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4kalliyetler Mebus çıkaracak 
16 serbest mebusluk olacalr Hava hücumlarına 

Siy ASA •• •• } ı 
~ın ~ırkasız- ATAT U R K ' U N karşı an aşma ar 
l 

11 BEYANNAMESi-~ arın ve azlık/arın 
.. saylav/ığı 

ltıla t.liırkün begannamesüe C. H. F. 
tebliğini b ''tü l b gü b .. Kk 6. • u n u us, u n, u-

1! ır özenle okudu. 
~~lıyoruz ki, önümüzdeki aaylav 
'1'ı. 11 • e!kilerden dalıa canlı olacak -

/Ji ~· uç §eyden ötürüdür. 
tıncja· K 
~ ı: adınlardan saylav çı-

~~l: Bu ıeçgide on altı "müs -
~lia~fllnzed., gösterilecek. Geçen 
"'· fitnd.' ancak beı kiıi vardı. C. H. 
ttı,.k .. ' daha. sağlanılaşT1Uştır. Ata
~· . •erbest çalqacak samlm yurd
ı,,,.. ~tın .utzu kürsüsündan yapacak -
tr.... enkidlerle milli çalışmamn kuv
-""etıece .... k 
()~ .~' .. anaatini,. besliyor. 

tlıacı~cusu: Bu "müstıikU,, ler ara -
•o11ıtlfJ 16 .boı Yere "azlıklardan,. da 
'Oktır !eçılnıest için, C. H. F. çalışa
•eı de Azlıklar., , ealdden "ekalli
tak; ,, d~ğimJz yurddaşlardır. Ancak, 
~kQ akıtlerde, "ekalliyet,, sözünden 
-~,,.,'eyler anlardık. Şimdi 18e, 
dillde ar,, dan, Türk olub da ba§ka 
l?""' olan uurddCl§lan düşünüyoruz. 
de11 :;• 'tarilıdekl yanlışlıklar yüzün
~ı~",:n. ayn kalmqlardır. Ulusal 
%. Çok • tımdi, onlan içine almak 
lllctcırı temelli bir adım atıyor. Az. 
lp11 6 

11 da kendUerine karıı göıteri
~e,.: Yakınlaşmayı gönülden benim· 
~IQ k 'l'ilrk bütünlüğü içlntk canla 
~q kQ!lllQpnalan beklenir. 

"9t 1 Q/ıl<dhkları'/IUZ yüztımü:n hu 
ıı.._ °'1lav e"·-· T" k • • . t 
-~ lca :ır .. '"• ur ıımuıı Qfı • 
~flit dın, erkek, müalüman, hlriatl-
tnı,.~d llQ/ıııdi, fırkalı, fırkaııız. her 
'-o/Jıl "ıa, •iuaaaı varlık göstermek 
fi arını 

lci •<.> açmıştır. Bu yüzdendir ki, 
fok 6;; Ç~ilerle ölçülürse ileri doğru 

Cümhuriyetçi ve miIIiyetçi ol
makla beraber fırkanuz progra
mından başka bir programla ve 
fırkalı olmanın tabii kayıtları dı 
şında serbest çalışacak samimi 
yurttaşların ulus kürsüsünden 
yapacaklan tenkitler ve söyliye
cckleri mütalealarla milli çalış -
ınanm h-uvvetlcncceği kanaatinr 
de bulunuyoruz. Bu yolda geçir
diğimiz dört yıllık tecıiibe fırka 
csaslarrmızın ve fırka hükumeti 
çalışmalarının ulus önünde ya
pılan tenkitlerle karşılaştırılma
sına fırsat vermiş ve yurttaşla
rın sıyasal olgunluğunu arttır -
mışbr. Hergün her vesile ile dü
. ündüklerini ve yaptıklarını fır
ka içinde ve fırkalar arasında 

AT ATURK r olduğu kadar iyi ve temiz bütün 

O d At~• .. k'.. c h • t I yurttaşların da müraka besi-n er '"ur un um urıye _. . 
Halk F k kü ... 'k' ne arzetmegı vazıfe sayan 

ır cuı tq ahna ve ı ın· k . 
. . fır amızm bu kararını bıl • 

cı seçmenlere beyanname•ı: d' · k f k t k'IAt 

Şubatın sekizinci cuma günü 
yapılacak Saylav seçimi işleri ü
zerinde çalışan Fırka Umumi 

1 

Reislik Divanı yeni Mecliste de 
müstakil üyelerin bulunmasına 
imkan vermek için Fırka nam -
zot. listesind~ 1 G boş yer bırak
maya karar venniştir. Aşağıda 
yazılı vilayetlerin herbirinde 
birer saylavlık yer için fırka -
dan namzet gösterilmiyecektir. 

ırır en ır a eş ı a ımız -
dan ve fırkalı ikinci münte -
hiplerden yukanda yazılı vasıf
taki müstakil namzetlere rey ver 
melerini isterim. 

Birer Saylavlık yeri boş bıra
kılacak olan yerler şunlardır: 
Ankara, Afyon, Antalya, Deniz
li, Eskişehir, İstanbul, lzmir, 
Konya, Kütahya, Sıvas, Tokat; 
Muğla, Niğde, Yozgat, Çankın, 
Kastamonu. 

l"Ai~iii;;;:;;-;;ii;k;;.i;iı·~~;;~;i;;;;;-;~;;;;;;;~ .. ;;;;i·;;·biii"6"";;;j;J 

VERSAY MllAHEDESINDElii ASKERJ 
UMUMi SiLAHLARI ŞARTLAR YERiNE 

AZAIJTMA MUKA. VELESI KONULACAK 

lngiliz Btl§vekili Malıtlonaltl ve Sir Con Simon içtimaa giJc:-lerlıen 

Londra, 3 (A.A.) - Havasa
ajanaı muhabirinden: 

Fransız - İngiliz müzakereleri· 
nin, mutat olmıyan bir tekilde U · 

zamaaı, bu müzakereleri bir çık
maza götürmek tehlikesini göste-

ren mü,küller zuhur ettiğini kati· 
yen ifade etmez, bilikiı, Havas 
ajansı tar fından, - Fransız mu
rah&aılan her türlü beyanat'tan 
imtina ettikleri için - dün İngilia 

(Devamı 6 mcı da) 

IJUk adımlar atılmıştır. ' 

, (Vl·l':Q) 

•cra suiistimali 

Otomobilde do- Elektrikle ölüm . . 
~~ ... ~ .. ~-~ .. ~-~-~ .. ~-~ .. ~-~-~ .. ~-~-~"~-~ .. ~-~-~ .. ~-~ .. ~-~-~"~-~"~-~-~"~-~-~"~-~ .. ~-~-~"~-~ .. ~~~~uran birkadınMuhavvllemerhednl 

Mohovak nasd battı öldü aptesane zannetmış 
"-•t ı,! kişi tevkif edildi 
"'İiali:b~l .. icra.. dairea:nde yapılan 
~diJ111 • ~ uzerıne altı kiti tevkif 

I)_ 
1fhr. 

Gemi batarken kap
tan hAIA vazife 

V\ln'}ll • 

~he k&tb~cra katibi Kadri, muha- Yeni Cersey açıklarında çarpı. 
l ~atıl 

1M Raf et, komisyoncu fıp battığı haber ve"ilen Moho
'1-~i O a.navyan,. muameleci vak seyahat gemis:nin, bu acı aki
<I~ ... 't rozdiba:k ticarethanesin- beti hakkında etraflı tafsilat gel • 

başındaydı 

d· - •er v· 11\dir. •çen, avukat Selahad- mittir. 
Bu111~ Gemi 400,000 İngiliz liralık bir 

~lhkeQı . lıa.kkında ıulh ceza lüka seyahat vapurudur. Gene 
~1 ılteaiJQı~ı~e tevkif müzekkere- geçenlerde tutuşup yandığı yazı • 
~eiutrı.Urnitı!', .Tahkikatla müd • Jan Moro Kasıl isimli vapurun 
~hli1 Qı nıua:~ınlerinden Ahmed 

1 

yandığı yerden hemen bir az öte -
-'tldığı:ruı ol!11aktadır. sinde batmış bulunuyor. 

~ ınaluınata göre ya • Mohovak, Norvec gemisi Talis-
(Dcvamı 6 rncı da) (Devamı 6 mcı da) 

l.J . 
((,.. ' 

:~4~l~QtLı;yQn oteli l:le l l K d i B' l""' b" · · ·ı · • ·l(ct• ~ I · u us arması a ın ar ır ıgı ırıncı ve ımtıcı 
'· ~· ' ıtanbul K. J nl B' 1'... al d b' . al . '~ctlete • a ı ar ı r ıgı tar ın an ır ~ay zıy etı ve-

aıcl t 1 ·ı... l a •ı at a tıncı ıayılamızdadır. 

Kaptan Vud• 

····i;i·;ki;·;~i;~ .. ···u~····~ 
meb'us namzedi f . 

Ekalliyetlerden müstakil~ 
meb'ua olmak üzere üç zatmi 
namzetliklerini koyaeakla .j 
rım öğrendik. Bunlar. dok J 

1 
tor Toptaa, doktor Abrovaya! 

• ve Osmanlı Bankaıı eski mü-! 

dürlerinden KeresteciyandırJ 
B. · · . R 'k' ' · M 1 
ırıcınsı um, ! ıncısı use -: 

vi, üçüncüsü Ermenidir. i 
i .......................................... o •• 

Cesedi morga 
nakledildi 

Zenginli köyünde oturan renç· 
her Şerifin karısı Gülüzar evvelki 
gece birdenbire aancılanmıt, koca
sı tarafından bir otomobile bindi
rilerek İstanbul getirilmek üzere 
yola çıkarılmıtlır. Dokoz aylık 
hamile olan Gülüzar yolda oto -
mobil içinde doğurmuş, birkaç da
kika sonra da ölmüttür. Çocuk Et 
fal hastanesine yatmlmış. kadının 
ceıedi morga getirilmiştir. Bu Ö· 

lüm hakkında tahkikata devam e · 
emmektedir. 

ipek sinema
sında yangın 

Sinema üç d6rt giln 
kapalı kalacak 

Dün gece geç vakit İpek sine
masında bir yangın çıkmı9. ve 
yetiıen itfaiye, yangını ancak bir 
kısım kanape ve koltuklar yandı
ğı halde aöndürebilmiıtir. 

Yangının neden ve nasıl çıktığı 
anlaşılamamı9tır. 

Y aptığnnız tahkikata göre bi
na Türk Anonim Sigorta tirketine 
68.000 liraya sigortalıydı. Sinema, 
yanan koltuk ve kanapelerin ta
miri için üç dört gün kapalı kala· 
cıktır. 

Şirket ne diyor? 
Evvelki gün Gağıdhanedeki e

lektrik muhavvile merkezinde fe· 
ci bir kaza olmutlur. 

Kiğıdhanede vazifdar bulunan 
Murad oğlu Osman Kağıdhanede 
İhlamur kötkü civarında dolatır

ken elektrik muhavvile merkez'ni 
abdesthane zannetmiı, girmek it
temiıtir. Bu sırada Osmar.m vü
cudu elektrik tellerine dokunmuı, 
9iddetli cereyan Osmanı çarparak 
yere cansız aermittir. Vaka, o .. 
manın arkadaılan tarafından a-
mirine ve Sarıyer jandarma ku
mandanlığma haber verilmi9, tah· 
k=l'.ta baılanmıttır. 

(De;raır· 6 ınc1 da) 

.. -.. eoriivaı 
! 

Romanının üçüncü formasını 
yann gazetemiıin içinde ayn 
bir yaprak halinde bulacaksı-
nız. 

Bu romanı toplamayı n bil
hassa okumayı ihmal etmeyi -
niz. 

Enelce okumuş olanlar bile 
tekrar tekrar okuyacaklardır. 

Bundan evvelki 
formalar 

31 I kincikônun 935 
2 Şubat 935 

tarihli sayılan
mızdadır. • 

. 

1 
1 
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Almanya 
.\ylnştaynların mal

larını zaptetti 
Berlin, 3 (A.A) - Havaı A • 

jo.nsı muhabirinden: 
Profeıör Einıtein'ın iki kızma 

aid gayr 1 menkul emli.k Pruıya 

hüki'ımeü lehine müsadere edil -
mittir. Kızlardan biri 15 gün ev· 
vel ölmü§tür. 

~ 

Bakır konferansına 
doğru •• 

Nevyork, 3 (A.A) - Bakır iı • 
tihsa!atmm tenz'li için toplanacak 
olan müstakbel dünya konf eran • 
ıınm tarihi daha belli değildir. 

Amerika müıtahıilleri, bu hafta 
meseleyi müzakere etm' ~lerdir. 
Fakat verilmiı hiç bir karar yok
tur. Amerika ihracatının ayda 7-
8 bin tonilatoya indirilmesi ıçın 

Avrupalılar tarafından yapılan 
taleb, Amerikalılarca mübalağalı 
görülmektedir. -----Parls borsasında 

durgunluk 
Par'ı, 3 (A.A) - Pariı boraa

un ·laki 2 Şubat vaziyeti ıudur: 
Eaham borsası İf yokluğu dola

yısile, haftayı ağır bir temayülle 
bitirmektedir. Taahhütlerin ifaıı, 
ki.fi derecede mukabele görmedi
ği için, fiyatlann heyeti umumiye 
si üzerinde müe11ir olmaktadır. 

Bir çok eshamda, bilhassa banka, 
k'myevt mevad ve kömür eahamm 
da, bazı mühim gerilemeler kay
ded ' lmiıtir. Süveyf kanalı hisse 
senetleri müstesna olmak üzere, 
uluslar arası eshamm bir çoğu a • 
ğırlaımııta. 

--0--

Moğollara alt vesika 
Pariı, 2 (A.A.) - Güzel san'· 

atlar akademisi Franıız Bay Go -
dard tarafından yapılmakta olan 
taharriyata, İran hükUmetinin yap 
ığı büyük yardımları anlatan B. 

Paul Polluot'un raporunu dinle • 
mittir. Bay Godard, tarihi binala
rın tamiri ile uğraşırken, merkezi 
Asyanın 13 ve 14 üncü asırları için 
büyük ehemmiyeti haiz olan Mo • 
golların Irandaki hayatlarına dair 
çok kıymetli vesikalar bulmuştur. 

-0--

Araplarla yabudl
Jerln düşmanlığı 
Tunüs, 2 (A.A.) - Sarhoı 

yerli askerler arasında çıkan e • 
henımiyetaiz bir gürültü, kavga • 
cılan yabfbrmak iıtiyen zabıta 
memurlannm müdahale etmesi 
üzerine kanlı bir hadiseyi mu • 
cib olmuıtur. Yerli askerler za -
bıta memurlarma hücum etmit • 
ler ve bunlar adetleri az oldu • 
ğund:ın çekilmiılerdir. Askerler· 
den ve memurlardan birer kiti öl
miif ve birkaç memur da yara • 
lanmıfbr. 

Hadiseden sonra yerliler Ya • 
hudi maiazalannı kırıp geçirmit 
lerdir. Aıker kuvvetleri müdaha
le ederek aaayİf İ iade ve birkaç 
\itiyi tevkif etmiıtir. 

