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Roma anlaşması ve biz 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yunan, Bulgar, Fransız, Sovyet 
ve ltalyan gazeteleri ne diyorlar? 

a· S Sar'ın I Martta Almanyaya verilme•i hakkında Uluslar Kurumunun alakadar kamite•i karar ver
t ı. barbrük'de Plebi•itin yapılıb da, reylerin yüzde 90,8 i Almanya lehine olduğu anlQ§dınca ıehir baf· 

- an a§a donatılrnıı ve 0 gece ıenlik!er yapılmı§tır. Re•mimiz, Sarbrük'un o geceki halini göstermektedir. 
------~--~--------~-------------------------------------------------------~ Siyasa 

----..::. 
Hlt/e1 in b .• ..k en uyu 

saıg,,, d kazancı 
•tttmlzk ( 1 enlJen ~ey, yalnu •ağlık 
adamdan ~~t~lık) işinde olmaz. Bir 
tte oeçe 0lckıne, bir ülkeden öbürü
değildi 11

' fUı.cak k lera gibi •algınlar 

Seçime başlandı 
Seçimde reyini kullanmak her 
yurddaşın ulusal bir borcudur 

r. 

Ol~~·lek (mcuıeı•I) işlerde de salgınlar ikinci mllntehlb seçimi pazar akşamı bitiyor 
uor, Ge ü l 

deği . . • Çen il z yı larda, Fran&ız 

şam on sekizde kapanacak ve karakol 
lara teslim edilecektir. Rey atmaya 
yarın sabah yedide devam edilecek • 
tir. 

Laval ve Mu•olini anda§ mayı gözden geçiriyorlar 

Deha gazetesi anlaşmanın Fransızca 
metninin bize açık olduğunu sliyUlyor 

Romada ltalya Başbakanı Bay Mu- f .l\faJOm olduğu ilzere Türkiye de .il. • 
solini ile Fransa Dışişleri Bakanı Bay vusturya istiklalini taahhüd eden 
Laval arasında bir anlaşma mukave • protokoJa iştiraki istemiştir. Bunun 
lesi imzalandz. Bunun lıakkında Av- sebebi şudur: Yugosla"Ya. Türkiye
rupa gazetelerinin yazdıklan ve şim • nin müttefiki sıfatile, ergeç Türkiye 
diye kadar gazetelerimizde çıkmamıı tarafından takib edilmiyecek ise, bu 
olan makaleleri Anadolu Ajansı bir sisteme giremez. Sonra. her iki devle
araya getirerek vermiştir. Bunlar· tin de arazilerinin tekeffül edilmesi 
dan, Yunanl6tanda çıkan .. Atlnaika lazımdır. Çünkü, Avusturya mesele .. 
Nea,, gazetesinin yazdıkları fUdur: sinin verdiği endişeleri bertaraf eden. 

"Ortada bizim için münakaşa edile- İtalyanın, faaliyetini Türkiye ve Yu
cek bir mesele vardır. o da uzak ol- goslavya aleyhine çevirmesi korkusu 
makla beraber bir gün Yunanistanm vardır. 

lere ~ınunın ( lnkıl<ibıtun) öteki ülke
tzır llQJJıl uayıldığını bilmiyen yok • 
(~u·Sosuallstlik, faşistlik, ulusal 
6irde~ ;.urtuluşculuk ta, hep böyle. 

41 lre aıçramıı durmuştur. 
.4.l,,, '11an11anın "Sar,, ı kazanması da, 
hı an~a dt!jındaki Cermen azlıkları-

Saylav seçimi ikinci müntehipleri • 
nin ayrılmasına bu sabah saat yedi • 
den itibaren başlandı. Şehirdeki bü· 
tün resmi ve hususi binalar bayraklar 
la donanmıştır • 

da bu işe karışması lazım geldiğidir. Diğer taraftan Türkiye, Avustur • 
------------------·---------------------------1 yanın istiklalini tekeffül eden siste• 

IJenıcıe t . -~Cld n eprendırmege başladı. 
ltQ.'l foları dirıledini::se, Avusturyada 
kak~ Set•iııildiğini, Viyanalıların so
llf.lpt~da nasıl gö~tertş dolaşmalan 

.. ı tarını öğrenmişsinizdir. 
tııd- Onlar Alman çokluğu içine ka
diı.Q"~:· Alı, biz de onlara benzesek._,, 

v ne · Al l<trı esı, manya dışında milyon • 
6itd bu/an Cermenlerin yüreğinde 

IJ enbire çakıp parlayırermistir 
ll "S . ~ • 

llilk k ar,, lşındc Almanyanın en bü-
liitl ~ancı o topraklar olmcuruştır. 
(rn erın en büyük kazancı içleklirl 
do ~nevidir) Battıktan Adriyatiğe 
lctıf1~rı kocaman bir ülke kurmak ül • 
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ne büyük bir adım atmış bulu-
1/or. 

Rey sandıklan sabahleyin yediden 
evvel, dün gece teslim edildikleri ka· 
rakollardan alınarak kararlaştırılmış 
olan yerlere götürülmüştür. Buralar- ' 
da sandıklar alakadar memurlarla 
müfettişler tarafından açılmış. içle -
rinin boş oldukları halka gösterildik
ten sonra kapanıp mühürlenmiştir. 

:Mühürlenme işi bittikten sonra halk 
reyini vermeğe ba~lamıştır. 

Halk reylerini büyük bir tehalük-
le gelip vermeğe başlamıştır. Hava . 
nın kısmen açık ve günün tatile tesa-
düf etmesi yüzünden bugün kadın, 

erkek binlerce yurddaşın rey verecek 
teri muhakkaktır. 

'---... (VA· NO} 

Komisyoncular 

Fırkanın kadınlı ve erkekli ikinci 
miintehiblerlnin isimleri rey atmaya 
gelenler tarafından dikkatle okun-
makta, sonra sandığa atıJmaktadır. 
Bugün şehrin muhtelif yerlerinde 
halk hatipleri saylav seçimi etrafm. 
da söz söyliyeceklerdir. Sandıklar ak 

Marmara.da zelzeleden yıkılan bir kö§e daha 

geliyor 

Sıkı bir imtihana 
tabı tutulacaklar I.Jondra elçimiz bugün 

ıı.:: Aldığımız malfunata nazaran 
ili <ıll:ı iik" .... r komisyoncularının vazi -
"etler·ı · d" . . . . .. lzmir 18 L d ı · · B l'"k nın ı ~ltılmesı ıçın gum • ' - on ra e çısı ay 
t u \'e inhisarlar veka.letince bazı Fethi dün Ege vapuriyle lstanbu-

Zelzele yerinde he
yecan yatışıyor 

Yıkllan yerlerin imarı için esash 
•a.slar teıbit edilmektedir. la hareket etti. • tedbirler ahndı 

h ~i:zde gümrük komisyonculu • il Erdek, 17 (Hususi) - Zelzele 
lerd undutunda diğer memleket· Görünüşe aldanmayın! ıı araaıra qevam etmekle beraber ai 
t•~·en çok farklı olarak te,ekkül 1 ld "b' . nirler kısmen yatışmıştır. Fakat 

'-llll§ \' .. l . . Evve ce o uğu gı ı şımdi de 
l!tı .. e oy e devam edegelmıştır. Türkiyenin en muvaffak geçen akşam iki sarsıntı hissedi • 
gu!u~klstanbul ve Haydarpa,a kumaşı lince halk tekrar evlerinden fırh-
)a.palii ha! müdürlüklerinde i, . yarak sokaklara döküldü. 

~"en k~mısyoncu, maiyet memu- HER EKE Adadan alınan haberlere .. 
ı. mustahdem adedi hine ya· gore 
~ll:ldır B yeniden iki ev yıkılmıştır. Maa· 
~· • undan başka tüccar ko· 

lS}'oncu na • I • d fabrikawıda )ıpılır mafih yıkılan evler evvelki zelze-
d.. mıy e tıcaret o asın·ı ;ı. ı d 1 1 d 

"'ll 111\iaaadeli bir zümre ile hiç SAuLAM. ŞIK, UCUZ e e sarsı an ar ır. 
(l>evamı 6 mcı da) ~ Burada günün en mühim ve • 

yegane mevzuu zelzele ve 
yaptığı tahribattır. 

onun 

Denizden bir motör sesi duyul

duğu zaman adalardan ve mülha· 
kattan gelen haberleri almak ve 
yzıt·ahları görmek, bildikleri hak

kında malumat almak maksadile 

herkes den;z kenarına ve iskeleye 
üşüşmektedir. 

Felaketzedelere yardım husu • 
(Devamı 6 mcı da), 

me girerken Yunanistanı da birlikte 
almak istemektedir. Esasen Masilya 
cinayeti hakkında Cenevrede karar 
alınırken Yunanistanı kendisine refik 
almış olan Türkiye, A vosturya istik· 
lc'Ui meselesinde de Yunanistanla bir· 
lilde hareketi düşünmektedir. 

Şimdiki halde vaziyet bodur. Fa .. 
kat zamanla muhtelif ve müteaddid 
istikametlerde inkişaf edebilir.,, 

Atinada çıkan hükfimet taraftan 
Katimerini gazetesi de diyor ki: 

"M. l\taksimos Cenevrede toplana
cak Balkan misakı devletleri konse
yine reislik yapmak için dün akşaın 

yola çıkmıştır. Roma anlaşmalan ve 
küçük antant devletlerinin bo anlaş • 

(Devamı 6 mcr da) 

Borjiya -1 
Borjiya 
Borjiyaı 

HABER Mlşel Zeva
ko'nun bu .evrensel 
eserini güzel bir 
tercüme ile resimli 
olarak okuyucula
rına verecektir. 

16 ncı asrın en muhteşem se
fahat alemlerini, en kanlı ve 
tüyler ürpertici vakalarmı, en 
büyük kahramanlıklarını 

Borjiya 
da alaka ile takib edeceksiniz. 

PEK YAKINDA 
\. ,, 



2 

Havalar müthiş 
soğudu 

Kızdırmak köprüsü
nün lkt g6zil yıkıldı 

Kars, 17 (A.A.) - Mınta -
kamızda soğuk hava dalgası bü -
tün tiddetile devam etmektedir. 
Bu yüzden ille mektepler iki gün 
tatil edilmişir. 

Muğla, 17 (A.A.) - Yakın 

dağlara çok mikdarda kar düt -
müıtür. Muğlaya, fasılalı olarak 
sürekli yağmurlar yağmaktadır. 

Denizli, 17 (A.A.) - İki gün· 
denberi yağan yağmurlar bugün 
karla karIJık bir halde düt • 
mektedir. Dağlar karlarla örtü -
lüdür. Sıcaklrk derecesi aıfırın Üs· 
tünde 3 derecedir. 

Bafra, 17 (A.A.) - Dün ak -
· tam bir kamyonun geçtiği sırada 
Kızılırmak köprüıünün iki gözü 
yıkılmııtır. Köprüniin tamirine 

batlanmıı ve münakalat muvak • 
katen durmuttur. 

Rıhtım, boğazlara 
kadar uzıyacak 
Ankara, 18- Okonomi Ba. 

kanlığı lstanbu\ limanının genit -
letilmesi hakkında bir proje ha • 
zrr1ı:yarak diğer bakanlıklara gön
dermi!tir. Bu projeye göre İstan
bul rıhtımı 1940 senesine kadar, 
tedricen Boğazlara kadar uzaya -
cak, ve büyük vapurların yanata· 
bileceği tarzda anleri temizlene -
cektir. 

--0--

Buğday işi 
Ankara, 18 - Ziraat Bankaaı 

mnum müdürü Bay Kemal Zaim 
düD'cıehrimize geldi. Zirat Baka
nı. Ba'.y MUhlW.Ziraat bankasına 

gelerk Bay Kemal Zaimle uzun u
zadiya konuttu. lstanbu1da yapı • 
lan buğdı.y satı§ı raporu yann bu
raya gelecktir. 

--o-

Sinemalar ve Darlll
aceze vergisi 

Ankara, 18 - Sinemalardau 
Darülaceze vergisinin kaldırılma
sı hakkında rapor İçbakanlığmca 
tetkik edilmektedir. 

Sinemalar yerine kahvelerden 
vergi alınması hakkındaki fikrin 
önümüzdeki Hazirana kadar tat -
bik edilmeefne imkan görülme -
mektedir. Bu takdirde yeni bir 
kanun çı'karılacaktır. 

--0--

Blr sinemada 
yangın oldu 

MontreaJ, 17 (A.A.) - Sine -
mada çıkan bir yangında bet ço • 

cuk ölmi:.~ ve dokuz çocuk1a 3 İt· 
faiyeci ağır surette yaralanmı§tır. 

-o-

Havanada Urfi idare 
illn edildi 

La Havana, 18 (A.A.) - Bü -
tün Kuba' da örfi idare ilan edii -

· miftir. Hükfunet bu kararı teker 
mahsulünün korunması için al-
mı§ln'. 

Şeker kamışı tarlalarında ve 
teker fabrikalarında yapılacak 
bozum hareketleri çok ağır ceza 
ile karıılatacaktır. 

Oldukça mühim miktarda ıe -
ker kamııı tarlaları yanmaktadır. 

--0--

Metr Salem'in 
muhakemesi 

Ankara, 18 - Metr Salem mu
hakemesine dün devam edilmiı • 
tir. Evvela Zonguldaktan getirti -
len Kemal Galibin ifadesi okun -
muttur .. 

'' Italya. on iki· adalıları 
serbest bırakmalıdır,, 

Alnıanya zavalhlar yabancı zulmuna uğra 
Sarın askerlikten mak için bir şey yapmamışlardır 

18 tkindklnun 1935 

"Ben ona para 
vermem,, 

iki sarhoş ayrı ayrı 
lokantayı alt üst etti 

Dün gece biri Cibalide, diğeri 
Balatta olmak üzere iki sarhoıhık 
vakası olmuştur: 

Hüseyin Ali isminde bir adaJO 
dün gece Fenerdeki meyhaneler • 
de içmif, kendini bilemiyecek de • 
recede aarhot olduktan sonra Be1 
oğluna gitmek üzere yola çıkmır 
tır. 

tecridine razı •• 
Cenevre, 17 (A.A.) - Uluslar 

kurumu koıueyi, Bay Laval, Bay 
Eden ve Bay Litvinofun söylevle
rini dinledikten sonra Sarre hak -
kında yapılmıı olan anlatmayı tas 
dik etmittir. Bu anlatmaya göre, 
bütün Sarre, Versailles muahede -
sinc!e yazılı tartlar dahilinde, ya· 
ni garri aıkerl kalmak üzere 1 
maTt tuihinde Almanyaya verile
cektir. 

Yunanlstanın eski erkdm harblge 
reiıl General DUımanla ge~enlerde 
bir makale neırederek ltalya ve 12 a
da meselesinden bahıetmJıtl. General 
Düımania yeni bir makalealnde ayni 
mevzua dönerek diyor kL: 

olniak üzere elde bulundurmanın Hüseyin Ali Cibaliye kadar yii
f aideaiz bir ıey olacağını aöylüyo rümÜf, fakat yolda yemek yemeli 

Uluslar kurumunun komitesi, 
Fransız ve Alman hüldlmetleri ve 
Sa11re hükUmet komisyonu ile mü

zakere ederek rejim deği§mesi i -
çin lazım gelen tedbirleri takarrür 
ettirecektir. Eğer 15 Nican tarihi
ne kadar bu tedbirler hakkında 
Lir karar veril:y:ıiyecek oluna, ko
Mite uluslar kuruinu konseyine tek 
liflerini bildirecek ve lazım gelen 
kararları uluslar kurumu alacak -
tır. 

Hadiseler 
Sarbruk, 17 (A.A.) - Havas 

muhabirinden: Sınırda bir hadise 
olmuttur. HükUmet komisyonu· 
nun Fransız kaynaiından haber al 
dığına göre dUn gece kendilerini 
tehlikede zanneden Sarda Ondin • 
gen mıntakası çiftlik sahiplerin • 
den bazdan, Fransa toprağında 
Simbahmühme'ye sığınmıılar, son 
ra da tekrardan Sara dönmek ister 
ken, üniforma giyen be, kitinin 
tüf ek ateıi ile karşılanmıt1ardır. 
Bereket, hiç birine bir şey olma • 
mıştır. Fraıuız jandarması tahki -
kat yapmıt ve atılan kurtunlarm 
Fransa toprağında kovanlarını 

bulmuştur. 
Sarbrüken, 17 (A.A.) - Sar· 

da gece bazı hadiseler olmu§tur. 
Noykirhen'de bir tüccar üç kiti ta 
rafından yaralanmıştır. iki ki!i ya 
kalanmıt ise de, tüccar kendisine 
tecavüz edenlerin bunlar olmadığı 
ru söy'lemittir. 

Sulzbah' da, otuz kti komünist 
lerin merkezi ôlan kahveye ıığm
mıtlardır. 

