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Habeşistan anlaşma ça
relerini a~arken italqa 

asker seokedigor 
Meıine, 24 (A.A) - ltalyamn dün 761detilmiftir • .W..ba his&. 

ş.ılll Afrlra miiltmllekel..me ha bma Qleden 80lll'& ............. 

rebt edecek olan Mr fllDnm u- Ba,...klarla done-ut olan tehir 
~ lftPSIDI Valwaya npuruna <Dnuu 4 Uadlde) 

Bu teşebbüs lngilizlere 
de müliyim görünüyor 
Şuşnig'in gazetecilere beyanatı 

1 nglllz 
Vellahdi 
Viya na
da pro

paganda 
yapıyor 

Şimd: Belçi
ka da bula
nan Hababurı 
hanedanın

dan &11idülc Ot
tonun Avutur
yaT& imparator 
olarak ıetiril -
meai hareketi 
• bundan birkaç 
sBn ince haber 
Yerdi~jz ıibi. 
ıittikçe hızlam
,.., ciddileti • Son Aomfar.ya iınparolora """• larua Zile, .,. 
,.. fim4i ,.,.,. plirllınM ,.,.,..,. Otto 

~ IGD wnQimis ....... , P.n.t. Fw htlkA;;Ntile kona
INsünkfl ajana telearafile de t. l&D ATUatmJa bapekili Sutniı, 
81JÜl ettiiini s6riiJorm. Şimdi (Dnam' tlnçflde) 1 

Kuıı :... .... ~. 1 Arnavtl~uk...._--=---_~Esrarlı 2 cinayet 
iri yüz der&i soyu muı olarak 

Maslakta, öteki 9 yerinden yaralı 
T opkapı surlannda bulundu 

A~ psetelesincle okundu • 
iuna ıare, ArnaYUthak, ltalyan 
nilfuzundan lnntulmakiçin yapbp 
banca çabeWnalarclan IODl'a ye • 
ni~en ltalJ&D aitanna tlipaiit 
buJ•mmaktadır. 

Arnawtlu!un bu kurtulma ha-
iki kurşunu eksik tabancayı 11Dn8n 

yanma kim bırakb? 
reketinde para YUİyeti aanılmq Bundan bir müddet evvel i.. 

(Devamı 4 bçflde) .... 
-------·--• lenmif Ye gizli kalmq iki earanm. 

ıiz cinayet meydana çrkmıı Ye ad· 
liye derhal tahkikata ıiritmiftir. 

Uzmı MDelerdenberi latanbulda 
g8r6lmemlt derecede dikkate cle
i• olan ita cinayetlerc:len biri 

(DeftlDI' tln~de) 



vetlerine çok ehemmiyet .vermek
tedir Altıncı Sovyet kongresinden 
beri tayyare kuvvetleri • yüzde 330 
niabetinde ~rtmıf bulunmaktadır. 

Tank faaliyetleri hissedilecek 
derece ehemmiyetletmittir. Altın
cı Sovyet kongresindenberi tank 
işlerinde nisbetler şöy)e artmıştır : 
Küçük tanklarda yüzde 2475; ha
fif tanklarda yüzde 765; orta 
tanklarda yüzde 792... Buradan 
da görüleceği gİbi kızıl ordu tek .. 
nik ve makinele§me bakımından 

bugün Avrupanın birinci sınıf ka· 
ra orduların.dan hiç da aıağı de· 
ğildir • 

Hafif, orta ve ağır topların ge
rek sayı ve gerekse manavre ve 
kabiliyet bakımından bu aon ıe -
n~le.-de ile~e attığı adımlar, 

Sovyeı topı-aldirına göz dikecek 
olanları çok dü~ündürecek mahi -
ye~tedir. 

Uzak şarktaki karışık vaziyet 
Rusyayı oralarda büyük ve kuv -
vetli sahil istihkamları vücude 
getirmeğe mecbur etmiştir, 

Son senelerde Rus Hazeri ordu· 
sunun mevcudu 600.000 den aşa· 
ğı iken 1934 ün sonunda bu mev • 
cucl 940.000 e çıkarılmıştır. 

Çar ordusu 1914 umumi harp
ten evvel 1.458. 762 mevcutlu idi .. 
1934 yılında müdafaa komiserliği 
bütçesi 1 milyar 665 milyon ruble 
iken sarfiyat 5 milyar rubleyi bul· 
rnu:ıtur. 

1935 senesi için de müdafaa 
bütçesine 6 milyar 50 milyon 
tah:;!sat kabul edilmiştir. Sov· 
yet Rusyanın müdafaa bütçesi 
hütiinhütçenin ancak yüzde 10 
nisheti dir. 

Hn.lbuki Japonya bütçesinin 
yüz de 40 ve Lehistan bütçeıinin 

yüzde 46,5 nisbeti harbiye tahsi • 
satıdır. (Sovyet icra heyeti reisi 
Bay Molotofun yedinci Sovyet 
kongresindeki nutkund~n). 

---0-

Şimal denizinde bir 
deniz facıası · 

Moskova., 24 (A.A.) - Beyaz 
deniz sahillerindeki şiddetli fırtı
na esnasında bir Sovyet romör
körü Setnavolok feneri yakının

da batmıttır. Mürettebatından 12 
kişi boğulmuf, 11 i kurtanlmııtır. 

---o-

Seyyahlara kolaylık 
Ankara, 23 (Haber) Bakan· 

lıklar Mümessillerinden Turizm 
komia~onu kurulacak, Turistle
rin döviz, gümrük işleri etrafında 
ki :htiyaçları tetkik edilerek bir 
karar verilecektir. 

Mancester, 24 (A.A.) - B. 
Lloyd George dün bir ziyafet so
nunda irad ettiği bir nutukta. bil- • 
hassa şunları söylemittir: 

GeçenJerde lngilterenin en büyük 
harb gemilerinden sayılan Hood 
(dünyanın en büyük harb gemisi.) 
ile Renown, talim yaptıkları sırada Is 
panya sahillerinden ötede çarpışmış
lar, bu hadise yüziinden biri Amiral 
Baley ile yüzbaşı Zover ve yüzbaşı 

Savbirdge'nin divamharbe verilmeleri 
kararlaştırılmıştı. Bu karar burada 
epeyce alaka uyandırmıştır ... Çünkü 
umumi harbtenberi bu hadise 
ilk defa olarak vuku bulmaktadır. 

- Şahıaiı serbest mübadele 
taraftarı olmakla beraber, hüku
metin tarife politikasına, kıyme
tini ispat edebilmesi için zaman 

bırakmak lizımgeldiği kanaatin
deyim. 

cek olan divanıharb reisi, rütbece ken 
dinden dahtı yüksek olmak: gerektir. 

Divan, sabah saat sekizde tplanır 
ve celsenin açıldığı bir top atılmasıy
le ilan olunur. Divanın toplandığı yer 
üzerine bir bayrak çekilir. Divan hük
mü verinceye kadar bu bayrak indiril 
mez ve ancak hüküm verildikten son
ra reisin emriyle indirilir. 

-o--

Askeri rütbelerin 
öz türkçesi 

(BQ§ taralı 1 incide) 
Çavuş : Çavuf . 

Bundan ıonra, cihan siyasetin
den bahseden Lloyd George teh -
likelerle 'dolu, fakat ulusların u

mumi bir silahsızlanma için gay
retler ıarf ettikleri bir devreden 

Ingilterede bu gibi divanıharpler 
bir takım merasinı dairesinde teşek
kül eder. Bir Amira1ı muhakeme ede-

lngilterede divanıharbe çekilen en 
son Amiral, Trobridge idi. Bu Ami
ral, Akdenizde Goben (Yavuz) ile 
Breslv (Midilli) yi takib edememek -
le itham olunmuş, fakat beraet etmiş
ti. 

Başçavuş muavini Ustçavut 
· ' Baıçavuf : Batça vuş 
Zabit vekili : Asubay 

Sonra eVVf>lce rlünyayır fol~L-.-te ltalyaı ı ki:ilJlne~ıı 
sürüklemit olan silahlanma ya-
rışı devresinin batladığını söyle- Diğer ~emleketlerle 
mit ve ıilabsızlanma tedbirleri itti ltalyanın yaptığı 80• 

haz edilmiş olan yegane uluslar ]aşmaları tasdik etti 
arası içtimamın Vaıington kon-

Roma, 24 (A.A.) - Bu sabah 
feransı olduğunu ve bu konf e-

toplanan kabine aşağıdaki layi-
ransın istikbal için bir nümune haları kabul ve tasdik etmittir: 
teşkil ettiğini ilave eylemiştir. 

İtalyan Somalisi ile Kenya a-
--o-- razisindeki hududu tahdit eden 

Çin ve Amerika , ltalyan. İngiltere itilafının kabu-

Şanghay, 24 (A.A.) - Bura- lüne müteallik kanun layihası, 
da çıkan Evening ~ews isminde- lngiltere, Mısır ve ltalya arasın
ki Çin gazetesi, Amerika Rirletik da T rabulus Garbla Sudan hu. 
hükumetlerinin yakında Çinin da dutlarının tahdidine aid itilaf, 
hili için haric ez memleket imti- İtalya ile Fransa arasında Afri
yazlarından sarfınazar edeceğini kadaki mütekabil menfaatlerine 
ve muahede mevcud olan liman- dair imza edilmiş olan muahede, 
larda da on sene zarfında bu hak- İtalya ile Avusturya arasında 

kını bırakmıyacağını yazmakta- hars münasebetlerinin inkişafını 
dır. temin için yapılmış olan anlaşma, 

r 

ı· Sabah ~azeteleri ne 
''Halkevleri bütün Ulusun 

~ · ..,. • \.:1 r:.ı .p.:ı.ı t.u •• t'~ -. 
Ve mektepler 

Eskiıehir, 23 (Haber) - Grip • 
burada salgın bir haldedir. Mek -

tepler bir hafta müddetle kapatıl· 
mıştır. Kıt şiddetle devam ediyor. 

Kastamonu, 23 (A.A.) - Grip 
salgını burada da baş göstermiş • 

tir. Merkez ~e Başköprü i'lk okul· 
ları tatil edilı:niştir. 

-o--
Metr Salem davası 

Ankara, 23 (Haber) - Metr 
Salem ve Faracı davası müddei 

umumi iddiasını yapmak 
Pazartesiye kaldı. 

üzere 

ltalya ile Macaristan arasında 

ayni ·esaslara göre yapxlmıı olan 
muahede. · · 

diqorlar? 
evleridir,, 

KURUN - Asım Us Macaristanda 
"Görünmez adam,. diye türeyen bir a-
dam bahsini ele alarak bu balısi talı • 
lil ediyor, büyütüyor, hayatın bir çok 

JUll,,LIYET - Ahmed Şükrü Es- , saydı, bu sözleri bir çerçevf'. içinde al
mer de bugün Halkevlerinden bahse· tın yaldızla bastırır, bütün Halkevle
den bir başmlıkale yazmıştır. Yazı 'u rine, hatta büti.(n mekteblereı bütün 
şekilde bitmektedir: . iri an müesseselerine dağıtırdık. Çün-

' .H alkevi, adı da üstünde olduğu gi- kü bu sözler terakki ve tek{imülümüz 
bi ulusun evidir, onun işi de ulusun için bihakkın rehber olmağa layık çok 
el birliği ile yapacağı iştir. Bu önemli kuvvetli ve manası çok şümullü bir 
işte her ferdin kendine göre bir yü. vecizedir.,, 

safhalarına tatbik ediyor, nihayet: 

kümü vardır. Başbakamn söylevi, do- SON POSTA - iki yıldız imzalı ya-

1 
7 .. 1':1- • c;:..;ı.,..v 

Mülhim : Asteğm,,.n 
Birinci mülazim : Teğmen 
Yüzbaşı : Yüzbaşı 
Kıdemli yüzbaş : Onyüzbatı. 

Binbaşı : Binbaıı 
Kaymakam : Yarbay 
Miralay : Albay 
Liva kumandam miralay : 'f ıı• 

bay 
·. 1ıı· Liva kumandanı mirliva 

general 
Fırka kumandam : Tümgeııe-

ral 
Kolordu kumandanı : Korge-

neral 
Birinci ferik : General 
Müşir : Mare§al 
Kumandan : Komutan 
Kumandanlık : Komutanlık ıı 
Liva kumandanı : Tukonıııl~, 
Fırka kumandam : Tümk0 11' 

tan 1'."' 
Kolordu kumandanı : Kot 

mutan 
Başkumandan Başbuğ 
Liya : Tuay 
Fırka : Tümen 
Zabitan : Subaylar 
Ümera : Ostbaylar 
Erka~ : Generaller 
Mafevk : Üst 
Madun: Ast 
Erkanıharbiye : Kur~3Y' . (;e' 

Erkanıharbiyei umumıre · 
nelkurınay 1,ıı· 

Erkanıharb zabiti : ı<urJ113 

bay rıı'1 
Ordu erkanıharbi : ı<orJ<ııt 

Böyle bir, şey gerçekten yapılabilse 

ve harb vasıtalarına tatbik olunsa 
"bütün acun, bugün gülüne, yarın tüy 
ler ürpertecek kadar korkunc bir kör 
ebe salıncsine dönecektir .. ,, diyor. 

layısile, hepimizi elbirliği ile bu yükü- zı General J1azlumun tlniversitede --o- t 
k · · Pamu•:.ru merıs3.1'8 

CtlMHURIYET - Yunus Nadi bu
gün yazmış olduğu yazıda Halkevlc
rinin üçüncü yıl dönümünden balıset
mektedir. Halkevi adetlerinin 103 ü 
bulduğunu söyledikten sonra ismet 
lrıönünün bu münasebetle töylemiş 

olduğu nutku tekrarlıyor. Ve okuyu • 
cu adedinin daha fazla çoğalmasım 

temenni ediyor. 

mü yapmağa çağırmadır.,, zehirli gazlardan orunmak ıçın ver- K 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı da diği konferansı mevzuu bahsediyor. talimatnamesi f'' 
bugün H alkevlerind en balısetmekte J1 e şimdiden hazırlıklı ve tetik bulun- Ankara, 23 (Haber) • - ıet" 
ve ismet lnönünün istediği bilginin mamız liizumunu tekrarlıyor. muklu mensucat sanayi~n~ıt h•'i4' 
maddi. ve manevi bilgiler olduğunu AKŞAM - Akşamcı bugün yazmış süıünü kolaylaştırmak ıçııı do1'1" 
sö11lemekte ve yazısını 1ıöyle bitirmek olduğu yazıda odu. n yerine taş kömü- k · ·ı ek 11 

Y ten gümrü süz getırı ec , '1'" 
tedir: rü kullanılması prensibini müdafaa Ahi rtle.r ı~•.d', 

''Şimdiki halde bütün milletce en etmektedir. Bunun o~manlarımızı ko- •ma tezga arının ne şa . tıı""'.! 
·et' 'l "'· d · tahıll8 l 1•· mühim olan söz Başbakanın bu iş için rumak ve iktisat cihetinden faydala • ' •g ırı ecegıne aır . di" 

söylediği sözdür. Bizim elimizde ol • n olacağını tekrarlıyor. bakanlar heyetince tasdık e 
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"°eıtün ·· .. ·· r q«uşum: 
azı felsef-;;i;&ki 

bozukluk 
liitıe, 

~01'ln. l, kadınları erkeklerle eı Sen e0·· nua 
ljll 

1
Yor .. Onlara son medeniye• 

;tercliği hakları geri aldı. Damgalanma işi me.ktebinde 
lU~ J:tıa.n kadını Nazi rejimi yü • 

Bahar başladı 
Bademler ve erikler 

çiçek açtı 

'fle uac, 1le ıJok 
__, aw=--...__~ 

Milli Müdafaa · 
bütçeleri 

~t ete~, ~inıdi, ev işlerine müraca- uzatıldı. Bir soygunculuk 
dek· ~1Jhr. Hatta yük.sek tahsil • 934 yılmda ikmal edilmesi la· t bbll Ü 
~e ~ . ı::darın ne kadar eksildiği • zım gelen yeni ölçü ve tartı alet • eşe s 
bi~ d a.ır geçen gün gazetemizde, lerinin damgalanmaıı iti tamam- Bir iki gün evvel Galatadaki 

F e stat:ıtik çıkmıştı. lanam.amıştı. Fakat bu husustaki Sen Benua mektebinde hırsızlık 
a.kat k d. · ı · tal' t m"ddetı• kat'ı" !arak kudiyle bir taarruz haA dı'sesı· ol -tıı,4 ..... • en ımız e müsavı gör - ıma name u o 

~ld~~~ltıiz, kendimizden zayif taayyün ett' ğinden ayar işini he· muştur. Yaka yazıldığına göre 
rııuı~ ~uı:nuz şahsiyetlere kartı nüz i·kmal edemiyen belediyeler şöyle olmuştur: 
İta.haYıtn, şefik, rahim daVl'anmak müşkül vaziete dütmüşlerdi. He • Sakallı, bıyıklı iyi giyinmiş bir 
tiitu etnıe~ mi?. Nitekim, pek ağır le lstanbulda bu yüzden on binler adam mektebin kapıcısına müra 
İda~?ııler işleseler bile, çocukları ce kJş'nin cezalandırılması lazım caaıt ile idare frerini görmek iste-

Son günlerde lstanbulda iyi gi· 
den havalar şehrin üzerine ılık 

bir ilkbahar sıcaklığı yapmasile 
tabiatte de bir uyanına başlamış· 
tır. Bunun için bu yıl geçen yıllar- { 
dan daha erken olarak ağaçlar çi· 
çek açmağa başlamıştır. Anadolu 
sa.hilin·de ve HalicinEyüb gibi kuy 
tu yerlerinde badem ve erik ağaç· 
ları çiçek açmağa başlamışlardır. 

Amerika hükumet: milli müda
faa ihtiyaçlar.ı için yenide::n tahsi
sat vermiştir. Deniz bütçesine 165 
milyon dolar, kara bütçesine 46 
milyon dolar ve hava bütçesine 20 
milyon dolar ilave edilmiştir. 

İtalyanın 1935 - 1936 milli mü· 
dafaa bakanlığı bütçesindz 62 mil 
yon liretlik bir azaltılış yapılmış
tır. Buna karşı deniz bütçesi 80 
milyon liret, hava bütçesi 130 mil
yon liret arttırılmıştır. 

Romanyada rekolte 

Romanya zira.at nezaretinin 
neşrettiği en son statistikler e göre, 
1934 yılında 210.400 vagon buğ
day, 88.000 vagon arpa, 482.200 
vagon mısır, 22.100 vagon çavdar 
ve 58.800 vagon yulaf t'ekolte e
dilmittir. Romanya köylJlerinin 
başlıca ekmeklik gıdası olan mısır 
istihlaki 1934 yılında 249.000 va
gondu. Bundan başka baharda e

kilmek için de 15.000 vagon to
humluk olarak ayrılmışbr. 

