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HiTLER ,,SAR''A GiDECEK . 

Yahudiler ne 
olacak ? o o 

HER ROÇLING, SAR 
ALMANYAYA 06 -
NÜNCE YAPILACAK-

LARI ANLATIYOR 

Almanlar Sarı işgal edin
ce Ren nehri kıyılarını, 

askerlikten tecrid mec-
buriyetinde kalacaklar 

Bir kadınla bir kız 
diri diri yandı 

iki kaza da lambaların parlaması 
yüzündendir 

Dün gece Sarıyer mmtakasm
da Ayasağa köyünde bir ihtiyar 
kadm evi ile birlikte cayır cayır 
yanmıştır. 

Bu facia hakkında aldığımız 

malfimat şöYledir: 

gm birdenbire genişlemiş, Fatma 
neden sonra etrafın tutuştuğunu 

f arketmiı, fakat ihtiyar olduğu 
için bacakları tutmamıf, kaçamı • 
yarak yanmışbr. 
Yangını, evin dıımı alev aldıktan 
sonra bitişik evde oturanlar gör • 
müşler ve köylüleri haberdar et • · 
mişlerdir. 

Soldan itibaren M. Hitler, Ciöbels ve Filanden Sulbü tehlikeye dil
şüren sebeb ortadan 

Ayasağa köyünde iki katlı bir 
evde yalnız başına oturan 62 ya • 
tında Fatma lambayı biraz kısmış, 
yatağına girerek yatmıştır. Ge -
ce saat üç buçukta lamba birden 
bire parlamış, tahtaları ve Fatma
nın yatağını tutuşturmuştur. Yan-

Bir yandan da Sarıyer jandar• 
ma kumandanlığına bağlı Ayasa • 
ğa karakolu haberdar edilmiş, ka

(Devamı 6 ıncı da} 

Prenses Beatris 
evlendi 

Siyasa 

Sar işi karşısında 
düşünceler 

Şaştığımız, Sarın Almanyaya kal • 
ln~ı değildir. Bu ülkenin Alman ol • 
dugunu bildiğimiz 4in iıi önceden 
keati')iorduk. Ancak, dlyorduk ki: 

- r~naızlaruı bu kadar ayak di
rediklerırıe .. 
aerektlr ş· uore, bir bildiklerl olsa 
11orlar. S '~diden sağa ıola başvuru
ğl iate~ a~ ılar Almanyaya dönme • 
kalkı."a ~ınce, llitıer'in ıavaşa bUe 

r cagım d"' .. 
ineğe raJ U§Unerek bunu önle· 

,. ışıyorlar. 

Şimdi, Almanlann yilzde dokaan 
k:'ir bir çoklukla ilatün geldiklerini. 
Oorerek Franaız sıyaacısının bu ıürçü
filne şaşıyoruz: Her Roçllng 

Almanya Sar'ı o kadar büyük bir ı-------------

latekle kendine almak dilediği ve Bit- Saylav seçı·mı· 
ler "Fransayla aramız bu işin bitiril-

kalkmış oldu 

Sar şenlik içinde 
çalkanıyor 

Sar havzası sanayi kralı nami
le anılan ve Sardaki Almanlann 
en ileri gelenlerinden olan Her 
Roçling'in bu sabah gelen lngiliz 
gazetelerinden birinde ç.ok mü
him bir beyanatı çıkmııtır. 

· Almanların San aldıktan son
ra, §imdiye kadar kendi aleyhleri
ne hareket etmit olanlara karJı ne 
muamele yapacaklannı bildiren 
bu beyanat "Sunday Express,, ga
zetesinde çıkmııtır. 

~sl üzerine düzelebilecek tir,. dediği 
Oiirılerde, kulağı delik ve gözü açık 
;ıQcagını sandığımız Fran8ız önder • 
Nri bunu na.sıl kestirememişlerdir l 

C.H.F. 2 ncl miintehlp 
namzetlerini ilAn etti 

Her Roçling reyiam i,inin yüz
de 99 kendi lehlerine neticelene· 
ceğinden emin görünüyordu. Yüz 
de bir nisbetinde aleyhlerine rey 
verecekleri tiddetle "ahmak,, di -
ye tavsif etmiştir. 

Soldan itibaren Prens Jem,Matmazel Dam Pierre Prenses 
Beatris ve Prens Alessandro Torlonla 

<ısıl olmuş ta sanki banş ülküsü i
Çirı bir büyüklük gösteriyornwı gibi 
Yaparak Almanyaga: 

- Haydt, biz Sar'ı sana baiı§lıyo
l'llz sen de ona karşılık şunu, şunu 
llapr d · • ememlşlerdir? 

!una şaşılır! 

Vali kaymakamllk-
lara bir tamim 

gönderdi 
Saylav seçimi ikin<:i müntehip. 

lel'inin ayrılmasına cuma .. .. gunu 
ha.§lanacağını ve pazar günü ak • 
tamı bitirileceğini yazmııtrk. 

:"Sar, modern bir nuyonal sos 
yal yer olacaktır. Bütün işsizler, 
birden mecburi bir ite tibi tutula
cak, ve 40,000 i bulan bunlara 
belki de binalar yaptmlacaktır. 

"Komünistlerden bir kısmı, te
merküz-kamplarına gönderilecek
lerdir. Fakat akidelerini değiştir
mek için herıeyi yapmağa önce -
den başvurulacaktır. 

Roma, 15 (Hususi) - Dün 
Kardinal Segure İspanya Kralı 
Alfonsun kızı Prenses Beatria, 
Prens Alexandr Torlonya'nın ev
lenmelerini takdis etmiştir. Me· 
rasimde sabık ispanya Kralı, İtal
ya Kral ve Kraliçesi, Savoie krali
yet ailesiyle, Fransa, Burbon, Bu· 

Bugün 

abon • Porm, Bavyera, Rusya ha
nedanlarına mensub prens ve 
prensesler, İspanya ve Roma asıl
zadegaru hazır bulunmuılardır. 

Genç evlileri taşıyan arabalar 
sokaklarda toplanan büyük bir ka 
la balık tarafından alkışlanmıştır. 

(Devaını 6 meı da) 

C. H. F. 
bil ~<uısızlar, son yıllar dış sıyasada 
1lıı llllk bir uyanıklık göstermişken bu
işl kavrıyamamış olmalan anlaşılır 
Bil erd~n değildir. Yüzde do"8an ölçü
ti ~ bıtecek bir yenilme önceden kes-
rılemez mi? 

d 11er neyse, banş ülküsil bakımın
,:; bu işin böylece bitmesine sevin· 
fst '~~iz. Çünkü Almanyamn yayılma 
0 eoırıt bu Sar, bir vakit oyalıyabilir. 

Buna aid hazırlıklara ehemmi
yetle devam edilmektedir. Dün 
vali tarafından tehir içindeki 
kaymakamlıklara on maddelik bir 
tamim gönderilmiştir. 

"Bir kaç papas yerinden edile· 
cektir. Bunu, bat papaslan yapa
cak, biz değil .. 

Yunan nazırları mtl· VllAyet kongresi dttn 
dafaa meselesini toplantısını yaptı 

Bunda deniyor ki: "Polislere gelince: konuşacaklar 

~~ta Avrupada yeni bir boğazlaşma " Sandık yerleri ile memur ve 

t . masını.n şimdilik önüne geçilmiş • katiplerine aid olup kazanıza me,,. 
"800 polisten 200 tanesi sa.da -

kat göstermediği için iılerinden 
çıkardacaktır .• 

Atina, 16 (Hususi) - Bugün, 
Yunan fırka reisleri aralarında 

toplanarak, müdafaa meselesini • (Va-Nu) mur seçim müfetti§i ile birlikte 
r:--___ ....... -. __ .;.·:;;;;;;;;;;;;~:;;=~!I tesbit olunan cetveller gönderil -

"Sar Almanyaya geçer geçmez, 
başlıca sosyalist ve komünist li -
derler, hemen Sardan ayrılmalı· 
dır. 

görüşeceklerdir. Pesmazoğlu, dü· 
yunu umum!ye meselelerini gö
rüımek üzere Londraya gidecek • 
ti. Fakat bu müzakereler müna
sebetile, seyahatini ayın yirmi se· 

Güzel Ve Gürbüz 
ÇOCUK 
Müsabakası 

Yazdan küçüklerin seçimi önü
lllUzdeki Pazar günü sabahı saat 
dokuzda Beyoğlunda Saray sine· 

tnasrnda mütahassıs bir heyet ta
tafından yaprJacaktır. 

Davetiyeler 
l.\.f" tı. usabakamızın başlangıcında 

tşretmiş olduğumuz 30 kupon 

llltkabiJinde bugünden itibaren 

__::~a.amtzda verilmetkedir. 

miştir. Yapılmakta olan hazır • 
tıklara daha çok ehemmiyet veri_ 
lerek ve bizzat tak:pte bulunula
rak hazırlanma işinin çabuk biti _ 
tiri im esi lazımdır. Seçime 
başlanacağı günün sabahı sandık
ların saat tam yedide mevkilerin • 
de bulunmalan lazımdır. 

"Sar Almanlarm olur olmaz, 
3000 Alman derhal oradan ayrıl • 
malıdır. Bunlar, Almanyanın si • 
yasi düşmanlarıdır ki, Naziler ik-

( Devamı 6 mcı da) 

kizine tehir etmiştir. 

Ü çparmak Ali Anda
vallı Ahmedi vurdu 

-llN il WHMtri'MrMt"""nthll'Untl•ıKUltn'll'l"'"""'"""""'---

Cuma günü sabahı saat tam ye- m·· t h.b 1 Tophanede oturan sabıkalı un e ı namzet erinin isimlerini 
dide yPrlerinde bulunacak o'lan dün ilan etmiştir. 1 yankesicilerden üç parmak Ali ile 
sam~ıklıır kanunun tarifi dairesin- Beıı.ikta• Sarıyer B k k'· A· sabıkalı andavallı Ahmet dün ge-
d . . . b ]d y d b ] ~ :rı ' a ır oy, 1 

e ıçının oş o ugu ora a u una- dalar kazası kine· ·; t h. l . . ce kumar parası yüzünden kavga 
k ı 1 .. .1. k·ı· l . ı mun e ıp erının 

ca o an ara gosterı ıp ı ıt endık- isimlerini yazıyoruz: etmişlerdir. Üç parmak Ali bira -
ten sonra seçime başlanacaktıır. f BEŞlKTAŞ KAZASI ralık gözü fazla kızınca bıçağmı 

Rey atma sabah yediden akşam MERKEZ NAHiYESi çelmıiş, Andavallı Ahmedi baca-
:;aat sekize kacl ·~· devam edecek - Abdülkadir Karamürsel (A. ğmdan ağll' surette yaralamış.tır. 
tir. vukat), Ahmed (Evkaf müdür- Yaralı Beyoğlu hastahanesine kal 

Cümhuriyet Halk Fırkası ikinci (Devamı 4 üncüde~ dırılınıı, suçlu yakalanmı$tır. 

Cüınhunyet Halk Fırkası vıla. 
yet kongresi dün fırka merkezin .. 
de ıon toplantrsmı yapmıştır. 
Celseyi fırka reisi doktor Cemal 
Tunca açmıı, Atatürkle diğer bü
yüklerden gelen te1graflar okun • 
muş, ve sonra Abdülkadir Dilel( 
tarafından Encümenin raPoruna 
geçilmiştir. 

Kazalardan gelen dilekler ara
nnda, lı kanununun bir an evvel 
çıkması sa:y:lav seçiminde halka 

.(Deva.nu 6 mcı da), 



lngiliz kruvazör 
•• • • 

suvarısı 

Sofyada resmi bir 
ziyaret yaptı 

Sofya, 16 (A.A.) - Bir kaç 
gündenberi Varn&da bulunan 
London İlmindeki Jngiliz knı· 
vazörünün ılivarisi Viı Amiral 
Turn ile yaveri mUIAzim Dawnay, 
resmi bir ziyaret yapmak üzere 
Sofyaya eelmiılerdir. 

Dün sabah lngiliz donanması 
zabitleri, hatbiye nezaretinde ıe
neral Zloteff'i ziyaret etm.iıler ve 
sonra kral ve başvekil bay GeOT • 
gief tarafından kabul edilmiıler • 
dir. 

Saat 13 de kral ve kraliçe, İn • 
eiliz donanması zabitleri Krefine 
bir ziyafet vermiılerdir. Ziya -
fette prenseı Cyrille ile prenseı 

Eudo~ie, baıvekil Bay Georgiyef, 
harbiye nazm Bay Zloteff, hıgiliz 
maslahatiüzan Bay Blofour ha
zır bulunmU§lardır, 

Geçe de harbiye nazırı general 
Zloteff, bir akşam ziyafeti vermiı 
ve bu ziyafette Sof ya i8rnizonu 
erkanı harbiyeşinin yiiksek zabit • 
leri hazır bulunmuılardır. 

lngiliz zabitleri, yemekten so~ 
ra kralm emri üzerine kendileri -
ne tahsiı edilmit olan huıust ya • 
taldı vagonla Varnaya hareket et
mişlerdi. 

Muhakeme 
edilecekler 

Posta Umum mlldllrll
nllo muhakemesine 

lüzum gHrllJdll 
Ankara, 15 (Huauır) 

Kambiyo tenevvülerindcn dolayi 
İngiliz liraıınm dütmeai ÜHTİne 
telefon tarifesinin indirilmesi i .. 
cab ettiği halde bunu vaktinde 
telefon ıirketinc ihbar etmedikle
rinden dolayi muhakemeleri lüzu
mu kararlaıtırılan poıta umum 
müdürü Bay Fahri, muavini Bay 
Subhi, telgraf müdürü Bay lh -
san Cemalin aynı 23 ünde çe;ıı;a 
mahkemesinde muhakem~lerine 
batlanace.ktrr. 

--o--

Tekaütlük mtlddeti 
Ankara, 15 (A.A.) - Matbu· 

at umum müdürlüğünden bildiril
diğine göre bazı gazetelerde to -
ikaütiük müddetinin indirileceği 
ve tekaüdiye ikramiyelerinin kal
dırılacağı hakkında inti1ar eden 
haberler atılsızdrr. 

--0-

Leon Faracı mftteah· 
bitlik yapamıyacak 

Ankara, 15 (Hususi) - Le
on Faracinin devlet taahhüdleri
ne if tirak edememeıi karar1aımıf, 
ali.kadar dairelere tamim edil • 
uıi§tir. 

