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t>ii~n·····~erdiğimiz haber . te';id etti 
lh, S~ylav ıeçimi itlerindeki faa - J rın bütün yurddaşlarca malum o-
,,ctın ın k . t •cc· er ezı olan ıtanbulda lacaktır. 

ı -·lll hazır} kl b""t'' h · 

Avram Naum da namzetliklerini 
koymuşlardır. 

Diğer taraftan C. H. F. tarafın
dan namzedlikleri konulduğu 

menukan söylenilenler meyanın
da şu zevat vardır: 

c d 1 arı u un araretı- Dün azlıklardan saylav nam • 
n~:~ ediyor. zedlikler'ni koyduklarını söyledi. 

lığ1 l eınal Atatürkün başkan. ği.miz zevatın namzedlikleri doğ
tıd a tında yapı'an dünkü top!an-

ll ae · h ru çıkmıtbr. Dün ilk defa azlıkla· 
~:ıu ç ın azırbkları devam et • Belediye reis muavini Hamid, 

ra mensub saylav namzedlerinin Cebbar Kömek Sabık Tahran El-lia'krF Bu toplantıda, Cümhuriyet 
lcri ırkaaının saylav namzed
'tcıb~aınen tesbit olunmuftur. 

ıt d'! ~c f( e ı en namze:l'erin adları 
ıi h e~al Atatürkün beyanname· 
~jansa verilecek ve ya -

isim!erin' neıreden (HABER) bu . . H I' b 1 ş h' M 
çımız usrev, ıtan u e ır ec-

huıustaki istihbaratının doğrulu· 1 lisinden Bayan Nakiye, F eyziiti 
gu ile bihakkın öğünebilir. Az· rsesi ikinci müdürü Bayan Tür

lrklardan bu zevattan maada a- kan, Adana Şehir Meclisinden Ba-
YUkat Z 'hni lıtemat ve avukat (Devamı 8 incide) 

tid fi ~aaıar 
"<anşıkllk haıa 
cı avam ediyor MUslabslllerln anlaşamamaları yllzllııden 

t\tı normal fiyatını bulmuş 
General Göring Leh:•tana 

giderken i•tcuyonda .. 

Göring Varşovada 
ne avlıyor? 

Novosti gazeteı!nin Paris mu• 
habiri gazetesine çok dikkate §&
yan bir haber göndermiıtir. Ay. 
nen alıyoruz: 

"Almanya Hava nazırı ve Hit
lerin sağ kolu sayılan Goring hi
la Lehistanda bulunuyor. Gorinı 
oraya sözde avlanmak için gitmit
se de hakikatte Mareıal Piludiski 
ile Hitlerin görütmeıi için bir ta. 
rih tesbit etmek vazifesiyle mükel 
leftir. Nitekim Mareıal Piludiaki 
bir kaç defa Goringi kabul etmit 
ve görütmüşlerdir. Bu görüımeler 
neticesinde iki diktatörün Nisan 
ayı içinde komqmaları karalaıtı• 
r:lmıştır. 

Goringin Leh:ıtan ıeyahatt 

Fransa tarafından adım adım ve 
dikkatle takib ediliyor. 

Fransa eski müttefiki olan Le. 
histandan t :mdi kat'i bir cevap 
istemektedir. a Roma anlatma• 
sına gırmek, Almanya ile doıtlu
iunu feda ederek tekrar eaki ınüt 

(Devamı 8 incide) 

1 

liada mitinge mil- Süt müstahsilleri arasında SÜ • 

~·~aade edilmedi rüb giden an!aıamamazlığın hal • 
ına 3 K ı · 1 d ' . l . l'eni b· ' - a ımnos Adasında e .memesı ve son yapı an ıçti -

