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Nazilerin yeni bir tethiş hareketi 
---- . 

1•1 I I Fon Ribentrop 
Gayriresmi silahsızlanma murahhası 

b lkh. k b h t·-T-.-.-k-.~-.~-.-.f~~~olarakLondra~ oa ı ane a a a ı ur ıyenın nu usu ve ,.,itti 

Belediyede buluyormuhacirlerle mübadiller 
0 

1 Şükrü Kaya Bey bir sual takririne 
cevap verirken mecliste çok mühim 

beyanatta bulundu 
Şükrü Kaya Bey, meclisin 1 

dünkü içtimaında, Refik Şevket J 

Beyin evvelce bahsettiğimiz bir 
sual takririne cevap vererek, Tür
kiyeye 1923- 1933 arasındaki 
on senelik müddet zarfında gelen 
ı--- .................. ..._.. ...... -......... -... 
i ABER 1 . . . : 
l ve f 
i SA A il 

' · · i Sinema haftası 1 llalıkları alırken bayat olup olmadıklarına dikkat etmeli Miki'nin şen saah 

~oktorlar zehirlenme hadiseleri 
için neler söylüyorlar 

'L ~n günlerde torik balığından te, belediyenin bir an evvel bayat 
:"'lt J 1d "" balık sattırmamak için sıkı ve l zehirlenme er o ugu ma-
d'!rndur. Aksarayda Şevki E~fe-~~n--~·~-a~cil te~birler alması istenmekte
' n. hem,iresinin de balıkçı 

~l efiınetteu aldıkları torikle zehir-
etlerek hastahaneye kaldırıldık -
1-!ltıı dün yazmıştık. Toriğin 
S<>k fazla çıkması ve ucuza sa
~ılnıası balık istı'hlakini arttırır-
en böyle zehirlenmeler olması, 

~eın dahilde sabşı ve hem de ha -
l'iee Yapılan ihracatı azalbnak 
lloktasından endişeli görülmek -

~-.. -... -.. ------.. -.-.. -.... - .-.. ---.-... -.. -... ----1 

l~üzeı ve Gürbüzl 
1 ÇOCUK 1 
1... müsabakası 1 ................................................. -.. : 

Zehirlenme vak'alarmm ne • 
den ileri geldi fi etrafından dün 

a ıkhanede alakadar kimselerle 
görüıtük. Bize zehirlenmeler hak
kında §unları söylediler: 

"- Zehirlenme hadiseleri sırf 
bayat balık ye!llekten ileri gelir. 
Biz senelerdenberi buradi-balık 

yeriz. Hem de öğle ve akıam • 
Hiç bir zaman zehirlenmedik. Bu. 
nun sebebi daima taze balık ye

memizdir. Kenar semtlerdeki ba
lıkçıların ve dükkancıların sat -
tıkları bir kaç günlük balıklan 

yeyenlerin sancılanmalan, kus -
maları, hastalanmaları p~k tabi -

Haber okuyuculanna 
oyunum var!.. 

Son sayfayı muhakkak 
okuyunuz ... 

Gandi 
_______ <Devamı-----6,--mcı_da_>" Saati geriye mi 

DANZiG'TE yürütmekistiyor 

'10 • ., 
lıu .. - Yusuf Ayhan Bey 

· &un :rn·· b ~den 'Y usa akamıza if tirak 
lli der 'Uda~f Ayhan Beyin resmı· 

ce •Yoruz 
!\IS0cuk1 •• 
~JCE\"y a~ınızın resmini FOTO 
f\ı, e""el ~ da Çektirmek için bir 
't cd k ıdarehanemize müraca-

ere kart almalısı.uz •• 

Tethiş hareket-
leri başladı 

Resmi şahsiyetlerde Nazi
lerle beraber çalışıyormuş 

Danzig, 13 (A.A) - Serbest şehir
de yapılan nahiye intihabatında Nazi· 
Jer bir çok hadiseler çıkarmışlar, tet
hiş hareketleri yapmışlardır. Nazi şef 
)erinin ayan meclisi tarafından her 
türlü tethişten kaçınmaya davet edil· 
miş olmalarına rağmen, on yerde cid
di "ak'alar olmuştur. Bi1hassa Fuers
tenwalde de başlarında meb'uslardan 
M. Mau bulunan sosyalistlerden mtl • 
rekkep bir grup Nazilerin taarruzu-
na ve fena muamelelerine maruz kal· 
mışlardır. 

Naziler, sosyalistlerin intihap be
yannamelerini ellerinden almışlardır. 

Serbest şehrin jandarmalarr, me
murları Ye makamatt tethiş hareka-
tında Nazilerle teşriki mesai etmekte
dirler. 

Gandi'nin ıiyasi hayattan çe
kilmesi üzerine, İngiliz matbuab, 
Gandi'nin !İmdiden sonraki faali
yetine dair, bazı fikirler ileri sür· 
mektedirler. 

Gandi, Hint köylerinde yerli 
sanayii tekemmül ettirmek, ecne
bi malma karıı koymak hareketi
ni uyandırmak emelindedir. Bu
nun için büyük para sarfeden 
Gandi taraftarı zenginler ve bini 
mütecaviz Gancli muakkibi daha 
f imdiden bu seferberliğe giriımiı 
bulunuyor. 

Fakat İngilizce "Newach'ronic
le,, gazeteıinde Gandi'nin son va
ziyeti üzerine tahsiı edilmit bir 
makalede deniyor ki: 

"Gandi ıimdiye kaClar giriıtiği 
itlerde daima makus neticeler al
mıtır. Tabii hayab istihdaf eden 
felsefesine kartı bugünün modem 
hareketleri galebe çalmıı ve Gan
di, kitleyi ardından sürükliyeme-
miıtir. (Devamı~ mcı da}, 

mübadil ve muhacirlerin 628.305 
kifiden mürrekkep ve 157.738 ev 
halkı olduğunu söylemİ§tir. 

"Bunlara 107.564 ev, 16.315 
arsa, 15.201 dükkan, 6.230.971 

(Devamı 2 inci de) 

Zelzele 
Mardinde 4 saniye 
sllren bir zelzele 

hissedildi 
Mardin, 13 (Hususi) - Bugün 

burada herkesi heyecana dütü • 
ren bir zelzele olmuıtur. Zelzele 
saat 9,20 de hi11edilmiı dört sa • 
niye sürmü~tür. Takriben §İmali 
cenup istikametinde ve ufki rec • 
feli idi. 

Heyecan uzun sürmüttür. Alla
ha tükür hasarsız geçn»ıtir. 

lstanbulda da 
İstanbul rasathanesi simografı 

dün sabah saat 9 u 21 dakika 36 
aaniye geçe tiddetli bir hareketi· 
arz kaydetmiıtir. Bu zelzelenin 
merkezi btanbuldan 1020 ila 1050 
kilometre mesafededir. 

Fon Ribentrop 
Alman Reisicümhur ve Baıve .... 

kili Hitler, Almanyanm tekrar Mil 
letler Cemiyetine dönmesi için ye
ni bir plan hazırlamıtbr. Bu suret
le Avrupanın siyasi vaziyetine da
ha tabii bir ıekil verebilmeği dü-
§Ünmüıtür. ( 

Her Hitler, çolC yalön bir arlCa
daıı olan Her Fon Ribentrop'a 
"gayri resmi silahsızlanma mu• 
nllİlıaaı,, olarcık. Lundraya gonder

miftir. 
Fon Ribentrop, orada İngiliz 

Hariciye Nazm Sir Con Simon ve 
silalisızlanma murahhası Kral 
mühürdarı Mister Eden'le görüte
cek. 

Fal<at §&yanı dikkattir ki, Al -
man murahhaamm Londraya gel• 
mesinden bir kaç saat sonra lngil• 

(Devamı 6 mcı d&) 

Ahmet, Hakkıyı; 
Cemal, Mustafayı 

yaraladı 
Her iki vak'ada da gene 

kadın parmağı var 

Carih Ahmet ve hastah; nede yatan yarah Hakkı 

Evvelki gece ile daha evvelki 
gece biri Beyoğlunda, diğeri de 
Fenerde olmak üzere iki cinayet 
iılenmittir. Her ikisinde de ka
dın parmağı vardır. 

Fenerde itlenen cinayet hakkın
da dünkü bazı gazetelerdeki yazı-

l .. , esasa uygun bulunmamıftll"~ 

:Vak'a mahalline bir muharririmi· 

zi göndererek tahkikat yaptık. Bi
naenaleyli hakikati gazetemiz -
den dinleyiniz: 

(Devamı 6 mcı da) 
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Tür ki yenin 
niifusu 

,,. ( Başt,aralı 1 ind de) 

dönüm arazi verilmiıtir. Müba
dillere, ayrıca kanun mucibince 
verilen renkli bonolar bunun ha -
ricindedir. Bu bonoların yeku
nu da altı n:ıilyon tutar.,, 

Şükrü Kaya Bey, 1933 sene. 
sinden itibaren nerelerden ne ka . 
dar muhacir geldiğini saydıktan 
sonra ileride gelecek muhacirJer 
bahsine geçmİ§ ve demiştir ki: 

"Bundap sonra çıkacak en mü
him mesele gelecek muhacırlara 
toprak bulmak keyfiyetidir. Çün • 
kü elde devlet malı olarak pek az 
toprak kalmıftır. Kanunun der • 
pif ettiği köy meralarından fazla -
sı bunlara toprak olarak verile • 
cektir. 

Bu miktarda gelecek muhacır
lara kifayet etmiyecek derecede
dir. Buna kartı yapılacak iı, 
mevcut ve it lenmemit sahipli top· 
rakları istimlak ederek bunlara 
tevzi etmektir.,, 

Refik Şevket Beyin sual takri • 
ne cevap vererek, Şükrü Kaya 
Bey Köstencede muhacir bekle • 
m~tliğini, bunların yüz kiti olup 
lstanbula getirildiğini bildirmit -
tir. Bulgaristan Türklerine ge
çerektoı demittir ki: 

Bugün Bulgaristanda bir mil • 
yon Türk vardır. Bunların kesif 
bulundukları yer Deliormandır. 
Buradaki Türkler kuvvetli ve bil • 
diğimiz Tamtürk evaafmı haiz o· 
!an Türklerdir. Diğerleri Rume • 
liyi ıarkide ve bir kısmı da Edir • 
ne vilayetinde Bulgarlara kalan 
kısımda Kuıukavak, :Ahıçelebi, 
Daridere denilen dağlardadır. 
Romanyada 400 bin Türk vardır. 
Bunların içerisinde hıri.tiyan 
Türkler denHen Kakavuz Türkleri 
de vardır. Yugol1avyada 800 bin 
kadar Türk vardır. Buradaki Türk 
le-r, evvela, Makedonyada kendi
lerjne kalan kısımlarda henüz gel
memit olan Türklerdir. Diğer ta· 
raftan yine Türk unsurundan ol
dukları halde kısmen dillerini mu· 
bitlerine uyduran Türkler vardır. 
Har~çteki Türkler bundan ibaret· 
tir.,, 

Bunlar doğrudan doğruya son 
asırlarda bizimle beraber istilala
ra ittirak edip orada yerleıen, a· 
sırlarca bizimle beraber hükGm· 
ran olan Türklerdir. Bundan bat· 
ka diier yerlerde de Türk ırkına· 
mensup daha 20 - 30 mi:lyon Türk 
vaPdır ki, bunlar mevzuumuzun 
haricindedir.,, 

Vekil Bey, nufus meselesine de 
temas etmit, 1950 tarihinde Tilr • 
kiye nufusunuİı 30 • 35 milyona 
varacağım ıöyliyerek bu doiru .. 
dan dojruya milletimizin kendi 
sermayesinin verimidir, demit ve 
hariçteki kan kardef1erimizin his 
ve han arkadatlarımızm ıerek 
arzuları ve gerek. diğer saiklerle 
memleketimize gelmelerinin nu • 
fusumuzun artmasında kıymetli 
ve büyük bir amil olacağını itaret 
etmittir. 
. Sonra, Türk ekalliyetlerinin 
yatadığı memleketlere ve Bulga-
ristandan muhacir gelmesinin 
sebeplerine temas edilmittir. 
T rakyaya muhacir yerleıtirilme -
ıinden ve çıkmıf, çıkacak kanun
lardan bahsolunmuıtur. Vekil 
Bey fU mi.Didar cümleleri sarf et -
mittir: 

- "Gazetelerde bazı hadisat • 
tan bahsedilir. Yalnız ıunu söy • 
liyeyim ki, bugün Türkiye Türk • 
)eri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve onun hükumeti hariçtekt 
bü~ün insanlıkla, insani hareket • 

AŞK MEKTUPLARI 
Aşk herkese mukadderdir •• .. 

Bu eğlenceli ve pek nezih ınu• 

ıabakamıza ittirak ediniz! 

Almanya Avusturyayla AiiI8~ŞifÖ! 
Ingilizler ordularını Fon Papen 1 Teklif 

k ti di • böyle söyliyor d uvve en rıyor AlmanyaileAvusturyanınara· Japonyada nas 
Veni bir sefer fırkası ~~~:e!:ı:~:ı:~~:.ğunadair ha- karşllandı 

• • C d t • • ı k Avusturya Batvekilinin öldürül- L d d . k ~ VU U 8 ge 1 rl ece mesinden sonra, Almanyanm mü· I 'lotn r~ enızb"" onkl"f ~~ 
. . . . . ngı erenın yap gı te ı , I' 

Londra, 12 (A.A.) -Deyli Tel
graf m itimada deier menbalar• 
dan aldığı malumata nazaran, 
İngiliz orduıu ehemmiyetle kuv
vetlendirilecek ve son tekamüller· 
le teçhiz edilecektir. 