Futlingen'de, Statüko lehine 
rey vermİf olanların evleri taşlan• 

Türkiye on iki ada kartıaında
ki kıyılara olacak herhanıi bir la· 
arruzu geri püskürtmek için her 
türlü ~edbiri almıı bulunuyor; bu 
muhakkaktır ki bu kıydara çıka
rılmak istenilen bir diifman or • 
duıu pek büyük bir mukavemete 
çarpacaktır. Olabilir ki büyük bir 
devletin ordusu bu mukavemeti kı 
rabilir; fakat ıunu da unutmamalı 
dır ki anıızın karaya çıkacak bir 
dütman ordusu ıilihl~ıt ahali
nin hücumuna uğrayacaktır. Ne. 
tekim 1919 • 1921 yıllarında Ana 
doluyu iıgal ettiğimiz zaman bu 
aha1inin "çete" adıyle yaptıiı za
rarlan maaleaef tecrübe etmİf bu· 
lunuyoruz. Anadoluya girmek iı -
teyen bir yabancı ordunun pek bü 
yük ıüçlüklere uğrayacağını biz 
temin edebiliriz. 

ltalyanların bu adaları ~Herin.
de tutmaktaki maluatlarınm mut
laka askeri bir hareket için olma
dığı kanaatinde bulunuyoruz. Bu 
on iki ada olsa olsa bir düşman do 
nanma.aına kar§ı bir taarruz iiHül
harekesini tqkil eder. Fakat ltal
yanm üsaübahri olarak baıka yer
leri de vardır. Siragüza yahud Me 
sina, Tunus ve Sicilya araamdaki 
boğaza karıı pek müsait ve pek 
emin bir üssü bahri olabilir. Biz, 
pek küçükler, büyük ltalyayı ida
re edt.n1ere ders verecek değiliz; 
y3.lnız Akdenizin tarkında hare • 
kette bulunacak olan bir yabancı 
donanmaya bu adaları üuübahri 

mıt ve camlan kırılmııtır. 
Almanya ••kert tecride razı 

Cenevre, 17 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: A1man hükUmeti, 
Sara V eraay muahedesinin asker • 
likten tecrid maddelerinin tatbiki 
için prenıib itibarile hiç bir itiraz 
yapmamaktadır. Dün aktam veri· 
len bu haber memnuniyetle kartı· 
lanmııtır. 

[ Sabah ~azeteleri ne 
" Eder tedviri alem bir mekinin 

ruz. 
Doğrudan doğruya denizciliğe 

ait olan böyle bir nazariyeyi orta· 
ya atmak bizim gibi eski ukerlere 
dütmeue de, Garpten Şarka ıe • 
lecek olan bir dona·nmayı Tunus 
ve Skilya uasmdaki boğazda me
r,etmf'nin daha kolay olacağını de 
niz itlerinden anlamayanlar pek 
güzel görebilirler. Zira Akdenizde 
ki mF-nf aatlerini korumak için mü 
dafaa itlerini yalnız on iki adaya 
hasreden bir donanma, İtalya aa
hi'llerinili herap olmasını kolaylq 
tırmıt olacaktır. Akdenizin tark 
havzasında bulunan ve on iki ada 
dan gelecek ltalyan deniz kuvvet 
lerinin tehdidi altında olan bir ya 
bancı donanma her ıeyden evvel 
Yunan denizindeki ltalyan deniz 
teaiaatmı ve kuvetlerini tahrip et
meyi düıünecektir. 

İtalyan deniz kuvvetlerinin, 
hem Akdeniz tarkında, hem Yu -
nan denizinde, ayni zamanda ha
rekete geçecek kadar kuvvetli ol
duğunu dütünemeyiz. 

iste bu görüt noktaları ile, on 

L1<i adanın İ§galinin ne ltalyan u
keri ıiyaaeti için, ne de imzaladı
ğı müsalemet misakına göre ı:ul
hü ~vvetlendirmek siyaseti için 
bir menfaat temin etmez. 

Yirmi senedenberi on iki adayı 
elinde tutan ltalya, büyük ltalya, 
kendisini İ§gale sevkeden fikirle· 
ri yeniden tetkik ederek ve tarihi 
hatırlayrak, bir yabancı zulmüne 
uğramak için hiç bir ıey yapma· 
mıı olan zava1lı on iki adalıları 
ıerhest bırakmalıdır. Maamafih 
diğer büyük devletler gibi bir gün 
ltalya da bu lüzumu hissedecek · 
tir.,, 

~~--------------~--
Dış işleri bakanımı

zın zlyaf eti 
Cenevre, 17 (A.A.) ·- Bay 

Tevfik Rüttü Ara.a bugün konsey 
arkadaı1arma bir öğle ziyafeti ver 
miştir. Ziyafette Bay Laval da bu 
lunmuştur. 

diqorlar? 
kuvvei • 

azmı .. ,, 

unuttuğu hatırına gelmif, heınell 
vapur iskelesi yanında bulunall 
q.çı llyasın dükkanına girmiıtir• 
Saat on iki olduğundan tas keba'" 
bı, "kızartma gibi yt:~kler kal• 
mamıthr. Hüseyin Ali bir türlü i• 
le plav ve tatlıdan ibaret bir ye -
mekle karnını doyurmuf, iJ part 

vermek safha.ama gelince: 

- Ben et yemedim. Ona pa • 
ra vermem diyerek borcunu öde • 
mekten çekinmiftir. AtÇı paraaıi'I 
almakta ı•rar edince Hüseyin Ali 
yerinden kalkınıt, dükkan içind• 

ne kadar tabak ve tuzluk v.....

hepsini yere atrb kırmağa batla -
mıJbr. 

Sarhoıun daha fazla zarar ver• 
memesi için aşçı Ali feryadı ko .. 

parrın§, yetiten zabıta memurları 
Hüseyin Aliyi yakalıyarak kara " 
kola iÖtürmüşlerdir. 

ikinci vaka da Balatta Mür -
ıelpaıa caddesinde aeçmiştir. Ga-
latada kahveci Arab Kadri ile al"". 

kadaıı kolaç Feyzi Balatta: bir af'" 

kada~larına gitmiıler evde bulaio" 

yınca rastg~ldikleri yerlerde ka " 
fayı tütaülemitlerdir. iki sarhot 
son olarak Jakrn lokantasına gir• 

mitler, kabadayı olduklarını göı • 
termek i İJJ, önlerine gelen miif ' 
terilere dayak atmıtlardır. 

Dayaktan korkan bazı açıkgöı 
müşteriler de fırsattan istifade e
derek ıavuımutlardır. ZararıO 

her dakika arttığım gören Jak he
men zabıtaya koşmuş, iki kabad•" 
yıyı yakalattırmıştır. 

Kömür çarptı ve UJdtl 
Çamlıca kız orta mektebind41 

gece bekçilerinden 33 yaşında 0•'" 

man oğlu Salih dün mektebin h•· 
mamına yıkanmak üzere ginnİfı 
içerde kömür yakmıştır. Köınilt 
Salihe çarpmış, hareketten kesil • 
miştir. 

Neden sonra işin farkına varıl• 
mı~sa da Salih ölümden kurtarı
lamamıştır. 

Beygir eti pastırmıı 
olacakmış 

KURUN - Asım Uı bugünkü baı • ı leri maliye iılerlnde de talUi oldular. , Yazı ıöyle nihayetleniyor: Karagümrükte Zeynel Ağa ,o' 
ycuısında lstanbul belediyesi tarafın Bu i§i en çok Ba11bakanın ordu ku· "Bizim Namık Kemalin de "eder k .. d 1 5 .. 1 viır' 
d K - b ı. ı· ·1 ·· · 1 - t d .. • 1 bi k. . ı t . agın a ame e u eymanm e an araagaç mez a • .ıasına ge ın en nıandanı ozenıne borçlu o dugumuzu e ı:ırı a em r me ·ının :uvve a:nıı,. lı 

otomatik basküllerin iyi işlemediğini, biz bilyaruz. Şimdi bu talili maliye sözü meşhurdur. Hakikaten iman de araıtırma yapılmıf, gevre. 
bundan dolayı luila lıagrnn üzerin· kavrayış ve anlayış bakımından da kuvveti ile ne cebir, ne i.Btibdad, ne 1 pastırma yaprlmak üzere keıilııı•f 
den alınan vergilerin lı.ilo ile değil, l§te devrin istediği ince t'' yüksek ma tüfek, ne de zırhlı başa çıkamıyor. kırk kilo beygir eti yakalanmrttıt'• 
baş lıesabUc alındığını söylüyor. A· kine olmağa doğru gidiyor. Bu yolda Bütün bu maddi kuvı·etlere kalb kuv- E l .. d d'l . l y•• 
sım Us bu işin böyle sürüncemede ka· gerçek adımlar atılmıştır.,, vetl, iman kuvveti ergeç galebe çalı • ter musa ere e 1 mıt, suç u 
lacağırıa basküller ne kadar nok$an JllLLIYET _ Ahmed Şükrü Es yor.,, kalanmıttır. 
veya fazla tartıyorsa bu miktarı nıec- mer bugünkü baıyazısını bugün baş· ıiKŞAM - Saylav seçimi bugün 
nıudan tarlı ı·e11a ilcive etmek suretile lıyacak olan saylav seçimine tahsi.B barlıyor serlôvhalı yazı bu sefer ka· 
lıalleııllcbilcceğine emindir. etmiştir. Yazısında intihabın elıemnıi· dınların da intihaba iştirak edecekle· 

CUMHURiYET - Yunus '/\'adi yetinden blıscdiyor. l'e bütün yurtla§ rini mevzuu bahıederek bunu büyük 
"Maliycmlzdc gerçel• dilzcltme adım· lan reylerini kullanmak için teşvik bir memnuniyetle kaydediyor. Ve lıer 
ları,, serlcivlıalı başyazısında maliye ediyor. kesi Halk Fırkası namzetlerine rey 
işlerimizden rızun uzadı11a bahsedi· ZAJJJAN - "inanma kuvveti,, ıer· vermeğe davet edigor. 
yor. Ve son zamanlarda Avrupadan lcivlıalı gazı Sar ifinin halledilmesin· SON POSTA - Son zamanlarda 
miita/ıassıs getirmek suretile başlı- den bahsetmektedir. Bu işin ister gümüş liraları taklid etmeğe üzenen 
yan ilerlemeyi maliyemiz hesabına Fransa, ister Almanyaya kalmaBı bl· iki kalpazanın vaziyetinden baluedi· 
büyük bir mcmrıunigetlc karşılıyor. zinı için müsavi olmakla beraber hak· yor. Ve büyük bir akıl ve emek iıi o. 

Yazı şöyle bitiyor: lı tarafa kalmasının ne de olsa bizi lan kalpazanlık yerine bu adamlar 
"General ismet lnönünün hükumet sevindirmiı olduğunu ilave ediyor. baıka sahalarda çalıınuı olsalardı in 

--o-

Kemalpaşa kazasın"' 
da yangın 

İzmir, 18 - Kemalpaıa ka:ı•: 
sında bir yangın çıkmı§, iki ev, i1'1 

dükkan, bir kahve yandıktan .atı• 
ra yetiten lzmir itfaiyesi tarafıll -
dan söndürtılmüttür. 

w:u 1111111 .......... Qlll'lllffl'-lll"'"'"ıınttım:m~ 
sanlı6a ve kendilerine daha f a11tlor 
olurlardı dluor. 
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~enim q&üŞüm: 
HABER - Akıam Postası 3 

Sovyet ressamlan- Palavra şampiyonu 

. nı serg·si 
Bır resiın münekkidi olamıya- Faizci er KAP ALI 

~ıt•ınıbiliyorum.Lakin, gazeteci, : e 5 rafla çarşı esna• 
dı assa gazete kronikçisi her §ey-

~n bahsetmek salahiyetini ken- • ı b k 1 ğın f 1 te 1 a-ş da b k dınde görür. Çünkü bizim ihtisa- Ukonom a an ı - Satılmaktan aş a 

Büyükada 
vapuru 

' 111112, her tleden çalmaktır! ca teftiş ettiriliyor bir işe yaramıyor 
B~n de, ellerimi cebime soktum lstanbulda bulunan Okonomi Çarşı yıkllmak Mülga Seyriıefain idaresinin 

~e bır mütehassıs sıfatiyle, Fm- Bakanlığı müfettişlerinden Bay İ hl•k . d .? 928 senesinde lngiltereden aldığı 
•1klıda, Güzel San'atlar akademi- Nahid, ini olarak, lstanbulda fa- e 1 esin eml . meıhur Büyükada vapuru iki se-

'1nde teıhir edilmekte' olan Sov- izcilik, tefecilik ve sarraflık ya- nedenberi i~e yaramadığından 
Yet t~asamlan sergisini gezd~ panları teftişe ba§lamııtır. Bu ne- Gittikçe tenhalaştığı Haliçte atıl bir vaziyette durmak· 
. Elııne sunulan minimini risale- vi iş yapanların defterleri ve yap-. iddl ediliyor tadtr. Verilen mal1llnata göre A· !1 aldnnsa da okumağı sonraya bı tıkları muameleler gözden geçi- a kay idaresi alındığı zaman kendi· 
~tıın. rilmektedir. Evvelki sene tefeci- Kapalı çartmm bazı kısımla- sinden adeta bir kruvazör gibi 

!)" Sergi, binanın üç salonunda ler tasfiye edilerek bunlardan fa- rında son yağmurlarla bir çok bahıedilen, ıaatte 15 mil yapaca-
•Ost ·ı · l dükki.nlarm sıvalarında çökme· ·dd' ı f k d h ı· 

lerı mektedir. ızci ik yapabilecekler teıbit edil- ğı ı ıa o unan, a at a a 1te ır 
r • • ·b ler olmu•tur. Bu hal ıöylendiğine l b' · d w l k :ıerı girer girmez, fU ıntı aa miıti. Bu itibarla timdi yap~lan .. b"' ~.k 

1 
l • ld w 

39 
ge mez ır ıte yarama ıgı an atı· 

aeıldnn: kontrol çok kolay olmuıtu~ gored uybu .ze ze enın. o ugu.. .. lan bu vapuru ıatılığa çıkaracak-
- B R d k S t B f . l . .. k d .. sene en erı tamır yuzu t 

t en us ya ay en ovye u te tış er üç gun a ar sure- .. . K I tr · 
tıa:ı-ı b • h • ti . . . I . • d gormıyen apa ı çartı es- AJ d d L nd .1 1 ...... .ı..ı annın arız ususıye erı cektır. Bu teftış er netıcesın e k ku kt d H .. b m ığı esna a o ra ı e r-
~nlı d • •1 nafmı or tma a ır. atta u- f B k 
"" Ve cansız mevcu atı tablola- usulsüz muamele yapan faızcı er landa arasında ıe er yapan üy 
· ına h-1- gün Kapalı çartıda sıra, sıra gö • l b l 40 d k" 
b ' UKikattekine hiç benzemi- tesbit edilirse bunlar İ§ten mene- adt\nm Adayı atan u a a ı-
J'en b' rülen kapalı dükkanların bu çök- d l d lik .~r .~e.kild. e geçirmekti. Kübist- dilerek mahkemeye verilec. ektir.. kada bağlıyacağı ümit e i iyor u. 