-o-~ •ehpasına sürüklemiyoruz. geliyordu. diğini ve kendisine mühim evrak 
~,. ki devir, kadınları aıyasa] Bakanlar Heyetinin bu husus - teslim edeceğini söyler. 
~::~t!tııai haklardan mahrum et • ta alakadarlara bildirdiği bir ka· Bu nevi papaz mekteb1erinde 
a~.1• Fakat, bir erkekle bir kadın rar umumi sevine uyandırmıştır. idare freri bir taraftan mektebini
qai~ tiirtnü işled '. ği vakit, kadm, Bu karar ile ölçü ve ayarlar tali - dari işleriyle uğraştığı gibi bir ta. 
~eıı ~küçük bir i!timua uğrar, matnamesin'n bu maddesi tadil raftan da hem mektepte yapılan 

Merkez Bankalarının 
altın mevcudu 

besıni ?tuı-tarırdı. edilmiştir. Yeni şekilde 934 yılına aınıf kitaplarının parasını, hem 
ı. -ıa.lhuı · H h a.id olan damgalanma işi 935 yılı papazlara aid olan tahsisatı mu -
ıcer • ~ı, itlercilikte bir are-
tii}':!n ötekine uymadığım gö • Haziran ayı aonuna kadar devam haf aza eder. 
~Uc k"ı.ıı: Gerçi, casus kadınların, edecektir. Bu tekilde görülecek Bu m'eçhul adam içeriye alınır 
l erred d ölçü ve tartı aletlerine 934 dam • fr . . ou)~'- üşünülürse, hiyanetleri ve idare erının karşısına çıkan • 
L. ·l.l~tiir F k t t k" gası vurulacaktır. Haz"ranın son hr. Adam evrakı çıkarıb Firere ve
~İll'I ' a a' unu mayınız 1

' günü bu damgalar belediyeler ta· 
~ı anmış bir Leh casusu para· rir. Firer kağıtları okumakla me!l. 
' erk ' rafından derhal Ökonomi Bakan- ~ tl~t .J• eklik kuvvetini, güzelliğini ğut iken sakallı adam, paltosunun 

1.1.1y k lığma gönderilecektir. t;ı() k e ullanarak aciz bir dak- altından üstü kumaşla örtülü bir 
~İt~ lıı kandırıyor.. Öyle gafil Bu emir üzerine damgalanma demir çubuk çrkarır ve Firerin ka-
Qı~tı ıı ki, ancak asil bir aileye iti yeniden başlamııtır. fa.sına indirmek için kaldınr, fa. 
~~ .. ~ı.ı? bulunduğu için iıe alınmış -o-- kat firer bu hareketi görür ve ta· 
tU11c"3~ltlir, hiyanet etmez!.,, dü. Meğer· boks arruzu menetmeğe çah§ır. BoğU§. 
lttl~ea:~Je, milli sosyalistler, ona ma arasında ziyaretçinin sakal ve 
lı~, .. Inı enıanet etmek manasız • sari imiş! bıyığı düıer. Bu sefer firer hayre-

•ıf g" 

1935 yılı başlangıcmda muhte
lif ülkelerin Merkez Bankaların • 
da mevcut altın stokJan aşağıda • 
ki cedvelded:r. Rakamlar lsviçre 
frangıdır. Bütün yabancı paralar 
lsviçre fmgma olan niıbetlerine 
çevrilerek ifade edilmiştir. 

lngiltere Bankası 4.800.000.000, 
Birletmit Amerika Rezerf Ban • 
kalar :le Devlet Hazinesinde 
20.740.000.000, Fransa Bankası 
15.690.000.000, Rayiıbank 480. • 
000.000, Holland Bank 1 milyar 
918.000.000 Belçika Milli Bank 
1.980.000.000, İsviçre Milli Bank 
1.998.000.000 ltalya Bankası 
1.932.000.000, lsveç Bankası 
362.00C'.OOO, Norveç Bankası 
164.000.000. t,tlı. 0stermişler.. . Ahalide boğuşmıya rinden dona kalır. Çünkü bu tak. 

bit t- 1nde sosyalist kelimesi olan b l ma sakal ve bıyığın sakladığı çeh· ~ 
ı e1'ı·-· k 8Ş amı!Q,• Ve.. a yabancı deg"ı'Idı"r v ~ı3'llı ... 11n asi( sıf atma bu adar ~ re on . . • T • • h • 
~~~l et Vermesi, birinci felsefe bo- Skoçyanın· Edinburg şehrinde M~ğer, Freri bayıltıb düşür • a yyarecı ecı 1 
D~ğudur.. yapılan bir boka mwabakası çok mek ve ıonra kasayı soymak is. Garp VIU\yetlerlne 

t~· ıger hozukluldar :se, sıra ile korkunç net:celer vemıiı, halk tiyen bu adam mektebin eski ta. seferler yııpmak 
~:~~~ lC,..ıuu·I·---- ı -dj} k ::~.ve §işelerle biribirine saldır lebelerinden bir Lehli imiş. Gürül- isliyor 
ı. ete tı ,f'I:l\ut&ivle uramı:ıa. e me Sk .. 'kl • ..~,'" ı.. ... :.:-··ı .... " .... _ı •.. .ı-- :r-L. .. t .. - .• 
'lllQ:\':~o tlürülmiyor, serbest hıra· oçyanın tuy sıı et şampıyo • narak poliae teslhn edilir. . ~ .Si~' _, _,_ ....... ~ıc,.1~w~- Vç -
~~ k ; kuş beyinli olduk'arı, an· nu M~kgrori, LondralrDeyv'i on ~- c"hi lstanbuldan baılıyarak Garb 

~ İıtı~fes~ yaluşacakia.rı Naziler. iki ravndluk bir maçm on birinci Yeni sokak Javbaları viliyetleriınize doğru uzayacak 
o~~,eı· edılen kadınların s.arı İpek ravndda diskalifiye ile mağlub hava seferleri yapılma.sına müsa· 
~l1~1 ,1 ~l"in boyun.Jarına celladın edince, iki tarafm adamları ara • Bina ve aokaklara takılacak ade verilmesi için hükfunetimize 

yl.l 1tı Yor. smda bir kavga baş göstermiştir. numaralar hazırlanmıya başlan • müracaat etmiştir. Vecihi bu ae • 
'~ı~ rdun.:ı hiyanet eden ~erin en Biribirlerine §i§e fırlatmı§lar, mıttır. latnbuldki binalara yeni- ferleri İstanbul Yalova, Bursa, 
~ ce? l l t l d d b' k ki Ba!tkes'r uz·· erı'nden lzmı're kad .. • L~ k~d "· a.r a cezalandırılaınsma us ura vurmuş ar Ir. en otuz ın numara, 10 a ara .... 
~dııı!:; taraftar olsanız da, gene iki adam hastahaneye kaldın)- da üç bin levha takılacaktır. yapmak niyetindedir. 
%: .. _, ın boynuna ı'nen satırları, mıştrr. Bunlardan bi1rinin kafası I Seferler yalnız yaz aylarında 
"·ı 1-1 Levhalar yer i emayeden yapı • 11~. 

3
, liny;ı matbuatı gibi, sanı_ yarilmış, ötekinin burnu kesilmiş. lacak ve kırılmaması için sokak yapılacaktır. Yazm ·bu vilayetler 

~lı~.ı,,1~ de pek 3- g'"'ır bulmu•su • ti. l . d.k. d d h k ara.smda tertiıb edilecek bir hava ~" "S" ve ev erin şım ı m en a a yü -
r. Skoçyalı boksörün tarafatrları seferinin çok rağbet görecegvi tah-

sek yerlerine takılacaktır. 
~ (Va-"'( Ol o kadar çoktu ki, Glaskovdan E • 'min edilmektedir. 
~~1- dinburga gelmeleri İçin h11$Uai bir ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;::;;~ Vcihi, bu hususta görü§en b:r 

~ ... i\aranın suyu _tr_en_ç,_ka_r_ıım_ı,~b·______ Hı·ıa-ıı·ahmer muharririmize krsaca demiştir ki= 
d~:411:aı-a 23 UiJ:· - "- Böyle bir şey var. Fakat 
~~'ve .' (Haber) - Elma ::.a:"'a"::""'L~f·~--~- lslanbul fakirlerine şimdilik bir şey söyliyemem.,, 
.~:...,, <ı>arı~daki içme sularının ~ P'W ~T ~ ----o----
~ı!·~ilra get rtilmesi üzerindeki ---,- , . _ Kur ban Bayramından F I l 
~ ~ıı ~ a.r kış münasebetiyle kıs· Ke~i h1rs·ızı · evvel hediyeler verecek az 8 8 ınan faizler 
~ · \tı-nıu .. t B .. A d ş geri verili \ 1~t ... ,..1.. ~ u. B.ununla beraber . ug. un ya.spaşa a o.tur. an. e. 1 "-~!'-l yor '" "• ... stanbul gü.mı-li.ö. erindeki an-
~h ~ı~1 nıeşguJ bulunan komiı r.fenın kaybolan 12 keçıaının Pa· bar ve antrepolarda uzun sene. 18 Haziran 933 tarihli ve 2279 
~-··ili t: Re. ne boş durmadı. Şehir norama bahç.eıi bekciai Kasım 1 numaralı kanun faizçi'lerin halk. .'S '°Y~ erdenberi bir:kmiş bir takım eı 
> 11\d ıat ınerkezJerinden bir tarafm.dan bır bodruma ıaklan - tan aldıkları yu··zde on ikiden faz-
~I\' ~ l" ya vardu ki bu eşyanın ne sa • 

fıfı ~tt · .aPtırdacak flitre istas- dığı haber alınmrş; keçiler sabi- la faizin idarei hususiye parası 0 • 
l~ı h hibleri çıkmış ve ne de satılabil 

I~ -~"İıı~ ~ n azırlıklarma ve ke- bine verildiği gibi Kasım da ya· larak belediyelere verilmesini 
~~ı " de . . . kal ' miştir. Gümrükler idaresi' yerin-
~ ,tı :te .. "anı ett ·. Bu ıstasyon· anmıştır. · ·• d emretmektedir. İstanbul beledi-
~ıı, l'lnt t . S h S 'le e bir kararla btJ eşyayı latan -
ıı t'ıtt t ayın etmekle uğra§b. ar OŞ U bul Hili.l'.ahmerine teberrü et • yesi, lstanbulda mevcud 54 faizci 
ı~:~ h~t ~çirileceği yerlere husu· Üaküdarda oturan amele Muı· miştir. ve faiz müessesesinin hesaplarmı 
~ı .... ~.t~ .. ll. ~~1 getirterek hazır bu- tafa ·bu gece sarhoş bir halde Sü - tetkik etmiş, fazla aldıkları para • 

'<ıı.t .. q ı Hilaliahmer deposuna nakle-
~~ l~ıtk'b ava arın yumuşaması leymanın kahvesine girib camla· d'l lan almıştır. 
~~t~"- t~t .. ı hemen umumi çalış- rr, çerçeveleri kırdığından yaka • 1 en bu eşyanın tasnifiJ:ıe baş -
f ıııı· tt•ar '- lanmı"-lır. Bu e•ya arasmda ı'yı' Gene bu kanuna göre belediye. 
lıt 'tıd... oaşla.nacaktrr. Şehir lanmıştır. 'S 'S 

S ~~ "' }>a cins kumaklardan elbise askı· ce alman bu paraların yansınm 
~t ı ·,~s Phl'dacak müteaddit Hayvan merakhsı bu müesseselerden para alan· lara 

ı· 1 tı l>'onı sına kadar her cins meta var • 
1
1
r. ~.~lil l'ak· ~tından ilk istasyon Dün gece Topkapıda Mehıne - dır. H'.Jaliahmer bunlan Kur_ dağılması icab etmektedir. Bele. 

\ lg~l\ b ınınde inşa edilecek- din hayvan ahmna hırsızlık mak- ban Bayramından evvel bütün diye fa"zçilerin isimlerini ve hal-
ı, ~~tı t .. ha,ı~rında inşaata baş· aadile gİren Hasan cürmü meıbut I kın gelip paralarını alm"" •ını ı'laAn 
oı "tl .... l'.bı d'l' stanbul fakirlerine tevzie ka. ..... ~ ı· llİt i n e ı ıyor. halinde yake.lanmı§trr. etmiştir. 

1~il.~~ $laısyon en az yirmi beş Kavga rar vermiştir. İstanbul gibi bü • 
~al olnıaktadır. D 0 d K yük bir şehirde fakirlerin uzak 
~ ün gece saat 1 a adıköy, mesafelerden lstanhul merke • 

~ ~l\t f.~ k Telefon aokağında doktor Niya • . kad 1 1 
~

1' ı,,~,... 2., anunu . . . d b zıne ar ge meme eri :çin tev 
''il. '" zının evın e oturan ara acı Him-

--o-

Nurullah Esad 

... ~ . 

lsanın do§du.}u tarfh 

Heyetşinaslar lsanm doğduğu 
yılı hesaplamak üzere lncildeki 

. ''BeytüUahim,, yıldızı hakkında. 
geçen sözleri esas olarak almışlar
dır. Bir İtalyan profesörü Napoli· 
de yapılan ilmi bir kongrede bu 
hususta yen·İ bir nazariye ileri sür 
müttür. Buna göre hanın doğduğu 
ııralarda görülen yıldızın Halley 
&iması gerekmektedir. Halley yıl
dIZı lsanm doğumundan 12 yıl ön
ce görünmii§tür. Buna göre lsanın 
doğuşunun, timdi kuUandığımız 
takvimden 11 yıl önce 25 ilkkanun 
pazar gününe dü§me5İ gerektir. 
Şu halde lsa, rnilatan soma. 27 .. yı .. :ıı~n 
lmda ölmüş ve buna peıde öim'frvoc! 
36 yıl ve 107 gün sürmüştür. 

~ 

Vunanlstanda pamulc 

Verilen haberlere göre Yunan 
pamuk aanayici1eri 15 şubattan 
15 marta kadar olan ham pamuk 
ithalat kontenjanını geçen yıl kon 
te~anmdan daha çok almağa mu
vaffak olmuştur. Ancak miktar 
hakkında henüz bir rakam zikre
dilmemekted ir. Geçen yd şöyledi
ğ~miz tarih için tayin edilen itha
lat kontenjan nıiktarl 1.400.000 
kilo idi. 

Yerli pamuk mahsulü ihtiyaca 
kafi gelmedikten başka çoktan 
tükenmiş olduğundan Yunan hü
kUmeti kontenjaJ) nisbetlerinibo
yuna arttrrmak mecburiyetindedir 

Çarşidakf marangoz 
· dllkliAnları 
Kapalıçarşıda yeniden açda • 

cak marangoz dükkan!armdan 
çarşıdaki esnaf şikayet etmiş, yan 
gın için büyük birer tehlike teş • 
kil eden bu dükkan•ların başka 
yere kaldırılmasııu belediyede·n 
istem"şti. Bu şikayet belediye fen 
heyetine havale edilmiştir. Çarşı
da tetkikler yapılacak, marangoz 
dükkanlarının bulunması hakika
ten teh 1ikeli görülürse kapatıla -
caklardır. 

-0-

Halkevinde temsil 
Yarın saat iki buçukta Gülhane 

parkı içindeki · Alayköşkünde 
Halkevi temsil şubesi tarafından 
(Himmetin oğlu) piyesi temsil e
dilecektir • ~iL ' 3 (H be ) I ziat şubler vasıtasile yapdacak-

~~~l' Q~St p a: r - skanu· met ile Mustafa arasında tuğla 
~il~ ı ~\'tıll ~2al'1:esi günü Şura taımıak yüzünden çıkan kavgada tır. Tasnif işi biter bitmez tev-

~ı. tnıbe • d ziat ta baıı.lıyacaktır. tttir, J sın e müzakere birbirler:ni tuğla ile yaralacbkla· 'S 

nndan }".akalanmıılardrr. 

Sumer Bank umumi müdürü 
Nurullah Esad bir iki güne kadar 
~ehrimize gelecektir. NurulJah E. 
sad burada Anadoluda yapılmak· 
ta olan muhteJif fabrikalara aid 
işlerle · me§gul olacaktır. 

Gelmek tstiyenler davetiyeleri• 
ni her gün (17) den sonra Alay .. 
köşkü çevirgenliğinden alabilir • 
ler. 
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iki esararlı cinayet 
(B., ""'°" I uaeüle) 

Topkapı surlaruım kovuklarmdan 
birinde Ye dltetl de Me&Jü ,o
hında ~pılmıflır. Müddeiu-
mumi Kemn bu ilci euarlı dna • 
yetin tahkikine müdclelummınt 

muavinlerinden Nureddia" Kl • 
mili memur etmiftir. 

Maılak cinayeti 
Maslak 10lu cinayeti timdiye 

kadar htanbulda bir etine dalaa 
tesadüf edilmemif ....._.. Tala • 
tice yapılmıfbr. Mulak ıola ci • 
Tarmd~ henclekılerdea birhMle 
h1ltiba .Ucuclu l»ir iple akıca l.;lı 
oldulu halde w- lııu oeeedia 
tuıwama imlca11 airülamemit • 
tir. 

Çbldt...,... ,.,... ..... 
. dilıırlaia aisli ..... lçba .... 
Cim Mtmın cleritlbl 10J•t11lar. 
Clır. 

D&n J&pdua talaldbtta en u 
bir hafta enel ltlendlll tal.in 
edilen hu elu.'et lnNnınm h'r 
hıri8ti7&11 olduiu anlatılmJtbr. Ol
diiriilenin a.rincl. lld .. , .. 
eblk Mr tabanca hal™"ftat. 
Fakat bu tabaDC•nna IOD:raclaıa 
ceaedla berine konulclafu ll1len• 
mektedlr. 

ee...lin bara:ra ...,_bir -,. • 
den ıedrilditi de ulafllmüt .. 
da. C.edia ---. bir .. 
kitıt bal.-...-. Ba ıc.-.. 
nunnula blrioe bitM.a ,..ı.11 • 
tır. Fakat bu ldiıclm t1a •aldaUe 

•lika• .ı....ı taıia •o--• 
tedir. 

Gariptir ld .......... lldl. 
rüldqa ele......_ clellhlb-. Dla 
celtMi .._...___..._. ... Wı 

:t&PM:alt otopsi mticMinl ~kle • 
mele İcab etmektedit'. 

Topkapı cinayeti 
Topkapıda meyclana çıkan ci • 

nayet de hlrindeltıden daha kor· 
kunç ve daha •ratenaizdir. Bu 
cetecl Topkapıya liderken eıki 
kale bedeni içinde bulunmuftur. 
C...d kalelerden birinin oyulu 
içine altı metre yü)caelcten atılmıt
br. 

&ırada ~urtma uçUl"&D çocuk • 
lar ceeecli yukarıdaki delikten 
aörmüılıer ve abıtaya haber ver • 
lllitlerdir. Burası jandarma mın • 
taka11 olclujundan jandarma tah· 
kilrata hatlamıt h:ru sonra da 
miic:lcleiumumi muavinlerinden 
Klmll ite el koymUf\ur .• 
Buıüne kadar 1apdan tahlcikat 

bu ciJlaJeliD bundan bet alb IÜD 
enel ppalclıtmı anlatm.kt•dır • 

Bu ciaaret• kurban olan ceHd 
dolma Jeriıldea yaraladmqtır. 
GlllflDllen haçTu1 tekilde de , ... 
nlmıt._..,• 

Uzun arattnmaclaa ıonra ce • 
MMlln berinde bir ,. .. port bulga. 
111111 ...... puaport ..... İp ucu 
....ıttlr. Bu .,.aportta bir de 
,..._ nrcbr. Puaport Burudan 
Mnaıa sitmelc için almmlfbr. Ala
mecl acllı bir Mmrlqa aitdir Ab
... in leta.Wa Mr hafta kaclar 
............. ıeldiii •• ban.. 
ela ..... ıirülmele del• JWle • 
rbü ..-ken Topkapı aurlarma 
....... çıktılı ft burada bmUa 
MIİlllDİ:ren tahıalar tarafaulan Q. 
düriUdüiii tahmin edilmektedir. 
MMmafilı cetedin üzerinde 

bulunan etbiaeainln aomadan ıiy
dirilmlt '" c•eiıHn de batka lıir 
JWd• plİrilmİf olmuıada tüp • 
J.itlenmekteclir. BtıD&lll isin civarda 
llıu't ınn 1luı Wıı ·.ı. Wc+ap e • 

huuata morpn ceMCI berinde dilmiftir. 

f ş, yeni bir safhada ••. 

HAllEll-ARamPoe._ 

Habeı meselesi 
( 11.,,,.,..,. 1 llld ., 

Wqük tezahürlerle aıkerlerl ee
limlamıılarchr. 

Roma, 24 (A.A} - Hanı A. • 
janıı Muhabirinden: 

29 uacu fırkamn bir çok kıt'a· 
lan ile General Graziani ve erki· 
nı harbiy.el M•laa' dan h&ffket 
etmittir. 

Napoli' de Peloritana fukaımm 
yeni kıt'alarmı ve bir Sok müta • 
hauıı bölükleri yükl~en bir va • 
pur harekete bazırl•maaktacla. 

Napoli' de bir vapur amele. bir 
diier vapur ela mühimmat yükle • 
mektedir. 

Speuia' elan ıelen Arabia n • 
puru, TQİ kıt'alarla malzeme 
almaktadır. 

Habeşistan anlaş
ma yolunda .. 

Roma, 24 (A.A) - Habet ... 
fareli, Haliefistan'ın bitaraf 1air 
mmtaka teeiaini kabul eylecliiinl, 
9 ve 12 Şubat tarihlerinde teyit! 
ettijini teblii etmittir. Bu mmta • 
lranm teaiıinl mtlzakere etmek U • 
sere Cnie llUDtabemcla Habet 
kumandanı Warclair'deld ltalyan 
kumarıdam Ue temas i• hOk6 • 
metinden talimat Um.lftlr. 

22 Şubat tarihinde, Hahet laı • 
mand•aıu, ltalyaa Harici7e Ba • 
lwılıiDllD cnabmı beklemui isin 
emir verilmiftir. 

Fransız vallslnln 
cesed.ı geldl 

Mar.Uya, 24 (A.A) - Uzak 
3-rktan ıelen ''Porlboa,, Tapuru, 
Franaız Somalitlncleld ltU Habet 
kabileleri tarafınc1an aıdirllmu, 
olan Vali Beniard'm ceteclinl p
tirmittir. 