----0--

Bazı Yunan gazeteleri 
Meletyosa hücum 

ediyorlar 
Bundan bir müddet evvel eıki 

lstanbul hilen Jıkenderiye orto
dokı kiliseıi patri~i olan Melet • 
yoı beyanatta bulunmuı, ve kıya
fet meselesi etrafında Yunanis • 
tanda bazı gazeteler tarafından 
yapılan menff nqriyatı tenkid et -
mi§, hunun doğru ve yerinde bir 
it olduğunu M>ylemiıti. Son za· 
manlarda bu beyanata Yunanis -
tannın bazı gazeteleri ıidetle hü -
cum etmiı1erdir. 

Rados'ta Italyan ar karşı 
asabiyet var! .. 

17 kisi adadan 
nefyedilecek 
Atina, 16, (HusUJi) - Katime

rini gazetesi, aldığı sağlam haber· 
Jere dayanarak, İtalyan makam -

lan tarafından Elen mektepleri 
aleyhine alına!\ sıkı tedbirler neti
cesinde Radosta vaziyetin veha
met kesbettiğini bildirmektedir. 

Bet altı gün evvel hükfunet, T ri
anda köyünde, n:ıuhtarın yardımı 
ile Elen cemaatinin mektebini 
zorla devlete mai etmek istemi§ 
ve bunun üzerine ahali br.;ta ayan 
ve ihtiyar heyeti olduğu halde bu
na mumanaat eylemi~lerdir. 

Neticede on yedi ıki§i hapse atd
mııtır. Bunlar yakında ada dıtı • 
na çıkarılacaklardır. 

Gerek bu h&dise ve gerek buna 
ınünıasil hadiseler dolayıaiyle Ro
dosun içlerindeki Elen unsuru 
ezme ıiyaıa11 karııaında Radoa 
ıehrinde büyük asabiyeti hüküm 
ıümıekte oldu~unu yazmaktadJT. 

--o-

Bulgaristan, yeni 
radyo istasyonları 

yaptırıyor 
Sofya, 16 (Huauıi) - Bu ay 

içinde Varna ve Eıki Zaira tehir -
lerinde birer radyo merke:d kurul-
mağa baılanacak ve Sofya istaı -
yonunun da kuvveti arttırılacak • 
tır. Bu ıuretle bu iatuyonların 
yalnız tehir dahilinde dinlenme -

leri değil, fakat ayni zamanda bü
tün köylerde de dinlenmeleri 
mümkün olacak ve bu radyolar 
vurtaaiyle köylü ahaliye dersler 
ve konferanslar verilecektir. 

-.-o-

Memurların soyadları 
Ankara, 15 (Hususi) - Me

ınurlarm ıoyadlarını en kısa za • 
manda tescil ettirmeleri tamim e
dilm iıtir. 

--o-

Deniz zabitleri yetiş·! 
tirme talimatnamesi 

Ankara, 15 (Hususi) - Mu
vazzaf deniz zabitleri yetiştirme 
taliınatnameıinin 17 inci madde!i 
değ:ştirilmi9tir. 

r 

ü k-Yunan hudu
unun korunması 

Tevfik Rüştü Aras Atinada Türk 
. düşünüşünü bildirecek 

Atina- Atinaika Nea gazeteıi
nin verdiği malumata röre, Tevfik 
Rüıtü Aras, Atinaya gelince, 
Türk - Yunan askeri anla~maıı· 
na dair Türk düşünüıünü anlata
caktır. Yunan harbiye bakanı 
Ankaraya gittiği zaman bu husus-

ta ilk konuıma1ara baılanacaktır. 
Atina hükumet mahafilinde, ko
nuşmaların epeyce ilerlediği, Türk 

Zelzele 

Dıt Bakam geldikten ıonra erki
m harbiyeye bu huıuıta lazım ge

len tafsilat verilerek iki memle • 
ket a.Jkerinin birlik çahımaıı pro
jesinin tamamlanacağı söylenmek 
tedir. 

Bu husustaki gaye; Trakya 

Türk - Yunan huduı!l~rmın bir· 
likte korunmaııdır. 

Bir kızcağız 
ayakları altı 

facıası 
kaçanların 
a ezildi · 

Erdek, 16 (Hususi) - Evvelki 
sece Marmara adası ile Erdekte 
be§, Bigada üç defa zelzele oldu. 
Karabigada ayrıca dün on bir 
zelzele oldu. Saat on altıda olan . 
zelzele çok !İddetli idi. Seki~ ev 
yıkıldı. 

Erdekteki zelzelede ilk mek • 
leple Palanoğlu bay Alinin evi 
yıkıldı. Hükumet ile belediye bi
naları da zarar gördüler. Mar -
ınara adasının karıısmdaki Fe -
ner adaşının Mürefte, T ekirdağı 
ile Kalmini köyüne olan üç yönü 
yıkıldı. 

Son zelzelelerden en ziyade 
Pqa limanı, Çınarlı, Gündoğdu, 
Asmalı, Türkeli, Harın.anlı, Ba -
lıkh, Halka, Poyra;ıı;h, Yiğitler, 

Ekinlik köyleri zarar görmüttür. 
Avıada geceleyin zelzelede Hü
ıeyinin oğlu Ahmed, evden ka -

çarken merdiven kopmuf. Ahmed 
düıerek kafası parçalanmak su -
retile ölmüttür. 

Zelzele esnasında halk kaçı -
§ırken Ayşe adındaki kız kaçan
ların ayakları altında kalarak e
zilmiştir. 

Hükumet, hilaliahmer, bazı 

ecza tacirleri yardıma devam e -
diyorlar. Marmara adasına yeni
den çadır, haaır, bakla, fuulya, 
pirinç, ıeker, çay, ıabun, baraka 
için tahta ve çadır göndertlmit -
tir. Bu adada halk 395 ~adır için
de yatıyor. 

Bahkeslr vallsi izahat 
yeriyor 

Balıkesir, 15 (A.A) - iç ve 
Sağlık işleri Bakanlıkları tarafın
dan gönderilen heyetler vali ile 
beraber zelzele mmtakasında tet
kiklerini bitirerek buraya dön
müşlerdir. Vali yıkım görenler 
hakkında §U sözleri söylemiştir: 

- Felaket görenlerin yerleşti -
rilmeleri, iaıesi tedavi ve türlü ih
tiyaçları için tedbirler alınmııtır. 
ilk günlerde yaralananlardan 
baıka yeni yaralı dl\ yoktur. Fela
kete uğrıyanlar arasında hastalık 
yoktur. Bununla beraber her ihti -
male karıı geni§ sağlık tedbirleri 
alınmı§tır. Halk yerli yerindedir. 
Yeniden yuva. kurmakla meşgul • 
dür.,, 
Ayvahktan yapılan yardım 

Ayvalık, 15 (A.A) - Marma
ra adaları ile Erdek çevresi yer 

1 Sabah ~azeteleri ne diqorlar? 
KURUN - Asım Us bugünkü baş

yazısını saylav seçmek için yapılan 
hazırlıklara talısls etmiştir. Bu mü • 
ncıscbetle bizde aaylavlann yalnız 

kanun yapmak, ve vekillerin işlerini 

kontrol etmek vazi/esilc lıareket et· 
meyip ayni zamanda memleketin in-

kılap bekçileri olduğunu aöylüyor. 
Ondan sonra bu seferki intilıaplara 

kadınların da iştirak edeceğini, bu
nun da yeni ve bilyük bir inkıldp ol • 
duğunu ilave ederek yazısını bitiri
yor. 

"Sar plebistinin böyle bitnı:_sinden 1 §~~~d~ de diğer bakımlar~an b~~a~er· 
barışı seven ve istiyenler büyuk bir lıgını tanıtnııya çalı~acagını soylıye-
scvinç duymuşlardır.,, rck yazıyı bitiriyor. 

MIIJLIYET -Alınıet Şükrü Esmer ZAMAN - Zaman imzalı yazı 

bugünkü yazl8ına "Sar Almanyaya da bugün Sar meselesinden bahset
dönerkcn,, scrltiv/rnsını koymuştur. mektedir. Almanywıın zaferini Fran· 
Şimdi Sar Alnıanyaya dönerken Al· sanın ümit etmediğini ilave ettikten 
manganın dürt noktada taalılıütlcrini sonra bunun, topluluğun ve milli var
kabul etmiş sayılacağını söylüyor. Bu lığın lıürrlycte ı·e ralıata galip oldu
dört nokta şudur: ğunun en belli başlı delili oldu6unu 

I - Fransaya Sar kömürleri için söylüyor. Yazıyı şöyle bitiriyor: 
900 milyon frank ödiyccek. "J.l!aamafilı Avrupanın siyaset a • 

2 - Almanya bir yıl içinde Sarda damlarının işine akıl ermez. Onların 

kendi aleyhinde rey r·erenlere kötü- gizli istekleri ue dilşünceleri ı·arsa 

lük yapmıyacak. 1 (Sar) ın yerine ortaya yeni bir dava 
3 - Almanya Sar memurlarının te. daTıa çıkarmaları ihtimali de yok de-

l:ailt lıakkını tanıyacak. ğildir.,, 

4 - ReyUim meselesi Tıakkında AKŞA!t/ - "Ruzvclt'in bildirmcli-

Ziraat Banka· 
sında tahk.kat 
Istanbul şubesi. mil
dürüne mezuniyet 

verildi 
Bundan bir müddet evvel Zi· lu 

raat Bankasında yaprlmakta olatı 
buğday alım ve satımı işlerine ait l<ı 
tetkikatta bazı yolıuzluklara tc· ~1 
sadüf edildiğini haber vermiştik· 
Tetkikatın ilk anlarında verdiği ' le 
miz bu havadisin ilk neticeleri p 
meydana çıl<ınııthr. ;" 

1: 

Buğday işlerini tahkik eden f 1 

komisyonun gördüğ\i lüzum üze • 1-ı 
rine buğday ıatıı komisyonu reisi 
olan banknnın lıtanbul ıubesi mil 
dürü Bay ~hıene, tahkikatın hi • 
tamına kadar, mezuniyet verilmit 

n· 
n 
k 

tir. Bay Ahıenin yerine bankı 

müdür muavini Bay Hamit getİ· 
rilmit ve dünden it"baren Bay Ah 
ıenin yerinde çalıtmağa bati•· 
mıttır. 

Diğer tarafton Ziraat Bankası 
umumi müdürü Bay Kemal Zai· 
min de bu hadiselerden fazla mil· 
teeasir olduğundan çekileceği ıı· 

ra_rla ıöylenmektedir. 
Buğday itleri tetkiklerile uğra .. 

şan ziraat müsteşarı Bay Atıf şeb· 
rimizde daha iki haft.._ kalacaktır· 
Bankanın lıtanbul silosundaki 
bufday miktarında mühim mik· 
tarda noksanlık olduğu anlaşıl· 
maktadır. Alakadarlar bunun he
aap}arın iyi tutulamamaımdan i· 
)eri geldi ini söylemektedir. 

Şahitler Hauptman"ın 
aleyhinde söylüyorlar 

Flemington, 15 (A.A.) Lind • 
bergin ~ocuğunu kaçırmakla maz• 
nun Haptmanm dünkü muhake !' 

mesinde el yazısı mütehassısr Oa· 
hron Lindbergin verdiği paraya 
aid bütün makbuzları Haptmanın 
yazmış olduğunu katiyetle tekrar 
etmittir. 

Yeni ıahid bayan Aleksandr 
paranın verilmesinden evvel dok· 
tor Condonu tarauud eden ada • 
mm Haptman olduğunu söylemi§" 
tir. 

Bu ıahidin ifadesi kartıeında 
Haptman kn:armıt ve kar111 da 
sapsarı kesilmiş tir. 

Nevyork, 16 (A.A) - lzidor 
Fişer'in iki kız, bir erkek kardeşi 
dün buraya gelmi~lerdir. Bunlar, 
hemen, Flemington'a hareket et· 
mitlerdir. 

sarırntısından felakete uğrıyan 

yurttaşlara yardım olarak 
Ayvalıktan toplanan yatak 
yorgan ve bilhassa .çamaşır ve el· 
biıeden 881 parça eşya 9 sandık 
olarak bugün Balıkesir yardıııı 
komitesi başkanlığına gönderil• 
miştir. Çalışma cleva.m ediyor. 

Kredi Fonsiyeden 
kazananlar 

Kahire, 16 (A.A.) - Mısır 
Kredi F onsiye, yüzde üç faizli ,,e 
ikramiyeli tahvillerin 15-1-935 
tarihli keıidesinde atideki numa • 
raları kazanmışlardır: 

1885 tarihli 
281,920 numaralı 
frank. 

tahvillerdeıt 

tahvil so,oo<> 

1903 tarihli tahvillerdeıt 

469.302 numaralı tahvil so.OOo 
frank. 

1911 tarihli tahvillerden 95.189 
numaralı tahvil 100.000. frank 

tı 

1. 

Hatla ,.zeteıi bu münasebet -
fe yazdı~ı yazıya: ''Zamansız ve 
umulmadık bir beyanat,, ha~lığmı 
koymuıtur. 

CU!tlHURll'ET - Bugünkü baş. 
yazıyı Abidin Daver yazmıştır. Abi -
din Daver yazısına: "Barışın· b ·ı · ·iik 
bir engeli daha ortadan kalktı,, 8t!T· 

ldvlumnı koymuş ve bu suretle Bitle
rin söylediği nutuktaki ''artık toprak 
bakımından Almanyanın Fransadan 
lıiç bir istiycccği !'almanıı§tır,, 6Özü
ne isaret etmiştir. ı· azı ~öyle bitiyor: 

çıkan iTıtiUdlan bir yıl içinde beynel- ği,, scrUivlıalı 11azı Amerika ReitlclJm 
milel bir malıkeme lıalledccck. hurunun işsizlere muvakkat ve oerici 
Alımct Şilkrü Esmer, Sar işinin or- iş bulmaktansa esa3lı bir I~ bulmak 

tadan kalktıktan sonra Almanyanın için çalıştığını yazıyor. · Ve bu dene-

C1"'9fllffqUmr.Jmt""11ınııımıılll'WtDmınnı11"mn11nıuıı111111ıunı~mmıfllU'ffffl"' 
menin ne netice vereceğini de bu Il11 

lçlnde göreceğimizi ilô.ve ediyor. 

t 

t 

SON YOST A - Başmakale yoktıJf• 
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16 lklncikinun 1935 

!nim 9&üşüm: 
'fiyatr;d;-,;t~k 
Yemek c~izdir! 