, fut 1 k 1 D f b k 1 me korkusundan kaçanlara ait ol- Halbuki vapur yandan çarhlı ol· 
ka)L urııt ı o m~m ekette §aha • iğer tara ta~ a~ı tmse erın duğu anlaıılmaktadır. Bunun ne-
1) •• l\lllı§b. Halbukı, bu resim ser- faızle para verdıklerı, fakat bu duğu için ilk gelişinde bu seferi 
~ıaı hiç d .. l 1 l . . 1 k • • f • . d ticesi olarak Çarşı günden güne bir buçuk saatte yapnuı sonraları 
k\iı, • e oy e eser erden tetek- muame eyı gız eme ıçın aızı e bo•alma.ktadır. Fakat buna muka 

etmıyor. verilen paranın üzerine koyarak :ır da gittikçe yolundan kaybetmit· 
N· k bil lstanbulun bu en iılek ticaret 

, 1 ıte im sonradan, elimdeki ri- senedler yaptıkları anlaşılmıştır. . . ta • . . . h' b' h k t ti. 
a~· eyt tetkik edince, bunların "re· Bu hususta da tahkikat yapılmak- .yennlmın mktın dıçın Ç1~.nI;.. ~re ~ Akay idaresi diğer yandan 

çarhlı vapurları da kadro harici· 
ne çıkarmağa karar verınittir. 

l&t,, Sovyet d yapı ama a ır. u u . apa ı 
ll ressamlan olduğu- ta ır. • · · · bb'. d \l gördü ---o.- çartmm tamırı ıçın teıe us e e • 

So\1ye:1Birli . .. l k d f i cek hiç bir makam yoktur. 
ltaı d . ğiyle dıp.rı ulkeler Tems a a em s Bu hususta kendisile görüşen 
kurı: akı kültür münasebetleri etrafında görüşmeler bir muharririmize Çarşıda dük -

u Yalnız b. d ... 1 b .. t.. "" .\\'ru ıze egı, .u un Şehrimizde bulunan Kültür Ba- kan sahiplerinden Bay Sami 
teıhi:aeyttaı· db~ tabloları gönderib kanı, Memleketimizde bir temsil Hamlacı demiştir ki: 

r ıgı . . . I k 
ltıu?; da ıçın, ııma om~u- akademisi kurmak mevzuu üze- "-Görüyorsunuz ki Çarşı muh-
" nıodern. • . ltm 
g1nan . . ısm ısmı a a ıı- · de dün bir toplantıya riyaset e-t telif yerlerinden çöküntü yapıyor. 
)"""'• acaıblıkl . d .. ·ı r t rın 
ıgın rea erın egı ' rea 11 • • bazı kararlar ahnmı1.tır Çar1.ıdaki dükknnlann ıahipleri d' llıen h" . mıf, 'S' • :r 
ıldiği d h llnaye ve sıyanet e· Kültür Bakanı Ozmen Kültür muhteliftir. Bunların da bir araya 

