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~u sabah feci bir tramvay kazası oldu 

Milyar peşinde ... 
Silô.h f abrikacılarının 

entrikaları 
''Bir damla petrol, bir· damla kana 

bedeldir! Hatta kral kanına~ .. ,, 

i~onı nıo~~onııorı 
f Valde Gorgiyef çermozemlski 

Yugoslavya Kraliyle Fransa Ha· 
riciye Nazırını Marsilyada Mayser 

A marka bir revolverile vurup öldür-

~l ma n halk mah- mü,tür. 

kemeleri faaliyette ned~y:;ayetin sebebi §Öyle zan-

. Kıaa bir zaman içinde Alma~ • Katil Vlade Bulgar VMRO 
l~da ınikdarı belli olmıyan ve İs· komitesi azasından ve arkadatla· 
~ı ~klı tutulan birçok ki§ilerin i· rı da Hırvat Ustaıi Cemiyeti men• 

&!na mahkum edildikleri yazdı • suplarındandı. Her iki cemiyet 
Yor. krala dütmandı. Menfaatleri bir· 

le Birçok kimseler de ağır hizme· leıince Hırvatlar kendilerine yar· 
'lllecbur tutulmuılardır. dnn ettiler. O da kralı vurdu. 

d Bunlar "Halk mahkemeleri,, n- Vlade, Novak, Benea, Malni, 
~muhakeme edilmiı ve ecnebi hatta Kvaternik'e sorsanız onlar 
bı "Vetlerle A'manya aleyhine te • da bu cinayete aynı gaye ( !) için 
~ldukları anla§ılmıştır. (Devamı 6 ncr sayfada) 

4devletin menfaatleri kuvv~tlendirildi 
tJii ~ 

.\n.'ka M. Mc::ıksimos Tophane rıhttmında 
,, .. ;a.da. Balkan Konseyi top· halde dün tehrimize gelmiştir. 
~\t-tt 'k - ~e Türk - Yunan Ti· M. Makıimos, saat t6·da ga~e • 

lıtta.n ~~tınalarında bulunan tecileri kabul ederek şu beyana~a 
... o, }'a. 8.tıciyc Nazırı M. Maksi - bulunmuştur:· 

nınd 
a refikaları olduğu .(Devamı 6 ıncıda)J 

Bir vatman iki araba 
arasında ezildi 

Kazayı yapan 
kurban giden 
acemi idiler 

vatmanla, kazaya 

Bolşevik inkılabı 

Sovyet dostlarımız bay
rama hazırlanıyorlar 
Yarın, Sovyetlerin iktidarı ele 

aldıkları günün yıl dönümüdür. 

Bunun için, bütün bolıevikler, bay 
ram yapacaklardır. Bu münue
betle Sovyet konıoloıbanesinde 

saat 21 de bir müsamere verile -
cektir. 

Milli mücadelemizin ilk gü • 

nünden ıimdiye kadar iki yeni re

jimin dirilttiği iki komıu mem • 
leket asla sarsılmayan bir dost .. 

ukla b:ribid • · ned>ağlanmıt ve 
biribirlerine yardmı etmiılerdir. 

Büyük komıularımızın bayra
mını ıimdiden kutlularız. 

Bu aabah yedikulede imrahor 
caddesinde feci bir tramvay kaza· 
11 olmuı, bir vatman üıt ve alt 
dudakları patlamak ve sırtı ezil • 
mek ıuretiyle, iki tramvay ara • 
ımda can vermiıtir. 

Tüyler ürpertici olan bu feci 
kaza ıöyle olmuıtur: 

14 numaralı tramvay vatmam 
ıabahleyin ıaat sekiz buçuk aefe
:r :ni yapmak üezre Yedikuleden 
kalkmıtlır. Bu esnada dört nu • 
maralı tramvay ile de 819 numa· 
rah vatman °Arif Efendi Sirkeci
den Y:edikuleye gelmektedir. 

Vatman Arif Efendi - imrahor 
mevkiine gelice oraya yakın bu
lunan Gençafa ıokafından önü -
ue bir merkep araba11 çrkmıt ve 
Arif Efendinin tramvayına ıür • 
tünmüıtür. 

Arif Efendi bu sürtünmeden 
iki saniye sonra tramv&yı durdur· 
:rtU! ve inilecek taraftan olmayıp 
Akıi cihetten yel"4!l atlayaralC bir 
çizik olup olmadığı tetkike ko-

l yulmuıtur. lıte bu ııra'da da Sir
(Devamı 6 ncı sayfada) 

iki tramvay ara•ında ezilip kalan vatman 

Altını? bin de buzağı 
Amisterdam, (Hususi) -

Hollanda hükumeti hayvan ko • 
operatiflerine bir tebliğ gönde • 
rerek ellerinde bulunan hayvan
lardan 150 bin inkle, 60 bin bu
zağının en kısa bir zamanda ke· 
silip yakılmasını bildirmiıtir. 

Buna sebep son zamanlarda 
ihracatın hemen tamamen dur • 
mas.ı ve bunları beslemek için 
hükumetin şimdiye kadar ver -
mekte olduğu primin bütçeye 
çok ağır gelmeğe başlamasıdır. 

Muva/f ak olamıgan tale
be üniversiteye devam 

edebilecek mi? 
Liselerin son sınıfında muvaf • 

fak olamıyan talebenin bu ıene, 

namzet talebe olarak Üniversite· 

ye devamına dair bir emrin geldi· 

ğini dün yazmıttık. 

YÜNİŞ KUMAŞLARI Dekanlardan bazıları, bu emri, 
Zeki Riza Mağazası bakaloryada muvaffak olamıyan· 

aCjıldı 
larm da derslere namzet talebe sı· 

Yeni Postane caddesi, Piyan· 
~o müdürlüfıü karsısmda fatiyla devam edebileceği suretin· 

.__.._ __________ ,, de tefsir ediyorsa da, Üniversite 

Hüseyin Cahit Bey Umumi Katipliğinin meseleyi baş
Ostat Hüseyin cabit Bey Malta a- ka tüi-lü telakki ettiğini tahkik et· 

dasındaki esaret senelerinin habralanm ·k tı . 
bugün çıkan YEDİ GÜN'de neıre ba§· 
ladr. Bugün 20.000 münevver gibi siz Umumi Katiplik tarafından bi· 
de bir YED! GON alınız. lDevamı Z nclU}. 

Fransada 
Ordunun kuvvet

lendirilmesi 
isteniyor 

Mare9al 
Paris, 4 (Hususi) - Fransa 

Harbiye nazm mareıal Peten 
milli · müdafaa encümeninde 
bütçede bu aene kendilerine ayrı
lan tahsisatın ne yolda ıarfedile-

(Devamı 6 mcıda.) 

Güzel ve gürbüz 
çocuk 

müsabakası 

Bugün 
Başladı 
Müsabakamıza iştirak 
etmek isteyenler hemen 
resimlerini göndermeli 

• 

110. ı ; Atı ı•aeun bey 
Bugün müaabakanuza ilk iıtirak e· 

den Mustafa Aıım Bey mahdumu altr 
,(LO.Uen eayıtayı ~virlllJs). 



Viyanada merasim 

!.::Sa<~~~~~~!n-• "Modern esirciler,, sarı adam 
Göm höt 'ün Viyanayı ziyal'etİ, da-

ha ziyade teırifat mahiyetinde- t • t • b ı d ı ' 
::~~n~nc=~~~:i:~c::ı.:-~ ıcare ıne aş a 1 ar. 
Miklas tarafından kabul e.dilmit· 
tir. M Gömböt, akıam ıaırt 22 de 
Romaya hareekt etmeden evvel 
de Prens Starhembera'i ziyaret 
etmiştir. 

Bütün b'u mülakatların bu ka. -
dar ıüratle cereyan etmit olma -

sına rnğmen bir tebliğ neıredil -
mittir. Bu tebliğde iki memleket 
arasında dostane ve halisane mü
nasebetler mevcut olduğu beyan 
e~ilmekte ve iki memleketi ali. -
kadar eden siyasi meselelerin u -
mur.ıiyctle ve iktısadi me:.selelerin 
de bilhassa tedcik edilmiş olduğu 
ilave edilmektedir. Tebliğde Ma
cari .. tı:nm kültür saluuında. tefriki 
mes&ı.1 projesinin de tetkik edilmiı 
olduğu beyan olunmaktadır. 

-- ---o..----
Akdenizde fırhna var 
B~rre, 5 (A.A.) - Şiddetle hU

',ilr.1 tü. en fırtına, bütün Akdeniz 
havzasında ehemmiyetli zararları 
mucip olm~!ur. Üç. tane deniz 
t ... yyar i, palamarlarını koparmıf 
J .rdır. Bunlordan biri balını§, ikisi 
1 -raya ~urm1J!lUr. Bazı motörbot
lar da karaya dü§mÜ§tÜr. 

- .. -
Büyük hava yarışı 

l ordra, 5 (A..A.) -Londra -
: •~ioum yarııına resmen nihayet 
erilrniştir. YarJJ& ittirak edenler 

d,.n ciokuzu gayey.e vaaıl .olmut ve 
ja,yret verici yeni rekorlar tetİI e
clilmiftir. Bu rekorlar araaında 
ıassatan MoJliıon'lara ait bir aün· 
den az bir zamanda İngiltere -
~ i .ı..distan rekoru, Scott - Bla&e 
ait üç günden az bir zamanda in • 
giltere - Avusturalya rekoru ve 

Walkı~re ait 14 günden az bir za • 
manda lngiltere - Avu•turalya 
- İngıltere rekoru en ziyade ta • 
yanı ehemmiyet olanıdır. 

39 Çinli 
Son günlerde köle 

yapılmış! 

Yüz elli kişi öldüren 
suikastçı mahkemede .. 

Vatington, 5 (A.A.) - Mo -
dern "EAirciler,, genit mikyasta 
bir "Sarı adam,, ticaretine girit .. 
miılerdir. Bu defa da bunlar, 39 
Çinliyi köle olarak satmıılardır. 

Filhakika, uyufturucu madde· 
ler kaçak!jılığını takip eden husu
si zabıta, Kinsburg' da, metrUk bir 
evin içerisinde 17 Çinli bularak 
tevkif et;mitlerdir. Aynı evde bir 
de zenci ile 250 kilo afyon ele geç· 
mittir. 

Zavallı Çinliler, pek teni bir 
tuzağa d~ürülmütlerdi: Bundan 
iki ay evvel, buı fÜpheli phıslar, 
Trinidat'ta 39 Çinliyi vapura bin
dirmiıler ve kendilerini aizlice A
merikaya çıkaracaklarını .öyle -
mitlerdir. Çinliler, bunun iç:n 
1.000 - 1.500 dolar miktarında 
bir para vermifler ve bir geminin 

onbarına tılr1lmıtlardır. Yolda 
hasta dü~en dört taneti denize a
!dmıştır. 

· Geı··y~ kııla_rılar Virjinya sahi
linde karaya çıkarılıp, patates çu
vıtlları lçeriainde, bahsi geçen 
metruk eve glStOrUlerek bir zenci -

nin muhafazası altına terkedil • 
mitlerdir. 

Çinlilerin ıatıla, aabla ancak 

·YENi HARP 
UFUKLARI! 

Liyon, 5 (A.A.) - "Müfterek 
cephe,, ismindeki yeni müfrit ıol 
cenah f ~ası buıün "yeni harp u· 
fuklan,; hakkında bir karar ıureti 
kabu! etmittir. Fırka, bu karar .u· 
retindc, tedafüi denilenlerden bu· 
luma, ve aosyıdiıt olduklarını bil· 
diren memleketlerle aktediJ.e da
hi, zıt iUif aklar sistemini takbih 
etmekte ve bu aistemi beynelmilel 
ihtili.flarm muhakkak bir membaı 
olarak telakki eylemektedir. Ka -
rar suretinde, bugünkü hükumetin 
harbin" önüne geçecek kabiliyette 
olmadığı teyit edildikten sonra, te
dafüi ittifak prensipine daima mu- · 
arız olacak olan sulh sisteminin 
ancak "haftan baıa yapılacak bir 
tf'mizlik,, den sonra teessüı ede -
bileceği bildirilmekte ve bu "te -
m1zlik,, den sonra mÜ§terek cep -
htnin Avrupada Versay muahede
ıinden daha az kararsız bir sulhu 
tesia için "muhal,. yapacağı ili•e 
edilmektedir. Bununla beraber ka-
rar tureti bu "muhal,, in neden i · 
baret olduğunu tasrih etmemekte· 
dir. 

17 tanesi kalmIJlır. -o--
\ o ' ,,,,,. lstanbul Hukuk talebesi 

Avrupaya gidecek talebe Ankara, 5 (Hususi) - lstan-
Alıtcara, 5 (Huaatt) - Samer bul üniveraiteıinde bütün sün de

Bank'm Anupaya tahsile ıhde- vam mecburiyeti dolayısiyle ha
rec:eii 15 lalel>enin ne PmaD ah- riçte iti olan •e terkedememek 
derilecekleri 7akmda kendilerine mnkiinde bulunan hukuk talebe
bildirilecektir. Bunlarm ~·Al· )erinden bazılarının Ankara hu
manyaya, bir kaçı Belçikaya, Ye kuk f akülteain~ nakil çarelerini a-

jMatuska beş trene 
suikast yapmış! 
BudaJ>ette, 5 (Huıusi) -Tren

leri yoldan çıkaran beynelmilel 
suikastçı Silveat Matuıka'nın mu -
ha.kemsi görülmektedir. Matuska
nın trenlere karı ı yaptığı bet ıui· 
.kaıtte yüz elli kiti ölmüftür. 
Merkum ipnotizme tesiri altında 
hareket ettiiini bildirmektedir. Bu 
sefer Budapefte mahkemesi hu • 
zuruna, S.t0.1934 tarihinde Viya• 
na - BudaJ>ette ekiıpresine kartı 
yaptıiı ve 22 kitinin ölümü, 14 ki-
9inin yaralanması ve müthit zayi • 
atla neticelenen suikaıt için çık • 
maktadır. Rahip mektebinde oku
muf ve sonra Avusturya- Maca
ristan OTduaunda iıtihkim zabiti 
olmuş bulunan bu garip adam 
müdafasında, deli olmadığını ıöy
lemckle beraber, ıuikaatleri mub • 
telif "ruh,, ların tefvikiyle yaptı· 
ğını bildiı·mit ve bu ruhların allah· 
tan mı yok §eytandan mı geldiğini 
hilernediğiHİ ili.ve-eylemift,ir. 