hiJd ir· :~ takrnı hadiseler olduğu maa ancak üç müstahsilin gelme
!ltüJ J~Yor. A dada vaziyet tabanı si bu anlaşamamazlıktan ömek -
~~~~k~lnıe.~ bir ha!e gelmiştir. ' leri yeniden telaş!andırmıştır. 
llJıdar 1 

&un köylülerle İtalyan Bir taraftan yeni bir içtima 
~'l>q lll~ları arasında tiddetli yapılması 'çin te§ebbüs edilirken 
l,nıtıı:a ar oLmuı, bir Rum yara- müstahsiller arasında bir anlaş • 
~tulnı ır. yaralı sekiz yerin.den ma olsa bile bunun hiç bir fayda 
•üre11 U~tur. Kal'mnoı'ta hüküm venniyeceği ileri sürülmektedir. 

muıtur. Çünkü kilosu 25 kuruıtan 
ıüt, hele bir c!e karııık olunca ha
kikaten fahit fiate satılan bir me
ta olmaktadır. 

İstanbul iç'ndeki ıüt müstah . 
siUerinin anlaşmağa kalkması bir 
adamın kendi cebinin içini bil • 
memesi kadar garib ve ayni za • 
manda gülünç bir şeydir. Bu an • 
laımanın h'ç bir faydası o!amaz. 
Çünkü: yanımızda. bir Ali Bey 
köyü vardır ki, bütün lstanbul -
daki inekçilerin hepsine bedel 
inek ve manda sütü verir. Kağıt
hane köyü ve Mahmud Bey nahi • 

Londra tekliflerini Al
man ya kabul edecek mi? 

leSllli ~~ eyan diğer adalara da Bu hususta b' r süt müstahsili 
l'o ! ır. Örfı· ·_ı d d' b' h · · · · · · r. Anı lc!are evam e ı . ır mu arrırımıze ıtın ıç yüzünü 
'- Rİbrı~r~~· a.dasında Kalimno- §Öyle anlatmıştır: 
~l>lanlllak ıçın Yunan çetelerinin "- Evvela tunu söylemek la • 
~ltan) ta olduldan ıöylen'yor. zım:hr ki, lstanbulda süt fiatleri 
Selctikle~r, e\'Velce Ka 'imnoıtan ancak müstahs' ller arasında an • 
-......__ askerleri gene çarçabuk j latamamazlık ve rekabet ba§la • 
~ ~~~amı 8 incide) dı!dan sonra normal fiatini bul • 

r1 

. 
b .. f • ı 

~ Qq l<ıb - . _;::A ' ' " 

~~ Qh :Yat ki 
~~ .. IÖrcliiler, aA arın~an kalka~ lıtanbullular her taralı bem-
4Q,.1 tq ltaclar .. cl~~pa, lapa kar yagıyordu. Bu yağıı ıaat dokuz 7 Artıeleleraur u. Sonra kerildi. Hava kışmen açtı. Sokaklardaki 
ftı1t llt .l'ailfa -~cıralından temizlendi. 
l>eı- ~· /(flrocle:;:; karın devam edeceği tahmin edilmi~ti. Hava 10• 

cli,., l} 1ırt111Q v e Karayel lırhnaıı hüküm ıürüyor. Bununla bera· 
'01t1~ il,. Öğleci apurlan yolundan alıkoyacak derecede fiddetU değil. 
·~,.,,_ • en ıo11r b l I lf_fi. BQ .. a Qf ıyan ırtınadan bazı yelkenlilerih battıg .. ı 

•o~le : .. 1 • ~ "~en.n uofnı olmadığı anlaııll1llflır. 

(Devamı 8 incide) 

, 

Gürbüz ve güzel çocuk miisabaka • 
mızın minimini kızlar grupu birincisi 
Bayan Aybel•Üm bu sabah malbaanu
za uğrayarak birincilik mükafatı olan 
~m lirayı almıştır. Ru münasebetle) 
blrinlcimi:in son resimlel"inden birini 
nqredl11oruz. 

.Laval Londrada ltalya Elçisiyle 
uzun zaman görüştü 

Londra, 4 (A.A.) - B. Lival,, 
matbuat mümessillerine şu beya.

1 
natta bulunrnuttur: 

"Almanyanın, mesaimizin neti
celerini teveccühle karıılıyacağını 
bütün kalbimle ümid ederim. Sar 
reyiıimı ile Roma itilaflarından 

sonra, vuku bulan Londra müka
lemeleri diplomasi tarihinde mü • 
him bir devre tetkil etmektedir. 

B. Flandin ve ben, mesaimiz 
neticesinin, samimiyetle kartılana
cağını ümid etmekteyiz. Alman
yamn kendisine yaptığımız müsta-

cel davete foabet edeceğini ümid 
ediyoruz. Bu bjzim, A vrupadaki 
emniyet te!kilatını bir usul dahilin 

{Devamı 8 incide). 
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Borjiya 1 
Romanının üçüncü formasını ! 

bugün gazetemizin i~inde ayn i 
biı· yaprak halinde bulacaksı- ! 
nız. 

Bu romanı toplamayı \'e bil
hassa okumayı ihmal etmeyi • 
niz. 

Evvelce okumuş olanlar bile 
tekrar tekrar okuyacaklardır. 

Bundan evvelki 
formalar 

i 

.İ 31 1 kinclkô.nun 935 
Z Şubat 935 

fi tarihli sayılan-
= mızdadır. • ~ 
"••••11•••n•nM••••ıı il ı =-.... •uunırwwıel 
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Litvinof 

Bitler gaflet içinde !. 
Jmerlkaya olan borç 

işini anlatıyor 
Moakova, 3 (A.A.) - Bay Hu

lün Sovyet •Amerikan münue
batı hakkındaki beyanatı dolayı

s:le ba) Litvinof Ta. ajanaınm bir 
muhabirine bqanatta bulunarak 
der.ıiıtir ki: 

"-Bundan takriben bir sene 

evv~I biaaı bay Ru~elt Ue g~ -
rüf ~illilm aırı&Ja Amerika ile Sov
yet Ruayanm mütekabil mali mü· 
ta1•~leri meaeleanin ballie hak -
kındaki itilifm etaalan takarriir 
etmiıti. 

Sovyet Rusyanın, Almanyaya 
hiçbir vakit ihtiyacı yoktur 

811 premipler, SoYJet bük6me -
tinin müt•ddid defalar yapmıt 
olduiu beyanata tarnamile tela • 
buk ediyordu. 

Sovyet hükGmeti, bu beyana . 
tmda eaki borçların ödenmesi me

seleaiai ancak l&endi metalibirı · ı 
de nbal edilmeai ve kendiaine 
bii ~da bulunmaaı prtUe tet-

ki1·" am.t.de olduiwı'- ilin etmit
ti. Bu aebepten dola11 V qinaton 
hiikUmeti, mGahharen yapıla<:"'~ 
111üzakerabl" yalnız tef errüata aid 
olacalı Ye binaenaleyh hiç bir 
miltküle teadül eylemiyeceği hu· 
~- .amniyet keabetmlfti. • 

·T.eeaaüf olunÜr ki Amerika ae
fi~n · Moakova hük6metile ve 
SoYyt "eefirbain V qinaton bükd • 
metile muahharen yapmıt olduk • 
ları mi.ise.kereler eanumda evvel
ce Vq~ıtoncfa kabul etmit oldu
iumuz eutlı noktalardan biri ya
n? iatikraz 111eHJeai hakkmda te -
reddfld iah.r edilmittir.,, 

Fransada bir nflmaylş 
ve karlflkhk 

Lil, 4 (A.A.) _:, DahHiye ne
zaretinin kararma n vilayet teb-

Moıkova, 3 (A.A.) - Tass Ajan
sı bildiriyor: Ağır sanayi komiseri 
Bay Orconikidze Sovyet kongreıin • 
de Sovyet Rusyanm Ağır sanayiini 
anlatrnı§, bu ıanayie yatınlmıt pa • 
ranm 26,903,000,000 ruble olduğu
nu söylemittir-

Bay Orconikidze 1931 yılı sana -
yii ile l 934 yılı sanayüni rakamlarla 
mükayese etmit aradaki bariz farkı 
göetermi~ eödl Bay Hitle1'8 getire • 
rek ıunlan eöylemiıtir: 

- Bay Bitler Sovyet Rusyanın 
projelerini tahakkuk ttirebilmesi İ· • 
çin kapitalistlere istinad etmek 

Glresunon hndık 
mahsulO 

Gireaun, 3 (A.A.) -Son gün
lerde fmdık içi fiatlan 49 kunıt • 
tan 46 buçuia. kabuklu tombul 
fmdık ise 24 kunıttan 21 buçuja 
kadar dütmüttür. 

--0-

Kırşehlrde Fırka 
kongresi 

ltırtehir, 3 (A.A.) -C. H. F. 
villret konıreai buaün vali Mitad 
Saylamm bir yıllık çalıımayı bil
diren IÖylevile açılnut, önilinüz -
de1C1 yır ıoraıecex ıııer arummi 
kapatılan vilayet matbaasının 

tekrar açılacağı, Kırıehir tarihini 
liia~ 3AeD cümburiyetçi es - yazac&klara 500 lira mükafat ve
ki mubaribler ~yeti, ıulh için rileceii aöylenmittir. 
mütadele ••amele · köylO fede • --e>-

~~ ile m!"~reken bir nüma Yurdumuza girmesi 
Jlf tertı betmııtır. 

tOOkac:larealömuharibvebarb yasak edilen mecmua 
mal611erinden tefekküf eden alay, Ankara, 3 (A.A.) - Varıova· 

da Beyaz Ruslar tarafından çıka -birçok aoeyaliat ve komüniıtlerle 
•• ~ ba~rla cterhal bü
yüdüfünden ıüvari ~lialerin mü
dahaleaini ical> etth1niftir. · 

Bir aüvari ve bir piyade polisi 
bu müdahaleyi takib eden karı.-
tıklik etaaamda ~tardır. 
Dafitılan nümaJiKil•, belediye 
daireainde bir mi~ aktetmifler
dir. 

l\i~q~r~ v........ . 
la abah Be1otluilaa Tarlaba

fmd'a ·oturan Eı'tuirUI iamindeki 

rılan "Vatan seai" adlı mecmua -
mn memleketin dq sıyaaaıma do
kunacak yazılar ta§ıdığı anla§ıldı
imdan memlekete aokulmaıı lcra 
Vekilleri Heyeti karariyle yasak 
edilıniftir. 

Stok mallanmız 
Ankara, 3 (HABER) - Öko -

nomi Bakanlıtı, her ili.yelten ih
raç edilecek ıtok mallarm ınevcu 
diyetini aormuıtur. Bu aorıu, ya -
hancı tirketlerin faiz dividantla • 
n mukabilinde dövizsiz çıkarabile 
cekleri eıyayi tayinle alikadardır. 

mecburiyetinde kalmıı olduğunu ve J 
Sovyetleri kendi hallerine bu-akarak 
onlara HKendi cennetinizi kendiniz 
yaratınız,, demek Hiznn geleceğini 

söy)emi~tir. 

Bay Bitler, bir kitabında yakın 

bir harp vukuu ihtimaline mebni 
mutasa"'·er ittifaklardan bahseder • 
ken Almanyanm motorculuk nok • 

tasından pek geride olduğunu Sov • 

yet Rusyanın motorcuhıktaıı hemen 

hemen tamamiyle mahrum bulun • 
duğunu beyan etmiştir. 

Bu beyanat Bay Bitlerin iktisadi 

An karada 
Fırka vllAyet ~oo
gresl dlln toplandı 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. F. 
Ankara vilayet kongre1i bugün 
aaat onda çocuk eıirıeme kurumu 
umumi merkez aa1onunda toplan • 
mı§tır. Bütün kaza mümeMilleri 
hun hu1unmuılardır. 

Kongre vilayet idare heyeti rei
si Bay Rifat Börekçi tarafmdan 
açdmı§, birinci reisliğe Bay Rifat 
Börekçi, ikinci realije fdümtaz Ök 
PSC'ttt 'keı:•WU.....__ .,.,,~...,..~--Y• 

ve teknik inkitaf noktaamdan umu· 
mi bakıqıdan Avrupanm ve huıuai 
bakundan Sovyct Ruayanm ne hal• 
de olduğundan tamamiyle gafil bu • 
lunduğunu gösterir. 

Almanya ile ukeri bir ittifak ak· 
di meeelesine gelince böyle bir itti • 
fak akdini ne dütündük, ne de ta • 

ııavvur ettik. Her halde Bay Bitler 
Sovyet Ruayanm hiç bir •aman Kı • 
zılordoyu ne motorla •e ne de kam
yon ile techiz etmek için Almanya· 
ya ıntlracaat mecburiyetinde kalım • 
yaeağmdan emin olabilir. Rusyanm 
ona ihtiyacı yoktur." 

Açık Ucretll memur
luklar 

Ankara, 3 (HABER) - Duy • 
duiwqa söre, bundan aonra açık 
ücretli memurluklara n1'ietkaidle
rin tayin edilmemeai kararlatnut
tır. Bu ıuretle tayin edilecek olan
larm vizeleri divanca yapılmamak 
tadır. 

Belçlkaya yapılacak 
ihracat 

Anlr!JPQ ~ IH~ha .. \ _ n,,,1.:1 .... sf"l 

yapılan ihracat, bir defaya mahsus 

olmak üzere, menıe ıahadettıamele • 

rindcn baıka oradan verilecek vesi-

kalarla ihracat bedellerinin burada 

ödenmesi kararlaıtırılmıştır. 

--0--

Bayan Samiye seçilmiflerdir. Kon
gre vilayet idare heyetinin iki yıt. 
hk f aaJiyet raporu ile heaab bilin 
çoları ittifakla kabul edilmit ve 
kongre Atatürk' e, ismet lnöniine, 
Kazım Özalp'a ve Bay Receb Pe
kere vilayet kongresinin saygı ve 
tevgil~rinin sunulmasına kongre 
riyasetini memur etmi,tir. 

Fransada talebe grevi 

Kongr~ müzakerelerine devam 
etmekte'air. 

-0--

Kayserl fabrikasının 
makineleri kuruluyor 

Ankara, 3 (Haber) - Kayseri 
bez fabribamm montajına bqlan • 
IDJ§tJr. 

Fabrikaya ean'at mektebi ınezu· 
nu ve askerliklerini bitirmiş olan • 
]ardan 50 kişi ahnacaktır. 

İstekliler 20 Şubata kadar Kay -
seri bez f abrikasma müracaat ede -
ceklerdir. Bunlar, staj gördükten 
EOnra, ihtisas yapmak üzere yahancı 
memleketlere gönderileceklerdir. 

Paris, 4 (A.A.) - Talebe gre
vi bitmif ve sükCin tamamen iade 
edilmittri. Hiç bir hadiae olma • 
mıttır •• 

--o-

24 gazete hakkında 
bir karar 

Saarbrüken, 4 (A.A.) - Bu· 
1933 ~e 1934 aenelerin içinde 24 
aün neırolunan bir emimame ile 
gazete hakkında verilen memnui
yet karan kaldınlmıttır. Bu ga
zetelerden 22 si Almanyada, biri 
A vuaturyada ve biri de Sar' da 

çıkmaktadır. 

çoc:qk, Oban• bmbıde bir arka • 
dqmı çala ile kanımdan hafifçe , 
y&r&laauıtır. 

r 
Sabah ~azeteleri ne diqorlar? f ._ ________________________________________________ .. 

Kumar 
Dün ıec:e aaat 23 buçukta Ba " Serbest mebus olacakların evsafı ,, 

larköy, Saluzaiacı Orta aokakta KURUN - Asım Us bugün ııazmış' lıklar gaptığım ukl llgatlan yüzde 1 için bu auretle hareketln 1/fllHJf fakat 
Kadirin bbveainde ffüanü, Sara- olduğu yazısında saylav seçmelerin - yetml§e icatlar ucuzlattılw yazarak J emin ve doğru bir llerleylı olduğunu 

de tutulan yoldan bahıet11U!ktedlr. bizim de çok muvallak olmamız mu. Udve ediyor. 
fim, Melımed, Şaban, Yani ismin- Yanaında bu defa azlıklardan, kaduı· hakkak olan bu ifte artık. çalışmamız AKŞAM - N. S. imzalı yazı inkı· 
deki adamlar itkambil k&fıdiyle lardan da ve fırka haricinde serbest vaktinin gelmlf olduğunıı söylüyor. ldpta yeni bir hız aerldvhalulır. Yeni 
kumar oynarlarken cürinu meıbud kimselerden de meb'us seçUeceğini MiLLiYET - Ah11U!d Şükrü Es- meb'UBlar araaında azlıklann da bu. 
ha1inde yablanmıılardır. yazarak bllha&sa fırka dışında seçUc- merde bugünkil bafyanaını saylav lunmaaını Cümhuriyete ve ldikliğe 

Maıanm üatünde bulunan 
460 

cek md'uslarda fU evsafın aranacağı seçme işine ayırmıştır. Ahmed Şükrü ltig&k bir if olarak görüyor. 
nı tekrarlıyor. Esmere göre bu intihabın en mühim SON POSTA - iki yıldız imzalı 

kurut para da zabtedilmittir. ••cümlıuriyetci ve milliyctci olmak· taralı azlıklardan da ıaylav seçilme· yazı da saylav seçiminden bahsediyor. 
Yanqın ba•l'31ngıcı la beraber Halk)i'ırkası programın. sidir. Yazı şöyle bitiyor: • diyor ki: 

Sütlüce Karaaiaç caddeainde dan bafka bir program ile ue fırkalı "Halk Fırkasının bu tutumu, azlık- "Atatürk Türklye1Jinde yaşıyan bü-
126 numaralı deri fabrikasında olmanın tabU kayıtlan dııında ser· lann da bağlarını arttıracağına kuş • tiln yurddaıların ulua tılerini benim· 
*•emdaa tamirat eanumi:la ıra. bat çalııarak ıamlmt yurddQf ol- ku yoktur. ıemeleri w yükümleri payltıfmalan 

mak ZAMAN -Zaman imzalı yazı da gerekli olduğuna göre, yenl kurultdJI 
!an tahta llU'çalarmm tutuımaa, cÖMBURIYET - Seyyah celbi t.- .saylav seçiminden bahsederek miilta- daha genel bir anlamda Türk uluıu· 
ib.erble Jancm pklnq ite de veti- çln bir yazı yazan Yunua Nadi. her kU namzcdlere lıaret ediyor. Serbeıt nun istek ve dileklerini ortaya döb • 
tilerek e8nclüriilm\iftiir. JMnıleketln bu 1f için büyük fedakar- ve müıtakil bir meclis tefkil etmek bUecek demektir.,, 

--~~~~~~~---~~~~---------~------"- -----------------~------------------~~----~ 
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ltalya ile 
Avusturya 

KilltUr sahasında bff 
anlaşma yaptılar 
Roma, 3 (A.A.) - haly• jJI 

Avuaıturya araıında dün akf" 
hani bir mukavele imzalaDJlllfl:iı 

