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l<URUŞ 

~efon: 23872 

~"rupa barışı Hitıe·rin 
sözüne bağlı! 

s:,.c 'd ) ~c Ki arkla Laual ue Flanden konuıurlarken. (Yazısı 2 ncı e 

l\ttistakil namzetler 
onu buldu 

6 ~ubat 1935 - ÇARŞAMBA 

Her gün çıkacak 
Mişel Zevako'nun bu 

meşhur eseri okuyucula
rımız taraf mdan umdu -
ğumuzdan çok bir alaka 
ile karıılandı. Bize mek
tub ve telefonla yapılan 
müracaatlardan okuyu • 
cularımızın bu eseri ga • 
zeteımizde hergün gör -
mek istediklerini anlıya-
ruz. 

Bunu haftada 8 er say
falık iki forma vermek 
lcararile neşre başlıyan 

gazetemiz, bu arzu kar -
şında programını değİ§ -
t!riyor. 

Yarından itibaren 
Her gün 4der 
sayıfa vererek 

haftada 28 sayıla 
TAKDiM Sayıav seçimi memleketin her 

tarafında öbürgün yapllacak ..... -~hıft~11111 

1t ~a,ıav seçimi öbürgün memle- G r i b 

edecektir. 

'hn h 
ttkJ: er tarafında birden yapıla- sa 1 g 1 n 1 
t\f~r •. Seçim hazırlıklan her ta-
lihi R. bıtnıiıtir. C. H. F. genel ki
l\nb eceb Peker dün fırkanın ls
l'k ul vilayet binasında sabahtan 

tama le 
~ adar hazırlıklar etraf m-

~clgu\ olmuıtur. 
!en:tilıa.b teftlı heyeti dün cp . -..,,...~
li'-ı ~§, nıüıtakil olarak namzet • --~--~ 

1t erı · 
l'ı111 1nı koyanların müracaatla - 8 .· ~evzad · Ihsan Şerif 

a mı,, tetkik etmiştir. lstanbul vilayeti mülhakahn -

~ASSA .6. daki ikinci müntebibler yarın §eh-
:ı ~ rimize gelmit bulunacaklardır. 
iki Yaka bı·r araya ŞE.hir yarından itibaren donana -

cak, gece Halkevi taraJından ye • 
~İly" gelmiyor ni ıaylavlar terefine bir balo veri·· 

4'rıctr ilk beylikler, l'ct§ington ve lecektir. Yarın gece ve cuma ge • 
ti iıirı: an.dlaşmalarUe savaş gemile- cesi kaza merkezlerinde müsame ·· 
ıı, beyı~ı~zlaşmıı bulundukları sıra - reler tertib olunmuştur. '"l . >'ı1tı rıı erın bildceleri kara ordula- Beyazıddaki üniversite konfe -
flı,, «bildiğine beslemegv elverı'yor - l 1 ti ranı sa onunda güz aana ar a • 

80,. 
JQ.,_ l/ıl için.de fa bUd" v• • "b" ""lllJa k e, ıgımız gı ı, 

ti bo11u,.· _ata tuttu. DenizcUik yarı-
l}".. a Uerliyecek gibi görünüyor. 

"' ·•lln. Ü 'hl diJ.~iltıdij:er~ne, büyük beylikleri 
le le clarlık .. du: Bir yandan ekono-
Q~a "e 1 • ote Yandan hem deniz hem 

Olo .... _ ıctn, gö/,· .. •• d B 
~'"IJacak •Yuzun e yarış... u, o ... 

tt nun. içt 
ıt ~l. kar 11

• Avrupa beı•llklcrini, 
~ bir Qn.l Q Ordularını kasmak yolun• 
~ Cl§nıaya girişmi§ goruyo-

"- lond "llr ra g .. .. 
l~ Qda ar oruşmelerinin temelini 
~ a brığtClntalıdır ! Aı·rupa işini aağ-
Olttıı({k ayıb uzaklardaki "'lkarlara lv ... ::ır 

""' e Yazık ki flr, bir <ıra • adam oğlunun iki ya· 
'1lb krıra Ya Delmiyor: Deniz yanşı 

(Deı;ıır· 6 mcı da) 

sevıanda 
Altı ayrı felAket daha 

baş glisterdl 
Kolombodan İngiliz gazetele

rine bildirildiğine göre, Seylanda· 
ki Ma'arya afeti, bu defa altı ay
rı fe!aket daha bat göstermekle 
tam yedi beli halini almıştır. 

Malaryadan şimdiye kadar iki 
ay içinde 7000 kişi ölmüştür. 

Malaryadan aonra, kuraklrk d~
zan!eri, ç:çek, kıtlık ve zatürree, 
Seylan halkını kıyasıya öldürmek 
tedir. "-....._ Y•r: bfl§/ıyor, 

......._--------= tVa- 'O) 
~----~~----------~-------~----------~ 

Şehir tiyatrosu da 
tatil etti 

Son günlerde havanın fena git
mesi yüzünden lstanbulda gribe 

lan l •ın dedi çoğaldı. llk 
mekteblerden aonra orta mektebe 
lerle liseler ecnebi ve ekalliyet 
mktebleri de tatil edilmiştir. 

Şehir Tiyatrosu san' atkirların
dan ve bilhassa operet kısmı ar-

tiıtlerinden bir kısmı gribe tutul
duklarından dün gece operet oy -
nanmamıştır. Daha b:r kaç gün de 
oynanamıyacaktır. 

Bazı fabrika ve imalathaneler
de de grib vak'aları görülmüştür. 

(Devamı 6 mcı da) 

i""--···· .. 5;-;;;;~··;~-;;.:~;;;;;; ........... ~ 
! Polls Hafiyesi X : 9 1 
ı Yarın bCl§lıyor ' 
• ilk kummm bir parça • . 

ı
. !5 cığını dün göstermiştik. 

Bugün de devam ediyo- ! 
ruz. Dünkü tefrikanın 1 

i hulasası: 

Zengin bir adam olan 
Pavrs, bir tehlikeye maruz 
ka1dığını söyliyerek po1is 

hafiyesini telefonla çağm -
yor. Pavrs·ı tehdid eden ter, 
bunu öğreniyorlar ve polis 
hafiyesinin haddini bildir· 
mek istiyorlar. Polis hafi -
yesi, otomobille Pavrs·a gi· 
diyor: 

! 
i 
1 
1 

i 
: . . 
i 
i . 
: 
i 
i 
i . 

4 
KUKUŞ 

Sene: 4 - Sayı: 1107 

Elinde tabancasile balkonda 
görülen adam ne anlatıyor? 

• 

. ' 

Y danlı Dan•Öz Kaira 

Bir kaç gün evvel Pariste yeni
den acıklı bir cinayet olmuş ve 
Karia müstear ismiyle tanınan 

Hanria Hassena isminde aslen Ce
zayirli olan bir dansöz, itıliının 
kıskançlığına kurban giderek öl -
müttür. Vak'a şö,le cereyan et -
miştir: 

Gece yarısına iki dakika kala 

Pariste Amerika mahallesindeki 
polis komiserliğinin telefonu çal
mağa ba§lamış, telefonu açan nö
betçi komiseri §U sözleri duymuş -
tur: 
~Bay komiser! Çabuk geli -

niz .. Bir cinayet işledim .. ,, 
Bu sözler üzerine kafi miktarda 

(Devamı 6 mcı da) 

iki avukat arasında 
meraklı bir dava 
Ali Şevketle, Hikmet neden 
mahkemeye 1 piyos -
düştüler? davası 

İstanbul avultatlarmdan ikisi 
arasında dikkati çeken bir dava, 
üçüncü ceza mahkemesinde görül 
meğe başlanmıştır. Bu davayı an
latalım: 

Karabet Kanburyan isminde 
b;r bakkal avukat Ali Şevket a· 
leyhine 45 lira!ık bir alacak dava
sı açmıştır. Bakkal istidasında a
vukat Ali Şevket için "Arnavut,, 
kelimesini kullanmıştır. Bu bak
kal eski İstanbul müstantiği ve 
halen avukatlık yapmakta olan 
Hikmeti tanıdığı için davanın ta-

(Devamı 6 mcı da) 

Muhakeme çok me
raklı bir safhaya 

girdi 
Türklüğü tahkirden suçlu On

yon sigorta şirketi müdürü Piyo
sun muhakemesine bu sabah üçün
cü cezada deva'm edilmiştir. 

Evvelce yapılan hazırlık tahki
katında hukuku amme şahidi ola
rak dinlenilen Hakkı Turgud ve 

Memduh taraf mdan posta ile mah 

(Devamı 6 tncı da) 
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!cradan _çekilen 
para 

nıesele nasıl mey
dana çıktı? 

icra dairesindeki ıuiist'mal me
selesi etrafında yapılan tahkikat 
derinleı~irilmektecılir. Bu iıten suç 
lu olmak iddiasile dün de altı kiti 
ıorı;:uya çekilmiıse de sonra ıer -
beıt bırakılmıştll'. 

Bu ıu.çtan dolayı mevkuf olan
lar timdilik icra katibi Kadri, mu
hasebe katibi Refet, avukat Sala -
hattin, V '.çin, Herant ve Manav -
yandır. 

HABEP - :Aktam Post.ast 

~ngiliz hükllmetine hücum 
• 

Bir işçi mebusu "Ulusal dolandırıcılar 
hükômeti !,, ~iye bağırdı 

. Seyirciler arasında hükumet 
aleyhine nümayişler oldu 

Hindistan 
meselesi 

6 ŞUBAT 193:> 

Hitler 
Avrupa barışının ıııu
kadderatına bakllJJ 

bulunuyor 
Londra, 5 (A.A.) - Ward· 

price, Deyli Meyi gazetetindeı 
teklif edilen hava müdafaa JJlll" 

kavelesine telmih ederek diyor 
ki: 1 

L~Y' "Vaziyet ne olursa olsun "", 

Bunlar yangından evvel icra ka
sasına yatırdckları iddiasile yeni • 
den 25QO lira çelanek istemiıler, 

defterler yandıiı için kayıdlar bu 
lunamamışken vefat eden eaki ic
ra veznedan Rütdünün tuttuğu 

ıahıi defter meydana çikmı§tır. 
Namuslu ve meı'uliyetten çekinir 
bir adam olan Rü§dü bu defterine 
bütün ·muameleleri günü gününe 
yazmıttı. iddia edilen 2500 liran~ 

Londra, 6 (A.A.) - Dün A
vam kamarasında irad eylediği 
bir nutukta, müfrit sol cenah itçi 
mebusu Mac Gover, işsizlere yar
dnn 'tahsisatı hakkında tasarla~ 
nan niZf.lllları tenkid ederek, ken
dilerine muhassas aidattan dolayı 
kral ailesine kartı tahkiramiz söz
l~r kullanmıt ve biraz sonra da 
~ak Donald kabinesi· hakkında: 

bir anlatmanın Fransa ile Jo.U· 
tere ve tabii olarak Belçika ar•• 
11nda aktedileceği mubakk'1dır' 
fakat bu anlaıma ancak AI111.ıt· 
yanın İ§tİrakiyle A vnıpa baflf' 
nın tam bir teminatı olabilir· ~o· 
kadderalımız, Hitlerin elinded;r, 
fakat Hitlerin barıı arzusuY' 

. M_es.ai ba~anı bu idar~nin v~ • lnglllz kabinesi için muttasıf olduğuna güvenebiliri .. ıt 
zıyetını yenı baıtan tetkık etmıı Nihayet Wardprice, lngiJterf" 
olduğunu ve yapılması lazım olan bir tehlike mi olacak? nin her ne bahasına oluraa ol•~ 
tetkikler yapıhb bitirilinciye ve Londra, 6 (A.A.) - Hindistan hiç olmazsa bir Fransız - in~· 
mevcud nizamnameler tadil olu • meselesinden dolayı muhafaza · liz müdafaa ittif akınm temelletl" 
nuncıya kadar iısizlerin mevcud kar sağ cenah ile hükUınet ara • ni atacağı mütaleasında buluJl • 

0

nizamnameler mucibince zam hak sında cari no~yi nazar ihtilafı, maktadır. 
İl' kına malik olm ları ve yapılan muhalefetin kabine için hiç bir Bertin, 5 (A.A.) - Alınan 

muavenetlerde her türlü tenkisa • tehlike teşkil etmediği kanaatine tihb:ırat bürosundan: MiJli ~· 

kaydına bu defterde de tesadüf "Ulusal dolandincılar "hükGmeti,. 
edilmediğ"nden aahteki.rlık mey • tabirini ıarfettiğinden reisin tid
dana çıkmıt ve isimlerini yazdığı- detli ihtarına maruz kalmııtır. 
mız altı kiti tevkif edilmittir. 

Müzakereyi dinlemek için boıu 
Bunlar ıimdiye kadar bu usulle boıuna bc;klemit olan 'otuz kadar 

icradan 3,000 lira çekmit bulunu-
yorlardı. Daha 2500 lira çekerler_' kadınlı, erkekli bir cemaat, hüku-
ken yakayı ele verm·ılerdir. met aleyhine ve komünizm lehine 

-o-- bağmnağa batlayınca meclis ko· . . 
KudUste sular taştı ridorlarmdan tardedilmiılerdir. 

Kudüs (A.A.) _ Nablis'de Londra, 6 (A.A.) - Avam ka-
vukua gel~n f ey ezanlar dolayısiy- mara~ı, . geçenlerde ihd~s edi_1~i§ 
le 16 kitinin boğulduğu ve tabii • · olan ıııızlere yardım ıdaresının 
siye efradını kalçalarına kadar meaarifi için verilmesi lazım ge· 

8, ., a dalmıf oldukları halde diğer len münzam tahsisat hakkında 
k~za kurbanlarını aramakta ol - müzakerelerde bulunmuttur. 

tm muvakkaten dt.!rdurulması i , 
çin acilen talimat itasına karar 
vermi,tir. 

Mesai bakanı, yapılan tenkida· 
tın kendisinde hakikaten birçok 
tikayetler ve müıküller mevcud 
olduğu hakkında kanaat hasıl et 
mekte olduğunu söylemiı, ancak 
hu tikayet ve bu müıküllerin bu 
mahiyette büyük bir planın alasti
ki olmaması ve bir takım hatalar 
bulunmMından ileri geldiğini ila
ve etmiıtir. Bakan, ileride vazi
yetin daha ziyade islahı için itti -
bazı tasavvur edilecek tedbirlerin 
Avam kamarasına arzedileceğini 
söyJemittir. 

dukları haber verilmektedir. 
I~ondrada t.elevhy.on lllr aak.er_,_ karakolu 

Parls borsasında 
vaziyet 

Pariı, 6 (A.A.) - 5/2 tarihli 
Pariı borsa vaziyti: 

Esham borsası gayri munta -
zamdır. Fransız rantleriyle muh -

telif sınat esham çok sağlamdır. 
Beynelmilel eıham, Süveyiılerin, 

Riolarm ve Ruyal Döçlerin mah
sus derecede gerilemesi üzerine a· 
ğırlaımı~tır. 

