


Şükrü Kaya 
Tedavi için Avrupaya 

gitti 

ŞQkrll Kaya 

Uzqn zamanclanberl rahataız bu
buaaıa lçitJeri Bakapıma Şükrü Kaya 

din tedavi :maksa"le Avru,.ya ıit. 
Jatttir. 

lçhakanlıfmuıı senelerdenberi bü 
,... b1r maharetle rdare eden Şükrü 
ıra~, nkm bir J.&manda n tam 
bir sıhhatle vazifesi başına dönmesini 

HABER - '.Alişam poıtasr 

Maliye tahakkuk şubelerinde1 Ku°:ı~:c~~d~unet 
yolsuzluk meydana çıkarıldı Boksörkadmla 
Birçok memura işte el çektirildi daha birçok r;j 

pürüzlerin de bulunacağı sanılıyor 
Maliye müfettitleri aon günler

de bir ihbar üzerine Beyoğlu mali
ye tahakkuk müdürlüğünde yap· 
tıkları teftiıler neticesinde mühim 
bir yolsuzluk meydana çıkarmıt • 
lar ve müdür Tevfik Demire itlen 
el çektirmitlerdi. Devam eden tah
kikat daha birçok yolsuzlukları 

meydana çıkannıı ve bu suretle, 
Beyoilu maliye tetkiki itiraz ko
misyonunda mütehassıs Sacide de 
isten el çektirilmiıtir. Daha birkaç 

memurun da ayni akibete uğruyn
cağı söylenmektedir. 

ihbarı yapan zat hük6metin 
muhtelif maiazalardan alacağı 

yüz binlerce lirayı yukarda ismi 
geçen adamların kırk, elli bin li
raya indirdiklerini ve bu suretle 
hazineye büyük zararlar yaptıkla
rını söylennıtir. Müfettitler tah
kikata devam etmektedir. 

luklar olduğuna dair bir ihbar ya· 
pılmııtır. Bunun üzerine yapılan 
tahkikat ihbarın doğru olduğunu 
ve büyük bir muamele vergisi ka

çakçılığını meydana çıkarmııtır. 

Mesele müfettişler tar:.fından İs

tanbul maliye mürakipliğine bildi. 

rilmit ve mürakip de ite el koya

rak tahakkuk muavini Arif ve mu-

Müfetti9lere ayrıca, Yenicami hafaza memuru Hikmete itten el 
maliye ıubeıinde de bazı yolsuz- çektinniıtir. 

lsviçrede siyasi bir cinayet 
---- ~ • ~ ~ 2-2~ ~ ~ $"'t ~ --

Bir Yahudi fedai 
Dindaşlarına yapılan zulmü protesto için 

Bir Hitlerci reisi öldürdü 

Fethiye 

Dün akşam "Kumkapı-Gtinef,. 
bünde kadın boksörler şerefine bir 
ziyafeti verilmiştir. Kultibtla ye 
diği bir caz davetlilere gUsel par 
çalmış Bayan bokaörlere madal 
verilmiştir. Zeybek oyunlan ve bir 
numaralar yapılarak davetlilere 
güzel bir gece geçirtilmiftlr. 

Yarına akşam 
lstanbul radyosun 

halk şarkılan 
başlıyor 

Matbuat Umum mUdürln ..... 
müsaad~i üzerine )'&na akpm 
tibaren lstanbul radyosunda 'l 

Cenevre, 4 - Davoataki Nazi 
Reiai Gustloff YuıoalayYalı Da· 

Habeşistan iş gllderl vid Frankurter admda bir yahudi 
ita 1 va n tarafından öldürülmiiftür. 

ıe.enm ederiz. lanna kartı yapbklan zulümden 
münfail olarak bu cinayeti itledi
iini söylemiftir. Nazi reisinin ad
reaini de telefon rehberinde bul
duiunu iliYe etmittir. 

tün Alman konsoloıhaneleri bay
raklannı yarıya indirmiılerdir. 

Hitler, maktulün karııına bir tazi
yet telgrafı göndermiıtir. 

racı 06man Pehlivan Ttlrk halk 
valan çalacak ve söyli)'ffektlr. 

Osman 'Pehlivan Ankata 
sanda halk ttirkillerinden tok 
örnekler verdiği için kendisinin 
bul radyosunda da halk havaları 
ması münasip görtilmtiştür • 

propagandalarına Katil iıticvabmda hiç birce-
. cevap veriyor miyete, hiç bir teıekküle mensup Bu cinayet bütün Almanyada 

teeuür uyandırmıt, lsviçredeki bü-

Alman elçisi de bu hadiseyi Is· 
viçre hükumeti nezdinde protesto 
etmittir. . Memleketimizde bulunan Ha- olmadıimı, ıırf Nazilerin dindq

lİefi•tan 'İf pcleri Markoı, ltalyan ...... j. 
- Habet ihtilafı hakkında bir ga- stanbolo bahara lsvlçrede bir 

Hltlercının 
öldürülmesi 

üzerine 

-·············· .... ···--------··-·- .......... . 
işten çıkardığı 

için 

Osman Pehlivan şimdilik .hal 
bir defa radyoda cuma akpmlal'I 
kizden sekiz buçuia kadar çalacak 

Radyoda bu kabil neşri)'&tıD 
de daha ziyade arttınlmaaı etnlf 
bazı tetkikat da yapıldığı söylea• 

zeteciye söylediği ıözler arasında, emanet eden 
Habe.fleri6 vataalannı ~nlarmın Kara kış ç·ınde 
aoa daıuluma kadar mudafaa e- Hamalbaşının kUprD 

ttstOnde boğazını sıktı 

dlr. 
lstanbul radyosunda ala 

kalkmadan evvel alafranp ile 
turka çalınıyor ve alaturka • 
nwbro Pl'Q.Cta ında ok yer tut 
a u. n ı.. ........ cı .. ~~m. rtrfPr. .. ~Jf 4ffW..._ ... 

decekle~ .ay~ ~e ltalyanla- meşgul 
nn Habefiatan aleyhinde )'aptık-
lan propıi( ... 11 ,....,. llnetia- lMaah ........ ha~ alael.aiiı
tamJaki eearetten bafıseden bir 1- meslnden halk sevinir lc8nrOrcUJer ' 'c 
talvan riıalesini te.ıilcit etmi .. tir. oduncular kan ağlarl(en Amerikaiiın 

~iPMWR X.Ud4' baıwı!a 
lia.O:i~ u;tt;;:· ..ljm Sll~!~"t~r-

rü üzerinden geçerken bir adam 
ansızın arkasından taarruz etmif, 
Hakkının boğazını ııkarak yere 
yatırmıı ve bqına vurmaya batla
mııtır. 

J :r bir çok yerlerinde soğuktan yüzlerce Berlin, 6 - HükUınet aayri 
muayyen bir zamana kadar Ya
hudilerin kültüre dair her türlü 
faaliyetini menetmiftir. Relllli 
bir teblij bu kararın lıviçrede 
öldürüfen Hitlercinin ölümiyle 
ali.kadar oldujunu ve bazı ha • 
diıelerin önünü almağa matuf 
olduğunu bildirmektedir. 

olan halk «lrktilerlne ve ıMled 
hemen hiç yer verilmiyordu. 

· Bu arada demiftir ki: kişinin öldüğüne dair haberler gell. Yapılan tetkikat neticesiDCle 
musiki.si arasuıda ıöeterllea 
Türk havalarının içtimai, milll bit 
dise karş1Sında ortaya çıkmıt 1 
eserler olduiu anlaşılmış. rad1od' 
havalarm çalınması mliaiadeıd 

- ltalyan hükiimeti bizi 111Çlu 
ıa.tenne\: içiıi milyonlar sarf et
mektedir. Sanki· ltalyanlar bize 
d~fil, Liz ltalyalıla~a saldırmııız. 

Biz ltal,anın faıizm idare al
tındaki dahili ıiyuetini anlatmak 
üzere 1Jili1erce rili.te bubnp da
lttmaP, parUız1tktan dola11 im
klıi tiulaıinyorm. Fakat. impara
toruJ;1111ZUn prenıliii zamanında, 
kendine kartı 111ikaıt yapmak q.. 
tİJ9D bir vatanclqı müthit bir ö
ltblile lldtlrclQG iddiaama kartı 
itbu etmek Ye bu ıibi Jalanlarm orra,. atdmuma mani ohnaia 
sal ... k laaldDmızdır. 

S-. Habetiataa, kendi hi
ldllilldtin al.,hindeki iftiralara bir 

~e ~üzere bir 

..._... netrederek, 31 teırinienel 
1926 da M. Maaoliniye ıuikut ya

pacalmdan filphe edilen 16 yaıın
dUl çocuiun hikayesini nakletse 
ne diyecekler?,. 

Perlkllnln katlllerl 
Evvelce serbeat 
bırakılanlardan 
lkl•I yeniden 
yakalandı 

Geçen ıene Silivri kapıda öl· 

dtirillen bahçnan Periklinin katili 

olmak suçuyla zan albna . alınan 
birkaç kiti aleyhlerinde kat'i bir 

delil olmaclıtından serbest hıra · 
idmıılircb. Z&bıta, altı ay enel 

itlenen bu cinayetin J)e!ini hırak -

maN!f Ye tahkikat neticeainde ev

..._ *llıeit bll'&kılmtf olan koru

cu Seyfi ile Silivri kapılı Ali 
Rızayı tekrar tevkif etmiftir. 

yor. 
-Bugün de Çiıİdenve- Japonyadan 
gelen telgraflar oralarda senelerden 
beri misli görülmemiş şf ddetll sofuk
larm baş1adığmı bildiriyor. 

Berlin 6 - Y dmdi mehafili 

Biz yazı getirdik derken galiba bu 
gidişle, Amerikada başhyan kış J a
ponya, Çin falan derken döne döne 
Türkistan, Efıanistan, lran yoluyla 
yaz ortasında bize de aframaJI ihmal lıviçrede bir Hitlercinin öldü -

Etraftan zabıta memurları ye
titmif, mütecaviz adamı yakala
mıılardır. Gatatada tarap iskeleıi 
hamallarından Hüseyin ismindeki 
mütecaviz, hamalba!ı Hakkıyı ev
velce kendisini işten çıkardığına 

kızarak dövdüğünü itiraf etmit· 
tir. 

etmiyecek. Bugünk6 hava bozukluğo. riilmesini takbih etmekte ve 
nu tabiatile kı~ saymak kabil değildir. Yahudiler aleyhine yeni hadi -

Tokyo5 (A.A.) - Elli 11ldanberi aelerden kıorkmaktadırlar. Liman tarife 
komisyonu 

Vapur biletleri ve 
tahmil tahliye 
ücretlerinde 

tenzilat yapıyor 
Liman Tarife komisyonu dün De· 

niz Ticaret müdiirlfliiinde toplanmış
tır. Toplantıya Şirketihayriye ve A

Türkofisin merkez tütün servi- kay mUdilrlerile Liman ve nhtım şir
tinin muvakkat bir zaman için Is- keti müdürü, Tarife ve Muhasebe mü
tanbuldaki ıubede çalıımasına ka- dürleri, Ticaret odası delegeleri işti-

görlllmemi§, çok şiddeUi bir kadırtı- •• .. .... _. ________ .. 

DUi, orta ve prbl J•PoDJ&da dün-

daberi ıamd•• .urmeldedir. Ticaret odaaına 
Sancba:y 6 (A.A.) - Çinin fima. k. t• · ı · ? 

Undeki Mtiin ıımanlar •e uet1mıe ım ge ırı ıyor . 
Tlentaln n Çef11 llmanlan budan tı-
kaıumttır. ıs 111c1anbericHr bu irilikte iktisat vekAletı 
bu Jltnalan slrilmemiftlr. Buzlar memurları arasın
bütun bu ln)'llardaki ıemldlltl tehdit da deQişiKlikler 
etmekte ve ıtl~leştlrmektedlr. Bir çok 
gemiler sakatlan1111ş olarak bin müş
kiil!t Jle Şangba:y limanına clofru geL 
mektedirler. Diler bir ~ ıemller de 
Taku ile Çefu arasında sdofıp blmıt-
1ardır. 

rak etmişlerdir. 
rar verilmittir. Komisyon bOtün tarifelerde ten-

Türkofiıin açık bulunan Mer- zilat yapılabilmesi için tetkikat yap
ıin ıubeai müdürlüiüne Samıun maktadır. Toplantı yann da devam e
ıubeai müdür muavini Muammer decektir. Dünkü görüşmelerde Haliç 
tayin edilmiftir. vapurları tarifesi olduğu gibi bırakıl-

Kırtasiyeciliğe 

mıştır. 

Anadolunun h•r köyünde hail' 
küleri söylenmektedir. Koıuıe 
var muallimleri Anadoluda bir k.af 
ta seyahat etmişler ve bine yakı• 
türküsü toplamışlardı. 

Anado1udaki 44.000 köy gesiJI'. 
halk türküleri tamamen top 
bunlar bir kazanç olacaktır. 

Piyanodan maada diler bld' 
Jetlerle halk türkülerinin çalı 
sinin bbil olduğu aöylea111~11 
Meseli ut, keman, tambui ve ....
larla halk tflrkOleri çalınabilir 
liyor. 

Tamburacı Osman Pelali 
maada Anadoluda halk t1r1dlll 
yen ve çalan bir çok Jdmaeler ol 
bunların ıetirilerek radyoda ~ 
killeri söylemesi imklnıntn 
dtışünilebillr deniliyor. 