Aı ııi:lvutluk 
(B., ""'1111 l incüle) 

ft hatta biç denceelne blmltllr. 
29 mil;yODllan 18 milJ'OQ altm 

Sırda bir franp. inen bütce aelicasinde ... Tramvay Şirketi m•larm ,.....ı ...... it" 
hAdlse Nafıa ile yeniden 1aaııc1a'fV11em-._... 
..... ._...,... . konuımalara baıladı ArnaYat Kralı Zop, netiwaln 

Sarlılar l4'ran11zlara 90ll kölüJ• •ancatmı uıı.,... 
kAl'fl ntlma)'lf J&ptı Selçlkadan iki :raftrini bir ~~la R~a, 

.. _, · · MiilJi Muoliıaiye s&DClenmt Ye 

... ,ona.. FraaeialaNaa • .u muran has geld ı dehalet etmip. ....... ~Sar.......... . . 
dnri ., ....... Wr ...._ ....... Nafıa Bekanlıiile latanbul Bunun üwine ltalya AmaYUt-

tur. Blum '';yeni buduclcla lbs la&. 1'ramftJ ılr1ıetl atumda Jakm- lala bütçe açılmı kapamak için 
dile,. ~İ7• ~. .. Anbrada yeniden konutma • Uc milJoa altın frank ~ Ye 

S..blarclu IOO kiti, 1eal lar bafbyacap haber verilmek· Zoıo, minnettarhinu Mmolini7e 
riik m__.larau ..... Ddar - teclir. blldlralittir. 
.-lelerle taldb etmifler, Fraw Tramva7 ımcetinin 926 71hnda Bundan, AtnawtluiUll Mr it.al· 
m--aarma Dıtİ slriki ppılkn mub'felenin feshinden yan müatemlekeei laaliDe Iİl'ID9J'İ 
Jar.ıır.. c1olayı Nafia •b•lılı al91lıine ,.Uden kabul ettiji neticesi çıka • 

a. ........ Sar la•' ili .....,. *fbiı daftDID u aetice v~ nlmaktadır. 
fmdan A•-a hildlaeli ...,,.,11- li hqibı için maltın delildir. Bu 
li aadbule protetto edilmif*. lı~ld Şura11 Devlet kararı 
A.JDI .a.,..Dda Lormcle otur.. " eah silnü tefhim edilec:elrtir. 
Sar hUkGmeti Frwm .....,1arm. Fakat dava 118 euntle bitena 

Müze müdürü 
Hamdi 

dan olan biri, ı.... umanki ,:w o- hitaba Nafia Bakenbiile tirket a-
tomolaUI ile, Sar1Wlib ıeçnea. raunda pal mukavele konUflll•· (B•ı ı.-.h l lncül~ 
hududda durclundmuttur· Cebı. larm& ıirifilecqi muhaklcaktır. tıralan anılacaktır. 
ri aranmq •• Fn•mc:a paeteleri Bmaclaa bir milcldet evvel Şlr- Reıaam ve bir Türk ArkOQ1oau 
müeaclere edilmittir. ~etin Belçikadaki idare mskuin olan Hamdi Osman 1881 tarlLhı • 

Q6mriik •D111l"lan, bu pae • •en pi~ iki Belçikalı murahhas ele mbe midUril olmuttu. Mer
teleıla AJmaavacla Jaia1c oJc1uiu • INrada kaldıkları mGddetçe ıir· inam TOJtr mtizelerlain dlayada 
nu ablemitlerdlr, ketin ba koauflDl.lara dair olan birinci dereceJe çılaeaıım temin 

S"rauız memuru bu YUl,.ıi aoktai aasarmı teabit iılerdir. elmit beyaelmilel tHr f&hret ahi· 
lcacli tefi olan Haımburser'e bil· $irket aalıdaa 8Cml'& ia Ba· bl b!Iİİnlerlmistlen idi. 

dirmlf, • c1a. AJmaa ..... ıu.. 1ru1ıima 78Di tekliflercle huLma· Paraguay 
Sata laea4is Uhular ~itle- caktır. ş·riretler bibbütün yeni e-

realnde olalmm " ....... Mart ...ıar dahilinde bir mukavele Milletler Mecllaladen 
birlaci *611Gna qclar ba,.. de • J&Pdmaaı malttemeldir. 
vam ~ ........ ...,,. - \'eklllyor 

Bumm berine Alman ..... • ll8Jtef ajaumdaa alarak 1udı • CeneYre, 24 (A.A) - Par.,. 
ılli ftsfıette J&Dhlbk ol.,..._ ima~ SarbrWda aralarında n,. hilktmeti, ulular kurumun• 
itiraf e.r.- cl.W •ıhalliae kayta pkaD bir ha,uis ukeri bir dan çekilmek huauawıdaki karan· 
lefoa 411a1ttlt. · ltaban ubrİDİD aiqiai7le ,... ıu. Uhular Kurumu umumi kltip -
. ''DeJli ttt..ıd.. ........ ••ananfld'·. ilime teblii ebniftir • 

Şuşnig'in seyahati 
(Boı -.lı 1 inc:üle) l aoara, izahatına tö1le devdl 

oraclail Loatiraıa alcl.-.k Loadra mittir: 
hiiktmmle temaı edecek.. V • a- "T ....Wcl politikamm, 
tafıdaki tel yazısında da anlatıl· lif millqetlerin, kaliya 
dığma ıöre; "Londra hükOmeti bir kütle halinde imtiaallJll 
Habsbtırı lıanedaMUb tahta av. sam etmd. Billkia ta ...... 

detine mutlaka.....,. delildir. medeai79t ~in ulular 
Çtidlril t.u ariet bJfifeti, her. ki rekabetin a.&ptl bit 
haqi bir muahec:le,.le menediL yeti olcl.pna lraniia.,. 
memiftb'.,, Bundaa aonra B. Şupaic 

Alrnonlıl oe Aoudrn,.ı.ttlı olduiu ribi, harici iatild&Iİll 
Aao,.... ınamen muhafauımm da, 

Almu1a tle blrletme tuaftan için eaaalı tfımiaat olcluiua9 
olanlar: "Biz, &JDl milletlsı, niçin lmnit ve clnlet idare ve 
&J'fl ayn dnletler tetkU ecleee- tuaclUi islilı~t hakkmu 
tiz ve bu )'llzden kunetılz dü. inalGmat vererek, bu itlertle 
teceliz?,, demektedirler· Şutnlı diktatörlük .....,..i 
ile Dolfuaun 7olunu tutanlar ise tahtqe •tmit. ;yapdaa 
töyle demektedirler: ''H1Lbalnır1 lerin, balkın IDefl'U ihti 
hanedanı Avusturya de•letlnl Jm. deYlet laaratmm baait bir 
1 arak dUnyanm bG,.uk blt knmı· du ibaret olduiunu 
na blkim oldukları zamanlar, Al tir • 
manlar, J:üçük ~derebeylik- B. ŞUfDİi be,.anatma flr. 
lerc?i. Biz niçin onlara tabi 6la. retle devam ediyor: 
lım? Biz, Alman;yamn b~ .U&· "itleri olunana bınkınek 
yeti haline ıelemeyiz. Bi'lim ~ok mi;yen devlet. kendiaiDİll 
--'..! -•--t-1 d de müeııea bulundu~· nre111111 ..aı aa&n!C'C1°1111 a var ır.,, ... 
Aoadlır7a lmpa,atorlafanun ri bakir mahiyetinde olacak 
~ '°'"' rette, berJıan,i bir ıipel ı 

Paria, 24 (A.A.) - Akpm te müsaade edmwz. MMBM.,. 
A vuıtul'J& sefaretinde verilen zi. lltild&lini muhafazaya -il!'! 
yafette bütün reaml erkln hazır olan. yalnız 7eni A.vmlbıl"fS-..: 
bulunnıuttur. Awıtul'J& nazırları Federal hükamet intuı" ~ 
hqüıı Londraya hareket edecek- ıia etmekle~ maddi ımnaft 
lerdir. Bu ziyaret, Avrupa Tazi· l•den batb maneYI 
yeti hıWmia basit hir fikir tea- zaf• elcle etmiftir.,, 
titindea daha iiltün bir ehemmi· B. Şüpaistla aoma B. 
yeti hala ol.calmr. AYalba7a na- AYUltur7a politilaı1111m ... 
zırlanma Loaclrada, lqilia ,a. •ünceai olduiunu aö 
riiflerine dair oldukça açık ıual- Bunlardan biri, ATUStvrya1• 
ler iracl etmelerine lntlsu edil- olaıalann •yıamı 
mektedir. Malt meaele olarak, A· dulu kadar çoialtmak.' dl 
watur,a ılmendlferlerine lnıllla harıtm muhafazaama :ra 
ıermayetl yatmlmaaı keyfl,.tl meldir. 
mevzuu bahao1acak •• bunun lnalllz vellahdl 
• t 1. •ı• ' • -···- -.uiytıni ya.ptt()I "P"-
müblm malzeme ılparqleri J&PI• p8Q8 nde!l 
Jacakbr. Diler taraftan, lnailis · 

Sipsi meaeleye ıeJlnce, Ro-
mada düfiiDiilen latip.ıl mlsakla ti bu kq J'&pbiı bir 
Habeburı hanedanmm muhte- AvuturJ'a:ra da ptmif 
mel bir avdeti hakkında baalliz"" Viyana,.. ıelmiıti. 
devlet adamlarının mütalealan Bu aabah ıelen lnıilde# 

li Herald,, ıueteainde, 
eoruJıcakbr. veliabtinin Viyanada A 

Bu aon mesele baklond& Vi
itçilerinin mahallesine si 

yanadan ıelen haberlere. Haba- kendilerile ıörüttüiünii 
bura hanedanmm avdetile ulusal ~ Bu mahalleler, ıeçen r 
toplanma ıayretinin kolaylqb· rülen Bqvekil Dolfüaflll 
nlmıı olacap ilıaaa edilmekte- nmda aoqaliatlerle h 

elit. I kuvvetlerinin ~· 
Tahmin edildiiine ıCSre nıi· ıincle 1tanp olan 1.,.ı.cUt• 

lizler vazi)'eti olcluiu aib• muha- Gazete töf1e yurfO'll 
k ... ecleceklerdlr. Lonclra hü- '•H• ne kadar 
kOlneti Haı. .... hanedumm tıklan clelild• tamir 
tahta avdetine mudw ı•.ns de bir çok kartım izl.-1 
,J-!C1Jir. runkü bir tiN.ı le)'ff,.. 

Cif" ~ da h&.11 ıarGlmekteclir. 
fi herhaaıi bir ....a..de ile me- baralara bab.nbce ,....-
nedllmemiftir. Maa-fih. ln,Ud kinlen, hayatlanaa clait 
hilkGmetinia, Romada F raua • 1 

ıual • eormattm'··· ltaI,an tebliiile Deri ıilriilınit .. lnallb ,....., .......... A1 

lua letitarf miaak akdini tama- ralamu ıaerkea, 
men mliltakil t.el•kki ellili •• a Awabırf&JI lcllıre 
tahta avdet meıeleainin derhal nlerlmiıli bombard-
mevzuu bahaedilmeıinl tercih e- Bir lnılli• preul ile ....... 
decell e&Jlenmekteclir. aiJarel ediyor. Ne ,.... ., 

Şa,nifin h)WNda ince ıelmedl .• ,, tibl 
Paria, 24 (A..A.) - BetYekil Dl JUIJOr .. 

Ş11f11is Ye bfricl,. hakanı Berter Vellahcl, bl,.lellkJe, 
matbuat mümessillerini kabul • ya halla aıumcla bir 
derek, Avuıbu7Um İg ft cbt al· propqandaaı ,apmlf 

r:.:::ıa:~da beyanatta ._. Acunda ve Dike 
Bat•ekil Ş1lfDİI, •emleketin. de butdat 

krallık rejiminin inlmunıdua do Dün akpm lıta11'"'!.ı1~ 
layı bilhassa ıeçirdiii iktıadt da Oai""ite ..... ~·; 
mücadeleleri meftUU bahaedenk 1&d Tetkildai tlog...-,, 
moueayör Seipal'in ulular ara• Refü Şükrü tarafıacld 
ımda iktuac:ll ve mannt bir el· n ülkemiztle ltai.lar 
birliii prenaipi tMia ettilbıi Ye menulu kıJmetli ı.
Dolfue'iiD frwn: cle.ı.t adamı... Terilmiıtir. Koaf ....... 
rile tau etmok içba h~ hir fır. um prmki iktıaad 
lab kaçırmadatau •Jl..tiktea olmyK&bmıa. 
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Bayan Adde, 18,:JO I>ans musıkısı 

plak, 19,30 Haberler, 19,3:> Havayan 
Kitar orkestrası - Zekeriya ve arka
daşları, 20 Ziraat Bakanlığı namına 

konferans - tohum isl!\hı H. Mirza, 
20,20 Mayistro Coldenberg idaresinde 
koro heyeti, 21 Plak musikisi, 21,20 
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2:! Radyo caz ve tango orkf'.strası. 
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beu Mehmed ok gibi yerinden 
fırlamış yolunu kesmişti 

- Benim ıana sorduğum bat -
ka... Sen benim sualime cevab 
ver: KamÜe e.rtık beni sevmiY,or 
mu? 

ben, işin içindt!n çıkmasını hece • 
ririm. 

Deı· M 
huı 1 ehmed kılıcını çekti. Meç 
et~danı da kılıcını çekmit ve ıol 
~İıı . alnıııtı. Çünkü ıağ elinde 
1)~1.tabancaıı vardı. ~ I~ Mehmed çabuk davran -

t~. azını geldiğini anlıyordu. 
'""' "ak' 1-.ha_ ıt kaybederse boşalan 
~çhtayı tekrar doldurabilirdi. 
llıt~ ~l· adam yerdeki torbayı al -
~t)j Çın uzandı. Ayni zamanda 
~!t P.fehnıed sırtındaki cebkeni, 
~14 l\claki külahı çıkarını,, kılıcı
~tınUcuna geçirmişti. Onu kaya
~ \t dihinden ileriye doğru uzat-
~ >'en iden bağırdı: 

~ Durı T ı· l' ..,.. l\ıı .... es ım o .... 
fi' ~~ıı tcın ucundaki külahla ceb -
il ~a.f 'b~iaranın karanlığında tu • 

~:ı) ır insan karaltısı gibi görü -
orc1 .. 
~ ... 

~?ı.~t~h~ı adam torbayı almaktan 
t\ti: 'Stı Ve ikinci tabancayı ate§ 

'C·· 
~ .. Uınrnmmmmm !.. .• 

d. ~taranın içi uğultularla dol · 
tı !~ tçhul adam yerdeki torba -
~l>ı}')>tı Ve karJı taraftaki küçük 
L&.ı~ doğru yürüyecek oldu. 

t~l'İrı~'n Deli Mehmed bir ok gibi 
l:t.~li: en fırlamıt onun yolunu kes 

1.-' Ner .. v 'd" 1 b'? '\\rıc, ~,, e gı ıyorsun, çe e ı .... 

S\tı} ~ İti Pittovlarm bitti artık! .. 
bed·aka.Iım kılıca! ... 

(~ 1 ~;) ı "e kılıcını uzattı. 
l'lr.a ~ • 

lıt " .......... 1--~ 
tttk .. ı. .. ı.: n-:t a,,.,...,;,, .. hııber ver, 
() l etnıeıinler !.. . 
~~ine kadar yılmazlığını kay -
h bir>'~n meçhul adamın korkak

S"ıı •ıtıddanışı oldu. 
~ '-r l )b0ld carııki kapıya koıtu ve 

" \l. J. utli ~ 
~ı>ı,1 elı:ned mağaranın büyük 

llt D., 

.... Lı .osterdi: 
>~ ~Cl.)"d' 

d11lı • 1 oraya ... Merak etme, 
~~ikeceı~~e~edim, sadece biraz 
~., " i•rnı haber verdim. Bat
'· e Ye ... ~i,.Cçh 

1 
a•tçe dövüteeeğiz ... 

d1, .. adam kılıcını çekmit. 
\ l)~li "'Nf fla. baılamıttı bile ... 
t '\de khrned onun saldırıtları
,cttii Cl.d arıılık veriyordu. Oldü
t:dırıı.i arnı her feyden ~vvel ay 
~ tı11l.ı 11 ltı~ çıkarmak, hiç olmaz-

Q, b Yllıün ·· .. k · · )j Q\t u gorme >ılıyor -
~~ ~~; !lvcı kedilerin bir fare • 

t\ e •ık t 1 >tı ' 1f ırınca, onun a u • 
l'd aq eg .. I • • d ~ l.l, enmesını an ırı . 

~~ ~·çı,, l.> • • 
~ıl., ÇeJik;'b_ırıne çarpıyor, iki -
~, t~ erın çarpmaıından 
~i.111 r çıkıyor, mağaranın ka

~~ ~h\t~Ydınlatıyordu. 
tı~~tu adanı biraz ev"el elin

" b,.. torbayı ardına almış, 
\l~ı· -,ılldan l 
r~ ı ~eh ayrı mıyordu. 

\ ~h\tl ltted kızmıttı. 
t~ itıı,tiyJadanıın son saldırıtın -
l ~ )b.. - e hüt.. b' . 
"llJ ~il b· un ır halka çıze • 
>~~~.il ır \"Uru, yaptı. Meç • 
~, 1~ l>a .. 1kılıcı karanlıkta he • 

'\)' •I tı g'b• h 
ı.._ Çi~d· 1 ı avada zık • 

L b 1
1~ fıri' l'llağaranın aydınlık "'t; ı P.teh •dı. 

I dı: l'Qed orayı gösterdi ve 
~.ı. ıt. 
"'"- ">'d. ' ~~ .... Oraya ... Sana söy-

\ ~ dınlemedin !. .. 
' ~~)'U .... ~a.rnın aözleri korku -
b. '41\.ltt" 
~~i · ... u. Belinden bir an • 

il .. ·•ı "ek . 
'lıtu :r ınıı. DcH Meh -

ile atılmak iıtemitti . 

Fakat Deli Mehmedin geniş ağız
lı eğri kılıcı onun göğsüne dayan-

- Sükununu bulmuf. 
- Peki, cevabı? 

Vahid: 

mı§tı: 

175 J{hz. M O S K OVA, 1724 m. 
13,:lO: Sözler Ye musikili ı>roğram. 

15: Sözler. 19,30: lfolkoz neşriyatı. 

21: Senfonik konser. 22: Almanca neş 
:-iya t. 2:1,05: Sözler. :!4,0:i: Almanca 

- Seni seviyor, Vahid ... Fakat 

- Lakin, hayır, efendim ... Ha
ta edcrs•n .. - diye öyle bir aeıini 
yükseltti ki,mektub yazan ihtiyar, 
başını çevirdi: 

- Gene söz dinlemiyorsun? ... 
Bir hançerle ne yapabilirsin?· Kı
lıcın orada duruyor, git, al, ve kar

neşriyat. 
tıma çık!... 54j l\hz. Khz Il U O .A H E Ş 'l.' E, 

Meçhul adam hiç şüphesiz türk- ;;50 m. 
çe bilmiyordu. Yalnız dişlerinin 

arasından bir §eyler homurdanı • 
yordu. Her halde sövüyordu. 

Meçhul adam gerisin geriye çe
kildi. Şimdi aydınlıkta idiler ... 
ikisi de yüzlerini görüyorlardı. 

17: Hafif musiki. - Sözler. 19,W: 
Orkastra konseri. 20: Karışık neşri

yat. 20,4:>: Şarkılı Macarca neşriyat. 
22: Spor \'e haberler. 22,30: Buda peş
te konser orkestrası. 21,0:>: Cazband. 
t.o:;: Ha herler. 

bundan istifadeye kalkıımamalı -
sın ... Affını dilerim ama, bu ak
şam, ıenin avukatlığını yaparken 
rolümden utanıyorum ... Ah, onun, 
evinde ne vakur olduğunu gör
sen .. Kend:ne sahih olmaktan do
ğan öyle bir ne9eıi ve canlılığı· 
var ki .... Nefsini onun uğrunda fe
da etmelisin ... 

Bunun üzerine, Vahid, sesini 
alçaltmağa mecbur kaldı .. Devam 
etti: 

- Eğer oyuna devam etmem 
clersen yalan söylersin! Zira, ha -

k.iki ve hasta bir kumarbaz de -
vam eder .. Samimiyetsizlik senin 
bariz bir kusurundur, Ferid! Ben, 

füphesiz ki, mahvoldum. Fakat 
sen, sende bürük itler yapmak 
ınerakı vardı. Buna, çok istidat -
Jıydın amma, t icareti, borsacılığı 
İstihfaf ettiğini için kumar masa
Jı ooşına düştün! Emin ol ki, ah -
l.\k prensiplerinin peşine takılma
malıyız. Biz, sadece, kuvvetli a
damlarız. 

Deli Mehmed karşuınd:ıki ada- 20,30: Silesya köylü tiyatrosu. 21: 
mm sacmdan, sakalından, ellerin- Şen notlar. 23: Haberler. 2~,30: Phik • 
den, elbise ve silahlarından onun 2-!: Damı musikisi. 
rasgele birisi olmadığım anlamış- 823 Khz. Il O K R E Ş 364 

12: Dini konser, 12,30: Öğle musi-
h · kisi. 13: Popüler Romen musikisi. 

Yeniden çarpıfıyorlardı. 13,45: Haberler. 14,20: Popüler Ro-
Deli Mehmed ilerliyor, düşma- men musiki i 17: Konferans. 17,15: 

mm denize kadar sürüklüyor, fa- Plak, Sözler. ıs: Asker muzika.lilı 
kat tam oraya düşeceği sırada ge- 19,15: Asker konserinin devamı, 19,3:>: 
ri çekiliyor, ona fırsat kazandın- Konferans. 20: Radyo Popuresi. 21,30: 

fiyatro. 22,30 Şarkılar. 22,:>0: Orkes-

930 J{hz. ll R E S L A U, 316 m. 

Vahid, elini, arkadatınm omu • 
zuna koydu. 

~ Sen, benim mi dostumsun, 
yoksa onun mu? 

- Kendisine de söyledim: Seni 
asla terkedemem... Buna rağ -
men ... 

- Asıl mevzua gel... Benden 
kafi derecede bahsett:n ... Kamile
yi gördün ... Kat'i bir şey ıöyle: Ne 
yapmalıyım? 

- Ne canın isterse onu yap ... 
yordu. ıı ı 1 tra. 23: a >er er. 23.25: Dans. 

Üç beş dakika sonra oraya ge- ---------------
Söylediği şudur: Düşünecekmif ... 
Bana yarın mektub yazacakmıf ... 
Tabii, gelen mektubu derhal ıana 
göstereceğim. 

len Ali reisle arkada,ları, biraz ev-
vel Deli Süleymanın iskeletinin 
bulunduğu yerden biraz beride. 
c.an çekişen bir adam buldular. 