--0--

Kıymetlllran kitap
ları satıldı 

Londra, !i (A.A.) - Birçok a
sırlık eski ve çok zengin resimler
le bezenmiı el yazması lran kita· 
blnrı, dün Mezatta aatılmııbr. 

Bunların içerisinde, 500 yıl ön 
ceki hattatların eseri olan Firdev-

ıinin 9ahnamesinden müteaddid 
nüshıılar vardır. 

hazırlık arı karlar altında kaldı 
Londra, 6 (A.A.) - Televiz

yon komitesi plnnlar hazırlamak 
üzere, dün ilk defa toplanmı§br. 

Kurulacak ilk televizyon ista~yo • 

nunun Londra civarında veyahud 

nefsi Londrada ve meseli Kris -

tal - Palaı' da olacağı tahmin edi • 
liyor.' 

. · ---<>- • 
. Almon şeref mali-

Münih, 6 (A.A.) - Geçen pa

zar günündenbcri gazeteler yedi 

agkerden mürekkeb bir karakolun 

Bavyera alplarında ortac!an kay -

bolmuf· olduklarından dolayı te • 

li.f içindeydi. 

Karakol bir çığ albnda kalmış-

br. Dün akıam askerler ölü ola°i7ak 

bulunmuı tur. 

kemesi J~e başladı ----o--
Berlin, 6 (A.A.) _Alman Şe- l\1ançurl ile r.iongo]lar 

ref mahkemesi dün ilk celsesini ·arasında mtizakere 
aktetmi~tir. Bu celaede muhtelif Moskova, 6 (A.A.) - Röyter 

nezaretlerin ve iı cebhesinin mü -

messilleri hazır bulunmuştur. 

Bu mahkem~nin vazifai, millet 
camıasınm prensiplerine uygun 

olmayacak şekilde ve hususi e~ -

ajansı bildiriyor: Mongol hüku -

meti, hudud üzerindeki münazi -

ünfih arazinin hükUınrani huku -

kunun hangi tarafa aid olduğu 

meselesini halletmek için Mançuri 

has tarafından yapılac.ık cürüm . hükumeti ile müzakerelerde bu -
leri muhakeme etmektir. lunmağa muvafakat etmi!tir. 

rağmen, ayni ıiddetle devam edi- vaHst fırkasının dıı sıyaaaııOI;. 
dare eden Bay Ro:zenberg, L0 • 

dra anla,ması hakkında ''Völlıi' 
ter Böbahter" gazetesinde ,ıısı· 
ları yazmaktadır: 

yor. 

B. Çörçil tarafından Hindista· 
nın teriıel yasasında yapd~cak de· 

ğitiklikler aleyhinde irad olunan 
tiddetli bir nutuktan sonra, bu il· 

zam olunamıyan öndere cevab 
veren B. Baldviiı, projenin müda

filerince ıerdolunan alelade es

babı mucibeyi tekrarlamıf, yani 

muhalefetin istinad eylediği esas
ların partiza'lllık düşüncelerinden 

ibaret bulunduğunu ve Hindista
nı imparatorluk camiasında tuta

cak ıeyin ancak liberal bir temel 
yasası olduğunu söylemiıtir. 

B Baldvin demi ir ki: 

"- Fransız ve İngiliz bak.ıt' 
larının Almanya ile doğrud-" 
doğruya ve filen te§riki mesai et" 
mek arzuları izhar etmiı olısı•1'' 
rından bahtiyarız. Fakat, Veri'! 
muahedesinin maddeleri ısııa'1' 
hince silahlarım bırakmağa tfJ~ 
bur olan büyük devletlerin, .. ~ 
li.hlarmı bırakmadıklarını goı• 

yoruz. Bunlar bizzat kendi~-e~ 
yaptıkları muahedelere bÜJ'SP"' 
etmemit olan bu büyük devleci" 
rin, senelerdenberi, müdaf~ ~ 
•• -ı-uado \tir Josi!me ya~_,. 

"- Hindisıana kartı bu siyasa· iatemeğe mecbur olan bir de~~lt 
yı takib etmekle, imparatorluğun hakkında hükümler vermeğe pr

en iyi an'anelerine sadık kaldığı- · ları yoktur." 
mızı ümid ediyorum. Ve öyle Londra, 5 (A.A.) -Berliod" 

zannediyorum ki, ba siyasayı mev· gelen haberlerden anlaıtldıi~ 
kii tatbike koyduğumuz and~ in- göre Almanya, mmtakavi h• ı' 
giliz imparatorluğu daha iyi gün- mukavemet miıakı projeıirıe ~ 
ler yaııyacaktır.,, di ihtiyarı ile muvafa.kat edee:ı' 

-:-o- tir. Ancak Londra planının dı·~· 

Bilkreşte, Sovyetler 
aleyhinde bir 

nilmayiş 
Bükreı, 6 (A.A.) - Sovyet 

Rusyada çevrilmit bir film gös • 
terildiği sırada, sinemalardan bi · 
rinin içinde ve dıımda Sovyetler 
aleyhine bir nümayif yapılmııtır. 
Talebe, sinema binasımn metha -

lini yıkmııtır. Ha<liıe yerine ye · 
tiıen zabıta memurları havaya a • 
teı etmitlerdir. Bunun üzerine 
hadis olan panik neticesinde bir · 
kaç kiti yaralanmııtır. 

noktaları hakkında bir takı112 1 

razlar serdeyleyecektir. ı.tif-
Eğer hava misakı diğer t~ıf 

lerden müstakil olarak nazar•~ 
hare alınac~k ol~rsa .~esel~, 
manyanın ıııtemın dıger ~ _.k, 
larını kabul edip etmiyec:eğı r 
linde mevzuu bahis olacaktıt·1, 

Bir saatin içerisinde sabf 2420 -..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m ___ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;--;;;;;;m 
lngi!iz lirasım bulmuştur: r >] 

Resmi lngiliz mahafili, ~~1 J 
bir hal suretinin tatbik kabıl.~11,. 
olmadığını açıktan açığa •0~1' 
mektedirler. Zira, Alman)'• tl'1 
lar Kurumuna iltihak ve Ve f" 
muahedesinin askeri ahkiJO' ~· 
rine kaim olacak mukavelen~ 
projesini i~za etmedikçe ı J'' 
geçen muahedeye bağlı kal• 

Nefis surette tezhib edilmit 600 C'Y b h l l • d • l ? 
aayıfalıkbirıahnaoıe3o~.terıine u !a a ~aze e erı ne. llJOT ar. 
ve 480 sayıfalık diğe~ bir nüsha da __ -.ı_.-_________ _. ___ , ______ _. 

160 sterline satılmı§hl'. "Beşinci kurultayın büyük hususiyeti,, 
--()-

Uşakta bir kaeakçı 
Uşak, 6 (A.A ) - Evinde 28 

bin 800 yaprak sigara kağıdı bu
lunan Gedizli Kel Ahmed yaka
lanarak adliyeye verilmittir. 

Hollandada komll
nlsller 

KURUN -Asını Us bugünkü baş -
makalesinde Ondeı· Atatürkün saylav 
seçimi münascbctile söylediği sözleri 
esas mevzu olarak almıştır. Bu söz -
lerdeki kuvvetin inanma ve inandır· 

ma kuruıctinden doğduğunu söyledik
ten sonra yazısını şöyle bitiriyor: 
"Şu geçe~ on, on beş yıl içinde gÖ : 

rüb geçirdiğimiz denemeler bu sözle • 
rln yalnız ne kadar güzel değil; ne 
kadar da doğru olduğunu güstermiş-

Amsterdam, 6 (A.A.) - Al- tir. Yeni saylav seçi.isi yapılırken bu 
mn"lyadan Holandaya keç.an ko- gerçekliği bir gez daha büyük önderi
münistler bir toplantı yaptıklan '"1zin kutlu ağzından dinlemiş olmak 
e3nada polis müdahale elmit ve Türk ulusu için bir mutluluktur.,, 

b 1 d ı k'f • . CU!t!BURYET - Başmakale ola-
un ar an onunu tev ı elmıttır. ak "L T ib d ıı.raı· · 

A 1 ld 
w •• k .. . I r · a r une e n ıons,. mecmu-

n aıı ıgına gore omunıst er asının .Atatürk hakkında yazmış ol-
Holandada büyük bir teıkilat yap·ı duğu makaleyi almıştır. Yazı Atatür
mıılardır. kün bütün hagatını, kazandığı muzaf· 

f eriyetleri saydıktan sonra onu Rus -
yayı kuran büyük Petroya bcrızctiyor. 
NUıayct garbtcn yalnız tekniği alıb 

bunu' şark ruhuna aşıladığını da söy· 
liyerek bir bakıma göre de Japonlar 
gibi hareket ettiğini ilave ediyor. 

MiLLiYET - Ahmed Şükrü Es
mer bugünkii. başyazısında yeni ee
~·imdcn balıscdiyor. Erwcla beşinci 
Kurultayda diğer kurultaylardan 
farklı olarak kadın saylavların da 
bulunmasını büyük bir inkılap gibi 
gördükten sonra Türk ulununun Ata
türküne sonsuz itimadını ve inancını 
tekrarlıyor. 

ZA/JJAN - Zaman imzalı yazı son 
zamanlarda kok kömürü llyatlarını 
tetkik eden komisyonun bu fiyatlarda 
yüzde altmış Uıtikdr bulduğunu yar 
makta ve bu işin kat'i surette önüne 

geçilmesi, mukavelenin f eslıile uenl 
bir mukavele yapılması vaktinin de 
gelrnlı olduğunu söylemektedir. Ya • 
zının ortaaına doğru bu zararlı muka· 
rıeleyl tmıalıyan eski Nafia Nezareti 
memurlarımn da teşhir edilmesinl 
tavsiye ediyor. 

SON POSTA - "Atatürk bize güve
nebilir,, ba§lıklı imzasız makalede A -
tatürkün Türk ulusuna beyanname -
sinden bahsedUerek "ulug önderin a· 
paçık bir alınla gözlerini yannın en • 
ginlerine dikerek ulusa söylediği söz-

ler, lıepimizi bin canla yenidell birbi
rlmlre br.ğlamalıdır.,, denilerek maka 
leye ş6yle nihayet oorilmelı."fedlr: •A· 
tatürk, kendisinden itimat istedl4f 
Türk ulusuna yerden göğe kadar gÜ· 
vencbilir.,, 

tır. . ,,,'! 
Muahedenin yekcihet ol ,e"'1 

feshini gerek Londra ve ıe a.l• 
d't y 

Roma. kabul etmemekte 1 '"eti 
l 

•• ,,. 
naenaleyh A manyanııı ~ 
bir hava filosuna sahib 0 ~ 
gayri metru olacak ve j\lll2 it• 
misaka kabul edilemiyece~ 

Londra, 5 (A.A.) - S biıtl' 
den bildiriliyor: Belçika le• 1_.,eı 
ıi, dün, fevkalade bir t~ / 
esnasında, Londrada f ~11· 
İngiliz görüımelerinde ti-'.,,-· 
tan mmtakavi bir hav~.·~ bit4if 
sı projesini kabul edecegıı>I 
mittir. ,,.ı~o' 
Lor~ ~den Berline. 9lt f~ 

Londra, 6 - lnaibZ • d• t', 
anla~masma • Almanyanın Jiıt' t, 
mesi için Lord Edenin Set bt' el 
deceği hakkında verilen b• 
eyyüd etmemittir. 
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cı~gara. paketleri 

HABER - '.Akıam Poatası 3 

$ePıiı- uıeAta,,lou 
.... -=--------------------

kttıer~' sıg~rohnmn yeni pa
l· •nı ·ı:rö d·· .. 
~iıtl 0 r unuz mü? Duvar 

d· ııı11 ~nın en adilerinden yapd-
e, ti k berbat !eyler! 

de11 •1~eti~ alfabesini teşkil e
ltt-1 ~·ı akıkatı, ilk mektep çocuk 

ı.e bilir· 

itı 

l• 

a· . 
tıı h;· rn~Iı satma'k için, reklam, 
len P~ncı Çaredir. Ambalaj deni
tabili..: etleıne işini bi!e rek!am sa 

... :ı. 
lyj b' 

ııJ Ca I ır kılık, bir insan için na-
l• • n ı b;~ t . ektub . 
rı tir 04 avsıye m µ ıse, 

lh.ı • Pake! de bir mal için, ayni 
~1Yetted' l· ır. 

b... Urk nıalı d.. . 
""llltni k . , unya pıyasasmm 

•·
11 ~İb} ~ı~eleri dışında kalamaz. 

rf' ~\\ı ~~ıtnız, ambalaj diye zarif 
teı~ ~lQe} kağıt, zevke mutabık 
' .. •Ullanırken, biz, Eyüp o
~"tlgı gustosile bile yapılmamıı " er .. 

l'·· k ıçınde sigara satamayız. 
Ur l"t" l 'l&a ~ u un erini yalnız iç pi-

~d:a n~~~ i~temiyoruz. Daha 
'~da ? ır ıki ay önce bile, Mr

t a.~ga~a .fabrikası açtık ... 
~ •ig edınız ki yalnız iç piyasa
~liitı lre. satıyoruz. Gene de! §U 

tıtıd Paketlerinin hali yüz kızar-
ır, 

Ötf' . 
~~la.n~de Yirmi buçuk · kuruta 
~l'le t ır Yenice paketi duruyor. 