Bu yapıldıfı takdirde ra 
programı zenghalepdf oıaoll; 
ve yeril halk tilrkilleri ra~ 
yicllerinin kulaklanm o 
Nitekim bütün Anııpa ra"'-.,--.... 'lir~,,,_ 
halt tiirktileri ve mllU .. ....., 
yer tutmaktadır. Ne kadar kAğıt 

sarfetmlşlz ? 
Bundan batka iktisat Vekile- mııtır. Şirketihayriyenin itirazına rağ 

men bu şirketin ikinci mıntaka ücr.ıet-~ 
tinde de bazı detiıiklikler yapıl- lerinde bir tenzilat yapılacafı zannı Suikast 

lzmitte kurulan kiiıt fabrikası mıt ve ba meyanda lıtanbul Tica- kuvvetlidir. JI 
münuebetiyle yapılan tetkikler, ret Odası umumi kitibi Cemalin Komisyonun Liman ve Tahmil ve m&ZDUDl&nDI 
dey)et dairelerinin 1934 yılı için· vefab üzerine açık kalan yere da- tahliye ücretlerinde mühim bir tcnzi- muhakemesi 
de aarfettikleri kırtasiye eıyaaının bili ticaret umma müdürlüğü kre- lat yapmak istemesi de Liman ve Rıs- Bugün deyar-. 
3460 ton oldaiunu ıöstermiıtir. eli müdürü Cevat Nizami tayin e- tım tirketi tarafından itirazla karşı- edecek 
Bunun 2465 tonu matbaa klfıdı, difın:..:... lanmıştır. Buna rağmen ücretlerde 

........ hi.iyük bir tenzilat yapılacaktır. Bun- Ankara, 6- Suikast ·~~~ 
217 tonu mukana, 383 tonu yazı Jatan'bul Yüksek iktisat ve Tica- dan başka ecnebi vapurlarından alı- sine bugOn devam edil~ 
kağıdı, 395 tonu da bez ve diğer ret mektebi müdürü Nihadın d!l nan bazı ücretler kaldınlmıştır. leden evvel yapılacak ııaff 
kırtasiyeden ibarettir. dahili ticaret umum müdürlüğüne•------------- dıprıdan ptirllea W ~ 

Tetkikler, 2465 ton kiğıdm yal· tayin edileceği aöylenmekt~dir. De Şehir mecllsl necek, öf leden sonra ela• 
aleni olarak devam ed~dt· 

nız 1555 tonunun lıtanbul mmta- niz yollan itletme, i'1de acılacak o- Şehir Meclisi bugün saat on Bu alent celsede midd 
kan içindeki dairelerde sarfolun-ı lan müdilr muavinliğine Naki ta-ı dCSrtte toplanarak encümenlerden iddianamesini oku)'&caktır• 
cluiumı meydana çıkarmqtır. Jin edilecektir. gelen evrakı tetkik edecektir. ------.-.-....-
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~iişüffi: 1 

laeş seneDDk 
kültür pl6no 

.Devletçi memleketler, bet se- JI A v J v d . 1 t b il l 
.. ~'::ı'~y~!~~:~1~:;~:~i!:~ ı;v~eger sauelJag ıge s an u u ara 

İr olacağı. aaha y~lnrz mad- neler yutturUlJOrlarmış ' ltı.ınııar değıl, aynı zamanda • 

~ ıubelerdir. S d ıı1Ct 1 B n, t 1 • 
Niçinbeııenelikbirkültürpla. a eya~ ara şun ar ~arış oro ayoırmuş • 
~:~aad ın?d ... kt 

1 
Zeytinyağı tortusu , patates ezmesi, · peynir 

snı an ogruya me ep er 

llıı, mektepten evvel ve mek- kırpıntısı kaş· er peyniri kazıntısı kalafatta 
ıonra okubna meselelerini ' v ' 

.. yazımızda meakUt geçe- kullanllan barsak yagı ! 
Telif eserlere de temas etme
Yalnız bir §Ubeyi el~ alahm 

1le tasavvur ettiğimizi söyliye-

~imiz: Tercüme itleri .•• 
~ lcıımı, nisbeten basit §ekilde 

rirer telakki ediyoruz. 
· 8e, senelik kültür planı muci

. niçin ıöyle hareket edile
Ilı: 

1\ ... 
vtıer bütün dillere tercüme e-
• 

ugari elli klasik ve öğreti-
"eri birinci adrm olarak türk
' de çevireceğiz. Fakat, bunla
ilk nöbette hangileri olmak li-
teldiğini bir taaarhyalrm. Bu 
' kendi mütehasaıslarnnıza 

ij~ ettirmekten maada, diğer 
~ ller üniversitelerine de gön-
·11p: 

•c 

· t ......... ~Jk nöbette §U klasik eserle· 

Belediye bundan bir müddet 
evvel ıehirde çok miktarda kan · 
tı'k yağ satıldığını görerek bu yağ. 
ların halk tarafmda.n tanmabil • 
meıi için bazı tedbirler almaja ve 
mesela yağların boyanmasına ka· 
rar vermitti. 

Belediyen:n bu hUı1ulla yaptı· 
ğı tetlrikler. karııık yağ ticareti · 
nin tehirde tahmin edilemiyecek 
kad-ar gen'ş bir mikyuta ahp yü • 
rü.:füğ';nü ve akla gelmiyecek 
maddelerin yağ'ara kanıtığmı 

DU.kkAnın 

kepenklerine ~arpan 
otomobil 

gö&termiftir. 
Şehirde satılan aade yağlara 

zeytinyağı tortusu, patates ezme • 
ıi, banak ve İç y.ğlan, peynir la
rmtnı, ka~ar peyniri kaımtııı si · 
bi nisbeten zararsrz olan madde · 
}erin bntmaaı bertaraf, deri 
fabrikalannda ve kalafat itlerin. 
de kullan lan ve mahiyeti mefkU.k 
barsak yağlariyle iç ya~larmm 
ka··ıftı ılmasyle h:ısule gelen bir 
takım madde!erin de vasi mikyas· 
ta yemeklik yağlara katıldığı an -

laşılmııtır. 
Zel tinyağlann iç"ne de pamuk, 

susam, bezir yağları k:arıştırdmış 
olmakla beraber bun!ar ni'll>eten 
ıaf bulunmuttur. 

Dai:ni en ümen bu yazların di
ğerlerinden farke :lilmesi idn "ha. 
vaciva,, ile b:)yanmasma ka· ar 
vermi<>tir. Bu madde yağlara tu . 
run:i bir renk vere:-ektir. 

Şimdi Şehir meclisi m'"Ddye ve 
iktisat encümenleri meseleyi tet . 
kik etmektedirler. 

Yaraladığı adamı 
evine götüren şolUr 

aranıyor 

Numarası tespit edilemiyen bir 
otomobil dün Riz&paf& yokuıun

dan çıkarken Feyzullah Netet iı· 
minde bir adama çarpmıı, yarala· 
mı,tır. 

·3 

1baA&ı~ 
ı~~? 

Ziyan olan 
balıklarımız 

Velid Ebüzziya, Zaman gazetesin
de, Palamutlann 20 paraya inmesi~ 
Jen ve denize · dökülmesinden elemıe 
oahsediyor: 

Bir lsoeçli, blr Norveçli, bir lngı. 
lu oega blr Yunanlı, yani ixıfl~ de. 
nizci milletlerden bir fert latanbulda 
birkaç sene oturaa da balıklara karıı 
yaptığımı~ bu kiilranı nimeti g6ru 
belki teeuüründen kalb •eldemae •i
ragıp öteki dün11a11a göçerdi. 

Dedikten sonra, belediyeye dönüyor: 
Meseld latanbul beledlgnl her u

ne denize bu balık dökme lıôdlac11lM 
fQ}ılt olmaktadır. Batta yalnız ,alıll 
olmak değU, çok defa bu lfl blzzat 
kendial yaptırmaktadır. Şu lıolth be
ledige, me"simlnde fazla çıkan balık. 
lan ziyan olmaktan kurtarmak için 
ne yapıp yapıp tuzlama, salamura oe. 
ya konserve flGptırmak çarelerine baf
vurarak biraz da para sarletmdl N 

tef/d.ldt yapmalı tkğU midir? 
Vah zavalb latanbul beledlyeet.. 

Ba it de mi sana havale edildi? .. Sen 
ki. öbür vazlf elerlnl bile yapamıyor. 
san .• 

Bereket versin ki, BayVeUd, daha 
pratik bir çıkar yol bulmuı; Balıkçı. 
lık Enstitüsüniln ba işi berine alma· 
m-

BUe öyle gell11or, ki bu (ErutUIJ) 
nlln baflıca iflerlnün biri, balık tut. 
manın ıslahı dejU, bilhaua tutulan 
balılclann muhalaza edUe~k denize 
döldUmalne mdnl olmak ldzungeUr. 

Diyor '-e çok haklıdır. 
a~urne ettiriyoruz, planımız 
~ b;ludur?,, diye fikir soralım. 

e P!in, kat'iyet kesbetsin. A-
1~. r'ldyo ve bütün gazeteler va

3992 numaralı otomobil bu aa
bah Galatada Domuz sokağından 
geçerken Aleko Dimitrinin 11 nu
maralı dükkanına çarpmıf, ke
penklerini hasara uğratmııtır. Şo
för kazadan sora otomobilini sü
rerek kaçmıfbr. 

Beledlyeoln işleri 
yolunda gidiyor 
Belediye mürakipleri belediye

nin tahsil ıubelerini ııkı bir kon
troldan geçirmi§lerdir. Bu arada 
yoı vergisinin tamamen toplana· 
madığı, buna mukabil Anadoludan 
gelip otellere inen bazı kimseler. 
den de yol parası alındığı anlatıl- Otomobil ıofarü kazadan ıon- * 

~J'le ilin edilsin: c2149) c•so•> 
mıtbr. 

Dün tubelere bir yayım gönde
rilmiı, görülen bu noksanlann ta
mAmlanması bildirilmiftir. 

ra ~~~~ oto~biline almıı, Ka- Zurnada peşrev 
rarumrükte Kuçuk ıokakta 18 nu- _ 

it? ~leri tercümeye talip kim- --------------ı 
! Belediye Avrupaya 

maralı eve götürüp bırakmııtır. ve Yunan 

ll ll'ılf\.afık namzetlere, tavzif talebe gönderiyor 
!it lnU...laak.a Jıalintll'! hu :. ··- ne~ed1ye :J.>0 sen•ınae tasan 

Y arabru vaziyeti ağırlaıbğı i-
çin kendisi biraz ıonra Gureha Sftyasasa 

~ ~· ıa~ffi}" zaten vadettig"i 
~f I ni dersi almak üzere A vrupaya i 

a... • at ar var. O para da bu e-,.Je.; ki talebe gönderecektir. Bunun i- ' 
en fazla muvaff akiyetle ba 

l b çin yeni bütçeye bet bin lira tahsi-ara ta is clunur. 
:{. .v. ~ ıat konmuttur. Kapı önünde dayak 

'tabi ·ı Beşiktaşda bakkal MMtafa ile 
~ilt 'tı e, yazdıklarımda çok Si il vrl - Edirne yolu ortağı Hüseyin ve Muiz dün gece TU-

~ ~~ardır. Belki m·•snbaka usu- İstanbul - Edirne yolunun Si- nelde şoför Şemsinin evine taarruz 
le •ıte ıökme.ı. O, batka me- livı iden hududa kadar olan kısmı etmişler ve bir bahane ile dışan çağır 

... F k h 

laaataı..nesine kalclındıaıttır. Ka
zayı yapan ıoför aranmaktadır. 

Avrupa ekspresi 
gecikti 

Angeata ile Seli.nik arasında ıu 
bastığından bir ara münakalat 
durmut ve bu yüzden bu sabahki 
Avrupa ekspresi iki buçuk aaat '>'d a at, mu akkak surette çok bozuktur. Bu kısmm asfalt o- dıkJarı ŞemsJyi kapı önünde fena hal-

' ıeti k de dövmüşJerdir. yoldan kalmıştır. ~i ı~ rece §ey, tercüme eser· larak yapılmasına karar verilmiı, 
P 'n d · · d C 1 k ld &e aıresın eyapmaktır. yenibütçeyetahsisatkonmuıtur. am ar ırı 1 Clballclgarafabrlkas 

~,!. lenelik lriiltür planı... Fındıklıda dere içinde oturan sa. 1 

d~I\ ~illin esaslı yeni umdelerin- Suriye ile ticaret bıkalı Ihsan Kabataşta Mehnıedln inhisarlar idaresi Cibali cıgara 
ti bu olmalıdır. kahvesinde Ahmet ve Hüseyin ismin- fabrikasını yeni makineler ve te-

fYI. NO\ anlaşması de iki kişi ile kavga etmiştir. Bu sıra- ıiıatla takviye etmektedir. Bunun 
'J' Öğrendiğimize göre Suriye ile da kahvenin camları kırılmıştır. Ka\'. için bu eski fabrikada yeni bazı 

•~.. arlkat~ı ı ar memleketimiz arasında bir ticaret gacılar yakal:tnmıştır. ··h' tad'l"t 1 k ~il y • mu ım ı a yapı ma11na arar 
1Ddakl yazıların anlaşması yapılmasıiçin bugünler- Mısaflri dövmüş verilmiştir. Bu tadilat on bin lira-