Bu mukaYeleden makıad, 
memleket arasında gerek sana" 
ve gerek harsa aid mübadeleı.r' 
tacil etmektir. 

Roma, 4 ( A.A.) - A vutr' 
ya - ltalyan kültür anlat~ 
imzasından sonra Bay Muıolioİ-' 
Pernter birer nutuk söyJeıııi~ 
dir. 

A vuıturya bakanı bu kültiit" 
lqmaaının ökonomi misak~ 
meaud bir zeyl ve ayni za!D~ 
iki eaki medeniyet arasında f. 
bir köprü tetkil ettiğini ıöyl-' 
ve bunun milletler arasında b~. 
lik ve doatluk fikrine hadilll ,. 
mnaı dileiinde bulunmuıtur- ~ 
Muaolini verdiği cevabta delllll"" 
kh 

Bu anlaıma iki memleket ,.f• 
nasebatının her sahada inki~ 
istihdaf eden müt terek siya,etl' 
yeni bir safha tetkil eder. Si~ 
ve ökonomi mahiyetindeki 11\İ ~ 
lar çok mühimdir. Fakat fikri"' 
saklar da milletlerimizin düt~ 
!erini öğrenmek için lazımdır. r~ 
rin ve aanabn bütün aahal ..... 
da umumi ve feyizli tetriki Jfl-.,; 
de bulunabilmek için bu bilgi .,,, 
lı bir ıartbr 

Avusturya'nı'1 
Almanya ile 

~Jalc.::aeı u~r rn 

Bir Italyan gazete 
ortada bUyJe btrşef 

yoktur diyor 
Ahalisinden çoğu Alman ~ 

Sarın Atmanyaya geçmeıi_n~ 
aonra, Almanyamn A vusıou · 
münaaebetine dair çıkan riva~~ 
ler üzerine bir ltalyan gaSefl' 
diyor ki: 

"Pek açık surette bellidir ki,' 
vusturya meeeleainin Sar m~ 
ile hiç alıt veriıi yoktur. *' 
töyle demek daha doğru ol ..J 

Sar meselesi diye ortada bir!;. 
vardı. Fakat Avusturya m~ 
diye bir mesele mevcud değild; 

İtalyan gazetesi bundan '° JJ, 
Avusturyanın hiç bir zamaJl ~ 
manyanın bir parçası olma~ 
aöyliyerek, kendi batına bir • 1"' 
y&§adığım, siyasa ve ökonold1 ti -
kımından olduğu gibi ma~ 
hada da, Avuıturyamn A . , 
nınkine, hatti zıt denebıi ., 
huausiyetler tatıdıiım ileri ,Ol 
mektedir. 

Tayyar;-rı;-tıya~ 
turnesi -~ 

Paria, 4 (A.A.) - F?. 
tanmmıt artisti ve tiyatro .111_,jl 
fi Sata Gitri, önümüzdeki ~ 
de Avrupa m~rkezlerind~ t'i": 
re ile bir tema il seyahatı~• ~ 
caktır. Mumaileyh teınııl ~ 
daılariyle - ki aralarında • fi. 
Lüge de vardır - tayYareC~ r 
dosun idare ettiiğ bir taYf•

1 
.,, 

yola çıkacaklar ve bu sure~ 
gece baıka bir ıehirde t lı''ll 
verebielceklerdir. Bu,aoe t2 
ilk defa te§ebbüı edilen b:fetı 
tarzını haber veren ga~~t ~ 
nat ile en modern teknıi111 

riki mesaisini ehemmiyeti• 
dediyorlar. 
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11Am .. Mit• ....... 

llwı:=• *=tıımm:11•m111•F1 ••••••••••==•••••••••••=· muı•ıw111a::=::ıa:aaıı-ıa:m::mr.:::::::::::aıaa .. •11111-.. ın:=-~ .. 111 Kan kralı "°"°"" 1 18cı defa kan vererek ihraca· t maddele bir hUtaJ'l ııamden 

ku~:,.: mizln piyasa dura 
Şahin'in 

Yuanı • • c • • no. 14 
Kadirc111 Kafla O U .. "~~k.~z R=.. ...... ...--•........ , ... 

'-Akdenizde şaha kalkan akıncı 
lstanbuldaki sultanı dinler mi?,, 

"""' .. ..,., ,....,. ~ ... t.., ......... 
lln& ,,,,,,,.,. .., • ,.,...,.,,... .... 

Getta ,.. ................ .... ................. -... ... ................. _...._. ~· .. ....,., ................. " 
Murad Reil sGzel bir riiqlrla 

ve CaaJirin en balı tiden 6ç ... 
miaile denize açıldı. Lim pline 
Ali Re!ain arkumdan Venedlte 
kadar ıitmeyi brmafbı. Banan 
i~ de yola yalım 'ialH•mqh. 

Habibe bu kmtancı gemileri, 
konalmm pencerainden heyu 
bir mendil albyuak, ılzdea kay 
holacıya kadar afurladt. 

Ah, daha hızlı ıitse! ... Bir kut 
olub da uçabil.eydil .•• 

Ya, Ali Reis yola çıllmadan ön. 
.. Jnel.htı,a ftl'lllUI&. •• 

ffle lnı tehir, ODQll da, ŞflJ'h 
E'ba Saidia de ,.urelderine apla • 
nan nlairli bir t.Dçer piriydi ••• . .. . 

UFUKTA BJR FiLO? •• 

- hdaei Selim Veneclildilen 
ilitım.,ba diye f.-man yollamqtı. 

-Bam. .a ,.Iir. Akdenbde ta· 
ha kalbn Tirle akmcııı latanbal· 
daki Sultam dinler mi M? ... 

Murad Reia '-tını batka tara
fa cemi. 

ı.,..ı... lalli, ufuktaki ... ,~ 
na iftahtan parh7an ılzlerle ba • 
la,orlar, ileıVe atılmamak için 
kendilerini sorla tutuJorlardL 

- K.çıyor! ••• Biıi tamdı! •• 
- Evet... Dümeni •acap Jm. 

dı. CeriJe diDclü. UzakJa111or ... 
Muracl Reiı de o tarafa be.ktı. 
- Cebenaeme kadar yolu var ... 

Gözümüzün önümle dunıb ela ai· 
zınmı aulancbrac:aima defolub 
gitmeai daha iJi. ••• 

Yolda bir aaat hile fazla kala •· 

_,6ıııua .... ... ..,,..,.,. ,. ,._,_ ... .......... 
"' ......... , ... 

11""-lnl """' fhlltllna•• ....,.. 
nu: 

Ba....ıs1t•1ab .. ITT__. 
.... lüldt ... Kralı Cllllaaıb .... 
mllletlM .......... ı... ...,... 
... beri .... ...,.,.~ ... 
...... kadar 5 ... arfiada ...... 
du baJatta ika te,..d• top_,_ 
kadar kam n 'f'tnc1111a• Ttbfı •UI• 
tin• .akt.utm. 

M.M.V. GlluM Tatlıllat JIS 
...,. ............ Dotm .. ................. .....,. 
Sallat ı. de ü•I'• ~ ala· 
, ........ sn- ........ 
llft ........... Leli- .. 
kartanbuftır. 

................................ ..... 
lllf4i ............... ,.. 

.. , .......... 11 ............. .. ............................ .......................... 
la ..,.,, nlDtltlll .............. .. ..... ..... ..,. ,. ... "'"""u. 
....... ...... .... .. .....,.. 
ftrll ,.,..... ................ ... ....... ...., ............... .. 
fladelılaın ..... •OttaAftllflı ......... ..,.......... ..................... ..... .............. .. ... ...... -..,... ""' ... ..... ..,.,.,.., ........ a. .... cı• ... , ..... ,.......... , ... .,_, 
... - ...,. ..... llMll allll ........... ...,... ............. . 
Yalam,..ıwblll .. ........ ,..., ........ _ ... .. .... ........... ..,.. ....... , .. 

Man.d Reia bÜtün :velkenleri calc zaman JGldg. 
T8ık ctbUarb9tl - ,... .... 

halana rapora --Ws .. ... 
JautaJıtı ............. ... .... 

'-• ,.,_.... .... n1 .,.., ... ..,.. .. ,.,...._ ..,...._ 
alablldiiine titirmitti. Uç ıemi • Murad Reia de, -leventler de ilk 
nin de topları ıitinıııit, kürekler ye defa olarak yallı bir avı, bile bile 
nilenmiı, knıt ve ıil&hlan çatal- elden lcaçırmıtlardı. BfltUn banlar 
tılmıttı. Şahin Reiain otlu ile C.. Şahin Reia n omm otlu içindi. 
•:rire dönerken Sicilya fayıJann.. Cenon kalyonu çok ıeçmeden 

"Dneur. General,, t1111it ol-..Qftv. 
Bet •ne IUfracla M ldflye kan ftl'll. 
mlftlr. 
~ BtMa IEa aldlklan _.. .. 

•• ..... ~ .. cblle..,. 
ıUbllalara )'b bbaleree ~ler • 
derim. 

,. ... ......__lılr,._ ....... 
• ..... l• lıl .. Tiril .....,_ ............................ 
l.IOhr'lllana•W•~ 

Tlıld)• ....... '* llnat ... .......................... .. u_.,,.._..._ • .,_ .. ela Wru a.taama,.., ha earetle o ufakta b,tloldu. 
JıJm IOD l&ftflDI da Japlll&JI Aradan ikİ l&at teÇDlemİftİ ki 
lnmmufdu. ialWe tarafmda ıene yedi eeldz 

Y ıHara. lnırtarmak için ~ mil açıkta bir ı•mi cBrilndü. Bu
ladığı, Fona da oldaiu için o ka- mm 'bir lapanyol ıemiai olduiu Ye 

Gece .......... ., ......... . 
dmJorlar. Kan ......,.. ........ Pi" 

...... ..,,... ....... , •. ,. ................... ...,. .. ........ .,.. ................ .................. ,....,... ...... .. ,.,...,... h ... 'fUlrl-. .. ... 
olAaallleU... 

alar ibUldlii ş.1.ia reiti, ah, bir aizma kadar dolduruldutu ıarG. 
ele ,.pn.... O Aman ommla el nfittea belli o!Qordu. 
ele ftNCelr, Akdenizl mffaa ha • BiiJillc direkteki nabetci ıeae 

.................... 
Ur. Ben ... lebtme...... ...,... 
nım. Mlllebı • ..,. .......... 
rehllfrhn. Her Wr tultll • P'UI oı. 
mat flsen ondu .,.... ..... "*" 

... Amerlba ................ . . .... 
Tllldıe .......... .... .......,. ................. ,...,... ............. -........... . .. •tefe bopcak, zincire 1.1& &aimJ'Orcla: 

kal küllü bol bol a 
ar ı. , 
Şimdi onun oiluna kaYµJmak • 

la dileibıin yarı yarıya olaıana 
ftl'dıinu an&,or, aeYiniyordu. 

Geminia kıç barumcla, kaim 
Aıaadola keçelerine '&aidat • kur
lllUf, IODbahann İJk riiz1lrlanm 
dlerlerine doldmuyordu. 

Levelll(er güTertede halka ol • 
matlar, birbirlerine deniz kurtla • 
nma aavqlanm anlatıyorlar, cu
ra çalarak Anadolu oyunlan oy • 
mıyorfrdı. 

Birinci ve ikinci tün iyi geçti. 
O,ibu:U ıün u.bahleyin prova

larmcla bir ıemi s6nlüler. la ko
ca"'UI bir Cenova bdirpn idi. 
J..enntler ODU g&ilnce, ceylla li
ND birer ulan tibi haran delikle
rini titirdiler n içlerini çektiler. 
,~ Reil!. •• 
-Ne var? ... 
- Yallı parçaya "9uiyor. 
._, ..... 
- Deiı1 mi Reia? ... 

- Çok aöyleme, Jiireiimi bJ. · 
clavonun. Şimdi ayramm kaba • 
racak ve ne için yola çıktıiımı a • 
nutacat:cı ••• 

Sabi
' 

._. .... 

lllltmm bi.JIW9fWI~.,... ...... ~ 

1'11 ,.Hyor... memleketfmfsclı !lir tue pbr AU.. ,.,.. .._ ...,,., Dlruatma ...... 
Lnentlerin ıözleri parladı. Bu, nap. q 1111111.,._ 

biraz evvelki kalyon sibi büyük 1l• il""' llrldlr-. .. ••.U hTı •••• , ... ,. .... 
d Ud H d 1 1 wrtı11l...UBllltlıı .._...,....._,,, • ..,_. ltla eı· i .. ~ e tam on arm yo • Tlrlrbw w ...._ - •-
lamam ültiine dütecek ımette 101 ş·•-~ t' •ı _........._ - aiti ••la ... 
alıyordu. Onu haklamak en çok 11'uge ıer, temennııer ................... ...,.. .. 
bir iki saatlik ifti. Hem de, T~ NesUe Fabrllramnden .. ,. .................. WI ... 
gemilerini iJi taDlm&llllf olmab kı le Nkllr: 
yolunu deiittirmiyordu. pkanlan ~er <• ,_ t • .,,., 
- Kendi a:raiı ile ıeliyor !. •. Gel· Dun -tı...ıa 19 ltsl .... ı j t 
aha hele!... müracaat ederek l'I ..ı.ri ..,.._ ; l 

Murad Reiı bunu aöyliyen le- diler: 1 1 J 
vende cevab verdi: · "Bb latanbul Nedle pdroll- el .,,. ..,_ ..,_ 

- Almmıam içine sine, ıeae falnibaı ~ Fallrilra 119 t.'llt l.ftO • U. "1 
iiaemek · • ftlrit lbmı. , Bak· açıldıimclanheri 1"i ,.ı Wr tb ı• .,.. w ı.a ua m 
~~ 0 ı:.ı.: Gardünü m6 bile itimizi •ketbltedaa fi)... 1111 U. &m La iMi • 

.Uiliii ... Bütün yu bir tek cemi P~ • .---1~~ = = = ı.111 UM : 
yakalamak için sünlerce yelken abrkea aisdm z- ~ 1* 1408 - ~ ~ -
titirir, kürek u.llardık. Şimdi - lar .. itt.eD ~..,... 1111 •• ,..... ..... • .... .. 
ııkıpk u•anımmla, aanki haber I•. llrt ıllaıa ...., Mrl al ... , ... 
leri ftlllllf sibi kendileri yoluma· Hepimia çolak pcak ..WW ta. ,_ .. 1 il ........ •IJ U ı•rılrr 
aa ~rlar... . aalana. Htıpimls .U. ......... c. llN 4e .. ldlhla ,._ IO a 
~ aiyleadl. yorua. Fabrika aflldrlrnel•m .. . _..,. wı111a ._._....... .... . 

h• L!.... L-L-L &.:-• ....... ........... ... ...... at 
lıpan:rol ıemiai üç dört mil yak ıç Dil" "'?"~m •• . ........._,, büt .... '* ,_ .... .. "" 

l&fllllfb. Anlqdan Türk ıemile • airiilmemiftir. (Bbi neclea pb, 1V1t11 ._.lr ....... . 
rinia biç yollannı deiiftirmeme • l'IJOUGli'IS7) dire........_ ft. •au ......... ım - ım .. 
leri de ona ceaaret veraıif bunla· kit: ' ,_,. ,... ....... ...,.... .... 
rm T~rk olduklarmı düt~emit - $imdi it ıolr. falrat it c*aı ..,. ....._. 9' ..,._ M" ••--

plaaas llk f...aa aisi tmar y .......... ""9 ..._ .......,. ~ ~ 
Lllrin yaldqmca bunu anladı ns. Camut.i - aelta ft ._.. • ,...., ,,,,_, 

Murad reis yedi Mim mil ileri- Ye birdenbire dilmen izi iizerine lrllıcllarmm alm. •••la.. .,,.,.,.. l......_ l.111 • 
de, ufukta Jiikaelen tatafatlı, IÜ • c!önerek aon ha:la k9Ç1118fa bqla- Falwibd•ld Jirmi iki iKi•• nıM1t 1......, ... 
zel bir kale gibi ıörünen Cenova dı. Murad Reia bqmı aallryor, gü bis a Mkilerba .,._.J çok Y ... ı.m Jı.,,... Jal • 
tremiaine uzwı llZ'm baktı: lümıi1erek alyleni1ordu: lıabız bir lfdr. E .. ,..ti .... sı• ........... '1.1... • • 

- Yaib parpJ& bouziyor da - YorUlma, Çelebi!... Sana nlmalc lbua ,.U,.... '91111 .-,. ~y_.~---·~------;ı._lı_M_•-----------ıoo-:-:.ç, 
lif mı? Yatlı parçpm ti kendi • iliteeek detfliz ••• llipnek ifieae;, • lar~ pbnlmuı ica'*lertli. Soa MELiK lfnem.-1a Müdiriyeti: 
:;.~•ilan deriainln altmdtın ... ::.::~~ı. .._,. elden :: ...e:::-..:. = K I z I L 1' R A L i ç ' 

Bunları 9iylerken gözünün ö. O da ıitti ve ufukta kayboldu. ki, • bana ppblar, De ela bhMI Fr••ıa •lıll t.ı,ıtc par .. oaDt fil•lal ,.,. ... 
ntiae t8Yl•Wr ıCSriiniif ıeliyordu: A)qama doinı iıkeJe yaıwıda ikramiye ftJa ta•lmt ...uı.r. M A R L E N E D i E T R i C H 

Kırk gün.-onizle beılendikten bıı.ıka bir gemi ıördiller. Bu bir Ne yapacainmzı, ner.,. bat W- İttıfiae 6 lal»ıt Çaaıet•lta alsp• ftrfleeelc olaa 
aonra kesilen ve fırında kıartı. Veııedik harb ıemiıi idi. Anlatı· r~caiımızı tatırclık. Fa1.rlkada .... l:aHıtJer n,U•clu ltllter• MILllC ..... 
lan, nefta bir hindi... lan Giridden geliyordu. lnebahb 1:ürklerden batla le tane de ecne- 1ablataltta e'cfa.... malattrem •Dıtetileri" illa 

Fakat_,.. yarar?... taraflarmm Şahiıa Reia zam•n ..... iri tıehtlJOI'· 86t8a 1g,le,a ...... Bu .. ,.., ... ,, .. .,. lene .... flllll ......... 
- Sen bbıim Johamaaa laebah- ela olduiu ıibi kendileri için ulur mlyet ........ı. dofnulan ~ ........ ., .. ,_ ltllNlren 

at. M ıul '- ... 1... O •- IU olduiuna d"111Uf olmalı W, Ja hbl, naen Upğ ala.r fl-W. at.. I p E K a6 • L E K 
..ı.ı._ Ah:lsilıin ne ı•itlikte brteaiai l,.idea iJiJ'9 h~ ~ malan .....rıh ~-. ..... " ,,. ~ 
-e - .1...:-1111..aı.....: _.•-x-.. __... ."'ft;v- ..__.. L;,. - ----J&-•,. -~- '*•• ............ " ._. ._...._.. .. --uuo ---=-,-.~~---~\~==cıı.au&=--Yf~K/~~U=-=--=-~-._.~..-...====--:..:.'::____~------''----'---::.....:...._......:.........:...__:.____._ __ __.:._ __ ~--~-----



~=====-=;,;..=.~~~=========-==-~=========-~~=====:;=====~~H=-ABER-Akşam:.:_~~o:ıt~a:•·~==~;t;;;=;:::::===================~================~~~~~~~~~~ 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