-......A.: enkit gözüyle •bir bakın: 
~~~t llıan ! Ne zevksiz şey! -de 
~. en kendinizi alamıyacaksr-

S· 
ç~e ı~aralar basit bi~ kutunun i-
lıııl'~~ulınuı olsaydı, gene kız
~ l'a ~ınız; fakat, aözde tezyi
~Pa ~1 

tnak istenmiştir. Üstelik, 
"1-\ da. utuda varak varak yaldız
ı~. var R. 4-:OOn "· aattklı, yapma ben-
~iy0 .. tn~ bir sokak kadmma Q •• 

~I" lUıla.rın d ğ" v• • ö ed . ı İtit. e ııecegını t en 
~liğ~ 1Y0~duk. Fakat eski zevk
t~i, d degiınıesi §Öyle dursun, 
11tar,~ UYar liağıdmdan hanım 

ao ı ' da. çıktı. 
l\ l'etü ~~ z binlerle, milyonlarla 
~ l>a;-lda, bir kaç yüz lira res 
~ t~i '1,t~'1 aranmaz. Şu p"ketler
t~"~ "ht~~ı, . renkleri, ibareleri 
~~dı11n hı hır sanatkara çizdirip 
"lct a dırlar. Pa1'etlerin altı, 

~laıııı ~~llarının reklamı için 
~1~rır a. tlir. Bu masrafı kat kat 

l\ıf lia;ta Y ld 
Ilı bile k ız Parasından tasar 
~~ İsi .. ~~ f~aha iyi paket yap-
'b •• !(e_ ıd" 

~ Qİr ti.i .. ır. 
~I ~ttın h tun Paketi iıini de amma 
ı.~&al ~ ... ~~··,, denıeyin ... Bu, bir 
1(1~• '-Y!( aYn • 
~· •ı iae h' asıdrr ... Bizim zev-
ıt. ' ıç de böyle kötü değil-

s (V3-l'f0) 

'1'11 Clh!_e bono 
~ tearJ 

fllcta arı doJandır-
llıabk~çlu Rober 

~~ s~?te bono e rn ~de •• 
'~sl t\it(:a.r} tanzım ederek bir 
~ U ~oh arı dolandırmaktan 
~~İtı~ bQ e:~:laının ınuhake • 

1 'kemesi h on~a ağır ceza 
~ .~ll:ıird ~de devam edildi. 
"a~11din i~ tuccar Ernrullah zade 
1 ıt{ t. zasın t 
tit Q1r b 1 a§ıyan 700 Ji • 

' Cd' OJlodaJc• • 
l>ol' tldiğin d . 1 ımzanın tet -
~ltı U <>kıındu e Be.ır chlihayire ra . 
,itib ll~alti i · Unda bononun 
L '-rı~ı rnıanın 
Q t:ı e Rob Yazııı ve &eldi 

~ed· ... ert Sol ~ 
it t 

1ei bild' 'I' anıın yazısına 
di) C>ı::ı(:rte b ırı ıyordu. 
ı.·~~ı· , u rap h k 
~) 1 •oruld or n kında ne 
~~ell:ı, d ~: Su~lu, bunu ka 
~~ı... leler ~- ı. \1 ekilinin mah-
b "·••• • e<\. lll~d 
\l 1•ted· u afaasını yap-

dı, ~ttenı'b~ ~~~akeme 28 Şu
illnu sabahına kal-

Kışı anladık. 
gel gelelim!.,, 

K e ıl dek t · ı A k sahı· p · Mevsimin adı kış ya, artık işi-ıı11a c ar 1 a ' em a - niz yoksa boyuna tutuıtunın soba-
ları, yakın kalöriferleri, kızdırın 

lerı. cemı·yet kuruyorlar! tandırları, doldurun mangalları ... 
.... Amma hava poyraz olmuş, lodos 

Kon erve 
Senayii neden 

Veni bina 
Yapılmasını tabdid 

etmek istiyorlar • ı • Son yıllarda §ehirde yer yer 
gerı ıyor yeni binalar, apartımtınlar yükse-

Bizde bundan bir kaç yıl ön- lirken emlak ve kira bedelleri de 
ceye kadar büyük bir inkişaf gös- bir taraftan ucuzlamaktadır. Her 
termit olan konserve sanayii aon geçen yıl içinde yapılan yeni bi
yıHarda b~r durma, hatta bir aıeri- nalar, kiralarını ibiraz daha ucuz
leme devresi geçirmiştir. Bunun !atmaktadır. Emlak sahibleri bu· 
sebeblerini alakadarlar halkın ilk halden fena halde ıikayetçidirler. 
zamanlarda olduğu gibi konserve Çünkü bu vaziyet yüzünden gene 
ye rağbet göitermemesinde ve kendi aralarında rekabet hasıl ol
ihracat yapılama'Dla.smda aramak makta ve fiyatları düşürmektedir. 
tadrrlar. Bu yıl konserve fiyatları Tabii kiracılar da kira bedelleri
geçen yıllara nazaran çok düştü- nin ucuzladığını görerek daima 
ğünden konserve sürümü f azlalat daha düşük fiyat teklif etme'l<te
mıştır. Geçen yıllar 40 lrunll olan dirler. 
büyük sebze konserveleri kutuları Aldığımız malumata göre em· 
bu yıl 22,5 kuruşa kadar satılmak lak sahibleri kiralarm daha fazla 
tadır. Maamafih alakadarlar seb- dü~mesinin önüne geçmek, inşaa
ze ve mayva memleketi olan Tür- tın bu günkü fUUrsuz tekilde iler
kiyede hu fiyatın .dahi pahalı ol }emesine meydan vermemek için 
duğu kanaatindedirler. Bunun için aralarında bir cemiyet yapmak 
konserve fiyatlarının maliyet fi- j yolunda teşebbüılere giri§mitler
yatlarmı ucuzlatarak daha fazla dir. 
indirilmesi bu sanayiimiz.in deva- Bu takdirde kiracıların da haf-
mr için lüzumlu görülmektcdr. ka bir kurum yaparak mukabele 

---a...o-- etmelerinden korkulmaktadır. 
Vapur tarifeleri 

değişmiyor 
Liman tarife komiıyonu dün 

toplanarak Akay, Şirketi Hayriye 
ve Halic vapur tirketlerinin tari -
f el erini tetkik etmiı ve ücretleri 
hiç bir tenzilat yapmadan aynen 
eskisi gibi bıra'kmayı kararla§hr -
mtştır. 

Suna sebeb Akay tirketinin bu 
seneki kazana ile yeni vapur a • 
lacağı Ye Y alovada yeni tesisat 
yapacağı, Şirketi Hayriyenin de 
yeni vapurlar almak istemeıi ve 
Halic şirketinin de mütemadiyen 
ziyan etmesidir. • 

-o-

Avrupa postası 
Avrupa postaları bnla aktarma 

yoluyla yapılmaktadır. Buna ıe -
beb de hatbn Yunan hududu kıs
mındaki bozukluğun Jıenüz tamir 
edilememit olmasıdır. Bu tamira· 
tın on gün 2arfmda bitirileceği ü
mid ediliyor. 

--o-

Bu cemiyetin kurulmaıı içiiı 

teşebbüste bulunanlardan biri dün 
bu hususta :kendisiyle görüıen bir 
muharririmize clemittir ki: 

"- Eski tatanbulda hemen 
herkesin bir evi vardı. BiT ev sa
hibi olamamağı ayıblamak eski 
Jıtanbulun batlıca teli.kkiıi idi. 
O vakitki lstnnbulda kiracı olan
lar parmakla göıterilir ve bunla
rın adedi hiç bir vakit yüzde onu 
geçmezdi. 

Harp ıonu, eski İstanbulun bu 
zihniyetini tamamen değiştirdi. 
Geçen gün muhtelif ıtatiatikler 
üzerinde tetkikler yapan bir zat 
bana bu günkü İstanbul halkının 
yüzde 60 - 70 ~inin kiracı oldu
ğunl:l söyledi. Bu doğrudur ve 
doğruluğuna en büyük misal ola
rak da bugünkü lıtanbulda kiraya 
verilmek üzere yapılan binaların 
çokluğu gösterilebilir. Fakat bu 
binaların hepsine kiracı bulunabi
liyor mu? Ne gezer. Hangi ıokağa 
girseniz bir '~iralık apartrman, 
kiralık ev,, levhaımı görebilirsi

Balıkçıların raporu niz. o halde bu şuursuz giditin 

Ökonomi Bakanlığınca istenen, 
ve balıkcılığın inkiıaf ı için alına
cak tedbirlere esas olacak tetkik 
raporlarının hazırlanmasına bat • 
lanmı§br. İstanbul Bhkcılar cemi
yeti kendi raponınu hazırlıyarak 
Bakanlığa göndermiıtir. Bura -
porda balıkcılığrn inkişaf 11 içfo ev
vela mahrec itinin halledilmesi 
lazım olduğu, bugünkü iptidai şe
raitle tutulan balıkların bile istih
lak edilemiyerek denize dökül • 
mekte bulunduğu bildirilmekte • 
dir. 

-o-

Hakaret suçlusu 
mahkt\m oldu 

Galata da oturan T esli meye ha
karet etmekten suçlu Zekinin mu
hakemesi bu sabah üçüncü cezada 
neticelendi. 

önüne geçmek vakti artık gelmiı-
tir. 

KömUr çalanlar 

Dün gece Sirkecide ıimendif;.. 
vagonlarından üç küfe kömür ça -
lan Karabet, İbrahim, Kamil ya • 
kalanmrılardır. 

Yaralanma 
Dün saat 16 buçukta Odunka -

pısında Lefler iıminde birine mec 
bul bir araba çarparak 5nğ baca • 
ğmdan yaralamı§hr. Yaralı Cer -
rahpaıa hastanesine kalclırılmıı 
ve arabacı hakkında tahkikat ya
pılmağa başlanmıştır. 

35 Ura 

Gümrükte 
Karneler de -

ğiştiriliyor 
Gümrükler Bakanlığı, her yıl 

. değittirilmeıi lazım ıelirken, bet 
seneaen beri değif tirilmiyen güm
rük kom1ıyoncuları karnelerinin 

bu sene değİftirilmesine karar ver 
miş ve bu emri alakadarlara. bil
dirm' ştir. Bakanlık bu değittirme 
itine de 1ıümrük komiıyoncular 

birliğini memur etmiştir. Ayni za
manda bütün ıümrük komisyoncu 
tarının bir teıekkül halinde top· 
lanmaaı, gümrüklerdeki muamele-

lerin selameti namına, bakanlıkca 
arzu edildiğinden komisyoncular 
birliğine de kaydolunmak mecbu
,riyetine tabi tutulmutlardır. 

Yeni karnelerin' deği9mesi do
layısıyle G

0

ümrilkler Bakanlığı, 
komisyoncuları, vaziyetlerine da
ir bir çok lüzumlu ıuallere de ce-

. vap vermeğe mecbur tutmakta· 
dır. 

-0--

B~şbakanla Dış ve fç 
işleri Bakanları 

Batbakan General ismet lnönü, 
lç itleri Bakanı Şükrü Kaya, Dıı 

iıleri Bakam Tevfik Rüıtü Araı 
dün öğle yemeğini birlikte Park 
Otelinde yemiılerdir. 

lstanbulda bulunan Londra El
çimiz Fethi de, ıonradan, Park 
Oteline gelmitlir. 

General 1mıet İnönü ile, Dıt 
ve iç işleri Baka.nlarmın daha bir 
kaç giin lıtanbulda kalacakları 

umuluyor. 
--0--

Yenl "Türk kodeksi,, 
Doktorlar ve eczacılar tara.fm· 

dan il!içlarda esas tutulan '.Türk 

Kodeks,, , oldukça eski olması do
layısıyle, değittirilmeıi kararlaı

mıştır. Yeni Kodeksin tertibi iç;n 
Sağlik Bakanlıiında bir komisyon 

kurulmuıtur. 

Uluslar arası kadın , 
birliği başkanları 
Şehrimizde bulunan Uluslar a

raıı Kadınlar Birliii birinci ikinci 
Baıkanları yarın Sof yaya gide
ceklerdir. 

Birinci Başkan Bayan Eşbi ora 
da bir konferans verdikten sonra 
Paris ve Londraya gideceklerdir. 

Uluslar arası Kadınlar Birliği 
Başkanları yarın, gitmeden önce, 

Park Otelinde bir ayrılıt çay zi
yafeti verecektir. 

Baıkanlara,· dün sabah Hilali 
abmer Hasta bakıcı Mektebi gez
dirilmiı, akıam üzeri Üniversite 

Rektörü ve refikası tarafından Ü

niversitede bir çay ziyafeti veril
mİ§lİr. 

Galata yolcu salonu 
genlşletf Hyor 

Zeki, suçu sabit görüldüğün -
den, üç ay hapse ve elli lira para 
cezasına mahkum oldu. Yalnız 

sabıkası olmadığından cezaları 
tecil edildi. 

Dün "Şanvar,, barı sahibi Muh..ı 
sin polise müracaatla ayni barda 
çalııan Hikmet isminde bir artist 
tarafından 35 lirasının çalmmıf 

olduğunu iddia etmi§tir. Hikmet 
hakkında tahkikat yapılıyor. 

Galata yolcu salo~unun bugün
kü ihtiyaca kafi gelmediği anla- I 
tıldıiından gen:ı!etilmesine karar 1 
verilmittir. Yakında intaata bat • 
lanacaktır. 

olmu§, karayel olmuı, inbat ol· 
muı t Yukarıda dediğimiz gibi, 
mevsimin adı kıt ya, hava ne olur
ıa olsun, ille odalar hamam, kah
veler k\illıan, daireler vapur kaza· 
nı gibi aıece gündüz insanı buram 
buram terletecek ve temmuz gü-

neşi altında gölge~iz kalmıt zaval. 
lılar gibi kebab edib kavuracak! 

Bakılırsa bizde pek öyle sıcak· 
la soğuk, ılıkla serin neye derler? 
Bunları pek fa'rkeden yok gibi ... 

Bir de diyorlar ki bugiinlerde 
gene nezle, gı ib ba 1amış, aksırık, 
tıksırık çoğalmıt ! Tabii, batlama· 
sa ayıh, çoğalmasa günah! 

Dı~anda, lodosdan kasabların 
taptaze etleri kıkırdaklaşıyor, bo
zacıların bozalan f ışkımıaya yüz 
tutuyor; fa.kat içerilerde hali man 
gallar, sobalar, kalöriferler, tan -
dırlar harıl harıl yanıyor. Sanki 
kıt olanca hıziyle İıtanbulu sar · 
mıı, yolları dizboyu karlar kapla -
mış, ferman dinlemez kara yel ti • 
pisi tehrin kapılanna kardan bi -
rer duvar ölmüı; soğuğun, karın 
dehtetinden Çamhcaya, Maılağa, 
Rami~e kurdlar inmiu Kurbabde
re, Göksu, Haliç donmut . ve o· 
duncularla kömürcüler köte buca
ğmdaki fakir fukaraya tepsi tepsi 
bakla.va, börek dağıtmaya batla

. mıı gibi hemen bütün evler, kah
veler, gazinolar, daireler, matbaa. 