~a, bütü:rs~I ~n~akı!1111!bor. Fidlh~ki- genel müfettiılerinden Bay Reşad gelerek bu muazzam iti başarma· 
~~~et h gı, ın a tan ogan Nuri, orta tedrisat müdürü Bay F k b 0 

terk ayatını fabrikaları müı- .. 
1 

•• .. B E ğ lanna imkan yoktur. a at ır la· 
t e çiftlik) .' b h . lil 1

• Haıan Yuce , reJısor ay rtu • raftan da Çarşı elden gidiyor. Gü-
llt I erı n rıye erı, aı- h . k .. B J ·ı G r eri, :miti ' . l rul Mu sın, a tor ny smaı a- nün birinde lstanbulun bu en ka-
\>e f nglerı, çarpıtma an, l"bl .. .. .. t•· 

erdin h .. . 1 ı e goru§muş ur. labalık yerinde belki de yüzlerce 
)e,,,,· • ususı ya§ayı§larıy e, K""ltü' B k t ·ı 1--d 

••I tıp} · u r a anı, emsı aıw. e- ki§iyi birden kurban vermemiz ih 
b crıyle canlandırmaktadır. . . .. . d k' .. ·· l d · 

• 'lUn .. b . • " k mısı uzerın e ı goruşme ere aır timali hiç te uzak bir •ey deg"' il-
"ı}' • ragmen.ı u ıçtımaı e se- 1 .. l • · :1' 

L et ıçind t L" ··ı.. b. şun arı soy emışlır: r. dir. Bizim hatırımrza buna karıı 
~d e, aoıatten o u ta ıate "T .1 k J • • • A k h ar Ve esk' d k ı · l" em8t a a cmısının n ara· bir tedbir geliyor. Maili inhidam 
'Lallelerı"ne kı den da. ~a ıs baml mda- da, derhal temsiller ıJerebilecek ıqlll 

1 
a ar ıger ıu e er e d b .. _, binaların yıkılması ifiyle meııul 

a edi} · · ve aynı zaman a " ~u.- olmak belediyenin İllidir. V a.kıa S memıştır. l b • · k :r h ergi b d.... da ta e e yetı§tırece mret· belediye bu tekilde binalan yıktı-
ı.il.yli kaı'abeanl kt&ezSıgımt. zakman te kurulması esasını teıbit '\il.d ı ı. em ın pe 0 rarak itin içinden çıkar ama Ka • 

ar ettik. Bunun kadranına vesair 1 • • b d"" .. • ta;; ınerkezde bulunmamasına pa ı çarıı ıçın unu U§unemeyız. 
1::ıotııe masraflarını ih!iva edecek talsila- B ı d' · b • h f !tt ,... n, münevverlerimizin, kom- e e ıyenın u eserı mu a aza 

ltt' .... ernleket an'atma gösterdik- tı, bir iki gün içinde, gene arka- etmesi §ehrin orijinaliteıi nokta -
t!lt~ fağbet ve alaka beni memnun da§larla kararlCl§tıracağız. Bu e· 1ımdan da. lazımdır. Eğer beledi• 

1
• •aa içinde yiirümeğe ça1ıfacağr.z.,, ye hepimizden Çar§mın tamiri İ· 

• • • • • • • üstaddır. :Resaamlık tecrübesi çin bir para tahsil eder ve bunun-
1' ab} 1 . d hayli eskidir. En ince ı· •lenmı· • la Ç8J1ı tamir edilirse bu ınühim "ar o arın üzenn e numaralar :ı- ~ 1 l 
· En f 1 tablolar irinde, realistlig""ın aynı· İf te baıarı mıf 0 ur.,, itılll az a gözüme çarpan, ho- :r 

},~ giden tabloların, - bunlara zamanda ne kadar enfusi olabile- -----0-

litQ tak - intibalarını kaydet- ceğini gösteriyor. Sevgilisini Uldilrmek 
~i ·Sonra, intibalarımı, risalede- Vilyams, §İmdiye kadar bilme- istey 80 genç 

ltıalUınat ile karşıl~ıtırdım. diğimiz fakat görür görmez, ho .. 
Peır y d 

0

g d bulduğumuz yeni renklerle bizr lıt ov o kin'in 191 e yap-
ı,~ sabah portresinde, Rus çizgi- mevcudatı gösteriyor. 
ı Yle Af 'k k h Bogoradski, bahriyeli tiplerinı Qit- • , rı a renklerinin ço O! 1 
d lttıtizacı var: Volga kıyılarm· ve işçi kadınlannı, bütün ruh ve 
' dol tekil temsilleriyle anlatmakta, ke 

ha.ti aıan ~essam, Afrika ıeya- mal gösteriyor. 
~b .. l'apnııı ..• Böylelikle, uluslar D k A · 

"'411 'h eyne a leksandr'ın ıivil 
llh. • Zı niyetini kıtalar arası zih- ·ı k 

,/'et tayyarecı i eseri, serginin realist 
~tne adapte etmit oluyor. likten belki en uzak eseridir. Fo 

~ .... iajaki Georgi, sergının •Üp· k "Akl k ~ıı :I' at, arın er 8.nıharbiyesindc 
:t'ttıd en alakayı calib ressamla- bir inkılabçının sorguya çekiliıi,. 
~tc an biridir. işçiler için açılaiı gerek kompozisyon, gerek bir ro
•a.n~ dersleri resim §ubeainde ilk man tafıilatiyle tiplerin ta~lili ci
)~~tt terbiyesini v.lmİf. 1919 da hetinden harikuladedir. 
fitle 

1
• boyaya baılamı§. Duvar a- Efimov lvan'ın da bakırdan 

leılt~ Yapını§, amele klüplerinin hindisini beğendim. 
dırı1 ·:~tını yapml§. Sonra istida- Fakat, Lebedeve Sara, Çayko, 
ll\~1\ orerek, onu, ltalyaya ve Al- Muhina, Saryao, Samohvalof, 
~. l'aya dolaşsın diye yollamıı- Kuprin, Geraaimof da ~üphesiz, 

...., kıymetli ressamlardır. 
f •anı . l§ltx aınıyle Sovyet §eraitinden Bu sergi, dost ve komşu Sov-
._ tan bu . . 
"~lt h·· ışçı ressanun eserleri yetlerde yalnız maddi san' atın de-
Qil~,;l'iik bir alô.ka ile tetkik e- ğil, manevi sanatın da pek yüksek 

l! e değer. lere çıktığını bize isbat etmittir. 
rodski lsak, tam manaıiyle (Vl·nO) 

Sadettin ve Fatma 

Bir müddet evvel Pangaltıda 
metresi Fatmayı, kıskançlık yü
zünden, yedi yerinden yaralı;ya
rak öldürmeğe teşebbü:s etmekten 
suçlu Balıkçı Sadettin hakkında
ki karar c!ün ağır ceza mahkeme· 
sinde verilmiştir. Geçen celsede 
Fatma, davasından vazgeçmiıse 
de hukuku umumiye davası ıu'kut 
edemİyeceğinden muhakeme de
vam ebınittir. Sadettin on yıl ha
~is IatacaktD'. 

Sahte bir memur 
Pangaltı zabıtaıı, o civarda 

kendisine idarei hususiye memu
ru aüsü vererek bazı dükkancılar· 
dan para toplamak ve lııtefo adın 
da birinden yol parası diye altı 

lira almaktan suçlu Aziz Nuri iı
minde birini yakalayıp adliyeye 
vennittir. Aziz Nuri, dün dördün-
cü müstanlik tarafından tevkif e
dilmİ§tİr. 

--o-

Şampanya kaçakçı
lığı davası 

Vpurculuk Şirketinin Tarı va· 
puro. -da yapılan yabancı ıampan 
ya kaçakçılığı hakkındki duruf· 
mya dün Sekizinci lhtiıaa mah-

kemesinde devam edilmittir. Dün 
kü duruşmada Bay Ruıen ve Ba· 
hkçıyanın dokuzar ay, diğerleri
nin de dörder ay bapiılerini iıte· 
mittir. Duruşma, müdafaa ve ka· 
rar için yedi giln sonraya kalmıt· 
tır. 

-o-

Elektrik tarifesi 
Elektrik Şirketinin üç aylık ta

rifesini tespit için toplanan ko· 
misyon, kilovat saat ücretinin bu 
günkü gibi 15 kurut olarak kal-
masına liarar vermiştir. 

Karar lastik edilmek üzere An
karaya Bayındırlık Bakanlığına 

qönderilecektir. 

Y ann, Kadıköy Su Şirketinin 
tarife komisyonu toplanacak ıu 

11 
metre mikabı ücretini tespit ede
cektir. 

Robert Kollej 
kapanacak mı? 

Bay Abidin, dün, "Robert Kol
lej,, i Amerikadan himaye eden 
mütevelli heyetinin lstanbula ge
len mümessili, Mister Kofr'u ka
bul ederek izahlarını dinlemittir. 

Amerikalı Mister Kôfr, "Ro
bert Kollejin, son zamanlarda va
ziyetinin pek iyi olmamasından 

ve halbuki "Robert Kollej,, i ya

şatmak, kapatmamak niyetinde 
olduklan için, almmaaı mümkün 
bazı tedbirler hakkında Kültür 
Bakanımızın mütalealarından !s-
tifadevi araıtırmıotır. 

Geçen hafta Şikagoda palavra
cılar cemiyeti toplanmı§, pa
lavracılar senelik içtimalarını 
yapmışlardır. Bu münasebetle bir 
müsabaka yaparak 1935 senesi 
palavra tampyonunu da seçmiş

lerdir. 
Yeni §ampiyon şu fıkrayı anla- · 

tarak ıampiyonluğu kazanmı§tır. 

"Geçen hafta bir katıra bine

rek ava çıktım. Önce bir ada tav-
anı çıktı. O kaçtı, ben kovala· 
dım. O knçtr, ben kovaladım. Ni
hayet önümUıe bir uçurum ~ıktı. 
Tavşan durmadan uçuruma atla
dı. Tab:atiyle ben de katırla be
raber kendisini takip ettim. Biz 
katırla daha alır olduğumuzdan 

·hada daha silratle sukut ederek 
yere vaııl olduk. Bundan sonra 
havada daha siiratle sukut edere~, ı 
şanı armut gibi yakaladım.,, , 

l.ılman ve Rıhtım 
şirketi memurları 
Şehrimize gelmi_ş olan . Akça 

Bakanlığı Müateıarı Bay Faik 
tetkiklerini bitirmit ve dün akıam • 
Ankaraya dönmüttür, 

Bay Faik dün Liman umum mü 
dürlüğüne gelerek meşgul olmuş 
tur. 

Bay Faik dün gazetecilere de· 
miıtir ki: 

Hükömete devredilen Liman 
Şirketinin yüzde doksan hissesi 
Akçe Bakanlığınındı. Liman Şir
keti memurları, kendilerine lim:ın 
iılerinde vazife verileceğinden 

ödeme parası alamıyacaklardır. 

Fakat çalıştıklan yıllar ~mılığı 
.olarak inhiıarlarda olduğu gibi 
kidem zammı göreceklerdir. 

Tasfiye heyetinin verdiii rapor 
üzerine eski Liman Şirketi me-., 
murlarmnı Jddem meseleleri hak~· · 
kında bir kanun çıkarılacaktır. 

Liman umum müdürlüğü kad
roıu hazırlanmaktadır • Ya • 
~ında Bakanlar heyetinde konu· ,~ 

ıulacaktır. 

Kadro haricinde kalacak me
murlar çok azdir ve bunlara öde
me parası verilecektir. . 

--o-

Adliye koridorlarında 
bir kavga 

Dün akşam adliyede Asliye 
Üçüncü ceza mahkemesi önünde 

bir kavga olmuş, Kocamustaf a 
paşada oturan Sami adlı bir gen
ce bileklerindeki kelepçe ile vur
mak istiyen Mehmed adlı bir mev-

kuf orada bulunan Bahtiyar ismin 
de bir kadını batından hafifçe ya· 
ralamıttır. Kamgaya sebeb Meh· 
medin Samiden alacağı olması· 
dı~ ~ 

-o-

Ana oğul randevu
culuk \7apıyorlarmış 

Ahlak zabıtası memurları dün 
Beyoğlunda Anadolu aokağında 
23 numaralı evde randevuculukla. 
ve küçük ya§ta bulunan bazı kız

ları fuhşa tetvik etmekle geçinen 
Kalyopi ve Y ovan adında bir ana 
ile oğlunu, cünmü me§hut halinde . 
yakalamJllardr. 

Kalyopi 60 yaılarmdadır. Ma· 
dam Kalyopiyi, zaten bir müddet 
ten beri takip etmekte olan me
murlar, dün evine iki erkek ve iki 

kadın alırken ele geçimıitlerdir. 
Randevucu ana ile oğul, dün müd
dei umumiliğe teslim edilmi§ler
dir. 
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BÜYÜK DENıZ ROMANı 

in Yavrusu 
' Yazan: Kadircun KAf'LI 1\0 58 1 

levend'ler: "Karayusuf cezasız 
kalmamah!,, d~y a bağrıyorlardı 

Bir aralık gürültü birdenbire 
durdu. Bu sefer kulaktan kulağa 
'ısıltı1ar dolaştı: 

- Kara Yusuf son kalan suyu 
da kendine ayırmak için Sansar 
Osmam depoya gönderiyor .•. 

- Demek ki deponun bütün 
ıuyu boşalmış! .. Kara Yusuf bu
W\U yapar mı? .•• 

- Bu bir alçaklıktır. 
- Biz insan değil miyi:ı? ... 
- Bizim canımız yok mu? .•• 
- Vay piç kurusu t... T utalrro 

tu karatayı ! .. 
- Tutalım ... 
- Reise ıöyliyelim !... Eğer 

Kara Yusuf bunu yaparsa ceza
ıız kalmamalı! ..• 

Sesler gittikçe yükselivordu. 
lçl~rinden bir ikisi su depo

aundan gelecek olan Sansar Oa
manı kabahatin üstünde yakala
mak için kümeden ayrıldı. 

Ayni zamanda diğer levent
•er de yerlerinden fırlad,lar : 

Mademki herkes kendini dü
tünüyor, biz de biran evvel ma
taralarımızı dolduralım!... 

Yarı yolda, Sansar Osmanı 

elinde matarası ile yakalayan iki 
'rkaclaşa rastladılar. 

Zavallı çocuk neye uğradığı
. nı anlamamı~tı-

!ç1erinden biri ona u7.Un uzun 
bazı seyler ıormağa kalkı~tı. 

ı:· kin Sansar Osman biranda 
ıilkindi, etrafını çeviren levent
lerin arasından bir kertenkele gi
bi kaydı, Kara Yusuf'un kama
'"&sma doğru koşarak uzaklattı. 

Leventler kiifür savurarak su 
deposuna yürüdüler. fakat içle
rinden yalnız birisi kenarlara si
nerek, kendini gizliyerek Sansar 
Osmanın arkasına düşmü,tü. 

Zaten yalnız yıldlzların ve bu 
Jutsuz açık bir gök kubbes1nin 
aydınlattığı böyle bir gecede ko
lay kolay göze görünmek kab;J 
değildi. Kaptan köşkünde, Ali 
Reisin başucunda yanan mini mi 
ni ışık, ancak bir iki adım etrafı 
aydınlatıyordu. 

Sansar Osman kamaranın ka
pısına üç defa vurdu. Kapı açıl
dı. içeri girdi. Sonra çıktı ve ka
pı içeriden kapandı. 

Sansar Osman merdivenler
de kayboldu. 

Meçhul adam bir kaç saniye 
bekledi. 

Kapıya yaklaştı. Üç defa vur
du. Kapı açıldı. 

Meçhul adam içeriye doğru 

başını uzattı. Bir saniye baktı, 

içeriden, şaşırdınını anlatan in
ce bir ses duyuldu. 

Meçhul adam bütiin hızıyle 

hemen oradan uzaklaştı. 
Bir kaç saniye sonra ~u deoo

ıunun önünde top!anan leventle
rin arasında ağızağıza yeni bir 
'•sıltı dolaşıyordu. 

-Gemide bir kadın var! ••• 
-Nerede? .• 
-Kara Yusufun kamarasın-

da ..• 
- Demek ki o suyu ona götü

riiyorlarmış .• 
- Kara Yusufun gözleri onun 

'çin hep gerideymiş ... 
- Biran evvel doğruca lne

bahtıya dönmeyi bunun için is
-..ıoiı f. •• 

- Bunun için aık ıık kamam-

sına kapanıyordu! .•. 
- Glorya ile dövüşmek te is

temiyordu. 
- Bu bir alçaklıktır. 
- Uğursuzluk neredeymif, 

gördünüz mü? ... Gemide bir ka
dın!... işte bizim başımıza bu 
belayı açan yalnız budur. 

- Bir korsan gemisi için, ka· 
dından daha uğursuz bir teY 
yoktur ... Gemiye kadın girdi mi, 
ölüm girmiş demektir. 

Hepsi de dişlerini gıcırdab
yorlardı. 

O zamana kadar çektikleri 
zorluklar, tattı~;lart yenilme a
cısı, onlara bu kadar acı gelme
mi, ve onları bu kadar kızdır

mamıştı. 

- Kara Yusuf bu alçaklığı 
yapsın ha!. .. Bu yarahlar, gemi
nin bu hali, bizim susuzluğu· 
muz, bundan sonra vereceğimiz 
kurbanlar, hep onun yüzünden ... 
Ahhh ! ... Asmalı onu ... Onun yü
zünden kırılan direklerin birine 
sallandırmah ! ... 

Suyu, susuzluğu, çektikleri 
zahmetlerle vücutlarındaki ya
raları, ondan sonra ba,larına 

gelecek olan!arı hep unutmuşlar
dı. Gözlerinin önünde bütün bun 
lara ıebep olan Kara Yusuf var
dı. Onun cezasını vermedikçe 
bir türlü hmçlan yatışmryacak tı. 
korsan yasasını bozan bu ıri yarı 

esmer delikanlıyı o zamana ka
dar gösterdiği bütün yiğitliklere 
rağmen parça parça edeceklerdi. 

Birdenbire bağıra çağıra yu-
1<arı fırladılar. Kılıçlarını çekttlt 

Bir kısmı kaptan köşküne gi
derken içlerinden üç dört tanesi 
de Kara Yusufun kamarasına 

koştular. 

O sırada doğuda, ufuk aydın
lanıyordu. 

Ay doğacaktı. 
Gürültüyü duyan Kara Yusuf 

Ali Reisin yanından dışarıya f1r
ladı. Deli Mehmetle diğerleri de 
onun arkasından koştular. 

Hemen oracıkta, gözler1 dön
müş, kızgınlıktan zanğır 7angır 

titreyen yalınkıhç leventlerle 
karşılaştılar. 

Yavuz hepsinin önüne atıldı 
ve gürledi: 

- Ne var, ne oluyor? ..• 
Leventlerin en irilerinden üçü 

dördü birden cevap verdiler: 
- Ne olacak? ... Daha ne ol

sun? ... Korsan yasası ayaklar al
tına alındı. 

- Bir kişi söylesin! ..• Yasayı 
çiğneyen kimdir? ... 

- İşte, bu!... Bu İ!te !.. . Kara 
Yusuf! ..• 

Başka biri haykndı: 

- Gemiye kadın sokmuş! ••• 
Deli Mehmedin yüzünde bir 

aydınlık doğdu. Ne zamandan 
beri çözemediği bilmeceyi şimdi 
boylu boyunca açmı1tı. Demek 
ki Kara Yusufun kamara kapı 
ımı içeriden açrp kapayan eller, 
bir kadının elleriydi? ..• 

O da, diğer dört elehaşı da 
hayretle Kara Yusufun vı,zune 

baktılar. Küçük Hüseyin bile bu 
kadar yıldan beri tanıdığı sevgi
li arkadaşının böyle bir haltı iş