Bütçeye, 1914 senesine benzi· 
yen ve fakat modem bir tekilde 
tertip edilmit bir sefer fırkası 
ihdası için bet milyon İngiliz lira• 
sı ilave edilmittir. , 

Londra, 12 (A.A.) - M. Eden 
dün ıöylemit olduğu bir nutukta, 
Avrupanın akibeti hakkmda endi· 
feye mahal olmadığını bildirmit • 
tir. M. Eden, yakın bir harp teh· 
likesine inanmamaktadır. Fakat 
günün mütküllerinin de inkir e • 
dilemiyeceğini ili.ve etmektedir. 

- Büyük Britanya aiır mesu· 
liyetlerine kartı koymUJ olmalıdır. 
Büyük Britanya, Milletler Cemi• 

yetini tutacak, silahları bırakma 

konferansı için çahtacak, kollek· 
tif sulh sistemini kuvvetlendir • 
meğe gayret edecek, fakat ayni 
zamanda kendi müdafauınm ih • 
tiyaçlarını da bilmemezlik etmiye· 
cektir. Bu müdafaanın kuvveti 
ve zaafının bir gün dünya sulbü 
üzerine büyük bir tesiri olabilir.,, 

M. Eden, hiç bir vakit bir ta• 
raflı silahları bırakmanın taraf -
tarı olmadığım ilave etmit Ye de· 
mittir ki: 

- Jnıilterenin silahlan di • 
ğer milletlerinkilerle müteneaip 
olmuttur.· 

Diğer taraftan, milli hükUnıet, 
umumi bir silahları bırakma mu • 
kavelesinin imzalanmasını harp 
tehlikesini azaltacak mahiyette • 
dir ve alt üat olmut dünyaya bir 
emniyet hissi verecektir.,, 

öldiirilleiı cesetler 
meydana çıkarılıyor 

Bu cinayeti yapan Orim 
cemiyetidir 

tethiş 

Sofya, 12 (A.A.) - Make. rafmdan meydana çıkarılmakta• 
donya dahili ihtilal komitesi adı• dır. Bu cemiyet tarafından Ma • 
nı taııyan ve Manilya katilinin kedonyada on sene içinde öldü • 

mensup bulunduiu söylenen Orim rülmuf, aralannda bir çok çocuk 
tethit cemiyetinin öldürdüiü bir ve kadın bulunan yüz kadar ölü· 
çok kimselerin cesetleri zabıta ta-1 nün hüviyetleri teabit edilmittir. 

Veliaht 
Tahrana muvasalat etti 

Tahran, 12 (A.A.) - lsveç 
veliahti, Prenses lngrit ve Prens 

Bertil ve maiyeti ile birlikte Tah· 

rana muvasalat etmittir. Veliaht 
refakatinde Prens Bertil olduiu 

halde saraya giderek Şahı ve mü• 

teakiben .Betvekili ziyaret etmit
tir. Batvekil, kendisine bükü • 

met azumı takdim eylemiktir. 

T eşkilati esasiye 
Kanununun bazı maddele

rinin değişeceği asılsız 
Ankara, 12 (Hu1111t) - TeıJri· 

litı eaaıiye kanununda bazı defi• 
tiklikler yapılacait, kadmlarm 
seçilebileceii, bir dereceli seçi· 
min kabul edileceği etrafmclaki 
f&yİalar teeyyüt ebnemektedir. 

Bu meteleler ancak bQyGk kon· 
ıreden sonra mevzuu bah10labi • 
lir. 

messılı olarak Vıyanaya gıbnıf o- d b" "k l'"k d -. . a uyu a a a uyan ırmıt~·..:,, 
lan eskı Almanya Batvekıl muavi· Fakat reami mehafil heııillr 
ni Fon Papen, Avuıturyada Al- fe ıo" 1 kt t kl'f' ~ft.1' y y ememe e, e ı ı ~ 
man halkı bulunan yerleri gez· d t tk'k tm kt d' an e ı e e e ır. J 
mektedir. Şimdiki halde söyledikleri 'f."' 

Groz'da bir Alman toplantısın· 
ruz~dm: , 

da fu sözleri aöylemittir: ı --' "JaponY,a difer devletler.e ~ 
"Almanya Avuatueya ile sulh· aavi hakka sahip tanmm~-

perverane anlatmak üzeredir.,, bun ti -veya u temin etmiyen,..... 
Alman mi!meuili Fon Papen bir teklifle uzlaıamaz .. ,, 

ayni zamanda çok Alman bulu• • • ,,. 
nan Klaıenfurt ıehrine de ıitmiı, Tokyo, 12 (A.A.)' _ ı.I 
ve orada, Awıturyadaki Alman• ~ -~ deniz planı hakkında hiç bir JOI"' 
lann biuiyabnr öirenip Hitlere alınmamıt olmakla berabe§r 
bildireceiini söylemittir. mi mahafil bu planın redd 

Bu hldiaeler üzerine gazeteci • mesinin pek akilane olmıy 
ler, Avusturya hükilmeti nezdinde fikrini izhar etmektedir. B - 111 
tahkikata ıiritmitlerdir. la beraber Japonyanm bu P"l 

Ansturya hükdmeti yüksek faaliyetine esas tutabilmeıi ~ 
memurlarmdan biri, Avusturya - planın tetrih edilmesi, aydml.r.. 
Almanya yaklatmasr hekkmdaki masr icap etmektedir. 
haberi, ne teyit, ne de tekzip et· 
mittir. 

Sarda 
Karışıklık olacağı 

söyleniyor 
Paria, 12 (A.A.) -rrrı,,M.atg, p· 

zetesinin tondra muhabirininı 1!_ • 

mumiyet itibarile iyi haber a1an 
mahafilden edindiii malumata gö 

re, lnıiliz hükGmeti, reyiim es • 
nasmda Sar arazisinde mühim ka · 

rıtıklıklar olacağmı Paristeki se • 
firi vasıtuiyle Fransız hükiimeti· 
ne bildirmittir. 

Muha:bire nazaran, lngiliz hü· 
Jdbneti, ayni zamanda lnıiliz 
hemıehriıi olan Sar hükOmet ko· 
miayonu reisi M. Knoks hakkında 
da endife ıöatermit ve mumailey· 
hin emniyeti için dört poliı hafi· 
yeıi ıöndermittir. 

Yakup Kadri Beg 
Ankara, 12 (Hususi) - Yeni 

Tıran elçisi Yakup Kadri Bey 
perıembe günü İstanbul yoliyle 
yeni vazifesine hareket edec~ • 

Bir hükumet reisi da 
süikaste kurban gitti~ 

Nevyork, 8 - Kuba adaV 
eski reisi hükômeti M. M~ 
seçen hafta ikamet ettiği Sne3' 
minik adasında bir suikast neti' 
cesinde ölmüıtür. 

Katil, M. Makdo'nun abçısı~ 
Ve M. Makdo'yu zehirlemek ti 
retiyle öldürmüıtür. Yapıla~~ 
tahkikatta ahçı ıizli bir ıui!°j 
cemiyetine dahil olduğunu iW 
etmİ§tir • 

Liitfi Fikri Bey , 
Müteveffa avukahn v-' 

yetnamesi açıldı ~ 
lstanbulun eski baro reiıİ,) 

eski Denim meb'uıu avukat L . ..11 

Bey, geçenlerde vefat e~ 
Vasiyetnamesi açılınca ıerv:1eti 
büyük bir kısmını hayir mü 
ıelerine bırakmıt olduiu a 

' mıttır. ~ 
Zengin insanlara ömek ··111 

üzere, bu hareketi kaydebll' 
geçemedik. 

tir. • Himagei et/ al baloJ~ 
cY b h l ? 

1 
Ankara, 12 (Hususi) - • ., 

..,a a gazeteleri ne diqor ar. :::·~~~~::::.::.:;; 
• 
1 

VAKiT - Mehmd Aam Be11 "Ye
ni kelimeler,. etrafında baf makale 
11azmıı .. 

- Bazılan "Temlzlem.Tc,, tabiri 
oarken "arıtmak,, ı6ztın. ne U1zum 
Dar dl11e itiraz edlgorlar I • dlgor.
B albuki antmak da ugdurma değil. 
dlr. •Ar,, namıu, •anız,, tnbl11alz, 
•an buğday,, ıal buğday ünwktlr. 

Yeni kelltMler, eıkl kitaplardan oe 

lerle ali.kadar olduğu gibi tabii 
kendi kardetleri Türklerle de a • 
lakadardll'lar. Bugünkü Türkler 
batka memleketlerin kendilerine 

olan dostluklarını orada bıdunan 
Türklere yaptıkları muameleler • 
le ölçtüklerini söylenem zanne • 
derim ki, Türk milletinin Ye Bü • 
yük Millet Meclisinin hiuiyatma 
tamamen tercüman olurum.,, 

IJ(lfa11an dilden toplandığı~ hepa 
hagatlgetlldlr. 

MiLLiYET - Ahmet ŞIJkrlJ Be11 
"Begtu renkli lluanlar arasında,, ın-

lema.lgle ünlz konlnaıuuun lllda 
ettllinden baluedlgor. Zlro, ı• • 
nalntW tecdlt edllmui leap ethn eıld 
anlaflnalfl Japonlar bonnala 1carar 
wrmlflerdir. Bu karan. imparator 
ta.dlketmlftir. Şimdi, kara De hamı 

ıUdlılannda nam lfGT'I 1HU'1a, ünlz 
ıiltVılannda da, harpten . eowlld gibi, 
1/Cl11f btıflıgacaktır. 

/ngUiz w Anwrlkalılann befer atlet 
zırhlı11na kar,,Zık Japonganuı IJç 
zırhlı11 olmaına mlJatenlt eıld anlQf-

ma bile, J aponytl'fa, uzak f(D'ktald bu· 
gllnkll Mklml~tlnl temin .tmı,, o
nun M~rl ve Çin llzrdM el atma. 
ama aebebiyd vermlfUr. Y..U oazl. 
yd karıuında iae, Japonya, 61lıba • 
tün hakim olacaktır. lngiliz ve Ame· 

rUcalılar11 bunu anladıklaTı için. bir 

Anglo - Sakıon ittllakından bahıe

dlgorlar. Begaz adamlann rekli a
damlara karıı ittlf akını ıazumlu bu • 

lııVorlar. • 

CVMBURIYET - Yunua Nadi 
Beg "Ankara ıerol ew w bu ıenekl 

aer,,ı,, den baluederbn bu ıeM, Cllm· 
lwrigdln on birinci 1/IZ dönlJmil fen· 
llkürl aTaaında açılan Ankara ıer· 
,,ı.lnln bndl 6afına bir hddiae tefkU 

edecek ehemndg«t. olduğunu 1/GZI • 

l/OT N NTtPIJi anlatıl/OT• 
ZAMAN - Ebllzziya zade Velit 

Beg, "Otoritenin ölçüaü bulundu,, ıer· 

leohailyle dilnganıa her gerinde aon 
zaquınlarda pek moda olan bu ıözün 

Utipdatla lcarıttınlmamaıı için Ana • 
tol Fran1ın bir vecizesini hatırlatı-

yor: "Otorite ancak mes'uliyetin bu • 
lunduğu yerde olur.,. 

lis Reisi Kazım Pata Hazreti~ 
himayeti altındadır. Balo~ 
heyeti yarın cemiyette top 
programı tesbit edecektir• 

iki tayin ~ 
Ankara, 12 (Hususi)::' ~ 

içtimai muavenet ~üd~~ 
Bey Muta, Konya l~sets.ı I~ 
muallimi Nihat Cemal • ~ 
maarif müdürlüğüne tafiS' 
ler. 

.-
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J
I kanunundan 5;;. . 

ıa b • , · ~ 
1 e nıye kanunu ' . 

sıl 

:.~~~~~::!;E·~~~:rl::.!~Maliyeye d~vredilen otuz_ bin 
l'tıı:in b l k nayı ve %enaatt- • nı• ı • • • • b 
DtffQrıtfo~larentİ~t olan mpıtahıil ıng z ırası gayrım u a-
l'tıQfltQ k ' ezümekten, yıpran-

F' krı urtnfocaklardır. d •11 d \J tıl k ... :;··z•nhırauıundaıalıKa-Jwwere agı aca 
~o"rrı.te ol adar mühimıe, canın 
'~niy k an mal huıuNnda da 
~et/jc1;, .. ;nunu o derece ehemmi
llıal eda· unca zamanJır niçin ih
~ • cl',3'0 r, çrharılmıyor, fCJ§ıla-

~ey ır, 

Ariitcıh 
~lllıld 0~•ıslar 111:lai, raporlar 

\/ 
1
' Planlar çizildi .•. 

e •onra 
lıtcırıb l ... 

ue ~ u da olsun, diğer fehir 
ctlcıba1 

~'Prık • arımı:z:da olsun, çarpık 
v~cl bınalar yapılmakta berde-

• 
1
'·· H l I b l b" · ıı, .. b·· · e e ıtan u ırareaı-., flt.. ;s' 

~'kQcf fln aırtları dolu, dolu§tu ... 
iti;~~~ niıbeten ucuz arıalara 
l'İtıe • kfl~iik evler yapıldı. Ônle
tiııe ~e heyıılôlar dineldi... Ôyle
dtrıl 'Yangın Jıvarlarını ııeyre-
10., ere neleı aldırmıyor, t§ık yüzü 
~ "1ttiyorlar •.. Halbuki, lıtan
~ 'te tiizel bir anliteatr biçimi 
~ olflrdu. Pencerenin önünde 
fttt..., ~er adam, gözlerinin ve cİ· 
4;İn nasibini alabilirdi ••• 
~ İye Kanunu bir türlü çıka • 
~ /fı İ~in, ıehrimizin her gün 

f;ttpQ/ı mahvoluyor. 
~ ~e"f ertle, latife olmn diye, 
~ l'a:.mı§tım: lıtanbullular, 
~~İ~i, Haliç ıahülerini ve Sa
,i,, af!fl7rıüe~i havaliııini ihmal e -
~ eyoğlunan bayırlarına kuv
~ ' IQrf etmekle iıabet buyuru
l~ ~İrcı, oralarını mü.vecide laa • 
~ • kullanıyor. H emıehrileri-
1~ tüzel yeı-leri bugünkü acemi
~İt 

/ 
lttırban etmemek niyetincle

>t ' llfallalt ilerade aoltalı açma
l~ yapmayı ve felaircililı uaaltr, öğreinrıe, Sultanahmetle s Qra araıını ve Fınclıklı, Ka
.. ~ 'BqiktCJ§, Ortaköy ıahilleri
"-' Qdama benzetecek... lıte o 

l~~· fimcliki Şiılüer, T akıim-
• vi '-"er varOf halinde kalacak .. 
'~ )cızım çıktıktan ıonra, uta-

diiıünclüm: 
flJ),, 'Ümiyerek neler ya:z:mı
~;;"· \l aroılar, kenar mahallele
tı, 'i• !1tıeriya, amelenin oturdu
!İti,:lerclir ••• lıtikbalin Türk lı
~~ben, bu berbat Şiılileri, 

, eri mi layık gördüm? ... 
• 

ltı • • • • • • • • 
°IQl>Ptt~~di ben bunu JalgınlrlJa 
~ ~"· Fakat, bir doktorla 
~ heradiıin K:uruçqme hak
~ ltaQhkemeye verdikleri ra
~,. n~"lô.ıaıını aazetede oku-

l , 'Yorlarmtf ki: 
'1 ~ile L .. " k h 

Q, lthh "omur toru anı mıı a-
0, .. Gte muzırdır. Kuruçefme 
~ı ~Q elveri§li değildir. Bura· 
~e bele mahalleli yapmalıdır. 
"s 11l'tırulur? 