Muhakeme sekiz gün ka ar ıü • 
recektir. 

o 

Bükreşte şüpheli 
bir adam 

/ 

Bükret 5 (A.A.) -Zabıta, hü· 
viyet meçhul olmakla beraber, Yu-
'goılavya.da bazı suikastlerde bu • 
lunduğunu itiraf eden fakat Mar • 
silya faciasına İ§tirakini inkir e • 
den bir hırvat yakalamııtır. 

Fnnaaya ı&nderilecelctir. raftırdıkları, fakülteye müracaat -o--
-O-- "'' • ettikleri söylenmektedir. Bir batında beş çocuk! 

Hazine müsteşarhğı Ankaraya gitmek istiyor --o- Kallander - Amerka - 5 (A. 
Ankara, 5 (Hur.sui) _ Eski da.. Ankara, 5 (Huıuıt) _Maarif Salih Paşa geliyor A. - Bundan bir müddet evvel 

Paı'İs, 5 (A.A.) -Anadolu a - Mme. Dionne isminde bir kadın 
inler vekili Sırrı Beyin maliyede bakanlıiı tarafından Avrupaya .t 

jantının husuıi muhabiri bildiri • bet çocuk birden dünyaya getir· 

Siyasetini meclise 
tasvip ettirdi 

Paria, 5 (A.A.) - M. Dulll'I' -
gin eiyueti hakkındaki büfii1' 
müzakere mediate perfembe ,a..U 
batlıyacaktır. Müzakereden e'V\'el' 
çarfa!Dba ıünü parlamento kosPiı• 
yonlan bir toplantı yapacaklar • 
dır. SotyalNtlerle sol cenah :ıııiif' 
ritlerinin vaziyeti d~ mutedillerİJl 
vuiyeti aihi 9imdiden belli ol • 
muftur. Sotyalittler M. GastoO 
Dumergin ıiyueti aleyhinde •e 
aol cenah da lehinde rey verecelc • 
)erdir. En mühim meaele, radik•t 
aoıyalittlerin vaziyetidir. Bunla • 
rın blok halinde mi rey verecekle • 
ri, yokta azanın istedikleri gibİ 
rey vermekte reabeıt mi bırakıl•• 
cağı merak edilmektedir. M. Du • 
merg, perıembe günkü cet.eniıt 
batında, iıtiyeceji reyin ıümuliinii 
taarih eden beyanatta bulunacd1' 

nı bildirinittir. 
Parlamentonun reımi açılıt 

aüDü olan •b ıünU, kıral Alek • 
ıandr ile Bartu ye Puankare hak • 
kmda nutuklar .CSylenmesine tah ' 
siı edilecektir. 

BAŞVEKiLi TENKiT 
Bordo, 5 (A.A.) - Beynelnıi' 

lel amele ıoayaliıt fırkasının bit 
toplantısında nutuk söyliyen M· 
Leon Blum, Baıvekil M. Dumer • 
ıin siyuetini ve .-lahat tasavvur• 
larını !iddetle tenkit ederek de • 
mittir ki: 

"- Avusturyaaa fatimzin, ·k•' 
nunu eaatinin tadilinden aonra te• 

euüs ettiğini biliyoruz. Cumhuri • 
yeti korumak için bütün kuvveti
mizle savafacağız.,, 

-0-
Amerikada büyük 

intihap günü . 
Nevyork, (A.A.)- Yarın /.• 

merikanın büyük intihap aünüdilt• 
Reyler mecliıin heyeti umuıniY~ 
sine ve ayan bütçe birine ıeallul' 
edecektir. 

-0-- • 

Ermenistan Cümhuriyetl 
· Moskova, 5 (A.A.) - Ma""' 
rayı Kafkatta federal bir cmnhıl • 
riyet otan Ermenistan, inkif&~ 
ait projenin tatbikatından obllV 
üzere bugün ecnebi memlekedtt' • 
den avdet eden ermeniler için }. ' 
rakdir yakınında 15.000 ev int• el' 

tirmittir. ı ·. yeniden ihdas edilecek hazine yollanacak yirmi yedi talebenin yor: mittir. Bu beıiz1er, günden ıüne ---o-
mür.teşnrlığına tayini söylenmek- imtihan kağıtlarının tetkiki henüz Burada tedaviain bitiren Salih aerpilip büyümede iseler d.e o de· Ankaraya mden 
tedir. bitmedi,· ıelecek hafta bitmesi ih· 

6 
• Pats Hazretleri dün ekispreale İs· rece birbirlerine benziyorlar ki, B 1 ·k h ı· 

' -o--· t;mali kuvvetidir. Bunlardan bir · e çı a eye 1 f' 

A k d
.. ) . tanbd hn1·eket etmiıtir. Salih P,. kendilerine b~ hekim, bunları Ankara, 5 (A.A) _Belçika f• 

n ara a at et1zm kaçı Amerikaya, bir kısmı Alman• istasyonda büyük elrilik erkinı ve a,,..rt edebilmek i,,.in her birinin ·: _J 
,. .1 • ~ kalade murahhaa heyeti bu ..,.... , 

Ankara, !$ (Hususi) - Anka- yaya ve hviçreye, çoiu Fransaya tanıyanları tarafından uı""urlan • boynuna, ismini ta,ıyan birer ma· 1 h 1 Jı eksprese bağ ı uıusi vagon • ~ 
rada bir atletizm kJübu açılacak- gönderilecektir. mııtır. dalya aamaia mecbur olmuıtur. bul h k · · JllT: 

b R f B ki 
tan a are et etmıttir. --.:;;~ 

tır. Konya.me usu e ik eY. ü- ·ı:-.--------------------.---·------------·· istasyonda hariciye vekili 1~ 
bün reiıliğini kabul etmiıtir. 1 Sabah gazeteleri _n_e ___ d_i-q_o_r_l_a_r_? __ ı ~=:~,cı:~~ri~~H;!~ 
ia mühtelif hediyeler tevzi edilecek· - - ile Riyaseticümhur Kltibi tJ~, 
tir. YAKIT - !rlehmet Asım Bey, ı"t/. ;ünde muaazzam bir devlet rolü oy· Hl/ muahede.ı muclblnce, buranın Vekili Hasan Rıza, Baıya•ef it 

Beyoğlunda Foto SüNyya, müsaha- Purl~'in bir cümleılnl tahlil tdigor: namağa başladılar. Şimdi de, Bal· 11ır altı •ervetlerinln bir kıımı, Fran • lal, Muhafız kıtaatı kumancı.-,., 
kamıza iıtirak edecek çocuklann mec:- "Biz Ankarada gtnl bir ıUold kar • kan devletleri, l'tfösyö Purlç'in söyle· ıanın lıa:rp alacaklanndan, bazılanna ,.,. r karıılık tutulmuıtu • mail Hakkı Beyler ve Betç~• ı 
canen reıimlerini çekecektir. duk.n "Bir Balkan itUdlı dalmt kon- dlli gibi, Ankarada ıılu bir devlet kur· JP"" Yalnız idarebanemize mürıu:aat ...... •-i,, kurulmuıtur. Bu, .. --~- ,,.._ E6er eıklün olaaydı ahallnln kahir fareti erkanı tarafından ul_df 

... ~.1 ..,,MJUC:' - muı oluyorlar.,, 1 d 
dilerek kaydedilmek n retmin "•kile • gari iki defa toplanacak ı-e dört dev- eberl11etl, .Alman11aya Utlhak llterdl. mıf ar ır. 

~ MILLIYE1' - .Ahmet Şükrü Bey, F bö 
bilmesi irin kiğıt almak icap eder. letin harici slyaıetlnl mll•tereken ranta da, bunun '11le olacalına e • ~ ıt ".Avrupanın en uhllkeli muelain ola· 

Birer kart poıtal Miy61diijiinde reı· idare edecektlr.n ra!~, Sar mtıeleslnl oiJsterigor. Bin ki- ndndi. Ldldn, BlUerln zUhuru tlzerine 
mi olanlar resimlerini hemen idareha • .Aıım B•11, bir mllkqeıe yapıpor: lomttre mürabaaında ve 710JJOO nU- ıoı11allıUer, komllnlltler ve yahudUtr
nemize (güze) ve -c:rhüz ,.ocuk müaa. , F le diler 11a11rl nNmnunlar, gene ceml-

11'" ~ ' erdı hukuk noktaMndan intanlar fuılu olan bu arazi, Versay muahe· 
baka memurluğuna). ıöndennelidirler. e§tir. lıterse pehlivan yapilı, ı.urN si mucibince, 13 Kdnunusani 1135 te yetl akoam ldaruinde kalmak propa • 

Otuz gün devam edecek olan b • ganda.ıı yapıyorlar. Franta da, bu • 
sııka olıun, her irııana, kanun, a11nl iltikbalini bizzat ta11ln edecekUr. ponlarrmızr toplamayı ihmal etmeyiniz. nun böyle olmasını istiyor ve bitaraf. 

HABER 
Gt?b91ı Çoeak MO•bak111 

No. 4 

nazarla bakar! Fakat, devletler ara • Ahal~inln umumi reyine müracaat lıkla rey verilmulnl temine uğraııyor. 
ıında, bUflU, bu, b8gle olmı11<>rtla. .Ay- etlecekler; hunlar i•terse geM timdi- Hattd bunun için hud•da asker birik
n devletler, lundUerinl hatta c .. -~ ... -iLi Cenu"ye'ı" Akvam id r . d .,,,... '" ., • .,. ' a uın e tlrdl. Bir kargQfcılık olur1a derhal içe-
yeti Akvamda bile mümtaz ıagıllQr - kalacaklar; lstemezlerH .Almanyaya ri girecek. Fakat, bu takdirde Alman
lardı. Hatta Jftusollnl, geçm MM, ~ laterlcr~c f'rtınsaya iltihak ede- lar da Sara girebilir. 
yalnu &unların llltrlyle dlJnyayı lda- eekler. Her halde umumi rey esnasında hat 
re ettirmek ı.temiıti. ilk IJnce, küçük Kömür veren topraklara. mallk bu • td ondan ıonra en nazik mesele bu • 
itUdlı teıkU eden ü"letler harld ıl- lunan Sar aslen .Almandır. Gene Vtr• dur. • 

o 

Peyami Safa 8. bit 
kaza geçirdi fi, 

Muharrir Peyami Saf• :; 
dün bir kaza ıeçirmittir· P~ 
Safa Bey, aktam üttü ot~ 
Beyoğluna çıkarken bulull~ 

taksi Şiıhane karakolunda fi 
bir otomoille çarpqmıflll'• tJ' 
iki otomobilin toförleri y-2 
mıf, camlar kmlmıtbr. F·~ 
Safa Beye bir teY obDd"' . 
kendisine ıeçmiı olıun detİ" 
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Kız kaçıranın 
muhakemesi 

Salihlide Mevlüde isminde btt" 
kızı kaçırmaktan ıuçlu Jsmail ve 
arkadatı lbrahimin muhakemele • 
rine dün ağır cez4 mahkemesinde 
devam edilmiıtir. Dün on iki ya -
tında Hatice isminde bir ıahit din· 
lendi. Hatice, sıgara almağa gider
ken lsmail ile lbrahimin Mevlüde· 
nin önüne çıkarak kolundan tutup 
}br&himin evine götürdüklerini 
söyledi. 

~ur'~e.be bürosuna gitmittim. k ll l h • J _ t • • ? 
tiiaı.: ıp Hamal Ferit Beyle görüf- me U anı masının lKme l neq mış. 
tııa~et'. doğru okuyorsunuz: 1-Ja -

erıt Bey s ... 
}&ıd~~rn ?~Yazıyı Arap harflerile 
"nut gırn ıçm, Cemal'in noktasını 
tıı lunı da Hamal oldu sanmayı-

Belediye sabık köprüler müdürü, suiistimal suçlusu 
muhakeme ediliyor olarak ağır cezada 

2· Bundan bir ıene evvel Galata 

~dlianıal Ferit Bey, hukuk mezu- ve Unkapanı köprüleri itçileri Is -
Ur J ta b l tanbul vilayetine, müddei umumi-

l\'j 1. :. 
8 n u müddei umumi mu 

de ~ ıgınde ve bir çok hakimlikler- liğe ve Ankaraya istida. ile müra· 
llznd ulunrnuıtur. ittihatçılar zcıma • caat ederek köprüler mühendisi 
bl .. ' esnaf cemiyetlerini te~kil et- Galip Beyle ustabatı Ihsan Efen· 
d;ı:geb çalıttığı ve bu işe hamallar • di aleyhinde gikayette bulunmug -
k;• a~ladığı iç.in, kendisine bu la- lardı. istidaları tetkik eden Da -
ta P l~k~lnuştır. Fclcat, Ferit Bey, biliye Vekaleti işi ı~tanbul müddei 

llaf l•ın· ··1kü· d' d" ... b umumiliğine havale etmlt ve la • 
ii~ x ı u e ın ıgı ıç.ın u 
._.•\>an b tanbul müddei umumiliği de Ga • LU 1 enimsiyor ve beğenerek 
~ anıyor! Jip Beyle Ihsan Efendinin ağır ce· 

\._ Pelc iyi bildiği esnaf hayatından, za mahkemesinde muhakeme edil· 
~, fu cazip tabloyu anlattı: melerine karar vermitti. Muhake· 

S meye dün Ağır cezada devam 
... - • İtndiki iktisadi faaliyette e· 
... d b edilmiıtir. Şahitlerin ifadelerine 

a! ' ene ilir ki, kıyasıya rekabet-"t. T" göre Galip Bey 1930 senesinden • 
, , uccar ve snnayici, sade kendi . . . h 
ıtarına b k k 

1 
. . d" ben muhte1ıf tarıhlerde ve mu • 

•.. a ar; arşı tarafta unı u- . 1 ·· · 11 
ıUtıJnez H tt~ .. .. telıf usullere ıuıııtıma er yap • li lb · a a onu ezmege ugraşır. 

a uki l l" d l . f mııtır. • onca usu un e u esna ın • .. .. . 
ta.Yesi ka .. a d ... 

1 
• d' B 1930 seneıınde koprulerın ta • 

bl .. ı_ ' c. nç cgı , geçım ı. u . . d 'k' b d t · 
~aatla a k . . mırı etrafın a ı ı or uro anzım 

;e11 hliktnr~:a dü~~:~a:;.ı:;: m:i F--k~·ı""'tıw•-)•u-ıı""nını~u.ııımt:",_,,,_nııa 
,,'Pılırdı. Yani bir bakımdan a U e er IS JŞare 
Planlı ikti,. t ' ı.. ' k • } • ''E . ..a" usu u mevcuttu. omıte erı 

au ~~ ahlak öyleydi ki, gayet bir 
~ ~ fılanca e~naftan biri, iki kere 
ı_ ' satar da, üç.üncü bir mü§teri 
~tlld' • 
f' ısıne müracaat ederse, ona 
0Yle derdi: 

\> ''-:- Hakkımda gösterdiğiniz te
d~cuhe çok teıeldrur ederim, efen· 
~tn. Fakat ben, bugün siftah et-

~nıd · Halbuki, kartıdaki etmedi. 0-
a gidin ... 