--0--

Belgradda komUntst 
talebe 

Belgrad, 2 (A.A.) - Bellibath 
komüniıt talebeden bir grup Üni. 
veraitede den ve imtihanlara ma
ni olmaya çalıtmıtlar ve Üniversi
te nizamnamesine riayet etmek iı
tememit olduklarından polis mü • 
lahale ile sükUneti iade etmiş lir. 
Çıkan kavgada bir polis memu-

ru ağır, birkaç memur da hafif su
'ettt' yaralaımnıtır. Poliı, silah 
kullanmamı§tır. Gene tnlebe lara -
fından yaralanan bir talebe öl -

HABER - Akıam Poata= e'======== =========~-=-~~-3....;ti;..L._1,...1.ı:_\_T_l_9_2:J_ 
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Yunanlılarla anlaşdığıinız 
askeri iş birliği 

Atinacla ~ılıan Proia ga.zetai, 

yazdığı bir makalede Türk Elen Sovyet kanunların 
dostluğunun ve itti/akının gittik - -
çe kuvvetlenmekte olduğunu mev· d t.J • • k • 
%U~~a.~ederek di•y~r ki: • da egışı lık olacak 

Luzumu takdırınde 1kı mem-
leketin biribirlerine aıkeri yar -
dnnda bulunmaları hususu için 
aylardanberi başlanmış olan mü
zakerelerin çok yakında netice • 
leneceği haber verilmektedir. 

intihap sisteminde daha fazla 
demokrathğa meyledilecektir 

"Herkesin malumudur ki . ge -
çen yıl iki memleket arasında yapı 
lan yeni bir anlaıma ile genişle -
miş olan Türk - Yunan itilafı, 

kendilerinin Balkan hudutlan bir 
tehlikeye uğradığı takdirde bir 
askeri it birliğini de gözetmekte
dir. Türk· Yunan anlaşmasınm 
manbki bir neticesini tef kil eden 
bu mütterek hududun karıılıklı 
korunması ve temini, anlatmanın 
en mühim noktasını teıkil et -
mekte idi. Muahedelere dayanan 
rejiminin tarsinine muadil olan bu 
teminat, Balkan banıını mühim 
surette sağlamlaıtıran bir vak'a 
idi. Nitekim Balkan Dörtler ant -
lqması da, genel bakımdan, Bal
kan barışını ıağlamlattıran bir 
hadise olmuıtur. 

"Fakat barış yalnız imzalarla 
ve mühürlerle ıağlamlattırılmaz. 
Barııı temin için, ayni zamanda 
barııın ıağlamlaıtırılmaıı için 
gerekli maddi vasıtaları ve Bal • 
kanların harb sonrası araz~ vazi-
yetine kar§ı yapılacak herhangi 
bir müdahaleyi önliyecek vasıta • 
ları bir sistem halinde tanzim et -
mek de lazımdır. Askeri iş birliği 
hakkındaki Türk - Elen husuıi 
anlatmasının akdi, işte barı§ em· 
niyetinin bu suretle kurulması a
macını gütmektedir. 

"Elen Sübakanının Terkiye 
Cumhuriyeti merkezini ziyaretin
de yapılmıı olan ihzari görüımc· 
ler buseler itmam edilecek ve bu 
yolda birtakım pratik neticelere 
vanlacakhr. 
"Bunun Türk-Elen aakeri muka

vele.inin iki memleket araıındaki 
bağları büyük mikya.ta inkifal 
ettireceği tabiic!ir. Bu tarzda bir 
İf birliği bittabii karıılıklı bir em
niyetin evvelce de mevcudiyetini 
na.zan dikkate aldığından, iki 
memleket büyiiklerinin mütead. 
dicl dela söyledikleri gibi, Bal • 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet
ler birliği komünist fırkasının mer 
kez icra komitesinin heyeti umu
miyesi dün toplanmış ve Bay Mo
lotof komite namına yedinci Sov 
yetler kongresin~ bir tahrir vere -
rek Sovyetler birliği esas yasasın· 

SIU\hları azaltma 
komisyonu 

Cenevre, 2 (A.A.) - Silahları 

azaltma ve tahdid konf eranıı bu
gün 4 yaşına giriyor. Konferans, 
Şubatın 18 inde toplanacaktır. Ruz 
namede, Litvinof :nojesi mucibin
ce daimi barış konferanıı halinde 
toplanacak olan konıey meıeleıi 

vardır. 

kanlardaki Türk • Elen sınırları 
bundan sonra artık yalnız idari 
bir kıymeti haiz olacaktır. 

Şunu da tebarüz ettirmek la -
znn gelir ki, yakında imzalana -
cak olan bu Türk - Elen mukave
lesi iki memleketin yalnız kara 
sınırlarına teallCik edecektir. Bu-
nun sebebi açıktır. iki memleket 
aralarındaki anlaşma ile Balkan 
ortalarından gelecek muhtemel 
bir tehlikeye kartı topraklarının 
ve umumiyetle barışın emniyeti
ni sağlamlaştırmışlardır. Ege de
nizi ise Şarki Akdenizin bir huv
zaaıdır ve Akdeniz ise, Türkiye 
ve Yunanistamn doıtu olan bü • 
yük devletlerin de menfaatleri bu
lunan bir denizdir. Bundan dola
yıdır ki Türk - Elen anlqmaıı iki 
memleket sahillerinin müdafaa • 
sma bağlı kalmamııtır. Esasen 
Akdeniz devletleri, Akdeniz me
ıelesi ile me§gul olmaktadırlar ve 
zannolunduğu gibi Akdeniz ant
lııt maıı vücuda gelirse o zaman 
muhakkak surette Türkiye ve Yu
nanistan, ayni zamanda kendi 
menfaatlerini de koruduğuna i -
nanarak bu antlaımaya büyük 
bir ehemmiyetle katılacaktır.,, 

da ezcümle intibah sisteminin ye

niden demokratize ve soysal ve ö

konomik esasını daha esaslı su -
rette teıbit edilmesi için bazı tadi 

lat yapılmasını istemeye memur et 

miştir. 

Korsanlar bir vapur 
zaptetti 

Hong-Kong, 2 (A.A.) - Kor· 
sanlar Tungchov vapurunu zap • 

tederek, bir Rus muhaf ızmı öl -

dürmüşler, birini de yaraladık • 
tan sonra bırakmıtlardır. Tung • 

chov vapuru, timdi harb gemi • 
lerinin refakatinde Yung bay li • 
manına gelmektedir. 

Şimdiye kadar alınan malu -
mata göre, korsanlar çocuklara 

dokunmadıklan gibi kimseyi de 
rehine olarak götürmemiılerdir. 
Bu vapur, 1925 senesi birinciki • 
nunda bir defa daha korsanlar 
ıcuafın""t!An y«gn .. .,. .. dilıınô!t.i. 

Yung bay Limanı, korsanların 

meşhur yatağı olan Bias bay li · 
manı yanındadır. 

-0--

Çinlilerle Japonlar 
anlaşıyor 

Tokyo, 2 (A.A.) - Tatan'da 

içtima eden Çin ve Japon • Man

ço murahhasları Chahar, Jehol ve 

büyük seddin civanndaki mınta

kalarda yeniden ıulhu tesis etmit· 
lerdir. Sulh ıartları şunlardır: 

Çin hükumetinin bir mümes -
sili tarziye vereceği gibi buna 
mümasil hadiselerin bir daha 
tekrar etmiyeceği hakkında temi
nat da verecektir. Aynı zamanda 

ne Changlin' de ne de Charhar ile 
Jehol arasındaki hudud üzerinde 

kain Unihoda Çin askerleri bu • 
lundurulmıyacaktır. 

r Sabah ~azefeleri ne diqorlar? 
" 'eni Bulgar hükumeti ne yapmahdır?,, 

, 
1 

KURUN - Sadri Ertem bugünkü ı hemmiyet vermek sırası gelmiş oldu
ya..""ı3ında "Aıırupagı ncısıl tanıyabi- ğunu ilcive ediyor. 
liriz?,, fikrini tahlU etmektedir. MiLLiYET - Ahmed Şükrü Es· 

Yazıya böre At'rupayı Avrupalı gi- mer bugün Bulgaristandaki yeni ltü
bi değil, kendi hislerimize, kendi dfı - kumet rejiminden balısediyor. Esme· 
şüncclerimize göre tanımalıyız. Yazı re göre bundan evvelki hükümellcrin 
şüyle bitiyor: lıepsi krala hakim ve kralm salcilıiye-

" Aurupayı, medeniyeti bir ideogln- tini tahdit eden hükılmctler oldufiu 
rın ithc:lUt eşyası ile dt•ğU, ilim adanı iç!n istediklerini yapabiliyorlardı. Bıı 
[arının objektif gözlerinin ardmrlan 11eni lıükümet ise l.:rala merbuttur. 
seyredebiliriz. Ve bil göril f le müsbet Ve Halkan ittifakına yaklaşmak su • 
bir sona varabiliriz.,. reli'" Bulgaristaı m rcf alıı için peJ; 

CUIJJllllRll'ET - l':mııs Nadi bu- ro~ şeyler ııapabllir. 
günkü başmaf.C1lt:sini l zmi ril! bir f.eg- ZAıJI AN - Zaman imzalı unzı u • 
yalı şeiı ri nlnıruı için ucp:lan. çalışma· ak şarkta Japonların ala'Jildiklerinc 
lara tahsis etmiştir.Bir şehrin seyyah gittiklerinden bahsediyor. Yazıya gö
cclbctmesi ~in ilk şartın o şehirde re Japonlar memleketlerine her yeni 
iyi yollar olması lanm geldiğini, iz • parçalar ilave ettikcc bir müddet din
mirin bu şartı da haiz olduğunu söy • leni11or. Bunu gören Avrupa lıüku
ledikten sonra lstanbula da biraz e • metleri artık doyduğunu samrlarken 

bir gün birdenbire tekrar ileri hare -
kete geçiyorlar ve bu hareketlerinde 
mütemadiyen devam ediyorlar. Yazı, 
Japonların ıarkta yeni bir tarih baı· 
langıcı yaratacaklarını ilôve ederek 

itiyor. 
AKŞAM - Akıamcı imzalı yazı 

matbuat müdürlüğü tarafından mc • 
11edilen Üç saatle, Lilks hayat operct
rinden balıscdiyor, ve bu oyunlar oy
ııamp repertuvardan çıkarıldıktan 

onra şimdi nıcnedUrncsini hafif bir 
istilıza ile Tcarşılıyor. 

SON POSTA - iki yıldız imzalı 
wazı Hindistandaki son l•adisclerdcn 
bahsediyor. Buı ada ihtilcilcı ı·e istik
ldlci JJJüslünıanların Gandi ile birle • 
şcrek lngiliz taraftarı olan Aga Han 
ill üslümanlarmdan ayrıldığını büyük 

1 

bir memnuniyetle kaydediyor. 

1 Ankara telefonu L t\ ________________ ,,,,,,,,.. ~rh 

Kaymakamıar ~a~ıq 
arasında ~· d 8tlki 

Ankara, 3 (Telefonla) -: l~ ~il kl\ç 

laşkerd kaymakamlığına lJ~, Yle bir 
kaymakamı Pertev, Gürefeye ~t ~ - Es 
san kaleden Halid, Hasan ,. d t§e "e 
S d k H 1. Ad yfJJP cn"b'l' _ar aymakamı a ıs, 1 1'1' b~ " ı ı 
na Kemaliyeden Şükrü, 'fr~•iJI' !ıı ~ıı.n s· 
e::mniyet mü§evirliği mua v~ııl!I b' ct~~t~di 
birinci umumi müfettişlik 1stıh ; 1 h B 
rat müdür muavinliğinden JıS .·:~ ~ed 
tin tayin edilmişlerdir. bir ı:ıı~ı~e 

Elbistan kaymakamı '\/ eh
5 

, ba 1i 1n, 
mar işlerindeki gayretinden, 'dl &() t \'e b 
dıklı kaymakamı Arif tcöyleı' ~ ~~~a. k 
mekteb yapılmasından, İP:1 ıo;ı~t~i 
kaymakamı Nurettin, Keşaıı k ~ Qın. 
maka.mı Reıııd, Kavaklı ks~ ~ tıha 
kamı Kazım umumi tahsilitl "erdi: 

d a.f' '''B Samsun kaymakamı Ceva g flıe~ 
tinden takdir edilmiılerdir. J ~ ' A.y 

Belediye işlerini gayri ;::, a.ır 
ellere bırakan T okad kayın , ~~ Ba 
Celal Nubih, yurddaşhğırnııs f l> e 
lınan muhacir i~lerini noksaJJ b~ ttfiJt~iş 
ren Eskiıehir nüfus müdiirü :~ r 'İ)j 1ltıi 
ihtar cezasiylc tecziye edilın•f' ~t ba 
dir. ~ di) !ılık 

Demiryolu malzeııı~, ~ıuın 
Ankara, 3 (Telefonla) - t'ttd~' 

fia Bakanlığı tarafından Af1f,- ~l' 1 o 
Antalya hattı için AlmanY• I ~.~tuı 
geirtilecek demiryolu malzeJll,rt ı.r/nl 
ve lzmir havagazı şirketi tatl J e,~e 
na aid bedelin dövizle ödenıı> · t~th' 
ne müsaade edilmiştir. 

-o-

Fransada ecnebi ts1ı;; beye karşı hareke~ ,; 
Pariı, 3 (A.A) -Tıb fakıılt , 

. talebesi, ecnebi talebenin r~ 
betine ve bunların haiz oldıı1' 
üıtünlüklere kar§ı protestoltl~ 
devam etmetkedir. Kartlara ıı ~· 
ran ecnebı talebenin nlsbeti 1 
de 74 e yalondır. 

-o-

Do lf us davası ~ 
Viyana, 3 (A A)-Divanı h r 

Dolfus'un katillerine kamyon~, 
mit olan avukat Blaschke'yi 1'1~t· 
ebbet kalebendliğe mahkuııı 
mittir. 

' 'hib 
-~ 
h ı.ı~u11 
~ıı iib 
~llııı 
~ih.... t 

--<qa_ " 
)~ .. h' g 

ıç 

do" 
fıt Oıha. 
' 

1 ~ta .. 
~l'.~" 
~tf 1 

' . 'ilde 
Otleh..· 

1 .. 1\ 
'lltı 

• to~ı 
·d~ 

f.' d 
~ . ~l·a 
ht,, .. 