HABER - Aktam Poıt•ır 

Bükreıte bir Türk 
• • 

derdi Marangozların mühim Bir ınuharrir arkadaşımız hal-
e. çıkıtıyor: ' 

lr
- Tiyatroda fıstık kabakçe • 

sergısı 

ı 

değ' · ' 1 Y•yorsunuz. Böyle fey o -
ı.ır nıu? 

Evet Bö' l "• Y e fey olmaz ... Hal -
n aan' ata hürmet etmesi la-
1rndır. 

Bölükler birleş
tirilince 

.li.kin, san'ata ... Sinemada bi- Hamallar kazaoçları-
t 

0Yle değil mi: Emil Jannings nın azaldığını 
):~de~eyken, Tauber'in ıarkıaı sUylttyorlar 
f aelırken, zaten kimsenin canı Y emitteki iıkelelerde çlı~an beı 1•hk k ~ 
~ h . Yeırne istemez. Ertuğrul hamal bölüğünün birleştirilerek 
k•u •ın gibi birinci derece aan'at- bir hamal ba~ının idaresine veril-

~~r~~rı k.arınnızda görünce de ay· diklerini yazmıttık. Yai iıkelesin-
11 ıılerı duyarak piıboiazlığı u- de çalııan hamallar bu birleıtir· 
L~llıtoruz ... Bu gibi ıan'atkirlar 
~.. meden tiki.yete bqlamıtiardır. 
l tııında, ıoluiunu bile daha Bunların tikiyeti, evvelce kazanç 
r!'fı Perdeden almak iatiyenler 
~"fll ları bölüğe menıup 26 hamal ara-'· ır ... Ukin öyle temailler var 
"t, h 11nda takıim edilirken son birle,-er teyden evvel, inaana: 

D me üzerine bütün yağ iskelesinde 
y - ur hele... Bir sigara yaka-
lllı' d·· ·· · · Ik" d çalı•anların kazançlarının diğer · Utuncesını te ın e er. "J 

lf • iskele hamalları arasında taksim 
lt-ka aç unutmam, bir karikatürist edilmesidir. Bu hamallar diyorlar 
t' le daıım, bir teye dikkat ede • ki: 
e benim öylece reınıimi a • 

"ııı: y p - Yağ, çuval, sandık taııyan 
Bir illa Ön.. d b . hamal bölükleri hamal bqılara 

tkuhralc sa~ un e en, kıtab verilen hisaelerin tasarruf edilme-
hi_. tabla' °K ruyorunınd ... Önlimde. si gayeıile birleıtirild i. Fakat bu 
:ıo._ ... enarı a dört tane . . . . 
""qrı ıiıara s· l d bırleıtırme bızun zararımıza oldu. 
ıı·· ... ııara arın ördü 
~~de ben vkmıt F k • - , ~ Şimdi it nerede varaa orada çalı-
tı J ım... a at ıçm~ 

Unutarak, kitabıma d 1 t1"oruz. Aktam olunca da her iı-
ıc_ ? Zamanki haleti ruh~ mıı~.. keledeki hamalların kazançları 

~ıkatürU gördükte ıyemt1'._ 1~1 birleıtiriliyor ve bot iakele hamal 
~ttıın n IOftra, an ı 

: lan araıında takıi111 ediliyor. Bu 
kita.0111 • f 1 yüzden kazancU1Ua ualdL Sonra 

ee~lntl l sayı a arı beni öyle ka~•-- her türl;i -y&J"I, fıçılan b tt ki le\'k• b•fıl • • J'UV~ -'il' 

ana. Ya.ktndıİı · 1

1 
ta ınerımın bölüğümüzdeki yirmi altı arka • 

h\u~urn. ••ıa an bile unut· 
daf öderdik. Şimdi iıe bazı tiki -

Sahne de h' . yetler de itiliyoruz. Biz gene ken· 
\qJe... ' ızı kaha.kçekirde • 

... vazcır • di ütıdıiımız fıçılar kazancının 
ttı'L eeçırtecelC d~de 

IQ olab T aramızda taksimini, eskisi gibi 
l'~rd ı ır. Yoksa, ea,Ny~k 
bil ~, •ilğ cebimdeki aakızleble- meı'ul vaziyete geçirilmemiiz is • 

erılli ı 1 •.. ı kar tlyonız.,, 
~, usu u~ çı ıb ela ajzı-
d,~lınııım ve ağı mu f aıla ppır
!tr?, ldan yemitiın; el ne karı-... 
?tı~~~·t~ Hikmet Münirle bu 
.,~,.dık;' konuıurken fU netic,ye 

fıa~d8etenilmiyen bir san'at kar
~'''lc' Garbhların yaptığı gibi, 
~ ctyak 11lık çalmayıb da ka-
~iitu ldrdeği yemek, halkımızın 
dirıd '-n' atı pek nazikane tenki • 

en haıka bir tey değildir. 
'::::::--.____ (Vl·ftO) 

~~eLl.tTtJ 
~~Ci.alcçıhk 

~liç .. •ıltah Sultan mahalleainıin 
t'd,iilc çe,nıe ıokaiında 13 numa
~ .. , 0tiıran Ali oğlu Silleymanın 
li~ ~ ~~dıiı yapbir haber ve
~~; ~ün kardeıi Muttaf anın 
~h etıııe aittiği e1nada cürmü 
tt'~ lld Yapılarak üzerindeki 55 
r.w_;•raı la yakalanmııtır. 
~ •ra ~almıtlar 

.-,~ l' ~ıtta oturan sabıkalı Vah -
~ih,d ~kaitnde oturan sabıkalı 
~, ~ ıle beraber Arnavutköyün
l\lı ~•ııuı aokağında 22 numa -
~ t l danı Antuva.nın dükkinı
'-'ttı~ erek bir paket makara çal
~dtt-.' kaçarlarken yakalanmıı -

Ilı.. -0--

llcat tacirlerinin 
lh toplantısı 

ii .~~t tac· l · · d" k ...... 1-ıtn ır ermuz un en • 
tı.ırı dil da toplanarak Türkiye
:'-ltı t' er devletlerle yapmıt ol • 
~'1 t~e~ anlaımalannı göz -

l'nııılerdir. 

--0--

Rıhtım işleri ftzerlnde 
hazırlanan proje 
Liman umum m.üdüt'1üiil te§

kil edilelidenberi yeni umuın mü
dür Bay Ali Rıza Çeviği en çok 

rneıgul eden meıele nhtımlar iti· 
dir. Geçen müddet zarfında Ali 

Rıza Çevik rıhtım itlerinde ıslahı 
lazım gelen itleri bir proje ile tes
bit etm'ttir. Bu projenin yakında 
tatbikine geçilecektir. 

Kar topundan çıkan 
kavganın neticesi 

Geçen Şubatta Topkapıda mu
rad adında bir yol ameleıiyle yap
bğı kartopu ıakaıını kavıaya çe
virerek Muradı bıçaklayıb öldür
mekten ıuçlu lıtipan oğlu Aıo • 

bun dün htanbul ağrrceza mahke
mesinde naben devam edilmekte 
olan muhakemesi bitirilmit ve 

mahkeme Agop h•kkında evvelce 
verilmit ol"n altı ıene a&ır hapis 
cezaıı üzorinde ivar etıniftir. 

-0-

IhtllAstao suçlu Jcıra 
memuru 

Çorum villyetine bağlı Sun -
gurlu kazası icra memurluğunda 

bulunduğu sıralarda yirmi yedi 
küsur lirayı ihtilas ettiiinden hak4 

kında tanz'ıın edilen evrakı tah • 
kikiye ile birlikte müddeiumumi • 
liğe verileceği sırada, lstanbula 

gelmit olan Şükrü adlı biri, Ço . 
rum ağırccza mahkemeıi tarafın • 
dan kesilen tevkif ınüzekkereıi 

üzerine şebrimiz emniyet müdür
li,iğünce dün Betiktaıtaki evinde 
tevkif edilmittir. 

Kuru tahta -Fa-k-ir_ç_o_c_u_kl-ar-a
1 iyi iş için muhakkak yardım ... "~ 

lAzımdır ... t 
iş, sermayeye 
dayanıyor 

Memleketimizde çok sanatklr 
ve itlen anlıyan marangozlar ol • 
duğu halde, marangozlarımızm 
ıöhretlerini ötedenheri fenaya çı
karan bir dertleri vardır. Bu derd 
zahiren çok kolay halledilebile • 
cek bir it olduğu halde senelerden 
ber.i bir türlü bir tekli hal buluna· 
mamııtr. 

Dünyanın her yerinde maran
gozlar, mobilye fabrikaları yap
tıkları itlerde fırınlanmıı kereate 
kullarmlar. Tabii bu ağaçlardan 
yapılan her hangi bir it de hiç bir 
ıey olmadan uzun seneler kullanı
labilir. Halbuki memleketimizde 
yapılan marangoz itleri, mobil • 
yeler aradan birkaç ay geçince 
kamburlatmakta, talıtalar birbi • 
rinden açılmakta Te nihayet az· 
zamanda kullanılmaz bir hale gel
mektedir. 

Bunun için Türk marangozla
rından hiç biriıi yaptığı işe güve
nememektedir. Şehrimizdeki bir 
kaç büyük mobilye fabrikası bu
nun çaresini bet on senelik eıki 
afaçlan lmllamnak yolanda bul • 
muftur. Fakat bayle alaçlan da 
bulmak her zaman kabil olama • 
maktadır. Gene bu yüzden bizim 
marangozlar A'n'Upada yapılan 

birçok işleri yapamamaktadırlar. 
Bu hususta bir muharririmiz 

Esnaf cemiyetleri murakaba büro-

su ve marangozlarla temas ede
rek bu hususta fikirlerini ve ne 
yapılnıa11 lazım reldiğini araıtır
mııtır. Ali.kadarlar bunu bir ser
ınaye nıeseleai telakki etmekte
diler. 

Bu iti yapacak sermayeı 
darın büyük bir gelir temin 
edeceji tüpheıiz görülmektedir. 
Bir taraftan ınarangozlar cemiye
ti de bu iti baıarmak için teıe& 
büılere giriımif, fakat bir netice 
alaıııaııııtlır. 

--0-

Sovyet ressam
larının sergisi 

Sovyet re11amları aerriıi, dün 
aaat 14 de güzel ıanatlar akade
misi salonlarında açılmııtır. 

lstanbul Halkevleri müdürü 
Bay Refi Celil Bayann kısa 
bir baılangıç nutkundan ıonra, 
Bay Namık lmıail ıergi salonları
nın katındaki kırmızı beyaz kur
deliyı kesmit ve gelenler birer İ· 
kiıer içeri girmeğe baılamıılar
dır. 

Sergideki reıimler ATrupanın 
birçok ıehirlerinde göıterilmit ve 
çok ratbet kaaznmııtır. Şehrimiz. 
de, Halkevinin konımu altmcla 
açılan Sovyet sanatkarlar sersi • 
ıinin eaerleri olan tanmmıı SoY • 

Ticaret odası memur
larının gUzel bir 

teşebbüsü 
Şehrimiz ilk mekteblerinde 

bulunan fakir çocuklara yardım 
makıadiyle Ticaret Odaıı tarafın· 
dan bir kumbara ahnDU! ve her 
memurun sabahları daireye rel · 
diği vakit bunun içeriıine bir ku · 
ruı atmasına karar verilmittir. O
da memurları bu iti ıneınnuniyel· 
le kabul etmitlerdir. 

Kumbara, ay nihayetinde bir 
heyet huzurunda açılarak içeri • 
s'.nde bulunan paralar aayılacak 

ve her ay bir batka ıemtin ilk 
mektebine makbuz mukabilinde 
teılim edilecektir. 

-0---

Arkadaşını Uldilren 
adam 

.Arabacı Mehmed adlı bir ar
kadaıını, meyhane dönüıünde, 
bir kavga neticeıinde tabanca ile 
öldüren Zafer hakkındaki karar 
dün ağır ceza mahkemesinde bil
dirilmittir. 

Nalczan verilen bu kararda Za
fer on bet sene hapıe mahkdm ol· 
muı, fakat itte tahrik aörüldüiibı
den cezaıı dört buçuk .eneye indi· 
rilmiıtir. 

--o-

Açıkgöz bir hizmetçi 
Akıarayda Horhorda hizmet. 

çi olarak oturduju Bay Cemalin 
evinden eıra ahb avuturken ele 
geçirilen Bedriye iımindeki kadm 
dün aıliye birinci ceza mahkenıe
sinde altı ay hapae ve o kadar da 
emniyet nezareti altında bulun • 
durulmaia mahkum edilmiıtir. 

---o-

Orta tahsil gören 
talebe 

Liıe ve orta mekteplere bu yıl 
giren talebenin bir statistiği hazır
lanmaktadır. 

Bütün mekteplerden talebe sa • 
y111 istenilmitlir. 

Kabotaj meselesl 
Ökonomi bakanlısı Deniz müs

tetarı Bay Sadullah Güzel dün 
Ankaradan şehrimize gel.mittir .. 
Bay Sadullah fehrimizde kabotaj 
bölilmil konu9malnrına başkanlık 
edecektir. 

Konutmalara Perıembe rünü 
batalnacaktır. 

-o--

Kıdem zammı gören 
hocalar 

1935 yılında yeniden kıdem 

zammı görecek hocaların is'mleri 
Kültür Bakanlıiı tarafından taı -
dik edilerek gönderilmittir. 
Kıdem zammı gören hocaların sa
yısı 48 dir. Bu aydan itibaren 
zamlarını alacaklardır. 

Bükreşte "Hasefer,, salonlarında 

"B~dri Rahmi,, isimli genç bir Türk 
ressamı bir sergi açtı. Kırka yakın re
sim teşhir etmektedir. Serginin açıl
masuula Hükreş elçimiz Bay Hanıdul 
lah Suphi bulunmuştur ... Romen ga -
zetelerinde tenkitler çıkıyor, ser11i!le 
rağbet artıyor .. 

Gen~ re.,onumız Bedri Ralınıi 23 
ya§ındadır. Akademiden çıkarak l'a • 
ri8e gitmi§ ı·e orada etütlerini yap· 
nıı,tır ... 

Bükreşte açtığı sergide, milli ha • 
yatımıza müteallik eserleri de ı·ardır. 