• • F . • • • • • • ' ' 
ti I> erıt Beyin anlattığı bu zihni:·~-
.ı ek beğenmiştim. "Acaba bu r-· 
\lt\'j d ' ' ..... 
.ı .. .. r e de tatbik edilir mi? a · ~ıc 
'IUtu " " -tırı nurken, -ihtimal ecdadımın 
iıi ~·f olmıumdan kuvvet alarak,-

122at tecrübeyi d" .. d" 

Üniversitenin yenli talimatna • 
mesi mucibince fakülteler iıtiıare 
komiteler ıeçim'ne baılanmııtır. 

Tıp fakültesinde idare maliye 
istİ§are komitesine: Doktor Akil 
Muhtar Bey, profesör N:ssen, ka· 
tipliğe doçent Sadi Bey, tedrisat 
ve imtihanlar komitesine: Profe • 
sör Şuvarat, Profesör Neşet Ömer 
Bey, katipliğe Muzaffer Bey, net· 
r~yat komitesine: Profesör Maz · 
har Osman Bey, Profesör Bravon, 
katipliğe Kazım ımail Bey. Tale· 
be işleri komitesine: Profesör 
Tevfik Recep Bey, Obron Dorfer, 
katipliğe de Nebil Bey seçilm' f ~ 

edilmi§, bu borduroya nazaran bir 
takını mevh\lm ıamiyetlere mev • 
hum itler gördürülmü§ ve parala • 
rı Galip Bey tarafından alınmıı .. 
tır. 

Şahitler, yapıldığını iddia et • 
tikleri suiistimalleri §Öylece tasnif 
etmektedirler: 

1 - Unkapanı köprüsünün ta • 
miri esnasında daima çürük direk· 
Ier kullanılmı§tır. Galip Bey bun· 
ları boyamakla ve yeni diye para· 
ıını ona göre almaktadır. 

2 - Galip Bey Yedikulede ken· 
disine bir ev yaptınnıf, köprüye a• 
it birçok direk, kereste, boya ve 
galvanizleri bila bedel aldığı 

gibi burada çalıtan marangoz, de· 
mirci, boyacı gibi ameleleri de 
kendi yapısında kullanmıt ve bun· 
ların ücretini köprülerde çalı§mı§· 
lar gibi göstererek hükfunetin ka· 
sasından vhmittir. Hatta köprü • 
de kula1nılan galvanizlerden ken· 
di evinin yanına hususi otomobili 
için bir garaj yaptırmııtır. 

3 - Gene köprülerin tami • 
rin~e kullanılan keser gibi birçok 
aletleri de bili bedel kendi evinin 
insasmda kullanmıştır. 

4 - Köprülerin tamiri için kul
lanılan simentolar Ihsan Efendi 
tarafından alınmı§ ve bu çimen • 

tolarla evinin önüne bir nhtım 
yapmııtır. 

5 - Köprüler için satın alınan 
malzemenin gerek cinsinde, gerek 
Hatlarında büyük büyük suiiıti • 

...annmrwmmmı mıRtltllltrtlıMl..a,......,.ı•WWWWHl!üumDl8llRIUll .. 

}l• • UJUn um. 
~ •zırn gazetelerin garip bir hu • tir. Tramvay yaraladı 
fiJt~ttr~ı.r. Reklam olmasın diye, re Hukuk fakültesinde idare ve Kadıköyünde Kurbağalı dere • 
t)ıttı~rının ismini'bile ağızlarına al· maliye komitesine: Profesör Ta • de MÜsavat sokağında oturan Sa
"~lt ~r. Bu teamülün zıddına ola- hir Bey, Profesör Noymark, ki - biha hanıma dün Osküdarda 12 
Qt\ ~··en, eski ve yeni karilerimize, tip\:ğe Adil Bey, tedrisat ve imti - numaralı tramvay çarparak yara· 
~ele ~ndenbcri kapalı ohın dört ga- hanlar komitesine: Profesör Şu - lamııtır. Sabiha hanım hemen o· 
)\ct_~~ Yarın tekrar intişara batlı· varıl, Ali Fuat Bey, katipliğe Hıf- tomobille Zeynep Kamil haıtaha
l'illı. arını §İmdiden haber vere • zı Bey, neıriyat komitesine profe nesine kaldırılmıf, nöbetçi bulu-

ıör Etem Bey, Krroza, kitipliie nan operatör Tevfik bey taraf m· 
~l.t~er gazetenin kendine göre 0 • Şemsettin Bey, talebe komitesine: dan hemen ameliyat edilm~ıtir. 
~'l>l~Uau Yardır. Muvakkaten bu Profesör lbulo, Profesör Ripka, Sabiha hanımın yaraları ağır de· 
del\ ı,·'n gazetelerin de karilerin • katipliğe de Galip Muzaffer Bey ğildir. 
el~1" ~•mı, bu müddet zarfında, ıeçilmittı:r. Daneederken 
1-. t..k~ &diseleri bizim vasıtamız- --o---- Sülcymaniyede oturan Mehmet 
lllu11~ e~iılerdir. Bugün, bu Amerikaya ihracat efendi, dün Yıldız barında danse-
l'Q.,, ~ hınnetimiz nihayet bulu . Türkiyeden Ame:-ikay.,. gön - derken ayağı kayarak dütmÜf, ba · ''1c \l~akkat karilerimizle veda- derilen efyanm üzerine Made in tından yaralanmııtır. 
", btğ 1;tiyorum. Bir kusur: ettik- Turky ibareı! y;ı.zılı olması lazım Çocu§a ~arph 
"'~'ini I§ &.sınlar. Hüsnü niyetimize gelmektedir. Aksi takdirde Ame· Şoför Mazlum efendinin idare· 
1~~: tr. Bundan manda, tavsi- rika gümrüklerinde bir çok müt· s'ndeki otomobil, Davutpaşadan 
h,. t, --;t•ki gazetelerini ıakın küllerin çıkacajı alakadarlara geçerken, sekiz yatında Burhan 
•ı "•,..-- ' b'ld' ·ı · t' · · d b' '"' k l'\d, J :'&qeınekle beraber arada ı ır: mı§ ır. ıımın e ır çocuga çarpara yara· 
b~ ~1.,.e d " ' lamııtır. b~' tiiQu~ e e l }'llrsu.:!a•' Zira verenin zararı değil, karı _olacak-
ı.. tt.ıtte in I~ ıaatınde çıkan tır. Geliti güzel müvezzilerı dur- A~a4i keserken 
''\~ 1 ° dugu · · · Küçük pazarda kereste fabrika· ) r tti . . muz ıçın, en yenı durup: 
d~t\in\'ile::erlı.1rız! T1~frika, kıöğretici _Bir günde hangi gazeteden ımda çalı~an izzet Efendi, ağaç 

ına - t k kesmekte iken, elini makineye d· den .. uma smına kaç tane satıyorsun? -diye sorma., 
1)'o Rune d h f ı 't' k h kaptırarak yaralanmıştır. izzet E-

d\l~ rUı. ·lie a. a az a ı ına e- yahut bağırışlarını dinleme , a a -
•'I rn de f ı f<"11di, te:lavi için Cerrahpa;a haı~ 

~i •çira, tra. ıyatımız ucuz o • linin ellerindeki gazetelerin serna- . 
''"· hlvayda vapurda hı' I . bakmak b' . t tahc:neııne kaldırılmıştır. 

"1-ı · .. ,l'lkıek . ' • • : me en ne ızım aa ıtmıızı 

1~ı! ' kımsenın kesesını anlamak için kafidir. -<>--
"·1&rı '-hi 

1 
• Hulasa, gerek muvakkat karile- iki yıl sırnf geçemiyenler 

f,~~ lt-'nt; e~ne de ıunu ıöyliye- rimize, gerek muvakkat reklam ve- Hukuk fakütesinde iki yıl dö • 
s°" C>~a. , • stanbulda zaten en renlerimize veda ederken bizi gö . nen talebeler bu yıl Üniversiteye 
~~·ı'~'ndn •ki gazetenin bir:~·d; .,nülden çıkarmamalarını, gene bu •

1 
yeniden lc?.bul edileceklerdir. 

·~ ~. ~· ~tra aevkiyatım d-.1ycrmalarını temenni ederiz!! Bu talebeler!n yazılması için 
•ıırn vasıtamızla ilin (Vl·"O) on be9 gün mühlet verilmittir• 

maller yapılmı§, tüccarlarla uyu • 

şularak ucuz mallara mukabil pa· 
halı faturalar alınmııtır. 

6 - Gerek otomobilin tamiri, 
gerek ev itleri için mütemadiyen 
köprü amelelerini kullarunıı ve 
bunlarm yövmiyeleri köprü tamiri 
heaabmdan verilmittir. 

Galip Beyle lhıan Efendiyi ti • 
kayet eden amç1eler ilk istidaları· 
nı 7.9.1933 tarihinde yollamıılar 
bunun üzerine Galip Bey de bun • 
ları 13.9.1933 tarihinde İften çı • 
karmıştır. Binaenaleyh Galip Be· 
yin igten çıkarıldılar diye iftira e· 
diyorlar yolundaki iddiasının da 
varit olmadığı ileri sürülmekte • 
dir. 

Ağır ceza mahkemesi dün de 
bir kısım ıahitleri dinlemit ve 
muhakemeyi 3 Kanunuevvele bı • 
rakmıştır. 

-.-1m--nı--ıaorııowww111n11_.,.. __ 

Bir kaptan denize 
düşünce .. o 

Sirkeci rıhtımına yanaımı§ o • 
lan Bur&& vapuru üçüncü kaplam 
Keramettin bey dün gece saat do • 
kuz buçukta vapura gitmek üzere 
Sirkeci rıhtımına gelmi§, fakat 
dalgaların tesiriyle ayağı kayarak 
denize düımüıtür. Keramettin B. 

den:ze düttükten sonra vapurun 
merdivenine kadar yüzmek iıte • 
miş ise de muvaffak olamıyarak 
Bursa vapurunun dümenine tutu· 

na'bilmit ve imdat istemeğe baıla · 
mı§br. Mu haf aza teıkilatı me-

murları Keramettin Beyin sesini, 
fırtınanın fazla olmasından ancak 

yanm ıaat sonra duyabilmiıler ve 
kayığa binerek Keramettin Beyi 
kurtarmışlardır. Keramettin Bey, 

b:r bacağı kırıldığından tedavi e -
dilmek üzere ha1tahaneye kaldı • 
rılmıttır. 

-----0--

Rüşvet almaktan suçlu 
Gümrük menıe ıehadetnamele

rinde tahrif at yapmak ve bu ıu • 
rede bazı tüccardan para almak 

cürmünden suçlu buluna gümrük 
memurlarından Sabri ve Hayri B.-

Davacı vekili, Mevlüdenin Is -
mail ve İbrahim tarafından dövü• 

lüp dövülmediğini sordu. Hatice, 
böyle bir ıey görmediğini söyledi. 

Bundan ıonra suçlu vekili, İsmail 
ve lbrahimin Mevlüdeyi kendi ri
caaile almıt olduklarını, Mevlüde 

de dövüldüğüne dair raporda bir 
kayıt bulunmadığını söyledi. Mü· 
ekkillerinin beraetini istedi. 

Haticenin Müstantiklikte ver • 
diği if adeıi okundu. Burada Mev• 

ludenin zorla götüri11düğünü IÖy • 
lemekte idi. Bu meseleye temas e

dildi. Küçük Hatice, ilk ifadesin • 
de hiç bir vakit öyle bir şey söyle• 

mediğini anlattı. Neticede, mev • 
kufların serbest muhakeme edil • 

melerine ve müdafaa şahitlerinin 
dinlenmesine karar verildi. 

Sahte veklletname 
Fransız hastahanesine ait bir 

adi, ıahte vekaletname yaparak, 
imza taklit ederek alıp aatmak 

suretiyle sahtekarlıktan suçlu bu
lunan Senbenua mektebinin eski 
müdürü Eyi efendiyle Nikola, Yu· 

suf Cemil ve Süleymandan, Cemil 
ile Süleymanın istintak hak'mli· · 
ğince tahliye1erine karar verilmit· 
tir. Diğerleri mevkuf bulunmak· 
tadır. Tahkikat devam etmekle· 

dir. 
Şampanya kaCjak4jıhğı 
Tari vapurunda yapıldığı iddia 

edilen yabancı ıampanya kaçak • 
çılığından suçlu görülenlerin du • 

ru§malarma bir haf ta sonra de • 
vam edilecektir. Alakadarlara 

dün amme ıahitlerinin celbine lü -
zum haııl olduğu bildirilmiştir. 

On beş gUn hapis 
Müveddet hanıma söz attığı 

noktasından, Sultanahmet birinci 
ıulh ceza mahkemesinde muha • 
keme edilen Osman efendi, onbeı 
gün hapse mahkum edilmiştir. 

"atide hllnım mahkQm 
Komıuıu Zineti hanımın evinin 

kapısına giderek madde tayini su· 

retiyle ya kıtık almıyac.ak sözler 
söylemekten İstanbul birinci ceza 

mahkemeıinde muhakemesi görü· 
lerle arkadaıları hakkındaki mu • len Naı ·de hamın hakkında, mah· 
hakemie dün ağır ceza mahkeme- keme kararını vermiştir. Naşide 
sinde devam olunmuştur. Muha.. h .. h · d I . . anımın uç ay apsı, avacıya e • 
keme, mahku~~yetı sabıkalarının I Ii lira tazminat vermesi, ayrıca 
sorulması ve dıger memleketlerde muhakeme masraflarını da öde • 
bulunan bazılarının istinabe yolu 
ile ifadelerinin alınması için geri 
bırakılmıtbr. 
~ 

Sinemacılar ve ticaret 
odası 

lstanbul Ticaret ve Sanayi O -
dası, filmlerden fazla gümrük res
mi alındığını söyliyen sinemacıla· 
rı bugün öjleden sonra koı;ıutmak 
üzere Odaya çağırmııtır. Sinema
cılar Odaca bundan evvel iki de· 
fa daha çağnldıklan halde gelme· 
mişlerdi. Bugün de gelecekleri 
§Üphelidir. Oda bugün de gel • 
medikleri takdirde ıinemacılan 

iddialarından vazgeçmit sayacak· 
tır. 

meıi karar dtına nhnmı§tır. 

Yumurta ihraç 
nizamnamesi 

Yeni yumurta ihraç nizamna • 
meıi bu ayın yirmi dördünden iti -
baren tatbik edileecktir. ihraç 1i • 
manlarında lazım gelen hazırlık • 
lar yapılmakta, kontrol ve ha • 

kem kom:ayonları teJkil olunmak· 
tadır. 

