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Vilson'a çekilen şifreli telgraf 
Nihayet anlaşıldı ki : 

0 ~ Amerikayı harbe sürükliyen 
] 'ususi müesseselerin menfeatiymiş 

Morgan •• muesse-
sesini HIAstan 

t:iUtün umumi harb 
içinde pathyan toplar 

kurtarmak için 
150 milyon adam dövüşmüş lnaanh§ın ba,ına 

fellketler ya§d1rdı 

Vergi kaçakçılığı 
yapanlar! 

Kaçakçıhğı ihtisasa rnüstenit 
bir meslek haline getirmiş 

tufeyliler varmış! 
Sık sık duyuyoruz: 
- Falan isimli zat, kazancını 

aizlemiı, vergisini kaçırmıı !. 
- Falan müessesede mühim 

im vergi kaçi)Cçilıp meyaana ,,. 
kanlmıı! 

Sevıandaki sal
gın sıtma 

Dr. Şerafeddin 
Bu hastallk hak
kında ne diy:>r? 

En cahil kimseler bile bilirler 
ki, devlet; vatanın müdafaası, 
ve umumi hizmetlerin görülebil
meıi için muazzam masraflar ih
tiyarına~. v ........... 
bu masraflara tekabül etmek Ü· 

zere vatandaılardan alınan pa
radır. 

Bu paranın miktarı, tahsil ıek
li, ayrı ayrı kanunlarla tesbit e
dilmiıtir. 

Verginin bu tarifini bilenler, 
vergi vermekten kasden kaçman 
kimselerin hareketlerindeki çir
kinliğin hududunu daha iyi an • 
larlar. 

Acaba içinizde, yazımızın ba
şındakiler kabilinden asıllı riva
yetlerin faillerini bilenler var mı? 
Ve, vergi kaçıranlann ekseriya 
hangi ıınıfa, hangi · tabakaya 
mensup kimseler olduklarını hiç 
dütündünüz mü? 

Geçenlerde tesadüf karşıma, 
bu itlerin iç yüzünü gayet iyi bi
len bir dostumu çıkarmışb. Ko
nuımamız, vergi kaçakçılıktan 

(Devan-· 6 ıncı da) 

KRUP 
Dr. Oaman Şerafeddin 
Seylan adasında salgın bir Alman sanayii Ilder-

~lde bulunan malaryadan dolayı Jlğinden çekildi 
bınlerce halkın sokaklarda halsiz 
..-e bitab dolattığını, ölüm vaka
le.rı olduğunu, lngiltereye 26.000 
lıııiliz liralık kinin sipariş edildi· 
iini telgraf haberi olarak yazmıı· 
tile. 

Doktor Osman Şerafeddin dün 
bu hastalık hakkında bir muhar
ririnıize demiıtir ki: 

- Seylan adası sıcak memleket-
(Devamı 6 mcı da) 

HABER 
lıtanbulda en çok satılan 

ıazetedir. ilanlarını "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. 

''H ABER,,i her gün okuyunuz. ..._ 

lngiliz gazetelerinde okundu· 
ğuna göre, büyük Alman çelik ve 
esliha fabrikaları direktörü Krup 
fon Bohen, Alman ıanayii liderli· 
ğinden çekilmiıtir. 

Çekilmesine ıebeb, nazilerin 
Alman ıanayii hakkında yeni bir 
planıdır. 

Krup bundan baıka Alman 
Rayiıbank direktörü doktor Şaht· 
ın siyasetiyle de uzlaşamamııtır. 

Krup, milli Alman sanayii 
mal-ıfili reisliğinden, - itlerinin 
pek çok olduğunu - ileri sürerek 
istifa etmittir. Doktor Şaht, iıti· 
faıını kabul etmit ve onun yerine 
milli iktısad odası reiıi Hekeri ge 
tirmittir. 

Şu ıon asnn en bayırlı fikirle- • • . 

rindenbiri,.buaeneiçindedünya·Turk-Yunan hududu 
nm her yennde taraftarlar bul-
muıtur ! Bu fikir, ilerdeki sulhun 
en eaaalı iıtinatıahlarmdan biri 
olacaktır: 

Silah imal ve ticaretini hususi 
müesseselerin ellerinden almak ••• 

Her devlet, kendine lizım olan 
müdafaa malzemesini kendi tez
ıihlannda yapmalıdır. Silahlar ve 
diğer muharebe levazımı huauıi 

menfaatlere kir temin etmemeli
dir! 

Bu fikirin doğmasına ıebeb, 

Arda nehri Türk topraklarını 
Yunan topraklarına ekliyor 

Bir heyet i~ln balllJe uğ-raşıyor 
Türk - Yunan hududunda 

Arda nehrinin ihdas ettiği hudud 
defiıimini tashih için Türk • Yu
nan hükUmetleri tarafmdan bu ite 
memur edilen heyetler bir kaç 
gündenberi hududta tetkikatla 
meıguldurlar. 

Bay Şevketin riyasetindeki 
Türk heyeti, Ardanın üzerinde 
Şark Demiryolunun geçtiği Arda 
köprüıü civannda nehirin Türk 
arazisi aleyhine vücude getirdili 
vaziyeti planlarla teıbit etmiıtr. 

Öirendğimize nazaran vaziyet 
fadul't 

Şark Demiryolunun Arda kap. 
rüıü yanmda nehirin bir döneme
cinde akıt iıtikameti Türk arazi· 
ıine amuda yakın bir vaziyete 
geldiğinden Türk araziıinde Top. 
rağı mütemadiyen bizim ziyanı· 
mıza olarak atindırmaktadır •• 

1 Buna mukabil kartı ıahilde nehir 
bu toprağı Yunan araziıine yığ• 

maktadır. Bu huıuıta Türk -
Yunan hududunda hudud, müte
madiyen bizim zararımıza ve Y u
nanlıların lehine değiımektedir. • 
Son senelerde bu tekilde kaybetti• 

&arda Sarj>rukun görUnUtU 

Sarda geçen hAdise 
ğimiz arazi mühim bir kısma ba
liğ olmaktadır. 

Şimdi, her iki hükametin mu
vafakatiyle teşkil edilen muhtelit 
bir heyet vaizyeti teabit ve icab 
eden tedbirlerin alınması için bir istifa eden lngiliz zabiti hadise 

hakkında ne anlatıyor 
anlqma zemini hazırlayacaktır. 

Mahallinde vaziyeti planla teabit 
eden Türle heyeti bu planlara ıl
re bir proje ile alınması lbım , .. 
len tedbirler hakkındaki noktal 
nazarımızı teabit edecektir. Bun
dan ıonra her iki taraf heyetleri 

Sarda beynelmilel polisten 
bir lngiliz zabitine hallan hücu
mundan ıonra gelen haberlere 
bakılırsa, lngiliz askerlerine kar-

. 
ıı vaziyet tam manasiyle tabii 
değildir. 

lngiliz gazetelerinden Deyli 
Heralda göre, beynelmilel Sar 

.. ·-·-··--·-··-·--, ..... _ .. _,, ___ ""'!!' poliıinden lngilizlerin oturduğu hudud civannda en müaaid bir 
yerde toplanarak anlatmayı yapa-Sadakai 

fıtır 
En iyi iyi son 

Buğday 13 11 10 
Arpa 20 16 O 
U züm lo.i 78 65 
Hurma 312 260 O 
Hava kuvvetimizin yükselme ve 

artması için her türlü yardımın ya-

l pılması yurd borçlarımızın en ileri 
gelenlerinden olduğundan diyanet 

1 
işleri reisliğinden verilen fetvaya 

ı göre sadakat fıhr ve zekat ile mü· 
kellef olanların tayyare cemiyetine 
yardımda bulunmalan ilan olunur. 1 .• 

latanbul MüftllalJ • 
M. FEHMİ 1 ··-----· .. ----·----··-·-

Ekselsiyor otelinin bulunduiu ye-
re halk durmadan toplanmakta
dır. 

İngiliz Aakerlerinin her görü- ıf 
nüıünde, halk araamda yavq 
ıeale hop gitmiyen sözler sarf. 
edilmektedir. lngiliz yüzbquı 
Coıtiı'le birlikte ayni otomobilde 
bulunan ve yüzbaşı Costiı yaya 
kaldmmmdaki kadına çarpbğı 

zaman halkın hücumuna uğrayan 
Alman kadını da aynca bir meıe
le halindedir. 

caklardır. 

ITALYA 
12 adayı 

Tahkim etmedl
aını söylüyor 

Roma, 22 (A.A) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

On iki adada ltalyan kara, 
deniz ve hava güçlerinin birik· 

' 

lnıiliz askerlerinden her han- il tirildifine dair yabancı P· 
gi biriyle arkadaılık eden Sar zetelerin verdikleri haber dojru 
kızlarmm "bu hareketlerini yan değildir. 

·-------------------------.(Devamı 6 mcı da). 
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Buğday kanunu 
değişti 

Hariçten gelecek un
lardan resim alınacak B •• t •• d ı ti J 
tay~:~-::·Bı:yi~~::·:!i.ı~7::~ u un ev e er aponyaya 
toplandı. Buğday konuna kanu· k b e 1 k e ? 
nunun maddelerinde yapılmaaı hü arşı ır eşece mı 
kumetçe teklif edilmit olan de- • 
ğiıiklikleri tasvib leylemiıtir. 

Buna nazaran değiıen birinci 
madde: 

Nüfuıu 10 bin ve daha yukarı 
kasaba ve ıehirlerdeki umum de
ğirmen ve fabrikatarla nüfusu 10 
binden atağı olan yerlerdeki fab
kilalarda yapılan veya ecnebi 
memleketlerden getirilen her tür· 
lü buğday ve çavdar unları ve ir 
mik. 

Nüfuıu 10 binden aıağı olan 
yelerde ki, fabrika tabiri ile itle • 
tici kuvveti ne olursa olsun vals 
veya el tertibatını veya her ikisi -
ni havi olan fabrika ve değirmen
ler kasdedilmiştir.,, 

Memcleket içerisindeki fahri • 
ka ve imalathanelerde yapılan ve 
yabnncı memleketlerden getirilen 
her türlü bisküvi, makarna ve 
tebriye .• 

Buğday koruma karşılğı ver -

risine tabidir. 
Nüfus miktarlarının tayininde, 

28 Te!rinievvel 1927 tarihli nüfuı 
sayımı esastır. 

Şehir banliyo ve sayfiyeleri be· 
Jediye hududu dıtında bulunaalar 
dahi tehir dahilinde sayılırlar. 

Köylülerin nüfuau 10 binden 
yukarı kasabalar içindeki değir • 
menlerde öiütecekleri unlar ver • 
giden müstesnadır. 

V erwi; b~day ve çavdar un -
larmda 72 kiloluk gayri safi sik • 
lette birinci nevi un için çuval ba
tma 150 kurut, bu neviden sonra 
gelen neviler ıçın çuval ba -
~ma 100 kuruıtur. Birinci nevi u -
nun evsafı İktisat ve Ziraat V eka
letlerince müf tereken tayin edilir
ler. 

Makarna, tebriye, pisküvi f ab
rikaları kullandıkları unları ken • 
Ctileri yaparlarsa bu unlardan da 
birinci nevi itibariyle vergi alınır. 
Makama, ,ehriye, irmik ve biskü
vilerin vergisi kilo başına 2 ku • 
ruıtur. Vergiye tabi un fabrika ve 
değirmenleri çuvallarmı 72 kilo -
luk olarak hazırlamaya mecbur • 
'durlar. Bu mecburiyetin tatbikine 
imkan görülmiyen kassba ve fe -
birlerde Maliye Vekili hükmün 
tatbikini münasib müddetle ge • 
ciktirmeğe salahiyetlidir. Bu tak-

dirde 72 kiloluktan artık veya ek
sik çuvalların vergisi yukarıki nis
bete göre hesab1anır. 

Bay Yevtiç'in 
Beyanatı 

"iyi iş takib ettiğime 
emin bulunu

yorum,, 

Belgrad, 22 (A.A.) - Yeni 
Baıbakan Bay Y evtiç dün akfaJJl 
gazetecilere §Unları söylemiştir: 

" HükUmetin çalıtması hakkın
da beyanatta bulunamam. HükU
metin beyannamesi bu hususta 
lüzumu olan malumatı verecektir. 

Kabineyi genif salahiyetlerle 
kurmak vazifesini üzerime aldı -
ğım dakikt.dan beri §İmdiye ka
dar bir kenara veya muhalefete 
çekilmit olan siyasal adamlann 
da it birliğini temin için bütün 
imkanları venneğe çalıştım. Ken
dileriyle görüttüğüm bütün ıah -
siyetleri, göıterdikleri tehalük ve 
iyi niyetlerinden ötürü tazimle 
yadetmeliyim. Şurası ehemmiyet· 
le kayde değer ki, bu görüşmeler 

esnasında devletin teıkilitma ve 
devlet ve uılus siyasasımn ana hat· 
lanna dair zihniyetlerde fark gör· 
medim. Bu da hükUmetin ileride
ki faaliyeti için olan nikbinliğimi 

bilhassa kuvvetlendirmektedir.,, 
Bay Y evtiç, iyi yol takib et -

mekte olduğuna emin bulunduğu
nu kaydettikten ıonra sözlerini fU 
suretle bitirmiıtir· 

"Anlqma ve it birliği ıimdiye 
kadar Yugoslav Dıtitleri siyasa· 
aının baıbca vasıfları olmut ve 
i~ neticeler vennittir. 