liyeceğine bir türlü inanamıyor
du. 

.(Devamı var) 

HABER - Akeam Postan 

Alnıanya 
Takyldattan nasır 

ve ne zaman 
kurtulabilir? 

Milletler t.,;emlyellne 
dönmezse ne olur? 

Orta Avrupa işlerini halletmek 
için Franaanm ltalya ile konuş
ması büyücek bir planın birinci 
adımıdır. 

ikinci adım timdi Cenevrede 
atılıyor. 

Üçiincüsü, Fransız Batvekili 
ve hariciye nazırının Londraya 
gelmeleriyle başhyacaktır. 

Dördüncüsü, Almanyaya yapı
lacak olan tekliftir. 

Almanya ile anlaş.ma temayü· 
lü, timdiye kadar daima asabiyet 
mevzuu olan ağır Versay müahe
desi takayyüdatmı ortadan kaldı
rabilecek mahiyette görünüyor. 

Bu hafta iç· nde, Orta Avrupa 
konu;malarının Londraya geçe
ceği umulmaktadır. 

Almanyanın Cenevreye, Ulus
lararası kurumuna dönmesini is· 
tiyorlar. 

Yeni bir misak la kendisine mü
savi gözü ile bakılab'leceği gibi; 
kontrol altında, muayyen bir de
receye kadar, yeniden ıilahlan
masma da müsaade edilecektir. 

Bu tasavvur, Almanlar tarafın· 
dan ka.bul olunmadığı takdirde, 
Almanyanın, "Milletler Cemiyeti 
misakı,, ve bir çok başka mınta • 
kavi m'saklarla birbirine bağlı 

diğer Avrupa devletlerinin çen
beri içinde yalnız olarak kalaca -
ğını gösteriyor. 
AJmanyanın Cenevreye dönme

si esas tutulduğu gibi. gerek "tark 
misakı,, gerekse "Tuna misakı,, 

na girmesi bekleniyor. 
Almanyaya ta 1932 yılında va

dedilen müsavat hakkı böylece 
tahakkuk etm1ş olacak. 

Lehiştanla. geçen yıl içinde bi • 
raz açılmıı olan aralarını da Ce
nev rede bulmağa çalışacaktır. 

Bu itibarla Fransız murahhasi
le, Lehistan murahhasanın Cenev· 
rerleki konuşmalan gayet mühim 
olacaktır. Ve nihayet konuşmalar 
Cenevreden Londraya geçerek, in 
gilttrenin müzahereti görü§ülecek 
tir. 

Almanyanm sırası işte bundan 
sonra geliyor. Almanyayı Versay 
muahedesinin takyidatından kur
taracak yeni bir anlaşma şekli, 
Roma, Cenevre, Londra konuşma 
larmın dördüncü admmı teşkil e -
det.ektir. 

ispanya 
Türk mallarına 

müsaade gösteriyor 
Hükü.metimizin yaptığı teşeb -

büsler üzer ne lspanya hükumeti 
Türkiye ihracat eşyasına ve Türk 
ihracat tacirlerine fevkalade mü • 
saadekarlık g5stermittir. 

Kbul edilen müsaadekarlıklar
dan başlıcası şimdiye kadar Türk 
tacirlerinin ispanyada kalan ve 
bir türlü alamadıkları bloke para
larının geri verilmes' dir. 

T eşr · nisani 933 tarihine kadar 
İspanyaya sokulduğu vesaikle iı • 
pat edilen malların parası verile· 
cekt'r. 

Bundan başka gene yapılan le· 
şel--büs netices;nde ispanya hüku
mPti şimdiye kadar ispanyaya gi
ren Türk ma1larından almakta ol
duğu munzam resimlerin hepsini 
ilsz:a etmistir. ispanya hükUmeti 
bu kararlarını resmi gazete ile 1 -
lan etmi§tir. 

r R Tklnclk!\nun 1! S ~ 

T. S.000 
Yazan: 

Aka Ciündüz no. 70 
L 

Hepsinin başında bu tulgarlar
dan bir tane vardı ve herkes çıp· 
laktı. Eski dünyanın ihfyar dedi
ği tipte k'mse yoktu. Herkes gü
zel, gürbüz, dinç... Erkeklerde 
sakal bıyık ta yoktu. Zeuı bunu 
görünce profesörün bir kucak sa 
kalını düşündü. Arkasına bakınca 

§aJırdı. Profesörün apak saçları 

sakallan kapkara kesilmişti. 0-
mikronun (M) harfine benziyen 
gövdesi yarı yarıya düzelmişti. 

Yerde köy. lcasaba, şehir deni
len b:r teyler yoktu. Yerin her ya
nını küçük evler kaplamış.h. Bü. 
tün geçtikleri yerler sanki sonsuz 
bir şehirdi. 

Bir aralık yanyana geldiler ve 
konuştular : 

- Nereye gidiyoruz? 
:__Bilmem. 

- Bir yere insek. 
- Nasıl ineceğiz? Bilmiyoruz. 

O sırada çocuğunu elinden tut 
mut bir kadın yanlarından geçi
yordu. Zeus ona itaret etti. Kadın 
geldi ve sağ kulağı yanında bir 
düğmeye basınca durdu. Bunlar 

1uramadıkları için ilerlediler. Ka 
dm gene uçup geldi: 

- Durmasını bilm!yoraunuz. 
- Evet. dediler. 

- Siz galiba eski dünyahsmız. 
-Evet. 

Kadın nasrl durulacağını, nasıl 
inileceğini öğretti. Zeus: 

-Biz yere inmek isf yoruz. Fa 
kat kimseyi bilmiyoruz ne yapa
lım. 

-Kolay, indiğiniz yerde ilkön

ce kime rastlarsanız bunu aöyle
y' niz. Size yol gösterir. 

Rastgele bir yere indiler. Ve ı 
i)k gördü~leri erkeğe dertlerini 
söylediler. Erkek, yere çakılmış 
baston gibi bir teyin önüne gitti 
ve ucuna eğilerek söyledi: 

- Üç insan eski dünyadan gel 
mişler, yer arıyorlar. 

- Batıda m1? Doğuda mı? Ku-

'

Alma ve başka dıle çev ra>t 

Devlet yasasınca koru udur 

tup]arda mı? isi' 
-Neresi olursa olsun diY~ 

- Batı ile alt kutup ar 
doğru gelsinler. 

Profesör dedi ki: 
b' 

- Nereye ineceğimizi ne 
lim. 

- Kolay. Konuştuğum in";11 

çünüzün de radyostratosferıJV 
ona göre ayar etti. KendiJiğiııY 
den ineceğiniz yere inerıiniı. 

-Orası uzak mı? 

- Uzak ne demek? 
- Uzak. yakının zıddı deıııt 
- Y akm ne demek? 

- Bilmiyor musunuz? b 
- Bizde uzak yakın diye S 

şey yok. Çabukla yavaf var. 
başınızdaki ıtrotoferom ile her· 
re gidersin:z. Daha çabuk giW 
isterseniz ••• 

- istiyoruz. 
Erkek gene küçük direğil1 

-:una eğilip konuttu: 
- Bir raketorad gönderinİS· 

Eski dünyanın yarım dak·~ 
kadar bile geçmeden ucu si'Vfl 
torpil havadan önlerine inh•tr 
içine yerleştiler ve erkek bir şll.l 
gözden kayboldu. Raketorad S' 

kapayıp açmcıya kadar havş~ 
mıt ve üçünü de inecekleri 'v 
indirmişti. indikleri geniş yer 
laba'ık bir pazara benziyordıJ• 

Karşılarında güler yüzlü, { 
zeki bakışlr bir kadrn peyda ol 
Önce Omorfoya sordu: 

- Siz eski dünyadan 
baktr'yoloğ doktor Zeuasunuı· 

- Evet. Ne bildiniz. 

- Genç kadın cevap verı11ed 
gene sordu: C 

-Siz radyomoloğ doktor 
mikroııunuz. 

- Evet. 
- Siz de prolesö Eaoc:s !., 
- Evet. .._ 
Fakat üç eski dünyalının il 

de şaşakalmışlardı. 
(Devamı 

l 
vşf 

······················································································' 
l 

Loid Corc Naziler 
Hükt\melio işsizler Avusturyaya hO' 
hakl<ında tuttuğu yo·'cum mu edeceKle 

Ju tcnkid ediyor 
Loid Corç lngiltere için yeni 

hazırladığı "Kalkınma planı,, 

hakkında bir gaezteciye mülakat 

"erirken, bugünkü İngiliz hüku • 
metini tenkid ederek demi~tir ki: 

''Görüyorsunuz ya .. Maliye Na
zırı Parlamentoda bana cevab 

verdi. Nutkunda hiç yanaşmadığı 
bir meseleye temas ettim. b~gÜn· 

kü lngiliz hükumetinin işs'zlik 
hakkındaki siyaseti ne olduğunu 

sordum. iki milyon müseccel işsi
zimiz var. 

"Bana verdiği cevab şu oldu: 
( f şs · zlik ha1(kın"1aki siyasetimize 

~imdi olduğu gibi devam edece -
~iz) .. ~" feci bir vaziyettir. 

(Bekle P'ÖrerPl.-~1niz her!lev 
yoluna girecek) gib: bir tavır alı

vor1ar. Eğer bir hi;kumet hareke· 
te gecmivor!a, iktidar mevki1nde 

ı.Rnai hiiH111"et o'ursn r1!un der 

hal harekete Pedrecek bir parla· 
mentonun avdetini tem"n etmeli -
yiz .• ,, 

Hududa bin asket 
gönderildi 1 

"Deyli Herald,, gazetesine \i 
yanadan bildiriliyor: 1 

Hususi kaynaklardan al'.~ 
habere göre 50 kamyon içeri5!~f. 

• yl 
1000 kadar Avusturya askerı ~l 
şehrini geçerek Avusturya -
man hududuna yol almışlard•;j, 

A vusluryadan çıkarılmış 1 
Nazilerin Sar reyiamının dei,J 
ettiği müddetçe, hududu geçe~ 
Avusturyaya hücum etnıel~e' 
mani olmak üzere bu aske' " 
gözcü duracakları zannediliY

0

1
,r 

Avusturya salahiyet make.tı' b( 
bu havadisleri tekzip etmekle ,.ıı' 
iaber, bilhassa Avusturyanr1' .A~ı 
karı kısmında olmak üzere, ,.ef' 
turyanm bir çok yerlerinde ~ıf 
Nazi hareketleri göze çarptı'' 
olduğunu söylemektedir. / 

tı' ., 
Yukarı Avusturyada. gaı bı 

keleri de dahil o?.mak ij:z;er~1~;ı 
çok silah anbarları keşfed1 ,o' 

V. g.11 
yukarı Avusturya ve :Y 
bir çok tevkifler yapılmıştır· J'I 

Nazi hareketlerinin, reyi~tt' b1
4 

ıonra da Avusturyada tel<r~;;ıı~ 
göstereceği hükumet mehşfı 
ıezilmektedir. 
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IC üza-m-lıların-.,._-- Fırkanın ikinci 
müntehib 

- Mezar lığı namzetleri 
romanı "akleden: va. "o 

-71-
d" Bahçenin sonuna kadar yürü· 

u. Çitleri gözden geçirdi. Bunlar 
Rayet sıktı. Bir kaç metre yanla• 
:~na Yaklatdınca, deniz görünmez 

uyordu. 

.. Sağ tarafta bahçe, iki metre 
)ii\' ksekliğinde bir duvarla çevri-
1Ydi. 

d . .'~- Bu duvar aşılmıyacak gibi 
eg l !,, diye dii§ündü. 

h· Bu saatte, her §CY sakindi. Hiç 
•r gayri tabiilik dikkate çarp

lnttordu. Halbuki geceleyin, Nuh, 
~e Latif Beyler, İ§te burada o ga· 
~P. had· seleri görmüşlerdi de hiç 

1'1'1 sebebini izah edememişti. Ve 
tene burada, bir kaç asır evvel, 
t'." C u:ı~rnlılann mezarlığı varmış ..• 
arıp tesadüf ..• 

...... Acaba yalnızlık mı, sessizlik 
""1 a"' b .. · d b d sa ı uzer .n e u erece mü-
essir oluyordu? Bir yürek çarpın· 
~~ ~uyuyordu. Bunun sebebini 

lıle uğraşıyorsa da muvaffak 
~laınıyordu. 

d "- Ke~ke ya.pyalnz olmasay· 
ırn .•. ,, diye dütündü. 

k Çalılardan birinden, an~ızm bir 
l u~ uçtu, Çimler üzerinden, çam
;r~n tepeleri yemyeş:l semaya 
tı~gru dikilmişti. Rauf, gökyüzü-
4 un rna\'iliğine bakarak, ferah 
uymak istedi. 

Gene k·· k d "' ·· ··d·· }( , oş e ogru yuru u. 
() apıyı açtı.· Açık bıraktı. 
H~ta1ığ1 dinledi. 

sor'ç h'r ses işitmiyordu. 
d· ada yürümeğe batladı. Ken· 
k:ı;!ak!arnm sesini duyarak İr· 

ı. 

d )' azıhanenin kapısı açıktı. Dur
d~· "e nazarı o sabah kanlı men· 

1 tn ;,:zerine konup ta çalındığı o
tağa ilişti. 

8 Oca:hn üstünde bir ayna vardı. 
d Ur~da.n, küçük salonun kı:ıpı per· 
eaı görünüvordu. 
Y ukan çıktı. 
Nuhun yaralanmasma ıehebi • 

)'~t \teren hadiseyi dimağında ye
~ıclen canlandırmak teşebbüsün • 
e bulundu. 

d Dirayet Hanımın yeğen' nin o • 

Bu hareket, bu saate kadar de
vam etmİ§tİ. Ve İ§te, gi.mdi, ken
disi de buradaydı. 

Polis Komiserinin aklına deJ\
hal §U ihtimal geldi: 

"- Yoksa, mücrim, itila bir 
yerde saklı mı duruyor?,, 

Meslekte hayli pişmiı bir a
dam olmaama rağmen, vücudun· 
da bir ürperiş duydu. 

Sinirleri son derece gergin o. 
larak, bütün odalara girdi. Her 
köşeyi aradı. Yarı aydınlık olan 
sofaya avdet etti. ; , 

Sonra, tavan arasının dar mer
divenini örten perdeyi araladı. 

Gürültü etmeksizin yukarı çık-
tr. 

(Devamı var) 

11. RADYO il 
Bugün 

tsTANBUL: 

12.so Plak neorlyatı, 18 Çay sa.ati, otel 
TokaWyandan transmisyon, telsiz caz, 19.20 
Çocuk hikAyeleri, 19,60 Haberler, 20 Bava
yıın kitar, Siret ve arkadqlan, 20,30 Keman 
solo, viyolonist Nejat, 21 Şllr, 21,16 Son ha
berler, 21,30 Radyo orkestrası, 22 Radyo caz 
ve tango orkestraları. 

!2S KJız. V ARŞOV A, 1M5 m. 
18,16 Keman konseri, Sözler ve aatre, 

19 .. 15 PlAk (oda musikisi), Sözler, 20 Şarkı· 
ıar, 20.20 AktUel balılsler, 20.SO Pla.~. Söz· 
ıer. 21,16 Senfonik konser, 23.30 Şiirler, 

23,40 ReklAm konseri, 24,05 Da.ı:ı.ıı. 

82S Khz. B'OKREŞ, SM m. 
13 - 16 GUndUz pla.k neşrlya.tı, 18 Karı

şık radyo orkestrası, 19 Haberler, 19,15 Rad· 
yo orkestrası, 20 Konferans. 2020 Plak. 20.46 
Konferans, 21 Piyano ile caz musikisi, 21.SO 
Şarkılar, 21,50 Sözler, 22.110 Radyo salon 
orkestra.eL (Arada haberler.) 

841 KJız. BERLIN, 357 m. 
19.30 Şarkılar, 20 Mandolin musUdsf, 

20.40 AktUallte haberler, 21,16 Ulusal ne§ri-

yat, 22 Org musikisi, 22.15 Marks Regerin 
eserlerinden, 23 Haberler, Koşu haberleri, 
23,30 Tarlh1 neşriyat. 

M5 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,65 Ha.fil mustkl, 19 Amele neşriyatı, 

19.156 Sözler, 20,30 Avrupadan nakil, 23.SO 
Ha.berter, 24,15 Helnemaruı cazı. 
Hahebrler. 

24.05 Son 

r- B O R S A !!!!!!!! 

! ı tı,.ılatınd:ı vıl dız ışaretı olanlar lizer 

l ler•ndc 17 1 de muamelr görenler 
dir Ra am 1ır k ;ıp:ınış tiatl:ııtııı l[Ö•tc ı r ası tek kapılrydı. Bu kapı da an· 

C~k koridora açılıyordu. Demek 1 Nukut (Sabş) 
Jc, R'f B · ====-=:;======;=::; 
. ' ı at eyın tabancasını almak 
•çin kendi oda~ına girip çıktığı 
Itıaa zaman zarfında, mücrim, bu 
ltaPdan kaçmak atikliğini göster 
~i~! Göründüğüne nazaran, a-
anı, Adnan Beyin odasına ıığm

°'11 ... Zira, o oda, en yakın ..• 
Rauf, bu odaya g"rdi. 

j • l..oııdra 
* l\nvork 
• rırls 

• l\1 ııano 

• Briit ~c ı 

• Atına 
• Ccnevrt 

• !-'of\ ı 
• Anısıerdı ı 

• Prı~ 
• <:ınlı:hn'm 

tı18. • VI\ .-nı 'ı!4. -

il". -- * Mıı:lrlı 18 -
ttı6 •o * Rtrlln 48. -
~u - • Vuson 24, -
•!8, - • ~ uı.fapeşre .:b, -
4- • IHlkrc~ 17, -

816. - • Acl~r<lr '4. -
~4. - • l'• ~ohama 3S, -
81\, - *Altın 94~. -

100. - * M eddlyc 42, - ı 
~a . ... H~nknor '>40 -

Burada, herşey, intizam için - ! Çekler (kap. sa. 16) 1 

deydi. Hatta oturulmuş bir oda ,==:;===========:ı 
\ . • LooJra 018 .• , • Sıokhlın J. 14H! 

esırini bile vermiyordu. 

Polis kom·seri, sofaya çıktı ve 
tam o esnada aklına diğer farazi
:~ Reldi: Rifatın bu i~teki şeriki 

·Uriinılü .... gu. 
Muhakemesini daha dar bir 

Çerre • • k 
~ Ve ıçıne so tu: 

• r\ev~ork 0.79 
• Parls 123:h 
• Mlltno 9.~8~~ 

• llriiksc ~.3<l<-" 
• Atlnıı. 1!4U'80 

• Cenevre '!.4~J5 

• Salya 67 ll43~ 
• Aınsttrdım 1.174 1 

1 

1 • PraR l",O 5 

E s H 

• Vlvan~ 4.l4 
• \lıdrtı 5 80 7 
• P.crlln t.97:3.\ 
Varşon 4,! l 10 

• ullapeştt •,t)C)7;; 

• R ıkrcş 9,IO'i:" 
na •raı :l4.~·9) 

\ olmhıma \!.885.' 
* \Jo~kOVI 108}-

A M .. 
d - Mücrim, mesela, oda • ~-" 1 

~ 'n, R · fat Beyin yardımı ile çık -
1§ ol sa ... ,, 
lakin Q •• 

tı: urada da bir hudutla karşılaş· 

Cc 

~\>el - lakin, bu §erait altında da, 
len nasıl kaybolmuş olabilir?,, ' 

tcı· Şte bu da diğer bir muamma 
l. 

iş Aınkıs• iti,-· 

Aıııdolu Y5.~0 

Reji ?.·o 
cır . HavrlV' ı~.ı;o 

•Merkez "na kası 63,•0 

{1. SteortA -.oo 
Rott1nnt ı f,Q!'i 

·s ikrazlar 
-~ 

1 ramvay ıı ı. ·o ı 
• ( 'lmento 1$ 1 3.ı:-

Cnvon Oe« -.-
~ark Uc~ -.-
Ralyı -. 

"ırk m. ecu -.-
felefon -.-

tahv;Uer 

~~;" nralandıktan ıonra, evin 
~'- 9 ftyle büyük bir hareket ol-
~tu k!, mücrim kolaylıkla ka • 1!1.~~~---.iiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;~ 

~Zdr. 

Cümhuriyet Halk Fırkasınca şeh. 
rlmiıde ikinci müntehtpllğe namıed 
gösterUenlerden bazılarının adlarını 

neşretmiştik. Bugün de Fatih, Şehre
mini, Karagümrük, Eyüpten namzed 
gösterilenleri yazıyoruz: 