Deli Mehmedi, onun başının u
cur.da, kılıcının kanlı ağzını, can 
çekiıen adamın elbisesinden ko • 
pardığı bir parça ile silerken gör • 
düler. 

• -· '-·· nldürülen adam Marki 
Valeryo idi. 

Deli Süleymamn ölüsünü çif -

SATILIK MOTOR 

"Bir yafmda 70 tonluk çektir -
me ve 60 beygirlik motörü ile se
fere hazır bir motör acele satılık • 
tır. Almak istiyenler 24 - 2 -
935 tarihinden itibaren her gün 
saat 12 den 2 ye kadar Galatada 

Necati Bey caddesi Eptalofoı 

Ferid, ayağa kalkar gibi bir ha
reket yaptı. 

Vahid, dostunu kendine doğru 
çekerek, durduttu: 

- Bana on dakika müsaade 
edemez miıin? 

-Ne müsaadesi, azizim? ..• Her 181 - 183 numaralı gazinoya mü-
-- -- - L• --: f~l) şeyi konutmadık mı? ..• Bu kadın 
----~_..;---......... --....--,..--1 attnı ••~·:7......,••• 2v.laaııtean lıor fOTC-

niyerek kendine sakladığı defi - rA PA 
neyi toptan Venediğe götüreme -1 'i:' 
miş, üç dört yılda bir buraya ge . 

razı olacak. Fakat bugünkü vazi
yetinden memnundur ve ıen ona 
,imdiye kadar kafi derecede isti
rab çektirdin ... 

lerek kendine yetecek kadarını 

alıyordu. Bu sefer de bu if için 
gelmiıti. 

Artık son kısmetini almı,. gö • 
türüyordu. 

Bu paranın çoğunu Venedikte 
yapılan yeni gemilere harcıyacak
tı. Vaktile Şahin Reiain kıuısiyle 
çocuklarını kaybettiği içi.ıı Şeyh 

Ebusaidin paralarını alamıyan Ve ' 

nedik devlet adamları, ona çok , 
kızmışlardı. Valeryo bu kızgın
lığı azaltmak ve yerini elden ka
çırmamak için paraca yardımlar 

yapmaktan başka çare bulamıyor· 

HUBUBATUIYLARI 

StHHA~ 
VE 

KUVVET 

du. · ,-.. -.-.-.-.-.-.---------•llııııı.. 
Fakat Venedik tersaneaine gi - H A B E R 

decek olan bu yardım, bir Türk, 

delikanlısının kılıciyle yarıda hı - A kşa. m Postası 
rakılmıt oluyordu. ı D A R E E v ı 

Bundan hatka Deli Mehmed, IST AN BUL ANKARA CADDESi 
babasını öldüren, Şahin Reisi zin
cire vuran adamı bilmeden ve 
tanımadan öldürmÜf, iki öcü ~..::

bir arada almıt oluyordu. 

Çok geçmeden ortalık aydın • 
landı· 

Paraları ve bunlarla beraber o . 
lan elmas, altın, yakut gibi değer • 
li tatları aldılar. Mağaranın her 

1 
tarafını iyice araştırdılar. Başka 
bir ıey bulamadılar. 

- -h·lı;rnı "'r1rt!81 : ISTı\l"tHIJ 11.AUl!:h 

l 'f'l .. fon Vnı.ı : !8H72 fda~ı ı.at"O 

················································ 
ABONE ŞARTLARI 

• • 1.2 •yıık 

t'tlrklyl:'lı ı~o ıs~o Hııo 1250 Krt 
Ef'nt'bl: 150 Mıı "Hl IRIO 

llArt TARiFESi 
l h•an-t IUl.nlurınıo 11aıın IZ.3' 

« .. ,.mı lllnlaı 10 l.llrutlur 

················································ 
~ah~bı ve Nesrivat Müdürii: 

HASAN RASiM US 
l'aıulaıtı fl'll C VAKiT) Matbwulı 

iki iri )arı Türk delikanlısı .. •••-•••llDI•••• .. 
Valeryoyu bacaklarından ve ha .1-------------
tından tuttular. Biraz ileriye, ka • 
yaların denize doğru uzandığı ye· 
re götürdüler. Tıbkı De!i Süley
manın atıldığı gibi, sallıya sallıya 
denize Eırlattılar. 

Gemide bayram vardı. 
(Devamı var) 

• • 1 

- Anlıyorum: Oynamak iıti -
yorsun, sana balta oluyorum. O -
nun için bana böyle fena muame· 
le ediyorsun. Kuzum, ne olursun, 
anlat: Değişmiş mi? .. Benim bura 
da olduğumu ve kendisine geldi -
ğimi öğrenince heyecana kapıldı 
mı? Kendisini daima sevmekte ol 
duğumu söylediği~ vakit ne dedi? 

- Dedi ki; "Şayet beni hala 

1 

seviyorsa, bu aşkı uğruna bura -
dan uzaklaııın !,, dedi. Onun ce -
vahı bu olduğu gibi, benim de tav 
siyem budur! 

- Bütün kadınlar, geri dönen 
erkeklere hep bunu söyler... Ye -
n:den baılamaktan korkarlar ve 
bunda ha!dıdır1ar ... Azizi.mı hiç 
olmazsa sen beni anla ... Ben hu 
kadına tam manasile sahih ola • 
madım ... 

- Sade sen değil, oda hunu 
anlamış: dedi ki, "işte bunun için 
geri geliyor ... ,, 

- Vay, böyle dedi demek? Val
lahi bu sabah tamam:Je samimi 
idim. Fakat ihtimal:ki sen y;nlış 
manalar verdin ... Sana iki kelime
lik daha izahat vereyim: Ben, 

1 mahvolmuı bir adamım ... Bu kıt, 
• hayatıma devam için hayli çaba -
ladıını. Gerçi muvaffak oldum; la
kin artık istemiyorum. Şöyle bir 
vaziyet tasavvur et: Oyun oyna -
mağa devam edebilmek için, bir 
gün, kumarda hile yapmağa mec
bur kalıyorsun. Bir, iki, üç hafta 
zarfında bunda muvaffak da o -
luyorıun. 

Ferid, gözlerini yumdu. 

- Yalnız kendinden bahıet ... 
Bana temas etnie ... Bana gelince, 

Ferid, omuz si kti : 
- F dsefe yürütmenden , neler 

yapmak niyetin e olduğunu sezer 
gibi oluyorum .. Ne yaparsan yap .• 
Fakat beni işlerine <arıstırma .. 

- Yok, hayır ... Benim hayatım
dan uzaklaşmamalısın .• Sen be • 
nim iyi bir dostumsun... Bunu 
asla unulmiyacağım ... Dur baka -
yım, demin ne diyordun: "Düşü -
necek!,, dedindi, değil mi?.. Ne 
elersin: Kimden ncuihat alabilir?. 

Ferid, sabırsızlı!:la cevab ver • 
di: 

- Karmm Matmazel Jackaon • 
dan başka akıl danııacağı kadın 
yok ki.. t"TI "l:l 

- Matmazal Jacksonr.:-zıa:v'al: ·.f 
lı ! ... 

Ferid, tekrar gözlerini kapadı .• 
- Sen evden ayrıldıktan sonra, 

Kamile, hemen yatmağa mı hazır
lanıyordu?. 

- Bilmiyorum... Çok heye • 
canlıydı.. Hatta bir ayak evvel 
yanından ayrılmam için ihtarda 
bile bulundu ... 

-Vay .. . Bu kadar ileri gitti de
cmek.. Peki, alalade zamanlarda 
erken mi yatıyor? Şimdi saat an. 
cak on buçuk.. 

- Bununla ne dernek istiyor • 
sun, Vahid Dütündüğün ne -
dir?. 

-Ne olncak? Pek berbad bir 
gece geçireceğimi dütiinüyorum •• 
Kamile, sana mektub yazmağa 
vadetmiş, ah, Feridciğim, emin ol 
ki, bu gece, hayatımın en kötü ge
cesidir ... 

- Bizimle birlikte kal... Supe 
ederiz ..•. Bizim küçük hanımın 
hoşuna gidiyorsun. 

- Senin küçük hanrm dediğin 
kim!.. 

- Sisi ... 
- Ha ... Demin yanındaki ha • 

nım mı?. Fakııt, azizim, beni baş
ka kadınlar alakadar etmiyor ki .. 
Ben Kamileyi seviyorum .. Vallahi 
beni anlayamamı~sın .. 

Ferid: 

- Haydi, sahtekar, 
dedi .. 

- Sahtekar mı?. 

sen de ... 

Vahid. arkadaşına dik .dik, ak
si aksi haktı ... 

Sonra, koltuğunun arkasına 
doğru yaslandı .. Elleriyle gözle • 
rini kapadı .. 

Ferid, başını kapıya doğru çe • 
virdi .... 

'.(Devamı var) 
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Rakibesini öldüren 
kadın beraat ettti 

'Fransız Jürisi 
Aşk milcrimlerlne 

karşı yumuşak 

yürekli 
Versay jüri heyet:nin önünde 

suçlu sanda1yesinde oturan asık 

suratlı ve ters bakışlı Madam 
Plandolit, kendis:ne karşı işlenen 
bir hiyaneti pek bağıılıyacak bir 
kimseye benzemiyor. Evet, koca · 
&mı kendisile paylaşmak istiyen 
kadının vücuduna öldürücü iki 
kurıun saplamakla öcünü almış -
trr. 

Çukulatacı Plandolit tam 15 
yıl karısına en sadık b :r koca ol • 
muftu. Sıhhati için gitmiı olduğu Rakibcsinı öldiiren kadın 
1sviçrenin Leysin sanatoryomun - mahkemede .... 
da 25 yaşında çok güzel bir mat • kimi Mösyö Tibiyerj'in: 
mazel olan Lusyen Buvri ile tanış· _ Peki ama siz b:r değil iki 
mıştır. Bu ~ız da ayni sanatoryom canı birden öldürmüş oldunuz. 
da yatan hır hastadır. ! Henüz doğmuş yavrunun annesi -
. ,.Çok geçmeden alevler Plando- : ne kıymakla, onu da nihayet ölü -

ht ın saçaklarını sarmıf ve ondan me mlhkum etmiyor musuuz? 
da güzel kıza s'.rayet etmişti. Ve - Sorgusuna karşı Madam Plan • 
rı?mlilerin yürekleri aşka çok mü- dolit: 
saiddir. 

Aradan on ay geçip te 7emmuz 
1933 de Plandolit Paristeki evine 
Jönünce hastalığından büsbütün 
Jcurtulmuş , fakat atk denibn afe
tin sönmedikten baıka gittikce 
arttığını görmüştür. iki gönül bir· 
le§mek isteyince, galiba hiç bir iç
timai kuvvet buna engel olamıyor. 
Iıte bunun için Plandolit ile gü -
:zel Fransız kızı bulutmuşlar ve 
tatlı günler geçimıeğe baılamı§ • 
hudır. işler böyle her iki taraf i -
ç:n de tadına doyum olmıyacak 
bir tatlılıkla geçerken Matmazel 
Buvri dünyaya bir ç.ocuk getir
... ek üzeroJOJduğunu görmüf, Plan 
<lolit de kendisine babalık payesi
ni kazandırmak üzere bulunan 
metresinden büsbütün ayrılmaz 

olmuştur. 

İşte kıskandık ve öldürmek su· 
•etile rakibeden kurtulmak tasav· 
vurları bundan baılamış ve kan -
lı bir surette netice'enmiıtir. 

Kadınlara kartı pek de tiddetli 
davranmıyan Versay jürisinin ha-

Yangın sigorta ücreti 
Yangın sigorta ücretlerinin yük

sekliği ~aklcında bir müddet ev -
vel ökonomi bakanlığına bir mü . 
racaat yapılmıştı. Bakanlrk bu 
hususta lsatnbul, lzmir Ticaret 
Odalarının da mütalealarını sor . 
muttur. 

-0--

Dolmabahçe Hnilnde 
vapur kazası 

Yunan bandıralı Anna vapuru 
Dolmabahçe önlerinde demirli bu
lunan Vapurculuk firketinin Aksu 
Yapuru üzerine düıerek Aksuyu 
yarala.mııtır. Aksudaki hasar yir
mi bin lira raddesinde tahmin e
rlilmektedrr. 

--<>--
Sıhhat şftrası 

Büyük Sıhhat Şurasıyarın An • 
karada Sıhhat Bakanının başkan -
hğı altında toplanacaktır. Şehri. 

mizden iştirak edecek mürahhas
lardan bir kısmı dün akşam Anka· 
raya gitmiştir. Bir kısmı da bugün 
gidecektir. 

- Kocamı evimize döndürmek 
ve çocuğu da yanıma almak isti • 
yordum! demiştir. 

Cinayetten sonra Mösyö Plan -
dolit asıl yurdu olan ispanyaya 
g:tmiş ve o günden beri kendisin -
den bir haber almamamıftrr. 

Muhakeme esnasında katil ka .. 
dın büyük bir nedamet göstermek 
tc ve bunu sık sık tekrar etmekte 
idi. 

Hakim: 
- Evet pişmanlık duymakta ol· 

duğunuzu görüyoruz. Fakat biz 
de cinayetin kurbanını düşünüyo
ruz. Ölülerin burada kulaklarımı· 
zı inleten bir sesi vardır! demiıtir. 

Şahidler dinlenmiş ve jüri he -
yeti karara çekilmişti. Kadınm 

gösterdiği safiyet ve "günah mah· 
sulü olan yet:m çocuğa,, kartı o -
lan merbutiyeti her tarafta iyi te -
sirler uyandırmıştı. Bir lkaç daki -
kalık bir fasıladan sonra jüri he • 
yeti salona girince beraat kararı ı 
vermiş, mahkeme de kadını ser -
bcst brrakmı§tır. 

Esnaf miJrakabe 
bürosu çalışma işi 
Yeniden ticaret odasına bağ -

lanan esnaf cemiyetleri mürakabe 
bürosu için bir çalışma proğramı 
yapılmıttır. Bu proğram oda 
idare meclisi tarafından bugün 
tetkilC edilecektir. 

.---o-

Fransada şiddetli bir 1 
. fırtına 1 

Parıs, 23 (A.A.) - Dün gece ı 

ekser Fransız mıntakaları üzerin. 

de f iddetli bir fırtına hüküm ıür -
müştür. Hr.sar mühimdir. 

Bir çok yerlerde nehirler teh • 
like gösterecek kadar lafmış, tel • 
graf' ve telefon muhabere1eri ke • 
silmiş ve trenler geç kalmıştı.-. 

--0--

lsviçrede karı-
şıklıklar 

Bern, 24 - Bugün laviçrede as
keri mükellefiyet projesi kanunu 

için reyiama müracaat edilecek -

tir. Sol cenah partilerinin tahri • 
-o-

Turizm işleri katı yüzünden dehşetli bir heye. 

T can vardır. urizm işlerinin görüşülmesi ve 
buhususta alınacak tedbirleri tes- Bunun neticesinde lsviçrenin 
bit için 15 martta Ankarada muh· 1 en belli ba§h radyo merkezine 
telif bakanlıklar mümessillerin - ~ün bir suikast yapılmış, ve rad -
den mürekkep biı· komisyon çalış- :,T· merkezi saatlerce neşriyatını 
maja baıhyacaktrr. tAtil etmiıtir. 

HABER - Aliıam PosWı ' 24 ŞUBAT 1935 

Kafaları balta ile kesilen Alman kadınlan Sovyet diplomatı 
(BQ.f taralı 1 incide) 

Bay Maisky ıöyle demiıtir: 
"A h ' · vruparun er yanı ıçın, em-

niyette müsavat, her ıeyden önce 
lazım olan ıeydir ! 

Fraklı eellRd, beys 
eldiven giymişti! 

Kar§ıhkh yardım eaasma da
yanan mıntaka misakları bugün, 
müşterek gayretlerle sulbü idame 
etmenin en yi yoludur .• 

Maiski bu fikri şöyle izah 
etmiştir: 

"Bugün Britanyada hararetle 
karşılanan İngiliz. Fransız konU§· 
malan, esas itibarile havada 
karıılıklı yardım temeli üzerine 
kurulu bir mıntaka mise.ktdır. 

"Geçen yıl Sovyet Rusya ta
rafından teklif edilen Şark Misa
kı Sovyet Rusya, Almanya, Le
histan, Çekoslovakya, El'tonya, 
Latviya, Litvanyayı içine ala -
cak ve bunların yalnız biribirine 
karşı tecavüzden çekinmesini de
ğil, bu paktı imzalıyanlardan bi
rinin hücuma uğradığı zaman si
lahla ötekilerin yardımına gel
mesini de temin edecektir. 

"Eğer Almanya ihtimalden 
uzak bir Sovyet tecavüzünden 
endişe ediyorsa, bu endişeyi Şark 
misakına girerek gidermekten i
yisi yoktur. 

''Herhangi memleket bu misa
ka girmeği reddediyorsa, günün 
birinde o memleketin bir müte
caviz olması ihtimalini biz de 
düşünebilmekte haklı değil mi
yiz? 

"Eğer Almanya, Şark misa
kını bir kuptma diye telakki e

diyorsa, cevap ıudur: Ayni mü
savi esas üzerine kendisinin de 
bu paktı imzahyacaklardan birisi 
olması istenmi9tir. 

"Söylenebilir ki, Almanyanm 
razı olduiu vfllni t,.Jclif: .-rlil ... n ""'· 

va misakı da bir küıatmadır.,, 

Sovyet Rusyanm Londra elçi
si sözünü ıöyle bitirmİ!tİr: 

"Bütün güçlüklere rağmen u
muyor ve inanıyorum ki, l<ar~ılık
h yardım demek olan Şark Mi
sakı §U veya bu tekilde nihayet 
tahakkuk edecektir.,, 

Sovyetlerin Londra elçisinin 
dikkate değer söylevi üzenne ln
giliz gazeteleri bat makaleler 
yazmıtlardır. 

Bunlardan "Deyli Herald,, bat 
makalesinde diyor ki: "Sovyet 
elçisi esas itibarile doğru buldu
!!umuz iki noktadan bahsetti. Bi
ri, Avrupa diplomatlığının • Av
rupanm her yanı için bir emniyet 
müsavatı elde edecek bir sistem 
bulması lüzumudur. Yani §U veya 
bu belli başlı yer için değil ... 

ikincisi, ıulh, yalnız büyük 
devletlerle temin edileme'l. 

Gazete, daha aşağılarda şunla
rı yazmaktadır: 

"Besbelli ki, sulh şarkta ve 
garpte, timalde ve cenupta temin 
edilmelidir. Ve meselenin her 
veçhesinin, her parçasının da 
ayni zamanda münakaıa edile
miyeceği açıktır. Kısmi veya mın
taka vi kaz~nçlar temin etmek ü-
2ere değ :ı de, herkesin bütün kal· 
bile "umumi bir anlatma,, ıçın 

hazırlanması gerçekten li11mdır. 
"Muvaffakiyetin esası. müsa

viler arasında serbest konutma
dır .,, 

lngilterede umumi 
anlaşma 

J. l. Garvin, Observer gzete -
sndek makalesinde barıt ışının 
tecezzi kabul etmediğnden ve 
lnugltere için bütün Avrupa el 
birliği yapmak lüzumundan hah -
ıetmektedr. 

,, s .,. ' evgı ım .... beni kurtar! ... ,, 
Bu feryada, zindan dıvarlarındaki aksi 

sedadan başka cevab gelmedi 

(BQ.f taralı 1 incide) 1934 Mayısında tevkifi deb' 
Benita Yon Berg ne garib bir tuhafça olmuştur. Büyük bit~ 

akibete sürüklenmittir. Geneç, yafet tertib etmif ve buraya 
\fOk güzel ayni zamanda da biraz larında 30 Haziranda 
züppe olan bu .kızcağız da Alman dizilmiş olan Ernest'in bul\JJldf 
burjuvalannda görülen kurum ğu mühim bir çok zevatı ç.ai 
yoktu. 1 tı. 

Hatta ona güzel Magda lakabı He k .. 1 -111~ 
·ı · · O r ıey ço guze g~ 

verı mıştı. na lüks, sefahat ve · f' 1 · · · d k ı ... 
A mısa ır erını teşyı e er en ~ 

lıol bot balo lazımdı. Monden mü· k d' · · b ki' d" . . en ısını e ıyen ort tane 
nasebetlerı hıç de eksik değildi · t · l k 1 .Hl• L hl' . . · nıye memuny e arşı atmır 

e ı Sosnovskı ıle karşıla'§mamıf efİ.. 
olsaydı, yaşayışı her hangi bir ka- Lehli ~rlindeki ikameti 
dınınkinden pek de farklı olmıya- unda sankı başka yer yoknıılt 
caktı • Harbiye nezaretinin tam 

Hikayeye ba,tan batlıyalım: da bir apartmıan tutmuş .. e 
Gene Benita bir vakitler yurdu _ müddet burada oturmuıtu. 
muza da gelerek bir kaç ay yıldı -
rım ordularına kumandanlık et • 
mit olan mareşal Von F alkenhay
run yeğeniyle evlenmiıti. 

Kadının kendisi de büyük bir 
namı olan asil bir ailenin çocuğu 
idi. Dul kalan annesi meıhur tay
yareci Von Rithoven'le de evlen -
mitti. 