4.rzum en kısa zaman zarfın
da ~ siyasada beklenen neticelere 
erişmektir.,, 

Marinanın babası 
Deyli Telgraf gazetesinde o· 

kunmu§tur: 
lngiliz kralının oğlu ile yeni 

evlenen Prenses Marinanın baba
sı hastalanmıştır. Karısı ile bir· 
likte Belgrada dönecek ve orada 
kendisine bir apandisit ameliyatı 
yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Prensesin 
babaıı fena halde hasta değildir. 
Ameliyat kendiıinf' bir müddet 
evvel tavsiye edilmiş, fakat kı. 
zının düğünü dolayısiyle geri 
bırakılr.ı : ~h. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japonya- K• , 
nm Vatington antlaımasının bo- lrOf Un ölümü 

tahkikatı 
zulmut olduğu bir telgrafla Va
tingtondaki Japon sefiri M. Saito
ya bildirilmektedir. M. Okada, 
dün İmparatordan bu karan ona-·Katll zinoviyel taraf

masını rica etmittir. ltarıarının tethlş gru-
Londra, (A.A.) - Burada ıöy- b 

lendiğine göre, Amiral Yamomo· una mensupmuş 
ta, Londrada ikametini uzatmıya- Moskova, 22 (A.A.) - Kirof· 
caktır. Çünkü kendi dütünceleri- un öldürülmesi meselesinde ilk 
ni lngilizlere kabul ettirememit- tahkikat 20 Kanunuevvelde bit • 
tir. Bilakis İngilizlerle Amerika- mit ve it Sovyetler birliği yüksek" 
lılar arasındaki anlatmanın her ıurasının Askeri kollejine veril -
zamankinden artık olduğu aanıl • mittir. 
maktadır. Bir de büyük Okyanu • Tahkikat sonunda, 1·12 tari • 
sa ait bütün meselelerin görütü - hinde menfur cinayeti yapan 
leceği deniz konferansına Alman - Nikolaef'in Leningrad'a eski Zi • 
ya ile Sovyet Ruııyanın da çağrı - novyef muhalefeti azası tarafın • 
lacağr bildirilmektedir. dan kurulan gizli bir Sovyet a -

Fransa, Japonya 
nın fikrinde mi? 

Paris, 22 (A.A.) - Reuter a -
jansı muhabirinden: 

iyi haber alan Paris mehafili, 

Fransamn da, Japonya gibi, Va • 
şington antlaımasmm bozulması 
lehinde karar vereceğini söylüyor· 
lar. 

Paris, 22 (A.A.) - Dıt itleri 
bakanlığı bildirmiştir: 

F ranaız hükumetinin Vaşington 
antla§masını bozmayı tasarladt
ğın adair olan duyum as1lsızdır. 

Paris, 22 (A.A.) - Dıt ve de
niz konuımalarına dair ayan mec

liıin"de yapılmıf olan bildirimden 
ıonra alakadar bakanlan bu me-

sele hakkında dinlemeye karar 
vermitlerdir. 

Dıt ve deniz bakanlan dün bu 
encümenlerde Fransız deniz işle
rini anlatmıtlardır. Encümenler 

leyhtarı tedhit grupuna mensup 
olduğu anla9ılmıttır. 

Kirof'un öldürülmeıi sebebi, 
bu grupun Sovyet hükUmet idare
sini bozmak suretiyle Zinovye • 
vist ve Troçkiıt fikir içinde bir 
değİ!iklik yapmak isteğidir. 

Kirofun katline gelince, bun -
daki hususi tebeb, Kirofun eski 
Zinovyef grupuna fiki; ve siyasa 
itibariyle meydan okumasıdır. 

Nikolaef ifadesinde muhalefetin 
Kirofla halledilecek huıusi hesap· 
lan olduğunu, çünkü K1rofun Le • 
ningrad muhaliflerine karşı mü -
caaele açmış ulunduğunu bl1dlr· 

mittir. 
Tevkif edilenlerin hensi eski 

z:novyef muhalefete geçt1kler i
çin fırkadan çıkarılan ve fakat 
sonradan hükumet ve fırka ile 
tesanütlerini b=Jd;rdikleri için yi. 
ne geri alman kimselerdir. Niko· 
laef de fırka ir. ... ~batmı bozduğu 

için 1934 batında çıkarılmıt ve i· 
ki ay sonra P.ene ahnm•ştı. 

bakanların bildirimlerini 923 Va- BayPrioce'in Hldüriil-
tington antlaımaıının yapıldığı dil \J il I ) 
sırada güdülen ıiyasaya uygun g an aşı ıyor 
görmütlerdir. Paris, 22 (A.A.) - Staviski 

F ranıanın silahları bırakma 

için köklü bir belge olacak bir uz
latma meydana getirilmesine ta-

raftar ve bu urala bağlı bulundu-

ğu anlaşılmaktadır. Fransa üç de. 
niz devleti arasında yapılmıt olan 
konuımalara girmemit olduğun-

dan kendisinin deniz meseleleri 

hakındaki dütünütlerini bildir· 

mek fırsatını elde edememittir. 

meselesi hakkında tahkikat yap
mıya memur komisyon. sıhhiye 
eksperlerinin ve bilhassa profesÖt" 
Balthasarın raporlarını ctinlemiş

tir. Profesörün vermit olduğu ra
porda mü,avir M. Prince';n kendi 

kendini öldürmüt olmasının tıbben 
mümkün olmadığı ve kendisinin 
demir yoluna bağlanmaztlan önce 
zehirlenmit bulunduğu bildiril
mektedir. ihraç. ve sevk istasyon1anna ve 

mübayaa ~rkezlerine uznl• olub 
icra Vekilleri heyeti karariyle ta. 
yin edilen yerlerde, vergi nisbetini 
yüzde 50 ye kadar indirmeye hü
kümet snlahi,,etlidir. 

[_S_a_b_a_h_~_a_z_e-te-l-er-i-~ diqorlar? 
KURUN - Asım Us'un buyünkü j Yazıda ltalya ile Fransanın umu· 

Mordovyada bir cttm- baş yazısı Yugoslavyadaki kabine de- mi vaziyetini tetkik ettikten sonra 

hurlyel kuruldu ~lşmesinden ba~setmc~•te~ir: llk ~er bunların anlaşabilmesi için evvela 1· 
Moskova, 22 (A.A.) - Mor- kımdan Uzunovıç kabınesının degış- falyanın Yuooslavyaya teminat ver· 

dovya mıntakasında, halkın iste· ~es!b~"~0.~1~.vya siyasetin~n,.dcb~işm~ j meslnin lüzumunu, sonra ltalya - A· 
sı gı ı gorunuyorsa da ycnı na ınenın t •ı . t d k 

ği veçhiıe, muhtar Sovvet ıosya • y . . 1 vus urya - " acarıı an arasın a a · • 
•J evtıç tarafından yapılması bu endr t d"l · 1 R lt"lJ!ı · i 

1. h · ·kurul O w w c ı mış o an oma ı ,unamesın n 
ıst cum urıyetı muıtur. rta feleri ko1.-unden kesecek bir mahiyet· 

Volga mıntakaıına dahil bulunan tedir. 
bunlann bir çoğu Mordovyalı ve Yevtiç'in ayni zamanda hariciye ve
Tatardrr. lnkrlaptan evvel bu mm· kaletini de eline alması gerek Balkan 
taka çok geride idi. Ve halkm an- ve gerekse diğer itildllarda l'ugoslav
cak yüzde 12 si okumak ve yazmak yanın katiyyen inhiraf elmiyccciğni ~ 
bilirdi. Şimdi büyük bir ilerleme pat eden en büyük delUdir. Bu itibar 

feshl, en sonra da Afrika vaziyetinin 
halli icap ettiğini SÖlJUİlJOr. 

JJ!ILLIYET - Bugün Amerlkadaki 

silah fabrikatörlerinin çalı~masından 
bahsedirıor. Bu müesseselerin bir ter 

kım hilelerle devletleri harbe kışkırt· 
tığını r:e bu yüzden milyonlar kazan-la yeni kabine cok f yl ve yerindedir. 

Jnevcuttur. Sanayi genitlemittir. CUlJIHURIYET - Yunus Nadi bu' dığını söyledikten sonra son zaman -
Cumhuriyetin merkezi olan Sa· günldl baş yazı.ıına •Fran8ız - /tal· 

rans' da yedi >:ükaek okulak var • I yan anlaı:nıasının zor yanı nercde-
Clll'. - dir,,., serldvhasını koymuştur. 

tarda Amerika Rcisicüm/ıuru Ruzvel
tln çok yerinde bir müdahalesile bu 
dalaverelerin ortaya çıktığını ilar•e e-

diyor. Ruzvclti de bu inıani hareke
tinden dolayı alkışlıyor. 

ZAIJIAN - Zaman imzalı yazı bu • 
(IÜn lJI aarif Veldlinin sözlerini esas 
mev::u olarak almıştır. Yamında ge • 
çen ıene ıınıfta kalan taleb<'lcrin faz
la olduğunu söı•ledikten sonra bunun 
ör.nm• neçmek ;,.in mpfı·fp>J m"ttrle~ine 

çok ehemml1ıet rermemizin lüzumlu 
olduğunu 11öylüııor. 

AK.C?AJJI - Uç yıldız imzalı ,tazı 
Dailrl Herald 11azetesinin ncşrettiiii 

urırlurma 11azılrrrr tenkit edirıor. Ve 
Tiirkirrenin on iki ada karşrsrnda hir 
hir tahfclm'J'f uarımadıt1ını un•ı11or. Ve 
b" 1Jeı·;ldeki uydurma haberleri ten -
kit edi•ror. 

SON POSTA - Başyazı yoktur. 

23 Birinci kanun 1934 
=-

Yunan kabine· 
sinde bir istifa 
Adliye bakanı bay 

Talyadoros çekildi 

Atina, 22 (HABER) -Adliye 

bakanı bay T alyaduros istifa et • 
mittir. Girid umumi ,·alisi bay A· 
postikis de istifasını verm:§tir.Ka· 
binen:n pazartesi günü yenilen· 
mesi muhtemeldir. 1 

Atina, 22 - Baıbakan baY. 
Çaldaris, kabinenin dünkü top • 
lantısında kab·nede deiitiklikler 
yapmağı kestirdiğini ve iıtif aları
nı emrine anık bulundurmalarını 
bakanlara söylem=ıtir. Atina avu • 
katlarından bay Çokalasın iç, iç 
bakanı bay Hlosun adliye ve öko
nomi bakanlığı danışmanı bay 
Stefezyopulosun ökonomi bakan • 
lığına getirileceği söyleniyor. Baş 
bakanın yanna kadar bu değitik
likleri b:tireceği sanılıyor. 

Atina, 22 - Geçen sene bay 
Venizelosu öldürmeğe kalkışını~ 
alanlan muhakeme edecek olan 
jüri üyelerini korkutmak için diin 
Pirenin muhtelif yerlerinde atılan 
dört bombadan başka bugün sa -
bahleyin gene Pirede beşinci bir 
bomba daha atılmış ve bombanın 
patlarken kopan gürintü~\nden 
dolayr, bir avukat bayıJarak ku • 
lağı sağır olmuştur. 

Zabrta, şimdiye kadar yaptığı 
bütün araştırmalara rağmen tet .. 
hişçileri henüz yakahyamamıştır. 

Atina, 22 - Geçen yıl bay Ve
hizelosu öldürmeğe kalkışmış o .. 
!anlar başta eski polis müdürü 
Polihronopulos olmak üzere bu • 
gün Pirede başlanması kestirilmiş 
olan muhakemlerini geciktirmek i 
çın rırc agrrceaı muııhcınc~· &.uY 

lan aleyhine reddi hakim davası 
açmışlardır. 

Reddi hakim davasını görmek 
için temyiz mahkemesi gece top ., 
lanmış, fakat müddeilerin i1eri 
sürdükleri şahidleri, bütün araş • 
tırmalara ra!tmen bulup da mah " 
kemeye götürmek kabil olama " 
mıştır. 

Atina, 22 (Haber) -Temyiı 
mahkemesi suçluların reddi hakinı 
etrafındaki müracatlarını reddet• 

ti. 
Muhakeme bir buçukta bada • 

dı. Jüri heyetinde on sekiz ki•İ 
yoktu. Muhakeme baıka güne 
kaldı. 

Buda peşte' de 
Kokain salgını 

Budape~te, 22 (A.A.) - Uyıı'" 
turucu maddeler ticareti günde1' 
güne artmakta olduğundan zabıt' 
bütün hastahane ve sanatoryu111" 
lardan kolaylıkla zehirlenebilece1' 

hastaların sa~ısını bildirmesini İf" 
temiktir. G;çende üzerinde kO" 

kain bulunan otuz kadın yakalatı• 
mıttır. Kokain ve buna benıet' 
maddeler kulandan otuz kadar e~ 
meydana çıkarılmıştır. 

Habeş tebliği 
Paris, 22 (A.A.) - Habeti•~" 

elçiliğinin bir bildiriminde 1ga8 
yılında ltalya ile Habeıistan _,,.. 
sında yapılan bir antlatmaya gar' 
Walwal'ın Habet topraklan içİIJ' 
de olduğunu ve bu yerin deniz Jıe" 
nanndan 400 kilometre uzal<D bit' 
lunduğunu, ltalyan ımmnın iti 
denize 300 kilometre uzakta ~ 
lunduğunun teıbit edildiii bil ,.. 
rilmektedir. 