&uskanchk. kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

E:s·r Kadın 
Aşk Ve His Romanı 

nakleden: ( va • no ) 
HABER'in tefrikası No. 7 

-N·h illi'> 1 ayet mesele fU, değil 
~" kadınlardan para alıyor. 
uerki: 

~ -d. Müthiısiniz, hanımefendi! 
ı. 

dtıı~ Ukin öyle değil ... iş mey· 
'-tnı '"· Bu zatın aıkını para ile 

\' •lı~orlar. 
_ e{t• Belkise gülümıiyerek: 

atr .. ı_ ıç de fena bir ıey olmasa 
q.,, -dedi. 

biirdane ded · ık' • B ı ı. 
~ en, bir erkeğe, bir kadının 
-....."enneıine h:ç akıl erdire -

Pertev: 

lait ..... Şüphesiz ki Vahid nev'inden 
'-L trlceie asla rastlamamıt ola

lllıııız. 

8u eınad . . b b. . lird· a, ıçerı ya ancı ırı 
ı. 

~ ..... ~~CThal>a~ efend~m.: -diye -
'•ıldı' li . 
l\.~rkeı, o tarafa dojnı döndü. 
"Ul"dane: 

"'Ooo s· · .. ., H . tii ... _ .. ... ız mı11nız . angı 
,,rlar att ., ,. ı. Ye • . 

ttlı: Yıı, Pertevin kulagına eğile· 

....... it . 
......_ F ~bu?. -diye aordu. 
'-a. •ıd Galib Bey... ı 

l\ ee:;?'i civarda bilmiyen yok • 
~ ~·ı'. Ferid Galib, tamamile 
'6ıaı,·. ı~ın adamı değildi, ekser 

Ferid Galib, sakin: 
-Peli de o kadar doğru hava

disler değil! -dedi. Vahid, benim 
eski bir arkadaıımdır. Atk mace -
raları hakkmda geTÇİ malfunatmı 
yoktur ama böyle ·bir vaziyete 
dütmiyeceğine kanaatim vardır. 
Fakat, aaıl ehemmiyetliıi, ikinci 
bahistir. Yani milli mücadele eı -
naaındaki macerası... Hakikaten 
batından bir ıeraiizeft geçti. Ba • 
cağı kITıldı. 

Dürdane: 
- Aman şunu anlatın... Nasıl 

olduğunu pek merak ettim! -dedi. 
Ferid Galib: 
-· Tafı'litın o kadar ehemmi

yeti yok! Bir gün, Aydın civarın -
da bir keıif kolu olarak hareket 
etmiıtik. Çetede, bizim Vahid de 
vardı. llk yaralanan ben oldum._.. 
Bir kurtun yiyerek yere yuvarlan· 
dım. Eğer Vahid benim geleme -
diğimi görerek hayvanını durdur
masa ve beni terekiye almasaydı, 
mahvolmuıtum. Fakat, o da, bu 
yüzden bir kaza geçirdi. Hayva -
nmı çatlatmcıya kadar ıürüp teh
likeli mm takayı geçti. Fakat çat
lıyan hayvan düttüğü için, arka -
datımın bcağı kırıldı. ikimizi de, 
sonradan batkalan bulub tedavi 
etti. Mesele budur! Bakınız, ıize 

ters olarak aksetmiı. 
Veyıi: 

\ HıZ<b~d~ldı~u~ ~u üıe] 
• erinde 2 - 2 de muamele görenler
i dir.J Rakamlar kapanış fıatlanm RÖSterir 

l rtukut_(Satış) 
• Loodrı tıt 7, - • Vlyaaa '14, -· 
* Nevyork 126 - * Mıdrlt 18, -
• Parıs 169. - * f!crlln 48, --
• Mlllno il!. - * Varşovı !4. -
* Brltlcseı 118, - • 811dıpeJtc t6, -
* Atına 24, - • Bültrcş 17, -
• Cenevre -815, • - • Belgraı :;4, -
•sor •a !14, - * Yotehamı 35, - I 
* Amsterdam 5:;, - * Altın 945, -
• Prag 100, - *Mecidiye 41. -
• Stotho' m l\2, .. • B'nhot !40. - , 

1 Çekler (kap. sa. 16) "] 
• Londra 6 1fl.~ll ~ Stolchlm 3.13X> 
• Nevyort 0.7897 • Vlyıoı 4,2'75 
• Paıls ıı.>.o:ı- • !\Tıdrlı S.8014 
• MIIAno 0,305 + Aerllo t,9758 
* Brlikse 3.<4010 • Vuşova 4, l9f'i0 
• Atloa. 53.825 • Budapcşte 4,369l 
* Cenevre 3.4~l2 • Bültre~ 7S,89 1 
* Sofya 67,9066 • Delgraı 34.9512 , 
• Anıstrrdırn ı.ıno • Yoltohamı ~.nıu 1 

• Pug 18,9S:ıs • Moskovı 1088 - ' 

ESHAM - ----
h Banlı:ısı 10.10 1 rıım\'a}' 

+Anadolu , 6, - • Çimento ıs 
Hcjl 2 90 Cnyon Deg 
~lr. lla)rlyc 1 1'.~0 ~·ark ne1. 

•Merkez Hıınkas ı 64,- llııly• 

l '. Slgonıı -,00 ~aık ıı . ecıa 

llomonıı 12,95 1 elefon 

~ı.~o 

13.5~ 

-.-· -.-
-.--.-

tahviHer 
.• 1933Tür!c nor. I !10.40 F.lektrllı: 

1 
. , il 28,i5 Tramvay 
• " ııı 29.:ıs Hı"ttıım 

bm hı >ahili 1 94,2~ • An:ıdolu 1 

I • trııoı ıstikraıı 97.- • Anadolu ıı 
ıcııs A l\10. - ,00 Anadolu ili 
Ratdıt. - .00 • !\ 1 üm rssll A 

Bugün 
VARŞOVA, 134.5 m. 

- .-
31.75 
l:', 30 

47 ~o 1 
'47,90 • 

46,- 1 

M\40 

18 Orekatra. 18,25 Sözler, 18,35 ltaıyan 
§ıırkılan, sözler. 19.16 Oda muatklai kuarteti. 

tını ....::k k k 
~le d J.. ıe umar oynıyan 

r e ""' . . d' h 1_ e eCÇırır ı ama, akKmda 
~~ eden ef ıaneleri herkes 

- Demek ki, hayatınızı 
tardı. 

Ferid Galib: 

kur- , 19,45 Çocuk neorfyatı, 20 Askeri neışrlyat, 
Spor ve saire. 21 Şarkılı piyano konaert. 
22.4.5 Konterans, 23 ReklAmlar. 23,15 Dan.i 
musiklıl. 

w Söylend·ı· · .... J,t_. lq 1 ıne nazaran, serveti· 
~ı. ç kere kumar yolunda 

"'etzn· Cici ıt .... 
"-İtti ~eıı, büyük paralar kaybet· 
il' • ~atta · ~ d f , ıntihar edeceğinden 
~t. 

0 
e alar bahsolunmu•tu. Fa -
•ilk :J' ~ d <inetle ve inatla yafa-

~ e•aın ediyordu. 
1at aktar w 

))i }' k 1 agarmıı, uzun boylu, 
~r~: •1ıkl1 bir erkekti. 

'.\. 
Fa. teld~ı~iın Ferid GaHb Bey, sa-
~~· V •h

1
?d•z ! Eğer aldanmıyorsam, 

~n.~, -.. ı Be · · · ....__.. Yı ıyı tanrrımız. Hay 
't.._ent.ı lll, dostunuzu müdafaa 
"ı'1tt._(ı ~ aırasıdIT. Hatta, onu 

' ~ ıçın e) birliği olmalıyız. 
'-'QU lll .. d 

. l>iirda ~ afaa mı? Niçin? 
iıı- F' llenın elin' .. ek 11• • lct -·• er' d ı opm çın e-
la. ldıtdı, 11i Galib, hayretle ~qmı 
~,'canı &}'atında pek müthit 

tl,rı ar leçirınekten yüzünün 
t~ ... I" , &etçi rok 1 ' . . T ,_ 

"'Uiün" .. " sert efmlfb. eK 
u duzeltt' 

L '}i 1, 

·: ~-·'oyt~ tı'~~ 'Nlt .... j 'l. .,, ( ) . 
Düraane, ~omurikan duruyor • 

du. 
Belkiı, heyecan hi11ederek bi· 

raz masadan uzaklaıtı ve etrafına 
bakındı. Sanki birini arıyordu. 

Fakat, şüphesiz bulamamış ola
cak ki, Dürdanenin yanına döne -
rek oturdu. ' 

Ev sahibesinin öte yanına otu
ran yeni misafir, bu esnada alçak 
ıeale föyle diyordu: 

- Hanımefendi, eğer müsaa
de ederseniz, size, bugünlerde 
Vahid'i getireyim mi? 

- Buraya mı getireceksiniz? 
Ay, o, buralarda mı? ... 

- Susun rica ederim ... C:eldiği 
gizlidir. 

Dürdane: 

- Ya ... Burada ha? .. Peki ama, 
karısı ne yapacak? 

- O tarafını bilmiyorum ... E. 
sasen buraya. gelitimdeki sebeb, 
bu hususta fikrinizi almaktır • 

l'flt--Ktit. MOSKOVA, 1~14 .uı. 
• 17.30 ~erns;ıo Kwlôfclu için edebiyat. 
19,30 Slltiryalı, kolkozlar fç!n Defrlyat. 19,5:'i 
Konser. 21 Kuartet kon.sert (Şarkılı), 22 Al· 
manca neırlyat. 23,05 lnglllzce. 24,06 Ka • 
carca. 

832 Khz Khz. lıılOSKOVA (Stal!n) 361 m •.• 
17 Oda musikl.sl. 18.20 lııloskova operasm· 

dan nakil. 24 BtlyUk dalgalı Moskovadan na· 
kil. 

M& litız. BUDAPEŞTE, 550 m. 
ıs Çingene orkestrası 18,55 Almanca 

ders, 19,20 Piyano blrl!ı;iyle prkılar, 20 86z· 
!er, 20,04 Filharmoni konser (Viyolonsel 
san'atkArrı Enrlco Malnardlntn ı~tırakiyle.). 
22,!50 ıtaberler, 28,10 Çingene orkestra11, 
24,15 Salon musikisi. 1,05 Son haberler. 

785 Khz. LEIPZIG, 382 m. 
18,20 Ev musikisi. 18.55 Ökonomlk ha • 

berler. 10,20 P!An. 20,10 Sözler, 20,SO Berlln· 
den. 21 Haberler. 21,10 Orkeltra (Beetho • 
venin eserlerinden.) Skeç. 23,10 Haberler, 
Spor. 23,40 Dans ve hafif muslkl. 

8ts Kbz. Bt1KREŞ, 864 m. 
13 - 15 GUndUz J>lAk nqriyatı, 18 Radyo 

orkestrası, 19. Haberler. 19,15 Orkestranın 

devamı. 20 Konternruı, 20,20 Plak (Tanın -
rnııı eserler). 20,45 Konferans. 21 Sözler, 
21,05 Metbner oda kuartctl, 21,35 Bartton 
Stetanesco - Goanga tarafından ,arlular. 
22,15 Orkeıtrn birliği koro konaeri, 23 Ha • 
berler, 23,25 Kahve konseri. 

Diş tabibi Bünyamin .. ,c......_ &ıı1Jbef d · 
-..._. ed' en ı ... Vahid'e mi 
, '\' 'Yordunuz! (De\'amı \•ar) Nitantaı-Vali konağı caddesi 

~i?,,, ~ ~fe~dim, ne hü~um et _ No. 24, Şirin apartman 1 inci dai· 
~il ..... "'Y e bır fey 1 b 1 A 1 . ah re. (3884) 

() ' • ., lf İttikl . . Yapmıyorum. atan u ı iye m kemeıi ü-
t dl?! erımı söylüyorum ... · çüncü hukuk dairesinden: ----------------

~~ d~· "hibeı. h . Şerif enin mahkememize müra
lih \İflaıüttü 'z· aylı gülüne mev- caatla Osman aleyhine açtığı 
~llllQ hik: ıra, bu Ferid Ga - 1789.- 934 numaraya mukayyet 
v,hi i~e bir 

1111 old~ğu muh:tin boıanma davaıının icra kıhnmak
"'d d •n doıt tahııyetti. Sonra ta olan muhakemesinde: Dava 0 • 

11 i ~·tene b ~Ydu, Veyıi, bu es : lunan 28-1-935 tarihli celıei mu -

HABER 
Akşam Postası 

lD'ARE EVI 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

J il, icarı} r.çte ölü rolü oynadı- hakemeye gelmemit ve hakkında reııraı ı\-dres-,-, -i'S-TAN_B_U_L BAIS&K 

C\lı- &rnıı lll J J V •ou 1 'i\~~z le aıaya yaydı. muame e i gıyab kararı verilmit reıeıon auı .._,.,, dareı 14P"O 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
• Tefrika rto.153 

:················= 
!Yazan: i 

Bu söz, Murada aiır ıelmiıti., • • 
Fakat o, bir yılan tehlikesiyle kü· i Rıza i 
çük düımeyi ölçtü. lkinciıini bi-1 · ~ k 1 
rinciıine tercih ediyordu. iye İp ! ....... -·-

Murad: bir evvelkinden çok daha batak 
- Kararım kat'i, dedi. lıterae· çıkıyordu. Diz boyunca çamur yük 

niz ıiz buradan, ben öteden gide- aelmeye baılayınca artık taham-
yim, ileride birletiriz? ... mül edemedi. Seıinin bütün kuv· 

- Naııl iıteraen.. veliyle haykırdı: 
Murad, batka bir ıey söylemeye y t y r - avuz.. avuz .. 

lüzum ıörmeden uzaklqtı. Ses bataklıkta sanki eriyib git-
Yavuzla Merzuka da kendi yol- mİ§ti; cevab veren bulunmamı9tı. 

lanna aapblar.. lıte bu dakikada, söz dinlemedi-
Filhakika Muradın tercih etti - ğine yandı. Yardımı kendi ellerin

ii yol, Yavuzun ıöyledili kadar den bekledi. Büsbütün fena oldu. 
bozuktu. Daha ilk adımlarda a - Kollarına kadar ııvanan yapııkan 
yakları çamurlara saplanıb çıkı • çamurlar hareketine büsbütün 
yordu. Bu çamuru ilk anlarda Y &· mani olmuştu. Bet on adım ileri
vuzun söylediği kadar tehlikeli deki büyük ajacın dalları bir a
bulmadı. Filhakika böyleydi de.. diUD boyu üıtüne kadar sarkıyor
Daha biraz içerilere doiru dalınca du. Bacakları dizlerine kadar 
iıin fecaatine aklı yatar ıibi oldu. çamura ıömülmüt olmasaydı, bel
F akat bir defa ititten geçmit bulu k; ufak bir ılyretle bunu tutmak 
nuyordu. imkanı olacaktı. Hiç olmazsa a· 

iki kardetin takib ettikleri yol ğacın gövdesine kadar ilerilemek 
birbirinden gittikçe ayrılıyordu. kabil olıaydı. Orasının bulundu· 
Murad bunun farkında değildi. ğu yer ıibi bataklık olmadığı a· 

Etrafı kaplıyan ağaç daJları, çıkça ıörülüyordu. 
çalılar ve bataklık nebat\an dört Dört bir taraftan ümidini ke • 
bir tarafını açıkça görmesine mü- since, ıene en çıkar yolu bağır • 
saade etmiyordu. makta buldu: 

Murad bata çıka ilerliyordu. - Yavuz! .. Yavuz! •• 
Bir an reldi ki, bacaklanndaki Murad, ıene baiırııına cevab 
deJ'lllanın keaildiiini duydu. Azı - alamayınca artık ümidini kesti. 
cık durdu. Bu duruf, tr-hlikeyi Daha fazla batmamak için çok 
daha büyüttü. Hareketsiz kalma- fazla hareket etmemeye çahıtı. 
ıı ayakları altında serili duran ça· Bütün ümidi gene Yavuzdaydı. 
mur• her saniye biraz daha bat- Şöyle bir on heş, yirmi dakika da
masını temine yarıyordu. lpn çok ha kendini muhafaza ede'bilmek 
kötüye varacağını kestirdi. Daha imkanını bulmuı olsaydı, ıelme . 
ıüratli, daha çabuk harekete geç· difini gören kardeıinin kendisin: 
ti. arıyacajmdan emindi. 

Artık tamamiyle yorulmuttu. Filhakika umduğu ıibi de ol· 
Bu yorulut gittikçe yavaşlamasını du. Fakat İf oldukça sarpa sar • 
ve bu yava§lama gittikçe batması- mış bir haldeydi. Biraz ilerideki, 
nı doğurmuftu. Bir an geldi ki, Mu1·adın gövdeıi yanına kadar gi
bataklrk nebatlarmdan batka hiç debilmeyi dütündüğü ağacın dal
bir ıeyin bulunmadıtı noktada larında rörünen Yavuz, evvela 
kalakaldı. Son bir gayret .. Son bir kardetini görememit ve seılenmit 
çabalama ile ancak iki adım daha ti: 
atabildi. Sağlam sandığı yerler, • '(Devamı Yar) 

( Devlet Demir yolları ilAnlarl 1 
Mudanya -'Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 Şubat 1935 den bat 

hyacaktır. Mudanya - Bursa meıaf eıi için; çocuklardan yarısı alın · 
mak üzere: 

Bir yolcudan 
Seyriıeri, birinci ve ikinci sınıf -
ta olan eı yaların tonundan . . 126 
Üçüncü sınıf ta olan efY&ların 
tonundan , 
iki vagonla taımacak uzun 

84 

1 
40 

J1 
30 

111 
20 

cisimlerin tonundan • • 210 (aııari 5 ton Uereti alınır) 
Ağır ciıimlerin tonundan . • 294 ( 3 tondan fazla olanlar) 
iki vaıonla tatınacak afır ve 
uzun cisimlerin tonundan . , 420 ( asıari 5 ton ücreti alınır). 
Bir vagon içinde taıınacak o -
tomobil ve emıalinin 
tonundan • • 
iki vagon içinde taımacak 
otomobil ve emsalinin 
tonundan 

294 (asgari 3 ton ücreti alınır) 

420 (asgari 5 ton ücreti alınır). 

kurut ücret alınacaktır. 
Fazla malumat iıtaıyonlardan sorulmalıdır. (497) ~ ~rdaııeu:;ıaz: olduğundan dava tahitlerini din- ..... Aaof;E:"""ŞARTLARİ .... 

d11ıı_ 'aılatıyord:n~efendi, demin letmiı ve dava hüküm derecesine 1 1 • u .,.... r~WWWSRlllıııı.. 
''otıra Paraı'l kı, doıtumuz ka- gelmit olduğundan tayin kılınan Tllrklye: ızo uo MG wo ..,... ı•llllllllRlım-1111-1111111•· •• .v.!-".'-·ç·"~K--T1 ..... ı 1•::: 

' 'tJc. da 
1 

e. ıeçinimıiı. Bun- 27-2-935 günü ıaat 14 de muha (l',cnebl: 
160 

"
0 

MG ıııo ·- ;;;-!""'-·--·=•-·-·-~ 
"~t d, ):, 'nııUı nıücadele keme gününde mumaileyha Oı- ıi..An TARiFESi Alafrang.ı ve alacurk.l. 
't~. ~ından ro' ki b' eı - y ~ciın., ... ·~1r n :rma- manmveyagöndereceğibirveki- 11::..~::: EMEK ve TATLI KiTABI 
~
' .a. &ne: lin mahkemede hazır bulunması. _, .. _ ...... - .... • .. -··----

1 1 ~lı)aı_ 1 d'i' takd" d 1..,_ Sahibi ve Ne,riyat Müdürü: tlJ.._ •gıızlrğı nı ve ge me ı ı ır e manae· Cildi 125 
d...._. •onu L ndan dolayı menin gıyaben intaç edileceği teb HASAN RASiM US ciltsiz ıoo -..,ti n oa...... k ' ··--·• lh cvA .. IT 

Hergün pifecek yemeklerin Ye 111hla"n Jistesinı 'fe yapıhşlınnı 
bu kitabdı batacaksınız. 

Sıuş yeri ; fstanbut Ankara caddesi No. I 57 