lar varkuvvetlerini mangallara, 
ıobalara, kalörif erlere, ocaklara 
vermiıler, bu lodoıta, l)u ılık ha
vada herkeıi sıcaktan peltelettir
dikçe pelteleıtiriyorlar. 

Dııarıda lodoı, içeride ıoba, 
kalörifer ... lnıan nezle, ırib ol
maz da ne olur? 

Evde, kahvede, dairede, dük
kanda hani harıl terleyib 11caktan 
bunalma haline gelen inıan, ıon
ra birdenbire bu halle dııarıya çı
karsa nezle, rrib delil, tann gös
termesin zatürree bile olur. 

Havaların böyle lodoılu ve ılık 
ıittiii günlerde ıu ıobalarla kalö
riferleri biraz az fayrap etsek gü
naha mı gireriz acaba? 

Mevsimin kıt olduğunu anla
dık l Gelıelelim, zaten ıailam bir 
hava olmtıan lodos, uskumru ba
lıklarım turıuya döndürürken ıo
balarr, kalöriferleri bu kadar fay. 

rap etmek korkarım ki bizi de tur
ıunun daniskaHna döndürmesin! 

Oıman Cemal Kaygııız 

Şehir plAnı 
~ilsabakası 

lstanbul planının kime yaptırı· 
lacağım tayin edecek olan jüri he· 
yeti dün belediye meclis salonun
da toplanmııtır. 

Dünkü toplantı çok münakaıa· 
h olmuıtur. ilk sözü Feridun Man· 
yaı almış, müteht.ssı~ların rapor
larını tenkid etmiıtir. 

imar bürosu memurlarından 
Sabri hazırladığı raporu okumut· 
tur. 

Eski na.fia bakanı Muhtar, A
ğaıı~ değerli bir ilim olduiunu, 
fakat tekliflerinin ilmi mahiyette 
görülmediğini ıöylemitlir. 

· Müzakerelere göre Elgöç'ün 
raporu daha kabili tatbik görül • 
mektedir. Jüri bugün aene top • 
lanacaktır. 
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atletizm yaptığıma bin yeyib bin Zeus birdenbire profesöre kar- ıerpmeğe baıladı. Ses kesil 
tükrettim.. tıdaki bir insanı gösterdi: yok. Ortalık bir karıtll: ._.. 

Çok eski bir nazariyedir amma _ Bak, bak! Diplomat Tuzak Harb olanca güze)Jıji1;: 

Şimdi ne yapacaktı? ••• Acaba 
arkasmdan gitse yetitebilecek 
miydi? ••• Belki de yolda Preveze 
ve Avlonya'ya uirar da, biraz va
kit geç"rmit olur. Acaba ben hiç 
bir yere uğramadan dosdoğru ti· 
male, Venedik yoluna girsem, bu
lamaz mıyım? ... 

hali. onun üzer'nde durulur: değil mi o? tikçe büyüyordu. Bu sırao-> 
Göremedi. (Sağlam vücutta sağlam kafa o· - Evet, bir harb kumandanı ile tarkıları batladı. 
Fakat direğin ucundaki nöbet· lur derler), sporcuda sağlam vü • konuıuyor. Ne söylediğini itiliyor Harb katarlan, arabalar• 

çi, durup durup sözüne devam e- vud bulunur sözü de buna pekala muıun? lar, tayyareler ve muharib!" 
diyordu: ili.ve edi?ebilirse de amması var!. - Çok yavat konutuyor. . havalara göre hareketleriJIJ 

- Bir kalyon ... Bir Venedik ve- Amsterdam olimpyad oyunla- -Yüzüğün düğmesini çevir de durarak ribnik bir muhareiı' 
C k l C b d ... rında koıarken lngiliz kotucuıu ı d' · · • · ı· d ya enova a yonu... enu a og ne söy e ığını ıııte ım. gicle 9evkini arttırıyor U. t, 

ru pek yavat gidiyor .•• Yelken!eri ?1eşhur ... Duğlas Bo~ belki de kaza Diplomatın fıskoıu yavatça iti· Henüz bir hüküm yokftl· r' 

tam . 1 Fakat h ıle ayagıma bastıgı zaman, be • t"I ğ b 1 d t""' 

D. ki d b' .. kı l n m.e beraber bu tatsız hidiıeye K d ' M ff .... 
amıy e a.çmamı9... a.

1 

. , ı me e af a ı: söylendiği gibi timal ku,,. 
Ali Re-isin bi .. "ere ağram&k, lae 

le yolda bir f ırtmaya tutularak ya 
km Türk limanlarından bir'ne ıı. 
immak ihtimali ona bot görünü · 
yor, ümidlerini arttırıyordu. 

yır... ıre er en ırısı rı mıf··· - uman anım· uza er 0 • haribleri biraz üstün go . 
K im d. ki . d b"t'" üzülenler çoktu. Atletik sporlar • 1 ... • • Fak t h b ·ı--ırı ıyan ıre erın e u un · acagınıza emınım. a ar za- Güllerinin kokusu öteki c•: 

lk l . k'l . S k' da bu kabil kazalara hemen hiç f • k" ı: d · . ~ ye. en er. çe ı memıf.. anırım ı en yetmez ı, arKasın an sıyaset tırıyor. Şark muhariblefill 
b · b' lan k rtul tesadüf edilmediği içindir k:, in • f · d . t •..llJ u gemı ır savaı zor u • . za erı e ıs er· danı ıerpantisine bensJ1 ..... 

E h l f gıliz kotucuau nereden e!ine ge • s· d k" • mut··· peyce ırpa anmıt ve e. . . ... . . . . v. • - ıyaset ne eme . reketli harblen· pek b-.a 
b. h ld çırdıgını bılmedıgım adresıme O 1 1 k d ..,,.-

Birdenbire doğruldu. 
Palabıyıklı arkadatmın çabu • 

cak elini sıktı. Sonra ardında du
ran leYentlerine döndü: 

na ır a e... - nun an qı ması ço zor ur. 1 · d .. rt k bn J' "Jler 
Murad Reis de bunları görme. mektub yazarak özür bile diledi. - Zor nedir ki? çıç .. e ~ 1 a e~ ıd ı;iıti. 

gw e baılamıttı: Futbol oynandığı yerlerde bi • z d A l maga t ayınca •t e .~ 
zimkilere yakın ve belki de daha - or, zor ur. n ıyamazaınız. dört katmerlisini henüz k.....-

- Anlatıldı ... Görüyorum!... Eski dünyada bu siyaset zaferi an- . d . . . . Gitli 
Diye bag"'ırdı. şiddetli vakalar elbette olmuıtur. k 'k 'd k" ki mıyor u, ıtıtmemıttı. 

- Haydi gemiye!. .. Hemen gİ· 
diyoruz ••• 

B 1 b d k k ca 1 ti ar mev ııne geçme e o- tirilmit meg"' er.. lnsaPlar 
Direğin daha yukarılarına tır- un arı ura a le er te er ıay • lurdu. Kuvvetli propagandalı iyi I _,. 

mandl. 
mak hem tatsız, hem de uzun bir na, omuzlarına, kucak.,....-

Palabıyıklı doıtu onu alıkoy -
mak istiyordu: 

bir siyaıi fırka... fit 
Leventlerden biri: h'kaye o!ur. Ben, Vefa klübünün ıen kokulu, yumuıak, oe 

Ga' k ld k Zeus diılerini gıcırdattı: 1 ~ı.. _ Ayağımıza geliyor... Bunu .atasaraya artı o u ça baht- l leri konfeti gibi kucak a,-- Fakat, hemen timdi mi? .•. 
Biraz dinlenmeden ... H'ç olmazsa 
bir yemeğimizi, suyumuzu içme • 

ıd "' h t 1 ta "' - iyi ki kumandan bu söz er · layıb L--kalarına atıyorlat 
Yaka!aması timdi o kadar kolay ıız 0 ugunu a ır a cagıım.. uat 

T 'h' k h den bir teY anlamıyor. 1 .J k · arı ı pe atınmda değil, zikalar çalıyor, farkı set t11' 

den. ••• 
.ı... bir maçta Galatasaray Vefaya Bu sefer Omikro komiıy:oncuyu ıalanwvor, ıevinr her - 111 

Deni. Bqka biri bu sözü be- gösterdi. Kamisyoncu bir siyahgül .,, :ı- ,~ 
- Başka zaman ••• Şimdilik ıe· 

mide su da var, yiyecek de ••• Hoı

ğenmedi: tam yirmi gol yaptı •. O zman Ve. 
f bu k d 1 · k b" tak deposunun mubafızlariyle konutu 

mıı. 

Muharibler seyircilere 111 
güllerini sa vuruyor. 

- Bu zavallıya saldırmak yi- a a argo yıyece ır mı 
ğitliie değmez ..• Atalar sözüdür: mı id:? Hiç zannetmiyorum. yordu: ca kaim aialar ... 

Sandala atladı ve gemiye dön Diplomat Tuzak yanıııdl Yaralı ava ok atılmaz... Bundan iki sene evvel Galata- - Bu güller çok güzel. Fakat 
_ Adam sende .•• Sen itin çıka- sarayın rlrte yenilmediği yeıine bunların daha gi·~elleri yetiıtirile. dü. 

takım Vefa idi.. bilir ki harbi kolayca kazanır. birisine fısıl dadı: 
Murad Reisin gemisi, kuTU sıkı 

bir top daha atb, tehri selimladı. 
Yelkenleri açtı, kürekçileri kam • 
çılattı ve geldiği tarafa dojru bü

nna bak! ... 
Murad Reisin cam sıkılmıtlı. Geçen hafta da üç yaralı yerde - Nasıl yetiıtirilebilir? 
Herhalde b Al. R . . . yatarken ceman dört oyuncu nok- - Para ile, para ile.. 

- Şu karııdaki mu 'I 
l·aptıklan hukuku düvel• 
IH tir. 

- ?! ?l ?l ?!! .. 
, u, ı e.sın gemı· I . 

ıi c!cğildi. · aan oynadıiı b"r maçta Galatasa- _Para nedir? 
Direkten indi. ry gene galib çıktı. - Para her teYdir. Eier yeni tün hıziy~ yola çıktı. 

Ufukta, ay; kalaysız bir tepsinin 
yan•ı sibiydt. Çak geçlft'9den o 

- Nasıl? Dum·· e • o k Acaba f&DI denen heyula bir du'"nya paranın ne olduguv nu anlar - Seyirciler bitarafbt•J 
... nı yana I· kljjhe..bu IY..daı. p. JUVMllat _Jt.lur J.-~ ..... ._...rı......,W91m...Dıı....._.;;:;-...W6ıJ_.._._.. ..... ~.,...._~ıa hukuku~ 

pek uzakta, sislenmiı tepelerin ar· Der gibi yüzüne bakan uzun 
dmda kayboldu. Hasana cevap bile vermedi. Sade 

Murad Reis ıeminin provasını ce dudak büktü. Uzun Hamza su
timale çevirmit, güzel bir rüzgir- ların akıntısına Ye rüzgar altına 
la yoluna deYam ediyordu. dütmüı ı' bi batı bot ıiden ıemi

Direklere çifter çifter nöbetçi ye töyle bir bakıı attı: 
çıkarmıı: - Reisin hakla Yar •.. Değmez .•• 

- Gözünüzü d&rtı değ:I, sekiz Hem o yaralı biz sağlamız, hem 
açm !... de biz üçüz, o iıe tek •.. 

Demiıti. Uzaktaki gemi yaYaf yavaı dü 
Oç gemi, biribirinin dümen IU· meni kırdı. Herhalde Murad Rei

JUDda, çok iyi yol alıyorlardı. Mu ıin filosundan korkmuı olmalıy
rad Reis bunun iç'n seviniyordu. dı. 
Fakat biran enel Ali Reiıe yetit- Güvertes'nde birer nokta gibi 
M de, daha ilerilere gitımese... insanların ıağa sola kottuklan, 
Şeyh Ebu Saitle Habibeyi de bek- yanm yelkenlerin daha çok titiril 
letmeae !... mesine çalıtıldığı Ye küreklerin 

Saatler, ufuklan gözlemek!e daha ~ızlı inip kalktıkları görülü
ıeç ·yordu. Murad Reisin kendisi yordu. 
bile, levent!erine örnek olacak - Kaçıyor! .•• 
b!r çeyiilikle Gabya çubuğuna ka - Elbet kaçacak! ..• Bu kılıkla 
dar brmanıyor, dört yana bakıyor ve tek batına bizim üstümüze gel 
da. Günet, tepeden yana dütmüı mesi 'çin çıldırması lazım ... 
ikindi olmuttu. ' Murad Reis hiç oralarda de. 

Gemilerin gölgeleri, mavi de. iildi. O, başka taraflara bakıyor, 
n:zin üzerinde ıittikçe uzuyor ve baıka yerlerde, bqka gemiler a-
lrararıyordu. nyordu. ı 

Murad Reis: Leventlerin canlan da Murad 

Ş Reiı kadar ııkıbyordu. Çünkü kaç 1 
- imdi rece olacak ... Eier A- ·· d b . b k d 

li Reiı, ıemisinde fener yakmıyor gun en erı u a ar yol geçildi-
.. 1 ği, ön~er'ne bu kadar yağlı avlar 

onu naıı görebileceğiz?... k 
Di k çı tıiı ha!de, onlar ilitmemitler-

ye endi kendine soruyor, d" B 
•-- k d 1• ile bile kendilerini avıız bı-
aara ara ütünüyordu. km 

B ra lf oluyorlardı. 
u swada ıabya çubu~·-··n ·· tünd d &uuu us Hali, ufuktaki yaralı tekneye 
e uran ıenç b'r ıemici ba- bakıyorlardı. 

in'dı: 
_ lak led b" . Birdenb're içlerinden biriıi ar-

ak e e ır ıemı •.• Çok u- kadqrnı dürttü: 
••• U fulcta... Bak ' Bak! D M . - ···· ··· önüyor ••. 

1 
urad Reıı yerinden fırladı. - Sahi! ..• Provasını bize çe. 
skelede bir gemi?... Halbuki virdi 

0 daha ziyade, sancak tarafına ba 1 - Üstümüze geliyor ..• 
;.:ord~. Çünkü Ali Reisin Vene- - Yemin ederim ki bu zavallı 
. ıge g ~ae~en, RwneJi kıyılannı artık çddırdı. Bırakın gelıin !. .. 
&Ulacaiı ona söylenmitti. Zaten - Gelsin umna, biz böyle bız-
akı~ ıelen de buydu. 1 Iı ı"ttikçe çok geçmeden onu göz. 

Dırete tırmandı. den bJ'l>edecetiz ••. Bu halle kırk ... 

mu?.. . lur, neler olUT. Bana yardım eden taraftar tecavüz edemesl-~ 
Ortada vurula vurula ıslanan olsa bu güzel ıeyi dünyaya mal e. bir mesele diye ortaya ·~ 