-
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!enim '1:.ii.tüşiiffı~ 
ı::ws "-" ı:a:waa ııwwwz -

Dile dair bir 
ankete cevab 

ll F.ski Darülfünunun eslti emini 
d~y lsı:nail Hakkı, "Yeni Aadam,, 
P 1Ye bir mecmua çıkarmaktadır. 
ek çok münevverlerin takib etti

ği hu düşünce kaynağını, benim 
0kul'Uculanmdan <la bir haylisi
ilin ihınal etmediklerini umuyo
l'lıın. Fakat, ne de olsa, mecmua 
te gazete ayrı ayn ıeylerdir. 0-
11\ın için, iıter istemez, ekser kari-
1ertnıizin ayn ayn olmaıı zaruri
d' ır. 

Bir yandan Yeni Adam'ı kendi 
~rilerime tavsiye ederken, diğer 
ltraftan da, Bay lsmail Hakkı'nın 
ı.ıektubla sorduğu suallere burada 
Ct\>ab veriyonım: 

1 - Yeni dil değitimi üzerinde 
lle dütünüyoraunuz? 

53 milyon kilo 
buğday 

Bu. mevsim, Istan
buldan bu kadar 

ihrac edildi 
Buğday ihracatımız, her hafta 

biraz daha artarak, çoğalmakta • 
dır. Son yedi gün içinde lstan -
bul limanından 700 ton daha buğ
day yüklenmiştir. Bu auretle bu 
ıene yalnız lstanbuldan buğday 
ihracatı mevsim başmdanberi 53 
milyon kiloyu geçmiıtir. 

Son iıtatistiklere göre dünya 
Buğday rekoltesi bu yıl geçen yıl

kinden 550.000 vagon eksiktir. 
Maamafih bu eksikliğin fiatleri 
sağlamlaştırmadığını da ilave et
mek lazımdır. Hatta son hafta
lar içinde fiatlarda umumi bir dü
fiiklük de görülmüştür. 

Komşularımıza gelince; Bul
garistan ve Yugoslavya bu yıl huğ 
day ihraç etm~'!'~ed;rler. 

Cevab - Bunun hayırlı bir it 
olduğunu dü§ünüyorum. Zira, oa
ltıanlıca, son §eklile iıba haline 
telrni§ti. Yeni zuhur eden bir mef
hum, mesela almancada, birtakım 
'bat Ve son eklentileri sayesinde i
ftde ediliyor. Eskiden biz de "is
\if'la,, "mufaale,, babtarına bunla 
tı Uydurarak karşılıklar arar ve 
~lUrduk. Gerçi bunu genit taba- ı\ V derisi ihracatı ve 

anlamazdı ama, gene yasak sa- yanlış rivayetler 
~ltrdı. Halbuki, her unaurumu-
~n millileştiği bu sırada, aynı Son günlerde piyasada av de-
ta. ? risi ihraç mevsimi hakkında 
t 1'2da. devam edebilir miydik···· memleket iktııadiyatı bakımından 

•asen, arabça ve farsçanm kal-
d zararlı olabilecek bazı rivayetler 
rtılınasından ve yeni harflerden 

la ortaya atılmakta.dır. Ortaya rast 
llra buna imkan kalmadı. 
Öy 

D gele atıldığı anlatılan bu sözler 
\· leyse, ne yapacaktık?... i- arasında, bilhassa Anadoluda av 
•tt ilerlemesine imkan yoktu .•• Ka-bl derisi ticaretiyle uğra~anlara yan-rh kalmıt osmanlıca ile medeni-
) lış fikirler verebilecek mahiyette 
et ailesinin diğer milletleriyle at 

L olanlar da vardır. 
"§1 beraber gidemezdik ..• 

Bu yanhs haberler da'1& ziva-
la Bakınız, bir "im,, ve bir "el-ıe1,, de Sovye..t Rusya ile olan Clearing 

kk:.. lıııf'Tncl11n ""' •Ö7.1er fqkırt- 1 d I • 1 ~ el 
~r· -uz aftna•ı o ayı11y e oara an 

· fazla miktarda av derisi kaldın • 
''Verim, saldmm, ( genit'ten:) 

lacağı düşünceıinden ileri gel -
t".el, (ki§iden, ferdi manuma:) me~edir. 
'tısel...,, s· l .ı· • b 1 T 

h I ôy enaığıne göre, u yı ür-
.t. ounlarm ... mihanik. iyetine. a ııtı-
'lltı kiyeJen en ualh dört lira (!) fi. 
ı· 12 gün lustatçemız, cemı une
'Yeıiyle değil, darp ame!iye"iyle atla 300,0~0 ( !) tilki derisi alma-

So& l • l k . z· cakmıt, Bir kerre en aşağı fiati h Qa a~ak, zengın efece tır. ıra, 
~r ·ökJe, her intiha biribiriyle böylece kestirip atmak hic b1r ti-

HABER - Akşam Poatast 

Ankara cadde
sinde bir hadise 

Saliha Halid 
Geçen gece yarısı Ankara cad

desinde Şeref sokağı ahalisini ya
taklarından fırlatan bir vaka ol-
muf, Halid isminde bir genç, bir 
evin camlarını parçalayıp kapısı
nı kırdıktan sonra ele g~çirilmiş-
tir. 

Eve taarruz eden Halidin Sa
liha adh bir karısı vardır. Son za-

Rıhtım 
şirketi 

Bir hafta sonra hil
ktlmete geçmiş 

bulunacak 
Rıhtım şirketi müdürü M. Ka

nonj'un reisliği altında, dün, Os
manlı Bankasmda, tirketin hisse
darları da toplanmı§ ve mukaveh
yi tasdik etmişlerdir. 

M. Kanonj dün kendisiyle gö
rüşen muharririmize ıunlarz söyle
miştir: 

"- Hissedarlar bu sabah top
landılar. Önce idare meclesi rapo
ru, ondan sonra da Ankarada im
zaladığnnız mukavele sureti okun
du. Bu mukavele çoklukla tasvib 
edilerek, tirketin tasfiyeye konul
masına karar verildi. Tasfiye he

manlarda aralarında geçimsizlik yetine dört kişi seçildi. Bu dört 
baş i · stennif, kadın evinden ay- kişiden Osmanlı Bankası direktö
rılmı}tır. ru M. Buvassiyer ve şirket idare 

Halid; kansmm Şeref sokağın- meclisi azaamdan M. Vivye Avru
da 20 numaralı evde bulunduğu padadırlar; 1stanbula gelecekler
baberini almıt ve kafayı tütsüliye- dir .. Tasfiye heyetinin diğer iki a
rek doğruca tarif edilen eve git- zası da gene tirket idare meclisin
miş, kimseye bir fey ıormağa lü- den Bay Burhaneddin ve benim. 
zum görmeksizin kapıya dayan- "Satm alma mukavelesi, Büyük 
mıt kırmış, camı çerçeveyi parça Millet Meclisince tasdik edilerek 
parça etmittir. re.smt gazetede çıkacaktır. Onun 

Hiç bir teyden haberi olmıyan için, §İmdilik size mukavele ahki
bu ev halkı ile o sokakta oturan- mı hakkında fazla bir §ey söyliye
lar, yataklarından fırlamıtlar, bu · miyeceğim. Ancak, imzaladığımız 
esnada da Halid kaçmıttır. mukavele, önceden Gölcükde ka-

Halid kaçarken taarruz ettiği leme alman protoirnldan hemen 
evde oturanlardan Nedim adlı biri hemen farkSizdır, diyebilirim.,, 
Halidio peıinden kotmuı ve ya- Dünkü hissedarlar toplantısın· 
kalıyarak bekçiye teslim etmi§tir. da 20 • 30 kişi kadar bulunuyordu. 

H lidin karısı aliha mesele- Öğrendiğimize göre, ~irketin esas 
yi bir gün sonra haber almıt ve 

dava açmıthr. 
Halid karakola teslim edilmiş

tir. Karısı Salihadan başka Halid
den polis ve Nedim ile aynı evde 
oturan banka memurlarından Hü
seyin ve Fazıl da dava~ıdırlar. 

POLIS1E 

itibariyle 40.000 hiHesi vardır. Ve 
hisselerin en çoğu Osmanlı Ban
kasiyle, İngiltere devlet bankası 
elinde bulunmaktadır. 

Mukavelenin hissedarlarca da 
tasvib edilmesinden sonra, tirket 
filen hükumetimiz eline geçmit 
bulunuyor. 

Sıft k . cari tahmine 11;;madı"'ı eibi Tür-
eşec tır. 

8 kivPnin ..,,lhk tilki der;._; re1·olt~- Ceket htraızı 
~~ öyle!ikle, dilimiz, 0 eski sü- si 70-90 bini aşmamaktadır. En 

Yılbaşından itibaren hükumet 
şirkete el koyacaktır. Ancak, han
gi daireye bağlı olacağına dair or
tada açık bir malfunat yoktur. lhti halinden hareki bir hale geç-

1.ltisr H d b d .. d'. .. .. ver·""'t; yılJft.,.,.y 1~0 b
0

n tilki de. 
~· · ır... em ene aş on urucu risi ihraç edebildig"'imize v..öre bu 
ır hareket? -

Sabıkalı Kenan, Rahmi ismin
de birine ait bir caket ve bir pan

talonu çahb kaçarken yakalanmış-
2 300 bin rakamı da hiç bir esua 

. ....,_ Bu değitimden beklediği- uygun de~ildir. tır. 
llız nedir? ıs Kumar 

C Türkofis, Ticaret Oda5r ve 
~· C\rab - Anlattım; türkçenin Ticaret borsası bu hafta muhtelif 

•ili \re asri bir dil olması. vasıtalarla alakadarlan bu husu. 
~ 3 - Eski dilden yeni dile geçer· 

l 
tıı ne gibi aksaklıklar ve güçlük- ta tenvir ederek bu gibi rivayet. 

tr} ı__ leri tashih edeceklerdir. 
e IUl?fıla§ıyorsunuz? -----

~t 4\rab - Hiç bir esaslı güçlük d:':;;;:"'j;;;f;;:·k:d::;;·il;~;: 
ta aksaklık yoktur. Çünkü, uğra- yerek, kusursuz ıözlüğe vardma
\t~ak gördük ki, meğer türkçe, hdır. Bunlarda da ticari maksad 
~. duiumuzdan daha zenginmİf... gözetilmemeli; halkın eline bu 1 
\llllld·k· 1 tiitıı 1 ı zorluk ar, çocukların yü- lugatları ulaıtırmak için her feda-
d eden evvel emeklemesi nevin- karlığı göze almalıdır. 

Haseki caddesinde Saffetin 
kahvehanesinde kumar oynadıkla
rı görülen Cahid, Yatar, Fehmi 

adlı üç arkadat cürmü meşhud ha
linde yakalanmışlardır. 
Arkadaşhkl 

Küçükpazarda ekmekçi fırının· 
da çalıtan Halile ait e§yaları , ay
nı fırında çalııan Satı çalmıf ve 
yakalanmııtır. 

Eld:ven hırsı zı 
trı b ı 1 
4 aı angıç arıza arıdır. 6 - Yeni dil oluşunda, ö;;reti- Sabıkalı Abidin, dün a~çı Me-

Şirketin, memurlar nizamna
mesine göre, bugünkü memurları 
tazminat alacalı:lardır. Şirketin 
memurları 260 kadardır; çoğu 

Türktür. 
lstanbul rıhtım ve antrepol~r 

,irketinin 4 - 5 anreposu, iki tane 
büyük rıhtım hanları, bu hanların 
arasında diğer bir kaç küçük han
lar, idare binası ve buna benzer 
hayli emlaki mevcuttur ki, hepsi 
hükUm.ete geçmi~ bulunmaktadır. 

Tasfiye işlerinin altı aydan bir 
seneye kadar sürebileceği zanno
luyor. 

Şeker kaçakçılığı 

3 
-=-

'ile o.at!, 'ile t10A. 
-._ ..-=ıswwwa ~---- --~ 

Tehlikede vapur 
İmdad 

Atlas denizinin ortasında, bir 
küçük gemi için, timdiye kadar 
görülmemiş büyüklükte bir im • 
dad kafilesi gelmittir ..• 

1120 tonluk Sisto isimli Nor • 
veç gemisi, di!ımenine arız olan 
bir sakatlık yüzünden dört yana 
verdiği S, O. S. İfaretinden son
ra yetişen gemilerin listesi şu-
dur: 

1 - Nevyork (21887 ton.) 
2 - Avrupa (49746 ton.) 

3 - Prezident Harding 13.869 
ton. 

4 Vaşington (24289 ton.) 
5 - Marhatan (24289 ton.) 
6 - Beyverdeyl (9957 ton.) 
1-Oranya (13984 ton.) 
8 - Mobiloyl gaz kemisi 

(5090 ton.) 

<> 
50 Bomba! 

Kübadan bildirildiğine göre, 
Havanada bir gecede 50 bomba • 
nm birden patlaması, hükumet 
mahafilinde yapılan tetkikat ne
ticesinde, bir ihtilal eseri olarak 
görülmektedir. 

Patlama esnasmda dokuz kiti 
yaralanmış, 100 kişiden fazla a
dam tevkif edilmiştir. 