Memlekette bu hafta içinde 
yumurta fiatlarında yüzde krrk 
bir yükıelit kaydedilmittir. 

iç memleketlerdeki yumurte 
fiatlan da hariçten yapılan kuv • 
velli taleplerden gittikçe artmak •. 
tadu. 
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HOBi Bilgisi 
AKDENiZ KORSANI Yazan 

1 
Yazan: 

Aka GUndUz 
no .. e Atma ve başka dıJe çtf ı mrl 

Onlet yısa.,nca koru"udur. -- - 4 ~ .. , .. bHea.. ................ 
Yazan : M. Ciayur 

:~:: ŞAHiftı REİ.5 
Zeus, Miskine, acıdıfı belli o- elini ııktı ve koıarak kaçtı. Dışa· 

lan gÖ2ler1e bakıl ve çenesini ole· nda oğultular •ardı. Onivertiüli 
tadı. hatipler, ahali arasından seçilen 

-Seri butada kal. DıJ&nY• ç.ı.. dili söz ıöyliyebilenler köteleri 
ma. Oıtlarm hepfi flnıdi delirmite tutmuılar, hallü. yurt ve budun 

-70- 1 BUyUk macera, aşk ve harp romanı ] 

dönmötler. Ben ridlyanım. nutukları söylüyorlardı. 

Yeni makinelerde: Donmuı olan 
yağlı maddeleri eter~c veya ıoHot do 
karbdn De tiler& ıenaizleMliw • ..._ 
ra biblerin bulunduiu kaynak dahili • 

ile 7ai nudDHSİ ile ciiz'i yal ~·· 
dır, Her yağ konutla pedaDar tahrik 
edilmeli ve yağın her tarafa yayılma • 
ıına dikkat etmelidir. 

lbni Cebbar altm~ş süvarile yenideO 
şiddetle hücuma geçti 

LaburatuTarm kapiaına yaldat; - Korunma hurrlıiı yapalım. 
tıfı Takit Miskinin hutahklıya Yurdumuza yan bakacak olanla· 
benziyen sesini ititti. nn ny rhletine! 

- Zeua ! Zeus ! - Harp istediii kadar dünya· 
Güzel kız kotup ıeldi. yı ıarsın, bize çemleıcek ıünıü-
-Bir ~Y mi aöyliyecekıin? ı leri dit terimizle paralu12 ! 

_ ............... - Hadi hep birden yurt martı· 
Miskin yere bakıyordu. Uçuk nı söyliyelm. Burada on binlerce 

benzi kıpkırmızıydı. Acaba neden halk, orada elli binlerce halk, be • 
utanıyordu. ride yüz binlerce halk hep bir ajız 

- Söyle dostum! dan taylüyorlar: 
- Ayıplamazsan söylerim Yurdumuu canımızclaıı &nu 
- Hiç ayıplamam. teTeriz. Bin bir dütmanın hin bir 
- Şey .. Ne diyecektim. ordusunu ezeriz. Et. :temiz toprak! 
- Sıkılma, 18yle. Kanmnz senin bitlannı bahçele • 
- Canım .. Şey .. Vana l:#ina bi· rini sulasın ... 

raz harç para'verM!ne. O kaelat Yoruluacıya kadar .aylediler. 
çok lazım ki.. Bakkalin otlana (Saat batı) 
kimya deni veriyorum. Ay ibqın· M:skiıı laboratuvardan çılmiıt, 
da pata Yerecefini .c;yledi. Almca cebindeki çil paralarla torba dik • 
dojruca.... tirmele gidiyordu. 

-Peki, peki. Kaç para istenin? Bir ktitıünün arkaıındaıı ge • 
- Bilmem. Bir torbayı kaça çerken UıtUndeki tiniverı:teli ar-

diktirebilirim? kada!ı gördü. Birdenbire köpür • 
-Ne torbaıı dü. Miskini halka gösterdi: 

_ içine dört günlük pekıimetle _ Ey ahali! Şu araka, fU men· 
bir kat çamaıır koyacağını. debur adamı gördünüz mü? Ona 

Zeus taf& f&f& baktı. yuha çekinizi On MliJôn derler. 
- Anladım ... Ama ıendeıı lfu. 

nu islemezlem. H&lk (niçin çekelim?) deme· 
- lıtemeıinler. De-vlet emretti den hep bir aiızdan bqladı: 

ya. 
- De~lethi Mnt1 ... 
- Eğer yermek istemiyorsan o 

1)a,ka. O zaman ben de tana ya· 
pacağmu yaparım. 

Güzel kız merakla aordu 
-Ne yaparsın? 
- Ne mi? N• mi yapanm? To· 

rununun ilk kızmı almam! kocasız 
kalır# 

Gilzel, fen, aleT Zeu• bu sefer 
bit kahkaha &tamdı. Miskinin ıöz 
leri ilk dfJfa !Öylece parlamııtı. 
Miıkm ilk defa bir tanıdığı ile ta· 
kalaııyordu. Duraun miskinde bir 
neıen:n belli belirsiz izleri sezili • 
yordu. 

Bu dakikaya kadar Zeuı miıki· 
ni hiç böyle görmemiı, onu etüt et 
meğe ötür bulamamıtlı• Demek 
bu miı1'itıin mu&mmalaımıt bir 
yanı ••rmıf. Bv araıtırmayı ıon· 
raya bırakarak m~slıinin eline bir 
avuç. çil para doldurdu. Miskin 
paralara baktı, birer birer ıaydr. 
Beliniz bir ıülümaeyiıle: 

- Ne iyi, ne iyi, decli. O kadar 
çok vermitin ki. Artanı ile altı çi· 
vili bir çift kundura da alacalmı. 
T orbamın iç:nde o da bulunsun. 

- Sen ne iyi bir adamsın Miı· 
kin! 

- Sen de ne iyi bir arkadaı11n 
Zeus ! Beni torbasızlıktan kurtar· 
dm. Dayaktan kurtardıjm gibi .. 
Ama danlmadım. Gürbüz delikan 
lı o .• OmuZ\lll'l çok acnnadı. Bak, 
elitim de kanamıyor artık. 

Gilzel Zeus'un g&zleri doldu. 
Yatlarını ıast~rmiyerek Miıkinin 

-Yuha Miakinel Yuha! Yuha! 
Mi.kin tatırdı. Ödü patlıyacak· 

iı. Yuhalaına&ktan korkm11yorcla. 

yürefini ağzma ıetiTen balkm taı· 
laınuı idi. Ya taılayrverirlerte? 

Oradan naııl kaçbimı kendi bile 
anlryaımadı. Kaçtı da kurtuldu 
tnu? 

&ifka bit lcöfede ıene tanıdı· 
l&r. Bu sefer ba,ka türlü haykır

dılar: 

- itte h\ina mitkin derler! Bu· 
yurdun, bu milletin ekmeiini 1•· 
diii halde yurtsuzdur! Milletsiz • 
dir! 

Kalabalıkta bir dalgalanma ol· 
du. Aiır, korkunç bir homurttı ya· 
yıldı. Poliı, jandarma, zabit, hiç 
kimse yetişemeden Miskinin mo • 
rarmıf gövdeıini caddenin ortaıı· 
na Hriverdiler. Herkes öldü san • 
mıttı. Miskinin cansız, soluksuz 
aövdeıini bir hamalın sırtına Te• 
rip en yakın bir hasta evine a&tür· 
düler .• 

Haıta evinin operatörleri, da • 
biliye mütahuıısları katlarını kal· 
dırdılar, omuzlarını çarpıttılar Te 
hep bir ajızdan: " 

- Biz yapılacakları yaptık. Fa· 
kat sai kalması ıanı itidir. Sağ 
kalabilirse artık bu adama ölüm 
yoktur. Fen bundan ötes:ne karı· 
ıamaz. 

Her yanı morarmıı, kafataaı 
dört yerinden patlamış, sol dizi 
çilmuı aağ elinin iki UÇ parmağı 
kınlmıt Miskin baygın yatıyordu. 

(Devamı •ar) 

Adi temizl.,-iı: Bielldeti iter bl • 
lamddıtan aonn çamurlar ulak W.r ein
ğ..te temix}enir. A1etm tozu 1air Jriezle 
temizlenir. 

Şekilli veya ıirh aksam petrola ba
brılmıı bir bezle ıinilir. Aletin üzeri· 
ne birikmit tozlar evveli !tir tüyle aJt. 
nır, sonra aletin etrafı fınira Wt hezı. 
ıilinir. 

Ay1dc t~ı: VicW. .ökülmk 
zencir ~ıkardır. Beaaol içeriU. bir 
müddet batınldıklan ıonra bir çiviye 
aıılır ve bir dit fırçaıı ile bir bez par· 
çaar alınarak zencirin halka:.'an aruın
da en küçük pitlik ~ya lra • 
dar ıinilir. 

Zenciri •il ,afl•aiıwbelvlır. Ve' 
halkalana lııonll'W!P'lıı içia dildtalle 
bllanmalıdır. 

Bible kutulan ile yataktan temb • 
temek için içetilerlne bol milrtarda pet. 
rol konur. Telıerfô:Jeri döndütnMli, 
o nlıit kUUandan .,.trol ıl,.ala renkte 
~. Peb'ôl t.hii reaai ile Mlacaya 
k.._. ameliyata dnam etmelidir. 

Biıikletia cilalı veya nikelli parça· 
lan petrola babnlmrı bir ıünfer veya 
bezle yıkandıktan tonra kuru bir bez
le ıilinir. Ozerine Mr miktu ldi .aae
Jin airiil&r. T-.V bale a1inir, Fakat 
ha dtfa W'ıf 9İlnleli ve ince 'bir ta • 
ı..lra va.linin ilelia berinde kalma • 
llDI tenıİıı ebnelicfir. 8a tabaka par • 
mak ıürülünce hiaaolunmalı fakat eli 
>-•l~dıl'. 

Bundan ıonra zenm tekrar tala • 
lır. Vidaalnn tikıttinlmit ohnaNM 

teWrlekltrin iyi ~ dildlat •· 
melidir. Temizlemek için kullaıulan 

petrolun akması için yanm saat kadar 
iı1etihneli IOltt'a Y&Iİ4ımMli41ır. 

Kullamlaaık :Fif ı s~ lml
lüaıklan Uıee injMu ,.._. 

Pu lekelenm ~ lçiaı Ya 
sliaerin kull.e....Jı, rahut llir tolanı 
i~· bölenk İl malı ile puh , ...... 
ri uvmalı tonra .ilmelidir. GWoeun 
mantar lmanlanm i.pirtoya batmlmıf 
bir fanill parçam De ailmeliü. 
Eakimit somunlar ".ida huıift" he • 
men adedi senitletilmelidir. O.fitti • 
rilinceye kadar vida INiıın.a Wr pat"ÇA 

ince deri Ariilrak acman maıtın1w. 
Zeneiri lı°'*Y aytlmnak lflaı Y• 

n yuıya Wamabajin ve vuellıi lmnt-
tınld. HW ateıte eritilir soma Wr 
fıtp ile Hllcİre ıiriilür. SiriiJen ._. 
yi top)'11DC:a aenc:ir ihtimamla ıilinir. 
Zencirin daha Mri iılemesi için pyir. 
meli, mbp toz sabunla podnıl•melı, 

fakat yağ kullanmamalıdır. 
Eier kendiıU koyvei'fne l>lr kag 

tün 11lalr ıüiiferle nlak rtlalı: tutulma. 
ımhclır. Eski aettliiinl w. 

Laıtildere 8JftC* dilrkat ebatlı il· 
znndır. 

HABER 
ldarebanah ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

hllftl Aclftllıh ln'ANBUL •a-. 
Teleloa raaı m1I ldılnı W"O 

r 

Şahin Reisle yanındakiler san· 
dala binip te gemiye hareket edin 
ciye kadar herhalde yetiıec.ekler· 
di. O zaman sahilde, gemidekile· 
rin sözleri önünde yaman bir kav• 
ıa kopacaktı. Yalın kılıs ve dört 
n&I st.ldıran bu yii2 kadar suvari· 
ye üç kiti ne yapabilirdi? Hele 
bualarm biri ıenç bir kız olduğu 
J9n hesaba katmak bile dolru de· 
ıuat 

Tabamız Ahmedin yanındaki· 
lm:leıa biri ditlerini 11eırdattı: 

-Ah, ben hep ber•ber karaya 
~tliaralc onlan kartdamak lazım 
ıeldilini ti;'lemiftiJn. Hiç olmaz· 
ta ıemiyi battankara edelim ... 

Abınet bunU duymamazlıktan 
reldi. Fakat doiru tCSylüyordu. 
Şimdi bir saniyenin bile bütün bir 
hayat kadar kıymeti vard•. 

Utaktan Şahin Reiıin teıi du· 
711lclu: 

- Sandal! ... çabuk gemiye 
dant .• 

Sandaldakiler evvela fa!ırdı· 
lar ... Niçin ıeriye döneceklerdi? 
Şahin Reiı delirdi mi? ... Sonra ne 
ile ıemiye geçeceklerdi? 

Fakat aynı emir tekrar edilince 
hemen küreklere sanldılar, dediği 
ıibi yapblar ... 

Herkes Şahin Reisin ne yapa· 
caiını merakla bekliyordu. Hattl 
Şahin Reisin verdiii emrin farkı· 
na ya.mııyanlar sandalın onlan 
almadan ıemiye dönüıüne kızmıt 
WdL 

Bu sırada tabansız Ahmet bot 
durmuyordu. 

Okçuları geminin bordasına İ· 
ki st.f yaydırdr. lbni Cebbar men· 
zile ıirer girmez Şahin Reisle ya· 
nındakilerin üstünden atırarak 
hep birden ok atmalannı söyledi. 

Bundan b&fka zaten atılmak 
i~in her aman hazll' olan toplar· 
dan altı lanetini lbni Cebbarın üs· 
tüne çeTirmif li. 

Şahin Reis kmn1&la ıeldi. Üç 
at; denbri ıCSriince, oldukları yerde 
arb ayaldannm üttünde ıahlan
ddar. Aidlan kapük, sainları ve 
ye)eleri ter içindeydi. Derileri bol 
., ıt•lmda parlıyordu. 

Atlar denize girip ıirmemekte 
biran tereddüt ettiler. Fakat üç 
auTt.ri de birden topuklariyle ka
rmlarma dokununca kendilerini 
ıuya attılar. 

itte o uman herkes sahildeki 
1&ndalm ıemiye niçin gönderildi· 
tini anladı. 

Gemide bir allat koptu. 
Y . ' - &f&lmreıı .... 