bir aba var. Siz bunu iıter futbol derdim. kumandanlığı protesto etti' 
heyetine, iıter hakeme, ister Ve • _ yardımdan maksadmız ne? Komiıyoncu bqka bir 
faya giyd'rin.. Testiyi kıran da Yardım vazifedir. Onu herkes her- bqka biri11ne söylüyordd~ 
kir, suyunu getiren de bir. (Vur k _Bu barb daha uzu~ 
abalıya) ne tatlı sözdür. ese yapar. 

- Öylesi değil, siyasi Ye mali - Henüz ortaya ge ~~ 
O. 6eaim Koıalay _Yazık. Eg·er bir bor':'~ 

yardım. 

eri 
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l'elıtrıu J\d,...,.I : l~TANH• ' I HAKMt 

r~'"'"" ... ······-········-···············-··-····-· • 

Havada uzun, tatlı bir ses ititil- tabrikuı olsaydı, kat'I 
di. Ve yerler ıökler sevinçle uğul- buk alınırdı. Çünkü harbi 
dadı: len~iren boğucu gaz bolll 

- Umumi harb baılıyor. Bizim dünyada ne iyi f•~ 
- Karagül martı! Karagül mar- mız vardı. En kuvvetlile 

fi! meailiydim. Çok sa~ 
Her ses, göklerdeki sese ses ve isterseniz.. Böyle çok 1 

aiız uyduıarak Karagül S:arımı fenni, tekniii artmıt bir 
okudular. Aiızlarında birer kü • kolayca kurulabilir. 
çülc, yapraklı dal ile iki beyaz gü - ? ! ? ! ? ! 1 ! !.. it", 
vercin uçtu. Bu, sonsuz barııın - Hine ıenetleri haJll 
timsalleriydi. Milyonlarca inıan 

1 
harrer bir anonim ıirket ~ 

ellerini çırparak, haykırarak iki Ben size her yolunu öi'' 
geçen güvercini selamladı. Zeuı ditlerini gıcırd•tt" ~ı~ 

Derken ortaya üstü kara gül- Sanatoryum müdürü ~ 
lerle dolu, büyük, ıüılü bir hava - Kızmayınız, dedi·~ 
arabası çıktı. içinde güzt-1 erkek ter bitmez tekrar saant0 ~, 
ler, güzel kadınlar vardı. Bu ara- kanz, bu sefer ıeruelolP"" 
ba meydan okuyuı ve ilinı barb a· mağlarını çıkanb bi..,, J 

rabasıydı. beyni qılarız. _ _._ ,I 
Göke, yere, .sağa, ıola gülleri (DetJ'P. -

f A BOrtE ŞARTLARI 

Tam bir Roman 5 kuru~8 
Zamanımızın en büyük zabıta Yak' alannı hikaye ,de' 

• • lJ .,. ... 

nlrklJflı lto !1341 iMCi iZiMi Krt 

Cftif'bll 130 '"'° "441 .... ıı 
lLArt TARiFESi 
ı·ac-.,..ı llAnlKrunn .-un ti.atı 

Ktoıonıl llAnlıu IO Lııru,ıur · ·-·····-·-... ········· .. ··-·-·······---Sahi hı ve Nt"srıvat Mürlürü: 
HASAN RASiM US 

yıl ardımızdan koısa yeti,emez ..• 1 

- Kendi ayağıyle gelen bu avı 
1 

da, yaralı olmasına rağmen bıra· ı 

kırsak çok acırım... l 
- Ben de ••• 
-Ben de ..• 

( Devamı nr ) 

Kara Gölge 
R •.. ik" • ~ oman serııının ıncı sayı11 

Sarı Saçlı AdaJJl " 
Ne!rolunmuıtur. Batından ıonuna kadar zevk, 111~JI" 

heyecan ile okunan bu romanlardan her on bet günde b uJ. 
çıkarılacaktır. 1 P"" 

Her kitap başlı batına bir romandır ye fiyatı yaloJ 
kuruştur. 

Kitapcılardan Ye ıazeteı müvezzilerinden arayııııS· 
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'F BORSA~~-
, ~iz1larında yıldız ışareti olınlu üze- ı Es -1 r K ad 1 n 

5 

v Jale, filanca erkeği sarııınlı-
grndan f ı ı· w• d öt k' .' a · ı :ayı esmer ıgın en; 

e ını b l b 'k' . . . t' uzun oy u, erı ısını ıı-

gl.1.t Ye konu§kan, daha ötekini 
t ~1?lı olduğundan, daha daha ö-

teıtıni kendisine kartı alaka gös
erd: "· d 

·cın en dolayı seviyordu. 
v liuıasa, Jale, kendi kendini sa-

l
ga, sola sacmakta ve israf etmek-
eydi. ~ 

1 • Hayatının inti:-1 msızlığı içinde 
Q)t • 

b· nızanu, maceraları arasında v\ V~f~karlığı vardı. Kimyager 
.e bının metresi idi. Ona, kendi-
•ıne go·· "t d, w. k .. .. d b -1 " er :gı aş yuzun en ag-
'Ydı S fi' k. .. h'" t d • • ere ı mev nne urme e-
l' ~tdi. Doğru söylemek lazım ge· 
ırı:e Vehbiyi kaybetmekten pek 

0 kad k ~ ar orktuğu yoktu. Bu er-
ek onun ne ahlakta olduğunu öğ

;~nseydi bile, gene affedecekti. 
r ıra, Jaleyi o derece benimsemiş-

b1: En fazla korkub çekindiği, Veh 
l}'j • • 

ınkısara uğratmaktı. 
l'\i Maneviyatının tairane fakat 

tudunun çok maddiyatçı olma
•r b" d: ıçare icadını tenakuzlar, zıd-
~~eller içinde yuvarlamaktnydı .. 

l.lternadiyen müşkül, çapraşık 
lne11k·1 luJ 1 erde kalır, bunlardan kur-

llıak için, çabalar, dururdu. 
Bereket versin ki, bir yardım· 

tıaı vardı: Romancı Bahri. 

'• h8ahri, daha liseden itibaren 
Ve b' • d ıyı pek sever, pek takdire -
d~:d~. Jale ile de dostluğu yerin · 
1 --:dı. ikisinin de istırab çekme · 
erıne mani olmak isterdi. 

\t .'Kanaatince, çirkin, can sıkıcı 
b~ 1!leriyle pek meşgul olan Veh· 

1 h" r d ' ır ıkte yatadığı kadın tarafın-
~n naaı) olsa, aldablmağa mah
l n_1d~. Öy}eyae, bu aldatılıt Ja
ı::ıbı cidden harikulade bir mah. 
de"~ar~fından olsa, daha muvafıl< 
r gılnııydi? Romancı bu fels~ -
ey} ' 

l' k. e, Jalenin hafif meşrebce ha · 
le etlerini kolaylaştırmanın yo· 
Unu 1 k arar ve bulurdu. Şu §art a 
1
' hrı. ... d' • • 'f d k 11 d .... ısı ıstı a eye a u~maz · 

c '·~~u dn, onun gibi hararetli ve 
d~;: .. un bir erkek için değme fe -
· •t\tlıklarclan değildi. 
Jateye: 

"'t,- Benim s~yemde kaç t~hlike 
"' ttın d" .. d d" J l • uşun::ene... er ı. 

tı a. e, kadın ruhuna cidden aşi· 
n ahol~n hu adamı takdir ediyordu. 

a rı 
tın ' genç kadının geç kalmala· 
ı.0 •. 

1~. 1bir erkekle birlikte sokakta 
~ ru nı" 
~ah U§ olmalarını kimyagere İ· 
ine} etnıesi için, ona, ne mükem· 
lte Yalanlar buluyordu, ne mü· 

lntnel Yalanfo.r ... 

Diyordu ki: 
-ş· dıJ:n h llt'!di kendime öyle itima -

ltıedik ası~. oldu ki, daha akla gel · 
hu· . munasebetsizlikler yapa · 
. ırırn sa . • 
•ınd nıyorum ... Sız, benı hep 

en kurta b"l' . . n ra 1 ırsımz. 

:rnancı diyordu ki: 
lli Öld~·Vet. .• Sporlarda biribirleri
!atnp · urenler, ekseriya en büyük 

8·· IYonlardır. 
oyle .. l 

llla~ •oy edikten sonra, yüzü 
Urnlaşıyordu ........... E: tw • 

iı c;ok f ge~ bunu Vehbi öğrenirse, 
1 ecı olacak 
&hrab ... 

lebhu ını belki de intihare te -
Şul>hes .edeceğini düşünüyorlardı. 

sız ki 
\rtık ·ı· ' canına kıymasa bile 
) l ıın h . 

acakt evesınden eser kalmı • 
Q. ı. 
olllancı· ........ .... . 

• ıvıılli ıa . . 
~eyler h nayımız ona pek çok 
lllanya orçludur ! diyordu. Al -
~ tıın en .. k k 

~~l.lnd YU se mektebinden 
~··- ur. o·· ~, Olıu unyanın neresine 
lacb· 1 ed ' •anayiciler, ba,Iannın 

ı er. E... f l 
~et "e . ger e aketine ıebe -til rıraen J 1 ' bur- a e, yalnız ona de 

~ llıillete fenalık etm~f 

nnde 5 2 de muamele ~örenler· 
olacaksın! dir. I Ra •amlar k ap:ınış tiaılarını ~ösrcrır ' 

j-~--"~kut (Şataş) 
'• Londra oıs. • \'l\<llDI ~4. -* l\c•vort 126 - • MatJrlı 18, -

• raris 169. - * Rerlin '48, -
• t.liltno :213. - • \'arşova 24, -

Genç kadın, batını önüne eği • 
yor, dütünüyordu. Lakin, bu dü -
§Ünce, hareketlerinin değişmesi -
ne mani olmuyordu. Y apacağmı 
gene yapıyordu. • Brlihel 

* Atlu 
ıııı. - • Budapeşte ~b. -
24. • Rükres 17, -

• Cenevre 816 • • • • Belgrar l'i4. ·-
Şimdiye kadar, atkın bütün yır· 

tıcı, parçalayıcı tehlikelerinden 
yakayı sıyırmıştı. lstırab çektir • 
mişti. Fakat, kendisi çekmemitti. 
Yalnız bir kere Hadi adında bir 
artist sevmişti. 

"'Solu !r'4. - * Yo .. ohamı .!j 
Bir akşam, romancının kapısını 

çalarken, hıçkırarak ağlıyordu. 
- Her §ey bitti! dedi. Hadi ay· 

• Amsterdım 8:-, - • Altın 
; • Prag 100, - * Meddiye 

• C:tokho'm :l • • •• • R~ntnoı 

çekler 
-

1 (kap. sa. 
• Lonııra oıtt. • ~tokhlm 
• f\CV}Ofk 0.79<l7 • \'lvını 
• Paıt~ r2.o.ı • !\ladrtr 
• r.ııı~ao 9.3~7 ~ • P.erlln 
* f.riıksc ı 3.8994 • Var~on 

rılacağımızı söyledi. Artık iti dü- • !ıtinl 83 112s • nadapeste 

zeltemiyeceğiz. Hayatta bir da- 1 * Cenevre 2.4~16 ., nlikr .. ,ş 
ha kendimi toparlıyamam... * sorya 67,9b61ı • reıgr.ar 

1 • Amsttrdanı 1.17 S ' Yokohama 
Bahri, her ne kadar kaciına a· 1 • Pr12 ıs.n:-40 • l\loskovı 

43. ~o 
, .. o. -

16) ] 
Ş. 14 o 
4.:ı!475 

S.F<O ıl I 
1,9758 
4,2011) 
4,'1315 

78.89 
34 lS.J2 
'l.7558 

11'10 -
cıdıysa da, Vehbiyi daha fazla dü- I 

ESHAM 
tündü: ·~===============:,ı 

V hb• k h" : I• Bankası ııı. ıo ı ram•·ay "ı ·o ı - Unutma... c ı ço mü ım 1 • · ,, ·· 
Anadolu ~6. • (imeato as _ıs •. ~~. ı 

bir işle meşgul... Bir keş~f için ha- • HeJı 2 ~o ( nyon ııc~. _ 
yatını vakfediyor. ~ır. liavrlve r~.~o ~arı: ııcı -.-

• l\lerl:cz Ranhsı 64,- Rafya 
Jale: U. Slıoru -,oo ~art m. ecz.ı 

llomontl ıı,os l'elcfoa 

-.--.-- Heyhat. .. Artık o~un yanın -.-
da kendime hakim olamıyorum. ı istikrazlar tahvlli;.:-1 
göz yaşlarımı saklıyamıyorum... =============..::::~==' 
Niçin ağladığımı gizliyemiyece - ,• t 93JTiırt llor.ı 30 3 ~!> Elektrlt 

1 

• . il 28,75 Tram\'ly 
ğim. Ah, siz benim dostumsunuz.. • • ııı :19.;\~ Rıhtım 
Bir felaket olmasının önüne geçin. 1 lstll uı 'ahili 1 94.~ ~ • Anadolu ı 
mel'! Ergaaı ıstlkrı.tı 97.- • Anadolu il 

-.-
31 75 
17, 50 

1928 /o. Mü. - ,00 ADadola lil 

Romancı, müdhiş bir şeye karar ~;;f!;;•;;~d;;•;;'·~~;-;;·oo;:;;* ;"~rım~·;'-~;-sı~ı ;Ag·~!l!Y;.40~1 
vermiş adamlara mahsus bir ta • = 
vurla ayağa kalktı: IJ_ R A D y o_ıı_ 

4790 
47,90 
46.-

Aşk Ve His Romanı 
' ..... ~ 

rtakleden: ( VI • l'f Q ) 

HABER'in tefrikası No. 9 
Manzara, Ferid Galibin canını f şakaklarının bariz çöküklüğü ve 

sıkıyordu. Etrafta çok ıuni ıeyler elmacık kemikleri üzerindeki çı
vardı. Tanzim edilmit b'.r bahçe... kıklıkta kızıllık göze çarpıyordu. 
Ecnebi memleketlerden getirilmiş Okuyordu. Yavq yavaı, ıesi• 
ağaçlar, bir limonluk, ancak bu nin tesiri altında kaldı. Her ak
saçma oyunu opuyarak eğlenen şam bu saatlerini kitab okumakla 
bu muhteşem ihtiyarlar, hakikatte geçirirlerdi. 
pek o kadar ha:n olmıyan fakat Kamile ile dostluğu eskiydi. O. 
hain görünmek istiyen bu koca nun bütün hayatındaki inkisarlan 
karı ..• Bunlar hep Ferid Galibin ve istirapları birlikte tatmııtı. Jh. 
amirine dokunan teylerdi. tiyari menf asma da itte timdi bir-

Y alnız kendine çeki düzen ver- l"kt ·ım· 1 d 
mek teşebbüsünde bulunmıyan şu 
ölüm hal'ndeki adamla şu Kamile 
tabii idiler ... Hatta Kamile bile ... 

Kamile bile, tabiiliğ:nden u. 

zakça değil miydi? 
Bu sırada, genç kadın, işte o. 

nun kolunu tuttu. 
- Dikkat edin ..• 

ı e gı •f o uyor u. 

Eskiden oturduklan kirgir ev
de -Kamilenin babasmm eTın-

de- ve kendilerine dütman olan 
bir aile ortasında, Kamile ile bir
likte ne kadar istirap çekmiıti. 

Kamilenin babası, ölünciye ka. 
dar kızının hissiyatı yüzünden ü

zülmüttü. Eğer Jackaon'a Kamile 
tevdi edilmemiş olsaydı, imkanı 
yok, o rütubetli ve hazin evin in
sanı ezici, boğucu hayatma taham 
mül edemez, o da ölürdü. 

Genç kızm mes'ut olacağını 
sanmıf, Vahidle evlenmesini bot 
görmüttü. Atk hikayesinin kitap-
larda okuduğu gibi hoı bir netice 