Sergi, bu ayın 25 ine kadar açık 
kalacaktır. 

~ 

Yeni bir ytldı2: 

Hayır bu seferki 
yıldız Grcta Gar -
bo, Jlarlen Ditrilı 

gibi bir sinema yıl 
dızı dcglf, gokyu
zünd~7i'lı el"cYl gli. 
rünen masum ı e 

lıakik1 bir yıldız • 
dır. 

Yıldızı keşfeden 

John Phlipp i8'
minde genç bir /ngiliz Jıeyetıinasıdır. 
Yıldız güneı doğmadan biraz evı·el 

şark tarafında görUlmektedir. 

• 
Paraaız otel 

Jngilterenin Kent dukalığında 

Rocheıter kasabcuında 1519 seneain -
de Richard Wattı ilminde zengin bir 
adam, mira. olarak bıraktığı paranın 
f aizile idare edilmek üzere bir otel tc
si8 etmiıtir. Bu otelde hergün altı fa
kir, fakat namuslu 11olcu11a parasız 

olarak yiyecek verilir, yatacak yer 
gösterilir ııe oteli terkederken de bir 
~ilin -bizim para ile 40 kurrı.ı;- re
rillr. 

Otelde her türlü istirahat levazımı 
mevcuttur. Ayrıca ~imdiye kadar ge
lip geçen yolcuların imzaladıkları 

gayet kalın defterler için lıuıuıi raf
lar vardır. 

-<>---
ünl verslte rektörü-

nün ziyafeti 
Üniversite Rektörü Bay Cemıı 

talebe ile temas etmek üzere dün 
Tıp Fakültesi son sınıf talebesine 
bir çay :ziyafeti varmittir. Çay· 
da fakülte profesörleri ve talebe • 
}eri bulunmuttur. 

Bugün Hukuk Fakültesi lale · 
besine bir çay verilecektir. 

-o-

yet sanatkarlarının adları tunlar- Açık teşek kilr 
dır: İstanbul Basın Kurumundan: 

Vodkin, Geraıimof, Riyajski, İstanbul Ba11n Kurumu kütüpha. 
Kuprin, Brodaki, Samohilaıof, nesine bütün ne§rİyatından birer 
Vilyamı, Boıorodaki, Deyneka, nüıha hediye etmek suretiyle bü-

Saryan, Efimof, Muhina, Çayko, yük bir yardımda bulunan Ka
Lebedeva. , naat kitaphanesine bütün latan • 

Bunlardan, ıon, dördü hevk,.1- l bul matbuatı namına açık olarak 
trqtl1'. teıekkUr edilir. 
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Saylav seçimi BÜYÜK DENIZ ROMANJ 

Şabla Yavrusu (Bcq taralı 1 incide) 
lüğü memurlarından), Ali Rıza 
(htanbul aıhh:ye müdürü), Ali 
R;za (IS ~nc.i mekteb müdürü), 
Ali , ıza (f ıili saraylar idaresi), 
Ali Rıza Vidin (Vidin eczanesi 
sah:bi), Aziz (Emniyet müdür
lüğünde), Asaf Nuri Bozok (Li· 
man ıirketi muhasibi), Bahaddin 
(Bahriye mütekaidi), Baha Ki.
mil (Belediye iktısat Ş. müTakibi) 
Bedia (Kız orta mekteb müdürü), 
Bedri (Avukat), Bedriye (Orta 
mekteb muallimlerinden), Canib 
(Sigorta memuru), Cavid Uru 
(Mütekaid binbaşı), Cavide (T eş
vikiye No. 21), Cemal (Piyanko 
menıurlarmdan), Cevdet Kerim 
(Fırka umumi idare heyeti aza
sı), Emin Şükrü (Doktor), Enis 
Osman, Esad (Bursa saylavı), 
Eşref (Belediye hukuk iş. müdür 
muavini), Ethem Akif (Doktor 
mütekaid), Fahire (Üniversite • 
de doçent), Faik Sayar (İş Ban
kası memurlarından), Fehmi (Ka 
pıcılar cemiyeti katibi), Ferid 
(Müderris), Fikri Oran (Tayyare 
piyanko müdürü), Suad Sarp 
(Gümrük memuru), Fuad (Be • 
ş~ktat spor klühü reisi), Hatice 
Güney (Muallim), Halil Kara -
mızırak (Mütekaid Dr. maarif 
sıhhiye müfetti~i), Halid Naci 
(Dr. Tabibi adli), Halim (Müs
kirat idaresi memurlarından), 
Halit (Sulh mahkemesi bqkati
bi), Hamdi Rasim Metin (Tüc -
car), Haydar (Is tan bul maarif 
müdürü), HaJri (Gazhane me -
murlarından), Hasan Cemil (Say· 
lav), Hülanü (İtiraz komisyonu 
azasından), Hüsnü (Belediye in
şaat ıubesi müdürü), İbrahim 
Fehmi (Hakimiyeti Milliye mek
tebi müdi.irii), lclal (Anadolu a
jansı memuru), Ihsan Namık (U· 

1 Yazan: Kodircan KAFLI l'to. Sa 1 

" - Uğursuzluğun sebebi anla
şıldı. Gemide bir kadın var!,, 
Bu niçin böyle olmuştu? Bun

da bir uğursuzluk vardı! .•• 
Keıke Avlonyaya uğramasay

dı! ••• 
Fakat it İften geçmişti artık!. •. 
Kolu ve şakağı fena halde ıız· 

lıyordu. Fakat onun bunlardan 
daha çok, daha derinden ve ya· 
man bir ıurette ağrıyan baıka bir 
yeri daha vardı: Kalbi .•• 

Arkadaşlarının zorile kuman· 
da köşkünde, bir sedire uzandL 
Ayı Mustafa onun yaraımı ve ko
lunu sarıyordu. Ağrılan biraz ha· 
f :fleyince istemeksizin gözleri ka 
pandı ve daldı. 

Ali Reis sedire uzanırken Ka • 
ra Yuıufa: 

- Gemiye sen kumanda et! ..• 
Doğruca lnebahtıya gidiyoruz. E
ğer dalarsam ve dütman görünür• 
ıe beni uyandırm !... Leventlerin 
rahatlarına iyi bak !.. demi§f:i. 

Halbuki gemideki leventlerin 
çoğu Kara Yuıufu bir türlü çeke· 
miyorlardı. O gün Glorya ile çar
pışmaktan çekindiğini gösteren 
sözleri, Tosun, Yavuz, Ayı Musta· 
fa gibi gözü pek babayiğitler~n de 
boılıırma gitmemişti. Ona kartı 
duyduktan kı:akançlık duyguları • 
nm düımanlık derecesine çıkması 
için küçük bir bahane yetecek gi-
biydi. . 

• 'I • 

GEMiDE BiR KADIN VAR? •.• 
Kara Yusuf §İmdi Gloryaya ilk 

rastladıklan zamana göre daha 
rahat ve üzüntüsüz görünüyordu. 
Sanki büyük bir korkuyu atlat· 
mtfb. Ali Reisin hemen lnebahtı· 
ya dönmek lazım gele<:eğine dair 
olan fikrini çabucak kabul etmit· 
ti. Zaten en büyük ve biricik ku -
suru da böyle hislerini gizlemenin 
yolunu bilmemesi idi; yiğitliği ka 
dar da saf bir kalbi vardı. 

Böyle harap bir halde bile ol • 
·salar, arkadaştan hala döğüımek, 
Gloryayı kürekle kovalamak, ya
kalamak, öç almak istiyorlaTdı. 
Bu füphesiz pek akıllıca bir hare
ket olmazdı, fakat onlar kafala
rından ziyade içlerinde kayınıyan 
korsanlık duygularına uyan k!m • 
aelerdi. 

Kara Yuıuf Ali Reisin yanın· 
(lan aynldı. 

Gemide, lazım gelen emirleri 
verdi, nöbetçileri koydu, feneri 
söndürttü. Dümeni dosdoğru ce • 
nuba çev:rdi. Forsaların yanma i
nerek Vardiyana çıkııtı: 

- Çabuk, daha çabuk! .• 
Fakat kürekçiler çok yorgun 

idiler. Hatta içlerinden bir kısmı 
kendilerini daha yorgun gösteri • 
yorlar, belki de gem"nin böyle sa
kat bir halde açıklarda uzun za· 
man dola§masmı, bu sıra.da bir 
Venedik gemisine raathyarak zap 
tedilmesini, kendilerinin de kur • 
tarılmalarmı umuyorlardı. 

Lak:n kamçılar şaklıyor, bu fe
na niyetin önüne geçilebiliyordu. 

Bununla beraber, kürekler ne 
kadar hızlı çekilse gene güze) bir 
rüzgarla şişen yelkenlerin kuvve -
tini gösteremiyor, ve gem· yi ileri 
ıüremiyorlardı. 

Kara Yusuf güverteye çıktı. 
Orada herkes ümitsiz ve bitkin 

bir halde, yer yer uzanmışlardı. 
Otede beride ağır yaralılann sa • 

yıklamaları, inelemeleri duyulu
yordu. 

Kara Yusuf vaz ·fesini tam ve 
eksiksiz olarak yapmağa çalışı
yordu. 

O arada genç bir levent koıa • 
rak onun yanına geldi: 

- Su deposu delinmiı ! ... 
- Ne diyorsun ••• 
- Vallahi delinmiş! .. Gittikçe 

boıahyor ••• 
Deli Mehmet biraz ötede, uzun 

kılıcına dayanmıı, dalgın düşü· 
nüyordu. Bu sözleri duyunca he • 
men doğruldu. Haberi getiren le
vende sokuldu: 

- Yavaı söyle!... Arkadaşlar 
duymasınlar! ..• Çabuk, beraber 
gidelim .•. Delik acaba nerede? •.• 

O çü beraber gittiler. 
Depo, diimeni kıran gülle ile 

delinmişti Fakat bu delik ufak ve 
bir çatlak halinde idi. O zamana 
kadar da suyun yüzde doksan be
!İ boşalmı§tı. Fakat artık azalmı
yordu. 

İyice baktı1ar ve deliğin depo
nun dibinde olmadığmı anladılar. 
Demek ki su, güllenin açtığı yara· 
ya kadar inmif ve orada kalmıştı. 
Eğer gemi fazla sallanmazsa bu 
miktarı muhafaza edecekti. 

Kara Yusuf: 

- Bu su bize ancak iki gün ye
ter! ..• Halbuki lneba-htıya bir haf 
tadan evvel varamayız !.. 

Dedi. Deli Mehmet tasdik etti 
sonra şun1arı ilave etti: 

- Eğer fırtına olursa heın bu 
sular biraz daha dökülür, hem de 
deniz suyu içeriye girer ve bu .su • 
lar da işe yaramaz bir hale ge • 
lir! ..• Avlonyaya uğramak lazım 
gele<:ek. Halbuki bu halle oraya 
uğramak b:zim için ne ağır ola
cak! ... 

-Evet, Avlonyaya uğramaktan 
baıka çare yok. Orada depoyu ta
mir ettiririz. 

- Uğramaya srkılmadıktan ·.son 
ra yalnız depoyu değil, gemiyi de 
eaki haline koyabiliriz. Hep:miz 
kemerlerimizi boıaltırız, geminin 
parasını da ekleyfoce bol bol ye· 
ter! .•• 

Kara Yusuf bu fikre b:r 
yana§mak istemiyordu: 

türlü 

--Olur ama, orada uzun zaman 
kalabilir miyiz? Tamirleri lne
bahtrda olduğu gibi yapamayız ... 
Bana kalırsa herhalde oraya dön· 
meliy'z. Avlonyda su depomuzu 
düzeltir ve doldurursak yeter sa-
nırım ..• 

Deli Mehmet tuhaf tuhaf Kara 
Yusufun yüzüne baktı: 

Az daha: 

mumi meclis azasından), Ihsan 
(Akay işletme muavini), lsmail 
Hakkı (Baro başkitibliğinden 

mütekaid), lsmet Gönen (Zür
radan), General Kazım Öza1p 
(Büyük Millet Meclisi Baıkam), 
Kıymet (Muallim), Lamia Refik 
(Kadınlar birliği . azumdan), 
Mahmud Alçıtepe (Piyanko me -
murlarından), Makbule (20 inci 
ilk mekteb ba§DluaUimi), Maz • 
har (MuaUim), Ahmed Azmi 
Günay (Komisyoncu), Mehmed 
Emin (Fırıncı), Mehmed Emin 
(Sünnetçi), Meliha Esad (Nüz· 

hetiye caddesi), Mustafa Kara· 
kadı (Milli saraylar idaresinde), 
Muvaffak (Anadolu ajamı müdü. 
rü), Münir (lstanbul icra dairesi 
memuru), Naciye (24 üncü ilk 
mekteb başmuallimi), Nafiz (Bey. 
koz kundura fabrikası daire mü· 
dürü), Nail (22 inci mekteb baş 
mual'limi), Nail Halid (Eczacı), 

Neş'et (Belediye varidat müdürü) 
Nuri (23 üncü mekteb müdürü), 
Nuri (Odun kömür tüccarı), Nu
ri Demirağ (Müteahhid), Osman 
Baysal (Havagazı şirketi memu • 
ru), Receb Ferdi Ta.kay (Dok· 

- Senin gözün hep geride... tor), Receb Nuri (Maarif me • 
Diyecekti. Fa.kat kendini tuttu. muru), Refik (Dr. Saylav), Rem. 

Kara Yusuf ta onun bakışlarında· ziye (Orta mekteb mualimlerin • 
ki manayı anlamıştı: den). Rüştü (Ziraatçi), Salih 

- Bununla beraber, gene ne (Mütekaid ukeri memur), Saf -
yaprlacağını reis bil"r .. Ona haber fet (Galatasaray lisesi şube mü
verelim ..• Leventlere sonra söyle- dürü), Sami lstanbul telgraf mü 
riz !... dürü), Salahaddin (Tuhafiye tüc-

Diye ilave etti. car), Seyfeddin Meral (Maliye 
Geriye döndükleri zaman üç ı den mütekaid), Suad _(Erkanı 

dört adım öte!erinden bir gölge • harb miralay mü• ..:·a.idi), Süley
nin yavaş vavaş uzaklaştğını, mer man Receb (Eczacı), Şakir (0-
d"venden çıkarak leventlerin ara- , dun kömür tüccarı), Şaziye (15 

sına karıştırığmr gördüler. inci mekteb müdürü), Şaziye 
.Acaba onlarm konuştuklarını Belediye memuru), Şevket Al • 

duydu mu? tınalev (Beşiktaş kaymakamı), 
.(Devamı var). Şevket ~(Mütekaid memur), Şev-

, T. S.000 
Yazan: 

Aka Gündüz No. 68 

Profesör Esoes'in yüzüne bir se
rinlik çarptı. Işıktan kamaşan göz 
ler · ni uğuşturmak için ellerini oy
natmak istedi, kımıldatamadı. 