~L- asi 1 de Ankarada görüımelere bqla- Beşiktaşda oturan Raşit, Akaret- ya mal olacaktır. 
~ S S nacaktır. Müzakereyı· Suriye na- lerde Muazzez apartımanının Yukan it.' - on günlerde mat· katında oturan Nigarm evine misafir _b_l_k ___ l _d--k--,----
~~. lll4!JnJe1,ette ta11ikat ve ü - mına Fransız elçisi yapacaktır. gitmiş, kapıcı Mehmedle kapıyı a~ıp 8 e\7 n e OD er&OS 
-.~~liik faaryeti hakkında ha- Suriye son zamanlarda dıı ti- kapama yüzünden kavgaya tutuşmu~. Eminönü Halkevinden: 
"J. ı:J~t görülmektedir. Bu me- caretimizde mühim bir mevkie sa- tur. Neticede Mehmed, Raşidin sol 7. 2-1936 cuma günü saat (17 
~-::la elde edilen doğru hip bulunmaktadır. gözilne yumrukla vurarak yaralamış- 30) da evimizin Cağaloğlundaki 
t. l&ftt tud0r: ---,..-a_r_p_ı __ c._t_ı_l_a_r---

1 
tır. ka. .,,, " merkez salonunda Bay Agih Sır-

~ lnınuaani 1936 d 1 kT ~ ..,,. ... m w r Ç 3 rp ı.I rı Levend tarafından rSan'at ba-
~ ""'heriı· a s 

1 ıp· 4216 numaralı Halilin idaresinde- Üsküdarda 40 numaralı c\'de otu-
f ~ ı Ahmet isminde biri . !ld boş kamyonla 53 numaralı tram,ııy ı·an Beyazıt mebusu lhsanm 14 yaşın. hisleri, roman ve hikaye) konulu 
~>'et• .en memnu olan tarikat arabası Dolma bahçe sarayı önünde daki hizmetçisi Nazlıya mangal kömü. bir konferans verilecektir Bu kon 
~ ı..t.;:tnı deft.nı ettirmek için çarpışmışlardır. Tramvayın camlan rU ~rpmış, Nazlı baygın bir halde feranı için çağrılık yoktur. Bütün 
~ \~ ha.her almarak kendisi kınJmış, başka bir kaza olmamıştır. hastaneye kaldırılmıştır. yurtdaşlara açıktır. 
\it ~!arı hakkında uıulen 
\..fi~ Yapılmq ve aramlar- [ • 

'dcteı t>ir Na.l_qllik .ta~ika.tinin _Q E H R J N D E R D L E R ı• ]" 
~ .. tek ide gı.ılıce ıhya. """i' . 