F ATIH KAZASI MERKEZ 
NAHIYESl 

Refık Saydı:n aıbhiye bakımı, Hilc
met Arda doktor, Cemalettin Fadıl 
Erten avukat umumi meclia azası, F e
ri dun Manyaı umumi meclis aza11, ı .. 
mail Sıtla Bilgiç umumi mecfu azası. 
Haluk Nihat Seven Fatih kaymakamı, 
Halil Hilmi baro reisi, Rü,tü Cer· 
rahpqa hastanesi başhekimi, Said Si
ral kültür çevirgenliğinde, Halil De· 
mirbağ Fatih belediye muhasebecisi, 
Ali Kam.il Akyüz Darülşafaka müdü
rü, Celal Feyyaz avukat, Hakim Rıza 
eski Kütahya me'buıu, Ata maliye tah
sil fubeıi memunı, Hakkı mütekaid 
adliye memuru, Bekir Veda hık Doğ
du posta telgraf ifletme müdiirij. Sü
leyman Nami Çaldan Evkaf memuru, 
Latife Bekir Işık Doğdu Kadmlar 
Birliği başkatıf). Leman Said Siral, 
Fatma Bürhan Eray muallim, Nigar 
Haluk Seven, Yegane llten, Talat za
hire boraaıı memurlanndan, Nuri Sü
leyman Canbakan doktor, Mustafa 
Nail Gönül eaki düyünu umumiye mÜ· 
,aviri, Emin gümrük muhafaza mü· 
dürlüğü muhasibi, Salim Ahmed Ça
btkan doktor, Srm Enver eczacı, Oı· 
man Nuri istiklal lisesi müdür muavi
ni, Hüsnü Çalım belediye harita §Ube

ıi katibi, Mahir Oyman polis müdür
lüğü mütekaid memurlanndan, Reşat 
kimyager, Ziya Nuri eczacı, Nureddin 
gümrük memurlarından, Vedia Soyal, 
Ahmed Said sulh ceza hakimi, Halit 
Soyal Emniyet tandığı veznedan, Sa
im elektrik §irketi memurlarmdan, 
Bürhan Eray muallim 3 üncü mekteb, 
Ziya Nuri Ağıcı doktor, mütekaid Tıb 
Talebe Y. I. T ., Ali Haydar Köksel 
ticaretle meşfıul, Rıza Rüstem O!cay 
doktor, Behçet Erdem mütekaid, Ca
vit Pesen komisyoncu, Osman Çelik
ıizoğlu dokumacı, Hüseyin Kavalalı 

umumi meclis azasından (Kavalalı), 

Hayali ba§ muallim 12 nci mekteb, 
Seniye muallim 16 ncı mekteb. Nazif 
lbrahim Akyüz doktor, Kutsi doktor, 
Hakkı terzi, Malik Sayar mühendis 
mektebi muallimi. 

• 
Ahmed Ziya Şehremininde hakkal, 

Ahmed Rıza Şehremininde frnncı, Ali 
Akbaş Uzun Mustafada bakkal, Meh· 
med Mutlu maliye kırtasiye ambar 
memuru, Ahmed Enveri Haıekıi kadm 
hastanesi bat eczacısı, Bican Ercan 
lstanbul genel kutultay üvesinden, 
Baki lstanbul üniversitesi müderris • 
terinden, Cemal askeri binbaşı müte • 
kaidi, Dalın Ercan Şehir tiyatrosunda, 
Ekrem Ertena lstanbul evkaf memu

ru, Eyüb arabacılar cemiyeti üyesin
den, Ferit Ölçer mühendiı, Galib Öz. 

can askeri mütekaid, Dr. Galib Hakkı 
Üstün lst. umumi mecliı uasından, 
Huriye 34 üncü mekteb muaHimi, Ha
mide 28 inci mekteb muallimi Ham
di Hıdrr ıüt müstahsili, Hüseyin aske
ri mütekaid, Hasan Kislik be•ediye le
vazım memuru, Hayreddin Büyük O
kay çocuk hastanesi avniye muhasibi, 
Hüseyin Yardl'tTI müt~kaid k;\vmı>kam. 

ŞEHREMiNi NAHiYESi 

Hasan Bo;-hri k 0 resteci. Hüsnü Kt· 
ral Şelıremini nahiye miidüni, H~lit 

süt mütehassısı, hmail Hak'c• Krrk,z 
ı.slive cP.7:1l ua~ı>Nlan, lsm.,il H-kkı 
Büyük Erman Sehremininde kundu • 

racı, lbra!ıim Bü~ük Mutlu suv:on bin
başılığından mü•ekaid, 1 dris Sehremi
nin~e hakka1, Kı>dri süt ""ütehpcc,sı, 
Liitfi Bavnr komiser, Mahmur! f d. 

belediyesi levazım miidürü. 'MHhid-'in 
l"az"ıane ~emurf ... r,,,d'ln, M"h"rrem 
deniz mütekıt:,1i, Mustafa lbrahim ça· 
vu, mümessili, Mehmed K..,nt;oırcr oğ

hı ma1ive te':>t:;;. M. mü•ek-.id, Me1ımed 
Emin Uysal B"kl\n komiser müteka· 
idi, Mehmed Cetİft d~niz mü•ek .. idi, 
Mehmed AYan a .. keri mmek"id, Meh
med Uysal b..,kkal, Mustafa Asken 
T"'iitek~i~. Miinir A.rtun memur, Ne
ziJ.a kRb;Je, Nurulbh Gu""ı>b;, hıastane
si Mare memuru. p,.."İh3n 16 f\Ct m~k
teb muanimi. P. M•tstaf~ B. Yılmaz 
kahveci. Refik Gürel Topkapı posta 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk Ye seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto.141 

Hele bir çıkalım •• Bir aılana te -
ıadüf edersek görürsün.. ı 

Murada, cidden san'atkirane · 
yapılmq bir yayla on beş ok geti· 
rilmitti. Murad, bu iptidai ıilahı 
daha timdiye kadar kullanmamıı· ı 
tı. Tereddütle eline aldı. Reisin 
oğlu: 

- Bunu kullanmak, dedi, fi). 
hakika sizin barutlu silahı kullan-

• 
mak kadar kolay değildir. Amma 
kuvvetli adeleli olan birinin öğ • 
renmesi de ufak bir tecrübeye 
bağlıdır. 

Reisin oğlu, Murada bunu söy· 
lerken kendi yayını germiı ve u
zaktaki bir agaç göğdesinde aıılı 
duran darbukaya n:ıan alarak o
kunu bırakmışh. 

Ok o kadar meharetle bırakıl
mıştı ki, havada bir vızıltı çıkara· 
rak uzaklatmıf ve darbukanın 

tam ortasına isabet etmişti. Son • 
ra: 

- Siz de tecrübe edin .. Göre
ceksiniz çekindiğiniz kadar güç 

değildir. 

Muradın ilk attığı ok gerçi re
i~in oğlununki kadar ıüratli uzak· 
lapamıştı. Amma, pek te acemi 
atııa benzememiıti. 

Reisin oğlu: 
- Ufak bir gayret sizi usta bir 

atıcı yapacak. Yayı bir parmak 
kadar daha gennit olsaydınız 

tam hedefi bulacaktınız, dedi. 

Murad: 
- Üst tecrübeyi de yolda ya· 

parız. isterseniz hemen gidelim, 
dedi. 

- Gidelim. 
Reis oğlunun ağzından çıkm.a-

ım• bekledikleri bu kelimeyi işi -
tenler yüksek sesle haykırarak u· 
zaktakilere hareket edilmesini 
bildirdiler. 

Artık kafile yola çıkmış bulu
nuyordu. 

1 

............. ... 
Yazan: 

Rıza 

l_!eki~ 
Reis oğlu yolda 'da Mura.ddan 

ayrılamadı. Ona tesadüf ettikleri 
ağaçlar, taşlar hakkında izahat 
vermeğe ıalı§ıyor, bulundukları 
yer hakkında uzun boylu hikaye
ler anlatıyordu: 

- Bu mmtakaya, diyordu. Bi· 
zim kabileden başka hiç kimsenin . 
girmesine izin yoktur. 

- Niçin? Başka kabileler g~ır 
mezler mi? ;. 

4 
- Hayır .. Hiç bir kabile.• 
-Sebeb. 

- Aslanlı Hükümdar bu iznj 

yaln12: bizim kabileye vermiıtir. 

Biz bile ancak malum bir mmta
kaya kadar uzaklaıabilir; ondan 
sonra dönmek mecburiyetinde ka··~· 

bnz. 
-Xslanlı Hükümdann mmta· 

kası burası mıdır?. 
-Evet.. 

- Size ilk tesadüf ettiğim gün 
heni Aslanlı Hükümdar sanmştı
nız. O halde ıiz kendisini tanımı• 
yonunuz. 

- Hayır ne Den, ne de kabi· 
lemden hiç kimse onu görmemiş
tir. Bunun bizim kabileye uğra

madığını zannetmeyin. Gelir. Fa· 
kat yalnız içimizden birini görür 
ve gider. O da Haııma~dır.' 

-Ya!. 
-Evet yalnız Haşmıayı görür 

ve gider. Çok defa da onu çağırı. 
tır .• 

- Haşmıanm onunla bu dost--
luğu neden ileri geliyor? 

- Bunu ancak Haşana bilir. 
Bunun hakkında hiç bir şey sor· 
madığnnız gibi o da bir şey söyle 
meınittir. 

(Devamı var) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

n;;•;el İ§leri memuru, Ragıb Ozel ko- kapıda bakkaliye tüccan, Saim Akm: 
misyoncu, Süreyya Ülke zahire borsa· Askeri mü~kaidi, Ömer: ln~isarlar I._ 
ıı mürakibi, Salih elektrikçi, Sudi Ok- U. M. Fabnka ustaba§ıst, Rifat: Ev • 
yakmaz, mütekaid yüzba§ı, Sami Er- kaf veznedan, İsmail Halit: Liman ve 
soy komiser mütekaidi, Saadet mual- nhtrm umum müdürlüğij memurlann· 
1im 16 ncı mekteb, Şükrü B. Yılmaz dan, Fuad Göksel: Marangozlar cemi-
askeri mütekaid. yeti umumi katibi, Mustafa: Mirnaa 

KARAGOMROK NAHiYESi Sinan kahve sahibi j 

Ali Vasfi Ak tüccar, Naci liman ve 
nhtnn umum müdürlüğü çevirgenle
rinden, Rüştü Çelik nahiye müdürü, 

Makbule: 19 uncu okul müdürü, 
Mukadder Vasfi Ak: Himaye heyeti 
üyesi, Nazlı Evren: Muallim, Ferda· 
ne Ercemcen: muallim, Ethem: tüc • 
car, Ethem: 15 inci okul mü<lürü, Ha· 
lit Tari: Be~ediye veznedarı, Ziya Ce
mal Aksoy: profesör doktor, Niyazi 
Akyol: Belediye muhasebe mümey • 
yizi, Ulvi Kıyıcı: Fatih Nahiye mü -
dürii, Tevfik Çeltikçi: Gümrülf mu • 
ayene mer.lurlanndan, Salahaddin: 
av vergileri müdürlüğü baş kontrolö
rü, Mehmed Akdoğan: Nüfus memuru, 
Salim: Zaraphane pu 1 müfettişi, Cemal 
Sumbat: Hi~aliahmet Fatih vezneda • 
rı, Mustafa Necati: Mimar Sinan ma· 
hallesinde mümessil, Salahaddin: Be • 
tediye Fatih muha~ebe memurlarından, 
Mustafa: Maliye memurluğundan mÜ· 
tekaid, Ali: Nesliıtah mah"11esinden 
mümessil, Neşet: inhisarlar umum mü· 
dürfüğü veznedarı, Mersin: Sebce ta • 
ciri, Feth Kuloğlu: Di~ hekimi Hüse
yin Hilmi Tükel: Tüccar, Hüseyin Av· 
ni Bayraktar: saraç, Mustafa~ Kömür 
taciri Yasin Uğuz: Hilaliahmer Üyesi, 
Halit Tamer: Zührevi hastalıklar haa· 
tahanesi muhasebecisi. Nıızmi: Tüküp
hane memuru, Ahmed: kereste taciri, 
Ali lsmail: Doktor, Fuad: Eczacı. Su. 
ad Erdoğan: eczacı, lbrahim Edirne • 

EYOP NAHlYESi 
Yahya Galib Kargı: Ankara sayla· 

vı, Zehra Tanm: Eyüp 36 ncı mekteb 
muallimlerinden, Aliye Akyol: Beyoğ· 
lu birinci mektep muallimi, Sara inanç: 
Eyüp 46 ncı mektep muallimi, Münev· 
ver: Eyüp 38 inci mektep muallimi: 
Leman Çetin: Bay Bürhanm kardeşi: 

lbrahim Tanın EyÜp orta mektep ta· 
rih, coğrafya muallimi, Ali Raa Er • 
man: Eyüp nahiye müdürü, Ali Alan: 
tüccar, Necati Kaptan: Komisyoncu: 
Şahab Efe: Liınan şirketi memurların
dan: Bürhan Belge: lnhisa!'lar me • 
muru, Fikri Balkan: inhisarlar ambar 
müdürü, Hilmi Kat: doktor, Haydar 
Ba'8"'D: Mütekaid, Avni Gök('e: güm
rük memurlarından, Abdülkadir Gün· 
orta: başmuallim, Ali Rıza Demirsan: 

Elektrik fabrika11 mühendisıerinden 

Hamdi: Emlak sahibi, Bakır Ozben: 
Belediye doktoru, Halit Topçıı: sahibi, 
Fey:zuJlah Önol: Baımual'.im (38 inci 
mektep) Ahmed Hamdi Maral: Polio 
müdüriyeti memurlanndan: Haıan Fı. 
nar: Eyüp orta mektep müdür mu • 
avini, Kaşif: Tül tüccan, Hikmet At • 
lamaz: eczacı, Nuri Tulan: Talebe yul"

du müdürü: Mesut çelebi: Ayvansaray 
değirmen müdürü, Ethem Ruhi Bal • 
kan: avukat, Sıtkı Önenç: eczahane it-' 
letme müdürü, Cemal K.ı1ıç: avukat 
mürakiplerinden, Nasuhi Kargı: gÜm· 

(Devamı Bincide) 



8 HABER - Ak§Am Poıta11 

T b b •b ki SON DAKiKA a anca, ı er,çe Çzinovyef'le Ka-
Bir kadın kocasını bunlarla öl- menef mahkum 

dürmiye çalıştı ~ oldular 
Sebebi kıskançllkm1ş Moskova, 18 (Hususi) - '.Ali 

mahkeme Girofun katli hi.diıeıi 
ıuçluları hakkındaki kararım ver
miıtir. Zinoviyef on, Kamenef 
beş sene hapise mahk\im olmuş· 
lardrr. Diğer 17 ıuçlu muhtelif 
cezalara çarpmıf lardır. 

Faris - Dün ıabab Mala - ı nsı da bunun üzerine önceden ha· 
Kof' da Montruj mahallesinde fe- zırladığı karabiberi kocasının gö
ci bir cinayet olmut ve Gabriyel züne serperek onu etrafı göremi
Barb isminde 37 yatında bir ka- yecek bir vaziyete getirmİ§, ıonra 
dm, 51 yaşındaki kocasını feci bir da ıüminenin üstünde bulduğu 
şekilde öldünneğe te§ebbüs etmiş- çekiçle - çekiç kırılıncıya kadar • 

-·-- 1111ua _ __ _.. ___ _ 

tir. kafasına vurmuıtur. 
Ernest Barb isminde bir maki· Bundan sonra 16 yaşındaki oğ-

nist olan kocası, karısiyle çoktan lunu uyandırmıf ve halaıiyle am
beri gürültülü bir hayat yaııyor • casını getirmek üezre sokağa yol
lardı. Ernest kumara ve sefahate 

lamıf, kendisi de zabıtaya teslim 
düşkün bir adamdı. Bundan do -

olmu§tur. 
layı sık sık kavga ediyorlardı. Ni-

Zabıta derhal ite vaziyed et -hayet bu kavgalar neticesinde ev-
velki gün Ernest karısından ayrıl- mit, gayet ağır surette yaralanan 
mağa karar vermiı ve bu kararını adamı hastahaneye kaldırmıf ve 
karısına bildirmiıtir. kadını da aorguya çekmittir. 

Gabriyel buna çok müteessir Kadın istiçvabmda: 
- KÔCamı çok seviyordiım. olmu§ ve dün sabah evvelce satın 

aldığı bir tabanca ile kocasının 

üstüne altı defa ate§ etmiştir. Er
nest altı kurıun yediği halde ka
rısınm üstüne doğru yürümüş, ka· 

Benden ayrılmak istemesin~ ta • · 
hammül edemedim. Ve kendisini 

Amerika 
işsizleri 

öldürmeğe karar verdim, demit • 
tir. 

lsviçre ile 
klering 

Bay Ruzvelt bunların 11 şubattan itibaren 
nasıl çahştırılablle- tatbika başlanıyor 
ceğini anlatıyor Ankarada lsviçre ile aramız • 

da yeni bir Clearing anlaıması 
Amerika Reisicümhuru Bayi imza edilmiştir. Yeni anla§ma 

Ruzvelt bu yılın Amerika için ye- halen mer'i olan Türkiye • lsviç • 
ni kalkınma programını anlatır

r.e kl~ring anla§masınm biteceği 

~ 

Komisyoncular 
(BQf taralı 1 incide) 

bir sanat ve ıalahiyeti olmıyan 
diğer bir zümre gümrüklerde it 
yapmaktadır. Halbuki Avrupa -
nın en büyük ticaret merkezlerin • 
de mesela Hamburgda ancak altı 
komisyon evi vardır. 

Hükumete büyük kefalet ak " 
çesi v .ren bu evler istedikleri ka -
dar k;misyoncuyu kendi mesuli • 
yetleri altında çalııtırırlar 

Bizde komisyoncuların çoklu -
ğu yüzünden kontrolları imkansız 
olmaktadır. Komisyonctılar Bir -
liği idare heyeti bunun için güm -
rükler idaresine tiki.yette bulun • 
muştur. Mevcud komisyoncula • 
nn mühim bir kısmı da komisyon-
cular birliğine de kaydolunma
mıılardır. 

Söylendiğine göre, yeni tekil -
de komisyoncuların hepsi ııkı bir 
imtihana tabi tutulacak, komis • 
yonculann üç ayda bir yapılan 
İmtihanları uzun zamanlarda ya -
pılacak ve komisyonculardan ke -
falet akçesi alınacaktır. 

ken, ecnebi devletlerle münasebe- müddet olan 11 Şubattan it~ba • 
tine dokunarak, "Amerikanın dıt Bl -ren meriyet mevkiine girecek ve r vapur karaya 
devletlerle ınlinasebeti dostçadır. bir sene devam edecektir. 
Hiç bir yanda barb tehlikesi yok- Bu anlatmada memleketimiz oturdu 
tur,, demif. • lehine birçok faydalı noktalar var lıtanbula Haydarpafa limamn-

1934 yılında hayli düzelmiı o- dır. Anlatmaya göre Türk ma· dan Anverae buğday yükiyle ha -
lan vaziyetin, bu yıl hakkında iyi mulat ve masnuatı laviçreye hiç reket eden F enlandiya bandıralı 
fikirler uyandırabileceğini anlat- bir kayit ve §aı'ta tabi olmadan Ronzkar vapw-u, dün sabah Mar • 

mıştır. girecektir. Yalnız memleketimiz marada Hura fenerinin ÜÇ mil ti· 
Amerika Cümhurreisi, bu se - hahları bundan istisna edilmittir. malinde siı yüzünden karaya 0 • 

neki programını meclisin hususi Halılarımız için bir senede binken turmuttur. Kaza yerine Türk ,; -
bir toplantısında anlatırken, Ame tallik bir konterljan verilmiştir. mi kurtarma Jirketinin Çanakka
rikadaki i§sizler için tasarladıkla- İsviçre men§eili mallar içi~ de lede istasyoner Alemdar kurtar -
rmı da bildirmiş ve bunların sayı- memleketimizde bugünküne. ben· ; ma vapuru gitmi§ ve kurtarma i • 
aınm azaltılabileceğini söylemi§- ziyen bir serbest idhal listesi ve tine baılamqtır. 