Kolları, bütün gövdesi derin bir 
yorgunluk içindeydi. Tanımadığı 
güzel adamlar biraz uğuşturdu

lar. Uyuşukluğu, yorgunluğu ya
vaı yavaı geçti ve heryanı kıpır· 
damağa başladı. ince sesi duyul -
du: 

- Ben neredeyim? 
-Mezarda. 
- Ne mezarı?!. 
- Bas.bayağı mezar. 
Anısrını yokladı. Ağır ağır at· 

mağa baıladı. Güzel Zeus'u göm
dükten sonra yorgunluk duymuf -
tu. Demek oracıkta uyuya kalmış. 
Fa.kat Omega ortada yoktu. 

- Omega nerede? 
-Omega kim? 
- Demin benim yanımda idi. 
- Dem:n senin yanında karan-

lık ve havasızlık vardı. 
- Biz Omoforyu gömınüttük. 
- Hangi Omorfo? 
- Büyük Zeua'un torunu güzel 

Zeuı! 

- Bilmiyoruz. Yalnz sol tara. 
fında bir kaç ölü daha var. Bak, 
onların arasındaysa odur. 

Eaoea soluna baktr. 
Güzel Zeuı mermerin üstünde 

upuzun ve olduğu gibi yatıyordu. 
Kanbur Omikro da bükülmüş kal· 
mış, öylece duruyordu. 

Ve sıra ile bir yığın delile de • 
tik kemik vardı. 

- Şoför gitmif mi? 
- Şoför ne demek? 
- Canım biz huraY,a bir ölü 

gömmüttük? 
- Ne vakit? 

- Belki yarım saat, belki bir 
saat önc;e. 

- B'.z bu mezarı yeni bulduk. 
- Yeni mi??!l 
- Evet. 
- Nasıl buldunuz?! 
- Burada bir yeraltı bah"çesi 

yapdıyor. Kazılırken on metre a. 
fağıda bir çatı bulduk, açtık, on 
altı metrede de siz çıktınız. 

Esoeı ıaşaladı. 
- Siz kimsiniz? 
- insan. 4'-. 

- Ne millettenain:z? 
- Nasıl ne milletten? insanız 

İfte. Millet ne demek? 
- Üçüncü umumi harp .... 
Oradakiler birbirine ba.kışblar. 
içlerinden birisi biraz düıün -

dükten sonra gülümsedi. 

ket (Miralay mütekaidi), Veci. 
he Ziya (Muallim), Zahide (Mu· 
aJJim), Ziya (Saylav). Zühtü 
Çubukçuoğlu (Belediye muame. 
lat müdürü). 

ARNAVUTKÖY NAHiYESi 

Ahmed Ferid (Avukat), Be
kir Sıdkı Kaleli, Edib Servet 
(Gümüthane say'lavı), Fitnat (26 
ıncı ilkmekteb müdürü}, Ha • 
san Basri Göker (Nahiye müdü • 
dürü), Haydar (Afyon saylavı), 
Nuri Mustafa (Tüccar), lsmail 
Hakkı (Şarki Karabisar saylavı), 
Kamil (Tüccar), Mahmud (Siird 
saylavr), Mahmud Göktalay (Li
man §irketi su tube müdü • 
rü), Mehmed kınacıoğlu (T;;~ • 

car), Mehmed Hulusi Türkmen
c.ğ u (Tüccar), Nureddin Berk 
(Bahriye binbaşılığından müteka
id), Saliha (25 inci mekteb mu
afümi), Yusuf Ziya Usman (A· 
vukat). 

.(Devamı 5 inci del 

'

Atma ve başka dıJe çev rıne 
Devlet vasasmca ko u udur 

Ü .. .. .. h ~"el çuncu umunıı arp... J. 
Sen bir şeyler . söylemek, aeııı 
istiyorsun. Biliyorum. ÜçüııeU 11

, 

mumi harbin olduğunu b"liY0~~ 
Fakat ne va.kit olduğunu bilJ1111 

ruz. 
- Zeus Enstitüsü? f 
- Onu hiç bilmiyoruz. Biı rl 

nız beşinci umumi harpten fO et 
sını biliyoruz. Sen çok eskilerd of 
tarihten öncelerden konu§'IY 
sun. 

- Şimdi hangi tarihteyiz 1 
- 5.000! ! 
- Ne beş bini??!! 

- Dünya beşinci umumi h,J 
yıkılmış. Ortalık karman ~urııı; 
olmuf. O günden sonra yeni 
dünya ve yeni bir insanlık tii~ 
miı. İ§te o yeni türeyiften fO 
beı bin yıl geçmiı. Biz bugÜJl V 
bininci yıl içindeyiz. 

- Demek beıinci bir uıııl 
harp ..•• 

- Ne söylüyorsun, olalı ge(
1 

bet bin yrl olmut diyoruz. 
- Demek ben şimdi dirif diJ!lı 
- Neye dirilmiyeıin? Her al 

bir gün dirilir. 
Profesör Esoes, drim fornıW~ 

nil dütündü. Demek bulduğu f 
fama ıırmgasmın dozu tam olfl 
dı böyle kimbilir kaç tane bQ9 ~ 
yıl beklemeden dirilecekti. ve 
hiç ölmiye<:eW. 

Solunda bir kıpırtı seıldi. 

Omorfo gerinmek ister 
kıvranıyordu. , 

Oradaki genç, güzel, dinç 
sanlar onu da biraz uğuıturdııl~ 
Zeus gözlerini aç r. Al"Jıa-nıtl~\ 
lere baktı. Sonra çırçıplak k~ 
sine baktı, kızardı. 

- Çekiliniz de giyineyim. 
- Nasıl giyinmek? ' 
Ve birbirlerine sordular: 
- Giyinmek nedir ki? 
- Üstüme bir şey örteyim. 
- Üstünde kendin varsıJJ 

Kendi derinden başka örtüni 
ne var? 

Bu yabancı, dinç ve güzel j~ 
sanlardan ürken Zeus sağına ~ 
luna bakmca prof esörrü gÖ~J 
Sevindi. Yanında bir konıY" · 
görmüştü. 

- Esoes! 

- Benim Omorfo. 
- Biz neredeyiz? 
Profesör birdenb:re (meze.rJ' 

demeği uygun bulmadı. Güliiıı" 
yerek lafı uzatlJ!: 

- Tarihin ötesindeyiz! 
- Tarihin ötesi?.. b 
- Evet. Buraya geldikten 

kaç beş on bin yıl a.onrasınds.111 

- Ben yaralanmadım mı? 
- Y aralandm. 
- Hasta evine kaldır!lladıV 

mı? 

- Kaldırdılar. 

- Sonra ne oldu? ~ 
- Sonra aradan beş on biıt t 

ne beş on bin yıl geçmiş ... 
- Nasıl olur? .~r 
- Bilmem. Ben de senin gı 

yim. 
- Anbyamıryorum. 6 1 

- Anlıyacağm şudur: seııd~· 
çüncü umumi harpte yaral~··r' 
Öldün. Ben seni buraya görı1 iJ ~ 
Omega ile beraber. Sonra da.~~~ 
k" tane umumi harp o'muş. 13~~ O 

ci,;nde dünya altüst gelıfl1~~ 
günden sonra da bes bin yıl g j~ 
miş. Biz timdi yeni bir tarihiıl 
ni beş bininci yılındayız. ,.. 

&Jı•' 
- Çok tatsız şaka ediyors) 

,(Devamı var · 
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"lhtimal evi muhafaza altına 
'ldırtıramız. 

Poliı komiseri ancak iki üç ıa
uiye dütündü. 

-Ev, tüpheıiz ki bu akpm mu 
haf aza altmda bulunmadığı gibi, 
teft't de edilmiyecektir. Yarm sa
bahleyin erkenden gelirim. lcab 
eden ne gibi tedbirler varsa onla
l'a da bat vurunun. 

''Onun için, efendim, kııymet 
\etkil eden neleriniz varsa bepıi· 
ili almız. Burada artık fazla kala
llıryacağım. Baıkaca da i!lerim 
l'ar. Y arm sabah, erkenden sizi 
otelde ziyarete gelirim. 

"Karar verilen teyleri ıize de 
tebliğ ederim. lcab edene evin a
'11\arlarmı da si&den alırım.,, 

Kadm: 
- Peki! -dedi.- Öyleyse, 

hen, kıymetli nem varsa alarak 
•ınryorum. 

Ayrıldılar. 

nazaran, Nuhu vuran, Adnan Be
yin odaama girerek, pencereden 
kaçmıf••• Esaıen, bu, biricik izah 
teklidir. Batka türlü kaçab:lmeğe 
. ki kt 8 k tü' l"' ım n yo ur... at a r u .••• ,, 

Bu ıırada, sahilden iki ç.ocuk 
ıeçti. Rif at, onların farkına bile 
varmadı. O kadar dalgındı. 

" B b .. ik 'h - u, ırıc ı timal mi? ... 
Baıka ihtimal yok mu? .... ,, 

Dalgalar kmııldıyord.,. 
Şöyle dütünüyordu: 
"- Ya bizzat Rifat Bey de ya

lan ıöylüyoraa 7 Ya mücrimi ken -
di odasında aayladıyaa 7 Ozaman 
bu İf kolaylaflr ..• Fakat böyle bir 
tahm · n saçma olmaz mı? •.. Öyle ..• 
Lakin, her ihtimale bat vurmak 
zarureti vardır .•• Bundan ne neti· 
ce çııkar? ... Rifat, müCTime yar • 
dnn etmekle onun feriki cürmü o
luyor demektir. Lakin d'ğer nok -
talar, bunu tekzip etmiyor mu?,, 

(Devamı var) 

I[ 
Rif at, bahçe parmaklığına ka-

4ar, Poliı memurunu teıyi etti. J/ R A D y O 
Rauf: 

Bugun 
tSTANBULı 

- Size teıekküre borçluyum! 
dedi.• Mevcudiyeti'liz. i, hakkın
da etraflı malUnıat edinmemi te -
~in etti: Bir kaç saat içinde bü • 
tun tafı latı elde etmit bulundum. 

18 Franaızca den. 18.30 Jl.mnut1k Selim 
Sırrı Tarcaıı, 111 Dana mua1k181, plAk, 19.30 
Haberler, 19.~0 PlyanJ..st Bayan Kari Oskan 
Piyano solo, 20.10 Hatif musiki, PIAk, 20.SO 
Balala)r.a orkeatruı, 21,16 Son haberler, 
21.30 KUnlr Nureddin p.n: Radyo orke.straın Bizimi b' l'kt e ır ı e bu iti tonuna ka-

d•r h-' • • k l ok ile beraber, 22 a.,....,. caz ve tango orkestra-• cu •çın a amıyacaimıza ç •-JV 

te "f d llL 
llü e erinı. m m.s. VAJlfOVA. ua -. 

- Kalnı-•- be • • d ıa.ao Şarkd&r, mpor, 19 Sözler, 19.15 Trio 
el cut nim ıçın e sa& • kouer, 19.t5 Okonomlk koııferana, 20 PlAk, 

et o\~I 1 ~1 . • tt• • 
111• • • a..aK n, arze ım.. A • Sözler, PlAk (Sakao!on). 20.50 Spor, 21 Ko-

ırını bu ite kat'i aurette müma • ro koruıerl, 22 Choplnin eserlerinden konaer, 
naat edec L • bul d 22.SO lng1llzce konferam, 22.40 Piyano • Ke-
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1 
lde etmiı? Bizzat Rifat Beye 

(Avukat Büyükdere), Osman 
Kilyoı tahliıiye M.), Ayte Er- 0 

çin (Sivas aaylavı Remzi Erçin 
refikası, Büyükdere), Cemil E
larul (Akay Müdürü), Cevdet 
Erdemi (Fen mektebi müdürü, Sa
rıyer), Emine Aziz Aygen (Avu
kat Aziz refikası, Büyükdere), 
Emine Erda (Büyük dere mektebi 
muallimlerinden), Emine Güner 
(Sarıyer belediye muhasebecisi), 
Fahri (Babkcılar cemiyeti kati
bi), Gülıüm lçöz (Sarıyer kay· 
makamı refikası), Hulusi (Em· 
niyet sandığı sabık müdür muavi· 
ni), Vuıf (Şirketi Hayriye fab
rika müdürü), lımail Hakkı Sa
yınkul (Umumi mecli. azumdan, 
Sanyer), lrf an Yukma (Telgraf 
memuru, Sarıyer), lffet (Büyük
dere mektebi muallimlerinden), 
Kazım Esen (Sarıyer mektebi bat 
muallimi), Mehmed Necat Ar· 
pa.t (Sahil sıhhiye doktoru), Hay
dar (lğneadalı), Mustafa (Zür
radan Dayaloğlu), Memduh iç • 
öz (Sarıyer kazası kaymakamı), 
Remzi Erçin (Sivas aaylavı, Bü
yükdere), Tevfik Aca (Umumi 
mecliı azasından, Şitli), Tahir 
Ata oğlu (Rumeli kavalı mekt~ 
bi baımuallimi), Tahsin Öztürk 
(Konya Saylavı, Büyükdere), 
Yatar (Sarıyer poıta müdürü). 

SARIYER KAZASI 
KEMER BURGAZ NAHiYESi 

Yusuf Ziya (Kemer Burgaz 
Nahiye müdürü), Hüseyin Kay· 
na.k (Tüccardan), lsmail Kaya 
(Sabık muhtar, Kemer Burgaz), 
Şadi Eğer Yavuzkurt (Muallim), 
Yatar Ça'VU! Sülün (Zürradan, 0-
dayeri), Demir Şekel Çeti (Ea • 
naftan, Kemerburıaz), Ahmed 
Çomak (Kııır mandıra mubtan), 
Nebil (Bqmuallim, KemeTbur • 
gaz). 

SARIYER KAZASI 
YENIKöY NAHiYESi 

Tefrika no.139 

- Senden izinsiz muhitine, kar 
defin bile olsa, kimseyi sokmak 
iıtiyemezdim. Bu yüzden getirme 
dim. 