<> 
H'adın mUddelumumf 

Gudkova isminde 21 )atmda 
bir genç kız, Leningrad müddeiu
mumiliğine tayin olunmuttur. 

Kız kaçıranlar mah
kt\m oldular 

Ağır ceza mahkemesinde dün 
\"erilen kararlar arasında Nebile 
isminde bir kızı kaçmiiala tete'l> • 
büsden auçlu Saim, Enver, Meh • 
med ve diğer Mehmed isimlerin • 
de dört genç de dörder ay müd • 
detle hapse mahkUın edilmişler • 
dir. 

lhtllAs suçlusu 
Silivri kazası idarei hukukiye 

tahsildarı bulunduğu sıralarda top 
ladığı elli iki lira parayı yemekten 
ve bazı mükelleflere ıahte mak -

buz vermekten suçlu Muıtaf a adlı 
bi" gencin dün ağır ceza mahke • 
mesinde muhakemesi bitirilmit ve 
kıuar kendisine bildirilmittir. 

Mustafa, bet ıene müddetle a -
ğır hapse konulacak ve üç sene de 
devlte hizmetine giremiyecektir. 

l{llltilr mildilrtt 
Kültür müdürü Haydann me

zuniyeti bitmiştir. Yarından itiba
ren vazifesine baılıyacaktır. "" 

imtihana glrmlyen 
berberlere ee7a dill - Türkçeyi bütün yabancı cilerle gazetelerin rolü nedir? cide ait bir çift eldiveni çalıb ka-

dir;rden kurtarmak elimizde mi- Cevab- Öğreticilerin rolü. yal- çarken ele geçirilmiştir. suçluları Berberlerin imtihan müddeti 
Bulgaristandan memleketimi • çoktan bittiği halde timdiye kadar 

ze, hileli surette şeker sokmaktan ancak bin kadar berber imtihana 
suçlu Selahattin, Rıfat, Galib ve: girmiştir. Halbuki lstanb~lda dört 
Burhanla yedi muhacır hakkında bin berber olduğu söylenılmekte • 
muhafaza baş müdürlüği.i tarafın.I dir. 

(Va-no) 

C nız mekteblere def!il, yaşım batı· Cam ~almı' ı 
l>tll e\'ab - Türk dilinin bir çok nı almı,lara da bir kolayını bulub 

ar ·b· · · Sabıkalı hırsızlardan Adil, dün 
bo'- sonra almanca tertı ı mı, · d·1· ·... kt. G l · ,, ~ yem 1 1 ögretme ır. a"Zate erın arkasında bir sandık cam tatırken 
llı • a fransızca tertibi mi olacağı- rolü, halka "Yazılanları anla-
.1 ftındid k · k ·· ı yakalanmı• ve yapılan tahkikat \{' en estırme guç o ursa mıyoruz ! Artık gazete almıya- ~ 

' bu ·d· · · netic~sinde Adilin bu camları bir doii gı ışın ''püritanısm,, e hm!,, dedirtmem ektir. I 
"tu oldu... .. ··1·· y · ı camcı dükkanından çaldığı an a-

~i\nc gu goru uyor. anı, a • 7 - Yeni dilden şiir, edebiyat . . . . . 
b' L a.da oldug"'u gibi her kelime- k k k b d k .d. .. şılmış, kendısı adlıyeye verılmış-
"' 1te d' ' 1 azanaca mı, ay e ece mı ır ! . 
itti ? 1 köklerimizden, kendi ek- Cevab - Slavyanca yazılırken, ı tır. 
~ lllızden yaratmağa çalışaca- R 1 d d h" d.b k d -------------
·~. 1 us ar an a 1 e 1 çı mıyor u. nıı111ııı1ııııııııın111 111ııııtmıııınıııııııııımııııııımııııııııııııııııııııııııı 
S _ Y • .• •• .. ..... fl1.r;: ru•r.a yazan Pı•ılm dahi edib FiTRE _ ZEKAT 

)~il l enı Turk sozlugu nasıl oldu. Onu da baska büyük şair ve 
,.. 

2 malıdır? • 1 tak•b tt• Fitre ve zekatınızı bir kişiye 
'-'e\' b na'>1 r er ı e ı. 

)U d a - Yeni Türk sözlüğü, Osmanlıcanın arık1ığından türk vermekle, olsa olsa onun en çok 
b~~l e. YÜz kusursuz olacak diye çenin geni~liğine çıkarken aynı üç beş günlük yiyeceği çıkar. An· 
d etılınenı r d • • <!rı bi e ı, tarama ergısın· manzara ile karşılaşmamız çok cak bunlan Tayyareye veriniz. 
~ı raz daha ··t k"' ·ı b. ,_.'1c mu e amı ır eser muhtemeldir. Ulusal itlerimiz baıarılır. 

çıkardınalıdır. Böyle, eser· 

dan hazırlanan fezleke diin akşam imtihana girmiyen berberler 
geç vakit sekizinci ihtisas müdde- hakkında belediyece bir lrarama
iumumiliğine vt!rilmiştir. me hazırlanmış ve kaynıakamlık

lara bildirilmİ§tİr. Bunlardan bet 
liradan yirmi beş liraya kadar p .. 
ra cezası alınacak veya aanattan 
menedilecektir. 

Tünel kayışları 
Tünel kayışlarının ve arabaların 

elektrikli firenler·nin denemesi 
yapılmış ve müsbet netice alın-

mıştır. 

Kayışının kopması anında elek
trikli firenlerin, nihayet be§ metre
de vagonlan durdurabilecek kabi
livette oldukları anlaıdmışbr. 

General Seyfi 
Bir hafta kadar önce şehrimize 

gelmiş olan gümrük muhafaza u· 
mum kumandam Gener:ıl Seyfi 
dün akşam Ankaraya gitmittir. 
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BÜYÜK DENİZ ROMANI • 

~ T: 50001-=ı Şabla Yavrasa ~ MUellifl: ömer Raza 

-84-1 Yazan: KAFLI no.34 1 
Üçüncü cümlenin manası 'ço • 

cuk keki yiyecek,, dir. Buradaki 
fiil "will eat,, yiyecek manasın -
dadır. Ve fiilin istikbalde vuku 
bulacağını anlatır. 

Yazan: 
Aka CiUndUz "o. 51 

Alma ve ba~ka dile çevırme 
Devlet vasasınca koıu 'udur 

Planını tatbik edebilmesi için 
sarhoş olmaları lazımdı 

- Küçük Zeus ! dedi. Eğer ağ
zını pek tutmak ve Omikro gibi 
çalıımak gücünü kendinde bulu • 
yorsan yarından tezi yok enstitü • 
de ... Hayır enstitüde değil, benim 
laboratuvarımda çalışmağa baı • 
larsın. 

yapb. 

- Oldu, artık. Sonuna bakal 
Bunu derdemez içinden gül 

ve içinden konuıtu: 

Ali reis, yemek zamanını müm 
kün olduğu kadar uzatmak, kap
tan Manitelli ile ikinci kaptan ve 
loatromoya bol bol ıarab içirmek, 
hatta elinden gelirse bu otuz se
nelik fıçıdan tayfalara da pay 
vermek İstiyordu. 

Yemek çok §en batladı. 
Çok geçmeden lostromo da 

onların yanına gelmişti. 

Ali reis, yanındakilere çaktır
madan §arabma bol bol su katı • 
yor, onların susuz içtiklerini gör
dükçe seviniyordu. 

Planını sonuna kadar yürüte -
ıbilmek için onların zil zurna sar
hot olmaları, fakat kendisinin a • 
yık bulunması lazımdı. 

Mülazim Paolinonun ıen söz -
leri, serbest hareketleri, sofrayı 
idare edişi ve ikide lbir onlara gü
zel aşk hikayeleri anlatmaıı çok 
hotlanna gidiyordu. 

Tayfalar birer ikiıer kaptan 
kötkünün kapı.ama ve yanlanna 
toplanmışlar, dinliyorlar, otuz se
nelik Kıbrıs şarabının nefis koku
siyle yarı sarhoş görünüyorlardı. 

Genç müliizim bir aralık ayağa 
kalktı: 

- Muhterem kaptan, tarabı
nız o kadar nefis ki, Fransa kra. 
lının sarayında bile bunun bir eşi
ni bulamayız... Bana izin veriniz 
ondan birer bardak geminizin 
bu arslan yürekli tayf alarma au
nayım... Türk ..,ahkçrlarını avla-

tmak lmru~hda onların çok ıbüyük 
hizmetleri geçti .. 

- Fakat .. Nasıl olur, dostum?. 
Sonra? .. 

Kaptan sözüne devam etmek 
istiyor, fakat bir türlü beceremi -
yordu. Eğer meydan verecek o
lursa mülaizm Paolinonun istedi • 
ğini yapmayacağı belli idi. 

Ali reis bunu anlamı§tı. 
ikinci kaptanla lostromonun 

yüzlerine haktı.. Onlar gülümsü
yorlardı. Hele lostromo, Ali rei
sin kulağına doğru aokulmuf, ke
keliyerek şunları fısıldamıştı: 

- Doldur, içelim!. Oldu ola
cak!... Manitelliye kalırsa bize 
denizin suyu kadar şarabı olaa bir 
d 1 . . ' am asını ıçırmez .... 

ikinci kaptan timdiden uyuk
luyordu. 

Paolino da baıında bir ağır -
lık duyuyor, fakat artık içmiyor
du. 

Bütün tayfalara doldurup dol
durup tarab veriyordu. Sonra da 
ilave ediyordu: 

- Venedikte .aize bir ziyafet 
çekeyim de görün!... Şarabı bar
dakla değil, fıçıdan içireceğim ... 
Herkes bir fıçının dibine uzana -
cak, ağzını onun musluğuna çevi
rip açacak, patlayıncaya kadar 
içecek!. Nasıl?. Geliyor musu • 
nuz?.. Benim davete geliyor mu
sunuz?... Şimdiden, hepinizi ça -
ğırıyorum. 

Kaptan ManiteJli, omuzuna 
düten başını zorla ikaldırdı. ikin
ci kaptan bir atk farkısı mırılda
nıyordu. Lostromo fırsat budur 
diyerek üst üste ağzına kadar c':ol
durduğu ala Kıbrıs tarabını göv
deye indiriyordu. 

bunu! .•. 
içlerinden bir ikisi: .. 
- Fakat, yarın kaptan haber 

alırsa! .. 

İngilizcede zaman tasrifleri 

çok zengindir. Fiillerin üç 
esash zamanı vardır. 

Hal; preıent (prezent), mazi 
(past), istikbal future (fuyut
çer). 

İki kız birden, sevinçle ayağa 
fırladılar. 

- Budala! Hangi sonuna 
caksın. Y etmit bet yaıına bat 
Kartındaki insan henüz kır 
varmamı§. Yaııyabilecek nıi ' 
ki denemenin sonunu görebilet' 

Bunlardan her birinin de üç 
kısmı vardır. 

ikisi de profesörün ellerini öp
mek için eğildiler. Esoes ikisinin 
de hatlarını tuttu, sala) dolu göğ
tünün üstüne bastırdı. 

Ve bu düıündüklerini kan 
söylemekten çekinmedi. Kan 
profesörünün sakallarını oktıya 
rak güldü: 

- Nereden haber alacak!. Si
zin de hakkınız yok mu?.. Ge • 
minin kahrinıçeken, düımana ça.
tmca en önde ölüme koşan sizsi • 
niz. Sonra da her feyden mah -
rum kalıyorsunuz .... Hiç olmazsa 
böyle aras!ra gönlünüzü alsalar 
ya .. Ah, benim bir gemim olsa!. 
O zaman tayf al ara nasıl bakıldı
ğını gösterirdim.. Bir kaptanı 

kaptan yapan, gemiyi yürüten ve 
şerefe kot turan asıl onun tayfala
rı dır. Halbuki onlara çok zaman 
pay bile verilmez... Eğer ibir gün 
başlı baıına 'bir gemim olursa be
nim yanıma gelir misiniz? •.• 

Onun için esaslı zamanlar do
kuza varır. Bunlan birer birer 
gösterelim: 

O sırada elindeki bir güderi par 
çası ile küçük, boı bir elektron a
kümülatörünü parlatmağa çaJııan 
Omega girdi. Profesör: 

- Hepimizden çok siz ya,ayıı' 
dedi. Hem yaşıyacaksınız, gö 

1 - The boy eats the cake. 
Yani çocuk keki yer. 

ceksiniz. inanınız bana. 
- Falcı lığa mı batladm? 

Buna basit hal simple present 
(simpil prezent) denilir. 

The boy is eating the cake. 

Yani çocuk şimdi kekini yiyor. 
Buna continowa or imperfect 

- lıte sana bir arkadaı daha! 
dedi. Burada çalııacak? 

Omega, güzel Zeusa baktı. Şaş
kı göstermeden ıöyle eğildi: 

- Benim adını Omega'dır. Yar 
dnncıhk ederim. Senin adın Omor
fo mudur? 

- Şaka etmeyin rica ederidl-
Bu dakikadan sonra gene it! 

eskisi gibi yürümeğe başladı. ·~] 
us, arkadaıı kanbur Omikroyu )ıiJI/ 

'b kokan pansiyon odasından çelO 

Dolu ıarab kadehini kapanlar, 
onu hemen son damlasına kadar 
içiyorlar, sonra da dillerini du • 
daklarının üstünde ve etrafında 
gezdiriyorlardı. 

present (kontinyuvoa, yahud im· 
perfekt prezent). 