Fakat bu genç evliler geçineme· 
diler. Kadın Simens müesıeseleri 
müdürlerinden Van Bengle tarut
mııtı. Birinci kocasından ayrıla • 
rak onunla evlendi. Şurasını da 
söyliyelim ki mahkemede ve neı· 
riyatta bu müdürün adı bir defa 
bile ağza alınmamıştır. 

R ...... ı:ı~ı. ,. _ '" ~ • ...cceyanıa 

devanı edip giderken gene kadınni 
kartısma güzel Lehli çıkıyor. Bu 
seferki afk çok büyüktür. Lehli 
güzel kadım tam bir hamur haline 
koymu§tur. Ona istediğini yaptı· 
rabilecektir. Seven bir kadın her 
\ti yapabilir. Madam Van Berg 
de sevgisine hiç bir ıeyi reddetme 
ıli. 

Sosnovski mühendis Yon Ber· 
gin 1934 başlangıçlarında aviso • 
lar için hususi bir motör icad etti
ğini işitvıişti. Bu keşif o kadar 
mühimdi ki General Gögring mü • 
hendisi karısiyle birlikte yemeğe 
davet etmek suretiyle ıereflendir
mişti. Bu davet kadının tevki -
finden tam dört hafta evvel ol -
MU§tU, 

Benita ilk tecrübelerini yap • 
makta oaln bir casus değildi o 

tevkifinden bir yıl evvelindenbe • 
ri Sosnovskinin hizmetine girmiş 
bulunuyordu . Hatta Benita 

bu esnada uzun uzadıya yolculuk
lar yapmış, devlet merkezlerinden 
bir çoğunu ziyaret etmiş, Pariste 

bi!e görülmüıtü. 
Lehli kendisine pek az kadının 

mı;.kavemet edebileceği bir cinsi 
c.·'7ibeye malikti. Muhakeme eı· 
mumda sırf onun yüzünü görebil· 
mek için düzünelerle kadınlar, 

mafıkeme kapılarında nöbet bek • 
}emişlerdi • 

Sosnovski eski bir zahitti. Önce 
Avusturya ordusunun hizmetinde 
hulunmuştur. 19 !9 dan ıonra da 
Leh tabiiyetine girmiştir. Bu 
sDn yıllarda memleketine verdiği 

haberler cidden hayati biT ehem· 
miyeti haizdir. Hatta 1934 baş • 
langıçlarında Alman milli müda • 
faa nezaretinden seferberlki plan· 
lannı bile çaldınnağa muvaffak 
olmuıtu. 

öteki suç ortaklan: 

Matmazel Yon Nutzner 
23 yaımdadır. Harbiye nezar 
de daktilodur. Madam Von 

bir antikacı dükkanında t . 
tır. Ve ona yazı makine' 

yazdığı her vesikanm bir koP~ 
smı götürmektedir. Bu kıl 
kelleı:ni celladm ellerinden 
ramamıftır. 

Hohenzolern, yani impar•tı:' 
luk hanedanından olan Ma 
Von Jena'yı idam etmeğe '"·' 
bulunamanıı§tır. Çünkü o~ 
cürmü isbat edecek delail 1# , 

Beıinci. suç ortağı ol~~l 
• ermenııerde Prense. v,. ..... 

ermeni prensesinden b ~,,. J1 
mektedir. Ancak tevkifat ~~ 
ken bu kadın sırra kadenı ı,; ' 
olduğundan hüviyeti anla!' 
mııtır. 

ldam hükmü verilince, LebİI · 
sefiri Hitlere giderek affetJS' ' 
dilemiştir. Fakat Fürer bıııı" 
lemek bile istememiştir. S J 
üzerine de avukatın gidip ~/ 
kUm.lara meseleyi bildirıııet tfl• 
başka yapılacak iş kahtı~'~ 

Cumartesinden pazartet1 (,1, 
ne k"adar Madam Von Beri ııJı 
sizliğin en acı ve istıraplı b~ 
lannı geçirmittir. Hiç d 
dan: 

- Jurek imdadıma kof !.J• 
Diye bağırmış ise de bıJ 

icabeteden olmamıştır. . J 
Jurek Lehli sevgilisi111ıı 

adıdır. 4J 
ol ... 

idam sabahı onu aıına·~i1~ 
diklerinde, artık ölmüş g~ill 
En küçük bir mukaveınet ~ 
termedi. Uzun lepiska 
ustura ile tıraş ettikleri 
bile kıpırdamadığı gibi 
burgun beyaz eldiveııli 
gözlerini bağlarken de 
çıkarmamıştır. 

Ploetzensec haP~~ .... 
meydanhğına konnıuf 1 

•• 

ğünün önünde diz çök't""' 
bir tek söz söylemeden ttı· , 
celladın baltasına uza ·ıı "j 
olan kesik baş bir Ieğell'~-,1'.f 

k'aıı..
yuvarlandı. Bu va rJ 
akabinde gene Von. ~ 
sahnesi tekrar edildı. . etİı ~ 

Berlinin on iki heı::f ~~ ~ 
kimlerle müdafiler ğ1Jı' fi 
yanetin paçlanmış old~dıJ~J' 
yanetin parçalannııt \eıı .r 
brtnamesini im~a eder 

na varı~ordu. 
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Ka<lını mezardan niçin 
çıkardıkları anlaşılmıyor 

Se/Ucde ge~n,tilet 

Istanbul pazarlarında 
• 
ıngiliz polisinin garib bir cinayet Sinirli pastırmaları hangi doktor muayene eder? 
Peşinde olduğu muhakkaktır Pekmezli, portakalh orkinos plakisi 1 

lngilterenin Bakı tehrinde çok 
beye.can verici ve herkesi merak

ltndırıcı bir had'ıe oldu. Tabii su
rette öldüğü zannedilen bir kadı
llın cesedi mezardan çıkarıldı. 

Kabir açıldığı gün tiddetli bir 
)a.l'i.... ... ... bo d •q•Ur aaganagı şanıyor u. 
~ . 
eıar başında, polis memurların-

Erarengiz SU· 

rette öldürüldüğü 
iddia edilen kadın 
ı·c alırctten dün
yaya dönen ccmı-

zesi. 
zardan çıkarılsın, vücudu açılsın. 

Tahlil yapsınlar. Zehirlenmİ§ mi, 

ne olmuı? Anlatılır.,, diye emir 

çıkmıttır ... 

Polis, mezar başına, kadınm 

cesed'ni çıkarmağa gittiği vakit, 

ailesinden ki.mseye bir şey söylen

memiıti. 

- A .. A .. Ondan istemem, on
dan kesme, o çok sinirliye benzi
yor. 

- Çok sinirli senin kaynanan, 
bu kestiğ'm parçada sinir, minir 
arama.. istersen götür bak, dok
tor Mazhar Osmana muayene et
tir; eğer benim pastırmalarııı:nda 

sinir, kuruntu falan bir fey varsa 
ben şu pazarın ortasında: "Zito 
da zito, çişko da veyna!,, diye zıp 
zıp zıplarım! 

latımhul pazarlannda gezg:n 
pastırmacılık yapan Siirdli Abdul 
lah Pazartesi pazarında her za
manki müıterilerinden Kesmeka· 
yalı Sahure ile böyle takalqıyor- Çarıamba pazarında pegnircUer, paıtırmacılar 

, 
tılıyor. Pazalann bir iyiliği de J;u. 
ralardaki esnafın hep tatlı dilli, 
güler yüzlü, takacı olmasıdır. 

Bakınız fU resimlerde gördüğü. 
nüz pastırmacılar, peynirciler, ba
hkç~ar, kasaplar hep müfterinin 
yüzüne gülen, mütteriyi tatlı dille 
kendilerine çeken insanlardır. 

Durunuz, bunlardan bir kaçını ıi
ze de tanıtayım: 

~an ve tüpheıiz gazetec'lerden 
0llfka kimse bulunmamıttır. 

Kocası, neden sonra gelmit, bo 

plan mezarın batında bir iki da
k'ka dütünerek kalmıt sonra ga

zetecilere fÖyle demittir: 

Pazarteıı pazanndakl balıkçılar. 

Balıkçı Ali, ortağı çakır TevfiJC, 
öteki ortağı Musa· .• Mesela: Bıı 
üç balıkçının dükkanına gelen ih
tiyar bir kadın tabladaki koskoca 
Orkinos balığını röıtererek sorar: 

- Bu ne balığı çocuklar, Ayı 
Ölen kadının adı Vest'dir. 57 

:a.ıındaydı. Oç tane kız bırakmıt
tır. Bunlardan biri Londrada mek 

t~?. hocalığı yapmaktadır. Anne
''llın ölü.sünün tekrar mezardan 

ç.,trldıjmı ititince, koıarak teh
re ıelnattir. Fakat ceıed, o aırada 
~tıhnıt ve tüpheler doğuran a
"1ı.Iann meydana konma.sı için 

::eliyat masasına yatınlmıt bu-
llYordu. 

d' konu komtudn bazıları, bu hi.
ıaeYi 'büyük bir hayretle kartıla-

"'1•' "ö1·· .. d .. h d'l . · umun en fUP e e ı meıı 

~e ~•Yoruz. Bu kadar rahat, tabii 

~ ~llüsüz yqayan bır a'lede 
..:: ~ıhı esrarengizlik olabilir?,, 
--vıı,,. • • 

"rını mırıldanmıtlardır. 

$okta.dmın ölmesinden beri bir 
~~er~erde bat gösteren dedi ko 

•gır basnııthr. 

dcır~oli~e Yapılan ihbarlar üzerine 
'->' ·:1 ıç bakanlrğı haberdar erfil. 

} sa bir zaman iç·n 1 e: "Me 

"Salahiyet makamlarının önce 
bana veya ailemizden herhangi 

birine sormadan böyle bir tedb:r

ahtınm aebebini bili. anlayama· 
don .• ,, 

du. Bayan Sahure doğrannuı pas
tırmalardan bir iki tane alıp ağzı-

na ettıktan sonra: 

- Ay, ded \ bunlar çok acı! 
- Acıysa biraz te~r ekersin 

üstüne yahu! 

Abdullah, her zamanki mütte-

Fakat Polisi bu kadar çabuk riıi Bayan Sahureyi iki yüz elli 
harekete geçiren haberin herhalde gram paıbrma ile savdıktan ıonra 

kend'ıine sordum: çok mühim ve esrareng · z olduğu 

anlatılmaktadır. 

Cesedi çıkanlan kadının kızı: 

"Annemin hiç bir dütmanı yoktu .• 
Ölümünde kötü bir aebeb olduğun 

dan hiç tüphelenmem,, demi§tir. 

Doktorlar, raporunu verdikten 
sonra vaz ·yet etraf irca anlatılacak 
ve polisin tüphesi doğru çıkarsa 

hemen tevkifat batlıyacaktır· 

- Bu paıtmnalarm daha iyice
ıi yok mu? 

- Olmaz olur mu, Baybabacı-
ğım? (Yanındaki sandıktan güzel 
sapsarı yağlı bir parça çıkara
rak): Al daha iyisini! (Gene san
tlıktan baıka az yağlı, ensiz b' r 

parça alıp göstererek) : Al daha i. 
lasını! 

Baktım ki Sirkeci, Balıkpazarı, 
Mezardan çıkanlan bu ceaed Galata bakkallarında kilosu sekıe 

dolayıaıyle lngilterede yeni ve es- ne, yüze, yüz yirmiye atılan canun 

rarengiz bir cinayet tahkikatı bat· pastırmaların kilosu burada elli-
lamaıına ihtimal verilebilir... ye, elli bete, n :hayet altmıp ! 

-----·~-------------------------~--------------------------- Bir de derler ki paazrlarda pek 

iyi fey bulunmaz, nerede külüstür 

bir mal varsa hep oralarda satı
lır! 

" '>ı~·· ~r ~1 ·ıQda kadın polisler çoğal mağa bQflaml§tır. Son zaman-
~Q Cfl, 0

• Anccleıte miişabaha ile yeniden bef haJın poliı Ja
'1İn§ıtır. ReıimJe bu yeni polisler ıellerinden talimat a· 

larlarlıen görülüyor. 

Bu sözü söyliyenler, gelsinler 
de onu, benim gecelik entarime 

1 anlatsınlar! Eğer böyle olsaydı, 
eğer haftanm alb gününde lıtan- r 
bulun bir çok semtlerinde kurulan 
bu pazar yerlerinde hep külüstür 

§eyler satılmıt olsaydı, tanrının 

günü halk ellerinde zenbiller, ıe- : 
petler, çantalarla tafımp haftalık 
yiyeceklerini oralardan uydurmz· 
lardı. 

Aptullahtan biraz pastırma al
dıktan sonra yanındaki peynirci 
Bahriye yanattım: 1 

- Nasıl peynirlerin delikanlı? 

- iyidir Bay baba, ellerinizden 
öpüyorlar! 

Bak k. • . 1 
tım ı peynırcı, paıtırmacı-

dan daha komik, daha alayd .• 

- Yağlı mı bunlar, yağsız mı? 

_.:. Salt yağ, li\lt bal, salt kay-.. 
mak, ıalt ilik! 

~Gerçekten te öyleydi; bıçağın 
ueuyla kesip uzattıtı peynirden 
bir lokma aldım ki - aizımza la
yık • tereyağı gibiydi ve bu peynir 
de gene bir çok yerlerde satılan 

bu çeşit peynirlerden burada on 

kurut eksiğine satılıyordu. 
Peynirciden sonra soğancıya ya 

naştım: 

- Kaça soğan? 
- Beş kuruf ... 
Halbuki bu ıoğanm daha çok 

kabası, burutuğu, ıüprüntülüsü 

bizim mahalle bakkalında yedi 

buçuğaydı. Gezerken yemitçiye 

sokuldum, sapsan, kehlibar gibi, 

Ankara armutlarını sordum: 

- Yirmiye amma, dedi, size on 

yedi buçuğa olur! 

O ise ki bunlar manav dükkan-

lannda yirmi bet ile otuz arasıdır. 

Yalnız bunlar mı ya? lstanbul pa
zar larmda satılan her tey mağaza 

ve dükkanlardan çok ucuz •• 

Evet, bu pazarlarda epeyce çü

rük çarık teyler de satılıyor. Gel 
gelelim, bu çürük çarık ıeyler sa
de pa=arlarda değil, her yerde sa-

-.ıı ........ ~ ........... llllR"\'_..,.,._ 

balığı mı? 

- Ayı balığı!! 

- Bu nasıl yenir? 

- Bunun pekme.ıliJİ iyi olur 
anne! Hele içineJ>.iıu da.ıporta
kal ııkanen deime keyfine! 

Gene bu resimlerde gördükleri
niz arasında yağcı Varnalı Ali· 

med, peynirci tersaneli Mehmed, 
zeytinci Mustafa, kasap lımail, 

salata soğancı Hüseyin, kasap Ah
med, itkembeci Bayram, gezgin 

fotografçı Köprülülü Ali hep bu 
pazarların bülbül ıatıcılarıdır. 

Ve bunlar lstanbulun her gün 
batka bir semtine kurulan pazar

larında yiyinti, içinti ıatanlarm 

yüzde biridir. Eğer bunların hep
sini ayrı ayrı yazacak olsak (Ha. 

ber) in iki on altı aayıf ası bile bu
na yetitmez. 

Hazır sırası gelmiıken size bu 
pazar yerleri ile günlerini de sa· 
yayım: 

Cumartesi: Betiktaf, T opkapı; 
Pazar: Eyüp, Koca Mustafa pqa, 
Üsküdar; Pazartesi: Karagümrük 
Feriköy; Sah: Tophane, tehremi
ni; Çartamba: Fatih, Sultanah
met; Perşembe: Galata; Cuma: 
Paydos! 

Gezgin Haberci 

.'\alı nazarında kasaDlaı 
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Kontenjan Kararnamesi 
~------------~--------·-------------------------------

H ü k Um etin Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağusto 
ayları için yaptığı kontenjan kararnamesinı neşrediyoruz 
KartırnalM No: z-lfJH ftrilmit olu koat.njular pri alı· 
Neflr tarW: 11 Şubat 1NI narak, mabaab• ,apaldılı v arfm • 
Madde 1- 193S •neelala Nlılaa, da olmak flU'tile, lll'UI Pi• diler 

Maym, Haziran, Temmm, ~ " beyunamelen Yerilir. 
E1l6l aylarından ibaret alta a7bk Ancak etJaam ldmphımecle 
devreye afd ftul rejlml u.telerl lfba tahliHnin ••••11 n,a tarifqe 
kararllame1e bllhda. t.tbildnde ibtillf 'flllma ı:bi ,.. 

Madde 2 - Jha kararaul•Je W • 
h S Uatalnde 7uıb tarife posiqoa. rek ıimrillin •e ıerek eti& • • 
lanaa sb'8ll ..,. 1trbestce ••lek~ bipı.tnin lmamuna atfedilmiJe. 
te lirer. cek aehepl• dolaJUil• ıümrlk 

Madde 3 - Da karanameye llalb reaml OD bet ıün içinde ,..tm1ma. 
K L llitmlade JUlh tulle posllJoa- • dılı takdirde bunlanlaD tlotaa 
larma slrea ..,., TlrldJe ile ..ı "" zaruri ıecikme sllnl-l cm bet 
ya dim ....aı kllrias ulıpn• J&P- sünliik mtlddete ummohmar. 
mıı memleketlerle, lktlladl maftUllt Gilmrilk idareleri dahi mua • 
vaziyeti lehbnfze olap Tflrldye idbalA 
tına k:ırp hususi rıı~ bir tahdidat koy mele allkaclarlar tarafnadan anm-
mamış bulunan memleketlerden pU- tauman takib edilmek ıartile 
rildiği takdirde serbestçe memlekete bu muameleleri ilin tarihinden 
aokulur. lkıilacll ma'fUelle ft&iyetl itibaren api mtldcl.t içincle Mtlr
lehlmize olan memleketleri lktisad DMfe mecbarcharlar. 
VekA.leti tayin eder. 

Madde 4 - lktisad Vekt.letl 40 gtln 
evvel illn etmek prtiyle S listadnde 
yazılı tarife pozlsyonlanna siren e,
yanm ithal mhaadeı!ıhtl 8~dL mad
dede yazılı memleketlere kısma veya 
tamamen hasretme1• salw,.tlldir. 

Madde 5 - Ba kararaameye hatlı 
V listelerinde yazılı tarife pozisyon
larına giren eşya, slpuftlerinden ev
nJ ald olduklan Yeklletlerin bni a
lınmak f&lilyle kontenjan dqında 
memlekete per. 

Bu qya tlçiiadi maddede yuıh 
memleketler haricinden retirildiii 
takdirde afd oldafa veliletten maa
da iktisad vekAlettnln de iznini almak 
lclzımdır. 

Sıh~at ve içtimai Muave•et Vekil
liği, umumi sıhhate lilzumla olup da 
V listesinde yazıh balanaa 1aevad ı. 
<:il\.~'*-•.,..,..,.....,. tlülllade 
ithaJ m~cleai~erebillr. 

. .Madde 6 - Ba kararnameye batlı 
K l~de yuıb tarife Poliayoala • 
rına giren eşya yularmü yazıh altı 
aylık kontenjanlar dahilinde memle
kete aokalur. 

Madde 7 ...:. Gümrilk ve lnhl8arlar 
Vekaleti ba kararnameye ballı Kit.
fesinde yazılı altı aylık kontenjanlan 
ald olduktan aylar 'arasında mflsava
ten ve gümriilder lhtlyaclanna tire 
taksim eder. 

Aylık kontenjan mikclarla~ ni
hayet yüzde 15 i V ekAJet emriade ba
lundurulub icabına lire lflzwnlu o • 
lan yerlere verilir. Ancak her ayın ni 
hayet yirmisinde ba ytlzde 15 ler ta • 
mamen rthnriiklere dajıtdır. 

Madde 8 - · Herhanct bir ay içinde 
gtimr8klere gelen eJY• o aym hfseesl. 
ni ·geçtiği takdirde fazlası miltealab 
aylarda ve o ayların kontenjanlarına 

Bir be,amaame muht.•iJatm
clan ıwi lralaD .. ,. içia ,midm 
•erllecek olan mtlfra heyanna • 
melerle ıs stln ~de aGmrü,... 
mini 'Hl'llledilinclen dola:rı ma
llDI 1sa,.&ec1en1.m be,amaame • 
lerine yeniden kontenjan mıa DU• 

lllUUI Yerilir ft llra)a s6re kon
tenjandan iltifade ettiriliT. Bu a
aul ıerek mnaml •• ..... ahdi 
kontenjanlarm tenimde tatbik • 
hmur. 

Madde 12 - Bedelleri tama • 
meu Türk parası olarak Cumhu • 
riyet Merkez Bankasına ıabnl· 
mak ve dövizleri Merkez Banka
sının makbuzu tarihinden itlba
,_ altı a-r Mma teHi,. edilmek 
tutile ı."'mumi kontenjan listesin
de yuıh etYaJI kontenjan İnik • 
tarlan haricinde memlekete lok • 
mak isti1enlere müaaade ola • 
nur. Ancak bu IUl'etle memlekete 
sokulmaıma müsaade edilecek 
eıya miktarları mecmua, a.1tı af
ide miktarlarmm ikifer mi.lini ıe
çemez. 