Aynı aaniyede elli olt birden 
havada 11lık çalarak ileriye atıldı. 

lbni Cebbarın askerlerinden on 
kadan attan yuvarlandı. Acı acı 

in1&n te1lm Ye kitnemeler duyul· 

Istanbuı Vı.}a" yetı•nden•. Aaone tERAıTı du. Hücum kolu biranda karııtı. 
1 ı 1 11 aı.- Fakat ilmi Cebbar kolay kolay 

~· uo 111 • 1JIO .,.. bir avın arkasmı bırakan adam-
Viliyet hük6met binasının dam k11miyle kiremit maliallerinin l'.cnelılı UO Md INO 1l1t lardan değildi. Hele hu it bir ha· 
d ıLAn TARiFESi mu.sa dak keıifnametine ıöre tamiri yapılacağından 2711 lira be- yat itiydi. Eier mı kurtaramllzıa 

~eli kqifli bu mahallin tamiri 25 Tefl'İnievvel 934 tarihinden itiba· r::. '::;': :::.:-- feyh Ebüıaait ona neler yapmaz-
rm 21 SÜD müddetle münakeaaya çıkanlmıı olup 17 T eıriııiant 934 dı. itte o zaman kalbine bir han• 
..... lllthacllf Cumartesi ıünü aaat 2 de ihalesi yapılacaimdan Sahibi Ye Ne§J'lyat MüdUrih çer st.plıyarak almek daha lcolay-
taltplerln yemıi mezkOrda teıek kül edecek komisyona ve ıartna· HASAN RASiM dı • 

......,,. 7era (VAIUT) ........ I 
me için vilayet daire müdürİJ.etİne müracaat olumnaıı ilan olunur. lallili••••ıılll••••••lt' böi Ceb'bar toparlanan altımı 

~(t146). kadar IU'tal'İJ.le lenİden ve Lütün 

hızıyle sahile saldırdı. Onlar ~ 
Şahin Reisle yanındakiler gibİ ~ 
larını denize sürerlerse bu ıe 

denizde bir kara harbi ola~ 
Bütün leventler suya atılmak ~ 
geminin bordasına dizilidler. ~ 
deyse palalarını ağızlarına al ıtl 
denize atlıyacaklar, Şahin Jte 
kovalamanın, onları hiçe ıafl"' 
nın ne demek oldufunu götlei" 
ceklerdi. 

Lakin buna hacet kalmadı. ~~ 
lbni Cebbar tam top menıı1~ 
girdiği zaman tabansız Ahmet 
tün kuvvetiyle: 

- Ateeeeeeef ! ... 
Kumandaıını vermiıti. 

Altı topun ağzından çıkan ,.fJ 
granit gülle, altmıı ıuvarinin .. ~ 
taıına altı yıldırım gibi dütınor· 
Namlulardan çıkan alev, ortalı~ 
biran aydınlatmıt, gök gürültiifİT 
ne benziyen top seslerinden ati: 
ürkmütler, çılım gibi, rassıele 1' 
mağa ba9lamıtlardı. 

En önde gelen lbni Cebb-'
1

~ 
etrafında bir toz dumanı hav-1~ 
dr. Bindiii yağız at çılgın gibi ~~ 
vaya sıçradı. Üstündeki ıüvat"~ 
yana fll'latarak geriye dojru dD 
nala uzaklaftı. . .,ı> 

(DevaınJ 

1 L A N 
Viktorya dö Berlin Umulll 51' 

gorla Anonim tirketi tarafın~ 
5 Haziran 1934 tarihinde H~ıı' 
zade Ahmet Beyin bayatı üzer:i1 
alet ve tanzim olunan üç :;,, 
Türk liralık ve 548.296 nuın 1 , 

1 • • o• 
aigorta mukave enamesı zarı 
muttur. , 

Mezkiir mukavele hali bait1 , 
da kimin yeddinde ise, hu~ 
nu isba~ et~ek üze:e ~i~0lı , 
dö Berlın Sıgorta Şırketının ·JI 
tanbulda, Galatada, Kür1~ 
de, Manhaym hanında kain i;i 
kiye müdüriyetine veya serti 
kain merkezine, iıbu ilanın , 
hi netrinden itibaren iki •1 ~. 
fında müracaat etmesi rica 
nur. , 

Mezkm müddetin mil~ 
da, numaranın balada ın~ · 
sigorta mukavelenamealnill J • 
enlemyekun ve mefıuh ad~ 
lerek yerine nUıhayi st.nİf 
tanzim edileceii ilin olu-·; ı 
Viktorya dö Berlin Uııı~ 
gorta Anonim tirketi "f 

Müdüriyeti .. ,A 

Gorio Bab9 

BALZA/( 
Haydar Rifat 

--Çıktı ~ 
- 32 forma 1 Lir• ~ - ~ 

ZA Yl - Ziraat Banıı-"°"' / 
tanbul tu<beıinde yaptıf~ 
diyatı mübeyyin mezk4' '-, 
tarafından yedime ita ~I 
( 6045) numaralı cüzd•,,ı dl 
bettim. Yenisini alacaiıdl 
kisinin hükmü yoktur. 

ı 
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Cüzamlıların ___ _ 

MeZarlığı 1 

Oıküdar Hukuk Hikimlijin

deaı 
Emine Hanım vekili Avukat 

Münlp Bey tarcafmdan Arapkir 
inhisar memurlarmdan Nuri E -
fendi aleyhine terk eebebiyle a • 
çılan boıanma davuı üzerine 
icra kılman tahkikatta mahke • 
mece evvelemirde kanunu me • 
deninin 132 inci maddesi muci • 
bince mumaileyhin bir ay zar • 
fmda hayab müıterekeye avdet
le e•liliiin uhdesine tahmil etti
ii vecibe Te vuif el eri ifa eyle • 
meal lüzumunun , ihtanna karar 
verilmit ve mezlmr karar muma
ileyhin ikametgahının meçhuli -
yeti sebebiyle tebliğ edilememit 
olduğundan mumaileyh Nuri Be
yin bir ay zarf mda hanei zevci
yete avdetle evliliğin uhdesine 
tahmil kıldığı vazifeleri ifa eyle
mesi lüzumunun ihtarına müte
dair karar sureti mahkeme di • 
vanhanesine talik kılındığı gibi 
keyf İyet ayrıca gazete ile de ilan 
olunur. '(3353) 

1 ikinci r .. rta ıut 21 de 

SARAY (eski Glorya) sineması da 
.Münir Nurettin Konseri 

romanı "•kleclen : va - rto 
-2·-

Proiramda : Gazi Hz. lerlne itbafen beatelenen Milli lln ve halk 
tnrkOleri diğer ,Uzel yeai e1erlerle armonize cdilmit nefıs 

Tark mmlkili aOmunelerl meTcuttur. 

1
Diinkü kısmın hülbuı: 

Oi ltGtıbul civarında Ihlamur klJyde, 
ll 'CIJlet Hanımın ıa11fiye11M bakan 
~dar baba, ev ıahibeslnden; "bu • 

011 ~elt11orum,, dl11e telgraf alıyor. 
dlıt I llilndDr uğramadığı köşke fil • 
lllp ee, kamnın a~ık ve içerinin bir accı-

olduğunu görQyor. 

ili liaydar baba, kapılardan biri· 
açtı. Galiba biraz hava cereya

llı ıi- . . . k . . d •auesını temın etme ıatıyor• 

b~· Ceri d8ndüğli ~aman, yerde 
~~ takını lekeler dikkatini celbet• 

E:'Vet. .. Kmnızı lekeler ... 
Lt l~lerinden biri, ıürük1enmit gi-

ı hır kaç santimetre kadar yerde 
llıtıınıı,tı. 
•1 liaydar baba etildi. Parmağı 
1 
e bunları okudu. 

t. Ve derhal vücudunda nahot 
Qır u 

rı>erme duydu. 
'hGayet koyu kmnızı, lüzucetli 

tı i b" "d' b ır mayı ı u ..• 
Derhal: 

y - Kan ... ·diye dütündü.· Aman 
•rabbi •.. 
likin, acaba.yanılıyor muydu? 
Bir his .:alatına mı uğramıttı 1 
Yere bir dizini dayadı. 

'1ı P~rmağını daha geni§ lekenin 
erıne ıürdü. 

Bu ıefer, daba büyük bir ürper· 
taıe hissed~rek elini geri çekti. 
d Zira, mayi henüz ılıktı ... Sıcak 
enebilecek bir ılıklıkta idi. 
Artık, f üpheıi kalııuunıftı. Bu 

)erdeki, hakikaten kandı ... 
C8zlerini etrafta gezdirdi. 

ta Bütün sofaya baktı ... Merdi•en 
ı.. rafına döndü .. Ucu kızamııt o -
"ttı n. 't'e titriyen parmağı ile kor-

Qç bir manzara arzediyordu. 
d ~•pılardan birinin yan açık ol· 
Ugunu gördü. Burası küçük bir 

'-londu ki, diğer kapısından ye • 
~ek odaıına geçilirdi. 
t ihtiyar adam, ayağa kalktı. Bu-
'ta airdi. Pencereyi, pancuru 

~lı Ye eıyanın vaziyetini tetkika 
hldu. 

dıa. B~ kötede, iki koltuk duruyor
hirb · . nlar, temas eder derecede 

trıne Yakındı. 

d.\t:'liaydar baba, hatırlar gibi ol-

ttti~undan evvel, kötkü ziyaret 
).w_ \'akit, bu koltuklar, bu vazi· 
-.. ~ de''"ld" Şa gı ı. 

Yle bir zehaba kapıldı: 
~ ;; :iraz evvel, bu evin içinde
'f:tt~lett; ul adamlar, burada otur· 
dı. V tırdı. Bat hata konuıuyorlar • 
tltııt ~~nra, aralarında kimbilir 
d~ hu hr ~eıele cereyan etmiıti 

tiih ldıse husule gelmiıti. 
~ d "Yete doğru yürüdü. Epey • 

ar h· 
~ ır nıerdiven1 yukarı kata 

S du. 
t. ~ı Oda Sek" • d kü' ük· fleı>a( d ••• iZi e Ç ... 

Buraıı, Meteler caddesine ha· 
kıyordu. Cadde, aüneı albnda 
bembeyazdı. 

Birdenbire aklma 1reldi: 
- Sahi... Kapıyı açık bulmut· 

tum .• 
Bu kan h&disesile, l<apmm açık 

kalmasını, gayri ihtiyart, biribirile 
alakadar buluyordu. 

Tekrar dıtarı çıktı. Koridorda 
yürüdii. 

Yan taraftaki odaya girdi. 
Yanı batında, boğuk bir darbe 

duydu. Bot evin sükQnu, bununla 
haleld&r olmuıtu. 

Haydar baba, dört kulak kesi· 
lip aUrültüyü dinlemif, fakat bu • 
nun ne çeıit aürültü oldujunu bir 
türlü anlıyamamııtı. 

Bu, herhalde, civar odalardan 
birinden aelmit bir aürültüye ben
ziyordu. 

- Yere düıen bir ad&m böyle 
bir gürültü çıkarır ... 

Sol tarafta alaca renkli bir per
de vardı. Bu, tavan arasına çıkan 
bir kilç\ik merdivenin methalini 
kapamaktaydı. , 

Perdenin üzerindeki rcıim, 
dameden Ye tallara bürünmüt bir 
Hintli kadmı temail ediyordu. 

Perde, hafif bir rüzıirla .. na• 
nryora benziyordu. 

Haydar baba, kendini tutam~ 
dı ... Bu perdeye yaklafb. Onu kal• 
drrıp altma bakacaktı. 

Kuma§, bu ıef er, daha bariz bir 
surette sallanır gibi -oldu. 

Perdenin alt kısmı yere temaı 

ediyordu. Birdenire, Haydar ba
ba, bu perdenin altında bir leke 
olduğunu ve perde kımıldandıkça, 
yerde :kahve rengi denecek çizgi· 
ler husule ıetirdiğini gördü. 

Danseden Hintli kadının resmi· 
ne bir daha baktı. Adeta koşarak, 
merdivenlerden aıağı indi. Sofa • 
ya çıktı. 

Küçük salonun yarı açık kapı • 
11ndan dııarı çıkarken, gene insa· 
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kiyeUe devam etmekte olan ~! ~ E§ı bulunmaz hır Rus h'aJedııı: i
. Ümidin fevkinde muvaffa- u İf . ur Sı~eması~ ~. 

filmlerin son iki gününden is- !i ~ B o R A ......, ____ .......,________ tifade ediniz: Eı.· ı= 

lıtanbul dördüncü icra me • ı 1 ı 
murluğundan: ROMA I~ :~ Ruıyada din perdesi albn· 

Tamamına yirmi dört bin ae • ÇILGINLIKLARI U ii da yapılan günahlan ve kadm ·: 
kiz yilz yetmiı lira kıymet takdir fi Ye ii J İ ruhunun bütün inceli~erin! Iİ 
edilen Tophanede Cihanıirde p VOLGA - VOLGA h n gösteren muhteşem ve hıssi hır 
Somuncu ıokaiında eski 22, ye· !İ Münir Nurettin Bey tara • i! !: ıaheser. 
ni 24 numaralı tevsili tam kir • •• E: t: o · ld ı :: f ından (AYRILIK TANGO • li fi ynıyan yı ız ar: ~ 
gir "çok tükilr" apartımanmm I~ SU) Y'1ıoslavya Kralı Alek • Ei ~ Moskova operasmm liaı ar- ! 
tamam yüz hisse itibariyle kırk ii aandr Hazretlerinin maruz U f: tistleri: • 
hi11esi arık arttırmaya konul • :. b f İ: ii J RA OV ÇAR V 0

! 
3' U kaldığı suikast ve ütün ta • : !! A M • E • iıı 

muf olup 19. 11 - 934 tatihinde fj ailab: ı· = JAROV ~f 

'

art.namesi divanhaneye talik e • l: p d ·· ·· d •t~b :1:::.m ... ::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::=::-:li :I erıeın e gunun en ı ı a - :::ıı::::::::ıı::=:::ı::::::::.. -:::. •• 
dile.rek 8 • 12 -.93~ tarihine mil· J! renı t~ ij Şebzad~başı M 1 L LE T :~ 
sad1f Cumartesı günü saat 14 ten 5i ZQMBJ y . ..1 •. 1 h h tıyatrosunda : 
16 ya kadar lstanbul dördüncü ii - aşıyano u er İs ~S 8 Teşrinisani Çar· :~ 
16ya kadar lstanbul dördüncü icra ij ÇILGIN HAYAT ~~ is şamba günü akşam i~ 
dairesinde satılacaktır. Arttır • !::=:m:-.:m::::-.::::::==cm:::m:::::ı::::ı: !! NAŞIT BEY ii 

'1 İstanbul Beıinci icra memur- :: : 
maya iıtirak ıçin yüzde yedi bu- !$ TEMSijiERI :: 

M luiundan: •· .. 
çuk teminat akçesi alınır. üte- Tamamına 1627 lira 50 kuru! ii 12 kişilik balet ve Ea 
rakim vergi, belediye, vakıf ica- kıymet takdir edilen ve 13 • 10 • g orkestara iştir kile 50 k 'şi :: 
reti borçluya aittir. Arttırma be- !E · sahnede :: 
deli muhammen kıymetinin yüz- 34 tarihinde birinci açık arttır • iE Dekolte Kızlar .:.~ 

ması icra edilerek tamamına 900 •• R 
de yetıniı betini bulduiu takdir- ii övü operet 3 perde EE 

E 
. d v b' · lira kıymet verilen Fındıklı Ha- :: Yeni Dekorlar-Yeni Mizan .. ea :~ 

de ve mnıyet aan ıgınm ırın • y h :: ........................................................ ·• 
cı Recep mahallesi ağ ane so- .......................................................... ... 

ci derecedelCi matlubu temin e • kak eski ve yeni bir numaralı 
dilmek tartiyle ihaleyi katiyesi 
yapılacaktır. Aksi halde en ıon kirgir bir bap hanenin ikinci art-
arttıranın teahhüdü baki kalmak tırma11 29 • 10 - 34 tarihine mü-

üzere arttırma on bet gün daha sadif iken yevmü mezkurün 
temdit edilerek 23 • 12 • 934 ta • Cümhuriyet bayramına müsadif 

nı enditeye dütürccek cinsten bir rihine müsadif Pazar günli ayni 
gürültü itilti. saatte en çok artbrana ihaleyi 

olması dolayısiyle salı§ talik ve 

ikinci artbrmanın tekrar edil
mesine karar verilmi§tir. Şart -
name herkesin görebileceği bir Geriye dönmeksizin kaçmağa katiyesi yapılacaktır. 

bat ladı. 2004 numaralı icra kanunu • 

Parmaklıklı kapıyı kapadık • 
tan ıonra, Sayfiyenin cephesine 
baktı. 