eı-di. -Kını ırmıtlar liğ makamma kaim olmak üzere 1 .... --•• aı.·-·'•

9•''•• .. ••>•Ma•t•lıua• .. . kuruş 
· · ilin olunur. (5136) 

1 ' 1 
1 ı~, 1

1 l ıı' ıı 

' ' ' ... lnklllb Kitabevi ... 
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~~~~~~~~~~~------ Sinema dedikoduları 
Urla Halkevinin 'con Kravford kocasından ayrılıp tekrar evre~ 

veırimli çalışmaları cekmiş, fakat kim:nıe? Rivayet muhtelif!.· 
Urlaclan yazdıyor: 
Urfa, Anadolunun doğusunda, 

bab tarafı Suriyeye bakan ımır 

boyumuzun en eski bir Türk ıeh
ridir. Türk kültürü burada çeıid 
li cereyanlar içinde üıtünlüğün;i 

koruyacak değere kavuşmuıtur. 

Urfa halkevi bir yılJık hayatı İÇİ· 
ne sığdırdığı büyük itleriJe ulusal 
ve soysal kurumlanmızın yurdu 
onarmak ve yücelbnek bakımın · 
dan ne çoıkun ve içten bir istekle 
çalıtıldığını, baıardığı işlerle göı 

E nıükenırneı belediye teşl#il~ ·~, n 
1 Los Anceaos şehrindedir 

termiıtir. 
Bir yıl önce ıeaaiz, hareketsiz, 

kendi içine çekilmiı Urfanın bu
günkü durumu insanda büyük bir 
esere bakarken duyulan hayret ve 
takdiri uyandınyor., 

lıin bize yannı daha büyük U· ı 
mudlarla beklemek inanını veren 

Urla Halkevi Başkanı 
Kazım Yazgan 

tarafı bu görülden gelen çalıtma· klüb kurulmu§tur. Ayaktopu, at • 
mn genç, ve yurdsever sayılı bir Jetizm, yüzücülük, atlı spor, boks, 
kaç münevver tarafından baıarıl- güreı kollan üzerindeki t;alııma · 
Dllf olmasıdır. Kendine ve yurdun lardan çok güzel neticeler alın . 

Los Ancelos, (Hususi) - Bu· 
raaı Amerikanın en kalabalık ıa • 
nayi ıeh'rlerinden biridir. Son 
günlerde film fabrikalarında çalı-
şan itcilerin gündeliklerinin kesil 
mesi yüzünden ıehirde b'r çok gü 
rültüler çıkmışbr. Amele sendika. 
lan ayni iti yaparak eskisi gibi 
çalıttrk!arı halde neden ücretleri
nin keı"ldiğini patronlardan sor

I mutlardır. Fabrika dire~örleri :!'9 
cilere henüz son ve kesbrme hır 
cevap vermemişlerdir. Fabrika 
sedarları yakında top!anacaklar 
evveli müesaeseler"n son yıllarda-

1 ki bilançolarını .tetkik e~erek~ bu 
ziyana dayanabılecek hır vazıyet
te iseler, amelenin istedikler:ni 
yerine getireceklerdir. 

Los Ancelos bu yüzden en he
yecanlı günlerini ynşamaktadır. 

•erimine, Türk kültürünün engin mııtır. 

liğine inanan, yoluna çıkan pü • Ayak topunda Gaziantep, Di· Burası. ayni zamanda sinema 
rüzleri hiçe sayan ve yalnız tefle· yarbekir, Mardin takımları yeni . artistlerin"n kaynattıkları bir ıe • 
re ve ulusa deier veren çalııma • lerek birincilik kazanan Urfa spor hirdir. Son günlerin en büyük de
ların nasıl ıonuçlandığım Urfa culan, tarihi Halilürrahman ve dikodularından birini de, Con 
halkevinin bir yıllık it sayımında Aynızeliha gölllerindeki çalıtma- Kravfordun kocasından ayrılarak 
çok güzel anlıyoruz. lariyle yüzücülük alanında rakib· Şarl Ruje ile evlenmeğe teıeb -

Urfa halkevinin olgun yılma siz bir hale gelmiılerdir. büs etmesidir. 
aid rakamlar ıunlardır: Atlı ıpora gelince: Atlı spor Şarl Ruje yıldızlar arasında 

Dil, tarih, edebiyat komitesi yurdun hiç bir tarafında Urfa ka· çapkınlığı ile tanınmıttrr. Con 
934 yılı içinde 6 konferans vermit dar ilerilemit değildir. Arab at- Kravford da az havai kadınlardan 
tir. Birinci konferansta 280 erkek, lannm en iyi cinsi burada yetitir. değildir. iki menfi ve havai ruhlu 
5 kadın dinleyici gelmittir. 6 ay • Urfa halkevi kadınlı, erkekli 450 artistin nasıl birleıeceği ve naııl 
lık bir çaJ!tma ıonunda albncı atlının i tirakLyle atlı..m..o.r_ııezin"-·.....,~ineceği herkesin merakla ta-
konferanata (tO eReıt;'--1 .... t"'U"°'kkr.:ı=-:ifi:r.ı"'"n't=-:t:"'i'ire ... nr. ya- p ... m-ıı, er fi*fta bir na1iiye- elf:il d"cttwılltr. . • 

dinleyici bulunmuıtur. Halkevi ye gidilmİ§tİr. Con Kravford'un, Loı Ancelos· 
birinci konferans için davetiyeler Kütüphane ve neıriyat şubesi ta, bir makine fabrikasmm en zen 
göndermiı, sonuncu konferansta, husuıt muhasebeye aid kitabları gin hi11edarlarından biriyle gizli. 
salon dinleyici kalabalığına kafi halkevine la!tdıktan sonra birçok ce seviıtiği dedikodusu da herkesi 
gelmediği için ayni mevzu üzerin· yeni eserlerle kitabhanyi zengin- bu zenginin kim olduğunu araftJl'
de ikinci bir konferans vermeie leıtirmiıtir. Halkevi batkanı Bay mağa sevketmektedir. 
mecburiyet hasıl olmuıtur. Ara- Kazım Yazgan Sahih ve batyazı Holivuddan gelen bir çok ga • 
daki farkın göze çarpan tarafı, cısı bulunduğu milli gazeteyi hal· zete muhabirleri yıldızlarla ıık 
yurdun doğu tarafında düne ka · kevi Çatıımasına uygun ve onu hız sık görüterek, bu gizli aevitme 
dar bir ıüs ve zevk olan kadının )andıracak bi: kerreye sokmuıtur. hadisesini tesbite çalıımaktadır -
erkekle biraber ayni sırada otur · Halkevinin bütün kollarından lar. 
mak üzere bir toplantıya, bir kon· seçilmit 40 ki,ilik bir heyet Ur- Şarl Rujeye gelince, daima ih
feransa gelmesi genel hayata ka- fanm beş kazasını gezmiş, sönük malkar görünen bu sevimli deli -
nımasının çok normal ve gerekli ve hareketsiz olan buralara yeni kanlı, itittiği ded"kodulara omuz 
bir it olduğu kanaatinin verilmit hayatın aydınlık ve canlılığını gö- silkmekle mukabele etmektedir. 
olmasıdır. Urfa halkevi, Urfalı· türmüttür. Şarl Ruje zaten umumi hayatında 
lara bu kanaati o kadar kuvvetle da daima lakayt görünen bir er-
vemıittir ki; altı ay içinde kadın Ihsan Yavuz kektir. 
dinleyici sayısı beıten, yüz ıekae- Kadın ve erkek • • • 

ne çılanıttrr. terzisi Loı Ancelos belediyesi Ameri • 
Tarih bakımından Urfa çok BUtüo ~ıklar hep kada en z:yade temizliğe riayet 

zengindir. Halkevi tarihi araıtır- orada giyin rler editile tanınmıştır. Belediye me -
malar gezintileri yapmıı, Sverek Her keseye ve murları, halka temizlik telkin et· 
ve Viranıehire gidilmittir. Bura· arzuya uygun el· mek için, fevkalade f tık ve temiz 
!arda bulunan kıymetli tatlar, eski bisenizi ancak gezerler. Sokaklarda bir çöpe, le· 
Süryanilere aid kitabeler merkeze orada yaptıra· sadüf edemezsiniz! 
getirtilmi9, halkevi müzesine ko- bilirsiniz. B:r gazinonun taraçasından 
nulmuıtur. Etiler devrinde çok Istanbul Yeni- caddeye nasılsa bir portakal ka· 
ileri bir tehir olan Urfanın bu de- postahane kar· buğu atan Avrupalı zenginlerden 
virlerden baılıyan tarihi hazırla- ~ısında Foto Nur Mösyö Jan Pavliç ~.3hkemeye 
mak için esaslar tesbit edilmittir. yananda . Letafet sevkedilmit ve ağır para cezasına 

Güzel sanatlar kolu verimli hanında. · mahkum edilmiştir. 
çalıfmasiyle halkevinin en çok i, 'il Yol da giderken hiç bir yolcu-
gören bir ıubesi olmuştur. Bir yıl 

1 

nun sokağa bir ÇÖ!l veya kağıt pu 

içinde 22 temsil, 24 aile gecesi, 47 çaaı atması görülmüf fey değ°ldir 
konferans, 8 balo, ve birçok halk 8llNKBN BRDHMIN 

1 
ve bunu yap.mak hiç kimsenin ha-

SAL • 11 l toplantısı yapılmıftır. 1 tırına ge mez. 
Ayrıca müzik kolu ve halkevi rt[illii.ı•a. ._ Loı Ancelos belediyesi, Ameri· I 

bandosu 53 konser vermiştir. Es- kada varidatı fazla belediyeler • ı 
nafla yapılan cuma kır eğlence • den biri olarak tanındığı halde, 
ıine 5000 esnaf ve itçi ittirak et· · belediyeye makul varidat tem·n e 1 

l1 

Loı Ancelosta bir cadde 

7.,_.~a-u"'r on asmaa ••> n• • ,..,...,aınae 1l!K ilk g6~ 
bilir. Bu memurlar halk arasına suçuyla mahkemeye veri ti 
karı§arak, herkesin belediyeden ltaret memurlarının o tenıt ~ 
ne :stediğini, iyi veya fena gör- küçük müesseselerin bile 
dükleri ıeyleri soruıtururlar ve sokak veya caddede buluııd 
bunu anlamağa çah§ırken, kendi- bilmesi lazımdır. ı/. 
)erinin belediyeye mensub olduk- Belediyenin ıehir kat• V'. 
)arını sezdirmezler. Belediyeden da ecnebi!ere bedava olar~, 
tikayet edenler büyük bir dikkat tılmaktadır. Bu kataloglar 
ve alaka ile d'nlenir, ıikayet edi- r:n bütün sokakları, ticaret 
len mesele iyice tahkik ve takib e- ri, tiyatro ve sinemaları "le ~ 

dilerek, tikiyetciye müsbet veya rın ücretleri, gazinoların, I 
menfi bir cevab verilir. H"ç bir rin tarife!eri açık rakanılat 1 

tikayetcinin derdi ve müracaati zılmııtır. 
ihmal edilmez. Los Ancelosa gelen bir ~o 

Daha bir ay önt:e, üçüncü sınıf cınm burada aldanması ,,,e ;,,J 
caddelerden b"rinden geçerken, dırılması kabil olamaz. f..t 
rastladığı bir belediye memuruna teller ve gazinolar, hatta 
gideceği oteli soran bir ecnebiye, • satıcılar bile da"ma ve 51~ 
belediye memurunun: trol altında bulundurulOJ ıatP 

- Bilmiyorum... Hulô.sa Los Ancelosta -: 
Tarzında verdiği cevab, beled:- nasiyle- beletliye yardır· (.. 

. • k . ·1 . 1 ı. ye reısıne a sethn mıı ve memur ~ 

Şpora, Urfa halkevinin bir yıl- 1 denlere şehir meclisi taraf ınclan 
mittir. 1 ikramiyler verilir ve bunlarla uğ • •• .,,,hf' "',;' 
tık çalı!ması içinde güzel sanatlar raıan mütahaaaıslar hiç bir zaman Nevyorkta geçenlerde yanılan bir gureı pek Amcı ve k Jdf 

kadar üıtün bir yer verilmittir. halkın z&ranru icab ett·ren vergi mu§, bir Zenci gü.r~gçi Jükali.lye edilmi§tir. Ma~ı~ ?e. ;ok'"' 
Urfa spor ve Harlupor iıimleriy- 'tarhetmezler. Belediyenin ıivil duğunu anlama~ ı~ın ~:arıkı re•me bakmak kaiıdır. 
le halkevinin himayeai altında iki memurlan da bu arada iyi i§ler kı ıurqçıyı bakınız·nasıl ayırıyor! 



Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz Hadiselere, sporu anlamı-

KART KAZANANLAR: ed •ı e b bt• ? 
-~avıa:ı:~;;:e;;d4!,1;;an·:.. yan, 1 arecı er mı se e ır. 

l7 • 1 • 935 tarihli 
bilmecemiz 

. KtJLLDK 
ıdi. D ... b . d' ogru ulanlardan, 1 ncı he-
41Y~ınizi BeJikta§ta Köyiçinde 
rnf .an Meh.med Ali, 2 nci hediye-

peköy orta mek. 229 H. F. 74 -
29 uncu mek. 3 - A Mehmed, 75 
- Eyüb orta mek. 378 Yüksel, 76 
- Kurtulut 23 Pantazi, 77 - Tef 

Bitaraf bir genç sporcu bu bahis 
n z. Ankarada Cebezide Celal 

em· ırel kazanmıtlardrr. 
vikiye 8 Halil, 78 - Pangalb Poy
raz S. 19 Selma, 80 - Ortaköy 
3 Olviye, 81-·Topkapı15 Suzan, 

üzerindeki düşüncelerini anlatıyor 
KAKAO KAZANANLR: 

C 
3 - Beyoğlu 29 cu mek. Sevim 1 errı·1 

5 
1 

' 4 - Pangaltı 3 Bedriye, 

)) - Maltepe Lisesi 9 lamail, 6 -
1 ka\'\ıt P. 35 A. Akpınar, 7 - Va-
. ona" A.t gı caddesi 8 Danende, 8 -

0 
razarı 13 Hayrettin, 9 - Pan

"a.tı 5 M l'k Cu . a ı e, 10 - Kurtulut 64 
Saı~~n. 11 - Selami Akgün oğlu 

' 12 - Kurtuluı Mandra 
lneyd 
ı M anı 9 Kolya, 13 - Pangaltı 
p 

2 
uazzez Selam~, 14 - Kasım 

J.İ 4 Osman, 15 - Galata 120 
s,~.an, 16 - Eyüb orta mek. 592 
fer ie, 17 - Pata bahçe Muzaf -
di lenı, 18 - Cağaloğlu 22 Ha
l~e~9 - Hırkai§erif 19 cu mek. 
ıs Ş ahmud, 20 - Sultanselim 

a:liye, 

J3tSKü1 KAZAN A?--t~AR: 

21. 

21
A- Kurtulut Bozkurt C. Su -

-n d'l · 
t• 

2 
1 , 22 - Pangaltı ı. T ahi-ç, 3 . 

"İye C - ~eyoğlu 29 cu mek. UI • 
Ye, 

25 
eınıl, 24- Ortaköy 16 Al'.-

26 - Pangaltı S Fazilet Raif, 
Pan-..;. Xaaım P. 7 Muazzez, 27 -
8ak~r~~.1 ~ Selami Kuruı, 28 _ 
ll:ıek oy S7 Remzi, 29 - 19 ncu 
-ili~ 17 Hakkı, 30 - Çapa kız mu 
ilci tnek. 397 Suna, 31 - Is. 37 
>'iL~ek. Türkan Özhan, 32 - F e-
~oy 8 M 

~af e uc:aff er, 33 - Pangaltı 
lt11 6~ ~ F ~hrünnisa, 34 - Kurtu
l 9 llhh ac, 35 - Sultan Selim 
det, 

37 
ek, 36 - Yeniköy 105 Saa

\' ,, - Pertevniyal L. 187 T. 
~ınka 

ele, 39 Ya, 38 - Eyüb 260 Feri-
lll'n 

40
- istiklal mek. 35 Boz. 

~~!ırrıed~ Koca Mustafa P. 202 

82 - Çapa kız muallim mek. Nai- Dün, yeni yetiıen rJe ıimcli /1• 

me, 83 - Yab mek. Ertuğrul tanbulde bulunmayan genç ve hiç 
Rüıtü, 84 - Sıraserviler 26 Şev- bir klübe mensub olmıyan hakem
ket, 85 - Gedikpaşa 42 Azarik, lerimizden Bay Bahatin Uluöz' den 
86 - Kadıköy 275 Asiye, 87 - bir mektub Cıldık. 
39 uncu mek. 305 Mükerrem, 88 Son hadiselerden duyduğu te· 
- Beıiktaı 11 Müzeyyen, 89 - esriirle, bir genç ve bitaral ıpor-
Kuleli 254 Lütfü, 90 - Kuleli A. cunun içini döktüğü bu mektubu 
L. 428 Şerafeddin, 91 - Şehzade biz beğendik ve okurlarımızın ela 
karakolu karıısında kız lisesi tale beğeneceğini sanarak ıütunlarımı
besinden Sabiha, 92 - Kumkapı za koyuyoruz. 
Nişancasında Mihre. sokağında 

Ne kadar da çok yazıcısı var· 
(5) numarada Hasan, 93 - Bü-

mıt··· Son b:r haftalık netriyatm 
yükdere Fıstıksuyu 6 numarada günlük, haftalık bütüıı gazetele • 
Lutfi, 94 - Senbenoya mektebin- rine ıöyle bir göz gezdirseniz 
de 82 Habil, 95 - Fındıklı Fedai 
çıkmazı sokağında (7) numarada 

spor yazılarının en üstte geldiği-
ni göreceksiniz... Bu netice spor -

Melahat, 96 - Cibali sigara fab- cu!an memnun 'mesi İcab eder
rikasında Hayriye, 97 - Cibalide ken öyle zannediyorum ki, bun • 
Hüseyin Ağa ıokağında Sabiha, dan müteessir olmıyan sporcu 
98 - Kumkapı nİ§ancasında Mih kalmamııtır. Çünkü bu yazılarda 
re sokak 4 numarada Adviye, ne spor tekniği anlatılıyor, ne de 
99 - Kumkapınitancası Türben - spor mefhumu ..• 
çe S. 7 No. Hasan, 100 - Küçük-
pazar 7 M. Yılmaz, 101 _Aksa· Resmi spor muhitine yeni atıl-
ray 142 lzzet, 1o2 _ Bursa orta dım ... Bu yazıdan maksadım ne 

münakaıa, ne de tenkittir. Gücü • 
mek. Esat, 103 - Gazi Osman p. 
orta mek 560 tıhami, 104 _ Ni. mün yett'ği kadar sporu.muzda 
fantaı kız orta mek. 94 Hacer, 105 ıık sık tekerrür eden bu g·bi ha. 
- H. pata Saba Suner, _106 _ diıelerin esasını çok yanlış tahlil 
Selçuk kız sanat mek. Sabahat, ettiğimizi anlatmaktır. Bunun için 
107 - Cümhuriyet orta mek. 270 okuyucularımın yazılarımı bu 
Nuridil, 108- Kuleli L. 249 Mus- kanaatla takib etmelerini dilerim. 