Bu suretle memlekete ithal e
dilmek iatenilen efy&lar için süm· 
rük idarelerine mGracaat o1unur. 
Gümrük idareleri, Gümrük va La. 
hisarlar V ekiletince kaclHerine 
aJnlmq olan kontenjan llliktar • 
lannı alikaclarlar arumda tak. 
sim ettikleri usul Teçhile, bunla • 
n dahi talipler arasında ~•iıtır· 
tar. 

mahsuben ithal olunur. Bu kontenjanlarm da baldye-
Madde 9 - Kontenjandan istifade leri 11 inci madde mueibiKe mu· 

ederek mal ithal edecek tUccann it. ameleye tibi bıtulur. GUmriik Ye 

halltta bulanaeatr mahallla lkaret lnbiaarlar Vekileti' ba m&Jclecle 
odumda m11kayyed oım.. tuttır. uda k tenı--•--.ı-- lil 
Aneak mübadelej ayniye santlle ka • y on ,......-uan 'IUlll ıör 
ra hududlanndan yapdacak ve dötiz düklerinin üçer a7lddannı bir • 
tediyesini mucib obıuyacak ithal!tı den aüımüklere teni etmeie aa
icra eden tacirlerin mahalU tiearet o- lihiyetlidir. 
dasında .-aabyyed olmuraa JUzwn Klirinı mukavoleai meYCUd 
yoktur. mcmleketlerden ıetirilecek 8fy&• 

MadC:e ıo - Gümrüklere tem olu- dan bu madde hükümlerine ıare 
nan aylık koateajaa mlkdanadaa 0 ... Wceta IOlmlac•klarm Camim 
ay içinde h.rlwlal Mr ,._rtlkee ta • "7et Merkez Lnhuna ,.bnlan 
"amen !tul ol1111amı)'al'llk apk ka • "Mclelleri altı a-r aoma Jdirinı -. 
lan kunnını dqer dmrflkler luNlfa • .. ... Janna -:..ıı:.. y ,..._ 
Jaına naldetaef .e .. ~ lerla -.. •~"...... anaa • ..-n men 
erteat ay kon-- Ut...me ~I•· teli .etJ&dan ba ~dded.td ithal 
rük ve Inhı..rlar Veklletl ..._d btlkümlerladen iltifade edecek • 

Anm ba aakfller '* ıı • ......: lerin l;eclelleri Camhuri-ret M.... 
devrai l&rfmda yapılallllip devre al· kez Banlcaama Jdlnlmahızm ta.. 
hayetlnde kalu haldler iptal olu • lcaa bonoau ile ldenebllir 
nur. · Madde 13 - G6miilk Tarifeal 

Madde 11 - Glmrlkleree kontea • Kanununun 4 üncU maddt ıinin 

::.:::.:.::::: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 8, inci " •etlncl 
mllnl-• _..__ lllaı maddesinin 2, 3, 4, 5, 8, 7. S; •, 
.,. .. ıın..nn oa ...... .... 12, 13, 14, 15, 18, 17. 18 iacı fık. 

~lerlnl l(tirerek gtlmrilk res • ralarile onuncu fıbümın A •o -
~emiyenlerin be7amwaelerfne züm, incir portakal •e manclalin 

dolanmakla beraber allbdarlar 
hakkında 1918 1ayıb kan11D ma • 
cibince muamele olunur. 

Madde 17 - Her banal bir hü
kümle ithaline müsaade olunan 
efYaDID miiteaınil zarflan da, ay
nca resim Tenin Termetiıı Hl' • 

bestçe ithal olunur. 
Madde 18 - Cümriik tarifesi • 

nin müteferrik maddeleri clalaUin
de diler etJ& ile kant.k zibola • 
Dan elektrik, IU, hayquı ıibi ... 
nal ve heledl ihtiyaçlara bldim 
tesisatın daimi surette tebdili icab 
eden akumile mamulatı dahiliye
ye tertib "kombine,, suretile dahil 
alan mUhtelif c=ns maddeler lktiı
ucl Vekaletince sümrlklere •eri
lecek nümunelerine nya reeünle • 
rine munfdc olmak tutile tahdi
dat harici ithal olunur. Bu madde
nin tatbikini telh~I zllDIUDcla nü • 
muwi evvelce ihzar edilmmsıit 
olan aJrqm için ıümrüldere ıe • 
len andrklardan aabiblerinin n
u.sile ıiimriik idareler:.Ce nümu· 
ne alınabilir. 

Madde 19- Yolcu beraberin
de olarak Türkiyeye ıelen, .U. · 
rük resmi l>iitün tutan elli Türk li
rasını tecavüz etmiyen ve ticarete 
aneclilmiyecek olan etJa •e hay • 
ftllat kontenjan harici olarak it • 
hal olunur. B;. mü•aridattan .-. 
riik re~i JÜZ Türk lirasını teca • 
riz etmiyen 91ya ve haJTlinab 

kontenjandan vareste tutmata 
Gamr&k •• lnbiearlar Veklleti 
.. 1Atilfelt ........ 

Madcle 20 ~ Be,.,..•ı.ı _,.. 
takb ........ ş-.-. d ,.. 
taldı •• -r...tdi ....,itde& denm 
larmdaki demirl>af etP. f•Pll • 
lar, alon~"• el ...... 
eı:rw Te bu euamn .-edicim , .. 
tirllea abamı; liltell lktiad V.
k&letl tarafmdan tuclik edilmek 
ıartile ye 1m1kabillntl• .. ih • 
rac edilmemek bere konteıdan 
harici ithal olunur. 

Madde.21 - Mncud mıab ... 
lelere ve ötedenberi cari teamlle 
müsteniden yaylak ve ...... i,Pa 
ıetirilib muayyen bir mii.W...,. 
ra ihrac edilecek hayvualar ... • 
tenjan harici ıeçidlir. 

Madde 22 - s.hiblsi ....,_ • 
dan sümriiklere terkedilwek l .. 
numaralı kanun lıiikW:nlerine tibi 
bulunan et:J& ile kaçak ola,ak ya• 
kalanan efJ&, Yeya sümrilk depo 
ve antrepolarında terkeclilmiı et • 
yanın, veya kazazede olan pmi
lere aicl hamuled• bu&necle o • 
Jan ... llum ithali Gümriik Ye İn
hiarlar V '1&Aletinin tanibine 
baibchr. Gün;ıriddere ıelmit olup 
ta aiimJiik depo •eya antrepola • 
rmda fftbllde •hlme ıa.a -
ra utramıı effüm ~. ibe 
aımlarmm tdWi GflmrillE Ye in • 

Madde 26 - Bu kararnam~ 
'-iL TL •e K H.te1-iacle 
ewaclaa nfianme olar.le ...... 
Celd...,. claldlde mflt=·llH lmal.t 
clilmek .... 1m1cc1 • ......., 
cek .Ca•ılad• k; tll 
..,,~, ....... r, 
, • .ı. tarahadaa ....... .. 
M ........-. YaiJet, .... ~ 
llj. :tuaiif " lethlr tanlanm 
~sa.termek 
ıetirilecek nümunelilE her 
•tia ... .,.. bu emtiap 
--..a;.......ıeri..,.laa 
balaj,. ~ileri • .,. .... 
ıınea. ......... itantlsi 
...... "ileti• lktiacl ~ 
llnlR ~ikile tabdicl harici • ..... , 

Macide rt - Ethu .... 
ric;cl• heclip olanık .W 
... Japaetl - lira11 .....,... 
J&m ithali terbeattir. IUJmeti 
liraya kadar olan hediye MValll! 

ithaline de lkfisad V ek&leti 
•erebilir. 

Macide 28.- Jhrac mallanıll 
ZID itlpae Te •-lıM'ljmcla lmllı.1. 
mlan .... ithali ha 
~ edilmemit bulunan _.
delel lktiud V ekiletiin tucl 
taladidıb olarak airebilir. , 

Madde 29 - Yeniden taia 
teni ohmac•• unar miieaıneltr 
le itletme miie•eıeleri tarlfas 
ce1b ~.... •• • 
~ bntenjaa harici ithali için 
~JUm en.az 3 a1 enel 
~ 'Y,elClletine müracMdan 
mınci ... Bu madde hükmüne 
1ktl4d Vektletbiden almq .-. 
~ olan 1118aadelere 
elen jetftllecek tniaatı lktllacl 
~tice~ mtilaade ta.ftlllB!! 

41• itAuea niha78l altı ay 
da ithal edilmesi limncbr. 
müddet lkti1acl v eklletice 
dicl edilebilir. 

Macide 30 - Mü ...... t 
ticarethanelerin bilibeclel 
etti'kl'1I nld&m mabi-retincle 
eıya ile cemaatlere, haJll' T9' 
cani,.derine Ye ammnl ...mllJll'! 

sata ım.ıu lm'efile plea 
lktuat Y elrAletinin tenaib ye 
dldle k•tea.ian harici itlaal 
nur. 

lılaclcle 31 - Matlenler 
•• ihracı için ~el-pt" 
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Vapll:l-cular arasındaki öl-=
Bankacı_Iık ha~eketleri dürücü ve kıyasıya rakabet 

Demıryollarımız, . 

~omi: 

"1aden kömürü Tarihe karışan bu rakabet dev-· 
ha l'ürkiyede Cümhuriyet rejimi 
d nkacdık inkitaf ınm ne verimli 
~\'t~sidir. 1923 bidayetinde ül
ku~•ıde Türk sermayesile tqek-
11 etnıiı ancak on banka vardı. 
l llnlardan ikisi: Ziraat Banka.si
e, Enıniyet sandığı devlet mü
~eleri idi. Diğer sekizi hmu-
11 kred' .. 1 . 'd' B ı muesaeae erı ı ı. u gru-
~lln haıında bilahare İt Bankalı 
~ birleıen İtiban Milli Bankuı 
l'-·lunuyordu. 1911 den evvel 
?'tt~kiyede milli sermaye ile ku
d' ınu, banka hemen yok gibiy
ı-'' 1911 • 1923 arasında on mil
ı'. ~anka teessüı etti. 1934 te mil-
11 ankalarm ıayısı·45 i buldu. 

11
9
23 le Türk bankalarının itiba

~ •eıınayeleri ancak 20 milyona 
'rab'(' d b ) ı ıyor u. 1934 te u ıerma-

~~ C"ıiktarı 163 milyon liraya 
6s tı •. Bu 163 milyon üzer1nclen 
d ltlılyonu hissedarlar tarafm
Ş 'n ıaınamen tediye olunmuıtur. 
ll ta 1-1 l .. c·· h • ti l\l(am ara gore um urıye-
~ 0 n birinci ıenesi zarfmda 
tı\a. nka~ılığa yatrrdan milli ser
•ı >'enın üç mislin~ banka sayı-
1,nın da dört misline çıktığını ko-
)'~ heaap edebiliriz. 

f ~ Cü~huriyet hükUmetinin bu 
~~iade inkitaf hareketinde 
tlla.l~dığı büyük rol hepimizce 
~\Undur. Son on bir sene zar
lı\i ~~ hükumet kendi batma üç 
\i~ banka teıiı etmif, diler 

lı '-ed' .. 1 • d 
' "? ı muessese erıne e a-
C~ Yardmıdan ~ekinmemittİr· 
ıı:ı· huriyet devrinde teesaüı et
k~b~·lan diğer 32 banka pbıl t&o 
~t· Ualerden doğmuı ve memle
~ 1ll ttıuhtelif istihsal ıahalan-
:'Yılınıılardır. 

~uaun mevcut ( 45) milli ban. 
itti 11 (5) i milli kredi müesaese
~!ld 'ettnayeainin % 92 ıini elle
~~· e bulundurmaktadırlar. Bu 
tı i~~~aha ziyade Ziraat Baka
)C)ıı 1. 

1 ıermayeainin yüz mil
·ı .. ıra ı~ Ya çıkarılmıt olmasından 

Relnıektedir. 
ltaı~ebi bankalarla milli ban. 
~ti lln •on on senelik muamele
liltu~kayese edilecek oluna gö
~~d • tnilli bankaların her ba
~ h., ltı inkitaf ına mukabil ecne
~.. h1'"-ların muameleleri azal. 
~~. a.tta, bunlardan bir kıımı 
~~ •Yedeki 1 1 • • ·ı L~~I . muame e erını tatı 
"1,l'l erdır. Bu ıuretle Türk ban-
~ t llın •on senelerde muhu
~'~ilerine mukabil ecnebi 
iı". ll' Piyasada gerilemiıler· 