Zemin katının üstündeki birin • 
ci katta, üç pancur kapalı duru· 
yordu. Ev, artık, oturulmıyan de· 
ğil, mateme bürünmüş bir eve 
benziyordu. 

Drayt Hanım, istaıyondan 

çıkıp ta etrafına bakınca Haydar 
Babayı orada g8rmedi ve fev • 
kalade hayrette kaldı. 

(Devamı var) 

nun 126 ıncı maddesine tevfikan 

ipotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alikadatların ve irtifak hak-

kı sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarif e dahil 

olan iddialarının evrakı mübite· 
leriyle yirmi gün içinde icra dai
resine bildirmeleri lazımdır. Ak-

si hnlde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarların işbu maddei ka-

yere talik edilmit ve ikinci. açık 
attırması 17 • 11 - 934 arihine 
müsadif Cumartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul be-

tıncı ıcra memurluğunda icra 
edilecektir. Arttırmaya iştirak i-

çin bedeli muhammenenin yüz • 
de 7,5 nisbetinde teminat alı -
nır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesi 
ne tevfikan mezk\ır gayri men • 

kul ilzerindeki ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alakadarlnrm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin hakla-

. 
- Şapkalar için güzel malzemeyi 

nerede buluyorsunuz? 

- Yalnız Beyoğlunda Tür.el mey• 
danında dar tramvay manc~n sokağın-
da ... 

P E. S • 
1 

Kadın Şapka Levazırnah 

~d e 1.'Zıcık aydmlanmıf bir 

Ticarethanesinde buluyorum. Sen <]c o

radan: FOTR, TAVŞAN TÜYO, TO· 

PE, TOPE VELUR, SUEDLER, KA

DİFE, BERELER Ycsrure en müntn· 

hap ve en son mod şarıkn levezım ... t nı 
bulacakım. 

dor 1~re. açılıyorlardı ..• Bu korı' • G. H k" . nuniy ahkamına göre hareket et- rı; hususiyle faiz ve masarife 
, ıtatr b b k ı Öz e ımı meleri ve daha fazla malUnıat dair olan iddalanm bildirmele- · Ah§run Kız ııan"t rn~kte!>i tal ... 'J::s"r.c .s,1 t ' attan 8.Ja ap ıyordu. D Süleyman Şükrü hu.,usi ~cnzil3t .. 

tlai ... ':1afta.ki odalardan birin • r. almak istiyenlerin 933 - 101 dos- ri ve hakları tapu sicillile sabit ol- ....................... - • ., ... rmr •• ua ... .. 
•• .. o d Babıali, Ankara caddesi No. 60 l 
• hetr i. Kapalı pancurlardan ya numarasiyle memuriyetimi • madıkça satı§ bede inin payla~ - lerin dairemizin 33 - 541 n .. marnh 

Telefon: 22566 
~~.:fif bir ziya aızıyordu. Sair günleri meccanendir.. ze müracaat etmeleri ilan olu • masmdan hariç kalacakları ve da- dosyasma müracaatları ilan o • 

ere)i açtı. nur. (3354) hafazla malGmat almak istiyen - lunur. (:"'52) 
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Muhterem müşterilerimizin gösterdikleri fevkalade rağbet ve 
teveccühlerine binaen ve şimdiye kadar göremiyenlerin görebil
meleri için ŞARLO ASKER filminin gösterilmesi bir hafta 
daha temdit edilmiştir. - Şark Sineması Müdürlüğü .. 
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HABER - Akıam Poataet 

Bir damla petrol, bir damla kana bedeldir ! 
Hatta · Kral kanı bile olsa! 14 dev!~~!!a1?!~~!.~~ı~!im~~.~:~~~?.~~!1~ 

<Ba,, taratJ ı ndde) ( ! sokmak gayesine matuftu. Son f Hami Deterding 
iştirak ettiklerini söyliyeceklerdir. Franıa ıeyahati ve Bartu ile ko-

1 
Vasil Zaharof 

Çünkü bu vatanperverane ( J) fi· d ltal akl••mak H•....; Sı"nkler · . nutmaaı a yaya Y ~ .. u & 

kır onlar~ Mj~ıstanm y 8:nka ve Akdeniz bavzaimda meı'ut bil' Bunlar evveli. kendileriyle re• 
Pustasın a v~ ta ~an~ ~ressı lat- sulh havası yaratmak içindi. kabet eden BakQ petrollarını ele 
lalarmd~ ~elk~n edılınıttır. • Fakat timdi bütün bu itler ya• geçirmek istediler. Bunun için 

Esas ıtıbarı.yle bu .adamlar ~1- nda kaldı. Kral Aleksandrm göğ· harpten batka çare göremediler 
r~r kukladan ı1ba~ettır. ~ar 11· ıüne giren kurıun onunla birlikte ve umumi harbi çıkardrlar. Bunlar 
sız ve açhlar. ısız ve aç hır ada- b • • l . d ··1d·· du·· Bulga• h ki ı · olan Al a ı n • u ıyı ıey erı e o ur · em ra p en m n a , 
mı~ kamını d?yu~ak ıartıyle o· ristan yeniden yoldan çıkmağa hem de Ruıyayı parçalamak iste-
na ıstenen ıeyı telkın etmek ... ve başladı. ltalya yeni dretnottan diler. Silahlarını Almanyaya çe
~~ptırmak çokkolaydır. Hatta ~e- tezgaha koydu. Fransa cenup hu· virdiler ve Lenin'i Rusya'ya gön· 
gıl yalnız bunla~, bunlara telki~ dutlarmda büyük bir alkert ma• derdiler. 
yapa.n Vançe Mıhalof, Ante Pavlıç nevra yapmağa, Lehistan da yeni Ruıya muazzam bir ihtilal ge• 
de bırer kukladır. Bunlar da Ma- bir zehirli gaz tecrübesine karar çirdi. Yalnız bu noktada aldandı· 
kedonyalılara ve Hırvatlara k&r§ı verdiler. • lar. Bir iki ıenede inhilal edeceği· 
hayırhah · ( !) fikirler besliyen bir Diğer taraftan dediğimiz gibi ni hesap ettikleri Bolıevik hükQ
takım §Üpheli adamların verdik • suikast tahkikatı bili. eski yerin • meti muvaffak oldu. Ve BakU pet· 
]eri paralarla geçinirler. Onlar da de aayıklıyor. Bir türlü dar budu• rollerini ele geçir~ediler. Bunun 
Marsilya suikastı ile milletlerine dunu geçmiyor, yahut' geçemiyor, üzerine Rusyayla bata çıkabilecek 
iyilik yaptıklarına emindiler. yahut geçirilmiyor. yegane kuvvet olarak Japonyayı 

Böyle siyasi suikastlar tertip et· Halbuki Franaız ıoıyalistleri buldular. Ve onu tahrike baıladı· 
mek, adamlar bulmak, mektepler reisi Leon Blum, "Populaire,, ga • lar. Ve bir haylı da muvaffak olu· 
açmak, silah tedarik etmek büyük zetesinde Fransız matbuatma hü· yorlar. 
teşkilatlar yapmak i~in en fazlaı cum ediyor ve niçin İtalyayı itham Bu adamların dünya siyaaetin-
Jazım olan ıey paradır. Hem de etmediklerini soruyor. Leon de bilinen belli batlı dört adamla• 
çok para lnzrmdır. Bu kadar çok Blum'a göre bu ıuikastı tertip ve rı vardır. Eski baıvekili Loyt 
para ne Mihailofta, ne de doktor icra edenler ltalyanlardır. Ve ltal· Corc, ihtiyar Venizelos, casus Ko
Ante Paveliçte vardır. Kralm a11l ya bu hidiıeden dolayı mes'uldür. lonel Lavrena, Sindey. 
ikatillerinde çok para varçlır. Mil .. Macar büldlmeti de ayni suçtan J\:ynı zamanda Musul petrolle· 
yonlar ve milyarlar. meı'uldür. O da auikaıtçrlan tet- ri ae nazan tamalarmı celbetmif· 

Kral Aleksandrm feci 6lümü ile vik etmittir. Bu kitlelere kartı ha· ti. Bu sefer de Zaharof vaaıta.aiyle 
neticelenen suikast tertibatı ilk rekete geçelim diyor. . 300,000 zavallı Yunanlıyı Anado
önce Vi~a~ada kararlaıtırıldr. Gene ayni guetede Andre Le· lu ıergüzeıtine çıkardılar. Fakat 
Batmıt bır ımparatorluğun payı- ruı: ikinci olarak burada da sukutu haı 
tahtı olan bu tehir ötedennerl Av· "DoktoT 'Jt..nte Paveliç Manilya yale uğradılar. Bu kendilerine 3 
rupanın ve Balkanla~ fesat oca- suikastı için Jbı·lya hnkilmetinden milyara mal oldu. Nihayet Musul 
ğıdır. dokuz milyon lira almııtır,, diye petrolünü elde etmek için lrak'a 

Karar verildikten ıonra bu iti 11rar ediyor. Ve Mihailof için de: nufuz etmekten batka çare bula· 
yapacak adamlann tallın edilmesi ·~ilof ltalyanlarm Bulga• madılar. Ve w anularmda mu• 
,.e yetiıtirilmmesi için bir yer •ran riıtan ajanı idi. ltalyanlardan vaffak oldular. Lozan konferan· 
dı. En münaıp olmak üzere Yan • senede iki milyon alırdı. Yeni bat ımda Loyt Corç milyonlarca lira 
ka Pusta ile Bressi münasip görül· vekil Kimon Gorgiyef hükUmeti komisyon aldı. Çin dahili harple
dü. ele almcıya kadar bu böyle devam ri, Paragvay, Bolivyaı harbi hep 

Para? Bu aa mı bir ıual? Bete· etti. Şimdi ltalyanlarm Y.eni ajanı· 'bunların itidir. Ticarette kendile· 
riyete hakim olanlarda paradan nı bilmiyorum,, diyor. riyle rekabet eden yahudileri Flis• 
fazla ne vardır? Onlar para ve- Bunlar da yalandır. Belki ClolC• tin çöllerine sürenler, ispanya ih· 
rirler, Fakat bu tediyat gayet he- tor Ante Paveliç Marıilya suikaati tili.Iini ve Almanyada Mitleri mev 
saplı yapılır. 11eride bir milyar ka- için 9 milyon almııtır. Belki de kii iktidara getirenler de bunlar
zanmak için bir milyon sarf et- Vanre Mihailof'un senelik aidatı d 

::r 1 tr. 
mekten çekinmezler. 2 milyon idi. Fakat bu para ar Mu•ıılu l<&Zan1D&la.rma muka· 

Ve milyonlar aarfettiler. Mil· kat'iyyen İtalya hük6ıiıetinin ka• bil lran petrollerini kaybettiler. 
yonlar olunca Vançe Mihailof'lar ıaamdan çıkmıt değildir. İtalyayı, Bunun üzerine 'bu petrollara ait 
'.Ante Poveliçler, ve bunlann vuı· Macaristam, Avusturyayı, Lehis· eshamı düıürmek için Nevyork 
taaile bir Vlade Gorgiyef çerno- tam Bulgaristanı itham edenler borsasında 1929 senesinde büyük 
zemlski !nılmak çok kolaydı. Bu asıl' katillerin hüviyetini bilirler. paniği tevlit ettiler. Bu eshamı e
adamın eline •bir tabanca vermek Fakat onlar da bu itte mütterek linde tutan yüzlerce banka iflas 
ve Marailyada Kralı öldürtmek te oldukları için bunu izhar etmek· etti. Buna mani olmak için Ameri· 
İ§\en değildi. Nasıl ki böyle oldu. ten çekinirlar. ka Reisi Cümhuru Huver tedbir-
Kral Ye onunla beraber Bartu öl· Ne ltalya, ne Macaristan, ne ler almak istedi. Derhal kendisini 
dürüldil. Avuatıırya, ne Bulgaristan ve ne 

indirdiler. Yerine Ruzvelt'i getir-
MarsiJya ıuikastmdan berl aıa· de Lehistan bugün harp isteme- diler. 

gı yukan tam bir ay geçti. Bu müd mektedir. Bu devletlerden hiç biri 
det zarfında Fransa ve Yugoılav· bugün harp edemez. Hepsi ıulh 
ya zabıtası el ele vererek gece taraftarıdır. Bunu o memleketle· 
gündüz suikast tahkikatı için ça• rin efkan umumiyesi olan gazete· 
lııtılar. Hatta kendilerine Belçika, )erin gayet açık ve samimi bir ıe
Çekoslovakya, Leh, Avusturya, f. kilde kralın ölmeıi üzerine gös· 
talya ve Macar zabıtası da müte _ terdikleri teessürden anlayabiliriz. 
madiyen yardım ettiler. Buna mu· Sulh ıever ve muum olan bu mil· 
kabil bütün bu çalıımalar netice • letlerin alnına vurulmak istenen 
ıinde elde edilen ıey hiçtir. Sui· bu ihtira damgası hangi el tara· 
kaatm erteai günil ne biliniyor fmdan idare ediliyor? 
idiyıe bugün de ayni ıey bilini· Bu eller dünyayı ~endi hırılan· 
yor. Dahaı fazla bir tek kelime bi- na ilet eünek isteyen ve daha dol· 
le bilmiyoruz. Ve hatta daha ileri· rusu eden bir takım kanlı insanla· 
sini de söyliyelim. Marailyada ki· rm elHlir. 
yotin sepetine bir kaç hat düıtük· Bu eller her §eyi yapabilirler. 
ten sonra da daha fazla bir fey Kralları tahtlarından indirebilir· 
bilemiyeceğiz. ler. lstediklerini tahta çıkarabilir· 

Hayır, Marsilyada Kral Alek • ler. Kabineler dü9ürmek, nazırlar 
ıandrı vuran adamlar bunlar de- yapmak bunlar için itten bile de
ğildir. ğildir. Gene aynı adamlar maksat 

Kral Aleksandr ıulhlDl hakiki larma ilet olmaları için Ante 
bir hamisiydi. Küçük itilafta, Bal· Paveliç lere milyonlarının yığılı 
kan anla§maıında çok büyük rol· oldu~ kasalarını açabilirler. 
ler oynamı§tı. Hatta ölmeden ev • Bu adamlar petrol ve ıili.11 

Bu gün bu adamlarm elinde 
milyonlarca ton petrol, milyarlar-
ca ton buiday ve pamuk vardır. 