- Saygında çok ileri gitmitıin 
Haıima. Maamafih zaran yok bu· 
gün değilse yarın göreceğim. 

- Seni haberim sev :ndirdi mi 
Yavuz? 

- Sorulur mu? .. Naııl sevin· 
mem. Senelerden beri 1rörmedi
iim, yalnız görmediğim değil, gö
receğimi aklıma bile 1retirmedi· 
ğim ağabeyimi yeniden bulmak.. 
Bunun zevkine, bunun sevincine 
ölçü olur mu, Hqima •.• Sana çok 
müteıekkirim. 

- T eıekküre lüzum yok. Şayet 
bana evvelce geçmit günlerinden 
bahıetmemit olaaydm tüphesiz 
ben Muradın ağabeyin olacağına 
ihtimal vermiyecektim. 

- Evet .. Burası doinı. Şimdi 
sana hayatmıı anlabnıt olmakla 
çok yerinde bir it yapmıı olduğu· 
mu anlıyorum. 

- Merzukam hali 1relmedi. 
- Dur çağITaynn .• Gecikti. 
Yavuz kalktı. ihtiyardan uzak

lqtı. Az sonra onun tiz sesi bütün 
ormanı çınlattı. 

Bu sese ince ve o kadar da kuv· 
vetli bir ıeı karıılık verdi. Murat, 
danGp seldikten hemen az sonra 
evvell aslanlar, eonra da Merzu • 
ka görünmüttü. Merzuka: 

- Yavuz .• Niçin çağırdm diye 
aordu. 

- Gel 1rel.. Y aklq ta gör. Bak 
kimi göreceksin. 

Sonra ilave etti: 
- Hakkm var sen H.Pmayı 

tanımazsm. Benim biricik ve eski 
dostumu .• Bana, sana da söyle
sem tatıracağm ve belki de sevi
neceğin bir haber getirdi. 

iv azan: 
1 
1 Rıza 
l ŞekiP__ 

"Merzuka yaklaımııtı. ihtiyara 
aokulmadan uzakta durdu. Ve o • 
na bakarak gülümsedi. Sonra da: 

- Ne haberi? .. dedi. 
- Hatima ağabeyimi bulmuf ! 
- Ağa beyini mi bulmuı? •.• 
- EveL. Ta kendisini .. Yalnrz 

bir kabahati var bana sormadan 
buraya getirememif, köyündey • 

mit••• 
Merzuka Hatimaya yaklattıı: 
- Doğru mu? diye sordu. 
- Evet •• Niçin yalan söyliy. 

yim.. 
Merzuka birdenbire Yavuu 

d6nerek: 
- Ne 1rarip, dedi. Bu ıabah \a

na aiabeyinden, bahsettin. 
- Bilseydim babamdan da 

bahsederdim. 
Merzuka Muradm, Haıimanm 

köyUnde olduğunu öğrendikten 

sonra: 
- Yavuz, köye gidip Muradı 

görmek istemez miıin? 
- Nul istemem. Ben de ne 

yapalım diye sana soracaktım. •• 
- Haydi sidelim. 

- Hatima yorpn ama.. Bu 
sece dinlensin yola yann çıkarız. 

- Nasıl istersen.. 
O geceyi çok raha!._s~diler. 

Yavuz sabahleyi~k•llmiı zaman 
ulanlannı her zamanki gibi m~ 
iaramıı kapısı yanında buldu. 

ihtiyar Hqimayı da beraber a
larak evveli derede yıkanmıya 

gittiler. Bu it atağı yukarı yarım 
saat ıürmüttil. 

(Devamı var) 

Alaaddin Ortaçdai (Yeniköy geni), Galib Bahtiyar Göker (U· ı köylü), Cafer Öztürk (1. H. üye
Nahiye müdürü, Emirgin), Bu- mumi mecliı azuı), Hasan Tah- lerinden), Hüseyin Özgel (Mah
ri Akkay {lstinye ocak reiıi, Is- · sin Erez (Borsa komiserliği kam- nuıdbey muhtarı). 
tinye), Güldeste Selek (Milli sa· biyo müdürü), Haydar Kızıltan ADALAR KAZASI 
raylar müdürü Sezai refikası), (Mütekaid deniz binbatısı), lh- MERKEZ NAHiYESi 
Fuad Fazlı Akgün (Umumi m~ san Önol (Yüksek mektebler mu- Süleyman (dalar C. H. F. ka· 
liı azasmdan), Hasan Hayri Tan haıebeciıi), Kemal Yiğit (Zahi· za bqkanı), lsmail Hakkı (Hey· 
(Edime saylan, Yemköy), G~ re boraaıı komiseri), Kadri A- beli ocak batkanı), Hasan Rıza 
neral Hüsameddin, Emirgin), kıncı (Mütekaid yüzbatı), Mem- (Tüccar), Mihrinaz Medeni Ak
Şevket (Ressam muallim), Geu. duh Ong (Galata ithalat gümrii- man, Perihan Sadeddin Uraz, 
ral Ihsan (Giresun aaylavı, Emir- ğü müdürü), Mustafa Up.kiali Retad Aykut (Adalar kaymaka· 
gan), Mahir Tomruk (Muallim, (Eczacı), Natid Erez (Doktor), mı). 
Emirgin), Rasim Ferid Talay Nadir Esen (Bakırköy bez fabri-
(Buraa saylan, Yeniköy), Re- kur ticaret ıefi), Necati önol Ti
cai (Tokat ıaylavı, Y eniköy), caret odası memurlarmdan), Os
Rqid Ergün (Mütekaid miralay man Yurtseven (Bakırköy bez fab 
Rumelihisan), Saime Ortaçdağ rikası itletme ıefi), Rauf Barlu 
(Yeniköy nahiye müdürü refika- (Mütekaid jandarma binbq111), 
sı), Sezai Selek (Milli saraylar Rami Bapran (Avukat), Selim 
müdürü, Emirgin), Tevfik IJ. Bilol (Bakırköy yağ fabrikası mü
men (MuaHim, Emirgin), Vesile dürü), Veli Sinar (Bakırköy kay· 
Tan (Edirne aaylavı H. Hayri re- makamı ve B. müdürü), Zeki 
fikası, Yeniköy), Yatar Oyal Teneri (Şark Demiryolları müta· 
(Avukat, Yeniköy), Ferid De· · ') 

vın • 
mirlaf (Borsa Reisi). YEŞILKÖY NAHiYESi 

BAKIRKÖY KAZASI Saime Ekrem, Macide Erdem, 
Ali Rıza Erdem, Demaaz Kı- Ziya Erdem, Dr. Said KurfUllcu, 

hç (Kılıç Alinin anaıı), Feriha Hayreddin Göçen, Hilmi Barol, 
Akman (Noter Etrefin kansı), Remzi Arıay, Sabri EvreDM, Dr. 
Müzeyyen Ong (Memduh kar111), lhaan Derman, Mahmud Ferid 
Samiye Biğim (Galib &htiyarm Talay, Ati Kasım Dağlı. 
kardeıi), Şerife Bilol (Selim Bi- MAHMUD BEY NAHiYESi 
lolun karısı), Şivezad Erez (Ha- 1

' Talib Sayın (Nahiye 1. H. Bat-
san Tahıin Erezin karısı), Ah· kanı ve batmuallim), Hüseyin 
dülkadir Erdoğan (Avukat), Ah- Subatı (Hazinedar çiftliği sahibi) 

ADALAR KAZASI 

HEYBELi NAHiYESi 

Sadeddin Uraz (lstanbul aa~
lavı), Sadeddin lmre (8. Ada o
cak batkam), Esad Duruıoy 
(Doktor), Avni Yağız (Umumi 
meclu azaamdan). 

ADALAR KAZASI 
BURGAZ NAHiYESi 

Hilmi Öztürk (Burgaz C. H. 
F. Batkanı), Ziya Zeki Bozkurt 
(Kınalı baıkanı). 

Istanbul kaç meb'us 
çıkaracak 

latanbul Saylav Seçimi Tefü.-
Heyetinden: 

Saylu seçimi için yapılan nüfuı 
yazımında latanbul ve mülbakabnda 

675913 nüfua teabit edilmiı oldu • 

tundan intihabı mebuaan kanunu • 
nun bazı maddelerinin değiştirilme .. 

aine ve kanuna bir madde ilbeaine 
sen Ziya Erhan (lstanbul &'iimrü· Hasan Aksaç (idare heyeti üye- dair olan 5 Birincikinun 1934 tarih-
ğü muhasibi), Etref Akman (Bi- lerinden), Abdullah Kurd (1. H. 
rinci noter), Fehmi Vural (latan- üyelerinden Litroı muhtan), Tah
bul emniyet müdürü), Fazlı Tul"- sin Önen Yenibosna ocak bqka· 
aa (Bakırköy bez fabrikası cevir- m), Münim Bozkır (Mahmudbe7 

li ve 2598 numaralı kanuna göre la • 

tanbul .illyetinin on yedi aaylav çı· 
lrannuı ıerelanekte olduju anlapl. 
llUfbrı 
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Bir kadınla bir 
kız yandı Hitler 

(Baı taralı l incide) (Ba§tarafı 1 inci de) 
tidar mevkiine gelir gelmez kaç • 

rakol vaartaiyle Beyof lu itfaiye.i d 
mıılar ır.,, 

yangm yerine ç.ağnlmqtır. Bundan baıka Her Roçling, 

Jandarmaların yardımiyle köy- • Sarda Yahudilere karıı muamele
lüler kova1arla, tenekelerle su ta- nin göze çarpacak derecede mu· 
ııyarak yangım yandaki evlere tedil olacağını söylemiıtir. 
sirayet etmecb=ı söndürmütlerdir. Bununla beraber 400 Yahudi-

itfaiyenin t. ~ zözleri, motopomp nin ıimdiden Sarı terketmif bu
ları çamurlardan ilerleyip köye lunduğuna i!aret etmiıtir. 
gidememiştir. Sarcla kalan diğer doktor ve u-

Bunun üzerine itfaiye efradı fak Yahudi tacirlerin eskisi gibi 
]:.azma ,.e küreklerle yayan olarak İ!lerine dönmesine müsaade edi • 
köye gitmişler, yangının sirayeti • lecektir. 
ne mani olacak tedbirleri almıı· Hatti bir Y a:hudi hakim bile, 
Iardır. vazifesine devam edecektir. 

Her Roçling !imdiye kadar 
Havanm yağmurlu ve rüzganız Almanya aleyhine müttehiden ha 

olması da yangının genitlememe- reket etmiş olan Sarlılar için, fÖY· 
sinde büyük bir rol oynamıttır. 

le söylemiıtir. 
Bundnn başka Kemerburgaza "Onlara dokunmıyacağmııza 

bağlı Çiftaalan köyünde de b:r ço aöz verdik. Fakat onlara bir iyilik 
cuk yanmı;trr. Hafize isminde yapacağımıza söz vermedik. On • 
bir kadın beı yaşındaki kızı Hadi- lar tecrit edileceklerdir. Kimse 
yeyi evde yalnız bırakarak kom - onlarla bir iı görmek, münasebete 
§Uya gitmiştir. Küçük krz evde girmek istemiyecek .. Sari M.stalı
yalnız kalınca lamba ile oynama • ia uğramışlar gibi muamele göR 

ğa baılamış, lamba devri!erek kı- receklerdir.,, 

HABER - Akşam Postası 

"Sar,,a gidecek 
dııarıya çıkması yasak edilmiı -
tir. 

Binanın üstündeki galeriden, 
500 kad::.r gazete muhabiri, fo • 
toğrafçı ve sinemacı, tasnif nu -
maralarmı takib etmitlerdir. 

Rey puslaları Cenev
re yolunda •• 

Sarbrük, 16 (A.A) - Havaı A 
jansı muhabirinden: 

Reyiam komisyonu, İngiliz as
kerlerinin muhafazası altında bu
lunan rey puılalarını hamilen, 
dün, buradan Cenevreye hareket 
ebni§tir. 

BAzı hadiseler oldu 
Bu ane kadar, ötede beride pek 

büyük ehemmiyeti haiz olmıyan 

bazı hadiseler vukubulmuıtur. 
Ezcümle, Alman cephesi üyele

ri aoıyal - demokrat fırka mer• 
kezini kutatmıılar ve içeriye gir
meğe teıebbüs etmişlerdir. Hüku
met, çarpıtmalara mani olmak i
çin, burasını kapattmnı§tır. 

nacaklardır. İngiliz kıtaatı, bir 
kaç haftaya kadar Sarre' den ayrı
lacaktır. 

V ersay muahedesinin 
askeri hükümleri 
kaldırılacak mı? 

Londra, 15 (A.A) - Röyterin 
istihbaratına göre İngiltere kabi
nesi dünkü toplanışında hiç bir 
karar ittihaz etmemi§tir. Sir Con 
Saymen kabinenin yarınki içti
maında Sar pelibisti neticesini tet 
kik edebilnıek üzere Londrada 
kalmıştır. 

Britanya hükumeti uluslar der· 
neği konseyinin süratle bir karar 
ittihaz ettiğini görmekle bahtiyar 
olacaktır. 

16 lklndkAnuıt 1935 ~ 

Prenses Beatris 
evlendi 

( Baştarafı I inci ds) 
Sabık Kral On üçüncü Alfoııt 

kızına ispanya Kraliçesi me~hur 
Jabella'nın siyah incili kolyesiyle 
tacını ve bundan başka birço1' 
kıymetli mücevherler hediye et • 
miştir. 

Gelinine annesi taçlı bir patır 
re, bir gerdanlık, bir ç'ft kUP" 
bir broı, bir bilezik vermiştir. lr 
panya büyükler~nden bir kaçı bit 
otomobil, Barcelon eşrafı kıy111et• 
li birer zümrüd gerdanlık göndel"' 
mitlerdir. 

silahlarını almaya karar veJ'111il 
olduğundan kıt ladaki efradın bir 
kısmı kı,layı terketmişlerdir. 

Hadise poliı idaresi taraf ınd•f 
sür'atle bertaraf edilmittir. 

Bitler nasıl karşı-
lanacak 

"Sunday Exı,>ress,, gazetesinİll 
bu sabah gelen nüshası yazıyor: 

zın üstünü tutuıturmu,, bu krz da Hitlerln ve GUbbelstn 

Hitlerciler bir çok evlere gir· 
mitlerdir. 

