 

Eahzm ve Tcıhvillt Cladanı: 
t8hım I ' eruhtt- rdden ·vra 

•f' in nıtrıyl' tarıı 'ı~ 
rıhvı ltı 1 ıtitıırı kıymcde 

l':ıhım ... Tıhvittı ............•..... 

Albn "' dfhı7 Uzerırıe nanı 
1 ıhvıllt Uırrine nıııı 

17781394 72 

- 48~ ~· • 73 

• 107.218.44 
.48".11419 

YekGn 

C···:··· ······ · · ····ı !11111111! . ........... . .. . . 
~ Diş Tabibi 
Halit Galip EzgD 

l•taub11I Ye • Lailı 
Un Ycrı teain&eo D.p.o-nalı 
lic\'O~u Trpebqt Nmp Ap. No. t 

ı:llllDllL'I 

Arttmne.ya ittirak için J(iade 
7,50 teminat akçaıı alınır. Müte
rakim verıi, belediye, Yakıf ica· 
resi müşteriye aittir. Arttırma 
bedelleri kesilmiı kıymetlerin 1 

yüzde yetmit betlerini buldufu 
anda üzerlerine bırakılır. Olmu
aa en son arttıran1ann taahhüdü 
bRki kn lmak üzere arttıranlar t S 
sün daha uzatılarak 4 - 3 -
935 tarihine müsadif Pazar ıün6 
ayni saatte yüzde yetmiı betle • 
rini ~azsa 2280 No.lı kanuna 
tevkifan. ıabı ıeri bırakılır. dlnneleri lbmldır. Alui halde 

2004 No.b icra kanununun haldan Tapu ıicillerirle aabit ol-
126 ıncr madde.ine tevfikan ipo· madıkça aabf bedelinin paJlaf • 
tek aahibi alacaklılar ile difer •· mumdan bari~ kalırlar. ~Wsa • 
likadarlann" irtifak haldu ta. darlann itba maddeJi bauni1• 
hiplerinin "ahi ıaJri menkuller ahklmma ı&n hareket etmeleri 

Lir• 

'i714S 174 i9 

18 611 OJS.11 

1419t528S-

.. , ..... _______ ....._._.........._ __ __ 
lhtıut ı çe~f .. ..._ ....... _______ _ 

1 edawUldelrl lle11•11otf8r: 
İ)e rtll\tt edilen HTI 1 nl lf1t . 1 Si 7 41 ~ -
Kınunun 6 Yf 8 tncı •.ıdclf 

9llU78 -

llenhte e411n eftl ı 111 , tiJt 

bl "'"' -··········~· ···-....... - 141925 il&4 -
Kır11hlt ıtlftıllttft ıltllt ee .. ~ 
•ednillt \flkdflf'ft .....•.......••..... . f 8 688 000 

TUrk Lir•• M•v•uatı : 
VıJetia ......... ·-··--······ to f OJ 30l.7 

Lir• 

f!OOOOOO . 
.OU.914SO 

Vad.tft -·-···--- iO 108M.i'8 
Olvla Mewduatl ı 

.__ ____ ..,. 
-····-·~:ı ıı t~1.m. 