it_ •• ~oll 1'ea-" . . tik • . d 
'"Q\i~ &&41 ııtatıı e ıstina en 
~İllt l>ara verme bakımmdan 
~ -.e 
l.~ • d ecnebi bankalan muka-
ı.~ elinı: 1927 den 1932 ye 
~I~ •ene zarfında milli 
~~~on ~11 Yapbklan ikrazat on ,,la lf1l arttığı halde ecnebi 
~~ "1~11 bu cina muameleleri 
d .. ,.._ tarda azalmıttır. Bu 
~: ),ı td~ çıkacak netice tU· 

~ ;~ıuu bahiı bet ıene zar
~'eı:.~adaki umumi ikraz 
,~,. 1 hacim balmnından de-
\ ~~t Yalnız milli bankalar 
~"1 trıuaınelenin muhaaaam 

\.~~~ tııı ele ıeçirmitlerdir. 
\"'-1,.,~tı~det zarfında milH 
'd•lı akı tnevduat iki miıli. 

halde ecnebi bankala· 

nndaki mevduat yekUnu azalmıt-
br. 

Gene bu bet ıene zarfmda 
Türk bankalarmın kazanç yekU
nu bet milyon liradan fazla art
mıt olduğu halde yabancı banka
lann gelirleri azalmııtır. Buhra
nın aı tiddetli devirlerine tesa· 
düf eden bu bet ıene nihayetin
de hem Türk. hem de yabancı 
bankaların içinde zarar edenler 
de vardrr. Bundan evvelki bq ıe· 
neye nazaran Türk bankalarının 
karlarında % 19 eksiklik görül
mü~tür. Fakat yabancı bankala
nn karı yekununda hesap edilen 
eksiklik % 65 i bulmaktadır. Bu 
huım ta gösteriyor ki milli ban
kalar buhrana kartı ecnebi ban
kalardan daha mukavim bir cep
he teıkil etmitlerdir· 

1927 bili.nçolarına göre milli 
bankalar aruında zarar eden 
yoktur. Halbuki bu tarihte ve 

· bunndan evvelki yıllar içinde ya
bancı bankalann safi zaran yüz 
bin lirayı bulmuttur. Buna ıebep 
millt bankalann muvaffakiyetli 
rakabetleridir. 1932 de buhraıim 
en tiddetli aenesinde milli banka
lardan yalnız üçü zarar ebnİf ve 

'bunun yekiinu da kırk bin lirayı 
geçmemittir. Halbuki ayni tarih
te haklannda mal6mat almabilen 
ıekiz ecnebi bankadan dördü bi
linçplannda yüz altmıf bin lira· 
lık safi kir göstermektedirler. 

Bir de tasarruf hareketleri ba
kımmdan milli bankalann vazi
yetini gözden ıeçirelim. Denile
bilir ki, milli bankalarm aon •e
neler içinde milli ökonomiye en 
mühim hizmetleri tasarruf hare
ketini tqvik olmuttur. Bu huıAUta 
milli bankalar yalnız ticari fikir
lerle mevduat toplamak fikrin: 
den değil, belki memlekete hiz
met arzusundan mülhem olmuf· 
lardır. Ayni zamanda ıunu da ila
ve etmek icap eder ki tasarruf 
hesapları bankalar için diler it
ler kadar kin olmıyan hesaplar
dır. Bankalar tüccar ve bilbuaa 
devlet mevduatından çok istifade 
ederler. Çünkü evveli bu gibi 
mevduata az faiz verirler, aonra 
devir daha büyük miktarlarla ol· 
duiundan aabit muraflann dev
redilen kredi niıheti çok azdır. 
Bu da bankanın umumi masraf· 
lannın gayri safi kira göre az bir 
niıbet almumı intaç eder. 

Halbuki tasarruf hesaplan 
ekseriya küçük rakk•mlardan mü 
rekkep ve devri çok olan hesap
lardır. Buna rağmen verilen faiz 
niıbeti de yüksektir· Bankanın bu 
cinı hesaplardan yegane istifade 
noktası tasarruf mevduatınm kü
çük müddetlerde büyük yekWılar 
halinde sahipleri tarafından geri 
alınmamasıdır. 

1920 de tasarruf mevduatının 
ancak % 32 ıi milli bankalarda 
bulunuyordu. 1931 de bu niıpet 

% 88 e 1~ te % 93 e çıkmıttır. 
Memleket dahilinde tasarruf mev 
duab mecmuu% 2.500 artmıtbr• 
Tuarruf sahibi bqma iaabet e
den para azalmıt ve buna muka
bil tasarruf heaabı olanlarm ade
di f evkalide arbmfbr· Bu keyfi
yet, yapılan propap.nda aay.in-

rinde· yolculuk nasıl olurdu? 
Bu devirde yolcuları bedava taşımak rakabet için 

kafi değildi, üstelik kendilerine para veya 
başka bir hediye vermek de lazımdı 

Vapurculuk tirketile deniz yol
ları idaresi arasında deniz yolları
nın ta.kaimi yüzünden çıkan ihtilaf 
Şubat. baıındanberi halledilmi' 
bulunuyor. 

Bundan ıonra artık "vapurcu
lar arasında ihtilaf,, baıbklı yazı
lara tesadüf etmiyeceğiz dep:ıek
tir. Birkaç ıene evvel neydi o? .• 

Şirket kurulmadaD evvel va · 
purcular araamda rekabet almı,. 
yürümüttü. Zamanlar olmuttu ki 
Trabzona bedava yolcu götürül • 
düğü gibi üstelik elanek de ve • 
rilmi,ti. 

Memleket zaranna olan bu re • 
kabet artık tarihe karıttı. Eıki 
vesikalan kanıtrrırken, bundan 
yetmi! ıene evvel vapurcular ara · 
ıında gene böyle bir ihtilaf çık -
bğını ve bunun senelerce ıürdü · 
ğünü gördüm. 

Vapurcular ihtilafının Cumhu
riyet devrinde artık.ebediyen tarihe 
kanıtığını zikrederken eski reka
beti kısaca yazacağım: 

1283 aeneai..... Türk limanları 
ile ecnebi limanlan doğrudan doğ
ruya Türle limanlan araımda ec
nebi vapurlan itliyebiliyor. bunlar 
aruında lngiliz, Fransız. Ruı, A· 
vuaturya bandrralı vapurlar birin
ci geliyor. Bir de Kavaidi Osma-

de tasarruf hareketinin bütün sı
nıflar bilhuaa orta halli aile IIDI· 

fı aruında yayıldığını göstermek 
itibarile çok ehemmiyetlidir. Ta
sarruf hareketinde milli banka
larla beraber milli iktıaat ve ta· 
sarruf cemiyetinin de faalyetini 
memnuniyetle kaydetmek lizmı

dır. 

DEVLET DEMIRYOLLARI : 
lzmir • Aydın ve ıubelerı demir 

yolu ıebekesinin de hükUınet ta
rafından satın alınacağı tabak· 
kuk etmittir. Uzun müddette dev
let tarafından amorti edilmek ü
zere ıirket tarafından 12 milyon 
liralık ve % 7,50 faizli tahvilat 
çıkarılacaktır. Bu suretle aatıı fi. 
abnın 12 milyon lira olacağı an
lqılmaktadır. 

Devlet demiryollanmn uzun
luğu lzmir . Aydın hattile beraber 
3.400 kilometreyi bulmuıtur. 

MEDEN KOMORU iSTiHSA-
Li: . 

Ereğli • Zonguldak kömür hav
zaaınm istihsal miktan bilhassa 
ıoıi bet ıene zarfında f evkalide 
artmııtır. Bat bakanın ilk hedef 
olarak gösterdiği yıllık iki milyon 
ton iıtihıaline varılmıttrr. 

Havzanın ıon dört sene zarfın
da dahili ve yabancı piyasaya ih
racatı ıu rakkamlarla teıbit olun· 
maktadır: 

1932 
· 1933 
1934 

1.178.255 Ton 
1 .3?3.222 " 
1.652.428 u 

R. Ş. 

niye kumpanyasının vapurları 

fazla it yapıyor. 

Kumpanyalar arasında birkaç 
sene evvelinden batlıyan rekabet 
1283 senesi Mayısının gelmesiyle 
beraber birdenbire ıiddetlenmit · 
tir. Çünkü yolcu ve yük nakliyatı 
fazlalatmııbr· Bir yolcu Trabzon
dan 50 - 60 kuruta lstanbula ge
tirilirken navlun gittikçe kırılmıt, 
beı, alb kuru'a yolcu al~nmaya I 
baılanmrtfır. Ve bir aıra rekabet 
o derece kızıımıt, tiddetlenmiıtir 
ki, vapurlar bedava yolcu almıt· 
lar, İstanbula getirmeıler. hatta ta 
Seliniğe, İzmire kadar götürmüt
lerdir. 

Bu 11rada Yunan bandıralı bir 
vapur da Trabzona gitmif, yük, 
yolcu alacaktı. 

Açıkta lngiliz, Franıa, Avus
turya bandıralı birer büyük va • 
purun bacalarından dumanlar fıt
kınyor, sahilde dellallar avaz, a
vaz mensub olduklan acentelerin 
vapurlannı methediyorlardı. Yol
cular vapurlar arasındaki rekabe
ti bildikleri için ağrr davranıyor
lar, navlunun ineceği ıon haddi 
bekliyorlardı: 

- lstanbula bir yolcu on kuru
ta! 

- Selaniğe bir yolcu on bet ku
ruta! 

- Gidiyor, Deraaadete bir yol
cu bet kuruta? ... 

Bu tekildeki bağırıımalar, da
vetler tesirini göstermedi, iskeleye 
imnit, heybeleri aırtlarmdaki yol
cular yerlerinden bile kıpırdanma
dılar, vapurlar istim üatünde ıaat· 
lerce beklediler. Nihayet bir dellal 1 

Fransız vapurunun lstanbula yol
cuları bedava götüreceğini ilin et
ti. İskelede bekleten yolcular a
~.sında bir hareket görüldü. Ka
yıklara akın oldu. Bu takdirde di
ğer vapurlara it kalmıyordu. Üs
telik forsları da krrılacaktı. A vus· 
turya vapurunun acentesini bir te
laı aldı. Kaptanla göriistü. Bir
kaç dakika ıonra bir dellal bağın
yordu: 

- İıtanbula bir yolcuyu A vua
turya vapuru hem be da va götürü-

vapurcular 2 
yor, hem üstelik de bet kurut yol 
harçlığı veriyor! ... 

Franıız vapuruna doğru ilerli • 
yen kayıkların burnu Avusturya 
vapuruna çevrildi. 

lngiliz vapuru da müıterisiz 
kalmııtı. Bunun dellilı da yayga
rayı kopardı: 

- Aldanmayın! lstanbula, iz · 
mire kadar bir yolcuyu, şu koca 
İngiliz vapuru hem bedava götü 
rüyor, hem üstelik beş kuruş yol 
harçlığı ve hem de yol yemeği o • 

larak birer tavuk veriyor. Bu fır · 
ıatı kaçırmayın, yolcular ... 

• • • • 
Aktam karanyordu. Vapurlar 

türlü vaidlerle yolculan aldılar, 

gitiler. Yunan bandıralı Miyavli 
vapuru yalnız limanda kalmıftı. 

Ertesi günü oldu. Bir gün ev
velki rekabeti duyan ve muhtelif 
yerlere gidecek olan yolcular T rab 
zona gelmitlerdi. fakat vapurlar
dan eser yoktu. Miyavli vapuru· 
na müşteri çıkmıştı. Bu fazla yol
cuyu kaçırmamak lazımdı. He • 
men navlunu on kuruşa indirdi. 
Kimse binmeyince beı kuruşa di
ye ilan etti. Öteki vapurlardan 
ortada eser olmadığın: gören ve 
beklemeye de vakti olmıyan bir 
kısım yolcular çarnaçar Miyavli 
vapuruna bindiler. 

Vapur kalkmadan evvel dellil 
bağırıyordu: 

- Çeyreğe yolcu! Öteki gemi
lerden daha çabuk latanbula gi· 
diyor. Haydi kaçıyor! .... 

Nihayet tutulan istimle Miyavli 
vapuru İstanbula çarkı azimet ey· 
ledi. 

Fakat... Büyük bir kusur... A · 
cente vapura kömür vermeyi unut
muştu. Kaptan ne yapacaktı? Va
pur bu kadar kömürle ancak bir-
k 'd b·ı· d' G ıı ._y.. ı,.,, 1 

aç •aat gı e ı ır ı. erı aonmek 
yolcuları çrkarbnak akla gelebilir
di! Bu da kumpanyanın ıerefinin 
mahvı demekti? ,..... 

Vapur, zarzor, yanm yolla altı 
ıaat kadar yol aldı. Ondan sonra 
birdenbire yavaşladı. Yolcular:>. 
hakikati söylemek zamanı gelmiş
ti. Kaptan nihayet iti anlattı. Va
purda kömür olmadığını. düme -
nin sahile kıvırarak ilk uğranacak 
yerden odun alınacağım bildirdi. 
Yolcular bu habere hayli kızdılar, 
söylendiler. Fakat deniz üstünde 
idiler. Yapacak §ey kadere rı7.a 
göstermekti .. 

Kaptanın dediği oldu. Sahile 
dümen çevrildi, ve bir köyden o • 
dun alındı. Gene yola çıkıldı. O • 
dun, kazanları kömür gibi bir tür4 

lü ısıtamıyor ve hem gayet çabuk 
yanarak bitiveriyordu. Miynvli 
vapuru böyle sahillerdeki kasaba
lara, köylere uğnyarak odun ala, 
ala lstanbul boğazının dışına ge
lebildi. Son bir aksilik de bura
da başgösterdi. Odun gene bit -
mişti. Vapur boğaz dıtında hare • 
ketsiz kalmıştı. 

Burada makinistin aklına bir 
çare geldi. Atetçiler ellerinde kü · 
reklerle, kalın demirlerle makine 
dairesinden dışarı çıktılar. Ka • 
maralardaki sandalyeleri, ambar
lardaki kerevetleri, ambar kapak
larını velhasıl yakılacak bütün 
tahtalı:.rı söktüler. Ocaklara attı. 
lar. 

Miyavli vapuru Trabzondan 
kalkı,mın yirmi ikinci günü güç 

halle lıtanbula geldi. Y olcularmı 
çıkardı. Çıkardı amma, bir daha 
da o taraflara gidemedi ... 

Yekta Ragıb ÖNEN 
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Istanbul Viliyeti Muhasebeciliğinden : 
Emlak ve Eytam ban!<asmdan maaılarını kırdırmak isteyen ~&t maaşları sahiplerinin malmüdfü lüklerme viae ettirmek için müracaat sünleriı 

FATiH, EMINWNO, BEYOCLU, USKODAR, KADIKÖY, BEŞiKTAŞ, Malmüdürlüklerinde: 

A.kert ve mülki yetimler.: 2 / 3/ 935 CUMARTESİ 
Askeri ve mülki tekaütleri: 3/ 3/ 935 PAZAR 

MÜTEKAiT DUL VE YETiMLERiN MART, NiSAN VE MAYJS/ 935 OÇ AYLIK MAAŞLARININ TEDiYE GÜNLERi: 

MALMUDURLOGO Eminönü malmüdürlüğiı BEYOCLU MALMÜDÜRLOCü OSKODAR MALMODüRLOG.O BEŞiKTAŞ 
Malmüdürlü(ü Emirler camii Galatuaray KaaımJ>&t& 1. nci Gite 2. nd Gite AlkertYetimleri . . 

GONO Aakerl yetimleri Mülkt •, dimlert A.a Yetimleri Aı. Yetimleri Aı. Yetimleri Mülki telimleri 
4/ 3/ 935 Pazartesi 1--400 '1 - 200 1-300 4001-4250 2001-2450 5001--5200 1-400 
5 ,, Salı 401-800 201--400 301--600 4251-4500 2451-2900 5201--4500 401-800 
6 " 

Çarşamba 801-1200 401-600 601-850 4501--4700 2901-3350 5401-5600 801-1151 
Mülk. Yetim Mülk. Yetim Mülkiye Yetimleri 

7 " Pertembe 1201-1600 601--·800 2001-2300 6001--6200 3351-3800 5601--SBOO 3501-3973 
As. tekaütleri Mülki tekaütler Aı. T ekaütleri 

9 " 
Cumarleıi 1601-1900 801-1000 2301-2600 2601--MOO 1-300 4001-4200 1601-1960 

Aa. T ekaütleri ~·· T ekaütleri As. T ekaülleri 
10 " 

Pazar 5001-5300 1001-1300 1001-1250 5001-5250 301--QlO 4201--4400 1951-2300 
Mülkiye tekaüt 

11 ,. Pa:artesi ~1-5700 3001- ~3300 1251-1500 5251-..SSOO 601-900 4401-4600 2301-2580 
Mülkiye tekaütleri 

12 ,, Sah • 5701-6100 3310- :l600 1501-1750 5501-5760 901-1200 5001-5260 
Mülkiye tekaüt Mülkiye tekaüt. 

13 ,, Çar,amba 6101--6400 3601- 3900 3001-3275 6201-6250 1201-1400 5251-5400 
14 " Perıembe 6401-6750 3276-3600 6251-MSO ilmiye ve avam 

F ATIH MALMODORLOCO KADIKOY MALMODORLOG.O 
1. nci Gife 2. ncı Gite EYÜP Giıui Samatya Gltul 

• Aakert yetimleri Mülkt ;retimleri Aa. Yetimleri Ae. Y etim.leri Alkerl yetimleri Mülkiye yetimleri 
413/ 935 Pazartesi 1--300 6701 1943-2200 1147-1400 3000--3300 1-250 
5 ,, Salı 301-600 7767--7967 2201-2340 . 1401-1700 3301-3600 251--400 

Askeri tekaütler 
6 ,, Çarıamba 601-900 7968-8135 5075 5250 1701-1942 3601--3800 401-600 

Mülkiye tekaüt Mülkiye tekaütler 
7 " Perıembe 901-1146 8201-8350 5251-5462 4283--4500 3801--4000 ao1- ııa 

Mülkiye yetimler 
9 ,, Cumartesi 2341-2600 8351-8579 7391-7766 4501--4700 4001- lll ilmiye ve Avana 

A.Jcerf tekaütleri Mülkiye tekaütleri 
10 ,, Pazar 2601-3141 8960-9383 4701-5054 6001--5300 1501-1700 

Aakert tekaütler timi ye Mülkiye yetimler 
11 ,, Pazartesi 3501-3800 9801-9960 .. 7059-7390 5301-5600 1701-1900 

Ava.na Mülkiye tekaütler 
12 

" Salı 3801-4100 1-246 8579--8956 5601-6900 1901-2100 
13 .. Çartam'ba 4101--4283 6901--6200 2101-11' 
14 " Pe1'f81Dbe 5463 6908 6201-lli 

1 - Zat maqları eahiplerinla muayy~ günlerde giıelere miıracaatla ma.qlannı almaları 1i.zımdır. Akıl takdirde iıtihkaklan umum tediyatm hitammda verilecektir. 
2 - Tediyata saat 9 dan 16 ya kadar devam olunacakbr. 23/ 2/ 953 ~ 

~-. _______________ ..., ______________ .... ,_,zwww_ ~~- ~-~ ----.------------.---.---.---.--------·-~f=-------------------------------------.---

İstanbu} İkinci İcra mernurlu - melidirler. Aksi takdirde hakları - D 1 K K A T -.~ s hh • • A 

ğundan: tapuya yazılı olm ıyanlar satıt be- 11 ""EMLAKALIMSATIMI, VE- ) at ve ıçtımaı 
Haczedilib paraya çevrilmesi - delinin paylaımasına giremezler. RASET ve iNTiKAL, iFRAZ ı 

ne karar verilen ve tamamına iki Birikmit bina, vakıf icaresi ve be- muameleleriyle her nevi VERGi M t V k A 1 t • deJ1' 
bin beı yüz lira kıymet taktir olu- lediye verg:leri borçluya aittir. IŞLERl müteha11ralar tarafın· ua ve fi e e a e )fi 
nan lıtanbulda Ahi Çelebi mahal· Daha çok malbıat almak iıtiyen- dan takib ve intac edilmekle latanbulda aon zamanlarda Difteri lıaatalıiının çoi~ 
lesinde Limoncular caddesinde e.. ler, 2 - 3 - 935 gününden itiba.

1 
beraber bu itler için yapılacak yüz tuttuiu anlatıldığından hem haatalıiın önünü almak ve ~ 

ki 2 yeni 4 numara ile mu • ren deiremizde açık ve aııh bu - MASRAFTA YARDIM ve KO- Je çocuklarmıızr ileride bu haatalıktan korumak için küçük ~:;. 
rakkam bir diikkiııın tamamı dört lundurulacak olan artbrma ıart • LA YLIK göıterilir · taki çocuklara aıı tatbikine karar verilmit ve atı iet;aayo~. 
bin iki yüz hisae itibariyle 560 hi.- namesiyle 93412434 No.lı dosya· Köprübatı Eminönü han No: S açtmlmııtır. lıtaayonlarm bulundukları yerler ve müracaat":':~ 

k aıuda bulunan mezkur gayri men- ·-Telefon·. (23100) l d ·ı · · dan kad oır aeıi arttırmaya onmuı olup 28 • eri qağı a ıöaterı mıfür. 6 Yatın 12 yqına ar ...J 
kulün evsaf, men.ha ve saireaini 6 , ... 

3 • 935 Salı günü saat 14 den 16 mektep talebe.ine mekteplerde atı tatbik edilmektedir. 2 • _.ı 
ıöıterir vaziyet ve taktiri kıymet blJ K 

ya kadar dairemizce açık arttırma 
suretiyle ıatılacaktır. Arttırma be· 
deli takdir edilen kıymetten mez. 

kur hiueye isabet eden kıymetin 
o/o yetmiıbeı ini bulduju takdirde 
mezkur gayri menkul alıcısı U.tü-

ne ihale olunacaktu. Aksi halde 
.on arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün 
müdd~tle uzatılarak 10 - 4 -
935 Çartam ba günü ıant 14 ten 
16 ya kadar sene dairemizde ya • 
pılacak olan açık arttırmasında 

satılığa s:ıkarılan mezkUr ıayri 
menkul hiueıi en çok artluan ü .. 
tünde bırakılacakbr. Arttırmaya 
girmek iıtiyenleri.ıı mezkUr ıayri 

menkule takdir edilen kıymetten 
mezkür hisseye isabet eden kıy • 

metin yüzde yedi buç'uiu niıbetin· 
de pey akçe.ti veya ul0aal bir ban--
kanın teminat mektubunu verme • 
leri lazımdır. Hakları tapuya ya• 

.zılr olmıyan .ipotekli alacaklrlarla 
diğer alakadarlarm, irtifak hakkı 
sahiplerinin bu lwdannı •e huıu· 
siyle faiz n muarife dair olan ld 
dialarını ill:ı taribioden itibaren 
Iinai JWı içinde dairemize bildir. 

G H k
. . araıında bulunan daha küçük Yattaki çocuklara da açılan ,._,., 

raporunu ıörüp anlıyabilecekleri Öz e ımı yf'rlerinde aıı yapılacaktır. Arzu eden aileler istasyonlara ıss~u.-
ilin dlunur. (5486) O Ş "k ·· E t r · U ru r an C'8at derek bu yq araamdaki çocuklarmı qılatabilirler. Atı,. 

-İstanbul dördüncü !cra memur-
luğundan: 

T ~mamın.a iki bin otu~ bir lir il 
kırk kuruş kıymet kesi!cn Bo~az -
içinde Bebekte ki:.r.ük Bebek r.ad· 
desinde mUkerrer 27 numaralı es
kiden bağ mahalli olup bugün ar· 
ıa halinde bulunan 2902 metre 
murabbaı alanındaki gayri men • 
kul satılmaktadır. 

Şartname 10 - 3 - 935 gün • 
lemecinden itibaren divanhaneye 
llıılarak 23 - 3 - 935 günle.me • 
cine raıtlıyan Cumarteıi günü sa
at on dörtten on altıya kadar dai· 
remizde açık arttırması yapıla -
caktır. 

Arttırmaya girmek için yüzde 
7,S teminat akçası alınır. 

Müterakim vergj1 belediye ve 
vakıf icareleri müıteriye aittir. 

Açık arttırmada gayri menkule 
takdir edilen kıymetin yüzde 75 i
ni bulmak tart olup aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü yerin • 
de kalmak üzere arttmna on bet 

Babslli. ~::::uca~ No.. 60 ıe& olarak tatbik olunur. Atının hiç bir zararı ve tehlikesi 1. f ~ 
Çocukları uzun zaman ve büyük oluncaya kadar Difteri ıi~1 1 

Sah günleri meccanendir.. . 
haatahkt.an korur. Bunun için ailelerin iıtaayonlara rn· 

gün daha uzatılarak 7 - 4- 935 
günlemecine raetlıyan Pazar gil • 
nü ayni saatte en çok aıttttana t .. 
hale edilecektir. 

2004 numaralı icra ve iflia ka
nununun 126 ıncı maddesi muci • 
hince ipotek aahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı aahiplerinin ıayri menkul üze -
rindeki haklannı ve huauıiyle faiz 

ve maerafa dair olan iddialarmı 

20 gün içinde eTrakı müsbiteleriy-

le beraber dairemize bildirmeleri 
lazımdır. 

Akai halde, hakları tapu eicil-
1 eriyle sabit olmadıkça aalrf bede

linin payla,mumdan hariç kalır • 
lar. J 

Daha faz1a bilgi edinmek iıti • 
yenlerin 34/ 1424 dosya numarası 
ile dairemize müracaatları tlln o-
lunur. .(3987) 

ederek çocuklarım aıılatmalan tavsiye edilir. 
• 

2 .. 6 yaş arasındaki çocuklar iç·n difterı 
istasyonları müracaat saatleri 

2 den 4,5 a kadardır 
Kadıköy Belediyeai Dispanseri "Mühürdar caddeai No. 76,, 
Eyüp Belediyesi Dispanseri "Eyüp camii kebir mahallesi,, 
Üsküdar Süt ve mektep çocukları Dispanseri "iskele meyd•:''' 
n- ·L.&- "Ak tle""''' •1V9l&ı..f ,, ,, ,. ,, are ·tJdll 
Edimekapı Sıhhat merkezi "Atik Ali pafada tramvay cadd.,ı 
Beyoğlu Belediyesi Baı Hekimliği "Tünel baımda,, ·dilrto' 
Beyazıt Belediyesi mevki hekimliği "Beyazıt nahiye 111U 
ğünde,, Beyoğlu Belediye hastanesi ''Taksim sıraaervilet'(g't1) 
Haseki Hastanesi "Aksaray,, 

Günün F otografla~~0• 
Muhtelif gazetelerde çıkan günlhı badiseluine ••:.,e· 

tograflarla ıpor mecmualarında gördüğllnüz ıporV p.f..11 
ketlerine ait f o'ograflar valnıı latanbulda 
kfitOphaneılnde ıahlmakta.dır. 

,, 

~ 

~--
d,j 
'ı(, 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Yenilik. Neşe, Hiss .. y at ... 

,1 lürkiye Ziraat Bankasınca Buraada eksiltme ile bir ıube bina r 
Ylpbrıl . . 

ac&ktır. 

~ttk Ekailtnıe kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi 
~la arada Banka levazım müdürlüğünden ve lıtanbulda Ziraat Ban. 

1 fubeıinden alınabilir. 
~. •

1 
1' eldif mektubları ve teminat, eksiltme tartnameaindeki izahat ,.. rea· 

ııı~ ınde 28 Şubat 935 alqamma kadu Ankarada Ziraat Bankası U · 
q.ı .. d 
l' ~u ürlüğüne verilİnit olmalı dır. 

b,,:ııflerden her hangi birini tercih etmekte Bankada tamamen ser 
' ltı (754) 

~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18İt .1 ertip 5. ci Çekiş 11. Mart 1935 dedir. 

4 Üyük ikramiye : 30.000 Liradır 
!/l"ıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye-

.,,, ler ve 20,000 liralık mük8.fat vardır. 

' HıJis ve 
sıhbatiniı.i 

ağrılardan 

• l 
iM ICEM 

hakiki tabletleri 
soğuktan Ye bütan 
korur. 

,..,,. Aç gözünü de para kazan ~ ı 
P, Bankalar her zaman mUsabaka ile memur ahr .. Pazartesi Ye ı 
lt/~ehlbe gü•lari saat 18 den 20, Ticaret derslerine deYam eden-
9"~ .'Y sonra imtihandan geçerek Muhasebeci şehadetna-
dot •ı ahr. TUccar ve Bankacı olur. Programı almak ve kay 
~t l'llak için Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret 

tshanuine müracaat. Husu.si ders de verilir. Ücret yarJya 
~ indirilmiştir. 

Komojen Kanzuk 
Saç Eksiri 

Saçların dökülmesine ve ke· 
peklenmeaine mani olur. Komo· 
jen saçların köklerini kuvvetlendi. 

1 

1 
1 

'ı 
1 1 

! 
,ı 

1 1 

ı 1 

1 

I 

Sahibinin Sesi 
plakları satışa 

yeni imla ettiği 
çıkarmıştır. 

,_, ·- - -
·~ 

AX1813 Fahriye AX 1808 San'atkfır Vasfi Rlza 
GURBET ACISI ZURXA •·Deli Dolu., operetinden 

YILLARCA BEKLEDiM ZEYNEBIM "Lüks Hayat,, 

AX 1815 Küçük Nezihe 
operetinden 

AX 1809 San'ntkfir Yasfl Riza lÇERlM, ATARIM (Kasap) 
Kız pencereden Bakma <Zeybek) ,.e Bedia ı 

PEDIMU PEDAKlMU "Deli Dolu,, 
AX 1816 Erzincanlı Şerif operetinden 

BU KARA YAZIYI KBNDll\f HOVARDAl..lK "Deli Dolu,, I' 
. YAZMADI~t Operetinden 1 

ÖRDEKSEN GOLE GEL 
AX 1810 San'atkar Hazım 

A..."'t 1817 Müzeyyen HESAP GUNO KAZIKLANm 
GECENİN MATEMlNI "Delf DoJu,, operetinden 
AŞKINLA YANAN DELt DOLU "Dell Dolu,, 

AX 1818 Bigalı Mehmed 
operetinden 

lLTlFAT ETTi OöNOL AX 1812 Seyyan ve Çadırcı 

ESlROLDUM SUS KiMSE DlJYl\IADAN 
SEVJ.;R SEVER AGLAR DA 

FE 81 MUntr Nurettin Mehtaplı bir gecede 
AYRILIK Tango 

AX 1811 San'atkar Hazım ve Bedia SENDEN UZAK Tango 
AH LATERNAI\IU ''Adalar 

AX 1814 Umran revüsündenn 
GELiN AYŞE PEDlMU PEDAKlMU "Deli Dolu,, 

ADlLEM operetind~n 

-

1 

1 

1 

1 

~isarlar U. Müdürlüğünden:! 
~~~•rtaaaıe Ye numuneleri Teçhile muhtelif eb'adda 2277 adet 
ı,tib~ltın ılınacağındın pazarlığa iştirik etmek için 12 / 3 / 935 
t b '?c nıll11dif Sah gllall saat 14 de % 7,S gl1venmeleriyle 

rir ve besler. Komojen aaçlann 11•· ı-• KIMY AGER •:::mul 
daııdır. Tabii renklerini bozmazı HÜ sam e d d i D 
latif bir rayihası vardır. Komojen 'd k k t t' t ı 

ı rar, an, aıura Ye ıcarc 

Kanzuk saç eksiri maruf eczane· t blill . I E • ır U E 

1
. .. g a erı yapı ır. .. mınuo , m• ı 

lerle ıtrıyat magazalarında bulu. ilk ye Eytam Bankası karıı· l 

ALGOPAN ~ 
Romatiıma te ~Jt· • 

Grip 1ancıları , ·; .. ' 

için çok "' . ., 

~hde Lenı:ım •e mllbayaat tubesine mUracatluı. (777) 
nur. 1.- sında izzet Bev hanı -==::= 

faydah bir 
illçbr. Her ecıaneden iıteyinir. ,.. .......... ~ ... 