Yani (müstemir yahud gayri 
tam hal) denilir. 

(3) The boy hu eaten the 
cake. 

Prof eaör ilkkez gülümsedi: 
- Neden Omorfo olsun? 
- Bir Omikro var, bir de Ome-

ga, olsa olsa bu da Omorfo olur 
sandım da ... 

kendi evine almı§tı. Kanbur, pr' 
f esörün onayını alarak her gizli 
Zeusa açık açık anlatmıttı. iki ~ 
küdet her gün erkenden kalkt • 
yorlar, profesörle beraber labo 
tuvardan içeri giriyorlardı. 

- Ah, sizin gibi ıbir reiaimiz 
olsa, bizim böyle bezirgan gemi· 
sinde işimiz ne?... Korsanlık e • 
derdik.. Denizler o kadar genit 
ve yağma edilecek mal o kadar 
çok ki... Bir kaç yılda hepimiz 
zengin olurduk .. 

Yani çocuk keki yemiftir. 
Buna tam bal perfect present 

"(perfekt prezent) denir, 

- Omorfonun ne demek oldu
ğunu biliyor musun? 

- Bilmez olur muyum? Omik
ro, küçük (o) demek, O mega, bü
yük (o) demek .. Bu da güzel (o) •• 

- Neyse, senin dediğin gibi ol
sun. Sen Eletronometreye baktın 

Üniversite ve üniversitelilet• 
Zeus enstitüsü ile hiç ilişikli ol' 
muyarlardı. Enstitünün labo,_ 

(2) The boy ate the cake. 

Yani çocuk keki yedi. 

tuvarlarında çalıtanlar sanki , 
ka bir acundan gel mit yaradı1', 
lardı. Onlarla az çok alay da edf 

Bu sözler Karlonun can dama
nna dokunmuftu. Harb ve kor • 
san gemilerindeki günlerden bahs 
ederek, herkesin ağzını sulandı • 
ran vakalar anlatıyordu. 

Saat yürüyordu. 

Buna basit mazi aimple past 
(simpil past) denir. 

The boy was eating the cake. 

Yani çocuk keki yiyordu. 
Buna imperfect past (İmper-

mı? 
- Baktım. Saat 8, 15 de K 734 

üzerinden M. 15 radyomül göste
riyordu. f ekt past) yani nakıs mazi deni • 

·- Omikro! Küçük Zeusa labo
~~~--~-h-~~---~ l'atava'rı ~gcztıır. u'ıı~nı~ &:ırt."CJDl .. 

lir. 

The noy had eaten t e cake. 
mizi anlat. Yani çocuk keki yemiıti. 

, 
yorlardı. Onlara ''Esoeı mani', 
tırının külahsız keşifleri,, diyot 
lar ve derken de gülüıüyorlardı
Hele prençip laboratuvarında ~ 
hıan iki kızla büsbü~n zeki.~ 
lerdi. Kanburun eskıdenberı ~ 
·· ~ .... t .. ırdi· Omikro. Fakat1" 
aydanberi ona bir güzel kız d• 

ikinci kaptan bir kenara uzan
dı. 

Kaptan Manitelli ne kadar ol
sa eski kurdlardandı. Bir aralık 
doğruldu ve Karlonun sözünü ke
serek: 

- Suı ulan!... Senin marta
vallarını dinliyecek değiliz .. Su
rata bak da süngüye davran!.. 
Görenler ailah için söylesinler ..• 
Bilıniyen de Barbaroslara Akde • 
nizi haram ettiğini sanacak ıe • 
. ' nın .... 

Artık gidiniz demek istediğini 
Buna perfect past yani tam sezen kanbur Zausa göz ışmarı et-

mazi denir. ti, çıktılar. Profesör yalnız kalın-
(3) The boy Will eat the ca koltuğuna yaslandı. Bugünü-

cake. zerinde bir tenbelliği vardı. Bir· 
yani çocuk keki yiyecek. birine aykın duygular içindeydi. 
Buna ·basit istikbal simple fu. Sevinmek istiyordu. Gülümsemek 

ture (simple fuyutçer) denir. istiyordu. Kirpiklerinin dibi ya-
The boy will be eating the nıyor ve damla damla ağlamak is-

tılmıttı. 

Ordinaryöslerden kapıcılst' 
kadar herkes şa§ıyordu Bu k•' 
dar güzel, genç ve bilgili bir k~ 

. b. f .. .. ysf 
ipihtıyar ır pro esorun ne 
tığı belli olmayan lot bboratuf' 
rına ne diye kapandı? 

- Belki sevdalıdır. 1' 
- Sevdalı olan poyraza ç"' 

cake. tiyordu. Evler, barklar birer birer hava alır. 
'(Devamı var) sönüyor. itte koskoca bir yuvadan - Ya umudu ıönmÜ§ bir tt"' 

bir tek genç kız kalmıf. Bu da dalı ise. , 

1 K ~ 1 
A 1 1 yarın ölürse bir ocak daha kapan- - Olsa bil~, seksene yakl•! 

Diye eğlendi. u .. ~ u.. ı· H n H r 1 b.l . ., •• mı• olacak. Acaba uluslar da böy- mış bir bilinmez bilim er ı gı Sonra denize, üfukta kızarmıf :r k ·,te' 
. le değil mi? Ailelerin sönüb gidit· nin - bu sözle alay etme 1 

!H olan aya, durgun denize baktı: }JY =--------------= leri zamanla ölçülebiliyor, gözle diklerini gösterirlerdi - ıape 
. -Hava ne güzel! .. Hayatım- G d k ) k 

da bu kadar güzel bir geceyi hiç eDÇ 0 tor ara görülebiliyor. Fakat uluslarınki de sör ol!""ak gerekmez i. toji• 
böyle değil. Geniş ve büyük ka - - Şu Bal kız, bakteriyo 

görmemittim... k" } b• • ld'k 1 ··d falsSJ ar 1 ır iş labalıklar oldukları için eksi 1 - den, elektromono 011 en .,,,j Gözleri Paolinoya iliıti: h 11 

ah d 
' 

leri, eksile eksile tükendikleri vaz geçse de bana vana da il , - Bravo, k raman oatum.. pi 
B d Kadıköyünde, itlek bir mahal- leri pek 0 kadar belli olmuyor. eder ya·, neye yarar ki kafası .~ enim ne iyi bir taliim varını§ a 1 p· 

de, etyasiyle beraber acele devre- Tek aileler birer birer sönüyor, u- muk sakalın bilinmez bilim erı 
sana rastlamıtım!. Bana senin gi- dı.lecek bı·r muayenehane için Be- 1 1 kü. k 0 'me ordu ordu yok I 
b . b. ·k· · ka l" f y k us ar me u , sap anmıa. "1• ı ır ı ıncı ptan azım . . o • ~ , 

d yoğlu, Asmalmısçit, Kamhi ha- oluyor. _ Bir şey değil, pembe reıı sa... Nere e o aptal Benitto? .. 
N d ., c·· · nında 5 numaralı daireye her gün Esoeı yüzünü buruşturarak kal- uracak. . ere e. .. oremıyorum... -: -" 

Benittonun baıı yanına sarkmış saat 18 • 20 ye kadar müracaat e- ktı: - Adam sende! Esoes Y d'~ 
horluyordu.. dilebilir. - Ben filozof değilim! diye ıa yaıasa daha bir iki, bileııı.e 'eı 

il. ı· 1 h 1 !m dütündü. Ben aklı ba•ında müs- be§ yıl yatar. Daha iyi; öliırı&" Ma~ite ı onu e ıy e ız ca .... ~ 
1 

· · olsr•" 
dürttü.. Zavallı adam az daha Satılık piyano bet adamım, ls:uruntuya düıecek kız da tam o mNuş, dpış~ı§ tidl~i 
boylu boyunca yere yuvarlana- kadar da çelimsiz değilim. Hadi ortaya çıkar. e e 0 sa 
caktı. Çapraz demir kadranlı Alman işine Esoes ! Koca bir insanlık se- toydur. le' 

Loıtromo, tayfalardan ikisine Piyanosu ucuz satılıkdır. ni bekliyor! Onlara gerçek ya· Prençip laboratuvarında bst O' 
baktı. Batiyle bir iıaret yaptı. Beyoğlu Tarlabaıı caddesi No: fayışı, gerçek barışı ve ölümsüzlü- türlü konuşuluyordu. Şişıııal\d'ıi 

iki kişi Benittoyu karga tulum- 109 haneye müracaat Tel: ğü vermeğe çalıt! mega omuzul?-dan düşürme r~ 
ba kamarasına götürdüler. 40774 (5558) Omikronun yaptığı ikinci dene· güderisinin ucundan yakalays 9 

Manitelli onun bu halini görün- • me iğnesinin üçüncü günü olduğu öbür ucunu sağ avucuna y11f\I 
ce bayagvı kızmı•tı: 5 _.,. . I anığına geldi. Kanbur kızın arka- aaklattı: fMI' 

T 7 v hraya satı ık hane :s r..-
- Vay sersem vay!.. Şimdi datı yarın gelmek üzere gitmiıti. _ lceridekini biliyoruz: .• ..A 

On lira kira getirir kargir bü- k ld s o ... ıl'.-ben mi kalacağmJnöbette? ... Sa- Omikroyu arşısına a ı: fesör. Ben Omega. en ..... 
tün evsafı havi ve yazıhane yapıl- b · d. l d. tk· 

baha kadar kim kumanda ede-
1 

- Sen em ın eme ın. 11 Bu da Omorfo ! 
magwa elverialidir. Galata Ferme- d · d k d. t B 1 7 d. · •uP1 cek bu gemiye?. (Devamı var)ı ~ enemeyı e .en ın yapın. en· ı - eus ıyemıvor mu" ei' 

lCadircan, soyadı olarak "KAF · K k · t• ı · G ı tad ki h. b. ı k 1 Sir 1 
onuşma ıs ıyen erın a a a yapma ığıma ıç ır enge a ma Zeus daha dersem olmaz. • .t• 

LI,, yı seçmiş ve kütüğe yazdır- Şirketi Hayriye üstünde köıede dı. ğimiz bozulur. Anca berspv· 
Mülazim Paolino üst üıte bar

daklan dolduruyor, alabildiğine 
tayfalara dağıtıyordu. 

- için, bir daha lnılamazsmız 
1 

neciler Hacıfoti sokak numara 7. den suç gitti. Üçüncüsünü benim _ B;z Zeusun ic:ndeyiZ· 
1
., 

mıttır. berber Avni beye müracaatlan. Makineler işledi. Esoes taze bir kanca beraber. 
1 .. ____________ _. · :(3613)_ formül ile üçüncü ve son iğneyi (Devamı ~) 
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Trakyada imar 
-işi ilerliyor •• 

Tekirdağında yeniden 16 mek
teb binası yap

0

llmağa başlandı 

HABER - Aktam Poata11 

Fransa 
Almanya ve Italya 

münasebatı ne zaman 
kat'l şekJinl alacak 

Herhalde önümüz
deki aydan evvel 

değil 
Fransız diplomatik mahafilin

den öğrenildiğine göre Fransanın 
Almanya ve İtalya ile münasebet
lerinin ilerleyiti, ancak Sar reyia
mından sonra kati bir tekle vara 
' :ıecektir. 

ltalya, Fransa ile aruındaki 
htilafların Noelden önce hallo • 
'unacağmı znanediyordu. Fakat 
Fransız hariciye nazırı M. Lava -
in lta)yaya gideceği tarihi henüz 
tesbit edilmemittir. Ve anlatıl • 
dığına göre, önümüezdki aydan 
önce gitmiyecektir. 

j Di~er taraftan Fransız baıwe. 
kili M. Flanden ve hariciye vekili 
M. Lavalle görüıımek üzere Al • 
"llanyadan murahhas olarak ı:el· 
"11esi kararlaşan Her Hessin gel· 
mesi de, reyiamdan sonraya bı

rakılmı§tll'. Bununla beraber Her 
Hessin gelecek görü~melerine ze
min hazırlamak üzere Parise tim
di yüksek bir A 1u:an memuru git 
miı bulunmaktadır. 

ek rdağından bir c. örünüş 

Tekirdağ, (Hususi) - Şehri- den başlanmış ve bunun önümüz
tniz belediyesine devredilen Tekir deki Mart ayında bitirilmesi dü· 
dağ ve Şarköy iskelelerinin istek- tünülmüttür. Bu yatı mektebi 
lere ve ihtiyaca göre yapılarak (500) talebelik olacak ve mektebi 
genişletilmesi hususunda Valimi- bulunmıyan civar köylerin çocuk
zin himmet ve gayretiyle, beledi- ları burada leyli olarak okuyacak
Yernizin hizmeti takdir ve tükran- lardtr. 
la kar§ılanmıştır. Tekirdağının Muallim!er kooperatifi 
268 metre uzunluğundaki ihracat Çorluda resmi, husust mektep 
\'e idhalat iskelesi tamir edilmek- muallim ve müstahtemlerinin itti
tedir. Yeniden yapılacak olan 300 rakiyle ve - Çorlu kazası mual
llıetre uzunluğundaki iskeleye · limler kooperatifi - adıyle bir 
SOoo metre mürabbaındaki rıhtı- isf hlak kooperatifi kurulmuttur. 
llım (150,000) liraya kadar çıka- Çorlu kazasında bulunan mektep· 
cağı tahmin olunmaktadır. Müte- lerin ücretli ve maatlı muallim, 
hassıs bir hey' et bu husustaki ke- memur ve müstahdemleri koopc
fif me ve projeyi hazırlamakta· r t'f ortaklığına irebilecekler· 
all'. Alman mühendisi Her Zai- d' ır. 
del sahilin haritasını almıttır. Yeni gönc;meler 

Şikaqetler temenniler 

şark ş;mendif erle
rinin vagonları 
Bakırköyünde oturduğumuz i

çin her gün Şark timendiferlerine 
binmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
bu her günlük yolculuk, bilhassa 
3 üncü mevki vagonlarda, üstümü
:rii başımızı adamakıllı kirletmeğe 
sebebiyet veriyor ve elbiselerimiz 
ya toz toprak, yahutta hava ya
ğıth ise çamurlar içinde kalıyor. 

ünkü vaa9nların İçindeki otur -
mağa mahsu~ kanapelerin hepsi 
de pisdir. Daha doğru bir tabirle 
bu vagonların içi hemen birer mik· 
rop yuvasıdır. Sebebi de tudur: 
Bir takım nezaketsiz ve kendini 
bilmez yolcular sırf tahsi istira -

göçmeni gelmiı ve hemen iskanla- hatlarını dü,ünerek her türlü pis • 
Memleketimizle Avrupa ara- rı için ayrılan yerlere gönderil-

i 1 liğe basan ayaklarını kanapelerin 

Türkiye ihracat limanları arasın· 
da üçüncü derecede bulunan T e
kirdağ iskelesi, yeni yapılacak is
kele ve rıhtım sayesinde çok i§lek 
hir hale gelecektir. 

Ana vatanın Trakya eline ka
vuşan soyda§larımız günden güne 
çogalmaktadır. Bu hafta içinde de 
Romanyadan (664) nüfus Türk 

•ında yegane muvasa e yo unu mişlerdir. 
teşkil eden Edirne _ İstanbul "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_. üzerine yaslıyorlar ve her hangi 
)olunun Tekirdağ mıntakasına. r B o R SA -ı bir İstasyondan yeni binen yolcu -
düşen Çorlu _ Silivri arasındakı : 1 lar buralara mecburen oturarak kir 
lcrsmında (25) betonarme köprü ~ ; leniyorlar. Kondoktö::ler bunu her 
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Her parçası ayrı bir b~yecaoıa okuodcak macera, 
kıskançlık, kuvvet, qk ve seyatıat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
TefrSka No.120 

Mezruka: 
- Aslana Bora adını niçin ver

din? diye sordu. 
- Bunun hikayesi de ayrıdır. 

Benim canbazhanede bir aslanım 
vardı. Adı Boraydı. Bu hayvan,\ 
yangında kayboldu. Hala da kaç· 
tığı kanaatindeyim. O kadar ara
mama rağmen bulunamadı. Çok 
severdim. Ormanda dost olduğum 
aslana da onun adını verdim. 

Biri anlatılanlardan, öteki an
lattıklarından memnun b!r haldey 
di!er. Hele Merzuka 
aslanlı hükümdarın dizleri üstün· 
deki ba§ını tamamiyle kendi ha
line bırakmıştı. Gözleri yarı ka· 
palıydı. Aslanlı hükümdarın hi
kayeye devam etmediğini görün-
ce: 

- Niçin sustun? dedi. 
- Batka anlatacak §eyim yok .. 

Artık kim olduğumu öğrendin. 
Daha ne söyliyeyim? 

- Anlat .• 

, ................• . : 
5Yazan 1 
~ Rıza İ 
iş k. i ! e ıp i . . •................. 

adaleler gerildi. Güzel yüzü, bir 
an içinde değİ§tİ. Tam bir vahşi 
halini aldı. Bıçağını çıkardı. Ağ

zına, ditleri arasına yerleştireı:ek 
bir anda kendisini yere sarkıttı. 

Şerifle aslanın yanına yaklat
tığı zaman, aslan hücumundan vaz 
geçmit gibi çekingen bir tavur ta
kmmıfh. ama, hücumun doğ
rudan doğruya kendisine yapıldı
ğını anlayınca it değişti. Aslan se· 
kiz on adını akdar geriliyerek ard 
ayaklan üzerine oturdu. Ön ayak
larını uzatarak korkunç ağzını aç
tı ve keskin ditleriyle aslanlı ••la
mı tehdid etti. 

Aslanlı adam, bu yabancı hay
vanın bütün vahıiliğine ehemmi
yet vermiyerek onun atıhşma mey 
dan vermeden harekete geçti. Dit· 

- Ne? Söyle de anlatayım... leri arasındaki bıçağını eline al· 
Mezruka bir müddet sustu. mıf, kabzasını kuvvetli avucu içi· 
Tam bu sıradaydı. Uzaklardan ne yerleştirmişti. 

Şerifin sesi i§itilmitti. Aslanlı Hücuma geçmezden önce, hl· 
hükümdar: kimliğini ilan eden bağrııiyle or· 

- Bu Şerifin sesi, değil mi? di- manı çınlatmayı unutmamıştı. 

ye sordu. ikisinin de hücumu aynı daki· 
- Evet .. Zannedersem. kada oldu. Aslan yayından fırla· 
- Acaba ne var?·· tılan bir ok gibi atıldı. Aslanlı hü-
- Bilmem. kümdar bu atılıtı çevik bir hareke-
- Ben bir bakayım. Sen bura· tiyle atlattı. 

da kal.. Aslan hızından kendisini ala· 
Aslanlı hükümdar ayağa kalktı mamış ve aslanlı hükümdardan 

ve Mezrukaya başka bir şey söyle· oldukça açılmıştı. 
meden doğruca Şerifin sesinin (Devamı var) 
geldiği tarafa uzaklattı. Merzu· --------------
ka, arkasından bir müddet baktık
tan sonra tekrar uzandı ve gözle
rini kapıyarak düşünceye daldı. 

Aslanlı hükümdar, Şerifin se
sine doğru ilerlerken kulaklarına 
gayri tabii sesler geliyordu. ileri
de bir boğuşma olduğu muhak
kaktı. Acaba ne vardı? Gene ci

Gfilhane müsa
mereleri 

Gülhanenin mutat tıbbi müsa
meresi 23/ 1. Kan./ 934 pazar günü 

saat 4,30 - 6,30 da olacağından 
arzu eden meslekdatlarm gelme
leri rica olunur. 

var kabilelerin hücumuna mı uğ- ------· 
Yeni nesrfyat: 

ruyorlardı. 
Bu düıüncelerle adımlarını sık

la~tırdı. Bir meydanlığa gelmi~ti. 
Buraya ula,ınca sesler daha kuv
vetlenmişti. Uzağı daha iyi göre
bilmek için büyük ağaçhrdan bi
rine tırmandı. Çıplak vücudunun 
kuvvetli adeleleri çattrdıyordu. 
Bir daldan ötekine, ondan bir di-
ğerine atladı. Uzakları gözden 
geçirdi. Sesin geldiği tarafa başı
nı çevirdi. 

Şerif ağır vücuduna rağmen bir 
ceylan gibi harekete geçmişti. Ne 
ile mücadele ettiğini öndeki bü
yük ağacın aşağıya sarkan dalı 

Mimar 
Her ay çıkmakta olan Mimar 

mecmuasının 47 nci ikiııci tetrin 

sayısı çıkmııtır. Bu sayıda, mem· 
leketimiz ve yabancı memleketler· 

de mimari cereyanlarına ait bir 
~ok mesleki yazı ve eserler vardır •• 
~ 
~~~~~~~~-------