ile bağlanacağını sanmııtı. Zira, 
Matmazelin başından, ömründe 
böyle bir macera geçmemitti. Çok 
sevdiği Kamilenin aaadetini cc. 
nim sem itti. 

Halbuki, o saadet, timdi ne hc.I 
almıttr .•. Kamile, inkiaan benim
semiş gibi görünüyordu. F a!;.:.t 
Jackson öyle müteessirdi ]<i... '• 

Babası öldükten ınora, Kam:. 'ı 
le, Vahitle evlenmemek hususun.·' 
da bir müddet inat etmitti. Çiln· ~ 
kü, babasına, buna dair ıöz ver-' 
mişti. Lakin, bir hastanın batı u- ' 

cunda verilen sözlere ekseriya ri· 
ayet olunmaz. Bu sefer de öyle 
olmuştu. işte evlenmişlerdi. 

bakmca, 
Matmazel Jackson, talebesinin 

yıldızın 
ahlaki ve vicdani endişelerini yen 
mesi için, ona çok yardım etmişti. 
Zira, nazarında, en ehemmiyetli 

şey, aı'ktı. Hayatı ilkönce yokuşlu, 
sonra inişli bir dağa denzetirler. 

Mürebbiye, şimdi, dağm init ta
rafındaydı. Fakat gene de böyle 
düşünüyordu. 

müsamaha etmeli ... ,, 

(Devamı var) 

Hnlkevlnde 
konferans 

Yarın ıaat 16 da Halkevi mer· 
kez salonunda Doçent Mehmed 
tarafından (Meyerson identite et 
realite) hakkında bir konferans 
verilecek ve bir eserinin kontran
düsü yapılacaktır. Bu toplantı 
herkese açıktır. 

·--0-

Halk evi· balosu 
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anlı. dansöz niçin Müstak~~.?ı:!~~.~r auptmanın karısı 10~15 
O
•• ld •• • • ld •• ? kademisi hocaları tarafından ya • ı • b h • • uru u. pılan tadilat bitirilmiştir. . ra a şiş verırmış 

lntihab teftiı heyetine müra . 

,...ı.. (Ba§ ta·ralı 1 tncide) 

poHs memuru Emil - Devo ıoka -
ğında 47 numara diye verilen ad • 
"'ese dofiru koşmu~lardrr. 

Parisin bu mnha 'lesinde böyle 
va~·mlar çok seyrek olduğunclan 
merkezde fazla. heyecan uyandır
~ışh: 

Emil - Devo sokağına vardıkları 
zaman hak:katen 47 numaralı 
evin :kinci katında bir balkonda 
elinde otomatik tabanca tutan bir, 
adam gördüler, adam pol:sleri 
~örünce: 

- Çal;>ult çıluntz, yetişiniz ! 
diye seslend\ .. Böyle bir emre itaat 
etmek tehlikeli olmalda beraber 
poliı memurları merdivenleri dör· 
dsr dörder :ıt:ayarak yuk~ı kata 
jıktılar. 

Balkonun bulun -'usu daireye 
griince gözlerine ilk çarpan ıey 
esmer vücudlu güzel bir kadının 
kanlar içinöe bir divanın üıtünd~ 
hare!cetsiz olarak yatması oldu • 

Ufak bir muayene neticesin • 
ae tabanca ile yaralanm1:1k sureti
le öldüğü anlaşılarak elinde ta • 
banca ile kadının baş ucunda du • 
ran adam tevkif edildi. 

Meçhul adam hadise hakkında 

fU söz1eri söyledi: 
- ismim Cugliyeno Bt-ava'dır. 

30 yaşın:la ve aslen ltalyamm .. 
Beı' senedenberi bu kadının aııkı 
bulunuyordu. Size aöyliyemiyece • 
ğim bir sebepten dolayı metresimi 
tabanca ile vurarak öldürdüm. 

Bun:lan sonra kadının vücudu 
muayene edilmit, ve ıırtı ile göğ-

ıünden olmak üzere altı kurşunla 
vurulmut olduğu görülmüttür. 
Yapılan tahkikata göre bu ka -

dının 29 yaunda, ve Cezayirli ol -
duğu anlaıılmııtı:r. 

Kendisi uzun müddet Montpar
nas ve Montmarter'de oturduğun
dan buralarda "Y danlı dansöz,, 
ismiyle atmnmakta idi. 

· Karia on sene .evvel Parise gel
miş ve çok güzel vücudu ve dans
lariy le kendisine çok iyi bir mevki 
yapmııtı. Karia çıplak vücudu· 
na kocaman bir boğa yılanı sara -
rak dansediyordu. 

F !-kat bundan bir kaç ay evvel 
Pariste tanıdıkları arasından kay
bolmuştu. Sonradan bir çok o • 
yunlar vermek üzere Berline git • 
miı olduğu anlatılmış, fakat ne 
zaman Berlinden döndüğü b\line
mem iıtir. 

Bundan başka güzel danaöz 
yedi ıenedenberi zengin bir tüc • 
carın metresiydi. Bu adam ken
disine 200000 frank kıymetinde 

bir ev almıftı. Senelerdenberi de 
ayrıca ayda 2000 frank pansiyon 
kirası veriyordu. 

Fakat güzel dansöz yalnız bir 
adamla yaşayamıyacak kadar 
çapkındı. Nitekim İtalyan &.şıkı 
rle de bet senedenberi gizli gizli 
buluıuyordu. 

Nihayet son zaman1arda kendi
si11Jen bıkmıt ve ayrılmak için ba· 
hı.neler aramağa batlanııttır. ltal
ya.'l da bunu hissettiğinden kendi-

• sini anlattığımız veçhiJe öldür
müştür. 

caat ederek müstakil namzetlik • -

lerini koyanlar o~u bulmuıtu~. ';f akılmak istenen kadın şahid 
Bunlar arasında eskı kadınlar hır- 1 ..; 
liğ~ reisi ~ezihc Muhiddin, eski mahkemede bunu 5Öyliyecek1ı1: 
taı • ft ve cografya hocalarından 
Ihsan Şerif, tayyare cemiyeti la . Lindbergm çocuğunu kaçırıp birden birisinin girdiğini ıezıııi" 
tanbul şubesine bağlı üç numara. öldürmekle suçlu Alaman maran- derhal dönerek talana saka~b fi 

h demek reisi avukat Diyamandi gozu Hauptman'ın muhakemesin- sahte bıyıklı olduğu pek anlat~ 
Keçeoğlu vardır. Diyamandi Kas- de §Ahitlils:te bulunacak bir kadmı bir adamla karşılaşmıştır. 
tamonu saylavlığı için namzetli- yakmak istemeleri hakkında et- Sonra bu adam derhal hücdll' 
ğini koymuştur. raflı malUımat gelmi,tir. giriıere!t kadını kıskıvrak bailr 

Dün neırettiğimiz listede gö • Geçenlerde de yazıldığı gibi mıt ve bir sandalyeye sarıp .,.ı-
rüldüğü gibi kurultaya on yedi büyük bir berber _dükkanı sahibi J ~alryarak ve ayni sandalyeyi atef 
kadın saylav girmektedir. Bun _ olan 43 yaıındakı Bayan Fanset lıyerek: 
lardan beşi h-Slen mekteb müdürü, Rivkin dükkamndaki odasında "Yan bakalnn ! Mel'un yah&I • 
altısı belediye azası, ikisi muallim bağlı olarak ve alevler içinde bu- di !,, diyip smşmııtır. . 
biri muhtar, ikisi çiftçi, biri dok- lunm~~· Bayan Rivkin, atef alrnıf ~~ 
tordur. Rıvkın uzun bir baygınlıktan kemleden kendisini kurtarab~ 

Kadın namzetlerin kısa birer aom·a kendine geldiği zaman çıl- miııe de, odanın da ateş aJdıil 
tercümeihallerini de yazıyoruz: gınca şöyle bağırmıştır: bir sırada hali bağlan içinde yer-

Doktor Fatma Şakir: 903 de - Bilmiyorum, diyeceğim. Gör de yatar bir vaziyette bulunuY0
1" 

Zafranbolunun Akviran köyünde düğünü söylemiyeceğim, yemin e- du. 
doğmuştur. 911 de babası fırın _ derim. Polise verdiği ifadede, "f~jt· 
cı Şakirle lstanbula gelmiş, 929 da Bu kadm bir celb kağıdıyle Iik yapmasını istemedikleri iç

1
"' 

Tıb Fakültesini bitirmiştir. Altı mahkemeye şahitlik için çağırıl- kendisini öldürmeğe kalkıştıkfarı
yıldır Gureba hastahanesinde dok mt§ değildi. Kadm, kendisi mü- nı,, söylemiştir. 
tordur. racaat etmiş ve ıahitlik edeceğini Bayan Rivkin ne söyliyece1'tİ· 

Huriye Baha iz: 46 yaşındadır. si:iylemişti. Şunu aöyliyecekti ki, şimdi ıuçlıl 
Tahsilini Londrada yapmış, hayır Şahitliğe istekli kadının yakıl- mevkiinde olan Hauptman'ın Jııl' 
iılerinde çalışmıştır. Yedi senedir ma hadisesi şöyle olmuştur: aı göze çarpaçak derecede çok P'' 
İstanbul mekteblerinde pedagoji Müessesenin memurlarından ra harcıyan bahşifi bol müşterilt-
hocahğı yapmaktadır. biri Bayan Rivkin'in odasın<lan rinden biriydi. Suçlu Hauptın~ 

Esma Zihni: 1900 da doğmuş- alev çıktığım görerek yukan koş- karııı müe11eseye her geliıiııd" 
tur. Bezmialem kız lisesinin son muşla~, kapıyı açarak kendisi bağ hesabını -bizim paramızla- 'J,(Jr 

sınıflarında yedi yıl fransızca ho- h, ağzı tıl·alı ve yere yuvarlanmuı 30 lira üzerinden veriyordu. 
calığı yapmıştır. Sekiz yıldır Ada- olduğu halde bularak kurtarmıt: Yüz masajı ve saç yıka.JJ13'ıt" 
nadadır. Geçen dcvredenberi de lardır. dan sonra 10 - 15 lira bahtif a' 

Adanada belediye azasıdır. Rivkin'in kendi anlatışına gö- nun için hiç kabilindendi. 
Benal Nevzad: İzmirlidir. 921 re, odasında lavabo önünde yal· "Bu para nereden geliyord.,,, 

de Paris Üniversitesinde edebiyat nız başına dururken arkasında· diye şüphelenecekleri bellidir• 

iki aVukat arasın_...,,,,,.._ ... '"""
meraklı bir dava 

okumuş, hayir işlerinde çalışmıf, 
yazı yazmı§tır. S30 dantieri İz-

mir belediye meclisi nzasrdır. 
Mebrüre Günenç: Tahsilini 

1919 da Amavutköy kollejinde 
tamamlamıştır. Çamlıca lisesinde 

Piyos davası Grib algını 
(BCI§ taralı 1 incide) (BQ.f taralı ı inciJı) 

kemeye gönderilen bir istida o - Bunlara fabirka müdürlükleri ti' 
kunmu!tur. f d · tif• ra m an mezuniyet verihn•f 

Bu istidalarda, Piyos aleyhinde Srhhat Müdürü Bay Ali Rıza d~ 
birçok sözler yazılmış olduğu gi- demittir ki: (BQ.f taralı 1 ı(1cide) 

kibin: Hikmete vermiştir. Avukat 
Hikmet vekaleti aldıktan · ıonra 
Ali Şevkete haber yollamıt, mah
kemeye gitmeden paranın veril
mesini iı.temi§tir. Bu sırada Ali 
Şevket Beyoğlu Sulh mahkemesi
ne bir iıtida vermif, kendisine 
Arnavut denmeı'nden dolayı bir 
manevi zarar davası açmı§tır. 

Ali Şev~et, Krabet Kanburya
nm vekilliğini alan Hikmetin "Ar 
navut,, kelimesini yazdıınnakta a
mil olduğunu zannetmiş, zaten a
rası açık bulunan H 'kmetin ismi
ni bilmünasebe manevi zarar isti
dasında .zikretmiıtir. Yalnız bu is 
tidada Hikmetin iam' "S. lstanbul 
müstantiği avukat Hikmet Efen
di,, diye yazılmııtır. Avukat· 
H·kmet kentlisine mahkemeye ve
r! en reımi bir evra' b "efendi,, 
deni'mesinin hakaret manasını ta
tdığını ileri sürerek lstanbul ü
çüncü cez.: mahkemesinde Ali 
Şevket aleyhine bir hakaret dava
sı açmı§tır.Dün bu hakaret davası
na üçüncü ceza mahkemesinde 
baş1 anmı~tır. · 

iki avukat ıorrruya çe!-t'l-lilcten 
sonra H:k- ' t davasını teşrih et
miş ve clem:ştir ki: 

- Herkes bana bev dediği ve 
Adrye Vekaletinin sicilinde de is
mimin yaninda bey ke!imesi yazı
lı bulunmasına rağmen Ali Şev
ketin, resmi bir i11tidada bana "e
fendi,, demesi hakarettir. Kend'si 
tt&kiden ban& yazdığı mektuplar
da da bey diye h\tab etmi~ti. T eı
k · ı edilecek bir ehlihibre vasıtası 
ile istidadaki cümlenin ve efendi 
ikcliınesinin hakaret mi.nasını ta-

. ve Üsküdar Amerikan kollejinde 
f?'1P bqmıadığmm tetıkikini iste. hocalık ehniştir. Adana belediye
rım. since seçilen ilk kadın meclis aza. 

Bundan sonra Ali Şevket şun- aıdır. 

lan ıöylemiıtir: Mihri Hüseyin: 1819 da doğ-
"- Bey olmak iç:n ciheti as- muıtur. Kız kollejinden mezun

keriyede bin~ı.ııdan yiıkarı rütbe- dur. On yıldanberi Türk mekteb
de olmak icap eder. Bundan baş- lerinde ve kollejde hocalık etmek
ka bey kelimesi minelkadim aile tedir. 
ismi olursa o zaman kullanılır. Sabiha: 29 yıldır muallimdir. 
Hikmet, bey olmadığı için kendi- Kız muallim mektebi müdür ve 
sine efendi ıeldinde hitab etfm. muallimliklerinde bulunmuştur. 
Daha doğruau teamülen bu sıfatı Bugün Tokadda orta mekteb ri
la§nnağa hakkı olmadığı için ken- yaziye hocasıdır. 
disine efendi dedim. Kendisi dai- Sabiha Gökçel: .1900 da doğ
ma S. İstanbul müstantiği Hikmet muıtur. On iki yıldır lzmir kız 
kelimesini mektuplarında, yazı- muallim mektebinde hoca.dır. Beş 