Bazı yerlerde, zabıta memur
ları, üniformalı nazilere hemen 
yerlerini terketmiılerdir. 

Uluslar arası vaziyeti hakkın
da İngilterenin noktai nazarı bü -
yük Britanyanın, Fransanın ve 1 • 
talyanın Versay muahedesindeki 
askeri hükümlerin ortadan kaldı· 
rılmaaı için bir uyuşma alanı bul
mıya çahımaları merkezindedir. 
Bu halde Almanyanın uluılar der 
neğine girmesi ve silahları azalt • 
ma uzlaşmasına ittirak etmesi 
şarttır. İngiliz bakanlan bu mese 
le hakkında Fransız bakanlarının 
görüş noktalanna büyük ehemmi 
yet vermektedirler. 

"Her Hitler, Sara Mayısta ge • 

lecektir. Kendisini karşılamak İ" 
çin daha ıimdiden şayanı hayret 
bir program hazırlanmıya baılaıı• 
mııtır. . 

annesi yetişinceye kadar yanmıt- nutuklan 
tır. Berlin, 16 (A.A) - Havas A-

Evin bir kısmı da yanmııtır. jaıuı mUhabirinden: 
Her iki vak'a hakkında jandarma Bütün matbuat, reyii.m netice
kumandanlığın~a tahkikat yapıl • ıi anlatıldıktan aonra, çılgıncası • 
maktadır. na aevincini ifade ederek, Bay 

C. H. F. kongresi 
toplandı 

(Btl§ taralı 1 incide) 

daha kolaylık ıösterilmeai, Şark 
Demiryoiları tarifelerinin indiril • 
meai, Kadıköy Su tirketinin halk
tan saat kiraıı olarak aldığı para 
ile a~ıktan aldıiı bet liranın alın• 
mamaaı, Yakacığa tehir telefonu 
verilmesi, Eyüpte bir kaza teıkila· 
b yapılması haıta egliyordu. 

ikinci derecedeki dilekleri göı • 
teren rapor da okunduktan sonra 
ce1se bet dakika tatil edilmiıitr. 
Jkinci celse lıtanbul aaylavı Sa .. 
deddinin reisliği altında toplan .. 
mıf, bir çok mümessiller söz eöy • 
lemi§lerdir. 

Bunlardan Avni lstanbulda sağ
lık i§lerine daha ziyade ehemmi -
yet veriıtmesini, ücretli bir hasta • 
hane ve kimsesiz kızlara bir yurd 
açılm,asını, fakir çocukların yatı 

mekteplerine kahul edilmesini iı
te~,tir. 

Bay Avniden sonra, Bay Niyazı 
Tevfik söz söylemi,, f aizçiler ve 
muhtekirlerle ehemmiyetli bir su· 
rette mücadele edi'lmeıini iatemit
tir. 

Mü:-.aessillerin ıifaht teklifleri 
de kabul olunduktan &onra bütçe 
ve layi!ın encümenlerinin raporla· 
rı okunmu!, 'kongre htimtıtir. 

Adopazarlı Remziye 
terenden çıkınca Uldtl 

Dün gece tren!e Adapazarın· 
dan gelen 'f usuf kızı Remziye 
Haydarpaıada trenden inince bir 
denbire düşüp 8lmUttüT. Muaye • 
nesi yapılınca hastalıktan öldüğü 
anlııJı1mıttır. 

Araba çarptı 
KAdrköyünde Söjütlü seJme 

ca.dde1irulen geçoıı 60 yaımda Hi 
rillJUiye Cem:Jin ara&uı 5V1Ja
ra.k yara1amııtır, Yaralı kadın 
Zeynep Kiqıil haıtahaneıine bl· 
drnlmqt:Jr, 

Hitlerin nutkundaki fU sözlerini 
habrlatıyor: 

"Sar, Al.manyaya döndükten 
sonra, F ranaa ile Almanya arasm
tlaki son toprak davuı da dünya· 
dan yok olmuı oluyor.,, 

Propaganda Nazın B. Göbbels 
de, irat ettiği bir nutukta bu ayni 
cümleyi hatırlatarak demittir ki: 

"İki komşu ulusu, birbirine yak 
laıtıracak olan köprü bu ıuretle 
kurulmut oluyor. ihtimal ki, Av -
rupa ıiyasal tarihinin bir dönüm 
yerinde bulunuyoruz ve bu mu· 
vaff nloyeti, Hitler~n temsil ettiği 
Alman siyasasının cesaretine borç 
luyuz.,, 

Sarbruk, gamalı baç 
taşıyan bayraklarla 

donandı 

Sarbrük, 15 (A.A.) - Şehir, 

kalın bir ıis tabakuile örtülüdür. 
Bunun, rakib fırkalar araıında 

çıkabilecek karıqalıkları bas • 
tırmak huauıunda yardımı ola .. 
caiı zannediliyor. 

Reyiam neticesinin ilanını mil· 
teakib, ıehirdeki bütün evler ıa .. 
malı haç taııyan bayraklarl• do
nanmıttır. 

Dükinlann çoğu bugün kapa • 
Jıdır. Sar'ın kurtuluıunu ı~nlik • 
lerle lrutlulamağa davet eden dı • 
'rar ilinlan yapııtırılınııtır. 

Matbuat erkanı, dün saat 16 
da, reylerin tasnif edilmekte ol • 
dulu Vartburıa girmeğe izin al • 
mıılardI1'. 

Rey sandıklan, liç çeıid reyle
ri ayrı, ayrı toplamağa mahsuı 

kutuların bulunduğu 55 masanın 
yanma sıralanmııtı. 

Reyiim komisyonu reisi tas • 
nif memurlarını vazifelerini dU • 
rüıt bir tarzda ifaya davet etmit 
ve bir gün evvel takdire değer bir 
sükun muhafaza etmiı olan Sar 
ehalisinin bundan sonra da ayni 
tarzda hareket edecefi iimidini 
izhar eylemittir. 

Reylerin tasnifine saat 17.08 
de haılanmı~trr. Gerek tasnif me
murlan Ye gerek kor..ı·~yon azası 
hiç kimse ile temasta değildir. 

Ve.rtburgda hir lokanta tesfı 

olunmut ve kimin olursa olsun 

Akıam üzeri Naziler tarafın· 
dan yapılacak miting ile pek bü -
yük bir kalabalığın ittirak ettiği 
fener alayı esnasında. her türlü ha 
dise ihtimaline karıı, lngiliz ve İ
talyan aıkerleri Sarbrük merke
zinde toplanmııtw. Hük\lmet ko
münist cephesinin toplantılarım 

yasak etmİ§, yalnız Alman cephe
sindekilere izin vermittir. 

Sar şenlik içinde 
Dün, bütün evler donanmıf, mu 

zika1ar çalmıt, !enlikler yapılmı§· 
tır. Her an, sokaklardan alkış ses
leri yükselmiştir. 

Reis Bay Knoks, cotkunluğun 
kendiliğinden hafiflemesini bek
lemeğe ve uluslar arası askeri 
kuvvetlerine ancak fevkalade ah
val karıısmda müracaat etmeğe 
karar vermiştir. 

flçler komitesi bir 
rapor verecektir 
Cenevre, 15 (A.A) - Bu aa· 

bah uluılar kurumu konıeyi kısa 
bir celae akdetıniı ve bu celıeyi 
Sar:re itine tahıiı etıniım. Kon .. 
sey Bay Avenolurı intihap netice
ei hakkmdaki reami izahatını din
ledikten sonra öğleden ıonra üç
ler komitesini toplantıya davete 
karar venniıtir. Koırnite koneeye 
bir rapor verecetkir. 

Cenevredeki reımt Fransız me 
hafili, plebisit netayicini sükunla 
kartılamıttır. 

Raporunu hazırlıyor 
Cenevre, 16. (A.A.) - Sar Üç

ler Komitesi, dünkü toplantısında 
reyiam neticesinin takibine yani 
Sar havzasının Almanyaya ilhakı
na dair, bugün Uluılar Kurumu 
konıeyine vereceği raporun met • 
nini kararlaıtırmııtır. 

Büyük devletlerin miiınessille -
ri ve bu arada B. Laval, bu müna
sebetle, her halde beyanatta bulu
nacak1ardır. 

Sarın Almanyaya av
det tarihi bugün veya 
yarın tesbit edilecek 

Cenevre, 16 (A.A.) - Uluslar 
Kurumu konseyinin Sar'ın Alman 
yaya avdeti tarihini bugün veya 
yarın tesbit etmesi muhtemeldir .. 

Sarre'c!c bulunan İtalyan, Fran
sız ve Alman mutahassısları ihti • 
mal bir kaç gün içinde ltalyanın 
şimalinde ki.in bir noktada topla-

Emniyet meselesinde ise, Flan
den hükumetinin daha uzlaııcı 
bir siyaaa takip edeceğini ümit et· 
tiren deliller vardır. Fransız ha
kanlarile yapılacak konuşmaların 
Büyük Britanya tarafmdan her• 
hangi taahhüt alınmasına mey • 
dan vermiyeceği zannolunmakta· 
dır. Bu konupnalar daha ziyade 
bir tetkik konuımaaı olacaktır. 

Sar komttnlstlerlnJı.ı 
tevkifine başlandı 

Sarbrük, 15 (A.A.) - Royter 
ajansından: Sar komüniıtlerinin 
tevkiflerine bu sabah baılanmıt
tır. Tevkif edilen 16 komünistin 
ellerinde, iddia edildiğine göre, 
Amerikan müttalan ile baıka •İ· 
lahlar bulunmuıtur. 

Yeni doğan müşküller 
Sar Almanyaya geçerken ka

rışıklıklar olmasından korkuluyor 
ve bunun neticesi olarak Versay 
ınuahedesindeki bir maddenin 
tatbiki yeni bir mesele teşkil edi
yor. 

Versay muahedesine göre, Sar 
Almanyaya geçer geçmez, Alman 
- Fransız hududunu teşkil eden 
Ren nehrinin kenapnda Alman • 
lar, artık asken bir kuvvet bulun
dunnıyacaklardr. Buna dair a
jans telgrafı şöyledir: 

Londra, 16 (A.A.) - Hafta so
nunda B. Con Saymon Uluslar 
Derneği konseyinin Sar meselesi 
müzakerelerinde bulunmak üze -
re, Cenevreye gidecektir. 

İngiliz kabinesi, Sar'm Alman -
yaya en kısa bir zamanda geçme
si için usuller alınmadıkça, Sar' da 
sükunet içinde hareket edilmesi 
için gönderdiği kuvvetlerin müda
helelerinin tesiri knlmıyacağı ka -
naatindedir. 

Versay muahedesinin Ren neh
rinin sol layısmm askerlikten tec
rid edilmesi maddelerinin oto -
matik bir şekilde Sar'a da tatbik 
edilmesi... 

Hadisenin mahi
yeti ne'/ 

Sarrbruken, 15 (A.A) - Sarre 
polisleri arasında. ~ece çıkan ha -
dise hakkmda aıağıdaki iı.a.hat 
verHmittir. Sarlı ve Nazi temayiil 
lü bir polis zabiti, müşterek cep -
he ile münasebette bulunduklann
da şüphe edile bir kısım ethasın 

Hitler Sarbrükun uçuş meyda -
nına gelecektir. 400,000 kişlik bit 
kalabalığı yalnız orasının alabile
ceği düıünülmüştür. Bu miktı.r 

Sar halkının yar11ıdır. Ve karı•· 
lamada bu kadar kitinin bulun., 
cağı zannediliyor. 

"Sar tehri üzerinde Hitlerin gr 
leceği uçuş meydanma istaıyon • 

dan ahalinin geçmesi için bir köP 
rü kurulacaktır.,, 

Fransız başbakanı 
diyor ki 

Pai:U, 15 (A..A.) - Ha,,._ 

janaı bildiriyor: 
Batbakan Bay Flanden reyii.Jlt 

hakkında 9u beyanatta bulurunur 
tur: 

Fransa, reyiimın icrasmda ant· 
laımaların tamamiyle tatbik edil• 
mit olmasından dolayı çok ınenı " 
nundur. Refiam neticelerini ka• 

bul etmemek hiç bir F ransızın ak• 
lından geçmez. Fransa ile Alman• 
ya arasmdaki dikenli meseleler ıl 
luslar kurumu yoluyla halledile" 
cektir. Fransa ile Sar arasında bit 
mübadele rejimi teıis etmek •• 
Fransız - Alman mübadelelerini 
yeni vaziyete uydurmak için ya• 
kında ticari aörüımeler başhya
caktır. 

Bakanlıklar aruı komiıyonıl 

muhtemel hicret meselesini ince • 
den inceye tetkik etmittir. 

Esasen ben, Alman hükfuneti -
nin azlıklar hukukuna riayet et• 
meyi bildiğini göstereceğine emi ' 
nim. Gene eminim ki Fransızlarıll 
çok büyük bir ekseriyeti F ran••' 
- Alman münasebetlerinin git " 
tikçe iyileıerek Avrupa barııınd" 
bir it beraberliğine varmatını İl' 
tem ekle ve çok defa hayal inki•-
rına uğrıyan Fransız efkarı ,öf• 
lerden ziyade filiyata ehemmiyet 
vermektedir. 