KAY 1 B 
1 Ağustos 930 da Gazi Osman 

paşadan aldığını şahadetnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
~kisinin hükmü yoktur. 

553 Nevzat 

göstermiyordu. Bu dalı ortadan '~"'"""""""""""''llllllftttmıtlltllllll!ııııııllllll 
kaldırarak bir ba~ka dala sıçradı. 
Şimdi daha iyi görüyordu. FlTRE - ZEKAT 

Bu bir aslandı ama, timdiye ka-
dar aslanlı hükümdarın J!Örmedi- Oruç ayın-layız, fitre ve zekat 
ği, bilmediği, tanımadığı bir as· vereceğiz. Bunları kimseye ver· 
landı. Tiz sesiyle haykırdı .. ~erif- me, Tayyare Cemiyeti toplaya· 
le mücadeleye giri~~n a .. !an bu se- caktır. 

se alaka bile göstermedi. 1 ıııııuııııııııını.ıııuuııııııınınııınıııııııınrnnuıuıııııınıınıııınınlll 
Aslanlı hiikümdarın yüzündeki 

Istanbul Akşam 
Me!<tebi 

Kız San'at 
Müdürlüğünden: 

1 t rbu' t kş1 'ız Sn'at il/le et .. , ın e o u şu '>es nde 
rru .edır mütebass sar ı dares nde e ı bise, şap ca, çamaşır, na u' 
ve kürkcüıük alö yeleri işe başlamışhr. Her gün 9 dan 16 ya 
kadar sipariş kabul o'unur. Çok yüksek bir mütehassıs tarafmdan 
knrkcülük dersi de verilmektedir. Ôğrcnmek iıteycnlerin Tepe:-
baıındaki mektebimize müracaatları. (8622l 
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Vergi kaçakçılığı 
( B-ış tarafı 1 incide) 

mevzuuna intikal edince, ondan, 
aklıma gelen bazı 1Uallerin ce -
vahlarını dinlemek istedim. 

- Efendim, dedi, devlete borç
lannı ödiyemiyen vatandqlan • 
mızın bir kısmını fakirler teşkil 
eder. Onlar, olanca hüsnü niyet
lerine pağmen, vergilerini vak
tinde ödemeğe imkan bulamazlar. 
Sırası gelince, memurlar bu va
tanda!ların dükkanla~a gider
ler, ta sandalyelerine varıncaya. 
kadar haczederler. Bu akibete 
uğrayanlan vergi kaçakçılığı ile 
ith~ma hakkımız yoktur. 

Zaten, vergi kaçakçdan ne 
böyle namuskar emeklerle hayat· 
larmı kazanan fakir vatandatlar, 
ne de temiz töhretli namuskir 
tüccarlar arasında değildir. 

Devletten vergi kaçıranlar, 
memleketle bütün alakalan tah· 
si menfaatlerine munhasır tufey
lilerdir. Ve her bindiği arabanın 
türküsünü çağıran bu tufeylile 
rin Türklüğe bağlılıkları da fÜP
helidir. 

Şimdiye kadar meydana çıkan 
vakalar, buna füphe bırakmıya. 
cak kadar kuvvetli birer misal 
teşkil etmektedir. 

Bu tufeylilerin hemen hepıi 
tahsil görmü§, lisan bilir, kurnaz 
it adamlandır. Bir iki seyahat, 
bir iki ziyafet, ve bir kaç günlük 
küçük bir emekle binlerce lira 
kazanmakta üstatdırlar. 

Ve bu kadar kolay ele geçir
dikleri servetlerin yüzde bir ka
çmr devlete vermekten kaçmacak 
kadar da haristirler. 

Dostum sözünün burasında bir 
an sustu, biraz düşündü, sc: "il: 

...!?. Şimdi, dedi, çok mühim bir 
noli' aya temas mecburiyetini du
yuyorum. Kanun, bir çakmak 
taşım kaçıran vatandqı en kısa 
zamanda en ağır cezaya çarpı
yor. Fakat, kaçmlan ıey bir çak
mak taıı yerine bir servet olunca 
it değişiyor. Daha doğrusu uzu
yor. Ve mücrimi tecziye için 
mevcud meras.imler o kadar kül
fetli ki, çok defa seneler sürü
yor. 

Bu müddet de mücrime, i~ten 
sıyrılabilmek için bir çok vesile
ler, imkanlar kazandırıyor. 

Bu gibi vakalarm çoğu, tama· 
miyle adilane sayılamıyacak te
killerle neticelenmi§tir. 

Bu da gösteriyor ki, büyük ka
kaçakçılıklan tecziye eden ka • 
nun maddeleri tetkik olunmaya, 
tebdil olunmaya muhtacdır !. 

Sonra bugün, kaçakçılık hile
leri o kadar çoğalmııtır iri, lstan· 
bulJa, sade bu hilelerin komis • 
yoncuculuğu ile müreffehen ge
çinen insanlar vardır Hatta, ica
bında hepsini birer birer göster
meyi taahhüd ederek diyeceğim 
ki, munhasıran kaçakçılık dala. 
verelerile meşgul muazzam ida
rehaneler, yazıhaneler kunılmuf· 
tur. Ve bütün bu ziyankar şe • 
bekeler harıl hard faaliyettedir • 
ler. 

Bugün, bu adamlar, kaçakçılı· 
ğr, meseli doktorluk gibi asil de
ğil, fakat doktorluk kadar müs· 
takil ve ihtisasa müstenid bir 
meslek haline getirmitlerdir. Ve 
meslek salilcleri arasında, ihti • 
sularını gazete ıayıfalarile ilan
dan çekinmiyecek kadar cüret 
gösterenler bile mevcuddur. 