-0- ~ ~ tlii 
Almanlar manialı 1' q hu .. 
Şu şampiyonu otdt11ti· ~· l'ii .. 
Berlin, 3 (A.A) - Alman vıl' '·~: ''a 

bi, dün öğleden sonra yapıl•".- ı ~ ~~ltıi 
l rW ll4'.:·· 

luslar arası manialı at koşu • t • ~I! b ı. 
da, uluslar mükafatını kazaııır"";. ~.eat 

ııı v k ':lt}ıd 
tır. Alman mülaznnı SchliVU ~ 
. . l . . h.. .. ı.~l 

rıncı ge mıştır. ı,el• "Iİf 

Ko!uda, B. Hitler ve Goeb ~ ~IJ.·'tı. 
dahil olmak üzere, bir çok ynl" u,~~· 
§ahsiyetler hazır bulunmuştııt· ~ltd a 

- ·O-

"Askert rütbeJerftı 
öz TUrkçelerl. Ji, 

T. D. T. C. Umumi l{iUP 

( t, 

d llt:l-f i 
l.~~iei 
~ t}ı" etlt. 
)\. ·~ 'ile· 

ğinden: t' ~ .. ~ ha 
Askeri rütbelerin türkçe 1'~ ı-,, d 

şılığı hakkında bir iki gündeJ1 ti• ~e~t\de 
ri gazetelerde çıkan haberler ~ e e) 

mamile yanlııtır. , • q· ~ iU 
Aıkeri terimler için epeY ~1 • l'j:~ ~ir 

mandır harb akademisinde rı, • ''t lle\l 

ıılma.kta idi. Türkçe kartıl~ tf'e~ ~ ~1• hib 
D'h J ~. l'tı, rın bulunmasında Türk ı ;,l ''I' e 

kik cemiyeti de harb akade~,ıı 1~~11 
Atatürkün yükıek ir!adlarJ11 Jıİ' ~1'1! a~ 
. 'f d • 1 d' s·· u"k ef t .,.._ 11.tı 
ıatı a e etmıf er ır. uy "'' 'U k 
nı harbiyenin tetkik etmekle ~ C)t- • 

duğu bu karşılıklar arasınd•1.,~ ~IJ. _t·b 
1 ıı.. ' 1•b zetelerde neıredilmit o a lllt 

hiç biri de yoktur. ıı~'· ~l~_.~ 
H b kd ''d eııl 'll 't\ ar a a emısın e v tr' l\ıt\ 

f ız alayının bazı kıtalarınd'e ~ ' l'ı 'i il.t
rübe olarak tetkik edilıne~bt bjt' ~"l ~ ~l 
lan sözler bu tetkik ve teerO eJ~/ e b,) 
tikten sonra makamından r 
orduya tebliğ e.i\!ecektir. 
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~ ~ 

~~ ~ lıan Selime ve 
azını1-1c11 d . 
Belk· ltl e e aır 

t· deııka.· okuyucularımın gözün- Bozulan yol Kaçak et Mektebi erde lf iöy}e b~rnıştır; dil biiginlcrinden 
1 'E

1
r·sorgu sormuştum: 

1 

Hattın tamir edilme- Çoğalışındın?sebebi Hastalık fazlalaştıuın 
t ı\y... skıden "Ahmed Mehmed ne 1 r e 

l .. \'e F t ' ' sine baş andı, posta ' · • dan derslere devam 
J' den .. b·ı· a ına bey ve hanımlar 

il~r;11
1 ·.~ordu. Şimdi ise, bay v~ geliyor Şimdiki usulUn buna edilmiyecek mi? 

'fi 'ııektcd'.02leri baş tarafa geçiril - Edirne ile Sivilengrad arasın- sebeb olduğu ileri 
tek. c,8

1
r· Cemil eri nasıl söylene • da, su basması yüzünden bozulan silrUll yor 

~ehnıe:Ylar ve bayan1ar Ahmed, hattın tamirine başlanmıu.ır. 
'ıl'tııiı ' Ayşe, Fatma,, demek Sular çekilmit ve te1ni:ıce bir 

i r ~il He Pek yabancı geliyor, O - kara yolu açılmıştır. 
f ha,t \'~~gazeteler, müfred iken Avrupa ekspresi, Sivilengrada 
dl 'oı:da. k ayanı başta, cemi iken kadar gelince, yolcular 300 metre 
~ ~İde • ullanmağa başladı. Bunun kadar olan bir yolu yürüyerek geç· 

1 'ôtleg:~ nedir? Alimler ve edipler mekte ve diğer trene binib lstan· 
~"h ··· bula geçmektediı·ler. 

~ '4 arri K ... 
\'erdi: r enan Hulusı şu ceva Dün ak!am, l::dirnedcm gelen 
, c,B ~kspres, birçok yolcu getirmiştir. 

~~. A. ny ve bayan Ahmed, Meh· Posta paketleri ve mektublar 
Na .. Yçe ve Fatmalar,, demeli... da ayni kolaylıkla Sivilengraddan 

<-ltn li"k , a 1 met de, şifahen: Edirneye ta§ınmakta ve lstanbula 

Mezbahada satış salonu açı· 
lacağı ve bundan sonra mezbaha 

resminin kilo üzerinden almaca • 
ğı haberleri meydana çıkınca, bu-

nun et fiatleri üzerinde yükselme 
doğuracağı öne sürülürken !İmdi 

bu şeklin tatbiki tehir edilince 
1 

tatbik edilen şeklin sakatlığı da 
meydana çıkmuktadır. 

Havaların pek fena gitmesi 
grib ve nezleye tutulanları çoğalt-
mı!br. 

Bu yüzden mqkteblere devam 
etmiyen talebe sayısı da oldukça 
kabarmı§tır. Sağlık müdürlüğü 

tarafından yapılan bir statistiğe 
göre, altı bin talebeden 200 ü mek
teblerine devam etmeme!~tedir. 

Bazı mekteblerde muallimler 
de hastalandıkları için dersleri 
boş kalmaktadır. 

Hastalık artana mckteblerin on 
gün kadar tatil edilmesi düşünül
mektedir. 

1le uac, 'lle11ok 
,..,,,___...~ 

Şehir Meclisinin 
dünkü celsesi 
Dün belediyenin üst salonla

rında bir faaliyet, bir hareket var
dı. Şehir meclisi salonunun kapısı 
erkenden açılmı!b· Şaat bir olma.· 
s.na rağmen meclise gelenler var· 
dı Hacı Receb bu sefer ilk ge
Jculer arasında bulunmak terefini 
e3ki Darülbedayi müdürü Subhi
ye bırakmı§tı. Refika HulU.i Beh· 
\'.et . iş Bankası müdürü Yuıuf Zi· 
ya, avukat Halil Hilmi, eski İs

tanbul saylavı Hüse1in de Haci 
Recebi çoktan geri bırakmıtlardı. 

Salonda ilk gelenleri teıbit e

derken Subhi yanındaki arkada,. 
larına: 

- Aman, gazeteci, konu,tukla
rımızı duymasın, dedi. 

Ve sonra bana dönerek, - şöyle 
hıtab etti: 

, ~thlkl ay ve bayanlardan Ahmed, getirilmektedir. 
( l>e ~d, Ayşe ve Fatma,, demeli.. Yol düzeltilmesinin, epey vakit 

Bugün bir hakikat olarak ka -
bul edilmektedir ki, lstanbulda 
kaçak et kesiciliği ve satıcılığı 
çok hem de pek çoktur. ---o-- - - Ne yazıyorsun .. Daha meclis 

b~ t~fi]('tnı.şlerdi. . Halbuki, Akşam süreceği sanılıyor. Bilhassa Eyübde, Defterdar-
Halkevinde konferans başlamadı 'ki.. 

ı' 1tnı2d "O H 1 -il t tle b k e, rhan Selim,, imza· -o- da, a ıcıoğlunda, Ü ıküdarda, 
~tfılık ınız:. benim bu yazıma Telefon şirketi ne Edirnekapısında ve Topkapıda 

~ dıtoruın~e soylenilmiş! Hülasa e- zaman devJr alınacak kaçak et kesiminin hayli ileri git-

, 't k Ankarada konuşmalara batla· tiği muhakkaktır. Şayanr dikl:at • 
ıı llıdı" ' iden zati valanız denirdi. "t• k' k k k ·ı b k 1 ~n nacağı için telefon şirketi direk· ır ı, aça esı en u oyun a • 

Ilı%.. U tercüme edip kullan -O •U2: törü Andersonun bu hafta içinde rın her.ten ekserisi mezbahadan 
1 ılkıa-.ı " Esasen, mefhumların 

., ıc d Ankaraya gideceği öğrenilmiştir. çıkmaktadır. Çiinkü mezbahada 
~Ciiın .a an Türkçeye ayn~n 
~tıeı· esı ters manalar verebilir. Konuşmıılar netkesinde uyu - hiç bir kanara sahibi zayif hayva-
. a, 0 r h şulursa, tirket, Ağustosta hüku • nı keMnek istememektedir. Bu • 
)~i h sua 1 soran mu arrire metimize geçecektir. 
''h°b~na - (Türkçede yedi tu -

1 ı) d' k e' t ı.ı~u ıyece yerde (Türkçe· 
ef ~tıll ai~ elli) diyebilir miyiz?. Q. 

,ıJ "ll'ııı1tı 1
' hey VP. hanım mefhum -

, '1-aı... .. tam karşılığım Türkçede 
) ~ga ı·· 

~I'! hi Uzum yoktur. Bay ve ha· 

--o--

Cavadan Tiirk tütünü 
istiyorlar 

nun sebebi zayif hayvanın da, 
iri hayvanın da ayni resme tabi 

tutulmasıdır. Bu şekilde tabii her~ 
ke~ iri hayvanları kesmeği ve 

bunları iyi fiat1e satmağı tercih 
etmektedir. 

Mezbahada kimsenin kesmek q Ç .. <len:nesin ! Herkes doğru· 
r... ~t0Rtuyn isimleriyle çağrılsın .. 
~ ilan S istemediği zayif ve hemen çoğu 

tı\""'°- elim bir bakıma haklı, 

Bir Cava firması Türk tütünü 
i§lemek üzere Cavada bir fabrika 
kurmak istediğini bildirmi§, şeh • 
rimiz piyasasiyle temasa geçmiş • 
tir ~ -."b"' h~ksız: hastalıklı hayvanlara gelince: 

lııt, eı~ı~ ö-. T·· ı .. ı· k -o--- Bunlar Sütlice iskelesinden kayık-
~ ,, ' '" ur rçe soy ıyece o· Ateşçinin kirli 

lctilld' O,·han Selim düşüncesi ) ! lara yerleştirilerek hususi salha -
hOl·j~tt)~ ofanJara yP.kışır sözler çamaşır arı nelerin bufunduğl\ yerlere gÖtÜ • 

lt-llı.t Ö'ıı diyebiliriz .. Ayni mef. lskenderiyeden limanımıza ge· rülmekte ve oralarda kesilmek • 
'to;ı srnanhcaya belki "ukala- len Ege vapuru ateşçilerinden Ha- tedir. Eyüb ve defterdar iskele -

~t: ~~tl:l q t!r söylemiş,, diye tercüme sı:mın hareketlerinden ku,kulanan lerinde her gün bu neviden bir 
~~l e <>lur. muhafaza memurları kirli çamaıır çok koyun çıkarılmaktadır. Gene 

~ht,,'~ tabii harfiyen tercümeler çar.tasını aramışlar ve altı tane bu semtler halkr, çok ucuz oldu-
·~· eğiJd · M l " b lüks kadın el çantası ile bir kos -llU ır. ese a ser est ğu için çarşıda, pazarda kaçak eti 
a. huı- ~:alalım .. Bu, Osmanlıc:~ tümlük ipekli kumaş bulmuşlar • kolayca bulmaktadırlar. 
l'lltk anauna gelirdi.. Fakat, dır. Suçlu hakkında arattırma 

~: ''S ceyc aynen tercüme edi • yapılıyor. Mezbhada zayif hayvanlardan 
~ i\§ı b "I mezbha resmi kilo üzerinden a:m. 

fı 'ttıi:vı ag ı,, demektir ki, ---o-
~ ll~U J." e. aksi manayı verir. Muallim lerln kıdem mağa başladığı zaman bu mah -
ıı best arısiüe "ser baş "best zamları zur ortadan kalkacaktır. Ylnız 
~· e,, b "l ,, ' 
':i;llıdi, ',,;& ı demektir. 934 Eylülü sonunda kidem zam- önüne geçilmesi lazım gelen şey 

ve temsil 
Yarın saat 18 de Halkevi Mer

kez salonunda Dr. Bay ş:ikrü Ha
zım tarafından (Çocukların ruhi 
terbiyesinde ana ve babaya dü§en 
vazife) mevzuu üzerinde bir kon· 
ferans verilecektir. 

Gene ayni gün saat 2C,30 da 
Beyoğlu Halkevi Beyoğ!u kısmın· 
da temsil şubesi tarafından (Him
metin oğlu) piyesi temsil edilecek-
tir. 

Bu konferans ve temsil herkese 
açıktır. 

--~ 

Ziraat Bankasındaki 
tahkikat işleri 

Ziraat Bakam Muhlis dün Zi · 
raat Bankasında buğday it (erin

deki yolsuzlukları araştıran heyet· 
le konuşmuştur. 

Araştırmalar devam etmekte • 
dir. Haydarpaşa Silov an:.!>~rla • 
rındaki buğdayı hesab eden ko • 
misyonun başkam ralat dün An. 
karaya gitmiştir. Yarın dönecek 
\'e raporunu hafta sonuna kadaı 

araştırma komisyonuna verecek -
tir. 

Eksperler komisyonu da rapo -
runu ancak haf ta sonunda müste • 
şar Atıfa verecektir. 

--0--

"3 saat,, ve "Lüks ha
yat,, ın plal' Iarı da 

yasak 
1 

ıq· l~ıt d azzm Hikmet başı mı almıya hak kazanmıı olan mu- hastalıklı hayvanların şehir hal -
• ı-.· 'ı er k 

-" ~' ll alra• :ıe ' eskiden bildiği • allimlerin üçer yıllık çalı•ma ra· kına yedirilmesidir. Hastalıklı Üç Saat ve Lüküs Hayat ope-
v tıı "Q•ne nı" . f • :l' 1 -~.ttı~. lioş . ~na 1 ade etmış o- porları tetkik ediimekteclir. hayvanlar mezbahada kestirilmi- retlerinin, Matbuat umum müdür-

~i~d ln.Jrcan;n ·~~ce düşünülürse Şo örler tayyaresi yor amma hastalıklı olduğu ve lüğünce üzerinde yapılan tetki • 
~~{: l'ani h akim olduğu de - Ş f C mezbahada kesilemiyeceği anla - katta halka gösterilmesi muvafık 
d ~i~ eş on sene evvel "Nn· o örler emiyeti Tayyare Ce-

'
tqİf:· et terbest d"" .. ı'·d· r miyetine bir tayyare almağa karar şılan hayvanlar hariçte cayır ca • görülmediğinden, menedild!ğini 

1lniı Vak' uşunce 1 ır .,, yır kesilmekte ve halk yemekte - yazmıştık. Aldıg"'ımız mallimata 
1
• • J Ilı"' ıt d k ı· 1 • vermişler ve lazım gelen te!ebbüs-

11~,.,.. anaai l " ~' e ıme erm 1 dir. tıı~'1 t olın Ye hur dü~üncelidir,, lerde bulunmnğa başlamışlardır,. --o- göre bu operetlerdeki muhtelif 
•, L IYord k parçaları ihtiva eden gramofon 

t' ~l' l"ll\dd· u · Nazım Hik- -'>- 1 JIA t tt 
t,, de •ıa~indeı gene "fikren Eski SeyrJsefain ida- a.C sa an 8 arlar plaklarının da, operette gösteril. 

s~ si\dedlllekti. 1 resinin hesabları teftiş ediliyor mesi muzir görülen parçaları ihti-

~~e :ıi :::lelinı: '~ô.- Nu Türk· Eski Seyrisefain idaresinin he- Son zaamnlarda bazı aktarların 1 
va ettiğinden, toplatt~.rılm.ası .;e 

~i ~R'li~el nı~dur,, sözünden daha sablariyle uğraşan lrnmisyon itini ilaç satmaları yüzünden ba:ı:ı va • satı~tan kaldırılması munasıp go • 

~l~lt!ra, her~:al~er. bulmak kabil- bitirmi~ ve borç ve alacakları bir kalara tesadüf edildiğini yazmış- rülmüştür. 
't .. _ ~un Y.n ınkılabl t"b" l' h l' d ı k · 'tb'b a. ina ara a ı ıste a ın e top ıyara raporunu tık. Bu neşr.yatımız bir taraftan 

-<>-

el' ~litı 1 
te hat nan Orhan Selim Akçe Bakanlığına bildirmiştir. Bu nazarı dikkate alınırken, bı"r ta • 

;,I ~· e d. a olnıaz r d b 1 ~il ... ar-tı-k k .,, ar ı me - borçlar Maliye Bakanlığı tarafın- raftan da Farmakoloğlar birliği 
~ ij",. eri-.1• Q-.. ar§ı gelmelı"ydı'. d d' ld ··d k J l ı 

1 ,, .. ı_ ., 
0 

an ye ı yı a o enece , a aca c "'l k ··d·· 1...... d' d t b 
;• ıt~ll tt&i?l.e ınanlıcadaki teamü- I ı sag ı mu ur ugu nez ın e eşe • 
, ''l' i\tı • Yerli . lur da alınacaktır. bilsatta bulunmuştur. Bunun üze. 