tir. C. kontenjan listesi tatbik edile- Vapurun vaziyeti ehevımiyet _ 

Şimdi yardımla geçinen ve tu- cektir. lsviçrenin bize serbestçe fi olduğundan, §İrket, Sezar kur. 
tarı 20.000.000 kitiyi, yahud idhal edebileceği makineler için tanna gemisini de yardıma gön • 
5.000.000 aileyi bulan hunların de bir B. listesi anlaşmaya bağ • denniştir. 
ancak 1 .500.000 i çalı§amıyacak lanmıştır. -<>--
halde olduğundan bunlar diğer Vekiller Heyetinin bugünler • Metr Salemln 
bir §ekilde bakılmak üzere Ame- deki toplantılarında bu yeni an • 
rikanın içinde muhtelif yerlere da laşma müzakere edilecektir. muhakemesi 
ğıtılacak, geri kalanına yeni iıler L•-------------•I Metr Salemin avukatı Sadettin 
bulunacaktır. Ferid tahkikabn genişletilmeıini 

Güzel Ve Gürbüz istedi. Müddeiumumi lüzum ol -
Bugünkü işsizler arasında ça· 

lışabilecek olanların hepsi ayrıla- Ç Q C U K madığmı ileri sürdü. Neticede bu 
caktır. Bunlar için yeni itler dü- hususta bir karar vermek üzere 

ıünülmü§tür. Şehir dıılarını ye- Müsabakası muhakeme 30 lkindkinuna hıra· 
nilemek ve tehir içlerinde kötü Yazılan küçüklerin seçimi önü- kıldı. 

--o-

Kocasının rublle ko-

Roma anlaş
ması ve biz 

(BG§ taralı l incide) 
matara girmesi hemen muhakkak gi -
bi olmakla Balkan misakı deYletleri
nin dahi vaziyetlerini pıyiıı. etmeleri 
zarureti hasıl olmuştur. 

Bu zaruret bedihidir. ÇUnkU Bal
kan misakı devletlerinden ikisi Yu· 
goslavya ve Romanya küçük antant 
azasından bulunuyorlar. Bunlar ta • 
rafından Avusturya istiklalinin taah· 
hüdü ise Balkan misakının maksad • 
lannın haricine çıkmakta, onun hu
dudunu geçmektedir. Binaenaleyh ge 
rek T~rkiyenin iki Balkan devletinin 
Roma itilafına girmelerini ya tasvib 
etmeleri ve yahud da o iki devletle be 
raber giderek Roma itilafına dahil ol 
mak suretile Avusturya istiklalinin 
muhafazasını taahhüd eylemeleri i -
cab ediyor.,, 
Fransız gazetelerinden "Deha,, bu 

anlaşma üzerine yazdığı başmakale
sinde §Öyle demektedir: 

"Balkan misakı devletleri azasın· 
c!an bulunan Romanya ve Yugoslav
ya, Türkiye ile Yunanistanm da bu 
yeni itilafa girmelerini arzu ederler. 
Fakat Ita1yanın neşreylediği itilafna 
me metni bu girişin kabul yolunu ka· 
par gibi görünmekte iken Fransız 

metni bunun aksini kabule müsaittir. 
Binaenaleyh bu meselede daha fazla 
vu1.uh lazımdır.,, 

ltalyan gazetelerinden Corriere del 
la Sera, Jı'ransız - Italyan anlaşması 
dolayısile mevzuu bahsedilmeğ'e baş
lanan Macar siyasasına dokunarak 
diyor ki: 

"Yuroslavya ve Romanya tarafın -
dan bir tehlike gibi gösterilmek iste
nen Macar tadtlci siyasası nihayet 
çok sakin ve barışı sever bir hareket
ten başka bir ~Y değildir. Bu sebep • 
ten dolayı bulanık suda balık avla· 
mak fstiyenlerin çıkardığı bu san'i 
fırtına geçirildikten sonra Italyanın 
Avusturya ~:. Macaristan ile olan an
laşma lan daha ziyade kuvvet bula
caktır. 

Bu barış siyasası, Balkanların ni • 
hayetine ve Türkiyeye kadar genişle-
miş bulunduğundan bizim için bun 
dan sonra yapılacak iş Fransanın 

yardımile esasen iyi bir yürüyüş ta
kib eden İtalyan - Yugoslav müna • 
sebetlerini iyil~tirmektir.,, 

Bulgar gazetesi "lskro,, "İtalya 
muahedelerden memnun değildi ve 
onların yeniden gözden geçirilmesine 
taraftar olduğunu ilb tmlşti. Bitler 
ile M. Musolini bu hususta anlaş • 
mak istediler. Fakat Fransa ile Avni 
panın müstakil bulundurmakta men
faattar oldukları Avusturya istikUili 
onları bunu yapmaktan menetti. 

P.ransa daha bir çok anlaşmalar 
yr.pmağa çalışmaktadır. Fakat Roma 
anlaşması bunların başlıcasıdır. Fran 
sa n ltalya arasında halledilecek bir 
takım ıtleseleler daha vardır. Her ne 
olursa olsun mın~"iavt veya uluslar
arası hertürlü çalışma birliğinden do 
layı memnun olalım.,, yolunda bir ya
zı yazmıştır. 

Sovyet gazetesi "İzvestia,, ise ez· 
cümle: "Roma protokollarının ehem· 
miyeti şudur ki: Italya, ~lmanya ile 
değil fakat l<'ransa ile anlaşmııtır. 
l\fanmafih, bu yalnız bir başlangıçtır 
ve ancak bir hareket noktasını teşkil 
eder. Şimdiki halde kuvvetlerin ara • 
sındaki muvazeneyi ihlAl etmemiştir. 
Çünkü ltalya, Macar ve Avusturya 
kozlanndan daha tamamile vazgeç. 
memiştir.,, demektedir. binaları, gayri ııhhi ıeraiti orta- mUzdcki Pazar günü sabahı saat 

dan kaldmb yenilerini koymak, dokuzda Deyoğlunda Saray sine· 
yeni yollar, binalar, sedler vücu- masında mütahas.sıs bir heyet ta
da getirmek ve ormanların ıslahı rafından yapılacaktır. 

nuşan kadın Uldll Zelzele yerinde 
Londra, 17 (A.A.) - Dul Ba

yan Vincent bundan on ay evvel bu yeni iıler arasındadır. 
ltıizler arasında çahıabilecek- Davetiyeler 

lere verilecek olan bu işlere mu- ~lüsabakamızın başlangıcında 
kabil ödenecek olan ücret, timdi neşretmiş olduğ~muz 30 kupon 
kendilerine verilen geçim masra- mukabilinde bugünden itibaren 
f ından fazla, faka\ husuıi bir mü- matbaamızda verllmetkedfr. 

kocasının ruhuyla koDU§tuğunu 

ve on ay sonra öleceğini bildirmiş 
ti. Bayan Vincent haber verdiii 

gibi dün ölmüttür. 
essese ücretinden &§ağı olacaktır • ._ ___ ,iıııımı_1111m _______ .;: Bu ölüm iapirtizme tarihinin me 

zırlamasmı tavsiye etmittir. M&. raklı bir faslını tetkil eder. Bu ıuretle, yardım için devle
tin bulduğu bu işte bir amele bü-

o 

sela i§sizlik sigortası, yaılılık tah-
• 

tün ömrünce kalmıyacak, ücreti sisat d w ve hastalık 1· t"f d ı, ogum ı ı a e· ......... - ... ········-··········--·······-----··-, 
daha fazla olan huıuıi bir mües· }eri ve çocuk bakımının temin ve H A B E R 1 
sesede yer açılınca gidecek ve o- elde edilmesini iıtemİ§tir. ı 
raya yerletecektir. lstanbulda en çok satılan 

Meclis, Cümhurrefoi tarafın - gazetedir. ilanlarım~ "HA-
Cümhurreisi Bay Ruzvelt, mec· dan ayni zamanda btimn müna - BER l ,, e veren er kar ederler. =

1 lise ayni zamanda içtimai emniye- kaltitı tanzim etmek üzere bir ko - ....... --............................. - ... ·--· 
ti sağlamlaştıracak zeminler ha- misyon teşkiline çağrılmıştır. 

(Ba.,tarafı 1 inci de) 
ıunda bütün vilayet halkı canla 
başla çalıımaktadır. F eli.ketin ıeç 
tiği yerlere hergün yiyecek, çadır 
kereste ve inşaat malzemesi sev -
kedilmktedir. 

Vilayet ayrıca 80 inşaatçı gön
dermişt:r. Yıkılan yerlerin yeni· 
den imarı için lazım gelen bütün 
gayretler sarfedilmektedir. 

llk telit ve heyecan artık ya
tqmağa, halk yerlerine yurtlarına 
dömneğe batlamıtlardır. Esasen 
geçici olan felaketin haıarlannı 

da mümkün olan süratle tamir et
mek için ciddi tedbirler alınnnt-
tır. 

18 lkin.ikanun 1935 

Loid Corc 
Kalkınma planını izab 
için söylevini verdi 

Londra, 18 (A.A.) - 72 iııd 
yıl dönümü dolayısiyle B. LoYd 
Georges'in intiha.b idaresi olaD 
Bangarda yapılan büyük toplaı> • 
tıda B. Loyd Georges bir söylef 
ıöylemit ve büyük Britanyanıll 
ökonomik meaelelrini halletmek i
çin kurduğu büyük planı anlat • 
mıttır. 

Planın ana hatlan ıunlardır: 
Dühya barıtının lngiltere .,, 

Birletik Amerika devletleri ar• • 
smda bir hareket birliğiyle te!llİ" 
ni, Büyük Britanya tarif elerinİll 
ve diğer tedbirlerin tidetli surett• 
tatbiki ıayesincle u"Iuslar aras; ti• 
caretinde en-ıelelrin kaldırılnı• • 
ıı, 

tısizlerin hakiki menfaat te§eb
büsleri sayesinde ve ayrıca zira • 
atte daha fazla adam kulalnıbnalı 
ıuretiyle çalıştırrlması! 

Planın tatbikina bakmak .,, 
maliyeyi düzeltmek üzere fırb • 
lar dışında salahiyeali bir konıe1 
teıkili, 

Harb kabinesinde olduğu aibl 
mütemdiyen <lış siyasa meselele"' 
rini tetkik edecek bet üyelik bit 
kabine komitesi kurulması, 

B. Loyd, Georges söylevinde lrı
giltere Bankasını da şiddetle terı
kid ederek demiftir ki: 

"- İngiltere Bankasınm geÇ -
mitte verdiği tavsiyel~r bizi hata' 
ya dütünnüştür. Çünkü bu tavıi -
yeler, çok kısa görütlü fikirlerli 
dolu bulunmakta idi. lngi'lter' 
Bankası bir bükUmet müeuetl 
olmamalıdır. Fakat •yrıca ticaret' 
le ıanayi arasında daha yakın bit 
temas temin edecek bir i.dare Ju~ 
malıdır.,, 

B. Loyd Georgeı bankaların uld" 
aallaıtınlmuma aleyhtar olduj1J
mı bildinnit ve sözünü teklifleri
nin hiç bir fırka zihniyeti ile mü -
nasebeti olmadığını söyliyerek bi-, 
tirmiıtir. 

--0-

"Tilrk kuşu kurumu,, 
açıldı 

Ankara 17 (A.A.) -Tayyare 
cemiyeti kadın erkek Türk genç • 
liğini havacılığa ahıtırmak içiıl 
§İmdilik ya1nız Ankarada oıınal' 
üzere bir "Türk kutu" kurumu ~· 
mııtır. 

Bu kadar yüksek ulusal bir aın~ 
güden bu kurum kanatlan al • 
tmda üye yazılmalan için Tür1' 
gençliğine beyanname ile bitab 
etmektedir: 

--0--

Musollnl bir nazırJı1' 
daha aldı 

Roma, 17 (A.A.) - Müsteııı • 
lekit nazırı General de Bono, f&'• 
ki Afrika müstemlekeleri yüce 1'0 

miıerliğine tayin edilmit olduğıs11 

dan, müstemlekit nazırlığını S· 
Mussolini kendi üzerine almııtıt• 

---o-

Kibrit flatları yeni-
den inecekmi? 

Kibrit tirketi tarafından fialt • 
lerin indirilmesi üzerine hükuıııe& 
aleyhine açılan dava, Ankara bİ -
rinci ticaret mahkemesinde neti • 
celeniniştir. 

Mahkeme, doların temev~ -
lerine uygun bir ıekilde fiattetifl 
indirilmesini muvafık görmüf, b". 
tekilde hükUmet davayı ka~ • 
MIJbr. . 

• ., # 

Şimdi önümüzdeki üç ay içt , 
de kibrit fiatleri odlara göre 1~ 
niden tetkik edilecek ve icab e~ 
derse fiatler yeniden indirileee 
tir. 
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18 İkincikanun 1935 

o ADAPAZARI 

Tü~k Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tama mı ödenmiş sermayesi 

2,200,000 lürk lirnsı 
l'Urkıyenln her yerinde fUbe ve muhabirleri vardır. 

lier nevi Banka muamelatı yapar. 
latanbul Şubesi: Telefon: 22042 

" ~~---· Galata Şubesi: Telefon 43201 
---==---------------- ------------------~~ 

T A.M ATLAS 
125 kurut ikbal KUtUphanesinde 

~A"~A 
Müstahı.a.ra.lı 

HUBUBAT UlilARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Acele satılık 
Kelepir perüknr salonu ve at

tar dükkanı 3,5 beyğir kuvvetin
de Sarole a marka bir motoıiklet 
ve Girigon markalı kursu mü -
kemmel bir bisiklet.. Taliplerin 
Kurtulut caddesi Tepe iistünde 
11 - numaralı dükkanda Attar 
'nay Mehmed Hayriye mi.iracaat· 
ları. (3738) 

KiRALIK ODA 
• 

HABER - Ak~am Postası 

• • ·• 

SIHHATINIZIN KASASIDIR. 

Yaz kış sizin ve ailenizin en İyi dostudur 

TELEFUNK.EN 
Yeni ıene için vücude ge· 

tirdiği üç yeni model Radyo 
tekniğinin en mütekamil nü
muneaidir. 
KJSA - ORTA - UZUN 

Dalgalı neıriyat temiz ve 
parazitsiz bir §ekilde ayağınıza 
kadar getirir, ve ruhunuza dün
ya muıikiıinin en canlı nağıne• 
lerini aıdar. 

Frigidaire yal· 
nız yaz meni· 
minde yiyece
ğinizi ıerin tut· 
makla iktifa et
mez. Kııın da 
aıdalarınızı mu
haf az_a eder ve 
mikropların tah· 
ribatmdan kur
tarır. Eninde de 
ıo~unda da her• 
halde bir F riği· 

daire alacaluımz. 

7 

2, arzu edilirse 1 oda kiraya veri- -----·----------------------,---=:::--~:--:--:---:---
Jecektir. Oldukça müstakil snyılabi- ~1!1111~ Kiralık kahve' 
lir. ~· .. l_IBllllMllilill~l!lllR!-mJll•llIDffi~llfııı =; YErtl ÇIKTI j Yakacık KöyübUyiik kahveha· 

Kumkapı ı~ancasmda Muhre so- Br 111 aııı-.ııııımıımıtıııııımı m ıııım1t1ıQD1111111111lıı neıi iki ıene müddetle kiraya ve-

" ' 

kak numara (5) • Alafrang :ı 'r :- ı ı ı~ :ı rilecektir. Taliplerin 17 - 1 -

YEMEK ve TATLI KiTABI 935 tarihine kadar Kariyei mez. "i • , .. ' ... t._.Jı. • • .,.1 ' .. -....: :, . ' . . 1. • • .. •• ) , ...... ~·\, f 1 " ,. .... ,... -.;.,,,:~ 
. • • . .. . • - ... • 't .... ,ı , ' • 'ı _. • • • 

~ •. 

Yeni teşebbüsler 
''VAKiT,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

~ }:ak( Yunan ve Jwm~ kldsiklerinden dili:nize çwrilerek l>ün ve Ya 
~tı1coııe1c.siyonumuzda 1935 yıZında basılaoak ustaörgütlerdcn başlıca
~' Clfağıda yazıyoruz. Bunlardan birkaçı yakında basılıp çıkıyor. Ote-

clo anıklannwktadır · 
1-0vid 
2 _ Evripideı: Media 

3 Seneka: Medea 

4
- Ariıto·. 

S -Herodot 

6 - Aristofan 
? - Seneka 

- Hoıner 
s_ Pl"t k~ Likürg 

u ar . S 1 o on 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Omer Rıza 
Peyami Safa 
Burhan Omicl 
Şair A. Hamdi 

} Haydar Rifat. 

9 Lasedemonyalıtar l 
- Ksenofon: cumhuriyeti J Haydar Rifat 

· Atinalılar cumhuriyeti 
lQ ... lrCıenofon: Ajesilas \ 

Plütark: ,, J 
lt Marius t - Pı··ıa k· I 12 u r • · Silla 

......, Plütark· s·· ··k lıkender }"> • uyu 
~ Sezar 

..... Plütark: 
lt . 
lg......, Plütark: A~tuan 
lg ...._ Eflatun: Cumhuriyet 

..... Virjile: Eneit 

Brütüı 

Antuan 
Pompe 

} 
} 

1 Hergiin pişecek yemeklerin ve tatlıların lisıcslni ve yapılışlarını 
Cıltli 125 bu 1tltabda bulacaksınız. • 

ciltsiz 100 Satış yeri; İstanbul Ankara caddesi No. l 57 
~ kuruş ' llllllKllll-.._ &B mıımı... lnkılAb Kitabevi ~'ilWmUllı. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
hakimliğinden: 

Ayte, Kuanti, Koıtantin, Oro· 
komi, ve Maı'ikanm hisaedar ol
duldarı 5850 lira 33 kurut tahmin 
edilmit kıymetli Burgaz adasında 
Manastır caddesinde 47 No. 
lu ahıab ve haricen bo • 
yalı, önünde bahçeıinden 
mermer merdivenle etrafı 

camlı, ve çini dö~eli bir antreden 
girilen birinci katta büyük bir so
fa üzerinde kartılıklı üç oda bir 
mutfak bir hala ve bir kurnalı ha
mam bu kattan kapu ile arka hah 
-çeye çıkılır. ll<inci katta bir sofa 
üzerinde dört oda ön taraftaki o
danın birisinde etrafı camlı tara
sa, hali, yüklük, arka bahçeye 
çıkılır demir köprü. 

Zemin katında çini döıeli tat-
lık ile birisi çini diğeri çimento dö 

§eli iki oda. Odunlulc ve kömür· 
lüğün dört tarafı bahçeli ve bah
çesinde altı çam, bir ıelvi, iki kü
çük zeytin, iki armut ağacı mev· 
lan maliye, belediye verg:leri ve 
izalei §uyuu için açık arttırmaya 
konulduğundan 24 - 2 - 935 ta 
rihine müsadif Pazar günü ıaat 

l 15 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh 
mahkemesi Bas vazsranlıenca mü 

zayede ile atılacaktır. 

1 - Arttırma bedeli tahmin e

dilen kıymetin yüzde yetmif beti· 
ni bulursa o gün ihale edilecek