Buna mukabil Asyada 500 milyon 

adam karanlıkta oturur. Çinde 
tOOmilyon insan açtır. Hindiıtan• 
da yüz elli milyon halk yarı çıp· 
lak gezer. 

Halbuki buna muka:bil fiyatla· 
rm dütmemesi için bu adamlar pet 

rollerini yakıyorlar, buğdaylannr 
denize döküyorlar. Diğer taraftan 
dört ay içinde iki milyon İnsan aç· 
lıktan ölüyor. 
Bir çok diplomatlardan maada 
bir çok ilimler, bilhassa misyö· 

nerler bunlann iletidir. Rokfel· 
ler'in Çizvit papaslarına verdiği 
milyonlar hiç de botuna değildir. 
Papaslar bunu kendisine kat kat 
ödemektedirler. 

Dünyanm en kurnaz ve akıllı 

diplomatı olan Klemanso çok doğ
ru söylemiıtir: 

vcl Bulgaristarla yaptığı seya•hat krallarıdır. isimleri de ıudur. 
le Bul.garlan Balkan anl&flD&UDa Con D. Rokfeller ~ 

"Bir damla petrol bir damla 
• kan bedelindedir.,, Biz bunu daha 

"-Türkiyede, dosdarunın ara• celer ver..nelde beraber Balkan ff 
11nda bulunmaktan daima büyük. dünya sulhu için de faydalı ol• • 
bir memnuniyet duyuyorum. Bu cağım aöylemiıti. 
se~erki faaliyetimiz !apı~ı bir fa· ismet Paıa Hazretleri, :Atiıı• • 
alıyet olmuıtur. Tayın edılen ko • da bunun için pek müaa"t bir se • 
misyon tarafından sarf edilecek fa. . b 1 b" • • d" 1

1 
ti·~• 

· · d.. k mın u muı, ırıncı ıp oma ,,.. 
alıyetın de ort memle et arasın- d 1 T f"k R·· t·· B Bal• 
dak. .. b 1 • dah . d an o an ev ı uş u ey, 

ı munase et erı a zıya e k . . . . . a)ııll 
inkitaf ettirecek mahiyette olma • an sıyasetını tadıl eden ve Y 
sını temenni ediyorum.,, far~ ~~t:i bir sulh .te?1in eyliyell 

Türkiye ile Yunanistan arasın- mesaısını ıkmal etmııtır. . 
daki mevcut samimi dostluk ve Ankaradaki müzakerelerilll1'° 
te§Tiki mesai münasebetleri hak • de en ziyade nazarı dikkatimi cel• 
kında M. Maksimos ıunları ilave beden ıey, dört nazırın doıtl~ 
etmiıtir: duyguları ile dört memleketİ' 

"-ismet Paıa, Tevfik Rüttü, menfaatlerini tahkim etmesi ol• 
Celal Beylerle ikt11adt ve ticari muıtur. 

münasebetlerimiz için yapmıt ol• Tetkik ettiğimiz meselelerdell 
duğumuz uzun görüfmelere gelin· biri de Balkan deniz ticaretidir• 
ce, esasen resmi tebliğde de bildi• Türk - Yunan ticaretinin mütte' 
rildiği gibi, ayın 15 inde toplana· rek menfaatlerine taalluk edell 
cak olan bir komisyon yaphk. Bu noktaları derinleıtirmek için, r,t, 
komisyonda her iki miUetten beşer Pesmazoğlu Ankarada kalmıttJt•ıf 
mütebasııs o1acaktır ve komisyon M. TltUlesko Sofyada 
ha,lıca iki mahsulümüz olan tütün dört gUn kalacak 
ile kuru üzümün ihracat ıartlarını Atina, 5 - Roma:.J·a. haricİY' 
inkitaf ettirecek ve daha iyi bir nazırı M. Titülesko lstanbuld•" 
tekle koymağa müsait bir teıkilat 
vücuda getirmeğe çalıtacaktır, 

Diğer bütün ticari meseleleri de 
görüıtük. M. Peamazoğlu'nun de • 
vam ettirdiği görüımelerin, iki 
memleket mübadelesinin inkitafı 
için tamamen memnuniyet verici 

dönüıte, Sofyada dört gün kal• • 
cak ve Bulgar hariciye nazın ~· 
Batolofla yapacağı mü'li.katlard• 
kendisini Bulgariıtanm Balk.O 
misakına girmesi için iknaa çalı • 
tacaktır. 
~~--~~~--~~~-----_.,,,. 

bir neticeye varacağından eminim. F ransada 
Bize kartı göıterilen iyi kabul • J 

(Ba• taralı l tncld' den dolayı Gaziye, büyük neza • 11 
ceğini izah etmiıtir. Bu vetilc 

ketlerinden dolayı ismet Paıaya, 
ile Almanyanın mütemadiyen si • Tevfik Rüttü Beye, Vekiller heye- !t. 

li.hlandıg" ını ileri sürerek milli oıir. ti azatarma ve Büyük Millet Mec • 
tisi Reisine mlnnettarbfımı ifade dafaa encümenin nazan dikk-tt' 
edecek söz bulamıyorum. Ankara• ni celbetmittir. 

da bulunduğum zaman kendimi Marqal Petene göre l>una kst' 
tamamen kendi memleketimde, e· fi hazırlık yapmak için harbi1' 
vimde hissettim. Çünkü Ankarada bütçesine yeniden mühim mikt" 
ve Atinada bulunduğumuz za • tahsisat ~izımdır. Bunun için dl' 
manlar, biz, kendimizi evlerimiz .. miıtir ki: 
de ve kendi memleketimizde his· "Fransa, aa][erl kuvvetini muY 
ıediyoruz.,, faza etmek için 1934 ıenesi bütçl' 

M. Maksimos, bugün saat 11 11· sinden kafi derecede bir para •~ 
ralannda Fener Rum Patrikhane· mııtr. Fakat son Avrupa hidiıeteı· 
ıine giderek Patrik Efendiyi ziya· ve Avrupa aiyuetinin bozııl,ıı 
ret edecek ve öğ1e yemeğini orada muvazenesi bizi bu mktarı arttı' 
yiyecektir. mağa sevketmiıtir. Bunun için~~ 

Yunan Hariciye Nazın dün öğ· niden 800 milyon franga ihtiyş"' 
leClen e\'vel gazetecilere verdiği mız vardır., 
beyanatta da ıunlan söylemitlir.: 

"- Ben evvelce de, Türkiye ile Fecı· bı·r kaza ', 
Yunanistan araımda aktedilen , 

(Bq tarafı 1 ııcld' 
dostluk misakı veıileaiyle Anka • ef 
rada bulutmak ıerefine mazhar i;~ciye gitmekte olan lsmai1 Ef , 
olmuıtum. Bu misak, harpten ,linin kullandığı tramvay a~:r 
sonra, en mühim siyasi bir vasıta sı birdenbire Arif Efendiyi ~ti 
olmuş ve o sayede de Balkan iti • tırmıt ve iki metre kadar sür ~ 
lafına yol açılmıthr. Maalesef ta· dikten sonra durabilmif ve f 
rihin hiç bir devrinde mevcut ol- it itten geçmiıti~. ./t' 
mıyan bu ciddi ve derin dostluk, Kazaya müdeiumumi mu• , 
yalnız tesis edilmekle kalmamı§, lerinden Ferhat Bey el koyıı>ıJf 
intiıarma da çalııılmııtır. lıte bu tur. ~ 
ıur.:tl~ bütün Balkan siyasetini ta· Fer hat Beyden batka tralll ,14 
dil etmek ve Ankarada tesit etti· h11reket müdür muavini h 111,_,t 
ğimiz Balkan itilafına yol açmak Doktor Salim Ahmet, işletnıe 1 

imkanı bulunmuıtur. fettiti Sezai Beyler de kaz•~' 
Bundan bahıederken, dünya halline gelerek tetkikat yapd' 

vekayinin tPkimülünü ıeri ve de· lardır. ~ 
rin bir nüfuz ile görüveren Gazi • Ölen Arif Efendinin bir 1 
nin geniı nazar ihata11nı zikret• . fı parçalanmıf ve yaralannı•~' 
memek kabil midir? ğildir. Ancak yukarda da 1"'j' 

Gazi, m1llellerimizi birbirin • dığımız gibi dudakları pati 
den ayıran muhaıamanın ve ma • ve vücudü ezilmittir. 1 
zinin tamamiyle ıilindiğini, ar - lımail Efendi dört güııl~~ 
tık hiç bir ıeyin bizi ayıramıyaca • 1en Arif Efendi on alb ,O '; 
ğını, Türkiye ile Yunanistan a • vat~andır. lımail Efendiaıİ-' aı'' 
rasında bir teşriki mesainin her ·olarak fren yapamaması ~' 'ti. 
ziyade teımil edebiliriz: ·kinin aksi istikametten yer', I 

"Evet bir damla petrol bir dam· rek uzunca bir müdet kaiııı"' 
la kan bedelindedir. Velev ki bu ci hadiseye sebep olmuştur· ,'1 
kan bir kral kanı olıun.,, Tahkikata devam oıuııııs 

Murat Sellml 'dır. -
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SAÇLARI 
HABl!R - Akta• Posta .. ' 

" 
Kuvvetleadirmek 
uzatmak 
d6kmemek Petrol Nizanı· 

la kabildir. Tecrlbe 
edilmif • ~ rağbet 
ıer-llf .. illçtar. --:-:---. ........ ___ _ 

··J·U~·~:g~!:~ .. ,. llstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Çok fa d ~ A J J L. Sıra Semti Maı..ıteai Sok.jı Clui imlik Hlaeoi Hluere p. -

de'•d 1 a l Ye teaırlı bır 1 No. ıu ! No. • . bammen kıymeti 
ıFr. Haricen kuUamhr. i 1492 Ferikly Feriklly Bırathue 144 ••tn ma 135 MI. 1-2 216 '[ L 

i. 95 kuruştur. ımnm::s::::: 1493 Büyükdere Bilyükdere Elma clata 9'l aetre ana 12 l·2 92 •• 
1494 ,, ,, Yeai Gllmeı BIM 51 metre .. 14 ML l·S 68 • 

laknaTI - - - ~ ı,. ~ 4 
1497 lıtanbul Umnçaqi Y avaıça Şahı Sillbdar bant Kip iki dolap •••alli 24· 25 . 24. 2 S4 ,. 

'»it bı~'•t olmak için bUtUn 
kların fevkinde olan 

1499 Kmbılut Y eDİfehİr Demirbue 30 metre ... 11 eaki Ye yeai Tamamı 60 • 
1488 Edi.nıekapı Kltipmulabittin Tatlı ka,. 90 metre ana 7 " 500 ,. 
1490 ., Hacı Muhittin Muhtar 60 ,, ,, Si • 240 ,. 
1491 Bargaıaduı Bargaz K111ltopralc 861,25 ,, 29 E. ,, 430 ,. 
1129 Ortak61 Ortaka, Zincirlika,. Kaafr tlllakla ft .. .._ 24 30.5 167 " 
1501 B010kdere Büıükdere E. lıkum Y. Hatice 4,S metre ana 1·21 Taaamı 1860 ,. 
1502 Fener Tevkii Cafer Kiremit Abpp baae 62 1·2 1200 " 
1505 Erenk6y BoıtaDCJ Çatal~.... 112 ..tr• ana 33 Tımam 157. ., 
1536 Kınalıada Kınahada Y. Linci,. 1950 ..-. ana 20.22 ., m ., 
1542 " " Karanfil 4IS " ,, 58 ,, 386 ,. 

Vakarda evaafı 1uılı raynmeakullere 23·10.934 •• 30-10.934 •• 1·11·934 tarlW..w. temdidea ilh edildiği halde mtlfterl 
çıkmadığından bir ay mDddetle pazarlıkla 1abp çikanlmltlarcbr .. lbalelerl 4 WrlMi lıllma Sah sbil aut 14 tedir. 

l{ınnap, Sicim ve Halat Türkiye 
MERKEZ 

Cümburiyet 
BANKASI SATIŞLARI 

Anadolubiaan, Göksuderesi 
KENARINDAKi 

iP ve BALAT 
Fabrikası Mamuiab 

Her numaradan kınnap ve aicimler 

AKTiF 
ıııı ı 1934 vaziyeti 

PASIP 
Ka•ı Ura 

Alan: aafl kilopam ıaııı -485 ı ~ J9.U7.1f7. 95 
BaAknoc .. ıo.on.ım. -
Ufakbk • 6"..713. Ot 

O.lllldtlkl M .... 1,._ı 

.......,. --------- 15.000.000.-
lhdya& alıp---------- .663.91UO 

~.96'.609.99 
T.-wllllleld Banlnlolları 

En inceden en· kalm numaralara katlar 
J Sizal oe Manila oe gerli Kendir inden 

S halatlar ve bunların KA1 RANLI cin11leri 
~ Oo kilodan a9a§ı olmamak Uz•e •lparltler alınır. 
c 

AlbD: Si.fi Ks.- 1.788-0MIJ;. 1.51~
Tlrk .liruı " .1107tU6 

Harlflelll •hablrler: 
Alan: Sifi tnogram B.thl- oıe ı s.3N.884. 45 
AlbD.1 tah'rili kabil Serhat d6Tizler 5.848.637. 81 l 0.698.Sft.M 

Deruhte ed.lla enalo nattiye r 158.7.f&SGS.
Kanuu 6 n 1 lnd ıadde-
ledlll ..tlk• ftkl tedlyaı 9.681.517.-

Derahte edilen enalu naktiyc 

l:idıJelf -··--···--·-· 149.ı 16/)46.-
~ ummen alan olarak 

l 
F ula tafailit için ıirket yazıhanesi•• milracaat oluamuı Hazine Tahvlllerı, tedntile nıedllcn ..... --...... ,.. &688.000.- 157.804.048.~ 

Denıhte edilen evrat. naktiye l 
KIİ'flhll LJ5&74&Ha.-
Kuanu ô "° 8 ind mad-
delerfH tmUran Tiki redlyat " t.68Uı7.-

Seneclat CUzdanı : 
Hazine booalan L. 8.7SS.•7 60 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim Şirketi 

C YAZIHAftESlı 
•lata, Manhavm han, 3 Uncl kat. Telefon No. 41658 

140.U~-

Urk Llrat Mevduab : 
Vadeaiz 
Vadeli 

8vlz Mevduab: 

18.850.4"'7. 