hanesinin levhaımda kullandığı yıJ evvel de müdür olmuştur. 
:çin istidada da bu sıfatı zikret- Bediz Aydilek: Bolu ort!l mek
tim. Bu gıfatt hala kul1andığmı tebinden mezundur. Şimdi Bolu 
müteaddit ,ahitlerle İspat edebili- belediye azasıdır. 
rim. Hatta timdi yazıhanesinde Fakıhe Özner.: htanbııl darül
bile bu levha görülebirr. Efendi fünunu edebiytıt fakültesi ta
kelimesini de h~aret kaıtiyle yaz rih, coğrafya şubesinden mezun-
ma· ım.,, 

iddia makamı' ehlihibren:n 
teşkiline lüzum olmadığını ileri 
sürmüf, icabı dü,ünülmüt, davacr
nın sulh mahkemesine verdiği iı
tidadki cümlelerin hakaret mana-
smı tazammun ed

0

petmiyeceğinin 

ehli vukufa havalesi isteği redde • 

dilmit,suçlu tarafından gösterilen 
avukat Artin Kavukçuyan: Ehil 
oğlu Zeki, Ramin'n müdafaa be
yanında malumatlarına müracaat 

edilmesine, avukat Hikmetin kapı 
sındki levha dolayıııyle Ali Şev
ket tarafından baroya yapılan mü 
racaata ve barodan Hikmete ya
pı an tebligata dair yazılar;n ba
rodan istenmes"ne kru·ar verilmiş, 
mahkeme 3 Marta bırakılmıştır. 

dur.· 12 yıldır Bursada hocadır. 
Halen Bursa kız lisesinde müdür
dür. 

Meliha Ula!: Edebiyat fakül. 
tesinden mezundur. Beı sene Er· 
zurum lisesinde edebiyat hocah
ğİ ehniştir. Şimdi Samsun lisesi 
edebiyat hocasıdır. 

Satı Kadın: Ankaranın Bitik 
nahi~esinin Kazan köyündendir. 
Milli ıava§ta malul olmuı bir as
kerin karısıdır. Beş çocuğu vardır. 
Çiftçidir. Evine kendisi bakar. 
Köyünde muhtardır. 

ihsan Şerif 
Saylav namzedi 

En eski ve çok muvaffak hoca-
larımızdan Erkek MuaUiın 

hi evvelce Piyos aleyhinde söz - Şehrimizdeki lise, orta ~e; 
söylemiş olan ~ahid Cemalin de okullardaki grib endite veric:İ ~ 
bilahare Piyostan para alarak es- kilde değildir. Mekteblerin b: 
ki ifadesini değİ!tirdiği ve Piyo- hafta tatil edilmesi ihtiyati b 
su:'\ lehinde söylediği bildirilmek- tedbirdir. 
tedir. Nezleye ve gribe yakalanaııl'' 

Suçlunun vekili söz istemi~ 1 rın hemen istirahat etmeleri, g,t' 
gerek Memduh ve gerek Hakk gara yapmaları, kendilerini iifİ1 ' 
Turgudun nasıl adamlar olduğu. memeleri lazımdır. Hastal~ ıı
nun emniyet müdürlüğü ve ildnci suretle geçer. ._ 
§Ube müdürlüklerinden sorulması- -----------
nı İ3temiıtir. 

Son safhasına gelen muhakeme 
istidak.r üzerine yeniden mühim 
biı· safhaya girmiş, müddeiumu
mi tahkikatın genişletilmesini, ilk 
tahkikf\t sırasında ifadeleri alın -
mı~ olan polis Hüsnü, Ahmed, 

Semiha ve M.cmduhun mahkeme-
ye getiri!mclerini istemi~tir. 

Ancak Memduh ve Hakkı Tur
ğudun gönderdikleri istidalarla 
kendileri hukuku amme şahidliği 
sıfatından çıkarak müddeiumumi 
mevkiine geçmit olduklarım ve 
bunların gönderdiği istidaların 
müddeiumumiliğe verilmesini de 
istemiıtir. Mahkeme heyeti ica • 
hını düşünmüı, suçlu vekilinin ta· 
lehini kabul etmi~ ve polis Hüsnü, 
Ahmed, Semihanın amme şahidi 
olarak mahkemeye getirilmeleri • 
ne, Memduhla Hakkı Turğudun 
isti dalarının müddeiumumiliğe ve 
rilmesine karar vermiştir. Muha
keme 20 Şubata kalmıştır. 

mektebi tarih muaUimi Bay lh • 
san Şerifin lstanbul Meb'usluğu • 
na müstakil olarak namzedliğini 
koyduğunu yazmı§tık. Ihsan Şe
rif kırk altı seneden beri hayatını 
fasılasız olarak mektepcilije hu-

Seylanda 
·Jı} 

(BQ.f taralı 1 inct ~ 
Bir milyon kişi içinde bet of' 

te biı-inin bir hastalıkla nıalol 
duğu haber veriliyor. # 

Gelecek aylar da, Seylaıı V' 
baıhbatma bir felaket aylar' Jd'' 
Ve her yıl bu aylardan korlı1' fi"' 

Şubat sonlarında ve Mart~ 
da, Malarya her yıl en göze ~}..r 
surette tesirini yapmaktadır· ı· 
cak Nisan ayında yağauk f' 
murları beklemektedirler. ~JI 

Çiçek hastalığı olan yetldı'' 
etrafı polis kordonu aJtıııd•e~İ' 
Yardım faaliyetleri de~~ 

yor. ~ 

• I~ 
relmit ve tedris kürsüsü ~.rt)ı,l' 
d~ oturmuş binlerce geOC111 f'_' 
bınde çok derin bir iz bır•~,iS" 

Talebesi tarafından keJI ıtt' 
verilen "baba,, ismi ~e ~: 
yapılan bir mektep martıııd~ 

"Baba, sesine susar Y11 ~· 
Tanndan dileğimiz: )'BŞ& ~, 

b 1ı1e~ 
Beyti Ihsan Şerifin .;'!'~ ~ 

muhitinde ne çok ıevildi~10~~ 
teren canlı ve müheyiç bıt 
dir. 



. ...., Duhuliye Yoktur 
. . ~·:. ' .. .. . ,. .~ :..... .'),, .. / ~ fil 

Ademi iktidara 
karşı 

rrnobin 
Tabletleri 

· ~k~klerde tenasüli zafiyeti ve 
eı gevşekliğini· tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

['-;:F~atl 150 kuruştur. i 
~Vlet. qcmir yolları ilanları 1 
~Uda---------~---------------------------' hr nya - Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 Şubat 1935 den 

u~'ktır. Mudanya. Bursa mesafesi için; çocuklardan yarısı alm-
ere: 

b-/J' 

~C~d&.n 
o~ eı rı, 1 birinci ve ikinci sınıfta 
ÇGııc:' arın tonundan ..•• 126 

~~da.11 ~ın!fta. olan efıyaların to-
'~ \>a,D • • • • • • 84 
L. ..onla. ta· k . . 
~tı t §ınaca uzun cısını-
~- onunda 2 O t'lt· n •••••• 1 
h ·• tııiın1 . 
~ıtı "a.g erın tonundan ...• 294 
~ c'ı .0nla taşınacak ağır ve u-

ı 

40 
11 
30 

(Asgari 5 ton ücreti alınır) 

(Üç tondan fazla olanlar) 

111 
20 

~· •ıın1 . 
1
11' ""D erın tonundan .... 420 (Asgari 5 ton ücreti alınır) 

Q'} ""•On• • 
~ı \>e ıçınde ta§ınacak otomo-

~~i ,, .. ~sa.linin tonundan ... 294 (Asgari 3 ton ücreti alınır) 
ı ""ııı.on .. 
"e ıçınde taıınacak otomo· 

~sa.linin tonundan . • ·. 420 

~'Zla ll\alr.- . 
~at istasyonlardan 

~'-lılık iki bina 
tld,ı la.tada dört d"'kk~ l "k' 

ı \> u an ı, on ı ı 

il\ e ayda 90 l" . ti "k" b" lt 'tele ~l l kt ıra ıra ı ı ı ı-
\>ai \> 1 1 ır. Rıhbmlarm 

~\ı" e terakk· 
~ ı etınek üzere ol -

&Öre f" · 
t.-ı ıat kelepirdir. 

•, ata, l' ailan °Pçular caddesi Ka-
~f •oka.. d 
~tldj} i•n a. Kahveci Salim 

(Asgari 5 ton ücreti alınır) 
Kurut ücret alınacaktır. 

sorulmalıdır. ( 497) 

Esirgeme derneği
nin balosu 

Şubatın 28 ndc, Park Otel salon
lannda Esirgeme Derneğinin balo· 
su ,·eritecektir. Dühuliye bir lira, 
yemek iki liradır. Hem gayet güzel 
bir gece geçirecek, hem de bk ha
yır cemiyetine yardım etmiş oln- ı 

cak"'ınıı. 

HABER - Ak§am Poıtaıı 

Kirahk yah /~Ma111 rnı1~ııııııııı~ıı:mmıı -ıınııfü1"m P.~"KT•~a .. Çengelköyünde Kuleli cadde- -== f ·l-....,111111111ıııııan1ıııımııııuınınıırıa 
s"nde dört odalı kullanıt1ı müsta- _ Alafranga ve alatur ka 

kil bir yatı gayet ehven fiyatla YEM EK ve TATLI KiT ABI 
kirahkbr. Yaz ve kıt otur:mağa 
müsaittir. Bahçesi ve kumpanya 
suyu vardır. Görmek istiyenlerin 
ittisalindeki 79 numaralı haneye 
müracaatları .. (3820) 

PEKTORiN 
PEKTORiN 

- Okıürüğünüz mü var? 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bronşite mi tutuldunuz ? . 

PEKTORiN'den . 
şaşmayınız. 

PEKTORiN 
PEKTORiN 
Kutusu 35 kuruştur. 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 
Eczanesi, Sirkeci 

---[S.692] __ _ 

1800 lira 
Ev, tarla, ahır ve dükkan acele 

satılılktır. Yetilköyden yürürken 

40 dakika ara:ba ile 20 dakika 

mesafede Sofra köyünde: 

6 parça 40 dönüm tarla 4 oda 

bir ev bir dükkan bir dönüm iki 

kuy\llu bahçe 200 koyun alır bir 

ahır... Görmek için köy imamı 

Tahsin Efendiye müracaat .•• ------------

ciltslr. ıoo 

Hergiln pişecek yemeklerin ve tıtlılann hsıeslnı ve yapıhşlınnı 
bu kitıbda bulacaksınız. ~ Cıltlı ı 251 

kuruş • 
Satış yeri: f sıanbul Ankara caddesi ~o 157 

llllll!lıl•lllllllll--D1ıııı. Jnkıl:tb Kitabevi ... ~ 
:::::..-=::===:::::::::::m::::::::::ı====:=::ı:n:::=ım ıw a a:::m:m:ı::man~~ 

~ Doktor Ahmet Asım :: 

!!Ortaköy Şifa Yurdu!! 
i! Tramva11 yolu, Muallim Naci cad. No 115: I~ 
~i lstanbulun en gUzel yerinde geniş bir park orta-,mda her türlü asri i~ 

l:i konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kndın erkek· her türlü 5~ 
e·ı· hastalara açık hastahane. ii 
~! Yatak fiyatlan Dd liradan itl baren ll 
3: Doğum ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna ft 
ii l.ıenzer ameliyeler için hususi. fiyatlar, arzu edene fi) ut listesi n ii 
H brojUr gönderilir. Telefon: (42221) li 
::s ..................... ı•n:•••ı••••ı:ı•• ............... :: ............. ı··r::~······ı:· .. • .... ~-•--am :t.-................. . .... .... . ................. ............. .. ....... . ..... -.... .... .--

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en sallihiyetli bilginler; elile 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve ·~ok de§ erli bir kU
tUphaneye sahip olmak latlyoraanız 

Dün ve, Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Aboıie olunuz . 
Bu külliyata abone ol~ak için müracaat etmekte olan oku

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"636'', ikinci ıerininki "504,, kuruıtur. 

• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
~ide, barsak, böbrek 

(ı 
1 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci ıeri 
için "204,, kurut peıin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

düşk Onlilğtlne 

Fenni 
Korsal ar 

lstiyenlere 
ölçii tarif esi 
2önderilir. 

Eminönü 
lzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 

- Hangi seriye abone .olursanız olunuz, peıin alınacak pa. 
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar taı
radaki o~uyucularımızın adlarına yollanır. Poata parası alın
maz. -

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

~u çok değerli ki.illiyata abone olmakta acele ediniz. e lnüracaat. ( 3896) 

Satllık arsa ::::--~ ···-:::::· D ·:tt:==:::-·ı· .... r.···:::··· A Oktor-· .......... ·g 

ı Orcopu'oı · ı r aklitçilerden 
1 • k 
1 

..,a mınız 
~Mıııınnmnıu~ . (! . İstanbul dördüncü icra daire -ı l~rı ve vakıf icaresi ~ü§teriye ait-

Müracaat yeri- Yakıt Matbaaşı - Ankara caddesi. - İstanbul (! 
1 

• • C' 1 ~ .. • • • • , 

~ı· r 11Q~"Q' 1 İsmail ~ı 
PafQ ha.t • b ı· :: .. anesı ev ıyc :: 

fır 111utehQısıh U 
b ologq :: 
«l•1- • e - O •• t '" 0ıa.ı· perafeur :: 
~ 1 cadd • M ı: 

'ı>. l\\lllla.rad esı eserret ote-;i 
~fll'a a her .. ··~1 d •• , 
~!~at ikid gu.n og e ens 

~O:::::::;-._:n sekı7.e ka<!ar.:
2 ..... .::::::·~:::::::::::= 

Karagümrük Muhtesib isken
der mahallesi Eski Alipaşa cad-

desi 15 ada, 48 harita, numaralı 
1188,5 metre mürabbaı arsa ile 
Edirnekapı cadde3i Salmatomruk 

Kemankeş Mustaf apaş~ mahalle
si Sarraf sokağı 2ô ada, ve 146 
harita numaralr, iç!nde duvar taş-

ları sarnıç ve kuyu bulunan arsa
lar satılıktır~ isteklilerin idaremiz 

~5:'~~~~---·' veznesine müracaatları .• G·· " oz H k. . u.,.. .. e ınu 
~"1t. " Şukrü Ertan 

nkara cadd . ~u Üroloğ = Opera~ör .... 