~ Glıgyi ml k • • • • . ~ • . me e etımı.zın ve ı§· 
~"· Q)ıırni • b lk ... "d" ,,.e b zın e emıgı ır ... ,, 
~~1ıq,1Clflıyan ve Türk İ§çiıinin 
~~~tftıe:e A•aadeti üzerine naaıl 
le ve ti lazım geldiğini o mühen· 
~ ltcdkı oktor beylere anlatmaia 
,,.,ı imal, bü Y"k k ~ ıtfep mem... u ıe 

"" o; mezunu oldukları halde 
~'>tcf Q" renemeclüerıe benim ya -

ltlı Öfrencekler? 

'-.........., (Vl-ttQ) 

Otobnsıer fazla 
Oto ~.0Icu alıyor 

~ bllıle · f ~ tıtıct11ıı ~n azla yolcu aldık-
ta h~i b '; d!et edilmektedir. 
Lu.ıe . e e •Ye ınemurlarının o-

~~Rlide:ı •ık, •ık kontrol etmeleri 
eınredilmiıtir. 

Maarifte 

ilk mekteplerde 
yarım tedrisat 
Bazı ilk mekteplerde yarım 

tedrisatın kaldırılacağı hakkın • 
daki haberlerin doğru olmadığı 
anlaıılmııtır. 

Maarif müdüriyeti bu yıl yeni -
den mektep yapmıya uygun bina 
bulamadığı için yarım tedrisat yıl 
sonuna kadar sür.ecektir. 

Üniversitede rasathane 
Üniversite bahçesinde yapı ~ 

lacak aıri rasathane için açılan 
münakasa devam etmektedir. 

Bu rasathanede Avrupa rasat
hanelerin deki bütün aari techi • 
zat bulunacaktır. 

Fındıkh ilk mektebi 
Fındıklıda yeni yapılan ilk 

mektep önümüzdeki cumartesi gü
nü tedrisata ba§lıyacaktır. Mek • 
tep on altı dershanelidir. 

imtihan neticelerl 
Bütün mektep müdürlerine 

imtihan neticeleri defterini ma -
arif müdürlüğüne teslim etmeleri 
için bir ay daha mühlet verilmit -
tir. ? 

Şehrimizde bir 
Alman ceneralı 

Alman 'Ordusu namma Türk 
ordusunu ziyaret etmek üzere 
Ankaraya giden Alm.Jln cenerali 
dun ıehrimize selmiıtir. Ceneral
ler yüksek erkanı harbiyeden kay
makam Nihat Bey refakat etmek-
tedir. 

Cenerallere. ıehrimizde askeri 
müesseseler gezdirilecektir • 
Şehrimizde bir hafta kadar kala
caklardır. 

Bonoların kıymet
çe düşmemesine 

çalışılıyor 
Gayri mübadiller bonolarmın 

kıymetlendirilmesi için ehemmi • 
yetle çalıtılmaktadır. 
• Bunun için bir satıt komisyo • 

nu daha ihdas edilecek, bonolara 
kar§ıhk gösterilen mallardan gün
de yirmiden f azla11 müzayedeye 
çıkarılacaktır. 

MetrUk malların defterleri ma
liyeden tapu idarelerine veril· 
mekte, muameleleri süratle biti
rilmektedir. 

Gayri mübadiller hesabına 

Maliye Vekaletine devredilmit O· 

lan 30.000 İngiliz liraıının gay,ri 
mübadillere tevzii dütünülmek • 
tedir. Gayri mübadiller,cemiyeti 
bu hususta Maliye vekaleti nez • 
dinde te§ebbüste bulunmuıtur. 
Henüz kat'i bir karar yoktur. 

Diğer bir habere göre, tevzia • 
tın bir aya kadar batlıyacağı u
mulmaktadır. 

Kumara teşvik 
Galatada Arap oğlan sokağın

da oturan Arnavut Abdi kırmızı 
kağıtlara sarılı kağıtlarla halkı 
kumara alııtınrken yakalanmıı • 
tır. 

CUrmU meşhut 
Sabıkalı Turgut, Beıiktatlı Sa

lim Efendinin elli sekiz lirasını 

çalarken cürmü methut halinde 
yakalanmıfbr. 

Ceket hmrsızı 
Gedikpaıada Melimet Efendi -

nin yapısında çalıtan Artin usta
nın ceketini çalan hamal Ali ya
kalanmıtlır. 

Yunan iktisat nazırı 

Pandeli efendi 
Makbule H. dan 
dayak yemiş mi Yunan iktisat nazırı Mösyö 

Pesmezoğlu ile birlikte gelen ki· 
Dün lstanbul üçüncü ceza tibi Mösyö T eodoriı dün tehrimi-

mahkemesin de §&yanı dikkat bir ze gelmittir. Kendisinin bildir. 
muhakeme cereyan etmiıtir. diğine göre, Yunan nazırının ya -

Davayı açan Kumkapıda bo- rm gelmesi beklenmektedir. 
yacılık ve sıvacılık eden Pandeli 

ıııırıınuııınıııınıı11111 ıııırnııııııuıınıııııııııııuııııııııınnıııınııııının isminde 35 yaılarında biriydi. 

Müddeialeyh de 2s yaıında Gürbüz çocuk · 
olduğunu söyliyen Makbule Ha-

nım isminde bir kadındı. müsabakası 
Pandeli Efendi verdiği istida- Gü~l ve gürbüz çocuk müıa. 

da Makbule Hanımın kendisini bakamıza ittirak ederek (Foto 
alenen tahkir ettiğini ve dövdü- Süreyya) da fotoğraflarını çek
ğünü iddia ediyordu. Bir akpm tirmiş olan küçüklerden bazıla -
üzeri Makbule Hanım kendisini rının isimleri fotoğraflarına ya -
Kumkapıda yakalamıt ve: zılmamıttlr. Bu itibarle apğıda 

- Sen kocama benim fena bir isimleri yazılı olan küçüklerin ve
kadın olduğumu söylemitsin di - lilerinin gazetemize gelerek re
yerek Pandeli Efendiyi mükem • simleri ayırmalarını rica ediyJ> • 
mel surette dövmüt: ruz: 

Herkes Makbule Hanımdan Adnan, Mustafa, Nurhan, Hüı-
dayak yiyen Pandeli efendiye niye, Melek, Vitali Kohen, T erda, 
merakla bakıyordu. Nihayet reis Orhan, Sabih, Nevzat, Neylin 
kendisine davasmı teırih ehnesini Hanım ve Beyler. 

söyledi. Pandeli Efendi ayağa nııııııııııuıııınıııı 11111 ıııııııınııırııııııınnmıııııırıııtnııımıııııınıınn 
kalktı. Makbule Hanıma baka • me masrafı olan seksen kuruıpun 
rak bil' dakika tereddüt etti. Son- da Pandeli Efendiden tahsiline 
ra yüksek bir sesle: ·karar verdi. 

- Hakim Efendi, vaz geçtim, Mahkeme salonundan çıkar 
davamdan vaz geçiyorum, dedi. çıkmaz Pande1i efendiye sür'atle 

Heyeti hakime de bunun üzeri- merdivenleri inerek ortadan kay
ne davanın sukutuna ve mabke - boldu. 

Adliqede __ .... __ 
Belediye, evkafı 

dava etti 
Belediye, vakıf idaresi aleyhi • 

ne bir dava açmııtır. Bu davada, 
dördüncü vakıf idaresinin bulun
duğu yerin Kuleizemin mahalli 
olduğunu iddia ederek bu yerin 
kendisine verilmesini istemekte·· 
dir. iddianın ne derece doğru 

olduğu etraf mda tahkikat yapıl • 
mak üzere Müzeden Kuleizemin 
h!lrita•ı, ayrıca tapu dairesinden 
do ke~H yapılması istenmittir. 

Muhakeme bu cihetler için 
baıka bir güne bırakılmrıtır. 

MahkOm olan eararket 
Esrar çekmekten maznun Bed-

ri isminde birisi dün sekizinci ih
tisas mahkemeainde bir sene iki 
ay hapıe, yüz lira para cezasına 
mahkUm edilmiıtir. 

Ayni Mahkmede sigara kağıdı 
kaçakçılığı yapmaktan ıuçlu İh -
san da altı ay hapse, altı ay sür • 
güne, altı ay da_, nezaret altında 

bulundurulmaya mahkUm olmut
tur. Uıtelik elli lira da paro. ce
zası verecektir. 

Adliyede teftlfler · 
İstanbul adliyesiyle müddeiu • 

mimiliğinde teftitlere batlanmıf
tır. Bu teftitlerin, sene bqmda 
tatbik edilecek olan hakimler ka· 
nunu ve yeni hikimler tayini ile 
alikadar olduğu tahmin edilmek-
tedir. 
Saat~I dUkklnını soyan 
İzmirde bir saatçi dükkanını ıo-

yup İstanbula kaçan Kamil, bu
rada yakala~mıf, Sultanahmet 
sulh ceza mahkemesine verilmit· 
tir. 

Köşe . kapmaca 
yüzünden bir 

kavga! 
Şehremininde Yedi yatında 

Nevzat isminde bir çocuğun, bet 
yaıında kardeti Ahmedi yarala -
dığı yazılmıtb· Küçük Nevzat, 
kardeıini nasıl yaraladığını an
latmaktadır: 

"- Sokakta oynıyorduk. Ben 
köte kapmaca oynıyalım, de • 
dim. Razı olmadı. Kabul etme
yince kızdım. Sok~kta bir ta§ a. 
radmı. Elime bir çivi geçti. Kafa-

11na vurmuıwn.,, 
-Yaralı küçük Ahmet, tedavi e-
dildikten ıonra evine gönderil-
mittir. Şimdi batı yaralı gez· 
mektedir. 

Memba suları neden 
tortulu imiş? 

Piyasada satılan memba sula
rının tortulu olduğu, bunların da 
kaplann temizlenmemeainden 

ileri geldiği anlqrlmııtır. Kap
ların, memba suları ile temizlen
dikten ıonra doldurulması li.zım 
geldiği belediye ıubelerine bildi
rilmittir. 

Şehir meclisi 
Yeni tehir meclisi bugün dör

düncü toplantısını yapacaktır. 

a 

~ 
Hayri Celal Beyin 

mektubu 
Evvelki halta yapılan Fenerbah

çe - BeıiktQf Şeref kupası maçında 

hakem meselesi w blr talamuı ıahauı 
terketmesi yüzünden çıkan tatsız ha· 
diselerden, ertesi gün yazdığınuz ya
zının sonunda, Oıin 11aklfık almıyan 
tarafı) başlığı üe beı on ıatırla bah
setmiş, ve hakikaten yakışıbız bir 
dedikodu olan meııeleyi fazla deınıe -
mlf, oldukça kapalı ve kısa geçnıi§ük. 
Bir kaç gün evl'el Fenerbahçe Klübü 
ikinci Reisi Hayri Cel6l Beyden aşa -
ğıya aynen dcrcettiğimiz bir mektup 
aldık. 

Hayri Celdl Bey mektubunda bizim 
yazdığımız hadiselerin vuku bulduğu
nu tasdik etmekte, ancak bizim de şim 
di öğrendiğimiz ifln ıeklinl anlatmak· 
tadır. 

Bu mektubuna cevap vermek mek· 
tupta bahisleri geçen zevata düşece

ğinden, biz galmz bir noktaya cevap 
vererek mektubu ıütunlarunıza geçi • 
riyoruz. 

Hayri Cel6l Beu, Galataıaray -
Fener maçındakl hakem Beşiktaşlı 

Rilıtü B11yln Fenerbahr.enin arzusu 
veçhile de6iftlrlldlğlni yazarken 11a· 
nıl!'Uıtır. 
Rüıtü Bey o sırada Bursada bulun

makta ve lstanbula gelemlyeccğl zan· 
nedllmekte olduğundan maça başka 

bir lıakem konmuştu. H albuld Rüıtü 
Bey de Bursadan bu maç için bir gün 
evvel dönml1ı, lstanbula çıktığı za· 
man gazetelerde maçın ba§ka bir ha· 
kemin idaresine verildiğini görünce o 
da bunu ba§ka bir sebebe atfederek 
müteeuir olmuı ve ne geldlğinl kim· 
ııeye haber vermlf ne de mara gelmiş· 
tir. 

Sonra anltJflldiğı De RU,tU Beye de 
izah edildiği veçhUe eler Rllırü Be • 
yln lstanbula geleceği bilinae tdl 
maça kat'iyyen ba§ka bir hakem tayin 
edilmlyecek w Galataııaray - Fener 
maçını muhakkak olarak Rüştü Bey 
idare edecekti. 

işte Hayri Cel61 Beyin mektubu: 
"Efendim, 
3 llcindteşrln 934 tarihli nüshanı

zın spor sütununda ''İşin yakışık al
mıyan tarafr,, başhfr altındaki yazı • 
ya, bizzat muhanirlnln "dedikodu,, 
demesine rağmen, Fenerbah~e'yl ve 
şahsımı tfddetle alA.kadar ettiği için 
cevap vermeği ve efkArı umumlyeyi 
aydınlatmağı faydalı buluyorum. 

Şeref tumuası bir hayır işi olarak 
tertip edilmiştir. Bu mesele mevzuu
bahs olduğu zaman klUp derhal ve 
bil!kaydü şart lştfrald bir arkadaşlık 
ve kadirşinaslık borcu olarak telAkki 
ve kabul etmiştir. Hakem meselesinde 
ise noktai nazanmız il~ klübtl de çok 
yakından alakadar ettiği için, bUsbU
tün ba§ka bir klübe mensup olan bir 
zat tarafından maçm idare edilmesi 
ldL Nitekim bu huS11Stald ltframmz 
tertip heyetince kabul edflmf~ "fe ev
velce Fenerbahçe - Galatasaray 1118'• 
çı f çin tayin edilen Beşikta§lı hakem· 
den vazgeçllerek iş Istanbulsparlu bir 
zata havale edilmişti. BeşUdq - Fe. 
nerbahçe maçında ise iş ddden pelC 
garip bir surette cereyan etmiştir. Bu 
maç hakeminin o zatün başka herhan 
gi bir zatın olabileceğinde, maçtan Uç 
gün evvel tekrar ısrar ettik. Tertip 
heyetinin salahiyettar bir uzvu bu ıs
rarı muhik ve makul buldoğu halde, 
bilinmez nasıl bir düşUnce ile, itiraz 

(Devamı 6 mcı da) 

Nafı1:1 başmtlhendlsl 
lıtanbul nafia bq mühendis -

liğine tayin edilen İzmir nafia 
bat mühendisi Nuri Bey gelmiı, 
vazifeıine bqlamıftır. Eski bat 
mühendis Cevdet Bey de Erzu • 
rumdaki vazifesine ribnittir. "' 

lnglllzlerln Ayini 
Şehrimizdeki İngiliz kolonisi

nin yapacağı dinf iyini idare et • 
mek üzere Cebelüttanktan gelen 
lngiliz bat r:\ıibi, dün İngiliz el
çilifinde ıehrimizdeki lngiliz 
tebaasına tanıttırılmııtır. 

Bu münasebetle bir çay ziyaf e· 
ti verilmittir. 
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Yazan: 
Aka QündUz "o. 16 

Koridordan keyifli keyifli 11lık
la öttürülen bir türkü .• 

- Bu keyfi yerinde olan da 
kim? 

- Dip odada oturan kibirli 
delikanlının sesine benziyor. 

- Canına yandığım, küçük a
cunları ben yarattım ıanıyor. Her
kese tepeden bakıyor. 

- S~lh güneıinin katibi olmak 
az bir ıey mi? 
-Atıyor be! (Sulh güneşi) bü

yük bir mason locasıdır. Böyle
sini katip alır mı hiç? 

- Şunu çağırıp ne var, ne yok, 
diye sorsak mı? Onlar her İ§i bilir. 
lermiş. 

- Çağırsak gelir mi dersin? 
Islık sesi kapının önünde duyul

mağa başladı. Marangozun karısı 
hemen kapıyı açtı. 

- Bir çayımızı içer misiniz? 
Bu sefer hiç kurum, çalım sat • 

madan girdi. Selamlattı. 

- Ben de komıuları birer birer 
dolatacaktım. Hayırlı haberler 
var. insanlık adına bildirip sevin· 
direcektim. 

- Ne gibi? 
- Tam yerinden. Bilirsiniz ya .. 

Bizim kulaklarımız biraz çokça 
deliktir. 

- Bizi de sevindirsenize .. 
- Bir kaç güne kadar dünya 

barışıyor! 

Marangoz hemen atıldı: 
- Bir haftaya kadar olur mu 

dersin? 
- Sürmez bile .. 
- Hay ağzım Öpeyim! Demek 

hücum taburunun en önünde bu • 

Alma Ye başka dıle çevirme! 
Devlet yasasınca koruludur. 

- Üzülmeyiniz, dedi. Bizim üs