~l'~ ttlaJıYdı Yerınde ve doğru ••••••••••• .. •··-.. ···-··-.......... . 
Oı-tSede eli ·u· Çünkü, ben, ahvalde zaruri olduğunu tasdik 

tııı • l"latt S . zun" de ... r ' • •&b elını in " gı ım · · etmekte de halefim olacaktır!. 
l! ... "-t ettı·. D kılapÇı olduğu - "Ba "b .. l . . ~ "~li . e ... · y,, ve ayan,, soz erının 
l~a' il dön d gışti.... kalktıgwını bir an tasavvur etsek, 

•!\. ltıd e olasa Ak 
!\ık\ b e haı f' · ' şam ga- önümüzde giden ve ismini bilme-

) 'tCl.t- l!ınd:: oldı:: Tahta ma- diğimiz bir adamı rAğırmak irin 
1~1, 'll d .. • ·§anı1ıyor ! r- 3' 

" }· "' ınkıl" şairane bir eda ile: , , 
t b-)'11.t\tr o] a.p~ılığın laubali- - Bana hak heeeeeey... (ilh) 

~' ba ntndıgını öğrene~ck d" w . ? 
Ya.nla.r deın . ,_ _ _ mı ıyecegız .• 

er.ın oazı (Vi·~O) 

rine eczahaneler müfettişi İsmail 
Hakkı bütün aktarları umumi bir 
teftiçe tabi tutmuşdur. 

Son günlerde Mısır çarşısında
ki bütün aktarlar sıkı bir teftişe 
tabi tutulmuş ve ilaç nevinden o
lan şeylerin sabJı menedilmiştir. 

Bazı depoların da reçete yap • 
tıkları söylendiğinden bu husuıta 
tetkikat yapılmaktadır. 

Ticaret Odası 
meclisinde 

Ziraat Bankası İstanbul ~ubesi 
müdürü Ahsene buğday işlerinde 
yapılan tahkikat dolayısiyle ôila 
müddet mezuniyet verilmi§ti. 

Ahsen, ayni zamanda Ticaret 
odası meclisinde bankacı olarak 
aza bulunmaktadır. Aldığımız 

malumata göre Ahsen meclisteki 
bu vazifeden arzusiy)e istifa ede
cektir. Ticaret odası meclisinde 
yedek aza olmadığından bu tak • 
dirde yeniden bir bankacı azanın 1 
ıecilmesi iktiza etmektedir. 

Hemen cevab verdim: 
- Meclis başlamad! amma, ben 

ya~ mı ya ba§ladım. 
Saat ikiyi geçiyordu. Her za

man ayni şıklığı muhafazaya ça
lışan zabıt ve muamelat ıubeıi 

şefi Zühtü, ahenktar yürüyütiyle 
salona girdi. 

Şahadet paımağını riyaset kür
süsündeki zile bastı. Zil bir yan· 
dan mütemadiyen çalıyor, bir yan
dan da koridorlarda bulunan aza
lar ellerindeki cigaları söndürerek 
salona giriyorlardı. Koridorlarda 
ancak onbeş, yirmi aza varken zil 
çalınca odalardan hayli aza çıktı 
ve salon bir anda doldu. 

Reis Sadettin Farid resmi giyin
miş, Selami izzet öyle yapmamıt· 
tı. 

Bu seferki toplantıda azaların 
} erleri çok deği§mitti. Daimi en
cümen azası iken meclisin ıağ ce
:nahında yer alan Avni yeni seçim
rlen sonra sol cenaha geçmitti. 
Dün de solda oturdu. Yerlerini de
ğiştirmiyenler arasında piyango 
m~dürü Fikri, Etem Akif, Eminö
nü nahiyesi reisi Feridun, Yusuf 
z;yıı vardı. 

Kartal azası Şerafettin de ye
rin: şaşırmış, sol cenahta yer al
mıştı. Selami izzet eski zabtı oku
yordu. Hakkiye Emin salona gir
di. Yerini unutmamııtı. Şerafet

tinin, kendi yerine oturduğunu 

görünce şaşaladı. Bot yer arıyor
du. Bazı azalar da yer vermek ü
zere kıpırdanmalar oldu. Nihayet 
Şerafettin kalktı. Hakkiye Emine 
yer verdi. Kendisi açıkta kalmıflı. 
Sol cenahta yer aradı, bulamayın
ca mecburen sağ cenaha geçti. 

Eski zabıt okunduktan ıonra E
tem Akif ilk itirazı yaptı. 

Zabıtta yazılı, (Efendi) keli
melerinin kaldırılmasını istedi. 
Buna Refik Ahmed cevab verdi. 
Bu sözlerin o zamanki celsede ko
nuşulduğunu ve kanundan evvel 
olciuğunu söyledi. 

Ruznameye geçildi. Selami iz
zetin zihnini her halde "makine; 
yazı, hikaye vermek lazım,, dü
şüncesi işgal ediyor olmalı ki1 tez
kereleri okumakta Abdülkadir Zi
yayı da çoktan geçmiıti, bir çırpı
da yirmi, otuz ıatırı okuyordu. 

Yirmi maddelik ruzname yirmi 
dakikada Selami İzzetin himmeti. 
le bitti, encümenlere havale edil
di, onaylandı. Adliye Bakam Se
racoğlu Şakrüye Periye Bankaıi
lt- belediye arasındaki ihtilafı iyi 
hnUettiğinden dolayı geçen celse· 

,(Devamı 5 inci de). 
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~~ircan .!5.-~~- J O C U ı~-~!: R=~ lar d~ele~ ld:la lnı'lizcede dlmlelerin tahlili- anlaplmaama JUdım edfll• 

h
. R . d ki e yor ar ne analyıis = (enelizia) denilir. Meseli size bir gün t11': Ne Şa ın eıs, ne e çocu arı Radyonun, muıikiyi öldürdüiü Bu kelime, iki Yunanca kelimeden mektub ıeldiğini farzed·ıa:I 

k rt 1 1 d 
. ve bu arada bir çok iat:datlarm tetekkül eder. Biri ana diieri Jy. D E A R Y A C K N D 1 

U ~rl 8~8mlŞ ar 1 ma~volduiu ~üt~~ceai üzerinde, ıiı'tir. lkiıinin mlnaaı lmmak, w E AR EH AV 1 N G A~ 
Valeryo Venediie pldiii za. le kocaman bir Cenova ıemısını lnaılterede bır münakqa çıkmıt parçalamaktır. N DO UT DO O R p A il• 

ınanlarda onun sattıiı es:rleri a- ele ıeçirmitler. Bir ayda bet alb ve en ağır batlı ıazetelere kadar Bu mina biraz izaha muhtac- E X T w E D N E S D AY C 
nn bütün esirciler, dünyanm d&rt dütman ıemisini vurmutlar, bir • akaeder.ek, bu ~e~le, aünün mev dır. Y O N C O M E F AT H S 

J anma dağılmf!lardı. ç?k ~I, para •e esir ~lmıtla~. zuu halıne ıelmı~: . " .. .. .. Meseli b:r otomobile bakınız. G O R 1 N G T O TA K E ili 
Fakat Valeryonun da onlan a- Şımdı de dojruca Venedık üzerı- Ra~y?nun ~usıkıyı oldurdu.i~ Ona baktınız mı, ıözü. OT Ofi 1 N T HE C A il •1 

ramak için iyi yoldan ıitmediii ne gidecekler, Şahin Reiıi kurta- kanaat nı beılıyenler arasmda ıkı nüzün önünde bir biitiin 16rür. RE G O R 1 NT O S TA il 
anlaıılıyordu, çünkü o sırada Ali racaklarmıf··· büyük orkestra ~fi d.e vardır. . • aünüz. Fakat bu otomobili parça • T H A L F P O S T T H il S 
de Ane de biri Venediiin içinde, Çarıı içine, semici kahvelerine Radyodan dınlenılen musikı, lara ayırmak ve parçalannı ayn L E A S E D O N O T B EL 
ikinciai tehirden biraz uzak olan yayılan bu haber az zamanda bayle nakil halinde, büsbütün bo- ayn ıörmek mümkündür. Otomo- E F R O M Y O U R D E AI 
Munda köyünde idiler. Şeyh Ebuaaidin konafma kadar zuluyor, . asdl~an • ayrılıyor- bilin tekerlekleri, pencereleri ve • 1 E N D G E O G E R O 81 

Ne de olsa, o ııralarda dünya· lirdi. ~u! .. Netıa:de,.~larda bu. mu- saireai ı:bi. Soma otomobile bir Böyle bir yazıyı o~ 
nm en kalabalık, en karııık bir Şeyh Ebuaaid, bu haberi ıetiren ııkının. hak.kfıını dınlemele ıatek kere daha bakıb bqka bir feyler için müthit bir sıkmbdır. 
tehrf olan Venedikte yatmadan ıemiciyi buldurttu. Sordu: bırakni~akta~ıı .. B~dan bat- daha prebiliriz. Mesel& otomobi· ler dofrudur. Cümleler 
etrafa daiılan iki yabancı yavru- - Kimden öjrendin ?... ka musıki vadıs:nde ~~ ~r .. P· lin penceresi kmk olab:lir. Bunu dür, fakat kel:meler a 
ya holmak kolay bir teY dejildi. - lnebahtıdan ıelen bir leYent r~bnak arzua~u da ~ılıp ıoturme hemeıı ı&rilrüz. Çünkü ıözlerimiz araya ayırma itaretleri 
Sandan bqka pazardan esir alan .CSyledi. Onu Navarinde ıörmüt· sı!le bu m~~~ ~evr:nde kalmıt otomobilleri muayeneye alıtıkbr. tır. Bunlar kondu mu ~ 
lar, bunların ellerinden alınmasın tüm. bır kaç musikicıyı de açlıia malı- Fakat biz otomobillere bak- men deiitir ve bu yazı fU 
dan korkarak her zaman sizli tu- -Acaba dofru mu? ... Bir yan- k4m ~rakıyormuı.. • maktan ziyade cümleleri kullan. br: 

farlar aoranlara ipucu Termezle•di. lqlık olmum !... Diger taraftan bu, radyo musı· mata al1'ıfız. Onan için cümlele- Dear Jack and Jill, 
Şe;... Ebu Said bunları bilmiyor - Size bunlan bir leventten kiıi geliımes:ne kartı duranlar da ri de fevkal&de kolaybkla tahlil We are baring a arand 

iki ldiçük çocukla bir adamı yü; duydujumu aöyledim. Ba,kasm • var.~ır. :unı-;;an biri diyor ki: edebiliriz. party next Wednesday. Cot" 
elli itin altına defİflDedikleri için dan defil. .• Hiç bir Türk levendi - ğer davayı biraz da Her cümle iki parçadan tefek· come? Fatber İl ıorinı to 
Venediklilere 1ahiden f&IJYOrdu. yalan aöylemez, hele biç uydur · acıklı ve daha fazla belagatle ya- kül eder. Birincisi fail (eabj"=t), ali to. Clakton in tbe car •. -' 

Fakat Harunla Süheyl az za· maz.. zacak ol1al ... , ıerçekten haklı ol- ikincisi cinadir = (predicate) aon We are ıoinı to ıtart at~ 
manda itin içyüzünü 8jrenm:tler- - Fakat Ali Reis, bir t_.k ıemi duklarma hüküm edeceiiz ... Fa- ra bunlarını minalannı ıenitle- put tbree. Pleue do not., 
di. Cezayire döndüler •e raporla- ile Venedik üzerine nud yürür? kat cidden_ö~I~ midirler baka- ten parçalar, sıfatlar, zarflar ve. . Zram your dear friend 
nnı verdiler: Yürüse bile orada ŞAbin R~isi na· ~? ••• Mus:kının eaumı kop:te ha saire T&rdır. Robinlon. 

- Ali ile Ane ilk karıqalıkta ııl kurtarır?.. linde .dinle~ek herhalde mükem- Eneli kiiçük bir cümle tefkil Bu ikinci yazıyı oLonıılllll!! 
esircilere 1ablllllf, onlar da pazar - Oraama ben kantmam. Bir mel hır weydır denemez. Bu. dol· edelim: rinciaini okumaktan çok 
da yeniden 1&tıhta çıkamııtlar. iııin olabilmesi için her halde ay- ru .• ~~kat radyo, çalman ~~ın ~ Boyı eat dır. Bunu ıhlerimiz yo 
Şimdi Venedik hükGmeti de alır- ni itin daha enel de bece•rilmit metını veremese de, eau ıtibarıy· Yani (çocuklar yemek yerler). içimiz ııkılmadan, rahat 
Wdarmdan daha çok altm kazan- olması lizım ıelmez ya... le ne olduiunu - hele timdiye Bu iki kelimeden mütetekkil o- kuruz. Fakat bir zamanlar 
dıracak olan bu iki Türk yanuıu Naftl'İnden ıeled levent bu ~d~ bu ik~::ıi de ~~emek D&• lan cümle, çok buit bir cümledir. lar, hep JUkanJa kof 
nu hani harıl arıyor lakin bir tar- kadar biliyordu. ııp 0 ıyan erce ııiye- pek Banu biraz ıenitletebiliriz: tekilde :razılırdL H 
lü bulamıyor. Şahi: Reiıi de, Do- Şeyh Ebuaaid hemen Murad ili veriyor ... ,, Greedy little boya eat q11icld1. kitabm muhtevi olduiu 
çenin Ye Sonatörlerın isteklerine Reisi çatırdı. Ona ıemiıiyle 1 • lngilizler arumdaki radyo - Yani ( o'bur küçük ç.oc:uklar aür- heceleye hecelere okur ye 

, ,.Pen V~ aero1• Jİ erse 1'11bah\11& ıi~esini, Ali Reiıi a • mus~i münakapımda; radyo kon atle yemek yerler) da memnun olurdu. 
tibin 01111 buhlp eezatanalraca - lftl~llllllfli~plntif_.n...._.._..,...~~~~~~IF'~iaJ!~. ~~~~~h...-~~~·~cc-;;:.... ••. dd.• ...;u.. ....Anlapl•n bu Çetid o 
nı biliyor. Zaten bu dütünce ve Murad Reiı zaten bu itin gönöl- üttı..ablarinln bur) ve little (küçiik) 11fatlan Yercltli yorpolulc hcrket 
korku Doçe ile Senatörlerin de lüıüydü. keıihnit olduğunu da . ileri sürü- (boyı) ismini tavıif ediyor. uyanlar uyandırdı. H 
yürek)er:nde yer ettiği için pek Hazırlık bqladı. yorlardı.. Quicldy (= ıüratle) zarfı eat ma itinin kolaylat .... 1-~, 
çok zorlıyamıyorlar. Valeryodan, ikinci gün, Avlonyadan kalllan Öbür taraf buna da kartılık ve filini tldil ediyor. tecli. 
Şahin Reisi yanında alakoyarak ve lnebahtıya ujrayan baıka bir rerek: "Bu vaziyette, muıikinin Bu auretle bu cümledeki fail üç Okuma11 kolaylqb~ 
paranın hepıini de kendisinin al· gemi yeni haberler getirdi: kendisine kartı hallan alikası kelimeden, fiil iki kelimeden mü- çalıf1Dak iti bir hayli --"'~• 
mak iatemeıi de beldeneb:lir!.. - Ali Reis, gemiıini donattı. kalmadıpnı iıpata nasıl b~r delil te§ekkildir. Fakat uıl cümlen~n yolda ablan adımların biff 
Çünkü bu, batlı batma bir hazine Leventleri çoialttı. Barut, erzak gösterebilirler? •• diye sorarak ili· temeli iki kelimedir. Biri boya, bi. limenin yanrbqma bir D.,.-. 
dir. ve ıilihlan da toplamak üzere .•• ve ediyorlar: . r eab. bir itaret koymaktı. OnUll 

Kara haber Şeyh Ebuaaidi çi- Bet on güne kadar Venediie ıi· "Londrada her zunauinden Bu dimleyi biraz daha ıenit- bnki yazı f1I tekli alırdı. 
leden çıkarmııb. decek... Babasını kurtaracak.. ~ fazla komerler veriliyor. letmek de mümkündür. JACK. AND. JILL. 