tir. Bulmadığı takdirde 15 nci gü 
ne gelen 11 - 3 - 935 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat IS 
den 16 ya kadar karar icra oh-na
cak ve en çok arttırana ihale edi
lecektir. 

2 - ihaleye kadar birikmit o· 
lan maliye, belediye verıiler i ve 
vakıf icrası ile dellaliye muş~eriye 
aittir. 

3 - Arttırmaya girmek isti
yenler muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu niıbetinde teminat 
akçesi veya ulusal bir bankanın 

teminat mektubunu getirmeleri 
ıarttır. 

4 - Arttırma bede!i ihale gün
lemecinden itibaren 5 gün içinde 
mahkeme kasasına yatırılacaktır. 
Aksi takdirde ihale bozularak 
farkı fiyat zararı ziyan ve faiz hi· 
la hüküm müfteriden ahnacaktu. 

5 - 2004 sayılı icra ve iflas 
kanununun 126 ncı maddesine tev 
f ikan gayri menkul üzerindeki i
potek ıahibi alacaklılar ile diğer 
alakadarlar gayri menkul üzerin-

ktlre muhtarhtma müracaatları. 

-ntı-····· .. ı f!lRAfill .... WWWl Mlll .. - ........ , ... 

H Dit Doktoru 

1 
i! Hüsna Mustafa 

l·s lıt. Aksaray Valide camı 
karşısında 

n:::::a::ımsnm:nnaı:m:mrm:mr.::m=.:11 

deki haklarını hususiyle faiz ve 
mesarife dair olan iddialarını İı· 
pat için ilan gününden itibaren 
20 gün içinde evrakı müıpiteleri 
ile birlikte sah§ memuruna müra
caat etmelidirler. Aksi takdirde 
hakları tapu kütüiüyle sabit ol
mıyanlar satı§ parasının J?&Yla.t
masından hariç kalırlar . 

6 - Şartname mahkeme dl. 
vanhanesine herkeıin ıörebilec!'
ği yere asılmııtır. Fazla malUm.at 
almak istiyenlerin 1934 - 33 ta• 

yısr ile Beyoğlu sulh mahkemesi 
Bat yazganlıiına müracaatları 
ilin olunur.. (388). 

. .. 
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Çete reisinin intikamı 
Fırkanın ikinci 

müntehib 
namzetleri 

r-......... G·o·~ei·~~~~~~~~ç~~-~it 
Dünkü kısmın hulAsası 

Beynelmilel bir hırsız çetesi· 
nin çete reisi. yaman bir adam· 
dır. Lakabı kirpidir. Kansının 
lcikabı yılandır. Bu kadın ayni çe 
te efradından Dev ile ıeviıiyor. 
Birlikte çete namına bir vurgun 
vurarak Kirpi'den kurtulmağı ta
sarlıyorlar. Fakal reis, bu muha· 
vereyi dinliyor. 

Yılan, Kirpinin dizi dibinde 
oturuyor .•• Bu kadın çete rE"isinin 
yanındayken daima böyle uysal
dır; itaatlidir •.. Ona kar•• besle
diği hisleri dışan vurmaktan 

korkar. Kirpiye sanki tapınır g:
bi bağlı görünür. 

Reis, kansının ımna buklele
rini okşıyarak diyor ki: 

- Anlıyor musun, karım? ... 
Benden başka birinin olmana ta
bamül edemem ••• Seni de, onu da 

vakarnn ••• 
Yılan, büyük bir tahkire uğ

ramış gibi, irkiliyor; yeşil gözle
'\'İni koskocaman açarak: 

- Başkasının olmak mı? ••• 
-diye sözde isyan ediyor.- Ne di-
yor8un ? ..• Ben ıana köpek gibi 

bağlıyım •.• Senden batka bir er
keği gözüm görebilir mi?... Sen. 
benim yalnız kocam değil, efen
dimsin... Sen, hepimizin efendi
aisin !... Düşün: Beni küçük bir 
barda çalışbğrm esnada hetene
re~ aldın ... 'Bu kadar ıervet, re
fah sahibi yaptın .•. Ben, ıtana ta
pınmm .•• Ben ıana Aşıkım ... Bü
tün çete. ıana borçluyuz ••• 

Kirpi, cevab vermedi. Yalnız, 
ufak darbf>Ciklerle. karısının ya
n ç 1,lak omuzunu okşadı ... 

Ve garib.manaaı anlatılmaz 
bi · tcbessi.Jmle giı:Jü. 

Y ılanm bütün vücuduna bir 
ürperme yayıldı. Kocasnıın par
mak ucuyle vücudunun herhangi 
bir noktasına dokunsa, işte böyle 
irkilirdi. 

Lakin bugünkü nefreti. kor
kuyla karışmış gibiydi. Bunun 
sebebini kendi de anlıyamadı. 

Yüzündeki ifadeyi gizlemek 
için, kocasının dizlerine sarıla

rak yaltaklanmağa başladı. 
-Velinimetim! Velin;metimt 
Kocasının kendisini bu esnada 

okşayacağını ummuştu. Bu aza
ba katlanacaktı. Lakin, ümidi 
boşa çıktı. 

Ta yam başında mini mini bir 
çıngırağın çalındığmı duyarak 
hayretle ba~ını kaldırdı. 

Kocası, hiç de onunJa meı

gul değildi. Bilakis, büyük plan
larını hazırladığı zaman yaptığı 
gibi, yüzü, çivileşmişti. Bir kaşı
nı aşağı indirerek ötekini vukarı 
kaldırmıştı; sağ elindeki mini 
mini gümüşi çmgırağıbir ik; ke
re sa11adıktan sonra, yanma hı- I 
Talrtı. 1 

Çıkan bu ses üzerine, kapı a
çıldı: Gayet !ık giyinmi, bir u- İ 
tak içeri girerek yerlere kadar 
~ğildi ! 

ReEs: 
Gcltlibr mi? · diye sordu. 

- Evet efendimiz ... Penbe sa- , 
1ona almdılar. Orada emrinizi 
Lekliyor1ar. 

Yılan kadın: 

- Bugün, idare hey' eti içtima
ı mı var? ·diye sordu. 

- Evet .•• 

Bankaların nasıl heyeti idare 
içtimaları olursa, bu çetenin de 
öyle toplantıları olurdu. fakat, 
Musolininin bir çok nezareti ken 
di eline aldığı gibi, Kirpi de ayni 
ıiyasef lakib ediyordu. 

Çok geçmeden bu sarav oda-
11 gibi ıalonun kapısı açıldı. Ha
kiki bir saray olan binanın ka
lın tüylü halılarla kaplı dehhz
lerinden bet tık adam İçeriye 

girdi. 

Bunlann arasında Dev de 
vardı. Reiı ve karısı da iki kişi; 
- yedi kişilik idare hey• eti top
lanmış bulunuyordu. 

Kirpi, dedi ki: 
- Oturun, arkadaşlar! -dedi.· 

Size verecek bir müjdem var ••• 
Dünyanın en parlak, en kelepir 
ve en çok para getirici işlerin
den biri. elimiz altında bulunu
yor ••• Bunu yapmak için, bir ka
dınla bir erkeğe ihtiyaç var. 
"Kadının kim olacağı malum. 

Karım •.• O, bu işi başarmak için 
en muvafık ıahıiyettir ••• Erkeğe 
gelince .•• 

Biraz durdu. 

Başını, bir plan üzerine eğdi. 
Bundan istifade ederek, yılan 

kadınla aşığı. timşek süratiyle 

birbirlerine bakblar. 
Plan üzerinde uzun 

tetkikatta bulunduktan 

reis: 

uzadıya 

sonra, 

- Sıçan .•• diye krrmızı saçlı 
bir erkeğe döndü. Sen gidecek • 
sin ••• 

iki 8.§ık, teessürle hatlarını eğ-
di .. 

Fakat, ıonra, reis, kaşlarım 

çatarak bir daha düşündü: 
- Hayır, hayır .•. Güçlii kuv -

velli birine ihtiyaç var ••• Sen git 
daha iyi olur, Dev! ••• 

"işte planlar ve i~te mirname
min zarfı .•• 

Çete azası, o gün birkaç saat 
tetkikatta bulundular .•• l~in hü • 
lasası şuydu: 

Bir adaya gidilecek ••• 
Oradaki ıenatoryumda yatan 

bir kadının milyonlar değerinde
ki gerdanlığı çalınacak! 

rtakleden: r V:lı· l'fOl 
(Sonu yarın) 

I"' --~ 
HABER 
~kşam Posta.s. 

iDARE HEYETi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

(Bat taralı 5 incide) 
rülc memurlarından, Şaban: Oztoprak: 
tuğla tüccan, Agah Ozer: inhisarlar 
memurlarından, Necmi Gürdal: Tapu 
memuru, Omer Koç: Kasaplar cemi · 
yeti katibi umumiai. Şevlııet Ergin: bat 
muallim 37 inci mektep, Arif Pakkan: 
eczacı, Ismail Hakkı Oskas: muallim 
36 mcı mektep, Hürrem Tulgay: Kap. 
tan, Tahsin: komisyoncu. Saim Ergin: 
Deniz yo!lan mübayaa memuru, Meb
med Gökçe: Alibey köyü muhtan, Naz
mi Tatar oğlu: tütün inhisar memurla· 
nndan, Tevfik: Deniz lisesi muallim • 
ferinden: Kemal Uçen: dişçi, Rahmi 
Günay: Eyüp kütiipbane memuru, Se
lihi: ticaret odıuı memurlanndan, 

OSKODAR KAZASI 
BEYLERBEYi NAHlYSI 

Abdurrahman Naci Eskişehir 

Meclis üyesi, Celal Kocar Avukat 
Nahiye başkam, Cemile Abdurrah -
man Abdurrahman Nacfnin eşi, Eş • 
ref Mahkeme başkatibi, Fitnat Sabri 
Seven Avukat Sabri eşi, Hasan Hilmi 
Avukat, Hayat Kenan Erer lstanbul 

····---- ...................................................... ·--~ 
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Güzel ve gürbüz çocuk miiıabakamıza yazılma müddet; bİ 
Bugün, müıabakamıza giren kü;üklerden ikisini daha re.mini jt 

müddei umumisi Kenanm eşi, Hay • yuyoru.z... ~ 
rettin Nahiye müdürü, Ihsan Beyazit _______________ _.. ____________ # 
Saylavt, lsmail Hakkı Çetin Çengel tanbul Lisesi eski ikinci müdürü, Eker Erenkoy kız lisesinde rrııı 
köy Ocak başkanı, Kenan Erer lstan- Doktor Hamdi Suat Akalın, Hilmi Doktor Nureddin Ali profesör, flJI 
bul Cümhuriyet müddeiumumisi, Seçinker Rıhtım şirketinde. Hakkı Alico eski umumi mecliı azaııll ~ 
Kübra Sadri Seven Sadri kızı, Meh • Kılınç Bitlw Saylan, Hüseyin Hami Ragıb Ozdemir Zong-uldak stı~ 
med lsmail Doktor, Vaniköy ocak Ergün nukudu mevkufede memur Safiye Hüseyin Elbi, Serra A~ lı 
başkanı Mümtaz Çeçen Nahiye üyesi, Hasip Güle Tüccar, Halit Bayrak Be- llter, Şemseddin Cünaltay Sıv•• 
Münir Müteahhit, Nazmi Eski~ehlr yazld Saylan, Hüseyin Şapar 1\lüte • laVI, Doktor Tevfik Receb 0ğıJ1 \ 
meclisi üyesi, Necati Kandilli ocak kafd Baytar, Hamit Nuri Ortaç Tay • fakültesinde, Vecdi Tan avukat. I 
başkanı, Nedim Yüzak Beylerbeyi o- yare Piyango müdür muavini, lbra • aıf Duru Malatya ıaylavı, Ziya~/ 
cak başkanı, Rana İnhisarlar bakanı, him Dulan Nafia Komiseri, İsmail inan latanbuJ belediyesi imar rnıı 
Sabri Yoldaşcan Doktor. nahiye Uye- Hakkı Ceyhan Şirketler komiseri, Asım Turgut Sümer Bank mecli•İ.ı 
si, Sabri Seven Avukat, Sadri Seven Faruk Tırnakçı Mühendis, Ihsan A • re azası, Arif Mustafa Aras afV 
mUtekald miralay, nahiye Uye81, Sa· zak Kadıköy Kaymakamı, lsmail Ali Haydarbarşal, Behice Haıoil 
lahattin Deniz ticaretJ muamelat se- Hakkı Uzunçarşıh oğ. Balıkesir Say- kay, Doktor Bürhaneddin Binıe/ 
fi. lavı, iffet Halim Oruz, lbrahim Odi· biye müfettişi, General Calib c; 6' 

ÜSKODAR KAZASI cl Maliyede memur, lskender Tenğiz mütekaid liva, Fatma Ali Havdıar I 
KISIKLI NAHİYESi Doktor, Doktor Kemal Cenap Berk - şal. Fikri Saydam telgrafta, ~ 

Arif Eski lstanbul Saylavı, Ah _ soy Ordinaryüz Profesör. Kenan Sü Zühtü Tümer rzütekaid kaytn 
med Pehlivan Çiftçilerden, Cemil l\fütekaid zabit, Doktor Kadri Galib Hamit Oskay belediye muavini. ~V 
Mekteb müdürü, Haydar Çiftçiler • Esen, Lamia Emin Arın, Melek Şev • Civelek oğlu profesör, Hamit G 

d ket Kereci, Meftune Faruk Dereli, avukat, lbrahim Cimcoz, Kemsi. den, Mehmed AliBahçeler mü ürü, ~ 

Macit Mahkeme başkatibi, Muhittin Mevhibe Ramiz Bakanoğlu, Meliha car, Naciye Rüştü Sungay, Nııel 
Mütekaid kaymakam, Said Tadilat Refik Onatsoy, Mustafa Bozkurt Es • Morah umumi meclis ezası, ıt; 
komisyonu azasından, Şükrü ahiye ki umum meclis azası, Muhittin [{ok· Sungay mütekaid memur. Te,.fik ti 
müdürü, Yusuf Kemal Sinop Saylavı, ay Mütekaid kaymakam, Methi Güven man inhisarda memur, Tahir lı 
Salih Arif Muallim, Esat Şehir mec- Eski umumi meclia azaaı Mehmed muallim, Vicdan Ali Noral. _./ 
lisi katibi, Şevket Kuzguncuk Ocak Tevfik hamallar cemiyeti t>a,kanı, K t l S il Hiik" r :;. d • 

Mahmud Mazhar Yüce avukat. Muı- ar a u ı ·mı ıgın en. ~ 
başkanı. Emine Ye Relkisın Etem kaptı P 

BEYKOZ KAZASININ A H. lafa Menemenci Galatasaray muallimi, beraber ortakca lcanş1k malları 
NAHiYESi Münib Boyacı oğ!u Van sayl:ıvı , Mua- K ld r l"k l I e arta a eviz ı te m unan ,. it 

Alı. Şahı"n Doktor, Sadı' cu-ngo-r·. Ş. lihiddin Erkal rıemur, Ney;r Niyazi d . I kt l n b 
sın an yenı yo geçme ~ o a ..c 

H. Müdürlerinden, Mehmed Ali Cök- Tevfik Yükselen, Niyazi Tevfik Yük- rafta 4792 metre ,.e diğer tıll' 
çen: belediye azasrndan, Hüseyin: dok- selen, muallim, Nureddin Bab:ıcan :l€61, metre tarlanın hepsi birde11 
tor, Reşad Yılmaz: Liman şirketinden, mütekaid binbaşı, Doktor Ne,•eı Omer !arak parasının sahipleri nrtı' 
Mustafa Cebeci: Çubukludan. Sanıye Nazım izzet Poroy Tokal ıaylavı, paylaşchrılmasına karar verilr11İ~ 
Cenani Kocamemi: Kan'ıca. Aziz Za · Nizameddin Oktem mütckaid vü--başı, doğundan almağa j.;;fekli olanJııl'il 
rif Gökçen: A. Hisarı, Muzaffer Ozdil: Resmiye Hakkı Sinasi Erel, Refik O- lanın değeri olan 8:10 liranın '~ı 
Nahı.ye mu··du··ru·. naksoy avukat, Ramiz Bakannğlu a- •ed· t •cul· pey "k ,.81·ıe beraber' 

J ı 1 • \ " <:" ( 
BEYKOZ KAZASINJN MAHMUT vukat, Reşat Ener umumi mt'clis aza. 2 - 915 Perşembe günü snııt. 

1 ŞEVKET PAŞA NAHiYESi 11• Rüşdü Ergüven tüccar, Dr. Raret lfartal Sulh Mahkeme<;İn<' g~ 
Katib: Ahmed, Bozhane, Emın: Kı - Cafer Sıdal, Omer Uygun tüccar, Su· 

YPn4 ""~rı~ .ı hçlı, Necip: Omerli, Ali: Hüseyinli: ad Şevki Songur, Sım Celal Aktulga _ f" 

Mustafa: Cumhuriyet, Ali: Omı!lncı avukat, Selami Cimcoz lstanbul say- On beş günde bir intişar etffl ıı" 
1 S .:ık Ak ·· olan "1'incma ,.e ti.>·atro,, mect11, Ömerli, Hüseyin: M. Şevketpaşa, lh - avı, auı yavaş rusuır.attı. memur, 
S b S · D ·· D s · nrn 5 nci sa.}·ısı rıkmıştır. Ilcs li11 rahim: Omcrli nahiye müdürü u ur amı raz hıccar, r. aım ~ ~ 

KADIKÖY KAZASI AH Dilemre, Şakir Akçay tüCC'ar, Şev· tur. _/ 
MERKEZ NAHlYESl ki Sungur mutcknid miralay, Vehbi 

Atıf Uml Kadıköy tütün inhis::ı.rı 

memuru, Arü Yünter Mütekaid me • 
mur, Arif Riza Topkan Tüccar. Dok -

1 

tor Asım Arsek Kadıköy Sıtma mü · 
e-.ıdele reisi, Ali Haydar Öcel Umumi 
meclis azası. Abdülhak l<~erid Erzin-

Sandal muallim, Yümnü Eğilmez mü
tekaid lcaymalcam, Zeyneb Fatin Ye
ğin, Zeki Rıza Topkan tücc:ır, Ziya 
Bi!gin tüccar. 

ERENKOY NAHiYESi 

- ~ i " Uşiitmei 
Ağrıl•'~ 

geç rece 

f c1ıı"' 
rı•l••fftn lıtıırıo tı:' .. t 
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can saylan, Aziz Sami llter Erzincan 
, Saylavı, Behice Bürhanettin Yer.isey, 

l Bürhanettin Yenisey Vapurculuk şir
keti umum müdür M. remaJ Cebeci 
Mütekaid binbaşı, Cemile Vicdan E -

Kemal tüccar, Melahat M:thir O'l, 
Mahir Öz Erenköy kt'Z lisesi müdü ~. 
Muammer Şen, Mustafa Şahin sivil 
kaptan, Mehmed Ali Yürükf!I umumi 
mecliı ve daimi encümen üyesi, Naci 

: . 
1 

1J.BONE ŞARTLARI 
1 1 l! eynll 

ntrklyP: 120 ~!\O llfW 12.'\ll lhı' 
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LAn TARIFES 
ı·ıı-ar•·• ll:lnhırınırı ._ıırırı l:Z,.'~C 

ttı·ımıı lllırılıu W ı.urıı>tfıır ................................................. 
.,.h "h ı ve Ne!\rİvat Müdürü 

HASAN RASiM US 
8a11ıJdıll J'l'll (VAK iT) l\tııtbaaıu 

re1, Celal Esad Arseven J\tuallim, 
Cemal Öney inhisar memuru Danış 
Derlen Milli iktisad ve tasarruf C. 
Reisi. Ekrem Ali.alan Hfü.:mmatta. "E • 
min Arın Kadastro Baş mühendİ!' İ, 

~min Cemal Sude Bolu Saylavı, Fer· 
ruh Bozkurt. Faruk Dereli Avukat. 
Hasene Cimcoz. Doktor Amiral Hak· 
lu Şinasi Erel Erzurum SayJavı, Hay-

r;.ş::;f:: 
I çalamıyanlar 

tedı · ci olar ak 
zehirlenmek
tedirler ı? 

- Ala. •• Gelsinler ... 1 .. ••••lllll•••••••a.•• r4 Celal Aktuğla Diş doktoru, Hilmi 
i Rize Göner Avukat, Hamit Şatar 1s • 