~ ~ tldııı tesbit edilmiıtir. • 

~~~Outarikatiçintemas B ı d• • • d•kk t •• •• f ~lili~~edebuhınduğu,d=ğer e e ıyemızın 1 a gozune . 
~N lerde de alakadarlal' • 
~~it icaplara tevessül Şehrin ziynetini teşkil eden büyük camiler gibi abi- Hele bunlardan bazıları o derece berbad hale gel. 

• delerimizin n eski Düyunu Umumiye gibi büyük binala. mişlerdir ki Üzerlerinde otlar değil, ağaçlar bile çıkmağa 
l s..ı. &lev.lldl"erlf rımızın yakından hali bakılmağa tahammül edilemiyecek başlamıştır. Bunu görmek istiyenler Fındıklı camiine 
. 't ~Sel ~ kadar kirli ve çirkindir. Senelerden beri bunlann dış giderek seyredebilirler. 

'"•'llo. .-.. Cam.iinde 9 Şu . Varsın belediye gazetecilere izahat, beyanat, malO-
~ cephelerinin temizlenmiş olduğuna ihtimal veremiyoruz. 

~ . lünü ög"I mat vermesin. Fakat bu hali hiç bir zaman ı;ehlr işlerine 
·~ e namazını Yosunlar, otlar vesaire bunların cephelerini kı"rden sı'm--evlit ku d lakayt kalmasını icap ettirmez. El'kafla elbirliğl ederek 
~ o nacağın an siyah bir hale getirmiştir. ~ bul bu gibi abideleri ve binalan temizletmeli, be.razlatmah, 

tmmasmı rica Bunun neticesinde hunlar:, uzantan bakıldığı :ıaman bulundukları berbat "aziyetten kurtarmalıdır. 
insana bedii zevkden zi}ııde bir merhamet hissi uyandı- Bu yapılı\.rsa şehir şaşılacak .d1recede güzelleşecek 

SultaMelimli Sa:bit rıyor. -re açılacaktır. 

Beklden Amerika .. prabet1-
memleketi,, diye ntefhurdu. Şimdi dfe 
Abidin Daver, Yananistana ~Urprlz.. 
ler kazanı,, diyor. 

Son intihalxıtta Venlzelos partld 
ktuanuıca, kendi undiml:e fÖ11le dll
IJÜnmilfUlk: Anlaıılan ihtiyar Giriall, 
halk arasında, ekaerlyeti lıai:ımlf. Fa. 
kat geçen sene iktidar mevkllnl iıgal 
eden partUer ifl gürültüye getirip hal· 
kın reyini izhar etmesine meydan oer
mlgorlar11Uf. Bunz.ın üzerine de Veni. 
ulos hakkını müugallibenln elinden 
kurtarmak için, biricik çare olarak ı.. 
yana müracaati dilfilnmlif. Fakat, hl· 
:im Kuzguncuklu diktatör bu uyanı 
baatınnq.. Venlzelomn eberifdl Aa. 
iz olduğu da ancak, ıon intlluıbaUa 

anlQfılabUmif. 

Abidin Da ver, Yunanistandan her• 
gfin bir sürpriz beklemek llzımgeldi· 
ğinl yazıyor: 

Tlirk~de, bir töz ıxırdır, onu lıGı 
tırlatmaktan kendimi alamırorum. 

"Zurnada peırev olmaz, ne çskarN 
bahtına!,, derler. Yunan politika öle. 
minde de pek heaap ııe kitap olnuu. 
ne çıkana bahtına!-

* 3005 gazete 
Fransızca bir "Lu., gazetesi çıkarı 

ve: (Muhtelif dillerden 3000 gazeteyi 
okuyoruz. Bunlarda rastladıiımız en 
cazip mevzulan, karilerimize sunuyo. 
ruz!) diye ilan eder. Bu gazetede gör. 
dtlfümllz hülAsayı ekseriya biz de al• 
dığımız için HABER okuyuculan 
"Lu,,ye aşinadırlar. 

Bunu takllden, bu sabahtan itibaren 
şehrimizde de bir mecmua Çlkmağa 

başladı. Fakat, yeni meslekdaşımıa, 
3005 gazete okudufunu iddia edebilir. 
CUnldl muharrirleri "La,.den bqka 
beş TUrk gazetesine de göz gezdirmds 
tedirler • 

Bir arkadaşımız: Bu yeni do~ 
arkadaşın adı yanlış konalmuş "Ma
kas., o1mal·ydı! diye hayli mazlbt• IA. 
tlfe etti. 

Nevzada gUrbUzlOk ve mun iimUr 
dileriz! 

(Bal-Bir). 
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Habeş ihtiyat kuvvetleri 
ıtaıyanıarın yeni hücumunu 

kar!;nıamak üzere 

Cenup cephesine 
gidiyor 

Londra, 5 - Makalle iivutnda· 
ki müphem Taziyet henüz aydm· 
lan:na :'an ıim<li de cenup cephe
sinden ayni ıekilde nıüpheıtt ha . 
b~rhr gelmeğe ba;lamııtır. ltal · 
yan membaları General Grazianİ 
kuvvetlerinin Somali cephesinde 
Jeni.!en ileri harekata ıeç· 
t'klerini ve -Ha:betlerl mailOp 
ederek Lammeıilindi mevldlni 
zaptettiklerini iddia ederlerken 
Habeıler de bu cephede büyük 
bir zafer kazanıdrklarını, ve 1700 
İtalyanın maktul düttüği.i.nü ha . 
b~ vermektedirler ki, bu haberi 
dünkü nüihamnda da vermittik 
Gene Habeılerin iddiuına bakı • 
lrrsa halyanla-rdan 16 çadır, 70 
Jfıitralyöz, 3 ıahra topu ve 11 
kamyon zaptetmitlerdir. 

Fakat bu !haberler kaydi ihti · 
yatle telakki edilmelidir. 

Şimal cephesine gelince Adiı· 
ahibadan •irilen mıallımMa töre, 

Amerika tamamen 
bitaraf kalaC.k 

Vaşington. 5 - Parli.mentoda 
konuımalar neticesinde lngiltere 
ltalye llı bir harbe girİ!eCek olur
sa Amerikanın tamamiyle bitaraf 
kalmaıı kararlatttrılmıştır. 

Gene asker gönderiyorlar 
Kahire, 5 - Gradişta adında .. 

ki ltalyan vapuru içinde 3000 as
ker olduğu halde ltalyaya &'İtmek 
üzere Süveyş kanalın.dan geçmif · 
tir. 

ltalyanlar cenupta tekrar 
faaliyete bafladllar 

Londra, 6 (A.A.) - Adi•aba
badaki hükfunet mahafili İtalyan
ların cenuptaki Faaliyetlerinin git
tikçe arttığını söylemektedirler. 
General Grazyani kuvvetleri ce· 
nupta Ras Destaya yardıma giden 
Habeı kuvvetlerine hücum etınit· 
tir. Son günlerde İtalyanlar kırk 
kilometrelik bir terakki kaydet
mitlerdir . 

H•b•• t"hyat kuYYetterı 
cenup c•h••lne 7etı,1yor 

Bulgaristan Balkan antan 
tına şimdilik girmiyor 

Avusturya küçük andlaşrnayıa 
iyice kaynaşıyor 

Tevfik RUftU franeız Cuntltur -----.--.-............ - ................... 1 KUçUl< mulıf, '4vusturyt 
bafkanım ziyaret etti İ! Bulgaristan ve Balkan pakti i ve Far:ansa 

Pariste konuşmalar bütün iaü1aa : ı Küçük itilaf devlenerinden Ç 
mile devam ettnektedir. FranS\~ tüm- • '.Bulgaristanıf\ Balkan pakt.na . , oslonk)"anın Başbakanı l\filc\n 'da 1 
hur lla§kanı Löbrön Türkiye Dışbaka- ı: hatta Kü_çük itilafa ıirmesi hakkın. rise geJecektir. Bu, ~'ekosla,·~ 
m Tevfik Rüştü :A:rası kabul etmi~. 8ald l&Jıalannı :AtMa.- ajanSt mw- f'ransa ye A ,·usturya arasında sı1'1 
kendisile görüşmüştür. 1 habiri S~)yada h~kum:t ~ahafilin- iş birliği tesisinin ilk denesi ola 

Bu görllşmeile Paris elçitntz S•ad 1 eh tıillllnk etmek ıstemıştır. 
tır. 

da hazır bulunmuştur. Alınan netice şudur: Otto na diyar 
Yugoslav kral naibi Prens Pol lla B 1... • 5t u.arıstanın girmesi mevzuu : A\•usturya tahtına getirilece~·' 

bagün Fransız Cumhur Ba~al\ile gö. ha ... ;;;. ı b h-..1 l d -n ı r 
• 1~ o an u mua .::ue er e DU ga. : )'i olan HaMburg hanedanının '" 

riltmti§tUr. rtstıaruı karşı ~Vclh o1anmut nek- 1 Arsidük Otto, diğer taraftan bir bl 
Prens Pol Fransız .hikiimeti erkl •• 1.... ... B ....... a-' B f ~ 1enn "1t4ftuş. ttnuaft vıayı uıga. • natta mııunarak: 

nlle de görüşmü§tür. ...ı.-..- - ı..ı .• 111 ........ ı ı •Hı • flBM.lbn ·r••• 1"G&m:ue er tauı ! "A,· usturyanın mutlak sul1!ttı 
OHo Parlste aleylttan Balkan paktına ittirak et. i tiktali, A\Tupa için şarttır. Ve kt• 

Avusturya tahtına namzet sayı· mesi için hiçbir sebep bulunmamak- ~ bunu temin edecektir,, demiştir. 
lan Arşidük Otto Parise gelmiştir Fa- taymış. : ı 

Avusturya Başbakan muavi- B ı- . 1ll.: i Parlete toplanan devlet rel• 
u.arıstan ı.UJletler Ceıniye- i . . ' 

Starhemberg PariSten Viyanaya ha. ti paktmın 19 uncu maddesine daya. Parıs, 5 (Radyo ıle) - P 
reket etmiş bulundufunaan oraaa ~ narak manevt taleblerine devam e- le toplanmıt olan muhtelif d~ 
rilşememtışletdir. :Bununla beraber, decekitr. reis ve mümessilleri birer b' 
Anı!turyada hUkümdnrlifın Üt.ya eti• 19 uhc11 macide, muaheaelerin hareket etmeğe başlamı§l~ 
lemiyeceği hal·adisleri kuvvetlidir. G6yHblf)iJi tatMk bir hale ~Miti Y almz Romenya Kralı birkaç 
KU~Uk lllllf ve H•baburgl•r zaman na.ı•tiriebitece,o;.;ni Amirdir. d h F L .:ı 1-l .., • ..,. 15• a a. ransn: paytautınua .,... 

Avustur)ora Başbakaa vekilii mua ................... ....-. .... ~ ............................. . 
vJni, Küçük itilaf devletlerinin muYa
fakati olmadıkça Avuısturyada hane
danln yerleşmesine imkb olmadığını 
\'iyanaya dönmeden evvel hem Lon • 
drada hem Pariste teyit etmiştir. 

Ba htwrla, A vus\iryada htiktim
darlrğı ihyawma 4loiru gidildiği sı

rada Küçük itilUın reylerine herhalde 
müracaat eaneceği temin eailın1şt1r. 

caktır. 
~ 1#- 1#-

Paris, 6 (A.A.) - Bulgariıt 
Kralı Bori:s, dün akşam Sofy• 
clönmüttür. 

. He.bet 'ktiwetleri Makalle tehti 
ile ltalyan geri hatları arasında . 
ki irtibatı kesmek üzere bulun · 
maktadırlar. Makallenin dütmesi 
bir gün, hatta bir saat meaeleıi 
ıayılm1lktadır. ltalyan tayyarele . 
rinin General Graziani'nin cenu., 
cephesinde kaandıiı zafetden 
bahseden beyannameler atmakta 
olması burada asabiyet uyan.dır . 
mııtır. 

Aditababa. 6- Cenupta Sida. 
mo eephesine Habeı imdat kuv-vetlerinin yetittiii haber verilmek1.,.. ________ ..... ..._. ___ _. ...... .._.iıiııılııiılllllliııllıiiııııiııiııiı..ııiiıi...,._.illıiıııiiıııii..,. .... __________ _.,, 

tedir. ltalyan tayyareleri IOD cün· Faş,. st ırı Ti e c ı ı· s· ı 
lerde büyük bir faaliyet sarf et-
mektedirler. Alınan tedbirler sa-

yesinde Hab.t merlerinin bu Vağnıurlar başlama d 1 
yüzden zayiatı mühim. değildir. z an e vv e 

ıtalyanın galip geleceğine ernirıt Çocuklara musallat 
At:lna canavarı 

AMeriRa 1taıyaya harıl harıl petrol 
a..-en arftb9rgo ••• konusuıuyot 

(Ba~tarafı 1 incide) Bundan bafka ölüm boğulmak p ..... Mectl•lnln kar•rl•rı sababa yollarına hakim olacakta. Petre• ıambargosu men 
cliste tesatlüf edilmediğini ıöyle · netices1nde olm\lflur. Yalnız cana· l.on4rfi1ıt1 ycucfıyoT: rına inabmaidadırlar. Amerikan gazde~eri hah·& 
me~de müttefiktirler. varın ,ocujukendi eliyle mi, yok· ..ıı du,·ma:!an petrol aldıg~mı 1 BüYük Fa,ist konıeyi Romaaa İtalyan milli müdafaa kömlte • 

ŞimdiJki halde çalııılan bu nok. sa kafuını çamuca sokup öylece _ t-•----~L Pa-1.~ .... ı.an-· c!ıg~ı bir sırada ltalyaya ka'rJl . 
"- h k b ... __ 1_ • .-1,r-..1 · ol.Jı h •-- - .. -.ııacaa n. ~ .... si de Muıaolininin batka"hiı al -

ta uamyanosun enüz izi eıfe • ognı.e.H. ""aıınae ını uuğu enüz reddetmekte haklı olduıklannı ve rol zecri tedbirinin konulması 
dilmemiı olan diğer cinayetlerini belli deliktir. Çünkü çecuiun ka- tında toplanmııtır. k~ 1 d tk k d 1m~ı. ~..Jit· cephelerde b1ı&bchklan 11111V&ffa. an an a te i e i ~teu 
meydana çıkarmaktır. Faıı çamurun içine gömülmüş bir ltalyan müdafaa komitesinin Havas Ajamı muhabirinin 

D-~ "th• 1 •-1.'fd '-··I ...... kiyete devama aızmetmİ§ buhm • topl&ht!llllı..Jan '--h•.eden c:.ornale -111 uu mu ıı canavarın ya na& ·~• e uu unmus-.. _. · "J ua her aldığına göre, petrol arı--
:.ı_· • • 1 ki '--1 ld z il x · L!! ··k dukları hakkındaki eski kararla · Dit· aly ... ..1iyor kı· •• . nu canayet ıt.eme e A• mrt o u • ava ı ÇOCUr;un cooazesı uuyu "" a goau tatbike >ba§!ar.dığı takd• 
ğuna kimse inanmamaktadır. Bu· bir kalabalığın i,tirakiyte l<aldtnl· rını yenilemi!lerdir. Nazarı di1kkate alınması icap ltalya, Milletler cemiyetindelt 
nun ~in gerek mağarada, ve ge - mıttır. Konsey aza11 araauıda, Habeş eden bir nokta, lta.lyanın 44 mil · itilecek ve petrol ambar:gol 
rek bu civarda topraiklar kazıl· Diler tal'tlftan canavar müte · cephelerindeki ltalyan ~vzileri- yonluk bir devlet olduju ve 8 mil- bir "hueutnet eseri,, değil, b' 
makt-, yeni bedbahtlar e.ı&DJ11ak· madi1ea iaticvap edilmektedir. ne büyük itimat vanlrr. Yap.ur yon ukeri aililalunaia kadir ol . "doıtça olmıyan bir hareket,, 
tadır. Fakat ilk önce iki çoçuiu ela ken· menimi ba~laınadan evvel Adi · dug"'udur.,, yacakt·r. 

Poliılia yaptıfı tahkikat bu ci· dilİllİa ildürmiit o~ itiraf .,.._..,.. __ ;ı; ____ _._.._ .... _ .... ___ ..,. ....... _..,,... ______________ ,,,,_ 

Sovqetlerle Romanqa anlaşıqorla varda ~r ha.,.i bafka kaybol • eltili la.lele timdi Stilyaıao.u öl · 
muı çocuk olmadığım meydana clürclüiünü inkir etmekte: 

1 çlkannqtır. Fabt müatantlk her - Ben aadece küçük kızı ıar · 
§eye rağmen cinayetin bu kadarla hot iken öldürdüm. Beni iaterae - Bolşevik orduları 
aldığına inanmamakta, müthiı niz aeın, fakat yapmadığım teYi Romen topraklann
canavann ~aıb yerlerdea kaçır. İtİNf eclemem, elemektedir. 
Clıiı çocuktan da öldünniif oldu. Fakat bütün inkirlanna rağ. dan geçebilecek 
junu muhakka1ı: saymaktadır. -.o Stilyanoıu da kendisinin öl- Londr-., 6 (A.A.) - Havas a· 

Nitekim bu cİYarda Hale.ndri dünniif oldUıju muhakkaktır. jammın muhabiri küçük itilif 
köyüılün mezarhğnda buhman Gazetemiz makineye verildiği devletleri mahafilinde öğrendiğine 
bir JCız çocuğu cesedi de nazarı sırada Atina muhabirimizin bir göre, yakında Sovyet Rusya - Ro· 
dikkati ~elbetmiıtir. mektubunu aldık Bu hidiıeyt: ait manya ittifak muahec:l•i imzala-