Vacleaiz - 1 9.SSS.f24. 
Vadeli .8!0.817. 

l ...... ________ m ___ ;;;;;;--;;- neart senetler .. 5.199.96565 
Eaham ve Tahvlllt Clzd•nı: 

9.SSS.233.25 Muhtel it _._ ............. _ ...................... __ 
ıo.ı1s.94ı .sg 

46.103.751.7'6 

ÇAPA 
Pirinç unu fabrikasının büyük 

ıı,, bir muvaffakıyeti 
td~e kadar lngiltere Ye Amerikadu J•Dİ ithal 

•il kavakeroçu, yani ezme taae yulah ba kere memleketi

•a b aaktiye btplılt " t&U&17t .n 
esham { Derabıe edt1C8 nıa 

tüTiltt [ itibari kıymetle l 
Esham Te Tıb'filtt --·--·- 4.458.370 26 

Alun ~e dGviz: Uz:erino avana ı 
T ab'fllit üzerine ıvaııs ~ 

i00.091.86 
• 8.534 29 

Hlsaedarlar .. ··------
muhtellt 

Yeketn 

39.576.542.48 

2086tS6S 

Yekin 198.181.!8 

aıizin en olgun yulafından imale muyaffak olan 

eÇAPA MARKA 
2 111m 1MS tarihinden itibaren: 

lakonto ll•clcll ,Uzde S 1·1 - Affın Uzerlne avana yUzde 4 14 

• Y•ni hizmeti de ıeref duyarak muhterem halka aneder. ı ıs~enbuı E>eledlyesı 116nları s ı 

Ga . % • • • • Ketif bedeli 4738 lira olan Hacı o-. T..ı.,.,....,,. ,..;._ ~ 
ti· Yrınıubadıller cemıyetınden : lacak istinat duvarları puarlılda pptmlacaldJr. Talip olanlar ketif clfll 

~ lıabı ekaeriyet yapamıyan Gayrimübadiller konaresi 14. 11 • evrakım ve ıartnameyi ı&ımek bere hor stlD leYUaa midlrliiiibıet ('D 
,~._ aihıü saat 14 te lıtanbul Halkevinde toplanacağmdan pazarlık için de 318 &uçuk liralık teminat anakbas •eJ& mektabi1le Cll 

, ~ et •zanm letrifleri mercudur. 8 • 11 • 934 Perıemhe IÜD6, aut 11 te Daimi Enclmene mUracaatJa • • 
~ille.. 1 - Senelik çalııma raporunun okunnvuı. n. .C7329> U'I 
~ 2 -Yeni idare heyeti seçimi Sanatlar mektebi için bir aene zarfmda lüzumu olan 50 1ıia ld- C> 

A 
lo ekmek pazarlıkla alımcakbr. Talip olanlar ıeraiti anlamak üze. ... • • 1( re her gün, pazarhk için de 337 liralık hıminat makbuz veya mek. ~~ 

Si. sıpın enan ~t-934P._.,.stıaıı -tllelradarl>aiml~)' e; 
b&~ soğuk almnhgı"' ndan, nezleden gripten, b _. 
-, &· Darüllceze için ir eene zar f'mcla lüzumu olan 4 bin kilo zey· ... 

____ "e diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç tin taneti 1500 kilo Beyaz peynir 3500 kilo Benzin, 1000 kilo vakum c(ll 

,zrd' 

"'liifi'!W, PAQ ao:;:ac~ "-.... h~ur. İsmine dikkat buyurulması ,.;.· pa-ldda alnıacakbr. Talip olanlar teraiti anlamak için len.-
- '-......._ ~ znn müdürlüiüne pazarlık için de 907 huçuk liralık teminat makbuz -----------

(". vey~. mektubu ile 8 • 11 • 934 Pertembe ıünü saat 15 e kadar , Daimi :::mm nEZLEYE ÇARE 

j ~ialataG.Mlata le"ünfelrcaudde1şi a24 tNo.Pazarı Encumene mOn.caatları. (7322) 1 GOMENOSTERİL'dir. 
' l inhisarlar u Müdürlü" ünden· il Nezleyi b~1la~gıc1nda iyi eder. 

'~ C.rttb . • il • J Bunmdakı mıkroplan lldOrllr, 
~ . t.lif •ıındeki mupmba, linoleum, yeşil ve beyaz stor ve nede, grip ve bu gibi tenef-
~tı,,i , Perdelik kumaılar tül vesair mefruşata ait malların 135 çeki kura mete odmıu 13 • l l • 934 tarihine müsadif Salı foa yolile geçen baalahklar-

en~iu ve fiatları gayet ehvendır. Bir !tere tetkik ediniz tünü saat 11 te puarldda l&bD alı..,..ım.. elan korur. Fiyab !O kuruıtar. 
Taliplerin ytizde 7,5 muvakkat teminat paruiı.J,f. birlikte Cil•· ıam111 ••n:amı•-----rii 

lide Levazma ve Müba:r.aat ŞuL.ine müracaatlan. .(7443) 



KUc;Uk lllnlar 
Okuyuculammza bir hizmette bu· 
lunmak gayesiyle bir " Küçük İlan· 
lar,, sütunu açıyoruz. Bu il!n1amı 

satırına bq kuru' ücret alınacak· 
tır. Bir ay içinde göndmlen k:Uçillt 
ilanlar gazetemize parasız konula
caktır. 

K UPD~ 
308 

6•11·"' 

,--- Dr. Hazım 
Cildiye ve zübreviye 

Müteha11111 
Beyoğlu İstiklal Candesi Be-· 
kar sokak 9 No. 2 nci daire 

i Hukuk' Evi-I 
.& Tercüme bürosu P: 

Kısa, orta Ye uzun dalgalı neşriyatı temiz ve pürüzsüz bir şekilde 
nakleden 1935 modeli TELEFUNKEN -127 sayesinde musiki ihtiya• 
cıaızı tatmin edebilirsiniz. Bu derece mükemmel bir makine şimdiye 
kadar bu kadar ucuz fiata satılmamıştır. 

Galatada Borla Biraderler Ye Şfirekisı müeHesesioden TELE .. 
FUNKEN in (12) numarala katalojunu isteyiniz. Orada üç yeni aıo • 
delinin tafıilltına bulacakııoız. 1 ~ 

Bütün yabancı dillerden Türk- !! 
j çeye ve Türkçeden bütün yabancı ii 
~ iillere he~ çeşit tercüme yapıJır. I- fi 
ii yi, temiz, çabuk ve ucuz İt, Galata, !I 
~ -ii Karamuatafa Pqa caddesi, Marma- 1 .. 
!! ra •1 11"' No. 1. Tel, <~~sı. 
:: 
li m••f'"'?==-m•=• ır:i! 

tıınnınıın11111ntı11nını""""'11ılflllllllllht-lllllllımdl .. ..-111111.._11111 

1--~~--~~~~-~--~------•J ~~liz~m~E~~~nin 
Mine Diş Macunu ) ~sür~ pasti.neri . 

,. .. 

~ 

En mükemmel bir diş macunudur ii p 8 stil H n t IS e p tı ~ 
Çünkü: iki yüzü mütecaviz müteliauıs dit tabiplerinden mürek
kep bir heyet tarafından ihzar olunmuştur. Ve bu heyet son te

rakkiyatı tetkik etmit ve bütün dünya mü~eha1111larmm da 
aradıkları bilumum evsafı bir araya toplıyarak 

MiNE DiŞ MACUNUNU . 
meydana getirmi§tir. '(4317) 

Memleketimizde mümasil Avrvpa 
müstahzaratını aratmıyacak mü
kemmeliyette yegane müessir 
pastillerdir.P ASTIL ANTiSEPTiK 
nezleyi eyileştirir ve önler göğüs 

~, ........................ , ...... . -ve boğaz hastalıklarında pek müessirdir. Ses kısıklığında tesiri ani_~: 
katidir. PASTİL ANTlsEPTİK yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitleP 
kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellit birçok bulaşık nefes yol~ 

hastahklarının önüne geçer , Deniz Lisesi Müdürlüğünden: r: 

1 - Mektebimize 108 lira. ücretle bir tarih muallimi alma· 
caktır. lıteklilerden hiç bir :r.ercfe vazifedar olmıyanlar diğerleri· 

& 

ne tercih edilecektir. 

ı!!!!'.!~:~;~~=:}~!Bosu Kanzük Eczanesidı 
2 - isteklilerin üniversite tarih ıubesi mezunlarından veya Üsküdirda satılık hane Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Güzel manzaralı, gayet kul • 
lanıflı, içi dııı boyalı, 650 metre 

Maarifçe müaeccel lise tarih muallimlerinden bulunması ve mü
tekait 2abitler için de üniversitede bilimtihan ehliyetname almıf 

olması ıarttır. 

3 -Taliplerin srhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus tezke· 

murabbaı 7 oda, havagazı ve au 
Fener: teaisah, hamam, büyük bahçe • 

Hacı lıa Kürkçu çe§meAİ veya ·dört yol ağzı dükk&ıs 

ve üstünde odaların n111f hissesi eski 93 yeni 1 • 3 
numaralı. 

sindemeyve ağaçları, çiçekler ve 
limonluk, kuyu, havuzlar ve A • resi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı fit veya 

kısaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa ettiğine dair 

vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi suretiyle birlikte 

10/ 2 Teırin 934 akıamma b.dar istida ile HeY,beli adadaki mek· 
tep müdür)üğüne müracaatları. '(7224)' 

merikan kümesler. F ubk Ağacı. Fener: 
. 

Hacı Isa Kürkçü çe§mesi sokağı eski 1 yeni 5 nuıııa" j 

imal de 

ı 
Tramvay durağı sonunda Yaz -
macı Şerif sokağı No. 9. içinde • 
kilere müracaat. '(3008) 

San'at 
Mevaddı iptldaiyede: Birincilik ve tazelik 

Müstahzaratında: Nefaset 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik ayn1 taba üzerinde devamlı Ye meteklmil bir çalıfma sayesinde 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikaııntn elde ettiği muvaffakıyetin mabıulüdür. 

Halkın sıhhat ve menfaatini düşünerek, müstabzaratınan en fenni vesaitle imaline çalı
tan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkalade alhn 
madalyelerle takdir ve taltif edilmiş Ye daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
balkın rağbetine mazhar olmuştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Bu sahada Yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa · Marka Müstahzaratı 
Kuta ve torba pirinç unları 15-50 gramhk paket ve kutu Karabiber 
Püre 'Ye çorbalık Mercimek ,, " ., ,, ,, " Kırmızıbiber 

,. ,, Bezelye ,, ,, ,, ,, ,, ,, Tarçın 
,, ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, ,, Y enibabar 
,, ,, Yulaf ,, ,, ,, ,, ., ,, Kimyon 
,. ,, Arpa ,, ,, ,, ,, ,, ,, Sahlep 
,, ,, Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, ,, Zencefil 
" ,, Bakla ,, ,, ,, ,, ,, ,, Karanfil 
,, ., Nuhat ,. KapsüUl beyaz biber Şiıe 
,, ,, Mısır ., Tuzluklu ,, 

" ve en nefis nişz sta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

1 ı/2 fJe 11/7 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

, rah dükkinm n11ıf hiuesi 

Kaıımpaıa: Gazi Hasanpaıa Gülhane sokağı eski 5 ve yeııi 
· 7 • 9 numaralı düklti.n ve hanenin nısıf hissesi. 

Mercan: Deyahatun Kalcılarham alt kat esiri ve yeni 6 D~ 1 
ralı dükkinm nısıf hiueai. 

Galata: Sultanbeyazıt Mumhane aokağmda eıki ve yeni 1~~ 
13 numaralı dükkin ve üstündeki odalarm JıllV 

biueai. 

Hocapaıa: Deyahatun Hocallanı e.lt kat eıki ve yeni 10 nu.-" 
ralı mahzenin 8-48 hir.seıi. 

Hocapqa: Deyahatun Hocahanı alt kat eski ve yeni 11 nUlll"' t 
ralı mahzenin 8 - 48 hi11eai 3' 
: Seferik~z Fener caddesi eski 158- 162 yeni 128 .1 

numaralı dükkan ve hanenin 57-96 hi11eai. 

Tophane : Molla çelebi Dalmabahçe caddesi 139 yeni 1~1 -
139 numaralı kablo fabrikasının nısıf hisset•• /ı 

Yukanda yazılı emlakin 11 - 11 ~ 1934 pazar güııil 
dörtte açık arttırma ve peıin para ile mülkiyetleri ıatı!• 1, 
taliplerin yevmi mezkurda yij.zde yedi buçuk pey akçelerıY 
caatları. '(F) (6960) 

BCSbrek ve idriır yollan hastalıkları mlltehasSJ•• 

· Profesör: Doktor Behçet .sabit Be.9~ 
Taksim bahçesi karşıııoda CEYLAN apartmamna geÇ,,, 

G6rllıme saatleri : Cumadan başka 3 • 6 Telefon 49 

Galata ithalat gümrüğü d -" 
müdürlüğün ' 

No. Sandık . . 
Muhtelif 24 Kutuda balık k:omerVef1 

Bu balık konserveleri açık arttırma suretiyle trantit 
üzere satılıktır. isteklilerin 6 • 11 ' 934 Salı günü saat ı 11' 
Satı§ heyetine müracaatları. 