tatlar çalıtıyorlar. · 

Marangozun karısı kızgın kız· 
gın baktı ve kocasını göstererek: 

-Bunun üstatları çalrttılar da 
ne oldu? 

Miskin ağzındaki sucuğu çiğ
nerken: 

- En iyi sulh, en sıkı bir savaş· 
tan sonra gelir. 

- Sen de feylesof yumuratsı mı 
yumurtluyorsun? 

Bir muzika gürültüıü. 
Yüzlerce kiti tabur olmuş geçi

yor. 

Bir ses sinemadaki geçişten da
h~ sessiz. Caddelerin ışıkları yan· 
dı. 

Otomobillerin korna ıeıleri o 
kadar azaldı ki bundan caddenin 
bo§aldığı anlaşılıyordu. 

Miskin odasına girdi. Torbası
nr, postalları çıkarıp yerli yerine 
koydu. İçinde bir can sıkıntıaı mı 
var, yoksa sevinç mi? Hiç belli de
ğil. 

Pansiyon sahibi daha ilk gece
den merdivenlerin ampullerini 
söndürmüttü. Trabzanlara tutuna 

tutuna indi. Caddenin soğuk ha-
vası yüzüne çarpınca derin bir so
luk aldı. Nereye gideceğini bilme
diği için ulu orta yürüyordu. 

Bir evin alt kat penceresinden 
sarı bir ıtıkla ince ve titrek bir ka· 
dın sesi sızıyordu. Kadın çocuğu· 
nu uyutmak için ninni söylüyor· 
du: 

lunmayacağnn. Vah vah! 
- Uyuıun yavrum. Büyüıün 

heheiim. Yiiit babası aitti, çabuk 
~---t-

dönıün ninni ! Karısı lafa karıttı: 
- Gerçek mi kuzum? 
- inanmanız için size sırrımı • 

zın küçük bir parçasını anlatayım. 
Rusyadaki papas Raspotini itit -
mİ§sinizdir. Raapotin prensi ze · 
hirledikten sonra prenses Namin · 
kayaya ile yatıyordu. Gözdeleri · 
nin başında olan prensese sarhoş -
lukla bir laf kaçırmı§. O da gizli 
dostu Fon Şraytere gizli bir mek · 
tupla bildirmif. 

- Bu Şrayter de kim? 
- T anmmıt Gran metrlerden· 

dir. O da Romada pek yüksek de
receli bir birader olan Sinyör Cio
litti'ye §ifreli telsizle söylemi§. iki 
tarafın çalıtmaları birbirine uyu
yor. Artidük Sforçe ile konuş

mutlar. Sforçe bizim locaya yaz· 
mıf. Anlıyorsunuz ki verdiğim 
haber lam kaynaklarından gelme
dedir. 

Caddede bir yaygaradır koptu .. 
Çocukların sesi bu kata kadar ta
ne tane geliyordu: 

Mahallede adı deli kıza çıkan 

basmacının kızına ne olmuş? Her 
gece bu saatlerde piyanosu ortalı

ğı çrnlatırdı. Lambaları bile yan
mıyor. 

Karakolun tek ampulü altında 

mor bir polis silueti bir aşağı bir 
yukarı gidip geliyor. 

Tütüncü dirseklerini mermere 
ve avuçlarını çenesine dayamıf, 

kartısındaki tek müiteriyle yavaş 
yavaf, derin derin bir feyler konu· 
şuyor. 

Meyhanenin her gece susmı -
yan armoniği ile kemanı yok. Pus
lu camların arkasında kmııldayan 
gölgelerle gidip gelen garson göl
geleri. 

Sinemanın kişes:nde oturan, 
büyük kapının önündeki kontröle 
aeıleniyor: · 

- Mevsim sinek mevsimi değil 
ki .. Bari onları avlardık. Bu gece· 
ki proğram da görülecek ıeydi. 

Miskin duvarlara bakarak bu - T azıyor! Yazıyor! On seki
zinci baskı! Şimdi çıktı. Okuyu- geceki proğramın ilanlarını oku

du: yunuz! 

Pencerenin önüne seğirttiler. 
- Susunuz! Bakalım ne di,vor? 

Çocukların sesi yükseliyor: 
- İtalya, Almanyaya harp açtı! 

iki film birden gösterilecek! 
1 - Beş bölümlük: Sulh peri

leri .. 
2 - 7 parça, tam olarak: Bir· 

birimizi sevelim .. 
Ordular aldıkları emir üzerine, bü- B' h k ld .. . . ır yarı sar oş yanına so u u. 
yuk şoselerden ve tıroHerden Vıya- 1 V .1• l k - b 1 d S .. . .. .. l e ı an an o umaga aş a ı. on· 
na u1.crme yuruyor ar. "ld" L" f d' 1 1 l ra gu u. a ını ın eyen o sun o • 

(Sulh günc!i locası) nın bilgiç d 1 d ··k k 
A • • masın, umurun a o ma an yu se 

ve l::ınımlu katıbı afolb.dı. 1 .. 1 y b 1 d ses e soy enmege aş a ı: 

f/lart'!l~ozun kar111 çay kaç1fiım _ Hay canına! Sulh perileri 
t·abtığ:;. cl~~~fo·dü. bunlar mı? Bunlar değil, sulh pe· 
Mua.ıgoz alaylı alnylı: rilerinin hepsi kartlamışaşüftelere 
- Anb!ıldı ! dcdt. Ben hücum döndü. Heps:ni kötülerin hasta e· 

k:t"-ma ı1la~roaymc:ı bu işler dü- vıne ı~~padılar. Ne o salvarsanla 
z-::hniy~ck. ı permanganat yetişmiyor cenabet· 

Leci\ kAt!bi bozulutu:m sakla· lere ! -
maia ça.lqnralu / .(Devamı var)' 

HABER - Aktam Poataaı 

S.aHOt Saliisteti 
Amerikada ede
biyat cereyanları 

Tam bir ferdiyetçiler memle
keti olan Amerikada, Avrup~ 
memleketlerinde olduğu . gibi 
muayyen edebi zümrelere tesa
düf edilemez. Orada muharrirler, 
ya muazzam tehirlerde yahut bü
yük merkezlerden uzak yerlerde 
tam bir yalnızlık içinde çalıtır ve 
yaşarlar. 

Toplandıkları vakit araların
da edebi meselelere temas etmi
yen bu muharrirler, buna rağmen 
bir noktada hemfikirdirler. O da 
püritanizm meselesidir. Filhaki
ka yirmi heı otuz senedenberi ha
kiki muharrirlerin hepsi, pürita
nizİnin fikri faaliyet ve edebi e
serler üzerindeki tahakkümünü 
yıkmağa azim ve gayret etmiıle~
dir. 

Bu fikir hürriyeti türlü türlü 
müıkülatla, hatta hazan tiddete 
müracaat suretiyle ve fak at, püri
temin etmiş olduğu nüfuz ve mev
saba katılırsa dikkate değer bir 
süratle temin olundu. O kadar ki 
bugün Amerikan edebiyatı, en 
nazik meselelere en ziyade cesa
ret ve cüretle temas eden bir ede
biyat olmuş bulunmaktadır. Hat
ta bu cesaret ve cüretkarlıkta bir 
nevi safdillik de mütahede oluna
bilir. 

Sherwood Anderson gibi bir 
muharrir, cinsi münasebetleri 
bir çocuk saffetiyle muhakeme 
ettiği içindir ki genç edebi nesil
ler üzerinde derin bir tesir icra 
eylemittir. Onu taklide koyulan 
gençler Anderson'un kendisine 
tmin etmit olduğu nüfuz ve mev
kiden istifade ederek o zamana 
kadar ahli.k namına temaı edil. 
mesi memnu olan meseleleri ilim 
noktai nazarından tetkike baıla
dılar. Bu suretle bir ruhiyat ali
minin serbestçe temas• etmesine 
müsaade olunan meselelere mu
harrrirlerin de temas etmelerine 
itiraz edilemedi ve böylece kale
min en mühim kısmı f ethedilmit 
oldu. Püritenler bile itiraz ede
mediler ve pek uzun zaman koyu 
bir istibdat altında kalmıı olan e
debiyat, birdenbire zencirlerini 
kopararak bütün "memnu,, mev
zulara hücum etti ve Sh. Ander
son'un cüratkarlığı bile bu hü
cumun yanında çocukça bir cür
etkarlık kaldı. 

· Genç edipler yalnız Amerikan 
muharrirlerinin nüfuzu altında 
kalmamakla Lawrence gibi, Ja
mes Joyce gibi İngiliz muharrir
lerinin tesirine de tabi olmakta
dırlar. Hele J. Joyce'un, uzun 
zamandanberi Amerikada yasak 
olan ve son günlerde memlekete 
serbestçe girmesine müsaade edi .. 
len meşhur "Ulysses,, isiıpli eseri 
o derece muvaffak olmuıtur ki 
ba-zı kimseler yasağın tekrar ko
nulması fikrini ileri sürmüılerdir. 
Fakat bu yasağa rağmen Joyce, 
gayet kuvvetli olan nüfuzunu te
sis etmi§ bulunuyor. Bu etsir, 
hem ahlaki hem bedii bakımdan 
Adeta kurtarıcı bir tesirdir. 

Denilebilir ki genç nesillerce 
en ziyade taklit edilen ve onlar 
için en kuvvetli ilham membaları 
olan muharrirler, saydığımız 

bu üç muharrirdir. Fakat bun
ların hiç. birinin tesiri altında kal
mamış olan ediplerin adedi de 
çoktur. 

Amerikan muharrirleri her 
şeyden evel isyan halinde olan 
muharrirlerdir. İ§te bu müflerek 
"isyan,, dır ki genç Amerikan e
diplerine müıterek bir hassasiyet 
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AKDENİZ KORSANI Yazan: 

KADiR 
CA" 

"o. :i& ŞAHİ/\J REİJ 
1 BUyUk macera, aşk ve harp rom~ , 

Şahin reis ve karısı Istanbula gitı111" 
ye karar vermişlerdi 

• jrı 

- Heeeey ! .• Buraya gelin!.. çrktr. Ondan sizin ve beniJll tıe 
Tayfalardan ikiıi ıilah sesini kammu aldığım zaman ıutf ell ğ' 

duyunca zaten kenara atlamıtlar, knbul buyurınanızı rica edeC\-tır 
kılıçlarını çekmitler, çekine çeki· Raziyani her şeyi anlata.~ tJ' 

ne geliyorlardı. Sevgi ve dualarınızı bu zarıı~ , 
Valeryonun çağırdığını da iti - lisiz kulunuzdan esirgeılle) eCt 

dince hızlandılar. Biraz ıonra Pek yakında bu talisizliği yen~. 
onunla karşılattılar. Bir defa ğime inanınız muhterem efetl 
kendi kumandanlarının dağnık miz !.. n 

haline, sonra da yerde kanlar için- Şövalye V&len~,r 
de yatan ihtiyar korsana baktı - Sonra tek başına ortadsll f 
lar. Selam vaziyeti alarak merak- boldu. Bir daha 0 tarafatard• 
la: rünmedi .. 

- Buyurun kumandan!.. .c"ıD 
Bir düg"' ün ve bir bıv' Dediler... dJI 

- Kaldırın şunu ... Denize fır - Şahin Reis evelce taıa~' 1 
latın keratayı!.. Bütün söyledik - gibi Bizartadan komanya'.;-"' 
leri bir tuzakmıı .• Üzerime hücum mı§, güzel bir rüzgarla htl" 
etti!.. yolunu tutmuştu. 

Mağaranın iç ta~afındaki diğer Yeniden denize açılalı i~ 
küçük deliği gösterdi. Bir dram olmuştu. Ufukta kendileriıı' J 
aktörü gibi sesine hatka bir bi - ru gelen yirmi kadar gemi f. i 
çim verdi. Alaylı alaylı gülerek ler. O zamanlarda Avrupai 
ilave etti: yüksek bordalı ağır ve haı-' 

- Aklınca beni öldürüp oradan dört sıra gürekli Galerleriıı' j 
kaçacaktı. - ... - kabil Türkler daha hafif g~ 

Tayfalar: kullanırlardı. Bu gemiler )1 

-Vay alçak!.. daha hızlı gider, hem de kot~·, 
Diyerek ölünün batın.dan ayak· la manevra yapmağa elverit\, 

}arından tutular. Onlar önde Va - ler. Hatta küçüklerine ço1' 
leryo arkada dıtarı çıktrlar.. gittikleri için (Kırlangıç) defi 

Zavallı ihtiyar korsam bir ka • d · 
ı. I 

yalığ!n üstünde denize fırlattılar. Yalnız amiraller, proval~ 
Sonra sandala binerek çabuk büyük ve çelik mahmuzlar ~ 

çabuk ıemiye döndüler. lan, di yerlerinden yüksek ve 
Valeryo o ııraaa aünyanm en le kıç güverteleri şık bir köt~,' 

sevinçli, en talili adamıydı. Fakat kat kat yükselen gemilere b• f 
hunu hiç belli etmiyor .. Kızgın ve lerdi. Bunlara (Kapudane) _ıJ 
ümitsiz görünüyordu. hut (Battarda) ismini verınİY 

Gemidekiler defineyi bekliyor • d · . ·' 
lardı. Valeryoyu o halde görünce ı. Şahin Reis her ihtimal~ ~· 
fatırdrlar. Hepıinin de yüzleri me- rotayı cenuba doğru hafif ?ı 
rakla sarardı.. dı. Yirmi kadar düşman ge )6l 

Valeryo tayfalara okuduğu nin ortasına düşmesi hele 
martavalı onlara da söyledi ve bir zamanda, dünyanın en d~ 
inandırdı. Çünkü çok iyi rol yapı- hazinesini yani sevgilisini bt 
yordu. • rinde bulundurduğu bir sıra~' 

Gemi doğru Ostiya limanına istemiyordu. . ( 
döndü. Valeryo yolda kimıe ile Fakat direkteki nöbetçi ,e 
konuşmıyor, kamarasından çıkmı· le haykırdı: / 
yordu. Romaya gitmedi. Razyani - Uluç Ali Pa§a ... Ali l' 
ile, Papaya fU mektubu gönder • filosu geliyor!... I f 
di: Zaten Uluç Alinin en ö~ /: 

.':Muhterem efendimiz, len battardasını tanımak iç•" C 
''Sizin karşınıza çıkmak için uzun bakmağa lüzum yoJ<td'~I 

yüzüm yok.. Çünkü bütün cesaret, bütün Akdenizde methurdıl· t. 
fedakarlık ve çalışmamıza rağ - disinin hazırladığı planlar' J1 

men taliirniz ters çıktı. Tam son lıtanbul tersanesinde yaptı1"',- 'ı 
dakikadn Şahin reis karşımıza (Devarı:,,•·'~ . .. ~ .....•..•...........................•..•...........•..••••...•••..•..•...•••.•• "'~ 
ve mütterek temayüller vermiş- 1 fethe koyuldu. Henüz ı_e ~I 
tir. halinde bulunan bu yen~ JİJ , 

Ananeleri yıkmağa koyulan, kan nazmı hakkında t'1111ıi', 
okuyucuların ve muhitin hislerini bir hüküm verilemez. O ,.t i 1

1
,. 

rencide etmekten çekinmiyen bu kendini aramaktadır. fi~>' ~ 11 
edipler yava, yavat Avrupanın minde~ 1yenihye~i ç1 ık~~:~r ~' tesirinden de kurtulmu9 ve ken- yan §aır er, azme erı~ er,. 
di memleketlerini yeniden ket· yıkacakları müşterek bıt rSJ pi 
fetmeğe haılamıflardır. Bu ke- doğru yol arıyorlar. >~ 11 
tif, onlarılan bazılarını yeniden İngiliz ve umumiye~le olıt'~ı 
isyana sevkettiği gibi bazılarına nazmı ile münasebetı 'tİ~tl~. 
da ummadıkları heyecanlar ve bu yeni nazım, mahi~et ~şt•''·" ti 
zevkler verdi. Şairler, roman- daha ziyade Folklor 1l b .,,..,,f'~, 
cılar, birletik devletler toprakla- Hatta bu mahiyetin e. e j.ıt'etJ~ 

'ki' · · h k' · 1 b" · k' hah• 1111 
rı ı ımının ve avasmın zev ını şunun a sa ıttır ı ci rıJ il" 
tatmağa batladılar. Bu yeni un- kalı şairler yanında zeıı ;it' 
sudar sayesinde muharrirlerin a- terennüm eden bir~ok ~ •f'ti 

dedi de çoğaldı. lerP. de tesadüf ediht• edeb• 1,.r Muhakkaktır ki bir edebiyatın Hulasa Amerikan eril<"}• .;I 