Canavarın bu kızı da mez.arm. olan bu mektupla caninin en tere- nacaktır. lttif ak ahkamına göre, 
dan çfkardıiı ı-e tasallat ettikten ıaıı resimlerini yarınlki nüahamız. Al~anya Çekoslovakyaya hücum 
•onra tekrar ıöm:liiğii sanılmak . da görecek ve okuyacaksınız. ettiği takdirde Rus hava ve kara 
ta ti ır. piiaiiiiiiiiii. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiir., kuvvet] eri Romen arazisinden g e-

Ma ğf r a c! a buhman Stilyanoı ınglltere Rusyaya I çerek Alman taarruzuna kartı ko-
a:lmtiaki ki;çük ~otuğun ceaedi kırk milyon yabileeelderdir. 
üzerin.de yapı'an tetkikat kor . lnglliz lirası borç * • • 
kunç hakikatler meydana çıkar • veriyor 
mııtır. Zavallı çocuiun elelri ve Londra, 6 - Havas ajansının 
ayakl.-rı paçavn~larla ~lı idi. muhabiri İngiliz Ye Ruı maha-
Ayağında ayakkabıları yok, ıa . filinde yaptığı tahkikata ıöre, 
dece yün çoraplar vardı. Oıerin . Rusyaya bir istikraz yapılması 
de fanila bir bluz bulunuyordu. hakkındaki müzakereler çok 
Pe ntalonu l:oydan boya yırtılmı! ilerlemittir. İngiliz kabinesi iki 
ve bacak etleri arhk dökülmeğe defa bu meseleyi müzakere el-
baılarnt)lı. Ve dayanılmaz dere . mittir. 
cede müthi§ berbat bir koku neı- ! lstikrazın miktarı kırk mi1-
rediyordu. ' yon İngiliz lirası olsıcaktır. Fai· 

Otopıi n.elicesin:le verilen ra . zinin yüzde 6,5 - 7 olacaiı zan· 
porda cineyetin en az iki ay evyeJ nedilmektedir. 
itlenmit olduju bildirilmiştir. 

HABER - 1935 senesinin Ha
ziran ayında Romanya Dıtbakanı 
Titülesko Moıkovaya gitmifti. Bu 
ziyaretin resmen gayeııi, Romanya 
ile Sovyet Rusya araımda doğru
dan doiruya demir yolu münaka· 
litı tesiı etmekti. 

Sovyet ihtilalinden heri bu mü
nakale munkati bulunuyordu. 

Fakat haber verildi ki, Roman
ya ile Sovyet Rusya arasında da
ha ciddi bir müzakere yapılacakhr 
ve bu müzakerede, Almanya ile 
harp oldllğu esnada Rus askerle-

rinin ve tayyarelerinin Rome11 top
rakları üzeriuclen ıeçmeıi için bir 
anl&flll& temini yolunda olacak • 

Çekoalovakya ile Sovyet Rus -
ya arasındaki muahede icapları -
nın Sovyet Ru17a tarafından tat .. 
biki için böyle bir anlqmaya za -
ten ihtiyaç vardı. 

Ruıların icabında Almanları 
mall6p edebilmesi için ılındiki 
halde en müsait yol "Şimal yolu , 
delil de, Romanya ve Çekoılovak
yadan ıeçen "Cenup yolu,, dur. 

Şimal yolundan, Ruıya Baltık 
deYletlerini gene milletler cemiye
ti miıalnnın 16 ncı maddesine gö
re, ıeçlikten sonra Şarki Prusya
ya gidilmektedir. 

Nefıi Almanyaya hücuma ''Leh 
Koridoru,, manidir. 

Halbuki timdiki muahedenin 
de tayin etliii ıibi Romanya ve 
Çekoılovakya yolu Ruı ukerleri
nin ve tayyarelerinin hinihacette 
ıeçıu .. in. pek ınüaaittir. 

Titüleakonun Moekovaya ıitti
ği zamanlarda da f&Yİ olduğuna 
ıöre, bu müıaadeye mukabil Ba 
ıarabyanın Romanyaya ilhaka reı- ı 
men tanınacalcmıt··· 

Sovyetler 
Parlemeeto usutlltt 

kabul ediyor . 
(BOf tarafı l 

ağır bir it olmuştur. 

Şimdiki halde mel'Olt 1 
Jerin en mühimmi, yeni ~ 
olan teıekküllerle komiini-' 
ıi tetkilitının münasebeti ... 
ıidir. 

Anladığımıza göre it o a:, 
lerlemiıtir ki, yaza doit" 

hazırlanmıt olacaktır. iri'' 
Bu takdirde, ıon "BUtil:... 

ler konıreei,, ihtimal eo0 

toplanacaktır. d' 
• edil 

Ve makanizma tesıı Jıi t 
sonra ilk parlamentolar ( 
teselsülün muhafazası içlo•ı
gene "Sovyetler,, na1111I1.:-ı._,ı 
hr.) 1937 senesinin ilk ·ı~ 
veya yazında intihap ed• 

ral• fi" ZA YI - 3239 nurn~ 1,0 
ehliyetnamemi zayi ettl ..... ro"' 

h"'k1f1U lacağımdan eskisinin u fil 
Unkapanı YcşiltuıunıbD 

6 numarada lsm:til Hakkı 



•ı-ıyırnl• 

Kül 
Saime ve qhu l 

MaltePQ'e side bir trenin birin
d mnkl upnlanndan biri 
Vqoada "Ben., ve "O,, vanz. 
Peaeere açık. 

Ben - (Kendi kendime:) 
"Aman ne nefia küçük hanım bu 
biiyle ... Kimbilir kimin nesi .• Tu
ftleti pk mı pk.. Boyu posu hal 
Ye tawı feykaJide.. Pencerenin 
cbtmcla ne aüzel, ne enfes panora
malar var da allah için batını çe
Yİrip deai.zden ve Kayıfclağmdan 
yana bakmıyor •.. Gözleri bende .. 
Giilünuıiiyor.. Acaba ıuna bir teY 
16yleaem mi?. (Sanki cesaret al · 
mak iaıtiyor 111Uf1'm gibi tabakam. 
dan bir ıipra çıkanp yalnyonmı. 
Bir kere öbürdükten sonra, yük · 
- wle, .. nwnefendiye:) Mal · 
tepeye mi gidiyorlUllUZ, bamme
feacli? 

O - :<Tatlı bir tehe..;me ıü· 
limliyerek:) Evet efendim .•• Mal
tepeye ıld17orum •.• Orada oturu
ruz da. .• 

Ben - Ne eaadet. •• ·(biraz 'dü · 
fiinerek: )" ayni zame.nda ne feJi. 
ket! 

O - (Mütehayyır): "F eliket,, 
illi? 

Ben - (flaTaretle, cotkunlulc
la:) Öyle ya.. Hem aaadet, hem 
de feliket ... Sizinle ayni ıemtte o
luı mak nuıl aaadetae, timdiye 
lradar bundan haberdar ohna -
lllam da o derece taJ'UÜ teeulf • 

vefel&Wtir· 
O - (Memnun ve mütebes · 

ıiau) Beni çok mu güzel buluyor-

Ben - (Bu aualden cesaret a
lıp cotarak:) Sorar IDlllDIZ, ha . 
ll!lllefendi, sorar m111ım?. Gözle
r:niz, 1rat1anmz. endemmız, aülü· 
liİDÜZ, her teYiniz &Jl'I ayn birer 
'ftsellik. •. 

(Mt6.ftl'flnin hu vadiye da . 
lcülmeainden mut, ıigaramı ke . 
1lfle piiflirdetiJOlum.) 

o - Kaç yqmdaıııuz? 
Ben - Yirmi eeldz ! 
0-Yakcanan! 
Ben - (Yirmi aelrıizden fazla 

llzüktüjüme zahip olarak izahat 
....... libumunu hi.eclıiyorum:) 

nim yqmnda bukmanlann hep-
IN,ıkwww. Halbuki bendeniz bı . 
~ da onun için fazla ıörü · 

O - (8illtrin bir kahkaha ile 
.._,_:)Hayır, bayır! Ben "yok 
L!. !!,, dmıekle sizin yirmi te· 
-.inden fazla p.terdiiinizi Miy
.... ittemeclim.- Bililde, hilikia. 
~ on cWaaunda, yirmiainde 
lilai alrflnilyonunm. 

Ben- (Ba iltifattan mem. 
~·· Sipramı püfürdetmekte 

.. , m:) Yaaaa. .. 
O - Ne itle megalelinlb? 
8- - (Mulıanir oldufumu 
~-züjürtlüğüme hamle . 
4-c kir korkuyonmı:) Tüc:ca • 

efendim. 

.... _ ~ - (Bir aema pa.rçuı ıibi 

._.Yi lhlerin.cle fimteıkler çaka -
~) Demek tüc:ıcanmız öyle mi? 
~ tlccarlan pek teTerim. .. Tüc
h. Pelı takdir ederim... Öyle 
~İ ~lar millt servetimizin 

lı 1ayılırlar ••• 

.... ~---:-(Kendi kenclime:) Al. 
~ .•. Ba kGç(lc han11D ne C: •l!I' Mm~·ini biliyor 

._.j.. ~ tellendiriyo · 

t T 

O - .(Den.mla:) •. Nuıl oldu 
da fimcliye kadar ıizi tan1J9ma • 
chm. Hayreti 

Ben - (Sevincimden •ip.ramı 
bir kere daha çekiyorma:) Bun -
dan ıonra sık ılk aöriiıfiiriiz efen • 
diın. 

o - lnıallah-
(Bu aralık tren, Maltepede 

durdu. VagorMnnuza ~ küme 
girmedi. Tren hareket etti. Hmla 
gicl i yoruz.) 

Ben - Ne ali ki vapnumuza 
hiç küme girmecİi. 

O - Girmedi. .(Uzun uzan ü -
mit verici bir tebe.iimle yiiziime 
bakıyor) Beyefendi! 

Ben - Efendim. 
O - Muhterem beyefenidi ! 
Ben-!! 
O - Pek muhterem bqefendi 

hazretleri. 
Ben-?? 
O - Siz tüanmız &feğilmi? 
Ben - (Mütehayyir:) Arzet · 

mi!tim efendim. 
O - O,.le iM bana 7-iS lira ve

riniz! 
Ben - '(CeMmlde en liradan 

fazla para olmachimı 'diif&nerek) 
Aman efendim? 

O- (Ade1a(ıu111'1ibi!) Ve
recek miainiz? Y oba ... 

Ben - (Sisaramı bir nefee Cla
ba çeksr ıkt• llQ'l'i we o..._. -
......... , 111 1 

1 - JaPUWI· .. ., 
O-Yoksa. .. Bana vqoında ta

arruz etiğinizi aöyliyerek dava 
~ 

Ben - (Sııanmı t;tr nefes cl&-
ha çekerek:) Maalesef size yüz 

li:-a veremem hanımefendi ... Şan . 
taja pabuç blr&bn cim erkekler
den deiilim! 

O - (0~ batmı parçalama
ğa bqladı. Kendisine Wdkaten 
taarruza utramıı halini verdi 
Sonra 89Çİp yerine oturdu. Dedi 
ki:) Yüz lira vermezain, öyle mi? 
Şimdi ben sana a&teririm, nıeza . 
lcıetaiz ve kaba tüccar efendi! ! 
(Böyle eöyliyerek trenin imdat 
ifaretini çekti. Ayni zamanda 
haykmnaia batladı:) imdat!! 
imdat!! 

(Tren zmcadak durdu. Şefdö. 
tren ve kondülctörler laofuttular.) 

Vagona girenler - Ne oldu? 
Ne var? Yangın 'iDi çıktı? 

O - Bu herif... ("Bu herif,, 
derken parmağiyle beni glater -
di.) Bu herif bana yolda taarnız 
etti. 

Ben - (Hiç bozuntuya mahal 
vermeden ıipramı bir daha çek • 
tim. Yakama yapif&n fefdötre . 
ne:) Aman efendim! Bir dakika 
aabredip ıükOnetinizi muhafaza 
ediniz. Bu ban11Defendi bana ifti
ra ediyor. iftira ettiiine de en IJü. 
yük delil ıigaraımn küU!dür. Şa. 
yet yerimden tepremn;ı· ol1&ydnn 
sigaramın ucunda bu bdar kü . 
lün birikmeıi kab:ı miydi? 

( Şefdötren ile kondüktörler 
bana doğru efildiler. 
Dudaklarnnm kenarında ya
pıfık duran qaramm yar111 
kül haline gelmiı Ye yerinde 

HABER - :Alqam p!!taJt • r s 

Tefrika No. S2 Murad Sertoglu 

ölü rahibin 
yükseldi: 

-Geceniz ... 

dudaklarından boğuk bir hırıltı 

hayrolsun ... muhterem .. kardinal.. 
.. , .... lll•mlann .......... 

Cem Sultan Yatlkantla mahpua 
tur.O zaman Kardinal olan Bor 
J111a papa olmak için mulıtelU 

1dmNlerl ulalrllılor. Beldmbafı 1 
6ıı araren,,U zelllTlelfkigi artıf 
lınflor. Borji,,,,... im L/Uıra 
Cem sultana c1fıktır. Gece gidi
,,. onıua odasına gtrınlfllr. 

Ne olurdu? Rahip onun adını 
da söyleyiverse, canına ausamrı o
lan bu adamı bt'i olarak öireni· 
•erseydi. O zaman ne yapacağını 

biliyordu. 
Papa lnosanı düt ündüren nok · 

talardan biri de bu görünmiyen 
rakibinin elinde müthit bir zebirin 

• • • . • . • • • • bulunmaırycb. Kendi kendine: 
Bundan baıka bekimbaıı Fari- - Kırk sekiz tane kardinal var. 

yaninin daireainde de büyük bir Daha olmazsa bu haini ele geçire· 
faaliyet Y&r. Çünkü orap ıiden meuem bunlann kırk sekizini de 
koridorların afızlan da nöbetçi· öldürürüm, diye dütündü. 
ler tarafından tutaJmuı. , Soma aeaini yülueltti: 

- Ne oluyor acaba 1 1 ,. ' - Kard91lerim ! Ben~ hekimD&tı 
- Bilmiyonam. Bunu yarından ile yalnız bırakıp istirahat etmeğe 

evvel öfrenmeie imkln ,ok. gidin. Kalbinizi temiz tutun. El-
- Afabeyimin elçili Maatafa bette içiniscle bahman bu tehlikeli 

beyi papa ne vakıt kabul edecek? canİ)'i allahm izniyle meydana çı
- Mustafa bey yann Romaya karacaiız. Kiliae angcçlarına da 

varacak. Ve öbür gün de papa ta4 haber verin! Bu betbeht rahıp için 
rafmdan kabul edilecek. çan çalımlar! 

- P'-L! . Gidıp0 iatlrahat edebi-.... Kardinaller akin bir aeıle ıöy~ 
linin! ' ' lenen bu tözlerin altında ne ka-

Kapıcı itap Sinan Cemi tekrar dar korkunç bir tehdidin taklı ol
ıelamJadı Ve 7&ftf Mlım1arla ·c1r- duiuma anladılar. Ve ürperdiler .. 
f&ny& çı1dr. Y alnm BorjiJa ıakiQ}epniı ve fe-

Cem yeniden ayala blli.arak rahlemJlh. OIG rahibin kendi ia-
~ 4'eiru yaklqtr. Ve miai ............ ona bGyük bir 
........ ....._ alqtırmal& ptı. sevinç • ........_ 
tanlr \lı• 1salQ& dolftı Wdı. Fakat pne Mi,uk biı· maharet
Uzaktan nllietçilerin parlayan le hislerini akladı. Yüzünde hiç 
zırhları ve kılıçları görünüyordu. bir bat o;pMM'dL y 8 diju hazır 

'1'4118 .._._ .. ılllllllif'"'1ftdaiiaa ~Ye sabitlerle 
bir 1e1le Vatikanm küçük kiliMSi· birlikte J&ftf Jaftf dıtan çıktı. 
nin çam çalmaia batladı. Cem Bir dakika soma ağır çan ıes
bu çaD .. ıerine o bdar alıtmıı- leri dayulmaia bqladığı zaman 
tı ki ahenainden n.,. delllet et- p&M clalmıt olduiu diifünceden 
tİfİJıi JMmen anJadL ft: I 

silkinerek uyandı. Etrafa seri bir 
göz gezdirdi. Herkeain çekilip git
tiğini ve odada hi.Ii dalgın bir va
ziyette gözlerini ölü rahibe dikmit 
dütünen Fariyaniden bqka kimse 
kalmadıtmı görünce ona doinı 
yavaı yavq ilerledi. Elini omuzu
na koydu. 

F ariyani bu aanmb üzerine 
kendi.ine geldi. Ve mermer masa· 
nm üstünde topuklariyle kafa11-
nın üzerinde iıtinat ederek bir yay 
gibi duran rahibin ölüsünün üatü
ne ıiyab bir çarp.f attı. Sonra p:ı· 
pa lnoaanın ipreti ü•erine hill 
yanmakta olan ocağın kartıımda 
kartı karııya oturdular. 

Papa konuttu: 
- Zaten buna emindim. Fakat 

senin bütün ıözlerine rağmen ıe
ne içimde bir akide •ardı. Belki al
danıyorsun, diyordum. 

- Fakat bu akpm bu ıüph• 
niz her halde ailinmiıtiı. 

- Evet, tamamiyle.. Ah ne olur
du, bu kardinalin iımini de a8yle
yiveneydL 

- Ma•mafih bunun hir kardi
nal olduiunu aöylemeai de büyük 
bir ka7"nç •• 

- Ben de öyle dütünüyorwa. 
Kimden ıüplıeleniyorsun sen? 

- Mantık; ıizden aonra papa 
olmaaı en kunetli ihtimal dahilin
de olanlarda fiiplıe etmeli iktiza 
ettirir. 

(Deoomı oarJ 

- Vatibnda biri lldü. U,le 
aece ftldi pn çalmma1111a hüılır 
sa &len hem papu, li.a de tanm
mıı phaiyetı..dm Mriclir. Diye 
mmld&DCIL 

SANA 
Cemi oclumcla bırablwm da 

biz ı•ne hekimbatı Fariyaninin o-
duma gidelim. ' 