tafa Alp Tiirk, 109 __ fs . erkek L. Son günlerde yapılan bütün bu 
1120 Kemal, 110 _ 18 inci mek. yazıların muhassalası iki nokta 
214 Halide, 111 _ Çapa 31 inci üzerinde toplanabilir: 

mek. 459 Altan, 112 _ Eğridir 1 - Spor alanında çok fena 
Bafi Baysal, 113 - 40 ıncı mek. bir vaka olmuttur. 
488 Tevfik, 114 - Bağlarba§ı 60 2 - Buna maa!efes "sporu iyi 
Ayten, 115 - Fener 4 Mitat, 116 anlamıyan idarec:ler ıebep olmu§
- Beyoğlu Ömer, 117 - Galata- tur.,, 
saray L. 40 Suad, 118 - Kız L. Evet, birinci nokta üzerinde 

l{l D • 1 1461 Melahat, 119 - Cerrah hep ayni kanaattayız... Bundan 
'r.AB KAZANANLAR: P&§a 35 Nejat, 120 - Fener 222 değil sporcular, yanılmıyorsam 

t. 41 _ıs . Hadiye, 121 - Fındıklı 26 - 281 bütün yurttatlar acı duydular, du-
Q\ianu ncı mek 261 Emel Erden, 122 - Davutpata 523 Mu- yuyor!ar •.• ve tekerrürü halinde 
he.11, ~ 42 -64 ncü mek. 322 11- ammer, 123 - Bostancı mek. 139 de duyaca'-dar .. Fakat :kinci nok
tUrı, 44 - Firuzağa 22 ismet Os- Emel, 124- Sirkeci 69 uncu mek. ta böyle mi ya? •• 
45 _ 8- ~· Hiıar 23 Osman, Orhan, 125 - Eskiıehir 60 Fahri Spor hakkında en çok yazı ya
......_ 8aJc eyoglu Asuman Nedim, 46 Yılmaz, 126- Ortaköy 12 Zehra zıldığı haftalar ya ıpor alanında 
44 Un .. 1rköy Şemsi Falay, 47 _, 127 - Erkek L. 1024 Hakkı, 12S bir hadise olmuıtur veya bir kon

Saına:u inek. 396 lzidor, 48 _ - Koska Süleyman 43 Süh~yla. '* • •••-ıı••ıı•-- ,. *" -· 
l>tıa 9~~ 54 ~aciye, 49 - Kasım-! 129 - 24 üncü mek. 264 Servet, 
l>aıa 

9 
.. Onııt Tüner, 50 _ Atık 130 - 24 üncü mek. 321 Leman, 

~ ltıe~uhiye, 51 _ Nişantaş or-1131 - Kadıköy 41 Baha, 132 _ 
!leke.pı 

0
127 Münire, 52 _ Edir- Ort~ mek. 247 Mahmud. 133 _ 

lleıiln- . beYtoğlu Özdemir, 53 -ı Fatıh 36 Sedat, 134 - Beşiktaş 
sa .,~ 41 Celal 54 U 599 Burhan, 135 - Ortaköy 14 

rıı 29 r , - zun K . 
Ciit ı:.henı, 55 _ A P ı anıye, 136 - 27 nci mek. 

S7 ~re~, ~ - Is. 1022 Meh~e~ j 270 Kem~lettin, 137 - fs erkek 
lleı Şıılı Terakk· L 

3 
A L. 564 Salıh, 138- Ş::hremini Zü-

e, 58 ı. 71 car 1-1 139 3·· .. 
fer S - Zincirlikuyu CJ M f- a e, - uncu mek. 559 Nec-

1 

1 

....._ '" 9 - Sanıaty 200 z k~ze det. 140 - 34 üncü mek. 537 Er- \ 
~erhe ı· a e ı, 60 d 141 5 • · k 4 Y -' r •taı 18 B d' N d. em, - ıncı me · 10 d- İSTANBUl.:ANHARA CADDESİ 

l)E e 1 e ım. ma7., 142 - Divanyolu 12R Salih, ı.. : iN l<ILAP l<ITAPHANESi:~ 
11i'ER KAZANANLAR· 143 - Samatya-52 Berç, 144 _j ~-----------

61 _ 0 · Sematva IS Talat, 145 - 24 ün- !!lll-•·---------11! 
~n, 62 - :ıa .. nıek. 392 Y. Uy- CÜ mek. 2 Gülşah, 146 - Rum Esirgeme derneği-
...... -. ıs inci uncü mek. Kenan, 

1 me~c. 25 Efsini, 147 - Orta mek. I nln balosu 
Perte~· nıl ek. 793 Belkıs, 64 Nusret, 148 - Beyoğlu 19 Ab • 

....._ ~ ·•11ya L 6 
il • eni L. 

163 
· 54 Cevdet. 65 dullah, 149 - 25 inci mek. 468 

~ı 1tte1c. SS Muhsin, 66 - 22 Ali, 150 - Unk panı 327 Zer • 
··•elt_ Eın· 
):' 195 B k' · ne, 67 - Oı la ~··n. 
''°'"'' a ı 68 T . 

gre hazırlığı vardır .• Öz sporcu -
ların haftalarca, aylarca kendile-

rafhı<tan şaşmadan, nizamnameden 
ayr1lmadan karar ,·ermeği kendileri· 
ne vicdani bir bore sayar \'e işe ba~lar 

rine gıda verecek battan &§ağı lar. Sporun n~7ahntini bozan bir 
sporculuk dağıtan bir yazıya has- ,·ak'a, onlara aiddir. Tedkik edecek, 
ret kaldıkları günlerde tek bir nizamnameyi tatbik edecekler. Eğer 
spor yazısı çıkmıyor da böyle b!r bunda yanılırlarsa o zaman hep bera
vaka karşısında insan hangi mü- her bağıralım, spor neıahatinin i)i 

1 k ı ı ' y müdafaa ,.e iyi temsil edilmediğini id· 
ta.eayı a e a acagmı §&§ırıyor... . . 11 lb k' b' l"k• d h · · h~ . 1 l dıa edehm- n u ı ız, a a a ar e-
Bu gıbı adıse.ere en çok rastge - , ·etten cok evvel hüküm vermeğe çalı-
diğimiz futbol olduğu ve bütün ~ıyor, );rtınıyoruz .... Bizim sporumuz, 
tikiyet noktalan da idareciler 1 daha doğrusu biz sporcular niçin 
üzerinde toplandığı için futbol böyleyiz .. Ye bunun ıslahı nasıl müm

heyetinin en yakın maz!deki ida
recilerini şöyle br gözden geçir ~ 
sek: 

Bay Orhan; çok eski, temiz 
dürüst n'zamata a§İna bir sporcu .• 

Bundan iyi bir reis bulunamaz 
denildi .• Ve intihab edildi .• Her -
kes memnundu.. Çok geçmedi, 

ıpor havau karıfh.. (Büyük 
klüp), (küçük klüp) den bahse -

den yazılar göze ilitti... Likte bir 
panik .. Bir kongre.. Bay Orhan 
çekildi. Bay Zeki reia yapıldı. 

Bay Zeki, futbolcu Zeki .. Tür· 
k' yenin en sevilen futbolcuların • 
dan ve hala sporla meığul, top 
oyniyan bir reis.. Oh çok güzel. •• 
Futbol heyeti kendisine münasib 
batı bulmuttu... Spor muhit~nde 
geni§ bir nefes alma ... l,Ierin yo
lunda gideceğini sporcular, bil -
hassa futbolcular kulaktan kula -

ğa b · ribirlerine müjdeliyorlardı .. 
Bu da çok sürmedi .. Gene gaze • 
teciler imdada yetitti.. Gördük, 
fevkalade bir kongre toplanıyor •• 
Şöyle olmut ta.. böyle olmut ta .. 
olmut ta .• o'mut ta .. Bay Zeki a
pğı, Bay Necmi yukarı .. 

Bay Necm ~ . O da tecrübeli es -
ki bir sporcu; temiz bir idareci 
Nizamata vakıf bir ha§ .. B'r sene, 
iki sene ayni heyeti idare et -
ti .• Derken spor alanında çıkan 
br had· se gene umumi kongrede 
karar kılacak gibi .• 

Şöyle bir kenara çekilib dütün
düm: Nereden spor sahasına gir
diği b ' linmez kimselere,, spor i . 
daresinde yer verilmemeli .• Doğ • 
ru olablir .. Fakat sporumuzu se -
ne~erce idare eden bu zevatı aca • 
ba tanımıyan bir sporcu var mı? 
Bunların csk·, sporu, nizamname
yi hepimizden iyi bildikleri mu • 

hakkak iken bunları · daresizlikle 
ittiham eder. diğerlerine: "Bu ye
nidir, spor<~ıların ruhunu b'lmez,, 
diye rey vermezsek, bizim sporu
muzu kim idare edecek .. 

Acıdır arkadaılar, acıdır.. Bu 
kabahat ne sporumuzda, ne ida -
remizde ve ne de =darecilerimiz • 
dedir. Bunu kendimizde, "spor 
yapıyorum,, diye bac:ak kıran, 
kol koparan sporcuda aramak ge
rektir. 

Spor efkarı umumiyesini temsil e -
den bir rey ~okluğu, heyeti intihab ve 

kündür? Şimdi de bunları tedkik ede· 
lim: 

Bir kere, kıdemli olmayan sporcu
ları küçük görmek onlara ehemmiyet 
,·eı·memek, esasen sporun ihti\'a etti· 
ği temizlikten, dürüstlükten hat'idir. 
Hüsnü niyet başta olmak üzere sami· 
miyctten n.}Tılmamak, spor yapanı 
da, spor yaptıranı da, eskiden beri 
sporcu olanı da, spora yeni başlıyanı 
da sporcu ,·e kardeş görmeğe ahşa • 
hm. Karşısındakini mağlup etmek, 
Şahsen yeya müctemian şeref kazan
mak, terkedilnıez bir gayedir. Yalnız 
bunu temin için spor centilmenliğin

den şaşmamak lazımdır. l~te bu nok
ta bizde maalesef pek az görülüyor ... 
Spor nezahatl dediğimiL bu \·asrın ta
ammüm etmesi için bize yardım ede
cek en ku,·vetli \·asıta neşriyattır. Bu 
neşriyatı idare edecek büro, gazete -
ler, radyo \'e umumi salonlarda kon -
f eranslardan da istifade edebilir. Bu
rada halka, gencliğe spordan bekle • 
nen içtimai, ahliiki faydalar ve spor• 
cuda görülmesi icnb eden msıflnr teJ 
kin edilir. Bir .... Beş. .. llah ... ayni mev 
zuda çok yazılır, ,.e çok söylenirse 
matlüp hasıl olmaya başlar.. !<~ut ho
lün kaç kişiyle oynandığını doğru dü
rüst bilmi)·en öyle kimseler ,·ardır ki, 
sahada hakeme: "Kör müsün be, top 
koluna çarptı.,, diye bağırmak için a-
deta kendinde bir hak görür ... Alanda 
spor yapan genele, onu seyreden se -
yirci de sporun gayesini, maksadını 

,.e nizamatını bildiği zaman ne hake
me gözlük istiyen seyirci, ne de has· 
mma kasti tekme atan oyuncu kalır._ 

Bu mevzuda bir de hakem ve ida
recilerin (Bitaraflık meselesi) ,·ar_ 
Ayrıca bir makale me\'ZUU olan bu ba 
histe uzun mütalealara girişmeden 

kanaatimi şu cümlede t'lplayayım: 
Bizzat kendi veya klüb murahhasrnın 
üzerinde rey nrdiği hakem ,·eya ida
recinin bitarafhğından şüphe eden, o 
nun \'İcdanını temiz görmiyen spor
cu maalesef beş sene, on sene değil 

ilanihaye alanda kol \'e barak sallas.'l, 
zihniyetini değiştirmedikce biz ona 
SPORCU diyemiyeceğiz .. 

Henüz memleketimizde spor teşek 
küllerini idare Yeya musabakalarda 
hüküm Yermek için herhangi bir klü
be mensub olmak mecburiyeti olduk
ca maalesef bizler, muhitimizin bu a
cı zehablnrından kurtulamıyacak, yü
zümüze olmasa da arkamızdan hiç ol
ma1.sa: "Evet bu hafta idare ettiği 

klüblerden birini tutmuyor ama, ken
di klübüne puvan kazandırmak için, 
falan klübü mağ)(ıp ettirdi,, denile
cektir 

S ~ı, 69 ' - ksım 75 c iyc1cr"miz h,,r h,.ffo nPr-

--deı, 70- Yemiş Çardakta 19 :-embc günleri matbaamız.da dağı 
- Pa.nıaltı 5 Maide. 1 tılır. 1 

Şubatın 28 nde, Park Otel salon· 
larında Esirgeme Dernefıinin balo· 
su \'erilecektir. Dühuliye bir lira, 
yemek iki liradır. Hem gayet güzel 
bir gece geı:irecek, hem de bir ha· 
yır cemi~·etinc ynrdım etmiş o1n
caksınn. 1 

eline kendine nid nizamnameyi nre
rek onun tntbikını ister .. Çekilir gi • 
der- Heyet amları zerre kadar bUa, .. 

Bu acı düşüncelerden bizi kurtar· 
ması için teşekkülünü arzu ettiğimiz 
<Spor Neşriyat Bürosu) nun faaliye
tini görmek, spor se\'enleri candan 
sevindirecek Ye bu vadide ilk atılan 
adım, spor hayatımızda en kıymetli 
başlangıc olacaktır 

.!J 
Baluıtıiıı Uluö: . : 
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~L~o=n=d=r=a~.t=e=k=l=if=l=e=r=in=-i==~~A=-=~l-~-.:-=ı===os=y=en=i~s=a=yl=av=====v===u=r=d==-d~a=~=,,I A=n=~a~r=a----,,,teıeron!l' 
(BÖ§ taralı l incide) Havalar m miyetle -u u Şehir tiyatrosunda · k b ı d k •? yan.Esma, Dr. Fatma Şakir, An- .., manya . a u e ece mı• kara köy muhtarlarır.dan Bayan yagışlı ve karl• menedilen piyesJet 

Sab Mehmed, General Şükrü Nai- geçiyor Ankara, 4 (Telefonla) - ~ 
(80§ laralı 1 i~cide) 

de tanzim etmek tiiıauındaki müt
terek ümidimizClir.,, 

8. Lival, lns:iliz ve Fransız n~
zırlannm bütün meaeleleri tetkik 
esnuında ıöaterdikl~ri birlik ve 
dostluk fikrini bilhasıa kaydet -
miştir. 

ltalyan er~ıslle görüme 
Londra. 4 (A.A.) - Bay Lival 

dün ltalyanm Londra sefiri Bay 
Grandi'yi kabul edetek ke.ndisiy
le uzun müddet görüşmüştür. 

Mülakat bir saat sürmüştür. Her 
ikisi de ne görüştüklerine dair mat 
buata beyanatta bulunmaktan çe-
kinmişlerdir. -

Tebligde neler var? 
Bu mukavele, imza edenlerden 

herhangi birisi tarafından tecavüz 
de bulunulmumın önüne geçilme
sini istihdaf etmektedir. 

Tebliğde deniliyor ki, lngilte
re hükOmeti, Fransız • ltalyan 
doıtluğunu inkitaf ettirmek hu -
ıuıunda F ranıa ve İtalya tarafın -
dan Romada yapılan beyanab ıa 
mimiyetle kartılar • . 

lnıiltere, açıkça bildi.rmiştir 
ki, ta yet A vusturyanin iıtik lali ve 
tamamlrğı tehdid altında kalırsa 
Roma anlaşmaı~ı imza eden di
ğer devletlerle müzaker~de bulun
maya amadedir. 

lngiltere ile Fransa, ne A.lman
yanın, ne de ıilihları sulh mua -
hedesiyle tayin· edilmit olan di · 
jer devletlerin bir taraflı bir ha -
reketile mezk6r vecibeleri değiı -
tirmek hakkına malik olmadıklan 
hususunda mutabık kalmıılardJT. 
Fakat lngiltero..,. F ... aa.a. ıu huuıa 
ta da mutabık kalmıtlardır ki, aul
hün tesisine en iyi yardım etmek 
çaresi Almanya ile diğer devletler 

3 - Tuna ve ıark ancUaımaları li, General Osman Kopdagel, Ad~ Ankara, 3 ( A. A..) - Ziraat Ve • lidolu piyesi üzerinde tetld~at ~ 
nm akti. liye müde~ıın Tevfik Nazif, lstan kal eti meteoroloji enstitüsünden al· pdmış ve bu operetin menıne 

4 - Almanyanm uluslar der - bul müddei umumisi Kenan, An • dı~nnız malumata göre, son 24 saat zum görülmemiştir. 
11 neğine avdeti. kara miiddei umumisi Fuad, Is. içinde Trakya mmtakasmm Edime d rı•' 

Buna müvazi olarak lngi]iz ve tanbul Şehir Meclisinden Mehmed çevresiyle Ege mmtakasınm Manisa Menedilen piyeslr arasın a ~ 
Fransız hükômetleri, Almany~ Ali, C. H. F. umumi idare heye • ve İzmir çevreleri orta Anadolu ve nmılar terzihanesi, Bora, vedfır• 

Nafizin Canavar piyesi yar ' muvafakat ederse, Almanya, Bel- tinden Rahmi ve Cevdet Kerim, doğu Anadolusu tamamiyle yağışlı 
çika ve ltalya ile, Almanya mu - Yazgan lsmail Müştak, Kültür ge~iştir. Bir tayin ve bir istifi 
vafakat etmediği takdirde İtalya Bakanlığı genel milfettişlerjnden Yağı§ İzmir ve Manisada ya~mur, I I ) lr 
ve l:Selçika il~. mütekabil tedafüi SeHm Sırn, Milli talim ve terbiye di"' l d k eki. d di K Ankara, 

4 
(Te efon a -::d~ 

g& yer er e ar § m e r. a· tanbul Nafia mektebi ın.u d'" 
bir hava mukavelesi akdi husu- heyetinden Kaz~ Nami, Orta ted k J 1"' M t tmı"• Sanka "' 

•&.<& rm a m ıgı uş a ye :ı:• • mühendis Cevdet Diyarbekır . 
ıunda mutabık kalmıılardrr. riaat ıenel müdürü Hasan Ali, la- mışta 53, Sivasta ve Erzuruında 28 t•yil' 

Londra, 4 (A.A.) - Dün ak- kan genel müdürü Galib, Ziraat santimetreyi huhnuştur. düncü sınıf mühendisliğine iİ' 
şam neırolunan resmi tebliğ §U genel müdürü Tevfik, Yollar ge- olunmuf, Mut vilayeti Sıhhat ~ 

Karadeniz kıyılan mmtak'ası ha· dürü Şükrü müstafiad edihnittJf• 
suretle devam etmektedir: nel müdu.'rü Ömer Fehmi, inhisar- ~ riç olmak üzere hava sulıunetinde ----. 

"İngiliz - Fransız mükaleme - lar genel müdürü Hüseyin Hüsnü, -----------d d 
bir güb evvele nazaran 3 derece. et- Iran • Afkan hu tJ 

lerinin mevzuu, dünya barışını, Evkaf genel müdürü Rüttü, Zira-
Avrupada daha sıkı bir el birliği· at Bankasının eski genel mildürü rafında düşüklük vardır. Trakyada ihtili\fı I 
le temin etmek ve tevkif edilme - Şükrü, Şurayı Devletten Ediıb Ke- Ege orta Anadolu ve doğu Anadolu- Tahran, 4 (A.A.) - Dıt ı.~; 