en feyizli devri büyük bir §İir ha- hususile§likçe, yani ,Af(l t(l;1et 
reketi doğurduğu devrrdir. l,te tıkça büyümekte, ehe;r. p1) 
Amerika bu.devri yafıyor. Büyük mana kespeylenıekte lt (t"'" 
bir ıair orduıu, yeni bir ülkeyi Ph. Soupatl 

dü 

' 
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Mezarlığı\ 
3U ~Uk Zabıta romanı rtakleden : va • rtQ 
D -9-

ira.yet Hanım: Nusret, batını çevirip Jale Ha-
tUn- Şu münasebetsiz hadise bü - nımın yüzündeki ifadeleri tetkik 

Y~ nıev · · · · b tek sımımızı erbat ede - etti. Dirayet Hanım, onun lafa ku-
tj.._ galiba .. Onu asla aklıma ge- lak misafiri olduğunu far.kederek 
·uıenıe" .. 

de ge ugraşıyorum.. Kadriye dedi ki: 
Nustlretn~tnıuşa benziyor. Lakin - Haydi kızım, bize biraz likör 

ın hAdo 
kar a ıseyi aklından hiç çı- getir ... Şiıe, büronun üstünde du-

l a~a~ığı .ne de belli!. ruyor. 

du ~ Yegenınin geçinemediklerini Küçük salonun yanındaki ya-
!Utıerek ilave etti: zıhane odasını gösterdi. 
-Kok kad r arım ki yazın sonuna Genç kız ayağa kalktı. Jale Ha-

ar bu f . d tek.. ena tesır evam ede - nım, onun gözlerindeki gayri ta.-
Jale }i biiliği farketti .. 

anım anlattı: Oyun masasında ikinci parti 
hi~AD~nkü maceranıza benzer 1 b:tmek üzereydi. Tahirenin kah
dan ~·d~se Yüzünden, ahbaplarım- kabaları Dirayet Hanımın dikka
lar,nd ırı 1?1ahvoldu. İzmir taraf - tini celbetti. 
!ı:ıe • a hır malilcanesi vardı. Yaz - Kadriye ... Kaybettin... lnti-
fiy:•_ınıini orada geçirirdi ..... Say- karnımı aldım İ§te ... 
· •ıne t d " ·· · F k b d h 0 

ıçind . . aşın ıgı gvn evın a at, tam u esna a, acı ır 

ea~ e hır cınayet işlenmiş. Kadın- feryat, bu kahkahaları kesti.. 
g~ na:şı bulmuş.. Nusret, iki odanın arasındaki 

adrıye hesaplıyordu: kapı tokmağını tutmuş, çığlığı ko-
İkj'".. li~m parti, hem de üstelik ı parıyordu. Bu öyle bir bağırıttı ki, 

~~l .lıra puan.. ev. çın çın öttü. Kızcağızın sapır 
~ akın, Nusretin kulağı şöyle sapır titrediği Lİ1'wlunuyordu. 
\ı lluşınakta devam eden Jale Ha- Derken, dizleri büküldü. Ba-
lttdaydı: cakları vücudunu çekemez oldu. 

it;.._ İahkikat, tetkikat, aniaşıldı Ara perdenin halkaları birer birer 
~ ltıesele aklı bozuk bir biçarenin koptu. Genç kız, perdeye tutunu· 
İç' terası imiş.. Boş malik~nenin yordu. 
d·~fle çekilmiş ve bir balta ile öl - Nuh, ayağa kalktı. Jale Hanı-
Uti.ilnı" B 1 d lıı uş... a ta a yanında bu • mın arkasından geçerek genç kı-

d~Yo~du. Cinayetin sebebi, a - zm imdadına ko~tu. Fakat, o za
olttı tagızın üstünde bir kaç para mana kadar, perdenin son halka· 
li ~11 İmiş .. Ahpabım olan lzmir- sı da kop.mu~tu. Nusret, yere yığıl· 
~it llırn, bu hadise üzerine, çok dı. Bir kumaı yığıru altında kaldı. 
f ... ~ssir oldu. Zira, cinayet, pe!< (Devamı vıır) 
'l\• Je,t' •t manzara veriyormus. Yer· 

d .. trı 1'anlar içindeki hali göıün • 
~n ~i . . ç gıtmemış .. 
Nusret, titriyordu .. 
' .... Ceset, methal sofasının 

'01 
laraf ındaki odaya çekilmiş ... 
''o d adan aynı gün zarfında kal-

ftd 
t il:tnamış. T nmdığım Hanım, 
ecey· . d . d' E . ~ ı evın e geçıreme ı . rtesı 

lstanl>ul 6 ıncı Hukuk mahke
sınden: 

Mevhibe Hanım tarafından 
Fatihte Altay mahalle ve cadde -

sinde 105 numaralı hanede mukim 
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!! HOVARDA BAHRİYELİ İi 

Büttin Amerika donanmasının iştirakile çenilen fevkalade bir komedi. (i 
ı :rm=:::=====:c .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::.-:::::::::-.a 

Z AY 1 
926 senesinde İskilip Misakı 

Milli iJk mektebinden almıt oldu
. ğum tahadetnamemi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. (3398) 

Kadıköy: Yeldeğirmeni Düz 
sokak No. 73 Mustafa. 

§ 74 üncü alay ikinci tabur 
birinci bölük kumandam babam 

yüzbaıı Zekai Beyden muhasses 

eytam maaıma ait maat ıenei:lini 

kaybettim. Yenisini çıkartaca • 
fımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Niıanta§ında T eıvikiyede Sö

ğütlü sokakta 50 numaralı evde 
mukim Zekiye Zekai 

ı·'-.l·, ,·· ,·· ~- . " .. ~ 

Çö:de Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarıoı bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

olurlar 

İŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkınhh günlerde 
imdana koıan yol 

a-österco odur. 

HH~ ve Oi~ il~nları 
Souk algtnh§ı • Romatizmaya 

1 Ka,elik lcutu 
ıo ,, tüplerde 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 

1 

~ dah rt · ·· I f · ;::...;:::_ a e esı gun er acıayı unut-
"''k. ' ıstediysc de muvaffak ola-

iken ikametgahının meçhuliyeti 
anlaşılı-.wı Seyit Efendi aleyhine a
çılan r.oşanma davasının mahke-

me günü 5 - 12 - 934 çartam - ••----•·------• iyi taraş olmak iCjln bUtUn 
lsmine dikkat ediniz - Her eczanrıde bulunur. 

~~r. ~~nayet ~urbanmın yüzü, 
d erının önünde mütemadiyen 
Q~ 

._ l !tnış durmuş ... iki hafta son-
-..· lnıire döndü ve malikanesini 

~~ğa. mecbur kaldı. Halbuki 
tice pek severdi. 

~t·tıaa. bir sükuttan sonra ilave 
ı: 

dei; 1'abii o vaziyet bizimki gibi 
ttte~ ... Burada bir cinayet olması 
~ ıtıubahs değil... Alelade bir 

'··· 

"liABER 
1 

l.cşam Postası 
'lbeaiı --ISTANBUL AN 

t KARı\ CADDESi 
~Cl't.ı - -

l'eıl'fo Aareıılı ISTANBUL RABEU 
,....._

0 
VllZJ: %38'73 idare: 241'"0 

~e.orte ŞERAiTi ' 

ba günü saat 14 te tayin ve bu bıCjaklar1n fevkinde olan 
bapta yazılan davetiye varakası 

mahkeme divanhanesine talik kı- p l. ~ 

lınmış ve on beş gün müddetle ~ .- • • • 
ilanen tebliğine karar verilmit ol- 't 1POOOEIR 1P1LAY 
duğundan mezkur saat ve vakitte d- JRAZO.Ill JBLAlJ)JE 
Yeni Postahanede Asliye mah -
kemesi 6 ıncı hukuk dairesinde 
heyeti hakime huzuruna gelme -
diğiniz ve aksi takdirde gıyabı -
nızda mahkemenin icra kılınaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

POKER 
PLAY TIRAŞ BlÇAGI 

kullanınız. Ve her yerde arayınız 

----· (3775' _ _., 

Istanbul ithalat Gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
120 lira 50 kuruş bedeli keıifli Sirkeci Rıhtımında kiin Güm .. 

rük kimyabaoesinin Denize nazır pencerelerinin harici doğramata. 

rmın yeniden imali olbaptaki keşfi mucibince münakasa ve ithalat 

kanununun on sekizinci maddesinin A fıkrasına tevfikan paıarlılda 
yaptırılacağından talıp olanların Teşrinisaninin 20 inci Salı günü 
saat OD dörtte lstanbul ithalat Gümrüğünde mnteıekkil Satın Al-
ma Komisyonuna müracaatları. " 7298 ,, 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Emlak Hissesi Cinsi Hisseye göre mu

hammen kıymeti 
1125 T. L 

32 
1128 
4508 

" 
" ,, 

SAÇLARI Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dökmemek Petrol la kabildir. Tecrübe 

edilmiş en çok rağbet 
<Y;;••İİ• hi. 11&rt9• 
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Dünkü cinayet 
( Baştaralı 1 inci de) 

Hayri ~elil Beyin 
mektubu 

Fenerde Tahtaminare cadde· 
sinde Kaçak altılık köylü sigarası 
sattığı için kaçakçı denmiş olan 
Cideli Ahmet isminde biri var (BQf taralı 3 üncü de) 

ettiğimiz zatın hakemUği bir emri va· 
dır, 

Ahmet, kendi memleketliıi o
lan Fatma isminde bir kadınla o 
civarda Yıldırım caddesinde 9S 
numaralı evin bir odasında otur
makta ve bu Fatma ile on altı ıe
nedenberi metres hayatı yata • 
maktadır. 

F atmanın, kalafatçı Hakkı is -
minde bir hemıehriıi daha var
dır. Ahmedin gözleri ağrılıklı 

ve ikide birde bu yüzden evinden 
çıkamamakta olduğu için hem 
Ahmedi yoklamak ve hem de 
hemıehriıi Fatmayı görmek üze
re Hakkı, bu eve girer çıkar. Ka
lafatçı Hakkının kendiıine göı • 
terilen hüsnü kabulü suiistimal et
tiği görülmüt F atmaya göz koy
muı ve bu yetitmiyormuı gibi ö
tede beride Ahmedin karısı be -
nim olacaktır diye söylenip duru-
yormu§. 

Bundan bir buçuk ay evvel 
Cideye gitmek için vapura bin
miş, ancak burada birisine hayli
ce borç para bıraktığı için alack
lısı gittiğini haber alarak doğru • 
ca vapura gilmif, Hakkıyı bul -
muş, derhal parayı vermesini, ak
ıi takdirde hırsızdır diye polise 
tutturacağım söyliyerek korkut • 
muı ... 

Hakkı bu ten<lit karşısında İs· 
tediği parayı fazlasiyle vereceği· 
ni polise haber vermemesini, va -
purda yalnız olmadığını Ahme • 
din karısını da beraber götürdü • 
ğünü söyliyerek borcunu ödemit 
ve Cideye gitmiştir. Hakkının 

alacaklısı meseleyi Ahmele an-
latmıstır. 

He:kkı Cidede işlerini bitir· 
dikten sonra lstanbula dönmüı. 
Hakkının döndüğünü haber alan 
Ahmet: 

- Hakkı, bundan böyle benim 
düşmanımdır. Bana gözükme· 
ıin ... 

Diye Hakkıya haber gönder • 
"mış ... 

Hakkı hunu öğrendiği halde 
evvelki gece Fenerde Tahtamina
re caddesindeki bir kömürcünün 
dükkanına glerek konuımağa 

dalmıştır. Ahmet, Hakkıyı gör • 
mü§ ve oralarda ne gezdiğini sor· 
muıtur. Bu sorgu ile baılıyan 

kavga, boğuımaya ve binnetice 
de vuruımaya müncer olmuıtur. 

Bir aralık Ahmet bıçağını çekin • 
ce Hakkının karnına ve vücudu
nun iki yerine saplayarak oraya 
düşümıüt ve bıçağı da bir yere 
savurmuştur. Bir kaç dakika 
sonra polisler yetitmiıler, Ah • 
medi yakalamışlar,, Hakkıyı da 
Balat musevi hastahanesine kal • 
dırmıtlardır. Yaralı Hakkının 

üzerinde bir bıçak bulunmuf, fa
kat, Ahmedin kullandığı bıçak 

bulunamamııtır. 

Ahmet. Hakkının kendi bıça • 
ğiyle yaralandığını iddia etmek
tedir. Polis tarafından Hakkı· 

nın üzerinde bulunan bıçakta 
kan lekesi olmadığı için Ahme
din sözüne inanılmamakta ve iki 
gündenberi Ahmedin kaybetmit 
olduğu bıçak aranmaktadır. Ah
met, dün müddeiumumiliğe tes -
lim olunmuıtur. Hakkının ya· 
Tası çok ağırdır. 

Beyoğlunda vukuhulan cina. 
yet aynen şöyle olınuıtur: 

Müanv• Hanım isminde bir 
kadın vardır. Bu kadın, Kasım. 
paşada Hakim sokağında otur -
"1:ılct;Hhr. Miinevver Ha.ntm. üc 

ki haline konuldu. Zaten bu meselede 
en doğru hareket husust ve amikal bir 
maç olmak itibariyle ild tarafın 
reyini almak olurdu, Maçtan bir saat 
evvel mıntaka ve Futbol Heyetlerinin 
Reisleri huzurunda bu itirazı tekrar 
ettik. Mıntaka Reisi Beşiktaş takımı· 
nrn kaptanını ~ağırdı ve bizim itirazı· 
mızı tekrar ederek aynen: "Bu bir 
hayır işidir. Fenerbahçe de bir cemile 
olarak bu emri hayre iştirak etmiştir. 
Siz de onların istediklerini yaparsa
nız bi olur.,, dedi. Beşiktaşm kaptanı 
derhal reddetti ,.e "ister oynasınlar, 

ister oynamasınlar, bizim başka hake
me itimadımız yoktur.,, cevabım ver
mekte tereddüt etmedi. Burada benim 
söylediğim mıntaka reisinin söyledik· 
]erini tekrardan başka bir şey değil· 
dir. Du mükaleme "Haber,,e başka bir 
tarzda geçmiş. Memba Beşiktaş oldu
ğu için hayret etmiyorum. 

Hakem Suphi Beye bu maçr idare 
etmekten vazgeçmesini rka eden be· 
nim. Aziz halkm daimi ve candan te
veccüh ve alakasının baha biçilmez 
kıymet \'e ehemmiyetini bildiğimfı, 

Şeref gibi değerli bir arkadaşın hatr· 
rası ve çocuktan me,'.Zuuh:ıhs oldufu 
ve bilhassa büyük f edakar1ık1arla ge
lip sahayı dolduran halla istihfaf et
mek küstahhğına mütecasir olmamak 
için, mıntaka reisinin de muvafaka· 
tiyle, kendisine müracaat ettim. Şah· 
sının takımın haleti ruhiyesini n ma
neviyatını bozduğundan bahsettim. 
Kendilerinden aldıfım cevap - Ha
ber'dc intişar etmemiş! - "Benim bu 
gUnkU hakemliğime Fenerbah~e top· 
la, tüfekle mAni olamaz.,, d"an ibaret 
kaldı. Bu hava içinde, hele Şererl ve 
halkr düşünmek yalnız bize terettüp 
ettikten sonra, maçın inkitaa uğrama· 
sına şaşmamalıdır. Zaten maçın tarzı 
cereyanı da bu endişelerimizde ne ka· 
dar haklı oluduğumuzu ispat etmiş

tir. 
Fen•P'm'h. o fAkımını, h ktı olarak 

sahayı terkettikten so~ra, maçm mad· 
di ve manevi anıkibinin mesuliyetle
rini omuzlarımı alarak, tekrar sahaya 
çıkaran da benim, Acaba "Haber,, bu 
cesaretimden n mes'u1iyetten kaç· 
mamaklığımdan dolayr mıdır ki bana 
"iyi olarak tanınmış bir zat,, tabiriyle 
iltifat buyurmuştur? 

Saygılar efendim , __________________ N ______ _ 