Olü rahibin birdenbire adalele
ri sertletince aizından: 

- Geceniz. .• Hayrolaun ... Muh
terem... Kardinal! Cüuılesi dökül
dü. Ondan ıonra kukatı keaildi 
ve kaldı. 

Odayı derin bir ıükün kapla . 
dı. 

Hiç ldmae sizlerini lralclırma
ia cesaret edemiyordu. 

llk önce batan ıene Fariyani 
kaldırdı. Derhal papa ile söqhe 
geldiler. Papanın gözleri tam ma
nuiyle afet açıyordu. Koca he· 
kimbaıı bile ; ' tam manaaiyle a
tq piilldiren bu ıözler k&l'f11mda 
irkildi, ve ıözlerini yere indirme
je mecbur oldu. 

Papa birer birer ıizlerini etra· 
fında bulunan kardinallerin üs
tünde dolqtırdL Bunlar kendiıi 
öldükten ıonra papa olmak ihti -
maileri en kuvvetli olan kimse -
lerdi. Demek oluyor ki kendi.ini 
öldürme~e çalı~n adaqı bir kar -
dinaldi. Çünkü &lü rahip bunu a8y. 
lemifti. Fakat acaba hanıi kardi 
nal? 

Perestiş ediyorum 

itte ufak, fakat parlak bir izdivaç tahayyülünde bul1111&n bir ı:ens 
kız için çok manidar üç kelime. Bir erkek; daima tatlı, yumupk ve be
yaz bir cildi u ve nazik bir tenin mik natis tesiri altnacla cezbedilmel• 
meyyaldir • 

Z.m•nımıada her kadm, beyaz rensindeld (1aiam) Tokal• 
kremini kullanarak aehhar sevimli !iğini çabucak fazlalqbrabiRr. Yal
mz üç gün zarfmda daha cazip bir tahavvül ıöze çarpar, cild yuma
f&JIP beyazlanmca açık mesamat, ıiyah benler ve yorpnluk izleri .. 
J&V&f yavaı zail olurlar. Erkeğin hareketli atlana nail olmanızı arma 
ediyonanız bu basit tedbiri tecrübe ediniz. 

urla kalmıt oldviuna kemali 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dikkat ve ehemmiyetle uzun diler Sigara kül:! beni kurtar. 

•ECCANEN l.ıan6al 622 poda kutum aJr.U.. (T. H. 9) riimıuile 
12 laınqlalı 6ir ptMta prılu gönderUcliği takılirtle tleralllllltla 6ir tip 
giir.tlü TOKA.LON kremi, bir tüp .. ece TOKALON 1rremi oe (Ana 
edilen renkte) bu lıutıı TOKALON pudr:ııını laaoi liilu bir lıatu meo
eanen Wiye edilecelııir. 

uzun baıktıla... Derhal orada mıftı ) 
bir abat varalcası tanzime- Ben- (l .. im-'er) Ooooh •. 
d•ek btarı harekete ıetir · Nakili: (Hiki,.eci) . 



6 - - --- _ __ __ 6 ŞUBAT-1936 
""""'=~~-========~==o==o==o==o==~""""""=============o====o==o==o~=~~==========================--===========o==o~=========~==o~====-~~-=--~- --- -~--~~~· 

~ 
6 Şubat1936 
Perşembe 

ISTANBUL: 

18: Tokatliyanda.n na.kil. Telsiz caz. 19: 
seyo§'u 

: Buhran bitti. 
Haberler, 19,15: Muhtelif p!A.k. 21): Keman 

solo. Stüdyo sanatkArlarmıız tarafmdan. 20,3() v e n İ 
StUdyo caz tango ve orkestra gruptan. 21,30: 

ınaaş cüzdanı çıkarnıak için 
MELEK 

1PEK 

SARAY 

TORK 

SÜMER 

YILD!Z 
TAN 

: Sila.h başına 

kar men 

: Diktatör 

ve SarJilll 

Son ha.berter, Saat 22 den soma Anadolu a.. 
jansmm gazetelere mahsus havadis servisi 

verilecektir. 

BÜKRE~: (823 Kh.) - (86-1,5 m.) 

18: Radyo orkestrası konseri. 19,15: 

Konserin devamı. 2G,45: Konser. 21,15: Ro. 

men Ateneden naklen Bi!kreıı filarmonik 

orkestrasmm .konseri, Viyolonsel konseri. 

BUDAPEŞTE: (546 Kh.) - (549,l) m.) 

18,30: Piyano. Şarkı. 19,30: Caz. 2(),3(): 

Opera.dan nakil Verdinin "Falstaff,. opera.. 

sı. 23,25: Çingene mtı.z!ğ1. 

MOSKOVA 1: (174 Kh.) - (1.724 m.) 

18: Orkestra konseri (Şarkılı). 

MOSKOVAU.: 

19: Şan konseri. 19,45: Şan konseri. 

22: Balalayka tarafından Dans mllziğ'I. 

VABŞOVA: (224 Kh.) - (1.889 m.) 

17,15: Leh mUzlği. 19: Kentet (Şarkılı). 

22: Piyes. 22,35: Piyano. Şarkı.'23: Klrainet 

kenteti. 28,35: Dans. 

BERL1N: (841 Kh.) - (856,7 m.) 

18: Yeni müzik. 18,40: Olimpiyat ha_ 

berleri. 19: Eğlenceli rnUz.:ik. 21,10: Küçük 

radyo orkeııtra.sı. 23,20: Ollmpiyat haberleri. 

23,40: Dans. 

PRAG: (888 Kh.) - (470,2 m.} 

17,lz: Hafif müzik • Muhtelit. 20 30: , 
Dans. 22,05: Çek filharmonls1. (Opera. aza. 

larmm işt1rakile Çek eserleri.) 23,15: Dans 

mllz:lğt. 

VlYANA: (592 Kh.) - (508,8 m.) 

23,40-24,10: Vlyenvuaz nıilzik - .24,25 

-1: :Müziğin deva.ınI. 1.2: Dans orkestrası. 

MONtH: (UO KIL) - (4'05,«. m.) 

21,10: :Mozart konseri. 22: Dans. 23,20: 

ı lncl Ollnıpiyad haberleri. 24: Beethoven kon 

seri. 

BRESLAV: (950 Kh.) - (315,8 m.) 

23,S0-24: Dans orkestrası. 23-2: O. 

Umplyad havadisleri 20-1: Dans orkestra. 

smnı devamı. 

FBANKFOBT: (1.191S Kb.) - (251 :m.) 

21,16--23,20: Milletlerin danslaı:ı. 24:-1: 

Da.ııa orkestra.sL 1-3: Kllsik konser. 

K.ALUNDBOBG; (:!88 Klı.) - (1.261 m.) 

21,10-23: Radyo senfonik orkestrasr. 

23,30-1,30: Car;band. 

Tt1LUZ (Fran.la): (91S Kh.J - (828,8 m.) 

21: Opera parça.lan. 21,45: Karışık mü. 

zik, 22,SO: Amonlkler orkestra.sL 22,50: 

Şeksplrln "Hamlet piyesi. 23,40: Kabare 

~kila.rı. 24,05: 1ngWz mUziğt. 24,M: şar_ 

kılar. ı: Arjantin Tango orkestrası. 1,45: 

Filınlerden parçalar. 2: Kabare hayatL 2,20: 

Sllel marşlar 

BADİO Rom._ 
17,20: Asma.re. (Eritre)den naklen ltaı. 

yan Ha.beıs harbi ha.kkmda son haberler. 

Salih kızı Kadriye bize yolla · { 
dığı mektupta diyor ki: 

"Babam umumi harpte Çanak. 
kalede Anafartalarda şehit oldu. 
Pederimi tanrmıyacak kadar ufak 
bırakan pederimin arkasından 

valdem de kısa bir hastalığı müte
akip vefat etti. 

Ben ana ve babadan malınım o
larak dedem ve amcamın yanın . 
dJa büyüdüm. O vakit bana şehit 

aylığı bağlanmıştı. Bu aylığı dört 
beş sene alabildim. Maaş cüzda. 
mm ve beratnn Bandırma 

şube.sinde zayi edildi. Yenisini çı
kartmak için tam beş seneyi müte
caviz uğraşıyordum. Evrakını bü
yük bir tomar halini aldı. Şubele
re gidip gele usandnn artık. 

Cüzdanımı yeniden çrkartmak 
için ne yapayım ve nereye baş vu
raynn.,, 

CEVABIMIZ: 
Sizin adamakıllı bir taHhsizJi. 

ğe uğradığınız anlaşılıyor. Maaş
ların tekrar bağlanması iç:n ka . 
nunun çizdiği yollan:lan yürümüş· 
seniz, işinizin nasd olup da bu ka
dar uzadığına doğrusu şaştık 

Size tavsiye edeceğimiz yol 
§udur. 

Bu hattaki 
Tehir edilen lik maçlarunın yapıl

masına bu hafta devam edilecektir. 
YapıJacak maçlar şunlardır.: 
8-2-936 CUl\1ARTESI YAPILACAK 

MAÇLAR 
(B takımları) 

Fener stadı. 
Fenerbahçe - Galatasaray B ta

lmnları saat 15 hakem : Saim Turgut 

18,15: Karışık konııer. 19,25: den 20,50 e ka._ -----------------------------

dar Bartden naklen Yunanlstana altı hususi •••B!l!!!l••••••ımm••············· 
yayım {haberler, koltferanıs, Rumca Fkılar, 

v11.) 20,~: Bariden Yunanistan& alt 2 tnci ya.. 

ymı. 24: caz. 
Kısa dalgalar 

LONDRA: (Kısa. amlıklarla, muhteW u. 

zunlultla.rda giinfuı her saatinde mil.temadi. 

yen çalışı:r.) 

2(),115-20,30: Konser. 20,30-22: Ktıva.r. 

tet konseri. 12,30-12,45: Caz. 1-1,30: So

nat, 1,45--2: Cazband. 

1\IOSKOVA: (Kısa dalga.): (2.'S ve 50 m.) 

19,30-22: Şarkılar ve dans havaları. 

R-01\IA (Kıs:ı. dalga): (25,~ m.) 

18,30-19,15: Bando. 

ZEESEN (Almanya:) 
17,30-18: Ollmpiyad haberleri 18-18, 

15: Şarkılar. 20,30-21: Bando. 22-23: Ha_ 

fi! mUZilt. 

Yarın akşam iPEK Sinemasında 
Sinemacılığın ve sinemanın HAKtK.l BİR l\'IUC1ZES1 

SEKOYA 
(KAPLAN KIZ) 

Gözlerinizle görmeden inanamıyacağı nız ve sinemanın pek az yarat'hğı 
bir şaheser 

• •• • • , """!.· · , ·r ·/::. J ·t .... . . ı -
Pasteııas 

En iyi, en zarif, fakat en ucuz 

Züccaciye eşyaları .... -........ ~ .. ·•············· :c;:;;:ı:=m=:m..::ın:::.:-...................... -il Hediye mi almak istiyorsunuz, Evinize Züccaciyc eşya.sr mı alacaksınn 

i.~. Bir kad~n~:~:~e~~~;~:·~:t ,1·- ~"mmden~~.I Hemen Pastellas ma~azalarına 
.. .. koşunuz. Memnun kalacaksınız. 

~C~~E~ı ~-A-D•R•E·S-:•B•e·'·o·~-~-ls•ti•k·~~l-c•a•d•d•~•i•3•~-v_e_ı3•8•:•T•e•l•e•fu•n•4•1•9•1•5-~· 

Derdinizi doğruca ş.uıhe reis-ine 
çıkarak anlatınız. Eğer bunu ya . 
pamazsanı:z doğrudan doğruya 

Fuka askerlik d·airesi reisine çı . 
kıp konuşunuz. Öyle umuyoruz ki 
sizin gibi bir şehit ailesine bu ze . 
vat mümkün o!an teshilatı göste
rec~ler ve işlerin bir an evvel gö
rülmesine yardım edeceklerdir. 

lik nıaçları 
Şeref stadı: 

Topkapı - Eyüp B takımları saat 
13,30: Hakem Şazi Tezcan. 

Be~iktaş - Anadolu B takımları 
saat 15: Hakem Feridun Kılıç. 

Taksim stadı: 
lstanbulspor - Hilat B takımları 

saat 15,30: hakem Samim Talu. 
9-2-936 PAZAR YAPILACAK 

MAÇLAR 
(A takımları) 

Fener stadı: 
Alan gözcüsü Kemal Rifat ' 
Fenerbalıçe - Galatasaray A ta. 

kımları saat 15 hak.em Şazi Tezcan. 
Yan hakemleTi: Samim Talu, Saim 
Turgut. 

Şeref stadı: 

Alan gözcüsü: Halid Galip 
Karagümrük. - Sumer A takımla-

rı saat 11 hakem Halid Galip. 
A.Hisar - Beylerbeyi takımla

rı saat 13: hakem Halid Galip. 
Beşiktaş - Anadolu A takımları 

saat 15 hakem Suphi Batur. Yan ha
kemleri: Tahsin, Halid Ozbaykal. 

Taksim Stadı: 
Alan g6zcüsü: Ali Rıdva~~,~ 
Kasımpa.şa - JJoganspor A ta.

kımlan saat 13 Hakem Kemal Halim, 
lstanbulspor - Hila.I A takımları 

saat 15 hakem Ahmet Adem. Yan ha
kemleri: Rrfkı, Ekrem Ersoy. 

Basketbol 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASRİ 

ASTORYA 

FERAH 

H1LAL 

M!LL1 

ALEMDAR 

AZAK 

: Aşk bandosu 

: Hücum filosu 

: Kadife maske 

Hindistan kahramanı ~ 

Viyana geceleri 

Küçük anne 
Frankenştayn ve nlşanl!Jlll 

Foli Berjer 

: Kızıl çariçe ve dostum kral 
: Fedai donanma ve Hata 

ıs tan bu ı 
; Kiralık gönUJ ve cennetı. 

hırsız. 

llk gece ve Büyük ihtllAI 

Şen dul 

Kastadiva ve Vazife kah. 

ram anı 

Gönül istediğine gider 

Bakırköy 
MİLTİYADİ 30 gfuılUk prenses 

AİLE Sineması : Kemanlar çalarken 

Kadıköy 
SÜREYYA : Pepo 

HALE : Bir aşk gecesi 

Csküdar 
HALE Çardaş Fürstln, -

Ademi iktidar 
Galatasaray kulübünde iki aydan- Ve bel gevşekliğine 

beri devam etmekte olan ikinci ve ü- kar ş 1 
çüncü sınıf ~ımlanna açık basketbol H Q R M Q B . N 
turnuvası nihayet bulmuştur. 1 

Beyoğlu Halkevi ikinci ve üçüncü .... 
numune takımıarı bütün rakiplerini Tafsilat: Galata posta 
yendikten sonra birincilik için Kurtu. 
luşla karşılaştılar. üçüncü sınıf oyu. 
nu 14-17 ikinci sınıf oyunu 16-27 gibi 
neticelerle bitmiştir. Beyoğlu Halkevi 
her iki oyunda galip geldiğinden Gala
tasaray kulübü turnuvası l\l35-193G 
basketbol birincisi ilan edildi, 

Teknik neticeler: 
Üçüncü scnıf: 

Birinci Beyoğlu Halkevi. 

kutusu 1255 -
Hormobin 

Fransız t1gat rosunda 

HALK OPF.RETI 

Bu akşam sa~ 
20,30 da 

tık defa 
İkinci T.Y.Y.K. 
Üçüncü Galatasaray. 
İkinci sınıf: 

' Dost Yunanistaruı 

Birinci Beyoğlu Halkevi. 
lkinci T.Y.Y.K. 
tlçüncli Şişli. 

İıtanbul 8dediq1.'1İ 

~ehir1Yyatrosu 

111111111111111 

111...11 
111111111 

Bu akşam saat 
20,30 da 

AYNAROZ 
KADISI 

Yazan 
Musahip zade 

Celal 

Kıymetli Artistler. llılıllılıııılMııiiiıılıl.-.~ill 

Zozo Dalmas ve Kofinyotisin iştirakile 
LEBLEBiCi HORHOR 

Fiatlar 35 - 50 - 60 - 75 - ıoO 
125. Loca; 300 - 400 - 500 

Gişe gündüz açıktır. Te1:4181~ 

1f1'U!'1Pilf T.AMYfttdR 
1 

l PERŞEMHh 

ŞUBAT - 1936 
Hicri: 1354 - Zilkade: 
Fazla soğukların başlangıcı 

11i1JNC.(N ooO'U!lllJ 

TCRK Sinemasında yarın akşam 7,07 !~ SIMON :~ 1 
•. ·· I :: d - . ı· .-:: :: 'il"'" ;un a mevcut sureti ~ ınıaı•:: · n tatifnamesinde size söylüyor. cu.gı 
ii din bütün gayrisaf maddeledni gi-! J 

ij derir ve bu suretle beşerenin esasiıii 
I: sıhhatini temin ve ebedi giiz.elliğini!~ ı 
Ü vikaye eder. !i 
H Her yerde satılır. iS 
Ü SIMON KREM, PUDRA VE ~~ 
E= :: 
~s SABUNU U 
~ -.. 
ı:;===:mm====::;==:ns:::nm:::=::::::::::-:: 

Büyük Türkçe Sözlü Film 

VARYETE 
( TiVOLi CAMBAZHANESi ) 

Göriilmemiş varyeteler. Heyecanh ve fevkalade sirk numaraları - Artistkr arasındaki aşk maceraları 

' ' .. • 1' '• ' • ! ' ' .. . ı ' ·"' ' ' • ~ ı '/' •. ' \~' t ' .. I '.l ' 111. " . ' ,,. • " "f' ' • . . ' 1 1 • 

.. :~. 5,44. 12,28 15,13 17,31 19,08 15,25 

.:.·:. 12,14 6,58 9,42 12,00 ı,ss ıı.ısa 

GEÇEN SENE BUGüN NE oıJ)tTf 
ııll· 

lstanbuldaki grip salgını yüztındeıl •""• 
tl~rav

tUn mektepler ve bu meyanda şehir 

su da kapanmısıtır. 



Cinsi zi e 
Hususiqetleriniz nelerdir? 

Onları bulup tekô.mül ettiriniz 
Ekser güzel 

kadınlar 
Başka güzel 

kadınlara benze .. 
mek kaygusile 

Kendilerin~ 
mahvediyorlar! 

Bu s3zleri yazan bir erkektir; 
~~~a, kadınlar, cinsi cazibeden hiç 
'ıılarnazlar. Kıska~lıklar bir ta -
~afa. bırakılsa bile, kendilerinden 
b~ az güzel !hemcinslerinden 
b1tınin bir muvaffakiyeti mevzuu 
i\hsolsa tahammül edemezler. 