HükUmete 20,000 lira vergi 
horcunuz mu var?. Kartınıza, 

far3za avukat sıfatını ta§ıyan bir 
müfettif matrudu çıkıyor ve: 

_._ 2000 lira verirİen seni bu 

parayı vermekten kurtarırmı, di
yor. Dairelerdeki genit nüfuz
larından, dalaverelere olan hu • 
dutsuz vukuflanndan, amirlerle, 
memurlarla ııkı hususiyetlerin • 
den bahsederek sizi ikna ederler. 

Ve bu suretle, kaçakçı efendi
ler has müşavirlerinin rehberliği 
ile faaliyete geçerler. Türlü tür
lü dolaplar, türlü türlü dalavere
ler çevirirler. Namuılu m~mur
lan baştan çıkarmağa yeltenirler. 
Bazan muvaffak olurlar, fakat 
bu, ekseriya paranın cazibesine 
kapılmak gafletini gösteren za -
valh memurun istikbaline mal o
lur. 

Ve bu suretle itler yolundan, 
çığırından çıkar!. 

Hulasa ben, gösterebileceğim 

bir çok delillere ve isbat edebile
ceğim bir çok tecrübelere istina
den diyorum ki, bugün vergi ka
çakçılıkları, gümrük kaçakçılık • 
lanndan daha tehlikeli bir hale 
gelmiştir. O kadar ki, bunların 
önüne geçmek için kati tedbirler 
almak zamanı geçmiştir bile. 
Artık açıkça görülüyor ki vergi 
gizliyenler için mevcud cezai hü· 
kümler kafi değildir. 
Ayrılmadan evvel dostumdan, 

bu tedbirlerin ne şekilde olabile
ceğini öğrenmek istedim. Uzun
ca bir zihin zorlayı§ından sonra, 
istediği kağıdaıu maddeleri yaz
dı: 

1 - Vergi kaçırdıklan ilk tah
kikatta sabit olanlar, derhal tev
kif edilmeli ve ihtisas mahkeme· 
sine verilmelidirler. 

2 - Tahakkuk edecek hazine 
alacağının kaybolmaması için 
derhal ihtiyati haciz konulmalı
dır . 

3 - Vergiye itiraz üzerine mu
ameleler en kısa bir zamanda ne
ticelendirilmelidir. 

4 - Mükelleflere müsamaha 
gösteren, malını kaçıra.bilmesi 
veya tehiri icra kararı alabilmesi 
için zaman kazandıran i.mir ve 
memurlar derhal azlolunmalıdır
lar. 

E.ğer bu i~e lazım gelen ehem
miyet verilmezse, namuslu vatan· 
datlara fena bir misal teşkil eden 
kaçakçılık, memleket hazinesine 
her yıl milyonlara mal olabilir!. 

Dostumun sözlerine bir şey ila
vesini lüzumsuz görüyorum. Eğer 
bu satırları yazmakla kaçakçılık 
kaununlarınm, memleket hazine
sini büyük zararlardan kurtara. • 
cak ıekilde tadiline vesile olabi· 
lirsem, vergi borcunu ödemit bir 
vatandaş keyifi duyacağım!. 

Marsllya suikastı 
Marsilya, 20 (Hususi) - Mar 

ailya suikastında Yugoslavya kra· 
1ı Aleksandrı ve Fransız hariciye 
nazın Bartuyu öldürmek ıuçun • 
dan maznun olup Aise hapishane 
sinde mevkuf bulunan Benef, No
vak, Malni; hakiki isimleriyle 
Rayiç, Pospişil, ve Miyo Kraly· 
in muhakemelerine mart 1935 a
yı içinde bakılması kararlatb -
rılmıştır. 

Bu hususta yapılm!!kta olan 
tahkikat ka.nunusani nihayetinde 
bitecek ve hakimler heyeti enakı 
bir ay zarfında yeni ba~an tedkik 
edecektir. 

Her üç maznunu müdafaa e -
decek avukatlar seçilmişlerdir. 

,F 

isimleri: Polaka, Grisonya ve 
Fransessidir. Avukatlar şim<li -
den maznunlarla temas etmekte • 
dirler. 

Mahkemede, artık iyile,miş o
lup Niste nakahet devresini geçi-

HABER - Akşam Postası 

Sovyet Rusya 
Yunanlstandan ttltün 

alıyor 
Gelen malumata göre Sovyet 

hükUmeti Yunanistandan iki mil
yon kilo tütün almağa karar ver • 

. miştir. Diğer taraftan Amerika
lılar da geçen seneler mahsulün. 
den 300,000 kHo Yunan tütünü 
almışlardır. 

Yunan ekim bakanlığı tütün 
fiatlarının geçen yıldan yüzde 
15 - 30- nisbetinde yüksek ol
duğunu bildirmi"tir. 

Tripartit 
Türk-Yunan ticaret 
muahedesindeki bu 

usul nedir? 
Türk - Yunan ticaret muahe-. 

desi bu ayın on betindenberi me
riyet mevkiine girmit bulunu
yor. Bu muahede, Türk malla· 
rma tediye usullerini malların 

cinsine göre tayin edil.mittir. Mal· 
lar bet kıs.ma ayrılmıştır. Bun· 
1ardan bir kı&mı trapartit suretile 
ödenecektir. 

Bir kısmı bono, kısmen huau· 
si takasla ve takas teripartitle ö • 
denecektir. 

T ripartit ~ekli timdiye kadar 
aktedilen mukavelelerde görül • 
memiştir. Türk - Yunan mua· 
hedesi ilk defa bu uıulü tesis et
mektedir. Bu usule göre. Yuna
nistanm klering muahedeleriyle 
bağlı olduğu memleketlerden 
bazılarında bloke kalmıf matlu
batı, bu memleketlerin bizim 
Merkez bankamızla ayni suretle 
bloke kalmış paralariyle karşıla§· 
tmlarak ihracatçılara ihraç ettik
leri malın bedeli bu paradan ö
denecektir. 

Bu aiatem, mualıedenin tatbi-

kinde alakadar olan üçüncü mem 
leketin bloke kalmıt bloke para
lan kurtarmak neticesini verdi -
ğinden üç memleket için de fay
dalıdır. 

Hauptman 
Llndbergln çocuğunu 
Uldtiren adam tanındı 

Tayyareci Lindbergin çocuğu
nun kaçınlıp öldürülmesinden u· 
zun zaman sonra Hauptman İı· 
minde biri yakalanmıt ve tahki
kat yapılıyordu. 

Tahkikat, bu adamın hakika· 
ten çocuğu kaçıran haydud olup 
olmadığını tqhiı yolunda idi. 

"Nevyork Herald - Şikago 
Tribün,, gazetesinde okunduğu -
na göre, Lindbergin kaçmlan ve 
öldürülen çocuğunun lıkoçyab 
bakıcısı Miı Gov bu adamı tanı· 
mıf, 1932 ıenesi martmm birin
ci günü Lindbergin Hopvildeki 
evinin etrafmda bu adamı gör
düğünü ıöylemittir. 

Tehdld mektupları 
Amerika Reisicumhuru Rozvel

te ve demokrat mebuslardan Miti· 
gan mebusu F olltue t~ hdid mek
tublan gönderildiği yazılıyor. 

Her ikisini de ölümle tehdid 
manasına gelen bir mektub mebua 
Flokes tarafından almmr§tır. Flo
kes vaki olan beyanatında bu 
mektublarda esrarengiz cümleler 
olduğunu söylüyor. 

Ve "Reisicumhur Rozvelt' e 
yardım etmekte devam ec!erse ba
tma esrarengiz bir hal geleceği,, 
yaztldığını bildiriyor. 

HükUmet şiddetli takibat yap.. 
maktndrr. 

ren Ceneral Jorj, katil Gorgiye -
fi kı!ıçla yere düşüren Ceneral 
Bertlo şahid olarak dinlenecektir. 

Marsilya 20 (A.A.) -Yugoslav 

.· 23 Bi :inci kanun 1934 
- ---- ·~ - - ~ 

Vilson' a ç·ekilen telgraf ı\.: 
(Baş tarafı 1 ıncideJ 1 

son zamanda, tunun anlatılması 
olmuştur: 1914 - 1918 umumi har
bini hazırlıyan, köriikliyen ve hat· 

arasında Y ohan Morganm da işi 
vardır. 

Bu meşhur silah tüccarı ile es
ki Amerika reisicümburu VilsoP 
arasında teati edilen telgraflar 
bu tahkikata sebeb olmu,tur. 

ti çıkaran silah fabrikatörleri ol
muştur. Bunların içinde, boğuşan 
iki tarafı birden teçhiz edenleri 
işitmişsinizdir. Fakat, bu sefer, 
daha garib ve tüyleri ürpertici bir 

vesika keşfedilmiştir ki, bunu aşa
ğıya dercediyonız. 

Herkes bilir iri, Amerika, harbe 
ilk önce İftirak etmemifti. Birden· 
bire bitaraflıktan ayrılmasına se· 

beb, Lazitanya iıimli vapurun bat· 
ması diye gösteriliyordu. Fakat, 
timdi, itin içyüzü anla§dmıştır: 

Londra, 18 - Amerika ayan 

meclisi azalarından mürekkeb 
bir komisyon, ıilah fabrikalarile 

beynelmilel ailah ticareti mesele
sini tetkika başlamıftır. Komis
yonun tetkik ebeceği meseleler 

Vilson o zaman Amerikanın 
Londra sefiri bulunuyordu. Fab
rikatör Morganın 1917 de Vilıo
na çektiği §U telgraf elde edilmiş· 
tir: 

"Amerika derhal umumi har• 
be ittirak etmezse banker Mor • 
gan evi iflas edecektir.,, 

Eski telgraf f İfrelerinden çı• 
kanlan bu telgraf, bütün Aıneri· 
kada derin bir heyecan uyandır
mıttır. Ayni komisyonun az bir 
zamanda ailah ticareti İ§İni bü • 

tün çıplaklığiyle meydana çrka• 
racağ1 muhakkak görülüyor. 

Amerikanın harbe gİmıİf olma· 
ıı sırf büyük ıilahçdarm mafaati 
icabı olmu§tur. 

Sar da geçen hadise Seylandaki salgın 
(Baş tarafı l incide) 

lanna bırakmıyacaklan,, tehdidi 
savrulmaktadır. 

Bu tehdid resmen yapılmamak
ta, fakat sokaklarda dolatan nazi 
gençleri bu gibi bir hale müsa • 
maha ebniyeceklerini muhtelif 
münas~betlerle her yana bildir· 
mişlerdir. 

Sar hük!.rr-t komisyonu rei
si, badısenin aslım durmak.sızın 
ara§brmakta devam etmektedir. 

F ranıız matbuatı, hadiseyi fi. 
kir ileri sürmeden yazmışlardır. 

istila eden yüzbaşı 
ne diyor? 

Sar Beynelmilel İngiliz §efi 
Heınsleyin gene aynı "t'Tete 
mensub İngiliz yü~b&Şııı Costiı • 
in ahalinin hücumuna uğraması 
dolayııiyle çekilmesi üzerine ken
disiyle bir mülakat yapılmıştır: 

istifa eden İngiliz zabiti de· 
miştir k: 

4
,- Sar hükUmet komisyonuna 

kartı olan itimadımm kayboldu • 
ğunu anladım ve bunun Sar polis 
kuvvetinin bitaraf unsurlarına da 
yayılmasını istemedim. 

Sar hükUmet komisyonu ve bi
taraf polislerin menfaatleri hesa
bma istifa etmeyi muvafık bul • 
dum. 

- Şimdi ne yapacaksınız? 
- Londraya dönüyorum. Bu ha 

disenin derhal unutulacağını u -
manm. 

Söyliyecek çok sözüm ye)· .. 

Hadiae, ben orada iken vukua 
geldi. Mesele bundan ibaret . ., 

Sigorta 
Ticaret Odası bir te

amül tesbit etti 
Ticaret mahkemelerinden biri 

Ticaret odasından bir sigorta ta
amülü sormuştur. 

Sorulan taamül §udur: 
Sigorta aypılacak ticari emti

a, sigorta ettirecek kimsenin be
yanına göre mi, yoksa mahallen 
kıymet takdir edildikten sonra 
mı yapıhr. 

Oda meclisi, bu sorguya ver
diği cevabta, sigortal~rın beyanı
na göre sigorta yapıldığının es
kidenberi teessüs etmiş bir taa
mül olduğunu bildirmiıtir. 

ya kraliçesi Mari, Kral Aleksan • 
dnn katilinin suç ortakları aley • 
hine açılmıt olan soruftuı-mada 
davacı o!arak yer almıştır. 

Kraliçe, Bay Pol Bonkuru ken
disine vekil tayin etmiştir. 

(Baş taralı 1 incide) 

lerin birisidir. Zaten evveldenberi 
burada malarya hüküm sürüyor· 
du. Buradaki malarya hastalığı i
ki üç günde bir gelen bir sıtma ol· 
mayıb habis nevindendir. Şimdi 
bu adadaki sıtmanın pek ıiddetli 
bir salgın bale geldiğinden bab· 

solunduğu zamanda sıtmayı teda• 
vi edecek kadar kinin bulunmadı
ğı ve halk arasında kıtlık batgös· 
terdiği dahi gelen haberlerden 
anlqılıyor. 

Sıtma salgın huıule getirebilir .. , 
mı. 