Kıbç Ali P-.. timdi Cezayirde Şeyh Ebuaaid adamlariyle yap- yonun ıenitlemesinden beri, Mesel&: UP. THE. HILL. TO. 
d lil Karad • d d" E I Amer:kada da konserlere ı.--ı a- "'-··d 1 ti h PAIL OF WATER e , enız ey ı. ier o bu tıiı sorutturmalar sonunda ıunla- ... 1 ~ Y it e boy w o ha.e no • • -
rada olsaydı, her halde büyük n da öirendi: likanm arttıiı haberi verilmekte- mannerı eat their food quickly. Sazan her kelimeailt 
faydalan olur, ltalya kıyılarına Genç Ali Reiı, Balkan kıyıların dir .. Evet; bir çok orkestralar ve Burada faile bir kaç kelime da· bir tek nokta konmakla 
:rapacaiı akınlarla, yahud Vene- dan ıimale doğru süzülecek, Dal- musikiciler bundan zarar ıördü- ha kattıktan bqka fiile bir mer. dilmez, omm için iilt Olte 
diklileri korkutarak bir te1ler be- maçyayı da geçtikten sonra gemi- ler. Bunların hislerine ortaiız •• Fa ul il&ve ett:k. Sonra cümleye bir ta konur, yahud kelimel.,a 
csebilecekti. sini Venediğin kartı kıyııındaki kat bu, memleketin musiki terbi- fiil daha koyduk. Baylece cümle rinden ayırmak için bet 

Ali Pqanm yerine ıelmit olan sayısız adalardan birinin ardma 1;~~e ıeçici bir bidi~ delil mürekkeb oldu. Fakat ciimleye nin yanrbqma bir çizıl 
Huan Pqa, ihtiyar, alır tabiatli, bırakarak kdıimı deiiıtirecek. mı ~r d .. ,, tarafta 

1 
.. koydulumuz yeni fiil, uıl cümle Nihayet en iyi ve ea 

artık akm, saYaf ve dölütten ele- Belli bqlı birkaç leventle Vene . 
1 

•• ~:o r an sonra fOY· ile ayni lu.tmette delildir. Bu fiil lün kelimeler arumda 
tek çekmit bir adamdı. dikli krlıima ıirerek küçük bir e ::: d yor: "k" • d b" ile onwı tefkil ettiii cümle, asıl nkmak olduiu anlqıldı· 

Kumandanlardan yalmz Murad kayıkla, sizlice Venediie airecek. da ~b= :uaı :sı, "be. eb_ıyahtnnld" ız- cümlenin fa:line hatlıdır ve onan Bundan bqka a&zü 
reiı arada liir Sicilyaya, Otranto Orada Şahin Reüin izini arıyacak, d" N"ha ot m~ 11d 1 ır ıae- minasmı ıeniıletmektedir. ayırmanm da buna yard.-

K rf ta fi ka.1._ la ,, 1 b" ır. ı ye ıunet ojuncıya ka- B L.L-· d Lu 1 1 x.: •rütd d tLit 
Ye o o ra anna w sar • ya •• eıyoyu ır köıeye sıkııtıra- d k k 

1 
b" u ..... ı e uuy ece tamama• a• ıu .. Ü Ye o a ta 11 .;.1 

yor, Venedik gemilerini aYlıyor, caldar ve korkutarak Şahin Reisi ar 111 Terece 0 an ır mum •• ,, dıktan ıonra cümle tetkili ile aJi. Daha aonra ayırma 1pret1,,.. 
hiç olmaz1& Şahin Reisle deiifti· iatiyecelder, yahud da Şahin Rei- ·;;bi·~~l;ord;. 1111 

·-....... ,_. kadar mühim bir bahse daha geçe da ıetirilerek yazı tatbik 
rilmeie delecek kadar deierli bir ıin kapatıldıiı ptoya saldırarak Arbk hiç bir teY diifünmilyor bU:riz. Bu bahis, cümlelerden mu- iundan okumak iti ...-' J! 
eair balmafa çallflJorclu. kurtaracaklar ... Sonra da karde- bir an enel oiluna kaYU ak o-' rad ettitimiz mlnanm kolaylıkla ğa vardı. (J)f'v•"'' 

Bütiln emeJder L-- t"dmalf, De fİ•le anna•1°n1° ·----L.. 1- ki f1D - ıııı•ıııııııı•••••ııııııııııı••ı•ııııııı•ıııııııııııııııııı•ıııınııııııııeıı• 
-,,. ,.. J - .... ,,--. nu auca __ amak, bajrma baamak 

Şahin Reis, ne de çocukları kur- Demek ki Ali Reis henüz, Ha • ve tatlı rüyasmm dofru olduiunu 
tanl•m•mqtı. bibenin Cezayirde olduiunu bil - 16rmek istiyordu. 
Şeyh Ebuaaid de, kızı da bitkin miyordu. Murad Reise dediler ki: 

bir halde, yi.alr ve aeuiz yqıyor- Bu, ıüç bir tuarlaktr. Şeyh E- - Son hızla ıiL •• Ali Reis Ve-
lar, •iızlannı bıçak açmıyordu. buaaid henüz on aekiz :raılarmda nediie ,ibnek için rola çıkmadan 

Hele Habibe, birkaç ay içinde olan bir delikanhnm yalnız bir ge evvel lnebahtıya yetifmeli, onu he ı• 
bet on yıl daha y&f&mıf aibi çök- mi ile V enediie aibnesini pek kor- men buraya gelmek için kandırma 
müı, aararmıı, bibnifti. kulu buluyordu. O kadar büyük bam! ••• Burada ona koca bir do - ı' 

Böylece yıllar ıeçti. feliketlerden kurbılduktan sonra nanma bile yapar, en sayılı levent-
Bir IÜD Navarinden CezaJire timdi ıene Venediklilere esir dü- leri •eririz. Bqka yollardan da 

selen bir ıemi, fU haberi ıetirdi: Bu coıkun ve ablgan delikan- Şahin Reiıi kurtarmanın çarele • 
- Şahin Reisin oilu AH Reiı, lıyı bir defa görmek, onu hu çok rini buluruz. Elele verilirH her 

Venedik tenanesini yakmıı, yedi atılganca planından vazgeçirmek, halde daha iyi olur. Hele annesi-1 
Türk leYendini kurtarmq, beraber daha ümidli ve daha az korkulu nin burada olduiunu, onu bekle-
ce kaçmqlar ... Yollarda bin tnrlii bir yoldan aitmek iıtiyordu. dilini öjrenine ıelmemezl:k et • ı 
zorluklar çekerek lnehahtıya pi. tene, o zaman ne yapardı?... . mez. •• 
...... On• bit hbksı 11aıı11ı HalAeı• -. hunlu bir .. . ı0evamı ••l 

Tam bir Roman 5 kurut' 
ZamanllDIZID en biiyiik zabıta nk'alarmı hiklye ~ 

Kara Gölge 
Roman aerisinin ikinci sayıaı 

Sarı Saçlı Adalll 
Neırolunmuıtur. Bqmdan ıonuna kadar znk, • 

heyecan ile okunan bu romanlardan her on bet ,unde b;t 
çıkanlacaktır. 

Her kitap batlı batma hlr ~andır ve fiyab ,-1.
lmruttur. 

Kitapcdardaa ve ıazete mheullerinden araJIDdo 
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E:sir Kadın 
Aşk Ve His Romanı 

nakleden· ( va • no ) 
HABER'in tefrikası No. 6 

''Ban tün" a ·n~nın, Ramiz! Gökyü-j debilmelıdir. Ooğ,..u: Vahid, kat'· 
Çek~· ınavı ve havanın güzel, çi- ıyyen felah bulm"'2 bir çapkındır. 
old ~rın kokulu, gölge!erin ıerin Karısının akrabaın1dan olan Ha- , 
ıa ~gu~u görerek meı'ut olmamı· ! d'ye ile maceralarına dair peke. 
ld ~~an yoktur. insan, kendi sa· ı sas!ı feyier bilmiyoruz ama, her-

etını kendi yaratmalıdır. halde, çok marifetleri var ... Bur -
le 'k Kamile ... Buradan gitmek· nunu barlru-dan çıkarmıyor. 
dirı d orkuyorum. Ben, ıize ken- - Aman, efendim... Hadiye 
b~ en_ timdiye kadar öyle ç.ok bar kadmı değil ... Mükemmel dan 
n,h&ethm ki bıKıkınlık verdim... söz. 
l'ltı a da bahsedeceğim!... Sizin - Kısacası dansöz ... 
k ınızda iken, hakkını-z var, sa· Berki: 

1n olab·1· 1 •Yrıı 1 ıyorum... Fakat, sizden - spatiniz yok mu, 
ltı kır ayrılmaz dertikler yap • fendi? -diye sordu. 

a. lan korkuyorum. V ? D'kk t - armııya. ... ı a 

hanıme· 

etme. 

HABER - Alc,am Postan 

BORSA 
Hız1l:ı.nnd:ı vıldız ışaretı olanlar üur 

erinde 2 2 de n u:ı.melı: l!Ôrcnl~r· 

1 
dir lb amlar k ap:ınıs ııaılanı•t ~ösıerır 

1-.-Lo=ııct_r_ı ==c.ı=, :-=. ==-'.=5-:=.~=::.~;;;;t=--ı-•. -_=-I 
* 1\ eYVOfk ll6 - * l\ladrlı 
• l'arıs 1(>9. - * Aerlin 
• l\lt14Do .!12. - • \'arşovı 
• Rrillne ı ti'. - • liudııpestc 

• f.tlna 'l4, • Bllkre~ 
• reııC\'Tt' 8lS, - • Belgraı 

• Soha 
• Amsıerda ı 

• Praı 
İ • C:ınkhn' m 

~4. - • Yokobıma 
s:-ı. - * Alun 

100. - * Meddlye 
:u . . • R• nknnr 

18, -

48. --
24, -
~6. -
17, -
:-4. -
35, -
94~. -

41. -
240. -

(kap. sa. 16) 

1 • l..0011ra 
• flievyork 

l 
• Paıfs 
• l\llllno 
* flrükse 
• Atloa. 

oıt-ı.'ıı • Stokhl n 

0.7897 • Viyana 
12.o:ı • !\ladrlı 
9,am; • Rerlln 
3.401 O ~ Varşon 

F3 8i!5 • Rudapeştr 

3 4,1 • • RDkres 
: * ~orya 67,9b6fı • llelgraı 
: • Amsttrdarı• ı.11,0 • Yokohanı~ 

• Prııı 18,Q~ ıs • Moskovı 

ESHAM 

J.13 •0 
4.247'i 
5.8014 

1,9758 1 
4, 191)() 

<l,369 

7~.89 
34.Q5~2 

·anı 

1088 -

Şi;d.Yapmazaınız, yapmazsınız... dim ..• 
1 artık akl b d Omuz silkti .... istenen kağıdı 15 Hınkas• ıo.ıo kllah ıruz aşınız a ma- •Anadolu ~6. 

ı ramvay ,ı.~o 

• (,' lmento as. 13.5:-ı 

~ ··· Hatta buradan uzaklaşır· verdi. Retı ?.90 

tô ~~, daha bile ıak.nleşeceksiniz, - Hadiyenin babasını da tanı- ı sır. Uavrlye t!'.f'O 

C'nyon De~. -.-· 
~ark Oc'!. -.-

ı rtiraünüz B b'. 1 b' run. Adı" tavırlı bı'r adamdı ama, · Merkez Bankası fı.t,-
irı 1 .... unu oy ece l• o. sınonıı -,oo 

· Hem l' l N k 1 d E l dl ... 

R:ılyı -.-
~ark m. ecza -.-
reıeron -.-d:r b 1 nete l 0 Un, canım .. , e ÇO namUI UY U. Va arının llomontı 11,0!'i 

u aomurtkanhk? ahlaksızlığı adamcağızı öldürdü. 1
1 =-=-=.-=,....._============~! • • • • • Pertev: ı~ık~lar tahviUer 

- O zatı ben de tanrrdım... l• ı9S3Tür!r llor.ı 3040 ~:lektrtk -. - 1 R -3-
i~ .a.ıniz Bedrinin zevcesi Belkiı, 

tı gi-....· . B ıllcta ·•.uııt•. u genç kadın, u • 
b·1 •• il, güzel değilmit gi -

to ·· .. °btlk· tünuyordu. Fakat, kusurlar, 
)'ltı 1 tapkas·ıe elbiseain6eydi. 
•in ına. Yaklaşıldığı vakit, Bel~i -
~ıf 'Yet ince ve kibar olduğu an
"1a.h 1Yordu. Hatta kendisinde, bir 

D~bluk ifadesi de vardı. 
'•ıı urdane, yerinden kalkmak -
~a. kn, 0 na. elini uzattı. Pertev, aya 

a.lktr 8 . 
elkis "1·· • k , gu umııyere : 

\1
- Naarlaınız efendim ... -dedi. 

ey . ·ı [).. ıı ı e Berki de kalktılar. 
\oer:rdane, bu yeni oyuncuya yer 
du. enin zaruri olduğunu dü,ün-

' 8en ··ı ... ·· ~· , ıızın e ortagım, azızım. 
"itt ıaaf r kadın, Berki ile Perte

~tla.a:na oturdu. 
cihi: enı ınerak hem de itizar eder 

-Q~ t0caın hala gelmedi mi? 
!) .. 'ordu. 