diği takdirde, silah yarı§ma mün- mal, eski jandarma genel kuman- sunda gece sühunet dereceleri tama· ri Bakanlığı tarafından neşredı ;. 
tehi olmak suretiyle harb tehlike· danı General Zeki, Rober Kollej men sıfırın altında kaydedilmiştir. bir tebliğde, 4 - 12 - 934 ~d' 
lerini arttıracak olan bazı tema- Türkc~ kısmı şefi Bay Hüseyin Yurtta en düşük sühunet sıfırın hinde vuku bulan İran - Efgan 
yülleri bertaraf etmektir. Pektaşın karısı Bayan Hüseyin altında olmak üzere Karsta 16, Si • dud hadiseleri üzerine, mahal; 

Tebliğde, uluslar • derneğinin, Pektaş... · vasta 13, Erzu~, Y ozgad ve Ço - de muhtelit bir heyet tarafın fil' 
ulus_lar arası me~elelerin ~on ~efa Eski mebuslardan1051 rumda 11 derecedir. En yüksek SÜ· tahkikat yapılmakta olduğu ~e 
halhnde oynadıgı ehemınıyetlı ro- hunet sıfırın üstünde Adan ada 15 hakika v.uku bulmuş olan bu bi' 
lu .. kaydettı"kten •onra !llöyle.denil· bulunmıyacakmış dı"r "'111 ... , ... 1 d 1 1 1,,-

., :s • J • ' '""' - ~ ..,.., .. , 4 ı dise er en i eri ge en zarar 
mektedir: Ankara, 4 (Telefonla) - Duydu · te'' .., ·· ·ı d'I k '.AnlCarada gece haşlıyan ~ar saat telafi ve sebeb olanların da "Teklif edilen umumi mukave- gumuza gore yarın ı an e ı ece d'f< 

dl ı h 11 c kadar devam etmiş ve beş san· ziye edildikleri bildirilmekte 1 ' 
le ahkamına tevfikan, Almanya, namze er istesinde · aricte ka- . , 

1 timetreyi hulmuııtur. Ög-leden sonra B" l h b hA d" 1 rill ı uluslar derneği içinde · faal aza an eski meb'uslarla yeni meb'us- :ı: ınaena ey , u a ıse e ı 
hava sühuneti sıfırın üstünde bir k" d 1 daki · · ··11 ... mevkiini alacaktm lngiliz ve Fran larm adedi 105 dir. ı ev et arasın ıyı ınu 
dereceye kadar yük' selmi11tir. Rüz • beti ı t · · l tır 

sız hükfunetleri, alakadar diğer Namzedler arasında ad. :ı: ere asa esırı o mamış • 
d kta gar cenubu garbi istikametinden. sa· 

devletlerin cevablarını al ı n liye müsteşarı Tevfik Nazif, tay • 
sonra, derhal yeniden istişareler· 
de bulunmağa amade olduklarını 
beyan ederler.,, 

Laval Parise dtindU 

Paris, 4 ~A.A.) - B. Laval, 
bu sabah saat 11 de Londradan 
tayyare ile dönmüttür. Bu akıam 

yare cemiyeti reis muavini Şükrü, 

ı:İD]yager Azminin bulunduğu 
söyleniyor. 

Ankara için doktor Taptaa'dan 
başkası bu saate kadar müstakil 

namzetlik için müracaat etmemİt· 
tir. 

saat zerde bir nufuk söyliyece ve ------------
bu nutuk, bütün devlet telsiz pos- · 
taları tarafından neırolunacaktır. ·Süt fiyatları 

niyede 2 metre süratle esmektedir. 

Karlar Uzerinde Cjlplak 
seyahati 

~ünih, 4 (A.A.) - Bavyera 
dağlarında seyyahların ilticasına 

mahsus olan küçük bir klübe ıid
detfi bir fırbna ile yerinden kop· 
mut ve 100 metre ileri atılmıttır. 

Ankarada Tıp 
Fakültesi 

Ankara, 3 - Sağlık ve So~ 
Yardım Bakanlığı Ankarada 

kanlığa bağlı bir Tıb Fakülte•!~ 
rulmaaı için bir kanun projeıı 
zırlamıttır. : 

tçtnde bulutıan,;3"KayaX"'lpol'U ya- -o--

arasında umumi bir anlatma ya- ---·---------- (Ba§ taralı 1 incide) 
yesi keza. Biz aramızda gelin gü
veyi oluyoruz amma piyasa bizim 
elimizde değil ki, anlaşalım. Halk 
da köy sütünü tercih ediyor. Çün
kü köyün ineği, mandası ve koyu
nu çayırda otlarken biz ahırda ot
la, yazın karpuz kabuğiyle doyu
ruyoruz. Tabii 1bu vaziyette bizim 
sütü kim İçer.,, 

pan genç, enk~z alt~nda kalmıf ~e llluslararası atlı )IJt 
çıplak ayakla ustlerınde yalnız bır ti ~ 
ıömlek olduğu halde kar içinde u- sabakaların ne c •' 
zun bir s~yahatten sonra ıehre ge- Berlin, 4 (A.A.) - Mani-1'1 
lebilmişlerdir. Bu seyahat netice- yarıılarında Steeple -.. ~h~ fi' 
sinde ikisi ölmüt ve diğerleri has- sabakasmı Fransız mülazını_,.Jı" 

pılmasıdır. 
Böyle umumi bir anlatma Av

rupada emniyetin kurulmasını der 
pif edecektir. Ve ·bu da bilhassa 
bütün alakadarlar arasında ıer • . 
bestçe müzakere olunacak misak · 
lann akdiyle .elde edil~ek ve ay 
ni zamanda ' Şark . Avrupasında 
mütekabil yardımı. ve Orta Avru
pa için de Roma proseYerbalinde 
derpİf edilen sistemi temin eyliye 
cektir. 

Ayni zamanda hukUk müsava
tmm emniyet ıistemi içinde temi
nine dair olan 11 - 12 - 1932 be 
yanatmm hükUnilerine tevfikan 
bu anlatma umumiyetle silahlar 
hakkında bir uzlaİmayı da ihtiva 
edecektir. 

MezkQr anlatma Almanya hak
kında Veraay muahedesinin betin· 
ci maddeai hükUmleri yerine kai 
olac$\ 1rtır. 

Almanyaya yapllacak 
teklifler 

Londra, 3 (A.A.) - Havasa· 
jansı muhabiri bildiriyor: 

İngiliz ve Franıiz Bakanlan 
dün akf&ID Almanyaya aıttğıda ya 
zıh teklifleri arzetmek hususunda 
mutabık kalmı.tlar4ır. ~u teklifle
rin bütün akşallıı yekdiğerine bağ
lı ve tatbikab da ayni zamanda 
olacaktır: • · 

1 -Almanyanın · gayrimeşn1 o

larak yeniden ıilahlanmasiyle hü
kümsüz kalmıt olan, Versay mua
hedesinin betinci maddesinin ip
tali. Ma•mafih silahdan tecridi İ
cab eden mıntaka baklandaki ka· 
JJt bundan hariçtir. ·· 

2 - Aıkert ıeraitin ,-e~ine, a -
muml bir silahları tahdid ıiıuka -
Yelesinin ikamui. 

Lehistan iki ateş 
arasında · 

(Bat taralı 1 incide) 
tefiki olan Fransa tarafına dön
mek, yahut da Fransa, küçük iti
laf ve Sovyet Rusya ite harp et
mek. 

Lehistan bir sene evveline ka
dara Fransanın müttefiki sayılı
yordu. Fakat geçen ıene birdenbi
re poletikasını değiıtirerek Fran
sanm müttef kliğini feda edip Al
manya ile anlaıtı. Ve hatta Al
manya ile gizli bir a&keri müahe
de bile imzaladı. 

Bugün Leh gazeteleri tama
men Alman gazeteleriyle birl:kte 
olarak bir çok meselelerde F ran -
~yı §iddetle tenkid ediyorlar. 

Halbuki diğer taraftan Lehis
tanla Fransa arasındaki iki ittifak 
resmen kaldırhnıf değildir. Yani 
F ranaa ile Lehistan aralanndaki 
müahedeye nazaran hala biribir
lerin" n dostudurlar. 

Fransızlar bu vaziyet kartısm
da Lehistanın her iki tarafı idare 
etmesine tahammül edemiyerek 
Lehiıtandan hath hareketini açıık-

ca bildirmesini istemekte,Lehistan 
da buna hiç yan~şmıyarak: "Be
nim gayem aulhtür. Fransa ile 
dost o!duğum gibi Almanya ile de 
pek ala dost olabilirim.,, diyor. 
Franuzlar da buna cevaben: "Ma 
demki biz"mle dostsunuz, şu hal· 
de şark misakını imzalayın!,, di
yorlar. Lehistan buna da bir kulh 
bulmuı ve: "lmzahımağa · hazl
mn. Fakat bir defa dO. -;loatwİı .Al-
~ . 
nıanyanın fikrini almahyı.m. Nite-
kim Alman ada beni bir misaka 

tahaneye kaldırılmıştır. tillap Sayda atiyle, Alman Y1'J> 
iki kişi öldU 1111 Welkinn, Olaf aliyle ~~ 

Adalarda 

Bern, 4 (A.A.) - Bir kar yı- man yüzbatısı Memm da 8 ~· 
ğınmın dütmesi neticesi olarak A- atı ile müştereken kazanmıtl-' ~ 
risada 6 ki§İ kar altında kalmıt ve Alman atları üzerinde S f. 6 
bunların yiyeceklerini taııyan iki sız ve Fransız atları üzerind~ 
kitinin kurtarılması kabil olma • Alman arasında yapılan soıı / 

mıtbr. - maniklı arkadaşlık kotU511 ~ 
A vion • Fransız atiyle, Alınası ~J
lazimi Brand tarafından ka~ 

= 

karışı~!!~,.,,, ı ı""ı deJ ,P"-""J,_ ____ _,, 
geri göndemıiıler, Kalimnosla di- ı A K B A 
ğer adaların kıyılarına toplar yer-

lettimıiılerdir. 1 Ank d A K B A k" = 
ıtaı h b .1 . d ara a ıtap 

yan ar gemı erı urma • . . b' . • -~ • d · 
d d 1 ı evının uıncı f uuesı mo ern 
an a a ann etrafmıı dolaımakta, b" k'ld M "f V ,_!! 1 . 

h. b' · · d . ır ıe ı e aarı elUl etJ 
ıç ır gemının a ~ya yana§ma .. 

1 .. d tm kt d" 1 ' kartıımda açılmıştır. AK B A 
ına muaaa e e eme e ır er. . • . 

Kal·mn R k'l· ı · hAI"" k kıtap evlerı her dılde kitap, 
ı os um n ııe erı a a a • 

pah duruyor. Üstleri ıiyah tüller- mecmua, gazete . ihtiyaçlarına 
le O··rt··1··d" o ik" d 11..!ı· • • :evap vermektedırler. Gerek u u ur. n ı a a 1u ııesını , 
patrikhaneden ayırmak iıtiyen 1tİtapl~rınızı, gerek kırtaıiye~izi 
metropolidler ale..,.bine h n__ _ en ucuz olarak A K B A kıtap 

' anun ga 1 · d .ı "k d b"l" • leyanı çok büyüktür. 1 ~v erın en teuarı e e ı ır11· 

D.. At" d ltal 1 h' niz. Devlet Matbaası kitapları 
un ına a ya a ey ıne A . · A 

b .. ··k b' •t• 1 kt F , 1e V KIT ın nqrıyabnın n• uyu ır mı ıng yapı aca ı. a • . 
k t brt. b .. d karada satıf yeri A K B A kı· 

a za a, una m·uaaa e etme-
1 

"d" 
. t" 1 tap ev erı ır. 

mış ır. . 
K I' k . b' AKDA Merkezı Telefon 

a ·mnostan açan ır yelken- Birinci ıube ,, 
3137 
1761 

mııtır. .. ~ 
Bange atiyle Fransız ınul "/) 

·yJe . de Busnel ve Dartanyan atı 11 r 
man mülazim Hase müştcre1'e 
kinci gelmişlerdir. / ____ ___,, _ 

.Yeni çıkan 
~-- kitaptııt 

. -~ Muvaffak Beyin "Y enı ,, 
tebin ders vaırtalarmdao ~· 
adlı kitabı Devlet Matbaa'~ 4D 
rafından basılmı§br. Deıet~1 
kuruıtur. Satıldığı yer 1/}. ~-· 
kütüphanesidir. VAKl'f Y~~
nun, Türkiyenin her tar~1 " 
bulunan bayileri vasıta'1 e 
tedarik edilebilir. 

li geminin de topla batırıldığıı söy ikinci oube: Saman Pazan 
!eniyor. •ı1111111111U1111111111111U1111111ıunıııın111111111111111ınıııınııınııııııııınıııııııııu• ___________ .......... 

\ Çocukları koruyah ıı-
davet etse evvela Fransanın fikri-

ni alırım.,, cevabını vermişt!.r. ::::=m-Urolog _ Operatör•m::::m: 
F.ranaızların son kanaati şudur: :: Doktor 1 

· Eğer · Lehistan Fransa ile dost 1 H .. 
olmak iıtiyoraa hareketini kat'i li! Kemal ozsan P. 
bir. surelte helli etmelidir. Akıi IH Karaköy - Topcular caddesi p ı 
tal)~irde pek yakın bir istikbalde j!İ No. 34 H 
Lelıishm dördüncü defa olarak ::m::u:::m. Telef, 41235 .aauma:=: 

ar alanmak tehlikesindedir. 

.,, 
Kıt geldi. Kııın soğuğund:., ~ 

soğuğun ıetirdiği hastalıkla!' ;,..; • 

k ak beP ,. 
suz yuttaşlanmızı orum ~ ,, 

zin boynuınu:ı;a borçtur. Bu bOdJ~ 
demit olmak için kutlanaııı8~ 
eski çamatırlamnm, çocukl dJ,; 
eskilerini Çocuk Esirgeme ıcur~id'' 
"Himayei Etfal Cemiyeti,, ~ere 
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Et:LENCEDEN SONRA 

Ra~t.an Şen Saraydan GUıel Ja· 
nus oteline döndUğü uman saat ü~ 
olmuştu. Hemen soyunup yatağına 
yattı ve bir dakika sonra da kuf§Utt 
gibi alır bir uykuya daldı. 

Böylece eaat sekize kadar uyuduk· 
tan sonra otelci kendisini uyandırdı. 
Uyandırmaktan maksadı giln yeniden 
başladıtı için ücreti peşin olarak aJ. 
maldr. 

Şövalye cebterini karıştırdı, fakat 
beş para bulamadı. Bıınun üzerine 
gözlerini pnrmağındaki elmas yüıüie 
çevirdi. Ve otelciye bir kuyurncu bu
lup getirmesini söyledi. 

Otelci vaıtyeti anlamıştı: 
- lkl adım ötede dllkkii.nt ola.n bir 

yahudi tanulıtım var. Böyle kıymetli 
ta.§ları satın llhr. Be; dakikada gcti· 

·ririm. 
- Bir de elbiee 11atan bir adam ge

tir. 
Getireceğim adam onu da yapar. 
Beş dakika sonra otelci sakallı 

ihtiyar bir adamla birlikte gıeriye dön 
dü. Yahudi getirdiği elbiseleri karyo
lanın UstUne yaydıktan sonra Rap.a. 
tan kendisine parmağındaki yüzüğü 
gös tereli, 

Yahudi elması görünce bir heye
can geçirdi. Soııra cebinden çıkardığı 
bir terazide tarttı. Havaya karşı tu· 
tarak pertavslzla inceden inceye göz
den geçirdi. Nlhayd pamrhfa girişe· 
rek eV\·elı\ asıl kıymetinin dörtte biri· 
ni verdi. Fakat kar~1sındaldnJn kolay 
kolay aldatdamryacafınt anladıktan 
sonra fiyatı yükseltti. Ve Şövalye ytt. 
zilğü a~ıl kıymetinin dörtte UçU fiya. 
tına sattL 

Bundan sonra Ra.gastan uzun boy
lu pazarlıklardan sonra bir kat elbi!le 
seçerek giyindi. Otelciye de üç gün· 
lüle oturma klr391nı peşin. olarak ver-

dikten sonra kendisi ne pek az para 
kaldığını gördü. 

Ragastan tam otelden çıkmak üze
reydi ki otelci kendisini görmek isti
yen ihtiyar bir adamı odasına soktu. 
Bu adam kısa boylu, zayıf yapılı, p· 
rip yUzlU biriydi. Ve Ragastana karıtı 
bUyilk bir 11qşgı göı5terjyordu. Raga&
tan bir ltaretle şaşkm şaşkın bakan 
otelciyi dıp.n ~ıkardı. Meçhul ihtiya•· 
Regutanı tekrar Mlamla.dı: 

- Ben Sinyor Giakomo'yum. Siıe 
bir hlzınet yapmak için ıeldiın. 

- Peki buyUrun t Ne istiyorsunuz! 
- Size s:önderilen şu şeyleri getir· 

dim. 
Giakomo bunu söyledikten 150nra 

mantosunun altından çıkardığı <!olu 
biı• keseyi masanın bir kenarma koy
du. Kese konurken latif madeni bir 
ses çıkardı. 

- Burada tam yüz tane altın pist.ol 
'ıı.rdır. Saymak için zahmet eder misi· 
niı7 

- Yüz altu1 pistol mü? Benim için 
mi? 

-Siz Şövalye dö Ra&"astan değil 
mlsiniı? 

-Evet benim .. Fakat galiba uykuda 
rüya görüyorum. 

- Hayır .. Altınlar sizindir. 
- Fakat bunlan gönderen kiın? 

Bunu anla;mak isterim. 
- Bundan konll§mryalnn. Siz §im· 

di IO. tf en altınları sayınız. 

Ragastan hAUı büyük bir pşkınb~ 
içinde keseyi boşaltl. Ve saymaia baş
ladı. Altınlan tamamdı. Şövalye pa • 
raları kemerine yerleştirdik~n sonra 
ihtiyan soriuya çekmeli tasarlıyor • 
du. Fakat Baymayı bitirdiği vakit Gi· 
akomo'nun orta.da olmadığını gördü. 

Otekiyi ~~arak: 
- Giakomo nereye gitti? diye eor .. 

du. 
Otelci iki büklüm olarak cevab ''er· 

di. 
- Gitti Monsenyör. 
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Ltikrea. Seur v• Rqastan bi.raı 
ilerledikten tM>nra kütük bir oda,_ 
geldiler, Seı.r Raıut.nı kız k&i'clefl 
ne tanıttı: 

- Ş&ralye clö JlagastaQ Aft& tam· 
trmn. Bir Franeız. En çok 14vdllün 
bir memlektt1n çocuta- K•ndlllni 
sevmenizi~ Fran&lı olmuıınnı J'• 
ter oldviullU JfolUfonım• Sonra . bu 
:n1maz p .... ıy. eı.ıoad& ben.im haya
tmn da kartarnut•· 

- Cok alp.le ıöaütıfi " tnet duy• 
gulq bir &da.msmıı MoMinyor. ı..a .. 
nınl?J ki bunu llze uce.k kendimi ta. 
r.ıt11tak i~ia söylnt"tiın. 

Ltkru d• BÖr.e bnp: 
..... Ben frantızl•rı t1everbn. Fabt 