sene evvel kocasından boıanmış
tır. Halen kendiıi bir çocuğiyle 
dul kalmııtır. Gündüzleri bir 
fabrikada çalışmakta, geceleri de 
Çeıme meydanında oturmakta -
olan Cemal isminde 22 yatların· 
da bir gençle dütÜP kalkmakta • 
dır. 

Münevverin oturduğu sokakta 
Hava Gazı tirketi amelelerinden 
Mustafa isminde biri daha otur
maktadır. Mustafa, her kafayı 
tütsüleyiıinde Münevverin kapı • 
sına gelip bağırıp çağırmakta ve 
kadını rahatsız etmektedir. 

Münevver de Mustaf anın her 
gelip bağnıını, metresi Cemala 
anlatmaktadır. Bu sebeple Ce • 
mal, Mustaf aya diı bilemekte • 
dir. 

Evvelki gece, Cemal rakı iç • 
mif, sarhoı olmuı, Beyoğlunun 

Ziba sokağında bağırıp çağırma
ğa baılamııtır. 

Her naıılsa Cemalin bu hali 
Münevverin kulağına gitmit ve 

Münevver oraya çıka gelmittir. 
Metresi Cemali oradan alıp eve 

götürmekle metgul olan Münev • 
verin bir aralık gözüne komıula
rı Mustafa ilitmit, Münevver, Ce

mali dürtmüt, Cemal de itin far
kında olunca Münevverin elin -
den sıyrılarak bıçağı çektiği gi
bi Mustaf anın kamına yeri ettir -
mittir. 

Mustafa. bıcailı ver vemez o-

HABER - Ak9am Postası 

Hitlerin planı 
( Baştaralı 1 inci de) 

tere Avam Kamarasında Baıvekil 
muavini Mister Baldvin, "lngilte • 
re hükumetinin bu defa Cenevre • 
ye, silahlara kat'ı bir kontrol te
min etmek emeliyle gideceğini,, 

söylemit, silah11zlanma konferan· 
ıı reiıi Mister Hendersonla bu me 
sele hakkında görüttüğünü, lnai
liz noktai nazarının uygun bulun· 
duğunu bildirmiıtir; 

Diğer taraftan Her Hitler, 1932 
de Almanyaya "müaavat hakkı,, 

vadedilmesinden ıonra, Alman -
yanm Veraay muahedesinin takyi· 
dalından kurtulmuı sayılabilece

iini ileri ıürmektedir. 
lıte meselenin ince tarafı bu

rasıdır: 

Almanya, diğer devletlerle "mü 
aavi haklara sahip,, bulununca 
tekrar Milletler Cemiyetine ve ıi· 
lahıızlanma konferansına döne
bilecektir. 

Maamafih Hitler, gayri resmi 
ıurette herkesin fikrini yoklama· 
dan resmi tetebbüılere girİ§miye· 
cektir. 

Hitlerin sizli murahhası, bunu 
İngiliz Hariciye Nazıırı ve ıilih· 
ıızlanma murahhasına anlattıktan 

ıonra, kısa bir müddet için Skoç· 
yaya seyahate çıkacak ve dönü,te 
yeniden lngiliz nazrr ve murahha· 
ıiyle görüıecektir. 

Bu seyahat dolayısile, lngilizle· 
re, dütünmek ve müpvere etmek 
için fırsat verilmit olacaktır. 

Hitlerin murahhası, İngilizleri 
bu Alman fikrine yakın veya ala
kadar bulursa, belki Parise gide
cek, ve ayni surette, gayri resmi 
olarak bu meseleyi orada Fransız 
nazır larile konuıacaktır ... 

1932 Kanunuevvel 10 tarihinde 
Almanyaya ve ıiJihları tahdit e
dilmiı diğer devletlere verilen ıöz 
fU idi: 

"Bütün millletere emniyet ifa
de edecek bir ıiıtem dahilinde hu 
kuk müsavatı .. " 

Bunun altmda Mister Mac Do· 
nald, Sir Con Simon, Mister Nor· 
man M. Pol Bonkur, Baron fon 
Norat ve Baron Alosi'nin imzaları 
vardır. 

Almanyanın Milletler Cemiye• 
tj miıakına girmesi ve bu vaziye
tin Lokarno mua:hedeleriyle de 
tersini, Almanya murahhasınrn 
bildirmek istediğine göre bü· 
tün milletlere pek ali emniyet 
ifade edebilir. 

Bu kafi gelmediği takdirde, 
Alman hükumeti lazım gelen di· 
fer kuvvetlendirme tedbirlerini 
alacaktır. 

Ayrıca, Almanya lngiltereyle 
ve bütün kcımtularile de, -Lehiı· 
tanla yaptığı gibi- yeni "ademi 
tecavüz,, misakları imzalamağa 

hazır bulunuyor. 

Sar meselesi tatminkar bir te· 
kilde neticelenirse, Almanyanın 
Fransa ile de çok yakın bir ıurette 
teıriki mesai edeceği son gelen ec· 
nebi gazetelerinde okunmaktadır. 

Tashih 
11 ikinci T etrin tarihli sayı -

mızın altıncı ıayf asında birinci 
sütununun 63 üncü satmndaki 
"uğursuz,, kelimeıi bir tertip ha -
tası olarak böyle çılmnttır, yazı· 
da böyle bir fey yoktur. Tashih 
ve itizar ederiz. 

Zehirli balıklar 
( Baştaralı 1 inci de) 

idir. Çünkü bayat balık pek 
fenadır. Balıkhaneye gelen bü • 
tün balıklar bir heyet tarafından 
ayn, ayrı muayene edilir ve taze 
oldukları anlatıldıktan sonra ge· 
tirene aatmak müsaadesi verilir • 
Bayat balığa tesadüf edilirse he
men imha edilir. Balıkhaneden 
çıkan balıkların hariçte koktuk • 
tan ve bayatladıknta sonra sat • 
tmnaınak bizim vazifem iz dahi • 
linde değildir .. Bu it belediyenin 
vazifesidir. Bayat balık pek ça· 
buk ve kolayca anlatılır. Kulak • . 
tarının altı kırmızı olan balıklar 
tazedir. Kırmızı değilse bayat
tır. Bazan balıkların kulakla • 
rının altına kırmızı boya sürerek 
taze olduğu hiısi verildiği de va
kidir. itte zabıtai belediye me • 
murlarının balıkçı dükkanlarını, 
hatta lokantaları ırk, sık kontrol· 
dan geçirerek bayat balık satıl • 
mamasını temin etmeleri lazım • 
dır. Belediyenin ihmali yüzün • 
den vuku bulan zehirlenmelerin 
memleket ihracatına büyük tesir
leri olabilir. Bu sene Yunanista -
na, ltalyaya, Romanyaya, hatta 
Bulgaristana pek fazla miktarda 
torik ihraç edilmektedir. 

Yunanistandan vapurlar, mo • 
törler gelmekte, ve her gün 20 -
30 bin çift torik yükletilmektedir. 
Torik akını daha bir buçuk, iki 
ay süreceğine göre ihracat ta de

''am edecektir. 
Bu aY.m birinden dokuzuna ka-

dar lıllrice gönderilen balık mik • 
tarı şöyledir: 

Ayın birinde kırk üç bin 
çift torik, 512 çift pa• 
!amut, ikiıinde 39000 çift to-
rik,400 çift palamut, uçun· 
de 53000 çift torik, 2300 çift pa
lamut, dördünde 36000 çift torik, 
690 çift palamut, beşinde 12009 
çift torik, 1700 çift palamut, altı· 
srnda 18000 çift torik, 600 çift 
palamut, yedisinde 14000 çift to
rik, 1500 çift palamut, sekizinde 
25000 çift torik 1100 çift pala • 
mut, dokuzunda 22000 çift torik, 
300 çift palamut çıkarılmıştır. 

Memlekete para getiren balık
larımız zehirli değildir. Yağlı ve 
büyüktür. Belediyenin icap eden 
tedbirleri alması zamanı gelmit • 
tir.,, 
Do'-torlar ne a6y1Uvorh,r? 

Zehirlenme hi.diıeleri etrafın-
da maruf dahiliyecilerimizin de 
fikirlerini almayı muvafık bul • 
duk. 

Doktor Süreyya Hidayet Bey 
fU sözleri ıöyledi: 

- Zehirlenmenin esas sebebi 
balıkların bayat olmasıdır. Torik 
gibi hazmı güç yağlı balıklar bi • 
raz bayatlayınca derhal zehirle • 

tirler. 
Şunu ili.ve edeyim ki, yalnız 

balıklar değil, alelamum albü • 
minli gıdaların hepsinin bayat O· 

lanları insanı zehirler. Ben haya
tımda döner kebapla ~ehirlenen 
bir çok hastalar kaydettim. 

Zehirlenme hadiselerinin bir 
sebebi de halkın ucuz balık bu • 
lunca haddinden fazla yemesi ve 
bunun neticesi teıemmüm etmesi
dir. 

Sonra bizde balıklar çok fena 
bir \erait altında nakledilir ve 
aatdır. Ekseriya Kavaklp.r gibi u
zak yerlerden yakalanan balıklar 
ıayrı muntazam bir §ekilde üst
üıte yığılarak balıkhaneye getiri

•11•m••www .. wwwuıuunı•-ıı-•-nıırıııımnı-- lir. Bu balıklar yolda sarsıntı • 
raya yıkılmıttır. Cemal, poliıler 
tarafından yakalanmııtır. Ce • 

dan ve tazyıktan harap olur ve 
çok çabuk bozulur .. 

mal ile beraber Münevver de zan
alt1ndadı.r t: 

Buna mani olmak için yapıla • 
bilecek yegane !eY balıkların fen

\j ni sera iti haiz hallerde mu haf aza 
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Eczacılar 
Eczahanelerin saa 
9da kapanması 

istemiyorlar 
Eczahanelerin akşamları do 

kuzda kapanmalan hakkında br 
lediye daimi encümeni taraflll e
verilen kararın tatbik edilmek 
zere tubelere bildirilidğini diiO 
yazmııtık. Bu karar eczacıları1' 
itirazları ile kartılanmıf br • 

İstanbul ve Beyoğlundakİ et' 
zacılar dün bir toplantı yaparal' 
bu karar etrafında görütmütler • 
dir. Neticede eczahanelerin -"' 
tamlan saat ona kadar açık bO • 
lundurulmalarımn teminine '' 
bu hususta belediye dainıi e~ 
meni ile görütmek üzere bir bet 
et seçilmesine karar verilmiftit' 
Bu heyete tehir meclisi azalarıP' 
dan eczacı Necip ve Celal~ 
Beı ir Kmal ecza hanesi ıahiple' 
rinden Cevdet Bey aeçilmiflİt• 

Eczacılar diyorlar ki; 
"-Berberler, lokantacılt'• 

hamamlar istedikleri saaate ki' 
dar açık bulunuyorlar. EczahaO' 
ler bunlardan daha mı lüzu~ 
yerlerdir. Beyoğlunda ve dil' 
bir çok yerlerde eczahaneler g~ 
itlemektedirler. Yalnız EmlP' 
nündeki eczahaneler piyasa ye' 
rinde olduğu için bundan müste' 
nadır. 

Eczalianeler halen ona JCadl'
açık duruyordu. Daimi encfulll' 
nin kararını bir saat daha uzat' 
maaı hem halk için ve hem ık.~1 
zim için faydalıdır.,, 

Ankara'nın en büyü~ 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye ma ğ"lzası 

AKBA 
kıtap evi ve kırtas 1 yecilik 

.,,,.,. Ana( artalar caddesi 
l"c:ldon : J377 

. Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

· Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Gandi 
(Baş taralı 111'~ 

"Şim.di bu köy sanayii ,ef 
berliğinde de muvaffak olabil~ 
ğ!ni zannetmeyiz, çünkü yeti~ 
mek ve inkitaf ettirmeği diif ~ 
dükleri eski Hint ıanayii bil j 
parmakla gösterilecek kada;,,.tıtt 
dır. Seri halinde fabrika i di~ 
bütün mıntakalarda takdir 1 

miş rağbet bulmuıtur. ii' 
Gandi, ıaati geriye dofrd 1 

rütemez.,, ~ 

edilmesi ve ıatılmaııdır. ,.1°~ 
bu ıekilde kontrolüne iınkjD 1 
tur. ..,, 

'il''" 
Gene maruf dahiliyeciler~:ıl,ri 

den Ekrem Şerif Bey de fU 10 

söylemiştir: ti11iıt 
- Zehirlenme hadi•e!:.-• ' 

sebebi balıkların bayat 01 ,at ' 
dır. Balıklar bayat kaldık~ itlJıı' 
'atle toksinleıir ve bu to 

5

0
j-' 

insanı öldürecek dereced~ ~eıııi ' 
lır. Balıkla zehirlenınek 19 

ef ,_. 
ı · ... gine t ı · yen enn yap_Jlcagı ye e o 

tın alacakları balıkların ~~:ı 
· "'r malarına dikka etmelerı 

i 
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osoori ELEKTRiK urf intHe 
DIDmi TENViRA T el~e e~Hir. 
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İstanbul Uçüncü icra memurluğun- 1 
dan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmeıi mu

~ Liraya 
--•I karrer 3 aynalı, mermerli lavabo, 3 a

det aynalı ıardrop, üç mermerli ko
modin, bir kütüphane teklinde ıardrop 

l\l§lık ı Pa to ve pardesü, 

l' 25 liraya 
ıttf1: takım kostüm 48 saat 
01tt,k ıınıarlama teminatlı 
' •on nıoda yerli kumat-
A .. 1 ııdan . k . . .. ~ gıyrne ıstı yenler: 
~d ~.~ddeıi Orhan Bey ha-
• l oırı • •-ıtl.- · • ncı Katta Kolaylık ter-
~eaıne ·· • muracaat etaınler. 

~~ (3392) 

bir iılcme1i ceviz büfe, bir kriıtal 
camlı büfe, bir mermerli etajer, büfe, 
bir ıedeEli arabesk büfe, iki sedef iıle
meli etajer, iki sedefli kanape, bir sedef-

li kanape ve ıair kıymetli eıya Harbi
ye Hamam Bilezikçi ıokak, 27 numara
lı hanede 17 - 11 - 1934 tarihine 
müaadif c:umarteıi ıünü ıaat 9 - 10 
kadar birinci arttırma suretiyle satıla
cağından taliplerin yevm ve mezkur 
mahalde hazır bulunacak memura mü-
racaatlan ilan olunur. ( 4726) 

~OBiLYA,KARYOLA ve SANDALYA umma: 

A 1•:•ksanız lıı:nbulda Rız~ Paıa yoKu~unda 66 No. lı !I 
"\Srı Mobılya Magaıasına utramadan almayınız. i! 

• Tel. 23407, AHMET FEVZl :: ·· .. ··:.-:::::::::::::::::::::::::::::::.-:----............... ·.············-····-·· .. ·············-·· ..... -.:: .... ••••••••••••••••••••••••••••••-•• .. - •FPF ••• 

Yerll Mallar Pazarı Beyo§lu Şubesi 

işte 

Paltoluk 
Kostümlük 
Battaniye 

1 

1 
1 

HEREKE ve FESANE Fabrikalarının son 
moda kışlık, f antazi kostümlük, pordösillük 
ve paltoluk kumaşlarile halis yün battaniye
leri gelmiştir. 

ADrrfarı ve soauR atgın~ını geçirecek 
bir Ueç tsterlcen, daf ma bu s~zleri ha
hrlayı nnı~ Al•c:.Gınız mal, hakil<T olmah. 

Patiskalar 

1 

1 
1 

BAKIRKÖY Fabrikasının son sistem ma
kine/erile yaptığı Sümer patiskalarını t1e 
bunların enli çarşaf farını görmeden patis
ka almagınız. 

Yerli Mallar Pazarları 
Ambalajl•rda ve lcomprf • 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasın• dik

Istanbu\da, Bahçekapı caddeainde 11 Ankarada, Çocuk ı ı lzmirde, Odun pazarında 
Beyoğlunda, latiklal caddeıinde Sarayı caddeıinde Samıunda, Bankalar caddeıinde 

kat ediniz 1 
~~~ · Türkiye 