,..1.,,11~ 08 r ı 909 st8 44
1 

........................................................... . 41111121 : 4 

• 

ı.-atıtao 

~~~~ 

A. Mauroiı - 1. H. Alltu ... "" _ __ ....__ _________ ... ______ __ 
Ticaret, banka. bor•• 

:1&L Dr. MuhıS. I._ 

""' -.. ....... .--.--
Deolet o• ı ı ılat 
Lenin - Ha1.lar Rifal .... --------- ~--------

Sosgalıı ın 
K. Kulak1 - SalaU. z.brl;a ..... 
J. Raın 11111•1• 

Alma• Reıı• - HJfum 

~-......... -·-~---

}. Rasin "llııiraıı ll 
AJ..... Retit - H. NUllD ........... 

lllfidtr. Her 
J•~•araıınıa 

·-----" .... ,_ ....... __ 
Gorıa Balo 

laı.ls - Haıdar Rllat 
, ... _ ... ___ ... p;... ___ _ 

üzerindeki baklannı " huauui· •• daha fazla malGmal almak i9- Delililin pi•ltoıo/i•i 
le faiz Te masrafa dair olu iddi- tiyenlerin 934 838 doqa No.alle Dr • ..,_,. Harcl - laeddla 
alarmı evrakı mGatibeleriyle Jİr- memmiyetimiu müracaatlan 1 • T •lılt 

m_i_rü_n _içi_nd_· _
1
cra __ da1ret __ .. _ • .,_11_· _•an_0 

.. _nur_. ___ <361_> üccar ve Esnafın Nazan
1 

~----- ~~-

Otomobil Satışı -.....- Dikkatine ..._,,. 
1 

n!!:~~!ı~':!,,. 
lstaobul Gümrükleri Baş _______ ..... , ____ _ 
ÇeVİrdeD(İdİOden: Enferelı dQllml 15 

l!i . F. Morrak - p.,._ı Sefa 
Umumi teabit 91yumdan 25 lncl fuılda pzıb 2303/230I teapit r.:~:-ı:ı---~------..... -----------. • •.-.ıı ___ _ 

'c 

ı. 

No.bŞenolemarb3taneyeniotomobll aiimrilk nemi alınmalaı. Jinhisarlar u Müdürlü"ünden 1 ·---. 
zm açık arttırma Mlftlti7le 19- 1 - 935 tarihinde aaat il te aatıla. '•· ~~~------·------·.;ti:_____ _ ı , 

caktır. Kapalı sarf mulirle ıı _ 11 _ 934 tarihincle •bn afmacafl /. Rasin Killigatı ili 
Otomobilleri h...._ ••lip ılrehilir. Müza1ede1e ılreceklenn illa olunan ıaaoJenl• 21 _ ız _ 934 tarihinden itibaren Wr af ı Ahmet Ret!I - H. N ... 

532 lira 80 kunqtan ibaret olan temlnab muvakkate akçalerlnl mG- sarfmcla paurlılda aabn atm..k br. Vereceklerln on iki ıün içinde 71 11'1 ----

zayede aaatinden enel ...... ,_ Jabrıp ~bus almal~ 1~nndır. 
1 
Proelejrbıl tetkik l~ln ıetbmwlerl, ........ ~in ele 12 - i --. 931 Cu- '•---~--

Müayede 2390 ~o.b ~~la bedava verilen f&l'blame daıresınde ,..
1 
mart ... ıtlnG ~de 7,1 ........_t ı&Y9Dme parulJte blr!ikte aat 14 1 Samimi •oaaet 

pdac:aktır. lateldil.ıa muracaatlan. (8809) te Clballde Lnaam "mGt.pat Şu'-ame ldracaatlan. (8734) To&aıo, - 1. H. Alltr 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sara Semti Mahalleli · So~afı E ilk Cıul 
No. ıı N~. 
3647 Edir11tkıpa Hacı M•taittla Ac:ıçeıme 40 1 
1583 Kadıklt Cafer.ta Sa\na~ıCI 23 
1636 Bebek Bebek Dere 27 

Diktin •• hıne 
Abıap baae •• bahçe 
Aıı,,p bıuka •e araa 

Hi•Hi 

1,50141 
1/10 

Ta .. • 

Hl•eye gire M· 
laa ,,mea klfmeti 

79 T.L 
50~ " 
Jtj " 

..... --------- --------
/&tati•tllı 

Andrel• - Huplü Narl 