k Zeyk ehibi bir kadın, başka 
ır kadın hakkında şunları söyli

l'ehilir: 

" - Doğrusu güzel, biçimli, 
,:eviınli, üstelik sesi de ahenkli, 
111:end· · f · ik ısı otoJen ... ,, 
d·· Fakat zevk sahibi bir erkeğe 

0 nüp sormagw a mecburdur ve 
tö y\~ aorar: 
el - Cinsi cazibesi var mı? Ne 
ersini2 ? 

~ ~rkek biricik 
-kem ve hakimdir 

l ~ir lmdının en az bilip tanıdı-
l ~ınsi cazibe kendininkidir. Bu -
~ ancak erkeklerin gözlerinden 
() llYup anlıyabilir. 
t .. Fakat bir kadın, tuvaletini yap
htı, süslendiği sırada, erkeklerin 
~~ıı1annı pek az düşünür. Bir 
~ dınn:ı, cinsi cazibe kaidelerine 
t •d bir §ekilde süslenmesi de muh-
~eldir. 

le ~ir güzel kadın, giyinir ve süs
t··tıırken, umumiyetle, diğer bü -
~~ Rüzel kadınlara benzemeğe 
) 

1fll'. Böylelikle kendi hususi -
ı ttlerini ortadan kaldınr; iptiza. 
e ll" &raınq olur. 