Uluslar kurumu Jştııl 
bitiriyor 

Cenevre, 15 (A.A) - Uluıl•' 
derneği konseyinin itlerini c;ıı
martesi bitireceği bildiriliyor. s; 
Flanden ile B. Laval, ıelecek h• 
ta ortalarına doğru Londraya gel• 
mek i~=n serbest olabileceklerditt 

Sosyalist ve komilnl8 
gazeteleri 

Sarbilrk, 16 (A.A.) - Sosy•· 
list ve komilnist gazeteler, dUnclell 
beri neşriyatı tatil etmişlerdir. 
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01.~lin 1200 sayfalık (Türkçeded malin 1200 sayfalık (Türkçeden 
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ı N. ı- Küçük oenizperiıi <Andersen> «r. 10 HUSUSi"" Kı•taplar ~m i N. 2- l:asua Çocuk (Alfons Dode} ,, 10 mi 
. N. 3- Dilenci (Gi dö Mopaaan) 10 m: 

NN. 4 - Mustatil sandık (Edgaı· Alan Po) :·, ıo Arklldatım Büyük forma K.r. 25~Hi 
· 5- Kııla bayatı (Jorj Kurtölin) 10 Wilhelm Tell. ,, ,, ,, 2s:m 

N 8 '' 25:::: 
N

. - Divin (Alber Samen) ,, 10 insanlığın batlanııçları 1 Kısım ,, ,, ,, m: 
· 7 - iki zavallı (Leon Frapye) 10 lnaanlıjın bqlanpçları il ,, ,, .. ,, 25füi 

N
N. 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Karde,Ier) resimli :: ıo insanlığın batlanaıçları 111 ,, ,, ,, ,, 20~m 

· 9 - Helena Fon Sidov (Feliks Hollender) reaimli ,, 10 Mrinmaji ,, ,, " 25fü$ 
N N. 10 - Mes'ut Prens (Oakar Vayld) ,, ıo Lenıeran Veziri ,, ,, ,, 25~Hi 
N. 11·12 - Arkadaımı (Maksim Gorki) ,, ıs La Fontene'in ıeçilmit hikayeleri ,, ,, ,, 2smi 
N. 13 • 14 - Wilbelm Teli (Şiiler) resimli ,, 15 Gazinin "14,, inkılibı ,, ,, Fiati Kr. 20 m: 

i N. 15 
• 16 - hıaanlıiın baılangıçlan (Birinci k111m) resimli Or. ,, 20 Yüz sene uyuyan adam 208 sayda ,, ,, ,, ,, ,, 65~HJ 

1 · 17 
- 18 - lnaanlıtm batlanııçlan (ikinci kıımı) resimli Röne ., 20 nsanlığm baılanııçları "fevkalide ., ., ,.mi 

;ı N. 19 - lnsanlıim aılangıçları (Üçüncü kıımı) resimli Verno ,, 10 ciltli 400 sayıfa,, ,, ,, " ,, /1 :::: 

= N. 20 - Mri .. "HikA <R b · d T N b ı "kA - :m 
~ r.~"i:.......,:~i' • ın ranaı •ııo••= ıe23 o • mu •• .. ıo Çocuk Hikiyeleri 15 m~ ! N. 21 - Lenıeran Veziri (Ahuntzade Mirza Feth - Ali) ,, 10 .L t - Albn Daiın Kralı Ciltli ,, ,, :::: 

N 22 IA. F t · ·ı · h k 10 ıs :m 
İ N. 2l- 24-=- ile: ıa::f~:~~n:~;t~id~a:~::~ Po) :: 15 ~: ~= ~=d~!ıürklü Kız ·;, ';, ·:, lsifü 

·: N. 25 - Güzelleıen Türk Dili (Kurtunluzade Raıit) ,, 10 N. 4- Elmu Gerdanlık ,
1 

,, 15;i9 
N 26 :··ı • - Hiyalia (Albert Samen) ,, 10 N 5 _Katibe ,, 15 :H. 

~: ~ = ~~~';;.~~~:;,:: i!;~;ı~)mal) :: !~ N~K KARTER Meşhur A"';erikan Poll~ H~flyesl il~ 
N. 

29 
- Yaıaıın hakikat (Muslih Ferit) ,, 10 N. t -laabel Bentonun Son Kozu Cr. 5 N. 11 -Şahitler Sıraıında Kr.5 fül 

N 3 . lO - Kibritçi kız (Anderaen) ,, 10 N. 2-Vqinıtonda Bir Cinayet ,, 5 N. 12 t:i -Vesikaların Kayboluıu ,, S iHI 
N: 3!: ~! = Lu~at (Türkçeden Fransızcaya) " ~~ N. 3 -Bir Doktorun Cinayeti ,, 5 N. 14 -Sarı Örümcek ,, 5 jHi 
N. 38 39 lçlı kız (Dostoyevıky) " N 4 --SftW'l•lan Hırsız ,, 5 N. 15 -Çalmmıt Çocuk ,, S :i=: 

. - K {Y s·ı ) 20 • -.1 - T l E S .. :. aynana azan Karmen ı va " N. 5 -Hafiye Köpek ,, 5 N. 16 - e efonun srarı ,, ifü 
Çocuk eclebiyah nqriyatından btuılmlf bulunan lıitaplar N. 6 -t3 Numaralı Lokomotif ,, 5 N. 17 -Bir Cinayet ustası ,, 5 !H! 

N. 
1

- Kanada Çayırlarında (Moris Farney) resimli ,, !~ N. 7 -Bir &lünün intikamı ,, 5 N. 18 ·- Poverti Len:ny hayali ,, 5 i;~~ 
N. 

2
- la Fontenin dalaınhkları (Moris Famey) resimli ,, N S-Kmnızı Maskeli Haydutlar 5 N. 19 - Esrarenaiz bir hıraızlık ,, 5 s;:i 

N. 3 - S'b . 1 Ş l G ) . ı· ,, 10 • " ,. ·ı K l S "'' ~ J erya ır erinde ( ar üyon re .. m ı S dık l · d 5 N 20 nn1 e" ra ı ::ı: 
N 4 D :r 1 10 N. 9 - an çın e " . -8. K d S ld " :::: · - enı'zı'n dı"b"ınde (P. Demouııon ve H. Peliyer) resim i N 21 f 5 
N " 10 N. 10-Feliketli Yemin ,, 5 · - ır .a ına a ırı " ~m 
N. 

5
- Harikulade bir çocuk (Moria Farney) reaimli " 10 40 Sayıfa Fıatı 5 Kurşu =:i.i.a. 

· 6 - Burun ağacı (Gtim kardetler). resimli ,, 
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Tayyare Piyangosu 
18

· ci 1 er tip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

4 Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Y~ıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

"'t ler ve 20,000 liralık mükô.fat vardır. 

Acele satılık\ 
Kelepir perükir salonu ve at

tar dükkanı 3,6 beyğir kuvvetin· 
de Sarole a marka bir motosiklet 

I 
ve Giriıon markalı kurau mü • 
kemmel b~r biıikleL. Taliplerin 
Kurtulut caddeıi Tepe iistünde 
11 numaralı dükkanda Attar 
Ray Mehmed Hayriye müracaat-
ları. (3738) 

YENi ÇIKTI 

Cemiyetin Asılları 
Fiatı 100 kurut 

Tevzi yeri • V AKIT Matbauı 

Kiralık kahve 
Yakacık Köyübüyük kahveha

neıi iki ıene müddetle kiraya ve
rilecektir. Taliplerin 17 - 1 -
935 tarihine kadar Kariyei mez • 
kure muhtarhiına müracaatları. 

HABER 
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ı e 12 aynı. S 
J'Ol'kl7eı ı:ııo '30 880 ıuo &,.. İ 

f;coebl: lGO '40 IMO 11110 : 

ILArt TARIFIESJ 1 
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Sahibi ve Ne9riyat MUdilrü: 

HASAN RASiM US 

ATLAS 
125 kurut ikbal KUtUphaneainde 

~~~1~~ 
~ Bir tecrUbe 

kifldlr. Her 
,erde arayını2 

?ıküdar Sulh ı. nci Hukuktan: )Qjjiiizerl; 
Osküdarda Yenımahallede Van Fen~ a<asık Bağlan 

gmbaiı caddesinde Resülkittap l 1i~e, bara..8~· böbrek 
sokajmda 32 No. lı hanede Dimit ti.mık OnlDglıne 
ri Deoviça: Fenni 

Terzi Tiryandafilin aleyhini . \Korsa)ar 
1 k d f lstiyenlerc 

ze ikame eylediği a.aca avaın • ı\ ölçii tarifesi 
nın cari muhakemesinde: ikamet· q6nderilır. 
gahınız meçhul bulunduğu gönde· EminönU 

lımir soka~ı 
rilen davetiyede mübatir tarafın - yel. :!02) 9 
dan verilen şerhten anlaıılmış ol- ZAHARYA 
duğundan muhakemenin muallak j Oreopu os 
bulunduğu 11 - 2 - 935 Pazar- ) faklıtçilt>rden 

'A 1 ınn·z 
tesi rlinil saat 10 da Oı. Sulh Bi - ~ıııı:ııınınıııuaııı ... 

rinci Hukuk Mahkemesinde hazır 

( 
buluı.ınanlz ıu··zumu tehlii olu- • -·-·-·----.. - .. = .......... D 
nur. (3779) 1 5;~K-;·;;;io~-~~iı Göz Hekimi .: I! ·ii l Bevl ye Mütehassısı J :

1
"
1
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Dr. Sükrü Ertan .,. iİ Karak<)\ ·Eksclsi~ or mağıızas1 yanında e! 
Babıali, Ankara caddeıi No. 60 •

1
• No. 34 5 

Telefonı 22"6 1 ft 
Sa!ı günleri meccanendir.. !. Hcrg(in 14- 20 ve kadar Telf. 41235 91 n d 
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Yukarıki resimlerde. Londrada açılan "İngiltere 
aan:ı:ri ve sanat sergisi,, nde te~:r edilen ev eşya. 
sın .;an bazıları görülüyor. 

Yukarıda sağda çocukların oynamasına mah· 
sus oda, onun altında açılır kapanır masasiy-
le bir yemek odası, yukanda soldan a§ağıya doğru da sırasiyle 
oturma odası görülmektedir. 

Geçenlerde ıelburn' aa olan su taşmasında şehrin sokakları 
bu hale gel.mit, yollardan geç:lemez olmuştur. 
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~i~~ih 
OTOMOBiL VE MAKiNiST 

MEKTEBİ 

Taksim· Stadyom arkası 
Yeni ders devresine başla-

nacaktır. Kayit muamelesi 
devam ediyor. Tafsilat için 
program isteyiniz. Kadın ve 
erkek amatörler her zaman 
kabul olunur. Telefon: ~508 

Spor Postası 
Her yerde fiyat. 5 kururuştur. Mutlaka okuyunuz. 

bir yemek odası, yatak odası ve 

f Esnaf ve işçi f 

Bir berber~n 
dileği 

Berber 
Musfa"'a 

Sirkecide Ho
capaşada Ha
mam sokağında 

berber Musta • 
fa diyor ki: 

Altmıt yaşın· 

da otuz .bet, kırk 
senelik berber 
bulunuyorum • 
Bir kaç gün ev
vel beeldiye me
vel belediye me
dükkanımm içe

risini temizleımekl:ğim ıçın emir 

verdiler. 

Bu emre uyarak dükkanda bu

lunan masa vesair eşyayı dükka -
nmın dışarısına koyarak temizlik 

···················································-·--............................................... ı : ' 
i Güzel ve Gürbüz çocuk i 
1 müsabakası ) 
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161 -1-iızıbay 162 - Fanny Grünberl 

Güzel ve gürbüz çocuk miUabakamıza yazılma müddet1 bİ 
Bugün, müıabakamıza giren kü;ü klerden ikisini daha resmini r 
yuyoruz... ~ 

---------------------------------·-----------------::;. -------------------------------- ~ il SOY ADLARI -
Okuyucularınıızın so 
adlarını neşrediyort.J~ 

Tüfek - Şiş- , nesinde nalband Mustafa. 
1i Etfal hastane- Ülkil - istiklal lisesi tale 
sinin 35 yıllık e- r:nden Seyfi, annesi Tevhide, 
mektarı Hurşid. kardeti IRF AN. 
Ad.san - Kan • Tekhaş - Galata, KaraköY 
tarcılarda kan .. lasta 5 inci katta Ihsan. 
tarcı Muatafa. , 
1" ur dağ - Eyüb 
dikim evi İşçile
rinden Şeraf ed· 
din. 

Saro - Tarih hocası Ihsan 
ve ailesi efradr. t 

Sönmez - Rumeli caddesi 56 ~ 
Osman, jandarma yüzbaşısı NizS 
tin. 

Tezel - Gureba hastahanesi ıış; 
Kaptıkaçtı - Jstanbulun en es- zacısı Tahsin. 

ki müvezzilerinden Şimendifer Tezer - Gureba hastahane#" 
Kenan. mübayaa memuru Celal. 

H ı d b nk d 
Tükel - Karagümrük Salih 9~ 

Erşen - 0 an a a asın a tıman 3 No. gümrük komisyoncus0 

Ali Rıza, Ş~şhane caddesinde her- Kemal annesi Fatma, karısı sıııı 
her lbrahim Hilmi kardeşler. kızları Rezan, Türkan. ~ 

Altıntaf - Üsküdarda müteka- Esen - Eyüp tabakhane c11d 
id kaymakam ishak Kemal, karı- 11 No. yazı evi sahibi polis başli0~ 
51 Lutfiye. serlikten mütekait Emin Kadri. 

Erit - lstanbul adliye memur- • o\t %Q 1 
larından Sadi, kardeşleri Halim, Kenarlan (•) işaretli ıoYtfP 
Samsun Etibba Odasından Nedim lan evvelce ba§kaları tarafıflJ 
ve Ali Sami. alınmıf isimlerdir. Sahipleri~ 
Akpınar - Fatih hayvan hasta- J değiştirmeleri faydalı olar._/ 

Maruf Teksa~ 
kaputları da i-~ 
böyle kapalı ıar 
derununda ecı 

l!l!!lıN!!-.::tllT'"'·"'- nelerde sauıır· 
Deposu Galata: P. K. 1 ~ 

yapıyordum. 1•p-------- Yeni Eserer 

Bu esnada bir başka belediye 

memuru geldi. Masa vesaireyi dı· 

şarıya bıraktığım İçin bana on li

ra ceaz yarrl.ı. 

Dün ve Yarın tercüme külliyatından 20 nci kitap 

Friedrich Engels - Muhidd1n 

Cemiyetin Asılları 
Aile, hususi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 

Dağıtma yeri. Vakıt Matbaatı - İstanbul Fiatı: 100 kunıf Görüy-0rsunuz ki dükkanım 

dardı~ Bu ağn eşyaları dqarıç~ 1 1~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 
kararak umumi bir temizliğe gi

rişmem net' cesi cezalandırıldım. 
Jilet bıçağı çıktı çıkası ber • 

berlerin ne hale girdikleri herke -

rum desem caizd!r. 
Şu müşkül vaziyetten ya tama

miyle kurtulabilmekliğim veya • 

hud da matruh cezanın taksitle 
tahsili hususunun temin buyuru}. 

Yeni neşriyat 

Yeni Adam 
~1 

sin malumudur. Kesilen on lira ması iç:n gazetenize yaanamzı 
cezayı ben bir ayda kazanaıruyo- çok yalvarırım. 

ikinci yılının ilk sayısı ~~ 
forma ile ve 24 sayıfa olara!' ıJ 
tı. B:rçok yenilikler ve retıı'1 
vardU",. 