~!e~rda.ne, azıcık gayr~ tabii bir 

........ I<.. • 
"ah

111 
aınıle ile dolaııyorlar ... -ce 

il ı Verdi. 

teği ~na ka.rıılık, genç kadın yü • 
...._ ~ahlamıt gibi: 
t\' ~·:·Pek ala öyleyse ... 

tı. tli:ı ı~eai ona, yan göz1e bak
ttu11 iç· ek kartlar fenaydı. Bu
~~'Un~ndo da fenalık ya~.mak ar
lunc d uyuyordu. Belkisin gü-
~· ereced k k d 1 l\i.rn·ı e IS an ığını bildi • 

\'ey ! eden bahsetti. 
11Ye: 

.......... ,...., 
~Orij 

ıu ~p ta. Yor ınuaunuz? Yolunu-
S0nt: a. n Yok. 

a., Belkise d·· d·· 
\o ...._Siz b on u: 
,~ı. l\i. .

1 
uraya gelmezden ev-

v mı ed b . e doıtu en ahsedıyorduk. 
" muz V . ver,· eysı ... 

......, ı..~' •özü keaf: 
~· h 'YIU&aa.d b 
~ .. ' an1- f e uyurun da kendi-
1'1,.,. ·••e end· ~. ıyc takdim \de-

l' akd· 
ırn ıne . ...._ 1).. rasııninden sonra: 

~el le Urda.n H 
isi Oıttııuau ile .anımefendi, gü-ı 
.,

0
1\ bana ın·· e alakadar olduğum 
I', 'U~hi§ niyet!er atfedi-
8elk· 

ıa · ........... . 
'ar.l Çok o" 
ı qt: •• tJ .u~el deg'"il m'? d. 
~fl~ l"lcrn b' . ı. ... • ye 

.._~I' iyj k· ılsenız, kalbi de o 
UUl'd 1.,, 

ane· '"( . 
~e)• ok Yok 
h's t'"! ~eaeıi' Çok mübalağa et
~ .e o kfl.:ı .' kocasına karşı, n,,.,. t.ı.ar ıy' d 

"4l fiL· 1 avranmadı idi. 
"l'lltlce b · ı __ ' ır lllldın, af f e • 

Sizi tem:n ederim ki ihtiyarlıktan ! · · 11 ~8•75 rramva1 
3

1. ;-
5 

• .. • ırı 79.~~ l{ıhum ı:-. .;o 
öldü. fstlkrlzıOahlll 1 94,t~ • Anadolu 1 47 90 

- Oğlu, kendisini yedi bitir- ı • lrgaal lstll.:raıı:ı 97.- • Anadolo il 47,90 
d H d 1928 A Mü. • .oo Aııadola ili 46,-

i... ali , daha on dokuz yaşın • f'aPc1ıt. - .ro • \11lmessıı .\ !13 40 

da iken kumarbazların tahidiy
di .... Adada, yüzlerce lira ile oy • 
namağa batladı. 

Veysi, gözlerini Belkise çevi- -
rerek: 

_I, RADYO_lj 
BugUn 

- Oyun oynamak günah bir İf 
mi? 

- Bence, kumar oynamak, zen 
ginler için günah değildir. İnsan, 
varidatile mütenasib oyun oyna • 
yab:Jir. Lakin bahsedilen delikan 
lınm parası yoktiı. Annesi, heaab
sız surette para sarfediyordu. Oğ
lunu, her türlü mantık ve itidal 
kaidelerine azade olarak yetiftir
di. Mücadelei M'lliye esnasında 

pek kötü meseleclen dolayı ııın· 

den çrıkarılmıf. Meselenin ne oldu 
ğunu bilmiyorum. Sonra, annesile 
babası öldü. Büsbütün frensiz kal 
dı. Şaziye Hanımın kocasından 
botanma meaeles · ni hatırlıyor mu 
sunuz? Anlafılan, Vahid Bey, Şa
ziye Hanııma Adile Saffet ismin • 
de bir haımdan aldığı parayı veri· 
yormuf. 

Pertev: 
- Yok efendim ... Adile Saffet 

Hanımı, ben, tanının... Beş para
sı yoktur. Söylendi"ğne nazaran, 
Vahid Bey, bu iki kadına üçüncü 
bir kadından aldığı para1arla ba
kıyormuş ... Fakat bu üçüncü ka -
dının kim olduğu belli değil! 

(Devamı var) 

Esirgeme derneği
ni o balosu 

Şubatın 2S nde, Park Otel ı;;alon
Jannda Esirgeme Derne:linin balo· 
su nrilcccktir. Dühuliyc bir lira, 
yemek iki liradır. Hem gayet güzel 
bir gece geçirecel<, hem de bir ha
)U cemiyetine yardım etmiş ola· 
caksınız. 

VARŞOVA, 134~ m. 
18 Dana mu.slklal. 18,60 Konferans. 19 

Sözler, 20 HafiC muslkl, sözler. 21 Senfonik 
orke_,tra konseri, sözler. 22 Lem bergten nıi • 
Jeli. 22,45 Sözler, Rckldınlar. 23,30 Dans mu
sikitıl. 

17/S Khz, MOSKOVA, 171' m. 
11,l:S Kolhozlar fçtn yeni oarkılar ve ko -

ro mualklsl. 15 Sözler. 18,30 Kızılordu içln 

Söz ve mualk1. 19,80 Karıaık konser, 22 AI • 
manca kontcrıuuı. 23,0IS !ngflfzce. 24,05 Al· 
manca. 

832 Khz. MOSKOVA (Staıtn) 361 m •• 
17 Orkestra taratmdan valslar (flUt solo 

ve §arkılar). 18.20 Bir opera temsili {Mos -
kova opcra.smdan nakil.) 22.80 Kanoık kon· 
ser. 

M5 Kbr.. BUDAPEŞTE, MO m. 
18,10 Salon orkeatraaı, 19,20 Sözler. 19.50 

Macar §&rkılım. 21 KonCerans, 21,35 Opera 
orkestrası. 22.40 Haberler. 23 Dans IIlIZlka. 
24,10 Charly Gauldrto cazı. 1. Çingene orkes
trası. 

78/S Kbr.. LElPZtG, 382 m. 
20 Tuha.f hlkAyeler. 20,30 AktUallte. 20,40 

Spor haberleri. 21 Dans muslkfsl, 22,30 Yay· 
lı Aletler kon!ıeri. 23 Haberler. 23,20 Hokey 
mıı.çı haberleri 25,33 Dans. 

82S Kbz. B'VKREŞ, 361 m. 
12 Kilise korosu, 12,30 Radyo orkestram. 

13,30 Sözler, 13,35 Populer Romen musiklsl. 

14.1~ Haberler. H ~ Orokstra. 17,30 Sözler. 

Kö!U haberleri, l" Jan Marko orkeatrası, ı 9 
Hatta ba.berleri, Orkestranın devamı. 20 Kon
ferans. 20.20 Plll<, 21 Tiyatro . . 22,45 Senfonik 

konser. 22.30 Konferans, 22,4t> Radyo orke.s • 
tra.sr, haberler, 23.40 Neaeıı plAkla.r. 

674Khz. STUTI'GORT, 523 m. 
19,30 Neş'ell kabara nc§riyatr. (Mu • 

tlkill.) 20,40 Partcn klrchnden kıı operası. 
21 cşeytan Ue kemancı oyunu) adlı Pagan!· 

nlntn bir balladL 22.so LelpzJgden nakil, 23 
Haberler. 23,20 Part.cnklrlchenden spor ha • 
bclerl. 23,35 Dans. l • 3 Gece konseri. 

·r 
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ıLArt TARIFES1 
l'lr.ıan-1 ııanııuının qtan IZM 

Kf•,.ml llllnlıar ı O ı.urıı11tur 

·········································-· .... 
,.c.;.ı h·b ve Ne~mva' MiHürü: 

HASAN RASiM US 
ıh .. ıloı~ı yo•r ı \ \1\11 ı Matbıuuıı 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
kıskanclık. kuvvet, aşk ve seyatıat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.152 

O gün ve onu takib eden tam ( 
üç gün kabilenin misafiri olarak 
kaldılar. Son gündü, artık ayrıla
caklardı. 

Yavuz ağabeysini ormana gel
miye razı etmiıti. Fakat o, orman
da çok kalmak niyetinde değildi. 
Sırf görmek, nasıl bir yer olduğu
nu yakından tanımak istiyordu. 

Ayrılma çok içten oldu. Aslan
lı hükümdarı bet gün misafir ede
bilmek terefi kabilenin küçüğün
den büyüğüne kadar herkesi mem
nun etmiıti. ilk günün çekingen
liği çoktan geçmiı, aslanlı hüküm
dara çok çabuk alıtmıılardı. 

Murad, grubun en zevkli, en 
neteli bir adamı halindeydi. Olur 
olmaz feylere gülüyor, Merzuka
yı ve Yavuzu da güldürmeğe çalı
fıyordu. 

Yolun uzunca olması Muradın 
hoıuna gitmitti. O, bu uzun yolda 
avlanarak gitmeyi, aylardan, hat
ta senelerdenberi mütemadiyen 
dütünerek yol aldığının acısını çı
karmak için istiyordu. 

Serinlikte yürümek için. güne
tin doğmasını beklemişlerdi. Saat 
gelmiıti. 

Yavuz, Merzukanm oldukça bir 
yolu yaya yürümek mecburiyetin
de kalmasından üzülüyordu. 

Murad: 

- Zarar yok, dedi. Azıcık yo· 
rulmaya alıtsın .• 

Bu aka Merzukanm gücüne git 

miıti: 

- Ben, dedi, kafi derecede yo
la ve yorulmaya alııkınım. 

- Aksini iddia etmedim. Maa
mafih yorulursanız, Yavuzla seni 
el üalünde ta§ıyabiliriz. 

Merzuka buna cevab vermedi. 
Bu ara, Haıima, Yavuza yaklat· 

mıttı: 

- isterseniz ben de :fainle ge
leyim.. ihtiyarım amma, !İze yol
da belki yardımım dokunabilir. 

- Hayır, Hatima, sen yorulma. 
Ben birkaç güne varmaz, seni ge
lir alır ve götürürüm. 

- Teşekkür ederim. 
Yavuz Murada döndü: 
- Hazır mıyız, ağabey?. 

-Elbette .. 
- O halde hemen hareket ede-

lim. 
Merzuka demincek Muradın sö

zünden çok alınmıt olacaktı ki he
men açıldı. 

Murad ve Yavuz onu takib etti-
ler. Kabilenin öne gelenleri de ar· 
kalarından ilerliyordu. Bu tekil-

!" ............... , 
iYazan: 

1 ! Rıza 
'işk·: 
L ... ~~~J 

si nereye gider, bilir misin? 

- Ben ne bili yem?. 

- Doğrudan doğruya ıeni ba. 
bamın klübesine götürür ..• 

Murad, Yavuzun bu sözü üzeri
ne iki tarafına bakındı. Sonra bir· 
den: 
-Tanıdım, dedi. ötekinden de 

gidersen bir göle varıyorsun, de
ğil ıni? 

-Evet •• 
- itte reiı oğluna hen bu göl· 

de tesadüf ettim. Şimdi tanıdım. 
Yavuz: 
- Fakat biz, timdi, ne bu yol· 

dan, ne ötekinden gideceğiz .. As
lanlı hükümdarın malikanesine 
varabilmek için §U çalılığa sapma
mız ve önümüze çıkacak ırmaktan 
kar§ıya geçerek ormana girmemiz 
li.zım. 

Yavuzun gösterdiği çalılık u • 
:z:aktan hiç de geçilebilecek bir ye. 
re benzemiyordu. Murad, buraya 
dikkatle bakarken, Yavuz sözün,. 
devam ediyordu: 

- Yalnız, bu çalılıktan geçer· 
ken çok dikakt etmek lazım. İn· 
ıanm önüne birdenbire yılan çık. 
maaı ihtimali vardır. Bu korkunç 
hayvanlardan birinin bir ceylanı 
boğmasına biraz ileride şahid ol· 
muıtum. Üzerine saldırıb da bı .. 
çağımla ikiye bölmüt olmasaydım, 
zavallı hayvanın öldüğü gündü. 

Murad, çok küçük yaştanberi, 
yılana katiyen ısınamamıştı. Cam
bazhanelerinde yılanla numaralar 
yapan adamlarla bile bu hayvan· 
lar yüzünden ısınamamıştı. Yavu· 
zun bu hikayesi, ortada hiç bir şey 
yokken sinirlerini altüst etmiı, ren· 
gini uçurmuf tu • 

- O halde, dedi, ben buradan 
geçmem. Bana bir ıey söylemesey
din mesele yoktu . 

- Fakat buradan geçmek mec
buriyetindeyiz. Buraaının sağı göl. 
solu nehir kenarı olduğu için ta· 
mamiyle bataklıktrr. Ancak bura· 
dan geçmek imkanı var •• 

- Ben bataklıktan gitnıeğe ra· 
zıvım, fakat buradan ıeçmiye· 

yım • 
- Ağabey, çocuk gibi Jakırdı 

söy)üyont:n. Bak Merzuk'lya, o 
bile kadın olduğu halde itiraz et· . 
mıyor. 

(Devamı ,·ar) 

--~----------------
de konuıa güle köy hududuna ka· Ş h • M ı · • • 
dar geldiler. Burada ayrı bir hu· e lr ec ISlnln 
s~siyeti olan a.yrılık merasim~. b~~- du·· nku·· celses·ı 
kı on beş dakıkadan fazla surdu. 
Yavuz, Murad ve Merzuka, ileri
deki tepenin üstüne varınca geriye 
baktılar. Kabilenin büyükleri ha 
la orada duruyorlar ve kendileri· 
ni gözetliyorlardı. 

Yavuz, bir el kaldırııiyle yeni
den selamladı. Onlar da Yavuza 
mukabele ettiler. 

Geçtikleri. yer, iki taraft küçük 
ağaçlarla kaplı, tabii bir yoldu. 
Az sonra bu yol ikiye ayrıiıyordu. 
Yavuz, iki yol başına gelince Mu-ı 
rada: 

- Aiabey. dedi. Bu yolun biri-

(Baştarafı 3 ncüde) 

de bir te§ekkür mektubu yazılma
sn·.a karar verilmiıti. Bu tetekkü· 
re gelen cevab okundu. 

Yalova azası Kemal ile Fatih 
azası Kadrinin istifaları kabul e· 
dildi. Yapacak it kalmamııtı. Reiı 
pe11embe günü toplanmak üzere 
celseyi tatil etti. Seli.mi izzetin 
arzusu yerine gelmişti. Birkaç da· 
kika aonra elleri arkasında Babıl· 
it yokutunu hızlı hızlı inerek mat· 
baaya gidiyordu. 