• 11'1 

Çocuk aiılhtenler 
H. G. Mauıier 1. F. Ruim .. "" ,_ mtheai 130 

19!6 BOyOkıda N:n111 ICımine 9 Ar11 metresi· 8055 ,. S2J ,. ·------- ---------·~ 
4 ı l1 OılcDdır Rumi Mebmed paı• Doj'mncıh•t 66 68 Ah1ıp lkt dOkl.ln •e ocfılıt ,; 6~l ,, 
l 151 Yedikole Çarıtı Hana Çukurçeı:n• 2S 21 " hane •e bıhçe J/4 13S " 
lllJl Kıdılc8y ZllbtDpııı OmraniJ• 1 Araa mclreıı 119 Tamamı 119 " 
257 80yükdere 8G1Dkclere Çı• ci 5I " " 6!1 " 21 " 

12ss Yçdikalı Hca Hımıı Mekteb 46 Ahtıp ha• 12/240 24 " 
376 Be otlu Kımerbataa Ş rket 27 ,9 Ar11 metrt1 6t 1/l 64 .. 

Yftıdey yedi baçak pey alrçelerile ihale bede1l•ri nıT.te" Yer• r•vrımiibıdil boooıile &deame1t Dıere , .. 11.racla •~11fa , ..... ı•Jri· 
IDealculler açılc 11thrma mrdile ııht• çıkırılırtthr . 

ihaleleri 2/ l /955 Çar mbı '8aD , .. t 08 dartteclir. 2490 oa -narıb ibıle il•••• ftt11ile altt1latın • i .. • t hlllMtf~• lfl•lf•- ltıth 
r•cep illa ., .... !ta katllr ratuaıak •kllalan• ................. , ..... llanket ............ .,. .... ~ •• ., 

J ıim oe l-1 elsefe 
Moriı Şilk - Hilmi Zlıa 

80 kun1' ·---..... --- --------
C.,emrgetın Aaılları 

Frederik Enıe1ı - Muhiddin 
100 kuruş 

-----=:-
Dağıtma Y ~ri: 

V AKIT llatl.u• 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

IVO: 132- Yılmaz 

Güzel ve gürbüz çocuk 
koyuyonız •• 

.. NO: 133 -.Doğan ıvu: 1:14 - Muıet 
musabakamıza gıren küçüklerden üçünün daha resmini bugün 

1 - SOY: 4DL4RI : ~ l!I Esnaf ve işçi 1 
Okuyucularınıızın soy Yumurta sandığı ke-d 1 resteslle sandık 
a arını neşrediyoruz yapılmamalı 

Kapalı ÇAJ'fıda Sandıkçılar i . 
TQf - lstanbul deniz ticareti mü

dürlüğü môtör kaptanlarından Meh
met, annesi, Ha\"Va, kaynanası, Feriş
tade, kansı Cemiye, oğlu Erdoğan, 

kardeşleri Bilal, Harun, Salim Ce
lal,. Makbule, Necati, Salahatti~. 

Güneş - Davutpaşada 25 nci ilk 
mektep Fatma. 

Karan - Şehremini Ereyli mahal
lesi Börekçi sokak No: 27 hanede 
Mehmet Şükrü, lstanbul Kocaeli nak
liyat şirketi katiplerinden Emin Kül 
dik f abrikalan levazım anba;,nda 
katip Salinl. 

Özeren - lstanbul Postahanesi 
gelen dairesi memurlarından Saim. 

Güngör - (*) Cibali inhisarlar 
Levazım Müdürlüğünde Tayyip. 

Conker - Mütekait binbaşı Hil
mi, oğullan, Faruk, Namık, karde§i 

clhsan, ve oğullan, Cevdet, Cahil 
Güngören - <*) Aksaray Kürkçü 

başı Bostan so19Lk No: 22 Yusuf, ka
:;::. Firdevs, çocukları Ali, Esat, Be-

Tufcu - Maarif MUmeyizlerinden 
Osman. . 

AyUkmen - Maariften kAtip Mu
zaffer. 
Dağdemir - Kağtzman inhisar me

muru Şevket, karısı Saime, kızı Muaz 
zez, Mükerrem, oğlu Turgut. 
Boydaş - Çarşıkapıda makineci tz

zet, Tevfik, Mahmut, Nuri. 
Kırşan - Sirkeci ista!'lyon karşısın

da blrind an barda Saf n. 
Anman - Beykoz Maliye şubesi 

tahsil kAtibi Süreyya. 
Padm -Akay idaresi kaptanların