BOIUIYA 

Size parasını sayanın .. Fazla ince e -
le~ip sık dokumayacaksınız.. Anladı -
nıı mı Senyör Bartolomeo? •• 

- O halde geliniz! Evvela size elbi
seleri göstereyim. 

Bir dakika sonra otelci ile Yahudi 
Ragastanın odasında çekişe çekişe pa 
Zarlık ediyorlardı. En sonra uyuştu -
lar, 

O telci dedi ki: 
- Artık elbiseler sizin oldu. I\:al

dırabilirsiniz. Şimdi gidip atı görelim. 
- J<;lbiseler dursun. Çünkü at işi -

~e gelmezse elbiseleri de almıyaca -
ı11n. Bu kadar eski elbiseyi ne yapa -
Yon?. 

l Hayim ile Bartolomeo ahıra gitti -
er. Gayet iyi bir cins at olan Kapiten 
ayaklarını yere Yurarak eşiniyor, sık 
81k kişniyerek kapıya doğru bakıyor -
~·. Za,·allı hayYan uzun müddetten 
k •rı sahibinin gelmemesi ve ah1rda 

apaJr kalması yüzünden sabırsızlan
tıı ~ 

:ıısu ha:şlamıştı. 

l"ahudi atın etrafında dolaşarak 
lt~un uzun muayene etti. Dişlerini !0 7.den geçirdi. Ayaklarını kaldıra -
tak tırnaklal'ına baktı. Arka ayakla -
dının büklüm yerlerini ellerile yokla
b ı. ~ihayet Kapitenin her cihetle az 
\' ıtlunur derecede iyi Ye cins bir hay • 
ıın olduğunu anladı. 

I> Atın pazarlığı kısa sürdü. Hayim 
,..araları verdi n eski elbiseleri al • 
.. ,ak· · 
Ilı ıçın otelci ile beraber Ragasta -

n Odasına döndü. 
ha Odaya girince ikisi de ;;aşkmlıkla 
ll ğırrnakt.'ln kendilerini alamadılar. 
bı agnstanın elbi~eleri ortadan yok ol-

llştu, 

Z.ıte · · n ı~ı rahat olmıyan Hayim: 
~.nu ne demek? •• 

11 ıye otelci.) e sertce sordu. 
artolomeo titriyerek: 

... , ".' Senin ka~ar ben de şaştım. mı. 
l orurn. dedt. 

, 11\; Sakın odaya hırsız girmiş olma-

-=ı=ı ...... ==--==---=-----
- hırsız nerden girebilecek. Otel -

deki misafirler arasmda bir hırsızın 

bulunması belki mümkündür. Fakat 
görüyorsunuz ya .. Henüz herkes uy -
kuda. 

- Peki elbiselerin yok olmasma ne 
dersiniz? 

- Bir türlü aklım ermiyor .. Sihir • 
bazlık gibi bir şey .. 

- Ben sihirbaz, hırsız filin tanı

mam. Elbiseler için verdiğim parayı 

şimdi geri ,·ereceksiniz.. Yalnız atın 
parasını alıkoyun. 

ı-nhudi adam akıllı kuşkulanmış 
ve hu pazal'hğı adeta bir dolandırıcı
lık yerine koymağa başlamıştı. 

Hayim sözlerini bitirince ahıra yol
landı. Otelci de arkasından gidiyor -
du. Ahıra girdiler. On dakika en·eı o
rada bulunduğu halde şimdi Kapiten' 
in yerinde yeller estiğini gördükleri 
7.aman ikisinin de akllları başların

dan gidiverdi. Alık alık birbirlerinin 
yüzlerine baka kalddar. 

Şimdi Yahudinin otelci hakkında -
ki şüphesi zail olmuştu. OyJe ya Rar
tolomeo elbiseleri sattıktan sonra ka
çırmış olabilir. Fakat koca atı nere~· e 
S.'lklıyabilir? .. Nasıl kaçırabilirdi:' 

Yahudi bu düşünrcden ~onra dedi 
ki: 

- Dostum Dartolomeo ! Benim bu 
işlere aklım ermiyor .. Bir şey anlamı
yorum. 

- Ben de öyle .. 

Bu esnada avluya çıkmış olan Ha -
~·im otelin araba kapısını açık görün
ce, dedi ki: 

- A ! .. A ,·lu kapısı açık kalmış.. Ta
mam. lşte hırsız hu kapıdan girip atr 
aşırmış olacak. lşte siz de bakın Bar
tolorneo kapı a~ık. 

- Fakat ben hu kapıyı sıkı sılu ka
patmış olduğumdan eminim. Ye dışar 
dan da açılmasına imkan yoktur. 

Yahudi birdenbire , ·erecek ccvab 
bulamadı. Biraz düşündükten sonra 
dedi ki: 

; !IOJUtY /&. 

sesle kesik kesi.le: 
- Beni sev! .• Beni sev!.. Sözlerini 

tekrarlıyordu. 

Ragastan daha ziyade sabredemedi. 
Sert bir sesle dedi ki: 

- Madam!. En şiddetli zehirinize, 
en keskin hançerinize, istediğiniz her
şeye katlanabilirim. Fakat bana do -
kumanıza, beni kucaklamanı1.a hiç bir 
zaman .. Bırakın beni! .. Buak diyo -
rum !. Ah alçak kadın ah! Sözlerin içi 
mi bulandmyor. İğreniyorum. 

- Beni sev Ragastan !.. Beni sev 
- Se,·emem alaçk .. Şimdiye kadar 

bir kadım tahkir etmemiştim. Lakin 
sen temiz ve yüksek "kadın11 ismini 
ta~ırnağa layık değilsin. Sen ancak 
dişi bir camıvar~ın.. Gulyabnnisin ! 
Cadısın! ... Seni tahkire yerden göğe 

kadar hal<kım vardır. 
Ragastan bütün kuvvetite Lükresi 

kucağından itti. Lükres yüzü sapsarı 
olmuş olduğu halde geri çekildi: 

- Sevmiyeceksin öyle mi? .• 
diyerek kin dolu bir bakışla Ragas

tanı siizmeğe başladı. Sonra: 

- Abdal.. diye haykırdı. 

- Evet abdalım.. Çünkü dlin)ayı 

senin Firençe ,·arlığmdan kurtarmak 
elimdeyken bunu yapmıyorum. Çün
kii kardeşini, bab:ısnu öldürmek isti -
yen, temiz ve namu lu bir kız hakkın
d.ı rezilcesinc şeyler düşünen bir al
<'ağı bir hançerde öldürüp canını ce
henneme göndel'emiyorum ... 

Lfıkres dişi bir kaplan gibi toplan -
<lı. Raırustanın üzerine atılır gibi bir 
tan r la dedi ki: 

- Korkak!.. Ben seni kahraman 
bir erkek sanmıştım. Halbuki sen iki 
iiç cinayetten, bir kaç kişiyi öldür -
mckten bile çel.iniyor.sun! Erkek is
mine layık olmıyan bir adamsın? Sa
na kadın demek daha doğru. Hattft 
lıi r !\adından hile daha korkak ve d~
lta a~ağ1sın .. Sen benim zehi~imi ve 
hnn~erirni aşkıma, seYgime tercih edi
yorsun öyle mi? Al öyleyse.. Ben de 

sana iki.sini birden Hriyorom. 
{ıO.kres bu sözleri söyler SÖ:> Jenıez 

masanın üzerinde dur:ın bir hançeri 
kınından çekerek Şövalyenin üzerine 
saldırdı. Bu hançer zehirli idi. Do -
kunduğu insanı yıldırım \'urmuş gibi 
derhal öldürürdü. 

Ragastan bunun üzerine hemen 
yerinden fırladı. Masanm arkasına 

geçerek kendini korumak vaziyetini 
aldı. Bir taraftan da dişlerini gıcır -
da tarak söyleniyordu: 

- Ah! Bu zehirli hançeri çeken 
niçin bir erkek değil? Onu şimdi bir 
hamlede öbür dünyaya göndermek ne 
kolay olurdu? Lakin bir kadını öldür- , 
mek .. Işte bu hiç bir zamnn elimden : 
gelemez.. Bunu hiç bir zaman yapa-
marn .. 

Bu esnada Lukres masayı yakala· 
mıştı. Birdenbire yere devirdi. Ve Ra
gastanın üzerine atıldı. 

Şö,·alye bunu bekliyordlL Şaşırtıcı 
bir hareketle bu manevrayı karşıladı. 
Ve ellerile Lükresin iki bileğini yaka
lamağa muvaffak oldu. 

Genç kadının ağzından köpükler 
saçdıyordu. Dudakları ara..,ından ken 
di de farkında oJmıyarak: 

- Seni öldüreceğim.. Kelimeleri 
durmadan dökülüyordu. 

Ragnstan soğuk kanlılığını boz -
madan aedi° ki: 

- Madam!. Dikkat edin. Çünkü e -· 
Jinizdeki zehirli oyuncak ~imdi yere 
düşecektir. Dlişeı·ken bir yerinize do -
kunmasın! 

Hakikaten Ragast:ının demir gibi 
sert parmakları LCıkresin bileğini o 
kada• şiddetle sıkmağa başladı ki 
genç kadın bunun acısma da)anamı· 
yarak bağırdı. Bu sırada hançer de 
elinden kurtularak ince bir sesle dö
şemeye saplandı kaldı. 

J.ukres sırtüstü yere düı;ımfü;•tü • 
Ragastan bu halde bile onun önün

de diz çökerek yerden kaldırmak isti
yordu. Döşemeye saplanan zehirli 
hançer Lukresin bir tarafına doku•. 
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+ Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
t TiiTk matbuatında bir yenilik olarak .ayılacak bu romanı. birinci 
~defa "HABER,, de ~ıhıyor. Bu romanı bir •İnema •eyreder gibi lakib 

----
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mh--~ edecek, heyecandan heyecana düıecekıini:. 

.,.. SUS\ •• •• t • . • • 
: 6•Rl51 GELI ... 
• • • • VOR ••• ./ • .. .............. -

}' 

i • 

Gizii°bİ~··ç;i;*i;;;;;;y;;i~;~bl~ 1 

öldürüp altın yüklü bir gemiyi zabtet~..ı 
için yatını zabtediyorlar. Polis hafi)'f'!I' 
X :9 bu işin peşindedir. Şifreli bir mektuPtsl' 
işi anlıyor. Uşağı da yanına geldiği anda tııt· 

: .. ~!:~ar ~~.~~:!1' .... !~.~~!~:.~~~:':~: .. -~ 
$ \ MO\ P"4 '-' A 

VANRUMOAHİ 2..\
VAL\.lLAf\\ KUR -

"1' AP.~A" 1 
L"'Z'M .. 

(Devam ed.ec~ 

102 RORıtYA.' 80RltT~ f 03 
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nur diye çekiniyordu. Hançeri aldı. 

Dunu gören Lukres: 
- Eyvah işim bitti? .. diye düşün -

dü. Ragastan onun bu düşüncesini 

anlamış gibi dedi ki: 
- Korkma ı .. Bütün fenalıkların1, 

bUtün cinayetlerini sana bağışlıyo

rum • .Nasıl ki biraz evvel hapishane 
bodrumunda gebertmek elimde iken 
kardeşin olacak o alçağın da hayatını 
böylece b:ığışlamıştım. Fakat her şe -
)in bir derecesi vardır. Eğer bundan 
6QJlra ya sen, ya kardeşin bir kere da· 
ha benimle uğ~c;ır da elime düşerse
niz emin olunuz ki işiniz tamamen bit 
miş olacaktır. 

Ragnstan sözünü bitirir bitirmez 
kalktı zehirli hançer elinde olduğu 
h'1ldc bitişik odaya koştu. Lfıkrc.s 

mosmor kesilmiş olduğu halde: 
- Katil varı .. Cani var?. Yetişin?. 

di)·e avazı çıktığı kadar bağırarak yn
nındnkJ çanı bütün kuvvetile çalmağa 
~lndı. 

Kapılar şiddetle açıldı. Bir takım 
siULhlı adamlar, yarı çıplak hizmetti 
kızları tellişla LQkresin odasına koş -
tulnr. Papanın kızı: 

- Katil mutlaka sarayın içindedir. 
Hiç bir yere kaçamaz. Her tarafı arn· 
ym. 'rnç bir köşe bucak bırakmayın. 
Bu herif Jı,ransuvanın katilidir. Kar
de5im gibi beni de hançerle öldürmek 
istiyordul 

Diye askerlere, hizmetcilere ltlzım 
gelen emirleri verdikten sonra Ragns
tanın arkasından odndan fırladı. 

On kadar asker ve o knda da hiz
mctci Lı1kresin peşi sıra gidiyorlardı. 
Diğer neferler tüfeklerini almak için 
kovuşlnnna koştular. 

Ragastan iki liç oda geçmişti Ken· 
dini birdenbire Fransuranın vurul • 
lllq olduğu ziyafet salonunda buldu. 
Sövalye bir taktm gUriiltüler, patır • 
d.ılar, bağmşlnr duyuyor; ayak scs
Jeıinin gittı'kce yaklaştığını anlıyor • 
~ - -·-·-

- Burada mı can vereceğim? .. A -
cemi bir tilki yavrusu gibi burada mı 
kapana düşeceğim?. düşüncesi bir an· 
dn aklından geçti. Salonun her tara· 
fını dikkatle gözden geçirdi sonra ge
ne düşünmeğe başladı: 

- Hala o kırmızı iz .• O kanlı yol. 
Gözümün önünde! Bu iz bana evvelce 
Fransuvanm Sezar tarafından öldü -
rüldUğünü nasıl gösterdiyse şimdi de 
kurtuluş yolunu öylece gösterecektir. 

Ragastan bu yolun Tiber nehrine 
açılnn salona gittiğini hatırlamıştı. 

Hemen o tarafa doğru koştu. Tam sa
lonun kapısını açmıştı ki Lükres hiz
metci n askerlerile beraber diğer 

kapıdan görünmüştü. 

Alçak kadın nefes nefese olduğu 
halde: 

- lşte katil! .. yakala.dık. koşun! .. 
diye haykırıyor, kıyametleri kopan • 
yordu. 

Başta Lfıkres olduğu halde asker
ler, hizmetciler hep birden Rnsnsta -
nm bulunduğu odaya hücum ettiler ... 

Hürya alçaklar? ı .. 
Bu kudurmuş sürünün Şövalye)i 

kovalaması pek müthişti. Genç kahra· 
man 'l'iber nehrine çıkan camlı kapı· 
yı omuzlarile yıkıp dC\·irdiği vakit o· 
na kovalıyanlnr salonun orta yerine 
varmışlardı. Lfıkres mütemadiyen: 

- Tutun f. Katili yakaladık! diye 
bağırıyordu. 

- Alçak kadının bu yırtınışına kar
şılık Ragastan bir kahkaha kopardı. 
Lfıkresin peşi sıra gelen kuduz sürü
ü telüşla olduğu yerde kaldL 
Papanın kızı, hcniiz doğmakta bu· 

lunan güneşin hafifce aydınlattıgı 
göğ'e doğru yeis dolu, hiddet dolu göz 
lerini knldırnrılk: 

- Eyvah!. 
Diye haykırdrM Ve sırt üstü dü e. 

rek bayıldı. 
Çünkü Ragastan, bo aslan oğlu as

lan, başı önde bulunduğu halde ken -
cUsini balıklama olar.ık fırlatıp 'l'iber 

nehrine atmış, ve nehrin sarı sulan 
içinde kaybolup gitmişti-

-2'-
KAPITEN'IN SATILIŞI 

Sabah henüz oluyordu 1 
Bir adam, bir Yahudi Güzel Janus 

otelinin kapısını çalıyordu. Otelci 
Bartolomeo pencereden baktı. Geleni 
hemen tanıdı: 

- İniyorum ı _ 
DedL Biraz sonra da otelin araba • 

lara mahsus bulunan avlu kapısını 
açtı. Yahudi içeri girdi. 

- Bonjur Hayimciğim ı Sözünüzde 
durdunuz. Tamam söz nrdiğiniz sa
atte geldiniz. Memnun oldum. 

- Evet. Erkenden kalkacağıma, 
rahatsız olacağıma bakmadım. Sözüm 
de durmuş olmak için koşup geldim. 
Lakin herkesin, iyi ve namuslu adam· 
Jann uykuda bulundukları şu saatte 
befil sırf şu pazarlığı yapmak için böy 
le erkenden çağırmafa ne Jfizum var· 
dı? 

- Yavaş?" Sizi erkenden çağırdım 
ki müz.-ıyedede kimse bulunmasın. 
1\Ialı kapatacağımı! Anlıyor musun 
azizim lln)im? 

- Hangi malı kapatacağız. Mal 
dediğiniz ewclcc de bana satmış ol • 

duğunuz pıhpırtıdan ibaret değil mi? 
Bunda susacak kapatacak ne ,.ar an -
Jamıyorum ki? ... 

Otelci hiç cevab vermeden Yahudi· 
yi elinden tuttu. Tnra91yı tutan di -
reklerdcn birinin yanına götürdü. Bu 
direğe el yazısı ile ynzrlmı~ bir ilan 
yapışıktı. Otelci: 

- Şunu okuyun baz.irgfut .. diye iU\· 
nı yahudiye gösterdi. 

Hayim iJanı yaraş sesle okumağa 
başladr. nu ilan o giln otelin karşısın
daki meydanda Rngastanın idam olu
rın.cağını bildiriyordu. 

llanı okuduktan sonra Yahudi o -
telcinin .ıfizüne baktı. Bunu okutmak 

tan maksadı ne olduğunu sormak 19-
tiyordu. Bartoloemo dedi ki: 

- Evet dostum l Size bir sürü eski 
elbise ile bir at satacağım. Alırsın121 

değil mi .. Atın koşum takımları da 
beraberdir. 

- Pek a.I:il Fakat bu illiru bana o .. 
kutmaktan maksadınız nedir? Bugün 
birisinin idam olunacağını Romada 
herkesle beraber ben de duymuştum. 

- Anlamıyor musunuz HayiJD ?, 
Eski elbiseler ile at.. 

-Evet.. 
- Eski elbiseler ile at idam oluna· 

cak haydudundur. Ragastan denilen 
o müthiş katilindir. Sizi böyle erken - , 
den çalhrmağa mecbur kaldığımın se
bebini şimdi anladınız sanıyorum. Ba 
haydudun benim otelimde oturmuş 
olduğu duyulması otelim için bir Je -
kedir. 

- Doğru. 
- Benim için bu, manevf bir zanır 

olduğu halde sizin işinize çok yanı .. 
yabilir. Çünkü meşhur kim eleriıı 
kullnndıklan eşyanın kıymeti büyük· 
tür. Hele Ragastan gibi tehlikeli ~e 

müthiş bir haydudun elbiselerini ~ 
atmı muhakkak ki bir kaç misli karla 
sa tat'1l ksınız. 

- lyi ama hen de adliyenin gözU· 
ne çarpmak istemem. Malumyıı.. Buıt· 
lar her zaman fenalığı severler .. Jnsa: 
nın en uf ak bir kazancına bile ınlın' 
olmağa kalkışırlar. Hem madeP11Ô 
meşhur bir haydudun elbise ,·e atı pa• 
ra eder, o halde niçin bunu kendinit. 
satarak hu kazanca konmuyorsunuzT, 

- Doğru .. Fakat ben korkanın ı .. 
- Siz korkarsınız da ben korkmtıı 

mıyım? .• 
- Hiç olmn7.Sa atla elbiseleri bit 

kere görünüz. Fiyatta uzlaşırız. ora
sı kolay. 

- Hat .. Bak şimdi yola geldinit
Öyle ise bir kere göre;tim. Lakin şu~tl 
unutmnyrruz ki atın ve elbiselerin kı .. 
me nld olduğunu ben bilıni>:orUJO .. 