MERKEZ 

-Cümhuriyet 
BANKASI 

~ 
~"':11.uı Dördiı-.n-cü--=-l-cra_D_a-ir_e-_I -Jh_s_a_n_Y A VU Z 

8/11ı1934 vaziyeti 
AKTiF' 

~:llta i~i bin yüz otuz üç lira Kasa s 
tt~~ lakdır edilen Sangü~elde Kadın ve erkek terzisi Altın: safi kilogram 13.731-2261L19.314.109.40 

'
~tii~r tenıa.lettin mahallesinin Bütün tıklar hep orada ei· Banknot.-·····-·-·--··---·-·· " 8·~66·301. -

~et "'"dd • • I H k h Ufaklık·····-·-······--··-·······--- ,, 649.006. 12 ı... e.- ._ esinde eski 38 mü- yınır er. er eseye ve er 
"'li~ )'en· 64 D h bl 1 ~ ~bb 1 ,66 No. h 87 metre arzuya uygun elbisenizi ancak ahlldekl Mu a r er: 
t..h~r .~r ar&ziden 78 metre mü· ı orada yaptırabilirsiniz. Alnn: Safi Kg.--·-- 1.788-0241 l.. 2.515.004. -

~ ~:e?ne bahçeden ve sokak lstanbul Yenipostahane kar- ı Tiirı. lirası -·-··-····-···········- " .251.016.06 

ti~'• a.h bulunan iki ailenin tıaında Foto Nur yanında Leta- Hariçteki Muhablrler: 
tıı~h~ tnüaait bet odalı kir fet hanında. Altın: Safi ~;logram S.807· 016 1 5.354.884.45 
tı:'.1~i.. ~ t:anı&mı ve derununa • ,1' Altına tahvlU kabil Serbest dövizler ~ 6 931.517. 08 

~''• 'lc~tura nıailezizin açık ar lı kanuna tevfikan satıı geri hıra- Hazine Tahvlllerl : 

iL k+--- · d' anb 126 dd . f"ka karşılığı L.158.748.563.-
\ı·~İllde nulınuı olup 1-12-934 kılır. 2004 numaralı icra kanunu- Deruhte edilen e\·rı1a nakdye 1 
~. "'•&CQlleıı ıv aneye nun ncı ma eııne tev ı n Kanunun 6 ve 8 inci mad· 
"~' edilerek 15 - 12 .. 934 ipotek ıahibi alacaklılar ile diğer delerine tevfikan vıkJ tediyat .. 9.632.517.-
~ ]A .IJı\iıa.djf c .. __ _.. • •• •• l~Ld 1 "rt'f k h kkı 
~ , te o.uucu Lesı ogunu auı.&a ar arın ve ı ı a a sa- Senedat CUzdanı : 
C.~d~ii ~ l6 Ya kadar İstanbul hiplf'.rinin dahi gayri menkul üze.: Hazine bonoları ---·········-··········I L. 3.767.747 60 
'1~· ~er& Dairesinde ıatda- rindeki haklarını ve hususiyle faiz ficart senetler ·-·-·····-·-········ ~ ., 5 812.476 72 