dan Cemil. 

· 'k CkeyNhan - Karaköy Halil Paşa so -
8 o. 3 Necmi 
Kfnırir - Ka~köy HaliJ Pa • 

kak No. 3 AH. şa so 

• T Ant - Karaköy HaJil Pasa sokak 
No 3 Mahmut. 

Övet - Tcıfa'thTil Ji':minX"'' Tktınl A· 
!~nazan şirketi muha~hi Omer Fey -

1 

Büktas - ('fhnlf '""fc: ... rfar """'f _ 
Y"K t ~~f mfltlfir;i 'R~~i. 0~,.11 .... ,. 
~ rf ~ ~ • vıqe p ' nmpr 'R1nk mP"<:nr ... t f'n)ı 

rika8' elektrik f .. l,.+m@ ceff ftt:ln .. f 

)fn-ı.rt, kansı Nahf de. lazlan Berfn. 
Ne1'fw. • 

YartlalnJl - CihAH fnllft1R1'1•P n•lr-

liyat şubesi muamelat ve tetkik amiri 
Halim, oğla Doğan. 

ClbaU inhisarlar nakliyat şubesi 

memurlan aşağıdaki soy adlarını al· 
mışlardır. 

Akpay - Haydar Nafiz. Karayel
Nuri. Arpaçay - Beşir Himmet. Poy
raz - Şemsi. Pusat - Omer. 

Aykut- Eyüp Nişancı mahaJlesin
de Edirnekapı un değirmeni kiracıla
rınclan Kemal, karısı Zehra, kızı Ne· 
zahet, oğuJlar HayruJlah, Adnan. 

Zaim - Yenicamide Park kahveha· 
nesi sahibi Ali. 

Aytan - Şehzadebaşı Bozdağan 

kemeri Kirazlı mescit sokağı "'23,, No. 
mütekait binbaşı Hilmi, kardeşi Şev
ki. 

Dinçer - <*) Adli tıp işleri katip -
)erinden Hasan Ba.~ri, kansı llhame, 
oğullan, Kenan, Adnan, kardeşi E -

tfm, amcazadesi Mehmet Ali, Salim, 

çerisinde sandıkçı Refik diyor ki: 
- Görüyorsunuz ya otunıyo • 

nız. Ve töyle, böyle bir. aydan 
fazla dır dükkanı alıı veritsiz ka
pa tıyonız. Bilmem kapalı Ç&lll. 

da ve girift bir yerde dükkan 
açtığımızdan mıdır. Ne gelen var 
ne giden! 

Eskiden böyle değildik. Gün -
de altı yedi liraya para demiyor -
cluk. Fakat timdi pek fena bir 
hal geçiriyonız. Tek, tük müıte
ri geliyor fakat fiyatlarda bir tür 

lü uyupmıyor. Kendim de bili
yorum ki istediğim fiyat uyuıula
calr bir fiyat değildir. Fakat biz
de de kabahat yok. Çünkü keres· 
teyi pahalı alıyoruz. Buna İtçi ve 
sair::. parası da giriverince bizi 
fahit fiyat istemeğe mecbur hı -
rakıyor. 

Şu gördüğünüz sandık bet lira-

Kutunsel - Bakırköy "4,, Uncu dır. Müfteri dıpndan daha ucu-
mektep muallimlerinden ca,;ı. za sandık buluyor. Zira bazı es • 

oğuJlan Müfit, Münir. 

SUnem - Adlt tıp işfori katiplerin
den Kemale, anası Ayşe Sıdıka, kızı 

Nevzat. 

Erten - (*) Elektrik şirketi Beya
zıt şubesi memurlanndnn lbrahim. 

A vc;elik - Kaihköv hamallanndaJ1 
''7108,. numaralı ~erif .. . 

Ülker - (*) Bec:ikfaq Dr. Miralay 
M. Zeki. kan~n Enicıe, kızlan. R11rive. 
JJevJerbevi "'l:T •• nci m"'cten mTI:-ıllimi 
Saime, oğlu di~ tabihi Erip Zeki. 

Burak- Heyheli Adada deniz inı;:a

iye mühendisliltinden miitekait Vasıf, 
oğulları: Brinci lnönU denizaltı gemi 
sinde birinci miilüzım Hakkı, Yavuz 
gemisinde birinci miilftzım Vedat, kar 
deş oğ-Ju Tokat süvari alayında yüz
başı Necmi. 

• • • 

Kenarlan ( "') i~aretr; ıowıAltı 
n evvelce • attka1an tarafın-lan a 