~ Y.R. 
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d k ı hı• . Hazırlanan pıa~ıa; 
altın a i top antı te ığı iade edlllyor Dün T~~~:~e~!ıonlarında gözden geçirilıYO 

lıtanbul 2 (A.A.) TEBLl(a; 
2 Şubat 1935 - Cümhuriyet Halk 
Fırkuı Umumi Riyaset Divanı 
Umumi idare Heyeti, Fırka Meclis 
Grupu idare Heyeti ve icra Vekil
ı~ri 2 Şubat 1935 de Dolmabahçe
de Atatürk'ün ba§kanlığında top· 
larunışlardır. Yeni seçim esasları, 
millete arzolunacak beyanname, 
müstakil saylavlarm yerleri ve a
detleri hakkında mühim müzake -
reler cereyan etmİ§tir. Müsatkil 
ıay:avlar aruında azlıklara men
sub yurddqlardan dahi saylav ıe
çilmesi için Cümhuriyet Halk Fır
kasınca yardım edilmesine e .. as i
itbarile karar verilmiştir. Atatürk 
müzakerelerine 3 Şubatta devam 
edf!cektir. 

Cuma gUnü seçim 
alayı nasıl yapılacak 

Yeni saylav ıeçimi için tehri
mizde büyük bir hazırlık vardır. 
Seçim teftit heyeti, belediye, fır
ka hazırlaklarım tamamlamak Ü· 

zeredir. Bu yıl da intihabm yapı
lacağı üniveraite konferans salo
nunda bu sabahtan itibaren terli· 
bat almmağa baılanmııtır. 

Seçim teftit heyetini teşkil e • 
den encümen bugün ıaat 11 de be

lediyede Vali Muhiddin Üıtünda
ğın baıkanlığmda fırka vilayet 
heyeti reisi Antalya aaylavı doktor 
Cemal Tuncanın ve daha bazı ze
vatın iştirakiyle toplanpıış ve ya
pılacak itler üzerinde müzakere· 
lercle bulunmuştur. 

Ulusun, en yüksek sosyal ve 
siyasal hakkını kullanacağı cuma 
giinü, ıeçim, lstanbulda büyük te· 
za ~ata vesile verecektir. Bu a-

rada rey sandığı ıehirde büyük bir 
alayla gezdirilecektir. Bu alayın 

i intizam dahilinde ve birlikle ya
pılm:ısı için fU program hazırlan· 

mı:ttr: 

Sekiz Şubat cuma günü saat se-
1 

ki:zde bayrak ve çiçekler!e süslen
miş bir kamyonla intihab sandığı 
Taksim meydanına gidecektir. 

Heyet ve halk ıekiz buçukta 
Taksim de toplanmıt olacak, san· 
dık da ayni saatte gelmit bulu -
nacaktır. Sandık Taksime va • 
rınca heyetler ve halk tarafın -
dan büyük tezahürlerle kartıla -
nacak, Şehir meclisi azasından 
iki kiti taraf mdan beter dakika 
sürecek birer nutuk söylenecek, 
sonra istiklal martı çalınırken 
abideye tehir namına bir çe -
lenk konulacaktır. 

Saat dokuzd<o. sandık üniver..
ıite salonuna getirilmek üzere 
yola çıkarılacaktır .. 

Alay ıu tertiple hareket ede
cektir: 

A) Yürüyü§ halinde tehir 
bandosu, B) Sandık kamyonu, 
C) Belediye reisinin otomobili, 
Ç) Fırka reis ve erkanı otomo -
billeri, D) Üniversite rektör ve 
dekanlan otomobilleri, F) Tef • 
tİ! heyeti otomobilleri, J) Umu
mi meclis azaları otomobilleri, 
M) Ticaret odası teıekI<.iiJleri o
to:nobitleri, N) Üniversite tale
beleri otomobilleri 

Alay tramvay yolunu taki -
ben; istiklal caddesi, Tepebaıı, 
Şi~hene yokutu, Karaköy, Köp· 
rü, Eminönü, Bahçekapı ve o • 
radan Ankara caddesi yolu ile 
fırka merkezi önüne, oradan da 
Cumh".lriyet meydanı yolu ile U
nivcrsite salonuna gidecektir. 

Beycızıcl Cumhuriyet meycla
nır.cla toplanmq olan halk •an -

Jığın gelifini gene büyük teza -
hürlerle km,Uıyacaktır. 

Taksim meydanı, Fırka bina
sı önünde ve Cumhuriyet mey • 
danında bando bulunacaktır. 

Alayın geçeceği yollarda za • 
bıta tertibat alacak, alay önün -
de motoıikletli memurlar yol a
çacak ve bilcümle nakil vasıta • 
lan 'l&at dokuzdan sandık Üni -
versiteye gelinceye k&dar güzer· 
gahdan çekilmiı bulunacaktır. 

Üniversite anlonu ve b;ıhçeai 
bayraklarla süslenmİ! ol11cak ve 
rey abmı sonuna kadar burada 
bando taraf mdan milli mart ve 
havalar çalınacaktır. 

Saat on bire kadar bu mera -
sim bitmiş olacağından aşağıda 
sıra ile reyler alınmağa batla • 
nacaktır: 

11-12 kadar Eminönü kazası 2 in 
ci müntehipleri, 12-13 kadar Fatih 
kazası ikinci müntehipleri, 13-
14 kadar Adalar ve Bakırköy ka 
zaları ikinci müntehipleri, 14-15 
kadar Sarıyer ve Beykoz kaza • 
lan ikinci müntehipleri, 15-16 
kadar Üsküdar ve Kadıköy ka -
zaları 2 nci müntehipleri, 16-17 ye 
kadar Beyoğlu kazası ikinci 
müntehipleri, 17-18 kadar Be -
tiktaı kazası ikinci müntl"hiple
ri rC:ylerini kullanacaklardır. 

Perşembe günü büfün ıehir 
bayraklarla süslenecek ve gece 
de umumi tenvirat yapılacaktır. 

Cuma günü saat 22 de Hal -
kevi tarafından Perapalasta bir 
Balo verilecek ve seçilecek say
lavlar kutlulanacaktır. 

Ayni gece bütün Fırka tetki
litı türlü eğlenceler tertib ede • 
cektir. 

Müstakil mebuslar 
Ankara, 3 (Telefonla) - Müs

takil aaylavlardan General Ali Fu
adın Konyadan, Galibin Niğde

den, ( lzmir) Halil in Muğla dan, 
(İzmir) Hüsnünün lzmirden, Su
ad (Kastamonu) nun Kastamonu
dan namzetliklerini koydukları 
takdirde kazanacakları ıöyleni

yor. 
lstanbuldaki azlıklardan iki, 

lzmirdeki azlıklardan bir saylav 
çıkacağı anlatılıyor. 

Elektrikle ölüm 
(Baı taralı 1 incide) 

llk tahkikatta muhavvile mer-
1'. ~2 inin bu kapısında kilid olma -
dığı görülmüştür. Bundan üç ay 
evvel de gene burada böyle bir 
vaka olmuf, bir adama elektrik 
•y&\Tpmııtı. Zabıta ve jandarma ta-
rafından muhavvile merkez1nin 
kapısında mühendiılerin yardımi

le tetkikat yapılmaktadır. Merke
zin etrafı şirket tarafından teller
le çevrilmitlir. 

Şirketten aldığımız malfunata 
göre, kapı kilidli bulunduğu hal
de dıtarıdan anahtar uydurularak 
açılmış, içeri girilmif, ve yüksek 
cereyanlı çıplak tellere dokunul • 
duğu~dan bu feci hadise vukua 
gelmiıtir. 

-Plyosun dAvAsı 
Tür1dücü tahk'rden suçlu On • 

yon sigorta şirketi müdürü Bay 
Piyosun muhakemesine bu sabah 
üçüncü ceza mahkemesinde ba -
kılmı§, Ticaret gazetesinin bina -
sında tetk'kat yapan ehlihibrenin 
raporu mahkemece telKik edil • 
mek üzere alınmış, muhakeme 6 
Şubata kalDUflır. 

Amsterdam, 3 - Doğru haber (Türk Kadınlar Birliği) tarafın -
Hangi miitahassısıll 
pllinı beğenilecek? 

alan yerlerin verdikleri habere dan Uluslararası Kadınlar Birliği 
: göre Almanya hükumeti biıtün birinci başkanı ile ikinci batkanı 
memurların iki ay askeri staj §erefine bir çay ziyafeti verilmİ§ • lıtanbulun liman, sanayi ye ti; 

caret mm takaları; ana ve h•;,. 
yolları; spor, oyun ve bahçe ~. . 

yapmalarını mecburi kılan bir e· 
mirname lıazırlamıştı1'. Bundan tir. 
başka Almanya hükumeti Ni8a- Buna tehrimizin tanınmıı bayan· 
nın birinden itibaren mecburi J ları iştirak etmişlerdir. 1 k. . • b"d 1 . "zeri11 an; es ı ve yem a ı e erı u .. e 
askerlik hizmetini iac!e edecektir. i Birinci ve ikinci başkanlar fe -

! ' de yapılacak yenilikleri de go~i 
alarak müsabaka auretile ecne r ._ .... _ ._ ................. _ .. _.......... minizn1 ve kadm birliklerinin ga -

Mohovak nasıl 
battı 
(Ra§ tarafı 1 incic!c) 

men ile çarp•~tığr znınnn, Ncv • 
yorktan Kubaya doğru bir çok 
yolcuları bir eğlence yolculuğuna 
çıkarmtş bulunuyordu. 

Bir an içinde, kendilerini tabii • 
siye sandalları içine arkışarak atan 
yolculardan bir kısmının ya ralan
mamıf yeri yoktu.. Ve el tutmaz 
bir halde idiler. 

Gecenin dokuz buçuğunda, ye
mekler yenmit ve herkeıin artık 

kendilerini eğlenmeğe vermek ü
zere olduğu bir zamanda, gemi çar 
pışma neticeıi korkunc bir surette 
sarsılmıştır. 

Gemide açılan delikten, deniz 
sulan kara bir nehir gibi içeriye 
dalmıştır. Gemi bir yana yıkıl • 
mağa başlamıştır. Ezilip ölen, ya· 
ralanan tayfaların çığlığı, birden 
bire ortalığı sarınca, yolcular da • 
ha çok korkmağa batlamışlar, ge
minin eski bir denizci olan kapta
nı Vuds kurtarma kayıklarının 

hazırlanması ve yolcuların güver
teye getirilmesi kumandasını ver -
miştir. 

Telaşla yüzleri limon gibi sara
ran tayfalar koşarak kabinelerin 
kapılarını vunnağa, ıalonlardan, 

oyun odalarından, j imnastikhane
den bütün yolcuları güverteye ça
ğ;rmağa koyulmuşlardır. 

Anneler çocuklarını yakala
mıf, dansedenler partenerleri bı

rakara '~ kendilerine aid mücevher 
ve her hangi eşyayı büsbütün va -
purda bırakıp güverteye kurtarma 
kayıklarına fırlamışlardır. Parlak 
gece tuvaletleriyle kayığın içine 
dolan gene kızlar, bu apansız aki
bet, bu umulmayan değişiklik, 
korku içinde, gecenin karanlığın
da ağlaşıyorlardı. 

Biraz sonra kayıklar indiril -
miştir. Bir kaç. dakika ıonra, 

bütün yolcular, vapurun ılık hava
sını, parlak ıtıklarını ve şen çal • 
gısını bırakarak fırtınalı bir de • 
nizin aç tehlikesiyle değişmiş bu • 
lunuyorlardı. 
Soğuk sıfırdan aşağı idi. Bir 

mezuniyet yolculuğuna çıkan, 

Mekaikada Orizaba lngiliz kon • 
soloı muavini ve karısı da kaybo
lan bir çok yolcular arasındadır. 

lngiliz konsolos muavininin ço • 
cukları, konsolos muavininin an -
nesi tarafından kurtarılmıf ve 
timdi Nevyorktadırlar. 

Gemi, dizleri kuvvetten kesilen 
bir beygir gibi, denizin ortasın

da çöker, alçalırken, tek başına 
kaptan köprüsünde geminin kap -
tanı hala görünmekteydi. 

Kaptan, gemisi ile birlikte bat
m?ştır. 

Bacaya sarrlmı§ olan iki tayfa 
da kendisiyle birlikte batmıştır. 

En çok, kurtarma kayıklarına, 

önce kadınlar ve çocuklar konul -
muştu. 

Bir kurtarma kayığınrn ipleri 
karışarak geminin yanı başında 

asılı kalmış ve kurtarılıp suya in • 
dirilinciye kadar 25 dakika geç -
mittir. 

yesi hakkınd3. çok calibi dikkat 
sö7ler söylediler. 

Birinci Ba!kan Ashby sözlerine 
Türkçe ha~Iamış ve Türk kadınla
rıl\T tehı·ik etmişt ir. Sonra Nisan
da, Yıldız salonlarında, kırk mil -
let babalarının iştirak edeceği 

kongrenin mahiyetini anlatarak, 
oraya, kadın erkek herkesi davet 
etmiştir. 

Birliğin gayeleri meyanından 
tahdidi teslihat ve beynelmilel bir 
uzlaıma temini için çalışıldığını 

da söylemiştir. 
Kadınların rey hakkı tanınmış 

memleketlerde, yapılan statistikle
re bakılırsa, çocuk vefiyatının his
sedilir derecede biı· azalma gös
terdiğini ve baıka hiç bir sebeb 
olmasa bile yalnız bu sebepten 
dolayı kadınlara rey hakkı veril -
mesi iktiza ettiğini ilave etti. 

Bayan Ashby, bu itibarla, 
Türkyienin ileri attığı adımı pek 
ehemmiyetli bulmuştur. 

mütehassıslara hazırlatılan raP
0 

d' e 
lar, dün lsta:nbul Vali ve Bele ~ıJI 
Reisi Bay Muhiddin Üstünd•J 
Ba§kanlığı altında bir çok fen :i; 
damları tarafından muntazaP1 dı 
tekilde dinlenmiş ve hnkk•11 

mütalealara girişilmiştir. l · 
Şimdiki halde İstanbul için }. 

.. '111' 
man mütahassısı Bay ErgöY 

hı"' hazırladığı raporun uygun bu 
duğu seziliyor. 