~:S ,. 11'1naya ittirak için ve masrafa dair olan iddialarını Esham ve Tahvillt CUzdanı: 
,.~ "er ~at alcçe.i alınır. Müte- evrakı ınüspiteleriyle yirmi gün esham { Deruhte edilen evra-ı 
d~~ ~~I~, Belediye, Vakıf ica- içinde icra dairesine bildirmeleri ve kı naktiye hrşılığı .. 28024.272.22 
~o 1 ~uh)'e aittir. Arttırma be- lazımdır. Akıi halde hakları tapu tahvil!t [ itibari kıymetle l 

ıs al.__ k . . . .11 . l b' 
1 

d kç Esham ve Tahvillt-----··-·-····- .. 4.504.91242 
)~ lli 'bııı~en ıymetmın ııcı erıy e sa ıt o ma ı a ıatıf 
~ l)'~kttr ugu takdirde ihalesi bedelinin paylaımaaından hariç 
~11\ t · Akai halde en ıon kalırlar. Alakadarların iıbu mad
l~tt\ 'hlıüdü baki kalmak dei kanuniye ahkamına göre hare
~~ cl~t ~dile ~en ht!! gün daha ket etmek ve daha fazla malumat 
t. ~'-dif; 30/ 12/934 tarihi- almak iıtiyenlerin 934-4760 doıya 

Alnn \'e dö\'İz üzerine av1.ns ~ 102.238.86 
T ahvildt üzerine avans I! .304.492 67 

Hlssedarl1111 ............................ _ .. _ ...... - .. -.. --···· 
muhtelif 

YekOn 

PASiF 
Lira Lira 

Sermaye ········-··· .. ·-··-····-···--·····--···········---- 1 s.000.000. -
Ibtivat akçesi .... -·------------· .668.91'-'G 

28 229416.52 
TedawUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdye IC.. 158.748.563.-. 
Kanunun 6 Ye 8 inci madde· 

2.i66 020 06 leriııe tevfikan vaki tedlyat 9.631.517.-

0eruhte edilen evrakı naktjye 

bakıyesi ~--·····-····-·········--·-- 149.11~046.-

l 2.2bv.-:t0 J .53 Karşılığı tamamen alan olarak 
tedavüle Yizedilen .•.................. fL 8.688.000. - ( 57.804.~.-= 

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz -····--····-·---·-··· 

149.116046- , Vadeli -----· 11....-----ı 19.237.575.6e 

Döviz Mevduatı : 
Vıdeslz 
Vadeli 

9.580.224.32 Muhtelif 
:~==~::=~=~-=-== 1 __ 10_.043_._os_1_ ..... ıo.s24.831 ~ 

46.390.621.0J 

89.529.184.64 

406731 53 

45000C0-
10506 969 70 
49.920.99430 YekOn 249.920.994.SO 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 0 75 ili t a.zar günü aynı ısaat- numarasiyle memuriyetimize mü
Ubna.zıa 2280 numara- racaatları ilin olunur. .(3394). Iskonto haddi yUzde S 1·2 - Altın Uzerlne avana yUzde 4 1·2 



Kı,•• lllnlar 
Okuyucularmu:ra bir hizmette bu-
lunmak ıayesiyle bir "Küçük l lan
Jar,, ıOtunu aÇtyoruz. Bu ilanlarr11 
aatımıa bet kurut Ucret alınacak· 
trr. Bir ay içinde gönderilen küçük 
ilanlar gazetemize parasız konula
caktır. 

HABER - SARAY Haftası 
Miki'nin Şen Saati 

15 teşrinisani perşembe akşamından 22 
teşrinisaniye kadar SARAY sinemasında --

"HABER,, gazeteıi SARAY ıi
nemaaı, bütün dünya film alemin

de bir inkılap yapmıt olan müte

harrik resimler mucidi Valt Dia

ney'in eıerlerinden tam bir prog

ram yaparak göstermeie karar 

vermiılerdir. 

Bugüne gelene kadar procram
larm baılarmda ıösterilen küçük 

(Mlki Fare - Mü:key Mouae) 

filmlerini halkın n~ kadar büyük 

bir alaka ile seyrettiklerini gör -

dülc. Bu küçük filmler bakika -

ten birer pheaerdir. Bu sene, 

bunların renkli olanları da yapıl

m.•!hr. 

Gazetemizle Saray sineması bu 
l'yın on beıinci perıembe günü 
aktamından itibaren yalnız Mil..i

lerden mürekkep ve renklileri de 
dahil olmak ıartile bir buçuk saat 
sürecek bir program yaparak bu-

nu lıalb göstermek için anl•t
mıılardır. 

Saray ıinemuı filmlerin ıöste

rileceği 15 • 22 T eırinisani haftası 
için tamamen huıuai fiatlar yap
mqtır. Fakat Haber okuyuculan 
için bu hususi f iatlar üzerinden 
de yüzde kırk nisbetinde bir ten
zilat yapmıt bulunuyoruz. 

Haber - Saray sine
ma haftası devam ettiği 
müddetce her gün Habe
rin okuyucularından bin 
kişi Saray sinemasına 
yalnız "25,, kuruş vere
rek girebileceklerdir. · 

Böylece, Haber, okuyucuları 

namına hem 1050 liralık bir ten· 
zilit yapbrmıt oluyor, hem de, 
onlara, Pariste bir biıçuk ay, Lon· 
d,ada iki ay, lıveçte ~ir buçuk ay, 
A-"nerikada üç ay müteıpadiyen 

hallun alkıtlamıt olduiu yepyeni 
~ir ... diye kadar görülmemif; hari· 

kulade bir sinema programı gös· 

termit oluyor. 

y ann gazetemizin bi
rinci sayf asınıiı üst kö
şesinde: 

ı 

12 
12S 
12S4 

12945 
12S456 
1284567 

Numaralarından birisi
ni ihtiva eden bir kupon 
göreceksiniz. 

Bu, numaralı 
kuponu kesip 
saklayınız. 

. 
Numı a , kupon-

lardan bet oiri aşağıda 
yazılı günler için Saray 

sineması tarafındlln mu
teber sayılacakhr: 

1 Numaralar: Perşembe 
12 "Cuma 
12S "Cumartesi 
12S4 "Pazar 
12S45 " Pazartesi 
12S456 " Salı 
t2S4567 " Çarşamba 

Numaralı kopunla kar· 
şısında yazılı günlerde 
Saray sinemasına gide
cek olan okuyuculanmız 
yalnız 25 kuruş vermek 
suretile ( Haber - Saray) 
proğramından istifade 
~deceklerdir. 

Kopunlarımız, her si
ma saati için muteberdir. 

Yarın çıkaca~ 
olan numarala
rı kesip sakla-
yınız. ü~erlerin
de Haber - Sa
ray haftası ya
zısı olacaktır. 

J 

ESNAF ve işçi 

ve Dükkancılık ını 
seyyar satıcıbkJlll 

Aslında pislik olan 1san' at ikisini de tecrübe .. ~ 
~adıkö!- Helvacı Kamil E- Hasan Ef. ne söyluY~ 

Helvacılık 
pislik 

fendi ne diyoı:: Ortaköytle baltkal ıJ• ,,.,,-
- Bizim sanatımızda çok te- Haaan Elendi diyor iri: ~ 

mizlik lazımdır. Halbuki temiz· Bu dükkiru bir hafta~ 
liie riayet eden pek azdır. tım. Bundan evel ıerP' &/' 

Bir çok helvacılara aorarsanız lık yapıyordum. y afılll ;t 
temiz olmamanın sebebini ıanat dikçe sırtta küfe tatnnald' ' 
icabı diye gösterirler. Bu, hiç te leımiye baıladı. Zaten~ 
doğru bir feY deiildir. . vermiyorlardı. ...tJ/I 

Hangi sanat vardır ki astın.da itte turada küçük bir "'ı 
pislik olıun? .• açtım. Şimdilik yapbğılll ~ 

Ben de helvacıyım. Çırakla- ritle masrafımı bile çıkat"""" 
rıma bakımz. Hepsinin temiz, rum. ~ 
muntazam önlükleri vardır. Ma· Doğrusu dükkan açtı.-! 
salarım pınl pınldır. piıman oldum. Bakın , 

Bütün helvacılar böyle olabi- bizim memleketimizde d"' 
1ir. Elverir ki: Temizlik inaa • eanaflıiı ne kadar 
nın yaradılıtında olıun.. mütkülit içindedir. 

lstanbul 5 inci icra memurlu • 
fundan: 

Sarıcazade Cemal Beye birinci 
derecede 20.000 liraya Peoto ve
ledi Andon Safrede Efendi ta • 

rafmdan ipotek edilnİit bulunan 
ve tamamına 90.000 lira kıymet 

takdir edilmit bulunan Beyoi -
lunda J\anialı Meaçit mahallesi· 
nin Tepebqı ve Tütüncü çıkmazı 
aokağında cephesi tramvay cad • 
desi üzerinde ve lngiliz aefareet
hanesi brıııında eski 1 müker
rer ve yeni 1 mükerrer ve 1 mü -
kerrer ve 8 ve 10 ve 3 ve 5 ve ye
ni~ .- 3 ve-6 ... ;. •• 8'•• H ııre-
13 numaralı elynm altın4ia 1tiiyıük 
'bir dükkln ve apartıman ka
pısının diğer tarafında elyevm pas 
tahanesi bulunan bir bap aparb
manın yansı vadeM aelmif 7500 
lira için açık arttırmaya konmut 
olup ıartnamesinin 1 - 12- 934 
tarihinden itibaren dairemizde 
berkea tarafından ıörülebileceği 
gibi 11 - 12--34 tarihine mü • 
sadif salı günü aaat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma 

ile satılacaktır. Arttırma bede
li, bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde 75 ini bulmadıiı takdir • 
de en son arttırannı taaahbüdü 
baki kalmak üzere 26-12-934 
tarihine müsadif çarpmba günü 
aaat.14 ten 18 ya kadar dairemiz
de yapılacak olan arttırmasında 
gayri menkul muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
en ıon arttırma ihale edilecektir. 
Arttırma bedeli yüzdet 75 ini 
bulmadığı takdirde sabf geriye 1 

bırakılacaktır. Taliplerin muham 
men kıymtin yüzde 7,5 ğu 

nisbetinden pey akçesini veya 
milli bir bankanm teminat mek -
tubunu hamil bulunmalan lazım
dır. Müterakim verıilerle vakıf 
icaresi ve belediyeye ait tenvirat 
ve tanzifat rüsumlan mütteriye 
aittir. 2004 numaralı icra ve if
lia kanununun 128 mcı maddesi
nin 4 üncü fıkrasına tevfikan bu 
gayri menkul üzerinde ipotekli 
alacaklılarla diler alacaklılarm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklannı huıuıiyle faiz ve mua
rife dair olan iddialarını ilan ta
rihinden itibaren 20 ıün içinde 

Aııl esnaflık, aeyyaf 
nafbk deiiJ, sabit eanafl 
nun için dükkincıları i 
kurtaracak tedbirler alnı 

zımdır. 

lıtanbul ikinci icra Dl . 
tulundan: 

Mahçuz ve paraya çe 
mukarrer kua, yazı makin 
zıhane, sandalye, koltuk, 
dolabı ve saire yazıhane et 
nın 14--11-934 tarihine 
dif çarpmba günü saat 12 di,,M 
latada BillGr sokağında 1A 
hanının üçüncü katında a~ft 
brma ve pefİn para ile sa 
jmdan taliplerin yevm v• 
mezkGrde mahallinde hazır~ 
lunacak memuruna müra~· ilin...... (347!_4 

lstaabul Üçüncü icra ~· 

lufundan: "' 
Satılmasına karar veritell l, 

liie ait biçki maaaar marok,,_ 
tuk takımı, ayna, orta m 
var hal111 ve saire 13 Tet. 
1934 tarihine rastlayan Salı 
saat 10 - 12 de birinci aÇ~ 
tmna ıureliyle lıtanbulda 
köy Haraççı tokak Dar HaO 
katta terzi Edvart Avedik1 
fendi terzihanesi önünde 1 
jmdan istiyenlerin mezkiir ~ 
saatte mahallinde hazır bul ., 
memuruna müracaatları il_. 
nur. (3395) 

l
m:lllm''llm::::===-- ~ .J 
Emrazı zühreviye haıtall"" 

mütehauısı 

Doktor 

KEMAL osr.tA'!, 
Karaköy Poğaçacı fırdl 

smda. No. 34 

:r.amm::=::::ı!=:ım::::::· ·ıd ":.JI' 
evrakı müabıtelerıyle bı '-· 
ve aksi halde haklan ı-A )f' 
leriyle sabit olmadıkça d9:1'.~ 
delinin paylatbnlmaslll ~~ 
kalacaklan cihetle al~~~ 
itbu maddenin mezkar' • .,. r~ 

ır6re hareket etme!ert ~ 
gayri menkulün .. ,, 

hakkında daha ziyad• .. ıs!:; 
almak istiyenlerin ~~- . 
maralı dosyamızdaki ~· 
müracaat etmeleri il';;:o) 

Zafiyeti umumiye, 
lftlhaaızhk ve kuv· 
wetalzllk halltında 
bUyUk falde ve te- Fosfatlı ark Malt Hulisasu 

KuUa111~ 
t.•"' 

Her ec tıbt• 
nede ~:34S) 

alrl g&Ulen 