q_ 'telef eaı No. 60 .- - Ô 
"C4!ı Rlinler~n: 22566 u Doktor Kemal zsan n ..... ~--rnacc;ca;n;e~n:d:ir;..· • .! .: Karaköv Topçular cadde.> i No. 34 :: 

I• •••••••••••• Tel f •1"~ı1r: •••••••••••• • --=•-••• ... •• e OD • ~ •-••••-•~ 

smden: tır. Arttırmada tahmın edilen kıy-
- Yeminli ehli vukuf tarafından metin bulunması farttır. 929 tarih-

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk tamamına (makinelerden ari ola -1 li icra ve iflas kanununun 119 un· 
mahkemesinden: rak) kırk bin beş yüz lira kıymet cu maddesi mucibince ipotek sahi-

Muhibe tarafından Fatihte Al- kesilen Boğaziçinde Çenkelköyün- bi alacakldarla diğer alakadarla
de Kuleli caddecinde eski 55 yeni rın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
49 49/ 1 No. lu kargir kemik, ve - gayri menkul üzerindeki hakları 
jetalin ve Soman f abrikaaı kazan nı hususile faiz hususuke faiz ve 

tay mahallesinde mukim ve ha

len ikametg~hı meçhul bulunan 
Seyyit aleyhine 934 - 1311 nu-

maralı dosye ile açılan boıanma 
davasının muhakemesi &onunda 

21 - 1 - 935 tarihinde botanma 
ya karar verilmi~ v.e olbapta sadir 

olan kararın tebliğini havi Hukuk 
Usulü Muhakemeleri kanununun 

407 nci maddesi gereğince ihbar
name mahkeme divanhanesine ta
lik edil.mit olduğundan bet ıün 

müddetle i!an olunur. 

yerile arsa ve depolar dairemizce 
açık arttırma auretile satılığa çı • 
karılmış olup tartnamesi 25.2.1935 
günlemeçinden itibaren divanha -
neye asılarak 11.3.1-935 günleme -
çine rastlıyan Pazartesi gü -
nü saat 14 den 16 ya kadar daire -
mizde satılacaktır. Artırmaya gir
mek için yüzde 7,5 teminat akçesi 
alınır. 

Birilanit vergi belediye rüsum-

masarife dair olan iddialarını 

müahet evraklarile birlikte ve 20 
gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu ai -
cillerile ıabit olmadıkça aalıf be • 
delinin paylaşmasından hariç ka -
lırlar. Daha fazla bilgi edinmek is
tiyenlerni 33 /266 dosya No. ıi1e 
dairemize müracaatları ilan olu-
nur. 
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Gümrüklerde ışı 
olanların · dikkatlJ1 
Tücea~ları ve komisyoncuları aU\katıındıtD 

tamim ve emirleri neşrediyoruz 
tt H" 

1 

iktisadi işlerle uğraşan okuyucıı· ı cin~ kadar tesçil edilen ve ~\ıı ı:ı 
larımızın istifadeleri iç-in gümrükler, laşmasına bağlı listelerde ya:e>11# 
maliye ve ökononıi bakanlıklarının felerden kontenjan istiyen &1 
tanıimlerini, kontenjan kararnamele- meler için yapdacak iş, BaŞ ;:ı,... 
rini, değişen ticaret a.nlaşmalannı kez Müdürlüklerine çekilenZ 

1 
tel 

her gün muntazarruın neşredeceğimi- günlemecli ve 5362 - 9 sıY1 1 

zi yazmıştık. Dün ilk defa koyduğu- zımızla tebliğ edilmişti. '5~ 
muz bu tamimi.ere bu gün de devam Bu günlemeçlerden sonra teııııl 
ediyoruz: dilen bu kabil beyannaroeJer~~,ıel 

Ruhsatnamesi olduğu için, muafi· : telimiz hükumetlerine göre 1~ 
yet emrinin tebliğine kadar resimleri · hazırlanması bitirilinciye l<ad ~ııl 
teminata bağlanarak geçirilen eşya • hibleri tarafından listelere sO ti~V 
nın beyannamelerinde, bazı gümrük- üzere herhangi bir sebcpl~ g:ıeı ~ 
lerce yalnız (teminata bağlanmıştır) yerek ellerinde kalan ve Lıst ·ıd~ 
denilmekle iktifa edildiği tetkikat ile kik Müdürlüğümüze gönde~~ğt 
anlaşddı: sonra beyannamelerini giiJllru ti~ 

Binlerce liralık altın külçelerinin tayyare Üe lngiltereye götürülürken yolda tayyareden dü.§ÜP 
kaybolduğunu, aonra fakir bir kadın tarafından bulunduğunu yazmıştık. Bu altın külçeleri gene bir 

tayyareye konarak lngiltereye götürülmii§, yerlerine teslim edilmi§ti1, Resmimizde kül~elerin tayymeden 
indirilişi görülüyor. 

Bu kadar bir şerh maksadı temin tirenler için ahdi kontenjanIB ·ti . çe~ 
etmiyeceğinden bundan böyle: tenmesi, dağıtılması ve gerı Jl~I~ 

A) teminata bağlanan para mikta· si hakkında şimdiye kadar ~0p 
rı ile bu parayı temin eden bankanın bulunan usüller dairesinde, ış 
adı, cektir. ..i 

elv 
B) Bu teminata karŞI kesilmiş olan 4 - Hususi takas muartt. 0ı~· 

1 Esnaf ve işçi ~ 
Marangozlar cemi

yeti kend.ini 
müdafaa ediyor 
Marangozlar cemiyetinden: 30 

Sonkanun 935 tarihli 1910 sayılı 

gazeteniz· n esnafa dair sütunun
da (Kutucular Marangozlar Cemi 
yetinden şikayetçi) ba§lıklı yazı-

2 - Geçen aene kutucular çar
tısmda bir yangın olmuş ve es
naf m dükkanları yanmıştı. Bunla
rın lrnmı küllisi sigortalı olup 
dükıkan aahibleri sigorta parala
rını almışlardır. Bunlar meyanın
da dükkanları sigortMız olup fa
kir olan kutucular, cemiyetimizin 
doıyesinde mevcut mektup müs
vadesi üzerine cemiyete çağrıla
rak kend:Ierine nakden yardım 

yapılmrştır. Ve buna dair mak
buzlar da dosyemizde saklıdır. 

3 - Bir dileği ve bir yardıma 
ihtiyacı olup (cemiyetim"ze her 
sene kaydını yenilemit olmak şar
tiyle) cemiyete müracaat eden bü 
tün esnafın her türlü iti görülür. 
Bunu her zaman isbat edebiliriz. 

Binaenaleyh mevzuubahsolan 
şikayetin yesin olduğunu bildiri
rız. 

Ağnları ve 
sıztları 

geçir~cek en 
tesirli ilaçtır. 

isim ve 
markaşına 

wtfen dikkat 

ayniyat makbuzu sayı ve günlemeci- önceki devxede yapılanın ayıtl 
nin beyannamelerde gösterilmesi bek· tır. 

lf.A~ 

Amerikan haydudlarının cür' eti dillere destan oldu. Güpegün

düz banka soymak, zırhlı otomobil ve mitralyözlerle aralanndtl harb 

etmek, onların ~k sık yaptıklan İ§lerdendir. içlerinde birçok da ka

dın bulunan bu haydud çeteleri son zamanlarda yeni bir kqilte bu· 
lunmuglardır. Erkekler gibi çalışmak imkanları bulunmıyan kadın 

haydudlar dizlerinin yukarısına ulak ağlatıcı gaz bombası yerle§tir· 

mektedirler. Bir hücum sırasında kadının ulak bir hareketi bu gazın 

yayılmasına sebeb olmakta, hücu· mu yapanlar kaçmak mecburiyetin 
de kalmaktadırlar. 

-----...-:- Beyoğlu İstiklal caddesi No: 26 

LALA 
Eski MULEN~U J salonunda 

BAYAN 

SAFiYE 

Ienir. 
Teşviki Sanayi Kanununa dayanan 

muafiyetlerde ayrıca ruhsatname sa
yı ve günlemecini de göstermek ge· 
rektir. 

N.Anıl 

l Qümrük ve I nlıi8a1lar 
Vekili Y. 

Adü Okuldaş 
5166 - 646 sayılı genel yazısına 

ektir: 

1 - Onanan bazı anlaşmalarla di
t!•r -•mlekei;ler mn.llarmn. ba.?;I kayıt 

ve şartlar dairesjnde verilen müesse· 
seleden Amerika Birleşik hükumet
leri menşeli malların, kayıtsız ve şart 
sız olarak bu müsaadelerden istifade 
ettirilmesi Vekiller Heyetinin 14-1-
1935 günJemeçli toplantısında 2-1858 
sayılı kararname ile onanmıştır. 

2 - Kararda denildiği gibi bir ta
kım kayıt ve şartlar mukabilinde şim
diye kadar diğer memleketler nesne· 
leri için verilmiş müsaadelerden ka· 
yrt ve şarta tabi tutulmaksızın Ame
rika Birleşik hükftmetleri mallarını 
istifade ettiriniz. 

3 - Bu hükme dayanarak konten
jan alınmak suretiyle geçirilmesi icap 
ettiği takdirde, gümrüklerce tetkik 
müdürlüğümüzden diğer ahdi kon
tenjanlarda olduğu gibi, usulü daire
sinde tahsisat istenecek ve alınacak 

ı cevaba göre iş görülecektir. 
N. Anıl 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Y. 

Adü Okuldaş 
1 - 20 Nisan 934 günlemecinden 

beri 9 ay müddetle tetkik edilegelen 
ve 20 kanunusani 1935 günlemecinde 
mer'iyetten kalkması gerek olan ltal
ya ticaret ve kliring an1aşma1arıyle 
ticaret mukavelesinin ve sonradan 
nota teatisi suretiyle hunlara müzey
yel olarak yapılan anlaşmaların 

17 -1-1935 günlemcçli ve 2 -1873 
sayılı kararnameye dayanılarak bit
tikleri bu 20 kanunusani 1935 günle· 
mecindenberi 9 ay daha, yani 20 teş

rinievvel 1935 günlemecine kadar u· 
zatrldığı Hariciye Vekaletinden bildi
J1lmiştir. 

2 - Şu hale göre, arahksız olarak 
İtalya malları 20 kanunusani 1935 giin 
lemeeinden 20 teşriniev,Teı 1935 günle· 
mecine kadar 1 en fazla müsaadeye 
mazhar milJet muamelesine tabi tu
tulacağı gibi bu müddet içerisinde, 
önceki geçen 9 aylık devre zarf mda, 
tatbik edilen hütiin muamelelerde 

Tanburi Refik, Kemal Niyazi olduğu gibi istifade ettirilecektir. Bu 
15 gündenberi "Grip,, ten rahatsız itibarla 16 - 4 - 1934 günlemecli ve 
olan Bayan SAFiYE iyileşmiştir. 5362 - 518 sayılı genel yazı ile tebliğ 
yarınki perşembe akşamından iti- edilen listelerde yazılı tarife pozis· 

1 

yonlarımn karşrlarrnda yazılı kon-
baren konserlerine başlıyor. tenjanl ·ı • tir 

(iılı ................................... ıımıı.......................... aryenıenmış • 
3 - 20 kanunusani 1935 günlemc· 

G.. ··k lnl ts' cırl umru ve ı 

Vekili y. ıl. 
Adil Ok" e~ 

5037 - 643 sayılı genel yazıyıı şf 
1 - 5037 - 391 sayılı genel 'r 

tebliğ edilen ve 3 - 1 - 1935 
meçli Fenlandiya ticaret anlll ~j 
nın 5 - 6 - 1935 günlemec~n~ 
uzatılması Vekiller Heyetinin yl 
1935 günlemeçli toplantrsındıı tıf• 
sayılı kararname ile onanın~ 

2 ..-. Bu memleket matı-~ 
edilen 5037 - 391 sayılı • ge.~eı'/. 
hükümlerini 5 - 6 - 1935 gu~~~ 
ne kadar eskisi gibi tatbik ed ..i 

'Jll" 
anılan genel yazmın 2 nci bOg ~~ 

·ıe•· yazılı kontenjanlar da yeıt1 • 11 ~ı 
den gümrükJcre usulü daire:l1~i~ 
vurulduğunda eskisi gibi Tet /ıı 
dürlüğümüzden tahsisat istiY.~,Uf 
lacağınız karşılığa göre iş go,ııl 

N.A f 
Gümrük ve lnhisarta 

Vekili f• ı11 
AdU OkıJ~JJ 

Kliring esasatı dahilinde~~~~ 
1erde mukavelelere bazı ~~l~ 
derci hakkında Maliye Vek-~ . .,ı/ 
alman 22 - 1- 1935 g~-a 
<Muhasebat Umum Müdürl11J,# 
çe), 1306 - 62 sayılı yazının 
bağlıdır. ele 

Miinderecatına göre ırıu:ıf11 
pılmasını dilerim. •ttt 

cet: ıof 
Gümrük ve /nl:i3"' 

Vekili l'· 

1 

1 Müsteşarı td~ş 
Adil Okr' ·~I 

etı ~ 
Ecnebi mem1eketlerdeJI ~de~~· 

eşya ve malzeme bedelle:,~ ııe~r1 
ring esasları dahilinde 0 eted'' 
için mukavelenamelerine 11,ı~ 
klering esaslan dahilinde yıı ~~ 
m gösterir şekilde kayıtı::ı:ı tıt'.1~ 
makta ise de alınan malla ,

11
e 1 ~ 

nin hangi memleket kledıtg~. t" 
edilmek suretiyle ödeneceg~el 
edilmemekte olduğu gibi dıl~il~ 
paranın klering esasJafl 111~ 1 
Cümlıuriyet Merkez Baıtkııs ı-o~~ 
rılacağına dair de bir şnrt llllı:r p 
yarak yalmz ·Merkez ~~tı 1'ıtf11~, 
ğince ödenir- suretindek~ J11ıl ~ 
iktifa edilmekte bulundllgıt 11ııı;ı 1 

lenamelerin tetkikinden a .. ( 
tadır. :ıa~il p 

Jl'l"~-ıı" Bu hal tediyede baıı Jdtl~ d• 
zuhuruna sebep olmakta. d~ ııili~ ,. 
badema klering esasl:ı.rı ~ııı1'u,;~ 
diya t icrasını müsteJzınt 0 ~11• v 
lacak akitlerde bahsi geÇ;:ıııİ~ t' 
rm mukavelenamclere -~e d:Jfı:ı ~I 
ittihaz olunmasının aJııkıtbtJ~·ıı' 
mir ve tebliğine müsaade 
sını dilerim. oakt1"

1 

al . e 
ıU ıY tı 
F. AğrO 