Evet. .• Sıtma bazı seneler, bele 
ııbnayı geçiren sivri ıineklerio 
bo olduğlı seneler salgın halinde 
göıü ür. On blıiİerce, yüz biiilerce 
kiti ırtmaya tutulur ••• 

Elde kinin bulunma.zta, hasta
lar tedavi edjlemezse malarya ala• 
biJdiğine yüriir, gider. Sıtma teda· 
vi edilıe bile on bet, yirmi gün ka
dar bir dermansızlık buakır. işte 
Seylandaki ahalide görülen vazi
yet sıtma tesiriyle husule gelmit 
bir haldir. Ölüm vakalarına gelin· 
ce; habis malarya bir çok vefiyatı 
mucib olur. Hastalar ıiddetle ve 
sür'atle tedavi edilmezse, kendi 
hallerine bırakılına çok defa Ö"' 

lüm bu hastalığın mukadder akİ· 
betidir. Seylan adasında kininin 
azlığından bahsedildiği cihetle 
hastaların layikiyle tedavi edile
mediği anlatılıyor. 

insanların elinde kinin. plajnıo· 
kin, Atelirin gibi sıtmaya karşı gıa· 
yet müessir ilaçlar mevcud olduğlJ 
halde malaryanın alabildiğine et· 
rafı sarımsı ve bir çok kimseleri 
öldürmesi ıayanı teessüf bir hal· 
dir. Bu hal Seylan adasmda sai• 
Irk itlerinin pek fena olduğuıı'll 
göstermektedir. 

Kolombo - Serendib adası, 22 
(A.A.) - Gayri resmi rakamlarıJ 
göre, Serendib' de hüküm süre~ 
malarya salgını şimdiye kadar il<t 
bin kişinin ölümünü mucib olmut· 

tur. 

1'evkifler 
Amlanyada yapılan ıon tev"' 

kiflere dair gelen haberler, tevkif 
edilenler arasında küçük çapta 
bir tak!m liderlerin de bulundu • 
ğunu bildirmektedir. 

Yalnız Berlinde, fırkanın yiiV 
den fazla azası nezaret albna a· 
lındığı yazılıyor. Bu haberi ina"' 
nıla bilir bir nazi kaynağından al .. 
mışlardır. 

Bütün Almanyada tevkif edi- · 
Tenlerin sayııı 500 ile 700 aras:ııı· 
da olduğu zannediliyor. 

~I 
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~a;ıfillıoo~ınılll.ı~----rn~•'lıııınnıın 
f LBAŞI ve BAYRAM için 

Z~ ng:n ve müntchap çeJİt eri 

Makbul ve faydalı lıediyeliklerin 
Y r.nı bi r idare altında yenıden tanı .m edilen 

Beyo "t unda lst ı k li l caddesinde 314 No. 

llRZRR DU L~VRNT 
!~~:~1\1 \ 1. MLMl\I 
.\.ır..,..; .... ,.,. ' •• 

Eı son moda ma llar pek e lvericfi f iyatlar daimi mevrudat 

Dikkat 0/o 50 Tenzilat 
Çocu1' ovuncak ları • Valizl~r Mobilyalar • Kotiyonlar 

Eski U C u Z fiyat arla elden 
s ı o', far cıkarılrvor 

~mınffilıınmııı@ 

:ınu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soğuk 
ılgınlıOındaki çabuk tesirini bilirsi"!iz: 
!':!.) markasının tekeffül ettiği ASPiRiN, sizi bun· 
~ son re dah5 memnun edecektir. 

israrla tASPİR • 
2 ve '20 komprımeHk ambalajlarda burunuı . 

---~ B Ambalajlarda ve komprl· 
A melerin üzerinde E0 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik· 

kat ediniz l 

l~m~Willl 
Yılbaşı Hediyeleriniz 

ZAHARiDiS 
P:e, o ~, fu hti lda1 caddesi 334 3 6 No. 

' 

BEY'AZEŞYA 
· MAGAZASINI 

ZiY ARET EDiNiZ 
BCJYCJK ÇEŞiT 

Ucu Ve ~Ulam Mallar 
~~OOOOimOOJW~ı ı 

HABER - Ak§am Postası 

Be§iktcq icra dairesinden: 
Mahpus olup paraya çevrilme

si kararlaştırılan bir adet yaldızlı 
ayna konsol ve bir adet kapanır 

açılır masa ve bir adet lacivert 
zemini üzerine kırmızı çiçekli ha
lı ve ıair eıyayı beytiyenin della
liye ve ihale pul resimleri mütte
riye ait olmak üzere 2 - 1 - 935 
tarihine tesadüf eden çarıamba 1 
günü ıaat 1 O dan 12 ye kadar har
biye iataıyon mahallinde satılaca
ğından talip olanların o gün ve o 
saatte hazır olacak memurine mü-
racaatları ilan olunur. 1 

Maruf Teksayt 
kaputları daim a 
böyle kapalı zarf 
derununda e tz a-

...._.. .. ,, ... ____ nelerde satılır. 

Deposu Galata: P.K. 1112 

İdrar, kan, kazurat ve ticaret tah· 

Aybaşından itı ba· 
ren bertürlü itbalit 
ıhracat ve nakliyat Mesnjeri 

7 

muamellhae 
baıhyacaktır 

Tenv·ratanız l~in en bir ı nci nevi llnıba kullanınız. 

Llmbasını kullanmakla hem ışıktan kzzanır hem 
de cereyandan yani paradan tasarruf ederalnlz. 

Philips Limbalatı 
Türkiye umumi mtımessilliğ'i ı 

•e Philipı radyoların toptan Ye perakende 11tıı yerh 

Helios müessesah, Galata, lstanbul 

Foto~raf mahıneleri - Sesli ve sözlü sinema makineleri 
Ktüb ve mektepler için projeksiyon makineleri • Teml-

1 KON oatlı tenvirat l!mbalan • Emniyet kilitlen 

WimOSa Fotoifraf ~ 
Kiğıtları ~ 

Marka mikroa\coplar, 
dürbinler ve müte • 
ne•vi feoai Aletler 

illeri yapılır. Eminönü, Emlak ve Yazıhanemi: Beyoğ'lu lstiklıU Caddesi eski Terkos hanının t inci katma 
Eytam Bankası karşısında İzzet bey ı naklettim. Posta kutusu Ueyoğlu 2281, Tel. 42206 

J ACK ROTTENBERG 

ı hanr. ~:---------~--5f1111Qııaaııııımıııuıuııımııııuuııııııınıııııuııııımıııuııımnnıınmıııınıııııımıııııı ıJJ••••••··-----------------~ lıtanbul 4 üncü icra memurlu-1 
ğundan: 

T opkapıda Safa hamamı M. sin-

" de kain (Ankara) sellülait ve ga
lalit eşya ve tarak f abrikasmda I 
mahçuz tarak taşlı kirem rengin· 
de Ye J...,.ha Jriİte• r•nsinde Ye o-

Baqram Münasebetile 
BEYOCLU'rtDA 

E 

(ı 

tomatik firiçla ve saire sekiz ka
lem e§ya 26 - 12 - 934 T. giren 
çarşamba günü saat ondan on bir 

buçuğa kadar açık arttırması ya -
pılarak yüzde yetmİ§ betlerini bul
duğu anda en çok arttıranın üze-

rine bıral··bcaktır. Fazla malu
mat almak istiyenlerin 934/ 4588 

dosya No. siyle mahallinde hazır 
bulunacak memurine müracaatla
rı ilan olunur. (6655) 

HABER 
Akşam Postası 

ldarehaneait 
ISTANBUl AN 

KARA CADDESi 

l'eljtraJ .\drNlı l~TANRUI RAREJC 
rr.ldım Ynu ı uınz idare: ı.tr.,o 

ABOl-IE ŞERAiTi 
1 1 1 l! aynı. 

l'Orld7e ı IZO 550 flflO 1%.W Krt. 

k.oeblı 160 '40 IUCI 1110 

ıLAn TARiFESi 
fll'.aret lllnlarının lllltln 11,6' 

1'4"lUlll UAnlar 10 ı.11ruıtw 

!Snhi b ı ve Neşri vat Müdürü : 
HASAN RASiM US 

Baaıldığt 7er ı C \'AKIT> llallbıauı ................... --.:. 

MAÖAZALARI 

Erkek ve Çocuklara Mahsus 

fl~ise Dairesini 
Yeniden tanzim ve zengin ~e9itlerle tezyin etmlftlr. 

Şapkalar 
Trikotaj eşya 

Eldivenler 
iç çamaşırlar 

El çantaları 
Parfümöri 
Levazımatı 

Gömlekler 
Pijamalar 

Kravatlar 
Şallar 

Çoraplar 
Seyahat 

Levazımatı 

Vesaire ••• Vesaire ••• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

5,000 kilo üstüpü 
idaremiz için satın ahnacak bu malzemeyi vermek isteyen

ler in numune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa girebil
mek için % ı , 5 teminat akçeleriyle beraber 'J. / l / 93S Çarfamba 
günü aaat 14 te Ciba ide Levazım Mübıyaa fU ".>esioe müracaat• 

1 lnı t866' ' 
uııınnııu~mııııınnınııır~ J!lllll!nıııııııııımıınııııııımııııııuıııııımııı~ 

OKSORENLERE SAÇ LOSYONU ~·"'il" . cq-~~ \ 
Kanzük Eczanesi KOMOJEN KANZUK ~~:'. ~ 1 
Müstahzaratından Kepel<teri izale ve sa-.ıar1 

besnyerek dökülmesine mani olur. 
Pelesenkli Kanzük 

Kan2uk Saç Losyonu mUmassilleri gibi yağlı 
Katran Hülasası değildır. Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

O 
bir losyondur. ~/i;.;~\' · 

a, nı ft ::~:nınız Tanın;:~~::~:;,~~::na~:,,~:.~llmllrl ~i~~ 
~llllııııııılflllUJJUnulllflfflüıı:tııUUl!IUıııwınuJllllwuullWllllllWlljJIJll11llıııııl.llıtınflWlUlllllllUm ...... uııınıııııııııu.Q - dm - Q - = '-



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

KUPOr4 

355 
23·12·934 
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1 Güzel ve gürbüz çocuk müsabakası HARB G ELİY O Jl 

No. 109 - Selma no. 110 - Aysel 
G izci ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçüklerden üçünün 

yucularınıızın soy 
adlarını neşrediyoruz 

E3kişehir İstasyon Yatı mekte
bi muallimlerinin ~oyadları: 

Kazım - f:' arslr oğlu, Yusuf 11-
han - Eı·~una, Zülfi İsmail - Bo
ra, ~hm.ec\ ıe~ai - Ayören, Ze
keriya - ltil, Mehmed Hulusi -
Çadırcı, Cemal - Tonla§. 

Eskin - Şair İsmail Safa ve 
kardeşi Hilmi Safa. 

Yavuz Kurt - Eyüb Zemzem 
sokak 19 No. Şadi, karısı Nuriye, 
kızı Seniye. 

Savaş - Emniyet §Ube altı me-
murlarından Hasan. 

Ergül - ,, ,, ,, Ekrem. 
Çetin - ,, ,, ,, Sadık. 
Turan (x) - ,, ,, ,, Zeki. 
Ünal - 11 ,, ,, Cevdet. 
Özaltın - Şirketi Hayriye tes-

viyeci ustalarından Sami, annesı 
Mürvet Saniya. 

l§ıldak - Yıldız Harb Akade
misi film çekme merkezinde Hik
met, karısı Nimet, oğulları Kadı
köy elektrik şirketinde Adil, Ne
cati, kızı Ayhan. 

Batmaz - Kadıköyünde sebze
ci Salih, karısı Sıdıka, kızı Mizy~t 
oğlu HakJrı. 

Yılmi\z Türk - Kadıköyde 
Yakliçi sokak 9 No. kasab Emin. 
Hürdoğan - Kadıköyde Y akli

çi sokak 9 No. da kasab Ali. 

Akdoğan - The Egypt Natio
nal film direktörü ve muharrir Ve· 
dad Ürfi. 

Keutay - Kadıköy noteri sa
bık başyazganı İzzet, karısı Sofi, 
annesi Akile, kardeşi Ragıb, Şa
ban, Enver. 

Kutay - Fatih itfaiye birinci 
grubda (182) No. Sami. 

Çolpan - Aksaray T optaş F e· 
nai mahallesi 3 üncü sokak 11 No. 
Rıfat. 

Üergüt - Bahriye zabit müte
kaitlerinden elyevm deniz ticareti 
müdürlüğünde liman memuru 
Remzi. 

Erinç - Sarıbayazit Vefa cad
desi 32 No. Mehmed Sami ve yiğe
ni Tahsin. 

To:\irn - Deniz yolları idareai 

mütekaid kaptanlarından Ahmed I 
Rahmi, oğlu yüksek iktisad ve ti
caret mektebi talebesinden Ek-

:::: 
Kenarlan ( ;,.")" İ§aretli soyadla 

rı evvelce 1,Q§kaları tarafından o 

lrnmıı isimlerdir. Sahiplerinin de· 
iiıtirmeleri layclalı olur. 

1911 • qE 

ı 
Yazan: 

Fransi Dölezi 

no. 111 - Halis 
daha resmini bugün koyuyoruz. 

,//!!:. *'Nts, ~ 
Böyle temsili resimlerle :zavallı Fransız halkına, Almailya'nın her 
gün, Fransa'ya nasıl hücum edebileceğini dü§ündüğü kanaati telkin 

ediliyordu 

Çeviren: Fa. 
No:12 