lrnmıf iıimlerdir. Snlt:p/erinin Je
fiftiıımeleri la7'alı oltır~ 

naf yumurta sandığı tahtalann -
dan sandık yapıyor. Bu yÔmurta 
sandığı yirmi bet kuruta almabi
liyor. Buna elli kuruş da itçi ve aa 
ire masrafı girse nihayet yetmit 
beı kuruıa mal oluyor. Onlar da 
bir buçuk liraya sandık satıyor -

lar. Bittabi müfteri bir buçuk 
liraya sandık bulurken bize uğ -
rar mı? 

Sadakaifıtır 
En iyi iyi son 

Buğday 13 11 10 
Arpa 20 16 O 
Uzüm 104 78 65 
Hurma 312 260 O 
Hava kuv,·etimizin yükselme ve 

artması için her türlU yardımın ya
pılmast yurd borçlarımızın en ileri 
gelenlerinden olduğundan diyanet 
işleri reisliğinden verilen fetvaya 
göre sadakai fıtır ve zekat ile mO
kellef ohı.nların tayyare cemiyetine 
yar~!"da bulunm .. lan flb olunur. 

lılanbul MiiltiiBIJ 
M. FEHMi 
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1 Dost ve dütman, herkes Fransa KeHog misakına göre harbi me 
cümhuriyetinin topları, tayyarele- ru kılardı. Fakat İngiltere ile l 
ri ve efsanevi servetiyle diktatör- talya bu tarzı istemediler. Diğ 
leri tuttuğunu anladı. Bu takdirde taraftan küçük itilaf öyle kola 
diktatörlüğün kanlı gölges'nde- ca idare edilir ıey değil. Suika 
zehirli mantarlar gibi biten gizli tin ertesi günü, dostumuz Mös 
teıkilatlarm bu meydan- okuyuf8. Titülesko ile başvekili yani kr 
cevap vermeler'nde hayrete değer Karol arasında ihtilaflar oldu 
mı· un an yırmi sene evvel bir hatta Belgratta bile, kralın cena . ., B d · 
Sırp talebesi Saraybosnada, Ar,i- 'Ze merasimi münasebetiyle Hi 
dük Fransova - Ferdinandı leri temsilen gelen General c·· 

vus a za MDın•,, ö dürüyor- rıng, meb'usların üçte birind "A tury 1° · . l • 
du. Bugün bu talebe, Sırbistanın faz lası tarafından alkışlanm 
kurtancısı olarak Sırbiıtanın her suretiyle resmen parlimentod 
tarafmda anılmaktadır. • kabul edildi. Nihayet, müttefi • 

Sırbistan kralı He onun hami- miz olan Mare,al Pilzudski M 
sini ortadan kaldıracak olanı ayni caristan başvekili Mösyö Gö 
teref beklemiyor mu?- Marsilya· böt'ü kabul etti. Macaristan v 
nın suikast yeri olarak seçilmea:- kilinin Bolonya seyahati, gazel 
nin bir tesadüften ibaret olmıya- lerin yazdığı gibi iki memlek 
cağını zannettirecek sebeplerimiz arasında sadece "kültür,, mün 
var. Şayet su"kasti yapan sadece sebetlerini sıkla§tırmalt için d 
arkadaşlarmın infkamını almağı ğildi. Şimdi, Adryatik denizi 
dütündüyıe bile, suikst reisleri da den Baltık denizine kadar u 
ha bqka gayeler güttüler. Adrya- nan büyük Katolik devletlerd 
tik denizi ile Karadeniz arasmda bir blok yapılması fikri 
Almanyaya yakın farkın yolunu· konuıuluyor. 
kapatan hükUmetler zenciri- için- Delkasae haykırdı: 
de Yugoslavya füphesiz en - zayıf - Ne çıkar? müteredditler 
olanıdır. Yugoslavyada, bir devlet rekete geçilirse sürüklenir. 