Toplantı yarın ve daha •0:; 

bir kaç gün sık sık tekrarlan• 
kat'i netice alınacaktır. __.,/ 
---~------~--------

su i istimali • 
ıcra 

( Ba$ıtarafı ı inci de) 
)" .. 

kalananların evlerinde araştırıtl ıı 
lar yapılmış, ele geçirilen bJ ti 
kağıtlar tetkik edlimck iiıe 
müdediumumiliğe getirilmitti~· d• 

Komisyoncu Herantın e'fl11 

bulunan kağıtlar ile çokça bir ~ 
kfin tutmaktadır. Hadise 1el' 
alakadar görülen bazı kiaı•el , 

Hava hücumları hakkında da tahkikat yapılııı~ 
(Ba§ taralı 1 incide) tadır. bl' 

mahafilinde yapılan bir anketten Suiistimal, İcra .. dairesindeki • 
sonra, itilafın muhakak olduğu zı defterler üzerinde tahrifat !~ı 

pılarak, bazı kayitler üzerıt1 
bildirilmiıtir. Bu itilaf, metni ıt 
dün gece sureti katiyede kararlat· sahtekarlık suretiyle oynan1" tf 

iı icra sahasına geçmittir. StJ tırılıb, bu sabah neşredilecek o- ,1 
lan bir teblii ile resmen bildirile· da Kadrinin bazı alacakhlar1:, 
cektir. laşbğı ve bu alacaklıların bo ti' 

Fransa, eski müttefik devletle- ları tarafından icra diaresine 1'~, 
rılan taksitleri miktarından f•1 

rin, " 7 ersailles muahedesinin be· 
şinci kısmını iptalini Almanyaya gösterdiği zannedilmektedir. •ii 
teklif etmelerine ve muahedenin Bu suretle icra ~asasının ett\~ 

zarar dört bin lira kadar tah11' 
~.skeri teraitinin yerine 11/ 10/ 93 

edilmektedir. ./ tarihindeld beyanname ahkamına _____________ __,/ 

ıntistenid bir silahlan azaltma u - Profesör Mişon V eıJ' 
mumi mukavelesinin ikamesine dıJ 
taraftardır. tura mabktim ol ~ 

Bundan başka, Almanyanın Bir vergi kaçakçılığı yüz.iİ11~ır 
Vv ersailles muahcdesindeki askeri mahkemeye verilen üniver•ı.tedeJ' 
§artların yerine ikame edilecek o· kuk fakültesi prof esörlerıl1 ~ı 
lan umumi silahları azaltma mu· Mişon Ventura yapılan muh~1' P' 
kavelesinin, uluslar derneğinin neticesinde yedi bin küsur Jır• 

· tir· 
çerçevesi içinde ve hükmü altında ra cezasına mnhkum edil~ 
tanzimi meıaisine iştirak etmek val, Locarno muah~ ~ 
üzere, Cenevreye bir mümessil ı· · ·ı bıJ sahadaki kifayetsiz ığı ı e .. ~tOo 
göndermesi lazımdtr. Rhin nehri- 1 Jı.ı:P" 

tiyacın tamam anması ·•·fi" 
nin sol sahilinin askerlikten tec- hakkında B. Mac Donaldı ı~ 
ridine aid maddeler, tamamen 
muhafaza edilecektir. muvaffak olmuşlardır. 1 ri"' 

Her türlü hava tecavüz 1~,.,ıı· Almanya, bu suretle sulh te · 1 d bll .. 
kartı derhal mukave e e l t ı• 

mayülatınm doğruluğunu isbata lacaktır. iki memleket de'f ~· 
yarıyacak bir fırsat elde etmi§ o- damlan, tedafüi bir hava ııı Jj!• 
olacaktır. · JeJ'P • velesi akdine karar vennıt tef" 

Almanya, hiç bir cebri hareke- Bu mukaveleye iltihak etıı'eıı ti 
te maruz kalmaksızın, uluslar ara· Almanya, ltalya ve Belçikad• 
sı kalkınma için lazım olan yatış· leb edilecektir. Je' 
tırıcı mesaiye diğer Avrupa ulus- Bu mukaveleyi imza edeıı., ~ir 
lariyle birlikte ittirak etmek üze- b h 'k"Ie b• ı" Jetlerden iri, ava tarı ı l ol 
re davet edilmiıtir. Bugün Alman· k ld k }irııeı ..J curha maruz a ığı ta c .. ,&JJY 
yanın, tecerrüd ve sergüzeşti ter· k hL1 t 

ğerleri, mütecavize arfl dAt't e 
cih edib etmiyeceği anlatılacaktır. 1 d h 1 r ıw ugruyan dev ele er a Y~ I 

Fransız nazırları, büyük gay - megvi teahhüd edeceklerdır· ...,.e". ~ 
· d · h · ıew .i t_ retler en ıonra emnıyet ıa asın - Almanya, imza etmek ıs i1'., l 

da timdiye kadar İngilizler tara · bile, bu mukaveleni:> eheJJ'lrı' 
fından reddedilen teminatı el - aıikirdır. . / 
de etmeğe muvaffak olma • yet>• ~'J 
mı! olsalardı, Almanyaya yapı - Hava emniyeti, bu . j teP" 

manlar f!ayesinde daha •Y l P 
lacak olan teklifi kabul etmiye • . ııe !' 
ceklerdi. edileceği gibi, b:ırıt işler• .,iv 

Bir muharebe vukuu halinde ha mükemmel bir tarzda ~t 1 
tayyare kuvvetlerinin ans1zın ya- edilmiş olacaktır. Bu öyle :e I~ 
pacağı baskın ile muharebe üze- ticedir ki, bununla Fransız t ~' 
· d k" k 'i · f"k · d ·ı· ·· k ·1 · tef ah" rm e ı at tesıratı ı rın en gı 1z muza erecı erı, 

mülhem olan B. Flandin ve B. La- bilirler. 



Subat 1935 

\r akitsiz ihtiyarlık 
Erkeklerde vakitsiz ihtiyarlığa kar~ı 

l-lorrnobi 
Tabletleri 

~~Vlyeu tenblh eder, sinirleri kuvvetlen
rJr ve vakitsiz ihtiyarlığın önilne geçer. 

lstanbul'da fiyatı 150 kuruş 
.,,, Eczanelerde bulunur. 
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hblammdaa f&J'da bekll7onamz 

HABER'i 
Tercila etmeniz lizımdır. ·---·-,--------

Amerika B. Cümhuriyetlerinde bir soğuk dalgası 
'Aj,,,.. ıel.,allarınlla, Amerikacla miidlaif •ofalılar olJafana oe bu ~.,. b~ aJamlar bile ölJii· 
fiinii olaulalı. NetJ70rlı ıelarinJe, ffadson nehrinin ncud JonJafana yalıtmlıi raimJe 1örii10nu. 

1 Soy Adlan ---
Gür - Aksaray deposunda 749 

numaralı ntman Nuri. 1 

PAkahn - Aksaray traıDYay de
posunda 886 numaralı hlletd Remzi 
ulesi ve çocukları. 

, --•-mutii' • 
Nakıcdcn:l 300 yı 1 
~~:i1 sonraki şehir ...... -----
- Evet, dedi. Artık hiç bir zah. 

met yok. 
- Gıda, herkese yetiyor mu? 
- Hem de lüzumundan fazla .. 
- Mesken ve aiJinme fub? 
- Her tef iatediiinden lli.. 

(ve eliyle etrafa ipret ederek) it
te ıörüyorıun. Git, iıtediiin ka- idi ki; ı:z itle bunu 
dar al! Kılıklarmı beienmeaen de nız. 
korkma; aana belki üç asır daya· Ben; hayretle: 
nacaytır. -0,le iae, dedim. 

Giizüm, yukarılara ilitti. Bina- sonsuz J&f&Ylt• elde ebDİI 
larm ti. üıtünde, duvara yakın, lanmız ! 
telefon tellerine benzer bir teJ Hayretim daha çoial~ 
gördüm: -S · zin fU heyecanla 

- Bunlan ne yaptınız? dedim. mz olmasa, dedi. Çok &---'-
Hu telsraf, telefon sibi münakale dec:U. Sanki bir tef obld 
vaaıtalan ne oldu? konufUyonunuz. Evet. 

- Demek "telefon,, buna diyor· taYJtı elde etmit aibiyis. 
sunuz, öyle mi 7 dedi. iyi ki 61 biru ön. ce d~ ~edilim ıi"!Ja 
rendim Bunlarm iti de·, uırlar · br--'- d i B • afP:ı ita&,, 1f e tıyor. u, 
ca önce bitti. oluyor itte: Bir hldiıeyl• 

Ben heyecanlanarak: bir yere çarptık mı; pd 
- Fakat, dedim. Telefonla biz, tehlikesi var. Anlıyonun P' 

her hansi mesafede olan birini ıevretiz. Eaki devirlerill 
çalım' ve kolayca ko1111f111'cluk. bundan biraz iç"mizde 
Yanımdaki adam, adeti ürke - benziyor. Onun için fazla 

rek: mecburuz. Fakat tunu da 
- Her hanai samanda, nerde yim ki; bütün kazaların dl 

olunan ol, bir adam telefon edib ıeçmeie kat'iyyen karar 
1mi rahatla edebiliyordu ha. O. tizdir. Medeniyetimizin 
im tef delil! Siz; b .. r halde pek de bu aibi tefler O'lllH~-: 
f3f'i bir devirde Je!•mlflnus. Biz. nun için, bütün tramvay 
ler; bu aibi teYleri: Deruni müna· nakliyatını, tayyareleri, GirgüHl - Aksaray tramny de

_ıppda Ma111~w..Jfllll1U..J11111'°"'
Kti'al - Abaray tramvay deposun 

11"""llıalıa.JllLl_lıll. ~- ekJW... ... n •• ... •• ._.. ... _.tw-IBllk. Bti\tlar; aisin 
ria heP8ini bldıfdık. Memmt- nı birer ifeti idi. 

da 712 numaralı blletd Süleyman. 

Oıuzcan-Tanua'ta '~devi 
ade,, ailesi: lstanbulda Vakit yur 
dunda Kitap kumı muhaa:bi Lutfi 
Otuz, kansı ve çocuiu. Hemtire
leri Zekiye ve Zeynep, brdeıleri. 
Sait ve Arif, anneleri. Havva, am
ca oğullan. Sablk Tanua Noteri 
Tevf"ak. Oiullan 1atanbul yeni liae 
talebelerinden Beıim, Kuleli uke
rl liaeıinden Selahaddin ve diier 
bemfire ve karde;!eri, diier amca 
oiullan. Muttafa, bnaı, çocukla· 
n, Rıza, hemtire sadeleri V ehibe, 
çocukları Hasan ve Emine amca 
sadeleri Zekeriya •e ailesi efradı. 

:Alpanlan - lıtanbul aclliyesi 
tebligat müdürlüğü emrinde mü· 
bqir Lütfi, kanıı Ihsan, kızı Zeh-
ra. 

Azalt - Akay ifletmeai maki • 
lıİatlerinden Mehmed Durmut. 

••• 
Kenarları (•) ifarelli so,,,J • 

lan eooelce 6oılıolan tarahmlan 
alınmq üimlerJir. Salüplmnin 
Jefiıtinneleri laytlolı olw 

Fransa - ispanya maçı 
Fraıuanın l•panyaya nlıra iarfl iki golle yenilJifini )'Gmllfııi. Ya
luırıJa, Fransu: milli takımının lıaluine ilk golün wirifini göriiyonu. 
Şüt, yirmi be, metreden atdmııtır. Kaleci, miilıemmel plonjone 

rafmen, topa tatamamqhr. 

dur •.• Manası yoktu canım! Halk; Yanımdaki adam; 
sizin yqadıimız zamuıdanberi telinden aaraılmıt ıibi 
bir hayli akıllanmıtbr• Mesel&; rak: 
hızlı nefes vaeıtalan... Bunların Kim bil!r, nekorkunç 
ne faydan vardı? Her tehire, di • b yapdıimız ! Ne korku8' 
ğer bir tehirden bir yılın insan yat. •• 
getiriverdi. Bunlan kim İltiyor · Bu aırada ben, kendi 
du deniniz? Kimse!!.. itin dar • o zamana kadar, o ku 
dutu, ticaretin aona erdili, aıda • madıiun bir tefahüründ• 
nm artık bir ihtiyaç olmadıiı Ye mak istedim: 
iklim tahavviillerinin önüne ıe • - Fakat, ded'm. Bizd• 
çildiii samandan itibaren; ınib la oynqmak, bunları .... _... 
dolqmak, hareket etmek de a11b bqlıbqıaa bir ilerilik, bir 
oluyordu. itte böylece, nihayete 
erdi. (Ve adam burada, yüzüme 
manalı manalı bakarak) bunlar 
hep; birer tehlikeydi. dedi. 

- Şimdi hiç tehlike kalmadı 
mı? diye sordum. 

- Kalmaz olur mu? Şimdi de 

ret ••• 
Sözümü derhal kesti: 
- Anlatıldı, anlatıldd 

Gene heyecana kapılma- ... 
konutmanızdan hiç 
111111. 

''kırılmak,, tehlikeai var... --A-al-iye_m_alıkem __ el_nı_· • 
- Ne demek iıtiyonun? Anla • 

nileme biiromndan: 
mıyorum! 

Dal ketenli adam; anlattı: lspiro kızı Jüliya 
Balmköyünde bumah .... 

- Bu; her halde ıizin "ölüm,, rüde Alyon köyünde 0 
dediiiniz feY olacak. Her ftt' kadar cı Aleko Maroviç alef 
uırlarclanberi ölüm denen teJ, 

l tanL-ı 6 • l G •b b• t k !::::ama davasmm • ""' nea aerca memura- arı lf ayyare azası vaki olmamıftır. Bunu; keatik at- ::.ında: Mumaileybiıl 
ianJan: tık. Ölüm ve hastalıklar; bir mik-

Be:roihmda Kalyoncu Kullu • Parüte cukeri tayyarelerden biri, bir kam geçirmif ve aımzın yere rop meselesiydi. Mikropları l»irer ıihmm meçhuliyeti 
tunda Fakir aokak 10 numarada inmelr mecburiyetinde kalmqtır. Pilot, vaiyete halıim olamamıı, tay- birer bulduk. S!zin zamammzda, linen tebliğat icruına 
Mawoıordato kansı Elpiniki ve yareyi meydanda duran Jiier bir cu lreri tayyare metine inJirmif ve zannediyorum; ancak bir iki tane, rilmit olduğundan _te~~ 
ıene ayııi hanede oturan Peltelri onu amiftir. Reamimiz, iki tayyareyi birbiri üzerine Jiifmüf iki Irat kolayların~ ve büyüklerinden lan 4 - 3 - 935 tarJP 

zevceai Evridikiye: vaiyetinJe gödermekteJir. insanca bir zarar olmamqhr. bulabilmiftiniz; • dif pazarteai aaat 14 de 

Nikola Tafı vekili N•'11D Yor- dirilmittir. icra emrinin ilinen l' Diş tabibi BUnyamln - Evet; ded"m. hazır bulunmanız lü_.-
r.ir.in Madam Amaliyadan Beyof- tebligat ifasına karar verilerek bu - EYet ! Büyük ve kolay olan- makamına kaim olmak 
1 b. · • d ~" E 1 ı .,.,,1 Nif&ntq Vali konalı caddeıi u mncı noter en"" Y ~ ~ iJinm ıazetede yazıldığı günden larmdan bir kaç tane bulabildi• olunur. (3883) 
tariMnde 20225 ve 1290 numal'flh 1 No. 24, Şirin apartman l inci dai- n' D'fte •• t•f buld V 

itibaren bir ay zarfında borç hak- , (38S4) ız. ı nyı, ı oyu unuz. e 
senetle talep ettiii 5000 liranın re. eğer yanılmıyonam, kızıl humma, 
tahsili için Madam Amaliyanm kmda bir diyeceiiniz olup olma-,- ----KA------Y--IB çiçek ı:bi, bazı fevkalade 99yler 
vsri.,leri olmak itibariyle gönderi- dığının dairemizin 93S/ 7S numa- 581 No. lu Reiz şehadetname- de vardı. Bunlara da ültra - mik
len ademe emrine verilen müba - ralr dosyasına bildirmeniz ve bu mi kaybettim, diierini alacaimı· ro.kobik ıibi bir kulb takmıt •• 
tfr tarafından meşrubatta Yuna - müddetin hitammda itirazımzm dan ilin olunur. hlJl aratbrmalcta devam edlyor-
nistanda bulunduğunuz ve ika • kabul edilmiyeceği icra emri yeti- Silivrili Ahmed oilu Muıtafa.I dunuz. Diier mikropların mevca-
mets&hmmn meçhul olcluia bil -1 ne ilinen teblii olunur. (3885) (5388) diyetinden bile filphe etmeclinbr. 