kardqim Seıarı ~ sevdltbnden aiıi 
daha çok &evtceilm. Yiibelmeadı I· 
çin elimden geleni yapacağım. 

- Madam.. Benim için gilterdlit
ıüz bu YiiluMık tlttf1.t. kaJfl 11asıl te-
tekkUr edtfffiml bilmlyoru~. · 

- Pu Utlfat aile f•X'l.fll'• Artık 
bunlan bmablrm. Dtmln upklarla 
yaptılııuı dlltı,..ec1ea doJaya •IMIJ' ı 
rorul111J.11Vauıdu. Serlftl•«el Mı fe1 
i91ftenlı Jbna. a.ua. nlln 91ntye.. 

Lt\lms bu eı&tl•rt lllrledlk*-a •1' .. 
n ŞIY&l:veJi eUadea tutaralc cek~ 
Şövalye bir anda ı.muk gibi Y111ft11 • 
,.ıc, lflztl kokulu bir elin du1111111 al· 
tında kendisini kaybede~ gihi ohtu. ı .. 
çindeıt: 

- Her a• oluna oınn .. BelJd 'bO· 
rik bir kf.istahhk oluak. fakat bu .. 
raup tadı ılireeelba ~ dtlmu 
diye~ek LQkresln elini flddetıe lllktı. 
LOkna de bundan dolan duydutu 
&niııd bana lwfılık o da Sövalyenin 
elini sıkarak gösterdi. 
~on admı attıktaa IOnı& Ahi

den yalua cennet deAllebileeek w 
içinde her türlü l~leı •• Qlftllvtn 
bulunduğu oda1a pldller. 

L6kres derhal ,..ınq k•dial tara~ 
fmdan yapılması bllintft bulu kar .. 
poz gibi mezeleri ,.. altın ldr tasta 

.~;;;:;:;ı;:~~=.::ıır::;=ı:::ıı;:::;ı.:=~~.~~ 

ntJa ıibi kokan kırmızı prabı Ragu
tanıa ISntlne koydu: 

- 1~• Şövalye, i~ln t Bu p.rap 
memleketlnlıin prabtdll'. Yalnız ben 
bildiğim bir 70Ua bir kere ckha eıüz. 
dUm. Çok rilıet oldu. J>e11ersenl21 siz 
d• 8Öz1erirni tasdik eaecekslnlz. 

Ltlkfesbı bakışlan ~valyenin ak· -
tını karma. karışık ediyordu. 

Ser.ar Borjiya da sülerek söze 9'a· 
ll§tı: 

- Karde~~ d~ifu sHylUyoı. J{el\• 
d~ böyle ~ylere çok merakbdır. Bir 
u ~ok~ obur oldufundan türlU Wr-
10 l~kller, -..e~Jer yapmakta eti yok· 
t'U'· 

- Obur oldoğuptu kabul •dlyol'1Dlt• 
l~kinil\ ve yemeklerin her mit en 
IUMtlhıhti " en gUıellnl MÇerlm. F•· 
kat siı l~mlyor1J11nnı ŞönlJe? 

Ragaetan al tl'a ta$tald prahı bf r 
"damd• .,,th.'dl. Damarların& bir •· 
l~ "1!14r.. GUmUt tabaktı.ki t.atlr1al"' 
dan blf ~de aldL 6akaktannın nr• 
du,iım.u duycJu. Biranda kendil'9irıi rtl .. 
1' ıtrUfOJ' A..,dJ ı 

-tstr• ve ;vf~rcım •• Likln kendi· 
ınl rOnia eıan110rQm. Blrdenl>lfe o
n.ııınıktan ""bu tatlı yqa11tı bb1Jtr 
d.J. kaybetmekten korkuyorum. Ba o· 
n.f'Jt hna pelt acı gelecek. Bu n•re
de~? !lanıt perinin .. ra11ndaJU11f 

- Yaıık ld aaeak bWt hlf tanialıl 
e'ffad .... ı. K..-dlslrıt pek ıteyrek a.o 
t...hilen ıa~lh L6kree Bodl1anm ,.,. 
nındıuıımn. 

- Nastl? Bedbalatbktan mı bah!'' 
dlyonıunoıT Sizin gibi l>lr kadnıı1' 
bectb&ht olmuma iıı\kAn var mı? S8Y· 
leyin ı S..dettnlıl bozan sebflp 11e 1 
Her ne peltasına olure& olsqn b11n° 
ortadan kalclrrma.ta savqınm .. 

Ser.ar Borjlya., ba lliılerl o"'1JI' 
~Jtyl dlafladı: 

- ika"'° Şövalye ı ıa~~tn -d• 
tJ için her ~yt yapablllrlı. Hiç bir ,., 
ftftal\ çekinmeyiı. 

- Bta puaıız bir delUcıudıın"° 



46UBAT lt:iS HABER - Akpm Postası ,, 
Şık giyiılmek için daha. ne bekliyorsunuz?· 
Gaıatada Karaköyde kain meşhur 

Ekselsiyor 

Size en mtlkemmel 
• 

Ismarlama . 

kostümleri 

liaftada A 1 /~ Lira . 

tedtratla takdim 
ediyor 

f ·• • \ 

Ayni ticarethanede: 

Kadın, Erkek ve Çocuklara 
mahsus 

Kat'lyyen rekabet kabul etmez fiyatları 

Pardesüler 
Mantolar 

Paltolar 

\ 

Muşambalar 
•• 

Ko tüml 
, 

• ID 

en pk ve nıGntehah ntıerbd 
bulacaksınız 

HAFTADA 

bahları 
ç karnına 

~ve kaşığı 
MAZON lçtalz. Sıghg.D1S1n n&ıamıdır. llAZl \1SIZLIGl, MiDE YANMALARIN giderir. 

MiDE ve BARSAKLARI boşa!rm'lk surerilc KABIZUGI, AGIZDAKI TATSJZ. 

MEY.VA TUZU 
UGI ,.e KOKUYU l111e eder lliç hır u1,va zarar vermez ve :ılı~tırmaz. FAZLA 
YltMEKTEN ve IÇMEKTF.~ sonra mide ve vücndunuzJa hiJSettigfniz 1~11f 
derhal hıfiRetir. MAZON ism ve markasına çok dikta edilmelidir OEPO U 
Mızon ve Hotton ec7.ı de;>ıhu Ba11;·!< .1pı, iş lhnkası ~r:.ao;ında ·o I~ 

likitslz ihtiy. arlık : ......... 0.-.KS~c-· R .... E .... N---LE_R ...... E-------S.,...A--~
1

7~-;,~~NU 
a. · Kanzük Eczanesi KOMOJEN KANZUK keklerde vakitsiz lhtlyarhl}a k81'\lı 

Miidahzaratından Kepekleri izale ve aa~ar1 

O r nı O b 1• n Pelesenkli Kanziik. beally••Cr dlllcUlmealne mani olur. 
Kanıuk Saç Loıyoau mUmusilteri ribi yatlı 

T Katran Hüll.sası dejildir. Tuiri liat'i •e rayllaaaı llbf 

b a b 1 e t 1 e r i . bir losyondur. ~ , .. 
.. ~~eti tenblh eder, sinirleri kuvvetlen·. O ı ı· ı ı K 0

8008 Tanınmıt Eczanelerden ve PartUmBri '-~;, .. ~.- . U U U anınız Malazalarından arayınız ~4,'~ ., I '9'fı Vakitsiz lhtlyarhğ'ıo Untıoe geçer.,.1 ...... _. .. , _____ .......... , •• m .... ,ııı.....,......,._ .......... ..... 
nbul'da fiyatı 150 kuruş 

, 

.............................. _ 
.Eczanelerde bulunur. 

ıJ'Oiçn;erilıZ: · 
l......_ '' Fenni Ka11k S.tl•rı 

_ ~ CL_ıL ı M -tide, baruk, b&brek 
: UUffl cra emurlu- ı~-~...-... -----~ Erkek" kaclmlara I ôüık DnlOjüne 

~';t_~ı.....- KURTULUŞ 1 K:::~!r 
' ~ e, kanape, kol- Biçk: ve dikit deraaneai mü ıireı: lıtiJenlere 
~ ~ 0~ ••aaıı, ıardi- Mm. P APAZY AN 1 llçn tarifesi 
~ ~ •ıaara aehpuı, de- Haftanın d6rt ıünü bclm· Riaderilir. 
~~e veaaire S Şu- lara, 2 aünü erkeklere, ıünde 1 Emin6n0 

~ llbıu l&&t 10,30 da iri ve dikit derai tedris edilir- lımir ıokaj'ı 
~" ..._, I Tel. 20219 
~ ~ İtlc~leai yanında üçer aaat, Faraiz uauliyle biç. ZAHARYA 
~~ 0haıaen111 önünde a- ve 3 ayda maarifçe dauaaddalc 'I ı Oreopuloı ) f I 
~ ~ ~ Paraya çenilece- diploma verir. Feriköy Tepe . f alclitçilerden J ~ıktı, 1 .. utusu 200 kuruıtur. 

"Yaşamanın zevki kalmadı!.,, 
Gen~llk haalnelerlnl israf ederek vakltala kuvveth11 

1 41Utenler, bB,ıe aBıl•rl• .. 

1 Fakat: 

i Umltslzltğe kapılmak için sebeb yok Ç8nkl 

SEKSüLin 
------------------------------

'"'~enlerin yerinde üatü 116 No. Papazyan apartı- ı _jal<ıı:;:ız r, \ ~ ~ 

' U&n ~=) 1 -:· 1 - •• ı •• B.EştR-K·E·M·A·L···M·A·H·MU·D-C.EV·A·D~-Ec_z_.A6_:_~--~-Si..:....r-kea_·_ 

lc,,Prdcı Sili~ llCllİ~I Taz~ Birinci Mlrfll Blllk Yllllll Kiloluk şişeleri 60 kuruştur. 
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llAnlannndan fa1da bekll7onams 

HABER'i 
Tercih etmeniz lazımdır. 

,~ııı . ............._.~ımı~uınıını~n . 

'N~kı~d=ı 300 yı 1 
H~~~.~1 1 sonraki şehir 
············---· 

Bir müddet, ıeu
0

zce oturdul. 
Bakındık .•• Etrafımda, çöknıeğe 

ı yüz tutan binalar varlı. Düpedüz 
ve değiımek bilmiyen bir gök; üs
tümü kaplıyordu. Sokaklu; loı 
ve boıtu ..• Demek zaf erfn neticesi 
buydu. lı'n ortadan yok edilmesi, 
ihtiyaç ve soluktan tikayetin so

nu, deiitikliğin gelmesi ve ölümün 
g:diti ••• Herhalde saadetin ~endi· 
ıi olacak. Öyle ya.. Aksayan bir ye 
ri yoktu. 

Geliti güzel bir kaç sual daha 
sordum: 

- Gazete çıkarıyor musunuz? 
4 • 

- Gazete mi? dedi. Gazeteyı 
ne yapacajız ! Eier gazeteye lü
zum görünek, yığınlarca eıki za. 
man gazeteleri var. Fakat, okuyup 
ne yapacajız? Bütün yazılanlar; 
"olan bitene,, dair. Kazalara dair. 
Ölüme dair. Kavgaya dair •.• Şim· 
di "olan biten,, var mı ki! Hem ba 
na b~kıana. Sen hay!i ehli bir ada 
ma benziyonun. Sizin devrin en 
çok zaman aarfettiği teJlerden bi
ri neydi? Bunu bana anlataana. 

- T ahail, dedim. En qaiı on, 
on Let sene buna basrederdik. 

- T•m•m ! dedi. Bize de böyle 
am~liyat yapmıtlardı. Bak, b · z bu 
yolda ne kadar ileri gitmitizdir. 

hakikate yardım ediyorduk. ~ 
yet; hayatı biriyle ületmek 
ıel'yor, bir kadınla evlenif 

Dai ketenli adam, 
alakayla: 

- itte bu enteresan, d 
de, kadın denen teY vardı 
mi? Hem geçimini ıizden 
di? 

- Atalı yukarı öyle, •
0 

miyel · niz yalnız erkekler 
mürekkeptir? 

- Hayır! Bizde de var. 
ıörüyonunuz ki, her ıeJ 
m"ttir. Bunların hepsi o bü 
iitiklijin bir parçaııdır ••• 
erkek olmak arzuıunu 1 
Bunun küçük bir nümune 
zamanınızda baılamııtı. 

- Evet, b"r parça. Er 
her cihetten müıavi olmall 
yorJ~rdı. 

- Ha töyle ! Kelimeyi 
turamamıştım. (MüaavatO 
kekke "müsavi,, olmak 
idiler ••• l~te bu kazanıldı. 
herkeı, kendi itiyle uğrat 

Sükün; daimidir. Kim 
aeyle uğratmıyor. 

- Dağ keten~! diy~ 

dun. (Adamın adım bi 
dum •.• ) Dağ keteni i Çoc ~manyanın lfanila ıelarimle, en yakın"' apara 7apdacalı ,...,.,. gitmelı mere ltaltada iki Jela tq

F• aeroUi baıladı. Bu 70lcalaA, 40 • SO lmrrıt hJar bir para ile 7fl prl170r. V • lrualılannaı ycmınaa 
ddeie••~W.Jı.ımııı-..ı..rı...-aH".ı.L-Jiliı.r.1 ... ~!llll~~llll!llİ .... .-lı.. ... .ıı.1111111Uı'-:ı.Jrıml.G'811i~1.11.UW.a-f-ı ....... ~~~~~~~~~~:-°t--T!ll!ftmI'"lm!ft!'1Şftffffi 

geri getiriyorlar. manmızda, tahsil denen ıeyin, bir 

nerede'? Taluil; biz'm devrimizde operaa-

1 Soy Adları ---
Turancı - Deniz birinci müli· 

zimi Mahmud, Tophane maliye 
tahıil tubesi tahsil katibi Nuri, ta· 
pu müdürü Münir. 

IJ iur - Şirketihariye Emirgln 
iskelesi ıite memuru Ali Selihat· 
tin. 

Oler - Beylerbeyi Abdullah a 
la mahallesi Hamam sokaiı 13 
numaralı evde deniz miilizimi 
Midhat, amcası Şevki ve Hilmi. 
Görele-Divanı muhasebat mü

rakibi Ali, Yavuz müzika muaJJi. 
mi lluan. 

TollUI Ay - Caialoilunda 1 • 
mam Fuad, kerimei Naciye, ojlu 
Sabiti, kardeti Muammer. 

Yüceaan - Ahmed kızı Nefise 
nZeJneh. 

Uzcan - Samatya, Etyemezde 
Sancaktar Hayreddin aokaimda 
Mebmecl Asım, oiulları Vakit 

Yurdunda Behram, Adapazarı 
Türk Ticaret Bankası lıtanbul p 
beai muhuebeainde Behcet, Per

KASADA 
SAKLADl{;fNIZ 

DAD.A 
KURU 
BiR 

C~SM~ . ' . 
VAZiYETiNDEDiR 

ONU rAİZL[ 
OANk'.AVA VE~İN)Z 

~uçusi S'AAfLARIMIZI 
SO~UNUZ 

operasyon iıinden ibaret olduğu
nu kimse keıfedememeai tuhafbr. 
Bakm nasıl: Kafa tuınm bir ya· 
nmdan bir yeri açıp içeriı"ne ha· 
zırlanmıt bir beyin parçası tıkıyo
ruz. itte it bundan ibaret. Vaktiy
le. tüpheı · z, ölü adamlarm beyin
lerini kafaya tıkıyorlardı. Bu; 

• f dal keteninden elbiseli adam, 
1 ya~ı&k zibi titriyerek) müth"t bir 
ı ~yı-:ii. F ~at bir müddet sonra, 
kulıblar yapmağ& batladılar. Bu 
da ayni teıiri ıöıterdi. Bundan 
sonra, artık it, gayet kolaylafnUt· 
b: Edebiyatçı mı iıtiyoraunuz? 
Yabancı dil öğrenmek mi?.. B'r 
k&Ç dakika içinde, ıize tatbik olu
nabiliyordu. Meseli (dağ keten :n. 
elen adam, burada, aaçmm yan 
kıımından bir yeri kaldırarak, ta· 
kağmdan doğru bir çizik göıter· 
di) itte turada, ben"m "müselle
sat,, ameliyemin izleri görülmek
tedir. Bu; ne yalan söyliyeyim, 
b'raz güç oldu. Fakat; liaan, ede
biyat, tarih; bunlar, hiç bir zah
met vermiyor bile ... Ben; ıızın 

tabıil metodların.-zı dütündükce 

1 1 tatar kalırım! Naııl, naaıl taha.m· 
mül edeb"ldiniz? !.. Son zaman. 

tevniyal liseai onuncu ımıf tale • -;====,=s=t=a=n=b=u=ı=e=e=ı=e:..d.=ly==e=s=ı=ı=ı;;A;;;:;n=ıa=r=ı ====1 
belerindn Süleyman. 

Erek - Kumıpa!&da müteka· 
id deniz binbatııı Rıza Nefel, o
iullan Netet Rıza, Fikri Rıza, 
Muzeffer Rıza. 

Türkan - Amaa.,acla Şerif za. 
de Salih. 

Dit •e bat 
<? ğrılara ieia 
ço~ faydalı 

~e ıeçirici 

i llçtır. Her 
ecunedea 
iıteviniz 

Saylav aeçimi münasebetiyle önümüzdeki Cuma günü tehrin larda yeni bir tey daha bulduk. 
lıer tarafı gündüz bayraklarla aüalenecek ve ıeceai de tenvirat Bir çok teyler için, kafayı kullan-
yapdacaktır.Muhterem halkımızın ittirakleri rica olunur. "566,, mağa bile lüzum yok. Bu neviden 

lıtanbul Belediyesinden: sayılabilecek felsefe, metafiz"k gi 
Be!ediye kanununun 15 nci maddeıinin 58 nci fıkraıı bi ıeyleri; ıizin hazim cihazı de-

hüıkümlerine ıöre muhafazası ve sablmuı ııhhl ve baytari tartlara diğin°z yerlere gönderiyoruz. Ora 
tabi yenilecek maddelerin toptan alım ve ttımmm belediyenin ar, •on'ar içın biçi!mit kaftan. 
nezareti altmda muayyen mahallerde, icraıı lazım Bir lahza durdu ve devam et • 
ıelmektedil'. lıtanbul Belediyeain ce bu maksadm temini için iııta ti: 
ettirilmekte bulunan merkezi hll inümüzdeki ilk bahardan itibaren 
açılacaktır. Mayıı ayından aonra: 'ıer nevi yq meyva ve ıebzenin 
toptan alım ve satım merkezi 'ilde temerküz ettirilerek tehrin 

1 d ·ier mahallerinde bu nevi naddelerin toptan alım ve satımı 
na izin nrİlmiyecek ve bmmun ıümulü dairelİDde sir• diier 
maddeler baklanda da peyderpey aynı ıuretle lareket olunacaktır. 
KeJfi1et alikaclarlar tarafından bilinmek üzere ilin olunur. "S&S,, 

- Pekala. Sana bir sual daha 
soracağım: Tahıilden !onra ha • 
yatınız nasıl geçiyordu? 

- Gayet buit, dedim. Sonra 
çalıtıy;r, mesleğ'mizin tayin etti. 
ti J.OI üaerinde hakikati aöyliyor, 

T•hammülüm kaim 
yala kalktım: 

- Demek medeniyeti 
dur! dedim. 300 bu ka 
sonra bu oldu ha? Bu ıo 
dünya ••• Üzerinden; yükiİll 
tin ka!ktıiı ve bunlarla 
b:r çok zevklerin de kay 
bu harekebiz dünya! .. 
nım döiütmeler, bocala 
ne; timdi konan bir d 
geldi öyle mi? Ölüm ye 
yerine, b "tmez tükenmes 
lar, düpedüz bir sağlamlık 
tmcı bir hayat aeçti de 
leyse yetitir ! Y etitir bu f 
neıaklık ! (Ellerimi kurtıdl 
semaya kaldırarak) ban• 
mı ver! (diye bağırdı111) 
ve ııkınblan, acı iıtiraP 
kunç mücadeleleri ve iiJllİ 
)eriyle dünyamı geri yet 
Onun kıymetini şimdi ı·· 
Onun deierini timdi 
Bana kendi ıükUnumu ?adi 

Bunu yükaek ıesle ye 
ahenkle haykırmııtrım. 

Öfkeli bir seı: 

- EEEY! Eeeey! •• 
Dedi. Biraz da korid 

re ıükün veraen çok iyİ 
Bu ıırada kendime 
Tekrar oteldeki od 

deydim. 
Eski acunun bütÜll • 

kafamda dönüyor ve kotl 
rahatı bozulan adamlll 
mut ıesi, kulağ~da ç 

Adam öfkeyle ..._,,,""" .,. 
- Kes fU zırıltrnıult 

Nerelerde do!atıyorf l"eı4i1 
mi, maveralarda mı? 

indim. 

-S 