!çinde, bugüılkü medeniyete uy- - Şüphesiz. Fakat harek 
mıyan üç başka medeniyete sahip geçmek taraftarları bae te~ 
ÜÇ millet var: Hırvatlar, bugünün düt ediyorlar. Belcikalı dostlaıf 
garbi Avrupalılarıdır; Sırplar be- mızın hazır olmadıklarını unu~ 
nüz sanayi devrinin başında yani mak lazımdır. ~ n sistem istilı! 
19 zuncu unn ortaların dadır ve kam hatları ancak gelecek y~ 
Makedonyalılar geri, 16 ncı asır biterek. Erkanrharb"ye de beki~ 
iç:ndedirler. Bu üç millet ancak meyi faydalı buluyor. 
askeri bir diktatörlük ve General- - Peki amma hiç böyle bl. 
lara hakim olan kralın ıahsi nufu- fınat bir daha ele geçer mi? ~ 
zu ile beraber tutunabilirler. şünün bir kere hem bir kralıf. 
Kral ölünce bu üç krallığın par- hem de bir hariciye nazırının 
çalanması beklenilebilirdi. O za- li ! ı 
man ltalyan ihtirasları COff.r, - ihtiyat olarak bir bqka 
Çekler küçük itilifm topla~- selem iz var. 
smı ister, Almanya Macaristanı - Hangisi? 
tutardı. Fransa pek tabii mütte- - Sar ..• Arayı umumiyeye 
fiklerinin tarafmı iltizam eder ve rada 1935 kanunusanisinde 
yan gizli yan aleni askeri misak- lanacak. Katolik, Hitler aleyh 
lar vasıtasıyle, esir ekalliyetlerin n Sar ekalliyetinin himayesi 
intikam almak ihtimalleri olan bize verilmesi için çalışıyo 
bir umumi ihtilaf göstere- Müteakip aylarda, Hitlercile • 
bilirdi. Avusturya Artidukunun kendilerine mahsus taasauplan 
katli umumi harbe sebep olur da, bir hadise çıkaracaklan muh 
nasıl Avrupa ve bilhassa F ranaa, kaktır. Fransız milleti Yugosla 
kendi topraklan üzerinde Kral ya hesabına güç harekete geçi 
Aleksandr ile Mösyö Bartunun bilir. Fakat Sar da, Alzas Lo 
katilleri karıısmda soğuk kanlılı- in iki adım ilerisinde bir ihf 
ğmı koruyabilirdi? Bu bakımdan olursa, efkarı umumiye muh 
Mars~lya suikasti, Saraybosna kak heyecana düter. 
suikastinin tamamen bir tekerrü- Bu aralık, penc~reden içeri,. 
ründen ibarettir. bir güne§ huzmesi girdi. M~ 

- Tamamen mantıki, fakat ne Leje batını kaldırdı. Delkaa~J 
diye harekete geçilmedi? hayali kaybolmu:tu. 

- Düşünülmedi değil. Maca- lktjsadi hak:katler 
ristan milletler cemiyetine suikas Kanları henüz pıhtılanm~ 
tin suç ortağı ve meı'uli gibi gös- mazi ile hayali bir tarafa hır~ 
termek istenildi. Böylece, Maca- lım ve bugünkü vaziyeti ıöscl"" 
ristan "mütearrız,, mevkiine so- geçirelim. 
kulabilirdi. Almanya milletler ce H 0 tl · b ,,,,. ı er ıt aıma geçmeor · 
miyetinden çekildiği ve orada Almanyaya gidebildiğim ve ~ 
olamıyacajı için fiiphesiz verile- da serbestçe konutabildiiİlll. ~ 
;k 

1
hükmüd ~~bul etmiyecekti. yazabildiğim sıralarda, dem~ 

y ece, o a mlltearrızın,, teri- ve sosyalist dostlann kaç d 
ki mevkiine girecekti. Bu da, ba bana demitlerdi ki: 
ıünkü düıüncelere ve Briyan - ( DerHJllll 