lı'• F:rkeklerse, bambaşka dütü -
~~~le~. ~ir yüze, h~ !kusursuz ol -
~il ili ıçın bakmazlar; pek bariz 
~Uıiyetleri var diye bakarlar ... 

.... ~ .. inde olmıyan 
'•"ebazll klar,, ı. 

~~en, üç kadının cinsi cazibele
~ ~l~ürd üklerini gördüm. 

4d ll'ıncisinin saçlarında fevka -e .. 
~ı. Q i'üze1 bir beyaz perçemi var-
~~ \l tayede, yüzün gençliği ve 
\, ~e rengi gözlerin ışıltısı da -
~llı~~de meydana çıkıyordu. Ka
~l Rız bu perçemi boyattı. So -
~l~~tı nu soğuklaştı. Saçları 
~tıd~ Hamidin boyalı sakalına 

\l, 

~ll. lkinci bayanın da orta dişleri
,d~t~aı ıeyrekti. Konuştuğu es -
~İlin· b unlann ortasından pembe 
~i, ~b·~zan gösteriverirdi. Halbu
~e , ıı dişlerini çıkartarak yeri-

Un'~ d' 
"tiı· 1 1! koydurdu. Pembe dil-
'~d~ de ınahpe5te !tapalı kaldı. 
d,~a 1 

_.kekkrin kendisine niçin 
~lct •z gülümsediğini düşün
~ ... ~ \'e •ebebini anlı~amamak-

······································--·-·-···········-··························· 
Bir güzel kadın giyinir ve 

süslenirken • umumiyet:!e 
di{ler bütün güzel kadınlara 
benzemiye çallşır. Böyle-
1 ikle kendi hususiyetlerini 
ortadan kaldırır ~ iptizale 
uğramış oıuı-

Erkeklerse , bam başka 
düşünürler. Bir yüze, hiç 
kusursuz olduğu için bak
mazlar. Pek bariz hususi-

.. !~.~~.~~~ .... ~.~.~ .. ~~~.~ .... ~.~.~:~~.~-~~.:.:J 

Saırlarında fcvkaUlde güzel bir 
perçemi vardı. Bu sayede gençliği 

ve kestane rengi gözlerinin ışıldısı 
daha ziyade meydana çıkıyordu.Ka. 
dıncavız bu p~çemi boyattı ve sa. 
ğuklaştı mı soğuklaştı 1 

Üçüncü bayanın ise, ta tepesin
de saçlarının anafor gibi kıvrılan 
bir ka'barrklığı vardı. Yürüdükçe 
hop oturur, hop kalkardı. Kızca -
ğız gayet koyu bir pomatla bunu 
yapıştırdı. O da hususiyetini laıy
betti. 

Fakat, tabiatiyle asri bir Ve -
ni!s o1a.madı. 

Mey Vest'in "kusurları,, saye · 
sinde erkekler arasında rağbet 
kazandığı malumdur. .. 
Ağız ve saçlar 
Unutmayınız, ki takriben iki 

yüz senedenberi, kadınlar, küçük 
ağızların en güzel ağızlar oldu
ğuna kendilerini de, herkesi de 
inandımıağa çah§ırlar. Bilemem, 
eskiden erkekler buna kandılar 
mı? Fakat şimdi ekseriyetle hepsi 
büyük ağızlıları tercih ediyorlar. 
Lilyan Harvey'in ağzı daha gü -
zeldir. Lakin Con Kravford'un ağ
zını tercih ederler. 

Saçlardan çok bahsettik, lakin 
gene de ayni mevzua avdet ede • 
lim: Kadınlar, ekseriya saçlarını 

tarayış şeklini değştirirler. 
(T abiatiyle ağız ,ekli bu kadar 

!kolaylıkla değiştirilemez!?) Saç 
tuvaletlerinden doğan tenkitler 
en ziyade nazarı itibara alınmağa 
sezadır. 

Düz taranmış saçlar, kadınla -
ra, ekseriya, kıvırcık saçlardan ve 
ondülasyondan daha iyi gider. 

Kıvırcık saç, bilhas:;a, yaşı ba
şı ilerlemiş erkeklerin zevkine uy
gundur. ihtiyarlar ise, sırta düşen 
örgüleri tercih ederler. Ben, bunu, 
bir cinsi cazibe vasıtası olarak hiç 
bir kadına tavsiye etmem. 

Daha pratik olalım: 
. Bir kadın, saçlarına şekil ve -
rirken, kendi hususiyetlerini ara -

mah, onlardan ayrılmamağa gay-
ret etmelidir. 

Kadınlar için şimdi §Öyle bir 
teselli vardır: 

Cinsi cazibeye sahip olmak, gü
zelliğe aahip olmaktan çok daha 
kolaydır. 

Uzun ve biçimli bacaklar, doğ 
ru bir burun, uzun bir boyun ... E
ğer tabiat bunları size vermediyse 
kimse veremez... Bunlar güzellik 
malzemesidir ..• 

Lakin, cinsi cazibeninkiler? .... 
Onlar sizde zaten vardır. Onları 
tahrip etmeyin, bilakis hot bir şe
kilde kendinize yakııtırmağa uğ -
rafın. 

Cinsi cazibenin en mühim tart· 
tarından biri cilttir. 

Kuru yahut yağlı deriniz oldu
ğu için telaşlanmayın. Her cins 
cilt için tekemmül etmiş bir hal 
vardır. 

Kuruya yakın bir deri, gözle . 
rin parlaklığiyle ağzın mütevazin 
çizgileriyle imtizaç eder. 

Yağlı bir cilt, taze havaya dai
mi surette maruz kalırsa ve iyi 
kan cevelaniyle pembele,irse1 

bambaşka bir cinsi cazibe meyda
na getirir. 

Esasen bütün kadınların taze 
havaya ihtiyacı vardır. Taze ha . 
va, insanı canlandırır. Canlı ka
dın da ho§a gider. Mesela, dikkat 
edin: Erkekler, kavga eden ka -
dınlara alaka ile bakarlar! ! Çün
kü kavga esnasında kadına bir 
canlılık gelir. Belki, bazı kocalar 
da, geçimsiz karılarını bu sebeple 
pek çok severler! ! 

Canll kadın 
Bu coşkunluk anlarını sinirli -

li1de biribirine karıştırmayın 
Canlılık başkadır. Daima vıriır 
eden sinirli kadınların hali ise ge
ne başkadır. 

Sinirlilikle canlılığı biribirine 
karı§tırmamak için ölçü şudur: 

Eğer heyecan esnasında bir 
kadının gözleri, burunu, ağzı, de
risi kuruyorsa, bu hal sinirJilikten 
oluyor demektir. Bu takdirde, 
cinai cazibe azalıyor. 

Şayet bilakis, kan yüzüne hü -
cum ediyorsa, dili ve dudakları 
ıslak vaziyetteyse, şimşekli gözle
rinden yaşlar hemen boşanacak 
gibi ise, bu, canlılıktan doğuyor 
demektir. Bayanın cinsi cazibesi 
yükselir. 

Tuhaf şey, değil mi? 
Fakat ben, daha garip bir tec-

rübemi anlatayım: Bir deniz ıe . 
yahatindeydik. Bazı kadınlar, 
kendilerini öbürlerinden daha ha
zırlıklı sanıyorlardı; yani deniz 
tutmasına karşı yarayan Atropin 

ilacım aldtlar. Bu yüzden, gudde
lerinin hareketi yava~laştı. Hal -
buki, hava .gayet güzel gitti. De
niz tutmak felaketi kimsenin ha -
şına gelmedi. Bu ilacı alıp ta gud-

delerini hareketsizliğe sevkeden -
lerin hepsi cinsi cazibelerini kay . 
bettiklerini anladılar. Uacm hük
mü geçince hepsi de hakları olan 
cazibelerine kavu§tular. 

Kendinizi 
cesaretlendirmek 

için 

Seks apillerini {yani cinsi ca -
zibelerini} kaybeden zavallı ka . 
dınların maceralarını size anlat
tım. Şimdi de bunun aksini söyli. . 
yeyım: 

Ben, gayet şirin, sarışın ve pem
be tenli bir kız tanıyorum. Bütün 
erkekler, onu pek takdir etmekle 
beraber, cinsi cazibesinin olmadı
ğını söylerler. Bazıları, güzel bir 
kadınla flört ettikleriyle övünmek 
için onun peşinde dolatırlar. 

Güneşin tesirile cildi esmerleşince 
giizelliğinden gerçi kaybetti ama 
vahşi bir cazibe kazanarak cinsi ca
zibesi arttI. 

Bu kızcağız, dağlık bir yere 
seyahate gitti. Ona yanmamasını, 
eskisi gibi beyaz kalmasını tavai . 

l ............................................ ·-············ 
1 : 

i Birkaç i 
• 1 
f ; 
ı Tavsiye i . . . . :............................................... -······! 

Saçları 
kepekıenenıere ••• 

Yatmadan evvel, aaçlarınıı.ın 

kökünü yemek tuzuyla iyice U· 

vun. Tuz, sabaha kadar başınızda 
kalsın. Sabahleyin taranırken saç
larınızı iyice fırçalayın. Bunu :nli 
sık tekrarlayın. Az zaman içinde 
kepeklerden kurtulursunuz. 

işten kirlenen eller 
Yemek pitirmek, i~ görmek yü. 

zünden elJeriniz lekeıenir ve r~n. 
gi bozuluraa kolaylıkla temizle • 
ne bilir. 

Bir kalive katığı rendelenmlf 
aahun, bir avuç kepek, bir avuç 
mısır unu, iyice karışacak, hu ha
lita ile eller, kuvvetli kuvvetli, u.ı 
vuttura uvuştura yıkanacak. 1 
Aynı temizliği her it gördükten 

sonra yaparsanız, ellerinizin gü
zelliğine siz de hayret edersiniz 

Yüzdeki kırışıklara 
çare 

Yumurtanın akını iyice dövün. 
Kaymak gibi olunca, yüzünüzü O• 

nunla bulayın. Üstüne leblebi u· 
nunu pudra gibi ıürün. Yirmi da. 
kika dursun. Sonra biraz ılık süt
le yüzünüzü çalkayın. Akabinde 
de ya gülsuyu veya yağmur suyu 
ile iyice yıkayın. Çok iıtifade ede
ceksiniz. 
Boya ile yat:mayın 

Gece yüzü boyalı yatmak cilt 
için çok fenadır. Eczahaneden AJ. 
kol kanfre aldırınız. Bir miktar 
pamuğa dökerek yatmadan evvel 
yüzünüzü iyice temizleyin. 

Kaşların kepeklen• 
memesine çare 
Pangaltıda "F,, apartımanında 

Bayan "S. G.,, soruyor: 
Dört senedenberi kaşlarıma bir 

hastalık anz oldu. Birçok doktor
lara gittim. Bir kısmı kükürtlü 
ilaçlar, bir kısmı da gliserin ve 
vazelin verdiler. Bir türlü önüne 
geçemedim. Çaresi nedir? 

Bu sualiniz üzerine, Ortaköy 
Şifa Yurdu sahibi Doktor Ahmet 
Asımla Amerikan hastahaneıi ıer 
tabibi Doktor Şepeld'in fikirleri· 
ni sorduk. ikisi de şu nokta üze
rinde mutabık kaldılar: 

Evvela katranlı sabunla katla
rınızı iyice yıkamalısınız. Sonra 
binde iki süblime mahlulüne pa
muk batırarak kaşlarınızı hafifçe 
oğun. Lakin sübJimenin gözlerini· 
ze kaçmamaaına son derece dik
hat etmelisiniz. 

Dikkat: 
O kuyucularımızm soracak lan 

suallere cevap vererek kendileri
ne faydalı olmağa çalışacağız. 

ye ettiler. Halbuki o, söz dinle- =========================== 
medi. Vücudünü güneşe maruz 

bıraktı. Geri döndüğü vakit, ya
nık bir teni olmuştu. 

Güzelliğinden gerçi kaybetti. 
lakin birdenbire cinsi cazibe ka
zandı. Bu, azıcık vahşi bir cazj . 
beydi... Ve maalesef, zamanla 
kayboldu. Çunkü güneşin tesiri 
geçince, bayan da beyazlaşh. De
mek ki, taze hava gibi güneş de 
cinsi cazibeyi yaratır .. 

Güzellik için olduğu kadar cin-

si cazibe için de reçeteler vardır: 
Yemeklerden evvel bir bardak 

kadar şarap içmek. 
Yani hep canlılığı doğuracak 

feyler ..• 
Kendi hususiyetlerini ke§f ede • 

rek bunları bozmamak, bilakiı 
tebarüz ettirmek, aonra, bir de 
(sinirli değil) canlı olmak ... itte, 
cinsi cazibenin iki mühim yaratı-
cısı ... 

Güzellik Doktoru 

-

ı 
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117 (/\akil, tercüme ve iktibas lıakkı malıtuzclur. Leyla rıhtımetan a rıhrken, polis 
Ounan, haksız yere anasından yorsun. Bu &elamlrk bizim U§ak 

d:ıyak yemi~ bir çocuk gibi kırıl - dairesi ... ,, 

mı§h. Halbuki selamlığa gelirken, Sustu. Nasıl oluyor da o da 
bu parlak planını Rabia ile konuş- bir mahalle delikanlısı gibi adeta 

mağı düşünürken ne kadar içi se

vinçle dolu iai. Rnbianın gözleri 

övünüyordu? 

Rabia bir kat daha azdı. Sesi 
bir perde daha yükseldi. 

elinin omuzunda olaştığını duyu
yor gibiydi .. Mısır vapuru Kızkulesini dönerke 

Leyla ilk defa geniş bir nefes aldı! 
- Nereye gittiğini söylemedi} 

mi? 

hiç bir erkekle altı aydan fazla 

1 

bul ediyordu. Ve bunun için Le 
YBfıyamamııtı? layı daha ~ok aeviyor, ondan 

parlayacak, onunla bu planı mü . 
znkere ecfo:ek &Jınmış.tı. "Daha ala ya 1 Olduğun yerden 

- Söyledi amma.. Başka bir 
kimseye söylememe müsaade et • 

Ömer bey çok nazik, terbiyeli bir fedakarlığı esirgemiyordu, 
ve bilhassa kadınlara karşı ifro.t O geceyi de Adada geçirmitl 

Halbuki kız ona adeta haka . neye çıktın? Sen~ asılzade bey ... 

ret etmişti. Osmamn teklifinde bu . Mirasyedi bey.. Bana timdi de 
kadar kızacak ne vardı? Bu Ra · ' frenghtandaki konaklarınla mı 

medi. 
- Sana para versem .. ? 
- Kabil değil. Zahmet etme· 

yin ! Ağzımdan bir laf alamazs1· 

derecede saygı ve nezaket göste - di. 
ren bir adamdı. Beraber yaşa • Sabahleyin ikisi de erkenden 
dıkları bir ay içinde Leylayı bir 
gün bile incitmemişti .. Ve incitme
mek için .1e bütün enerjisini sarf e
diyordu. Leylaya gelince: O, za· 
ten yaradılışı itibariyle bayağı bir 

yanmıştı. 

O akşam saat bette rıhtımd 
kalkacak olan Arap vapuruyla 
kenderiyeye hareket edeceklerd 

hia ne zaman Osmanı anlryacak? 

Ne kadar bir sürü eski şeylere 

bağlı bir mahlfık ! Ken~i kendini 

eb~diyyen tekrar eden, fakat mü

temadiyen uzaklaıan bir şark 

melodisi! Bir tek ses, bir tek ar-

' zu ... Halbuki Osman gamin en 
muğlak bir senfonisi... Binbir arzu, 
biP-bir emel! 

Rabia bumunu cama yaptıştır
'dı, Oamanın teklifini düşündü. 

Onu tarudı tanıyalı bu kadar ya

:a>acı hissetmemişti. Selim Paşa . 
nın hakkı vardı. Avrupalı demek 

maddi ıeylere bağlı olmak de . 
mek ... O zamanda paşanın selam
hğıru kiralamanm naaıl saygısız. 
lık ola~ağmı düşünemiyor muy . 

du? Guya bir de memeleketinde 
asil lbir ailenin evladı imiş. 

Bir defa Paşa onlardan belki 
kira almıyacak, bedava vermeğe 
kalkacak. Sonra onlar Paşanın es
ki debdebesine göz dikmi~, yeni
den görme insanlar vaziyetine 

düıe~ler. Rabia adeta Sinekli 
Bakkal kadınlarının dedikodula . 

rmı işitiyor gibi: "Rabiaya ne 
oldu? Paralı kocaya varır var . 

maz konak, halayık sevdasına 

dü!tü. Bari bir de haremağası 
tutaa ! Halayık onun neresine? 
Eli ayağı tutmıyor mu?,, 

Hem demek Osman dükkanın 
iiatündeki küçük evi beğenmiyor. 
Bunu diijününce teessürden ziya
~e hiddet hiuett1'. Ve bcstandaki 

bat dönmesini, bulantısını tekrar 
auydu. Tavan, yer, krzıl • yeşil 
ışıklı camlar, dışardaki Akasya . 
lar hep birihirine karışmş dö . 
nüyor. 

''Söyledrğimde bu ikadar kıza
cak ne var, Rabia Hanım?,, 

Osmanın sesinde zorla 2apte
'dilen hiddet ve isyanın yanında 
bil- de istihfaf vardı. Bu kız onun 
iç.in ıimıdi, mundar bir arka sokak-

ta do~uı, büyümü~ bir imam to
runu, bir bakkal kızı. Ne demiş de 

bu kadar fedakarlık ederek haya. 
tını, ıırnarık bir mahalle kızına 

bağlamıştı? Ömürlerinin sonuna 
kadar blribiderinin tepesine çıka. 

cak kadar dar bir evde oturmağa 
mahkUındular. 

Rabia, gözlerinde adeta vahşi 
bir ıııltı ile döndü. Dudakları 
Eminenin dudakları g~bi bir tek 
sıkı çizgi. 

"Sen, iki göziim, konaklarda 
yajamağa elışık bir kız almalıy-

'drn ! Ben olduğlm yerden şura · 

elan şuraya gitmem. Anlatıldı 

mı?,, 

"Anl~ıldı, küçük hanrm. Sen 
l*ıw denilen teYin benim gö -
ziimde yeri var sanıyorsan yanılı-

övüneceksin? Her şeyi ahnlarmm 
teriyle kazanan adamlar arasında 

senin işin ne? Sen, aen, bizden 

olmak için kırk f ırm ekmek la -

znn ... Seni zıpçıktı, mirasyedi...,, 

Rabianm son sözleri bir yılan 
zehiri gibi Osmamn suTatına fır

lıyor. Rabiaya göre hars, medeni

yet, memleket ve ırk farkı, bir 

dinden olanlar için bir hiç. Fakat 

s:nıf farkı ... Buna o kuduruyordu. 

Rabia, 

"Rabbim ben.i fukara smı· 
fmdan ayırma,, diye söylenirken, 

Osman ilk defa Rabiaya kar§ı 

şiddetli bir husumet hia!eUİ. Ra · 
bie. ve Sinekli Bakkal, bunlar • 
dan birdnebire nefret edivermİ§· 

ti. Rabia onun yüzüne, "Asilzade, 

mirasyedi,, diye haykırırken öyle 

mutaazzım ve mağrur görünüyor

du ki... Guya Sinıekli Bakkalda 

bakkal olmak, asalet sınıflarına 

mensup olanları istihfaf a, 

rete layik görmeğe kafiydi! 

Rabia ile geçen ıaadet günleri 

Osmanm zihninden birdenbire si

lindi. Şimdi o Sinekli Bakkal de · 

nilen yerin darhğmı, rnun-darlrğr

nı, sıkıntısını, gülünç gnırunu, ve 

kedisinin oraya ezeli e!aretini dü
şünüyordu. Buz gibi soğuk bir 
ıeıle: 

"Gidelim,, dedi. 
Yan yana, fakat biri birlerine 

dokunmadan, biribirlerinin yüzü. 

ne bakmadan harem tatlığına ka

dar geldiler. Fener ıilen kızlardan 

biri koıarak içeri girdi. Yanların
dan geçerken, 

(Devamı var) 

Tefirka No. 37 

nız .. ! 
Bekçi başını salhyarak ilerile· 

di. 
Leyla yokuıtan aıağıya dön

dü .. Gözleı·i sulanmqtı. 
Leyla İ!keleye dönerken sende

liyerek yürüyordu: 
- Acaba bu ayrılık ebedi mi

dır? Yoksa yavrucağımı günün bi
rinde tekrar görebilecek miyim? 

Misır yolunda 
Pasaport muameleleri bitmitti. 
Leyli. Beykozdan döndüğü gün 

çok neşesizdi. Nesrini bir daha 
görememek endişesi onu sabaha 
kadar uykusuz bırakmı§tı. 

Prens Ömer bey Leylayı delice
sine seviyor, onu bir dakika bile 
kederli görmeğe tahammül edemi
yordu. 

(eyla ona ne kızından bahset
mitti; ne de eski kocalarından .. 

O büyük bir adamdan yeni ay· 
rı1mış, Adaya istirahate gelmiıti .. 
Ömer beye kendisini böyle satmı§-

tr. 
Mısırlı prensin çok ıaf tarafları 

vardı: Leylanın bütün sözlerine i
nanıyor, ona hiç günah işlememiş 
bir kadın gibi tapıyordu. 

Ömer beye Leylanın aleyhinde 
söz söyliyecek kim vardı? Buna 
kim cesaret edebilirdi? 

Leyla ne kadar da talilj bir ka
dındı! 

Tesadüflerin kendisine bu dece
ce yardım etmesine hazan kendi 
de şaııyordu. 
Ömer bey, Leylinın tipi değildi. 

O, sert ve kuvvetli erkeklerden 
hoılanırdı. 

Hırpalanmayı, didiklenmeyi sev 
diği için değil midir ki, §İmdiye 
kadar birçok kocadan ayrılmı~, 

kadındı. 

Şoför Şakirden başka bir erkeği 
candan sevmemiş, onun kadar hiç 
bir erkeğe bağlanmamıştı. 

Ömer bey ona her gün: 
- Nasılsın yavrum ... Canın y,e 

istiyorsa bana söyle? 

Diye sordukça, Leyla sinirlenir: 
- İyiyim .. Hiç bir fey İstemem. 
Diye cevap verirdi. 
Ruhan anlaşmalarına imkan 

yoktu. Fakat, prensin iyi huylulu
ğu ve Leylanın zekası onları bira
raya, bir yatağa dütürmüttü. 

Bu seyahat, Leylayı günün b 
rinde düşeceği muhakkak olan 
nunun pençesinden kurtarabil 
miydi? 

Leyla vapura bindiği halde b 
bundan emin değildi. Vicdan a 
bı çekiyordu .. Ruhan .;ok muı 
ripti. Vapurun güvertesinde do 
!trken, mütemadiyen saate b 
yor ve prense: 

- Ne zaman hareket edece • 
Diye soruyordu. 
Leyla, vapur rıhtımdan ayrıl 

cıya kadar, polis elini omuzun 
görmekten kurtulamadı. Bir ıeı, 
nun kulağında daima çınlıyor 
biydi: 

"- Hanımefendi! Sizi ka' 
namına tevkif ediyorum 1,, 

Vapurun merdivenleri yukar 
çekildiği zaman, Leyla, göğıU 
kabartarak nefes almağa bat 

Leylanın vaziyeti de prenıe bo
yun eğdirecek kadar tehlikeliydi. 
Yılmaza sözünde durduğundan, 
birkaç güne kadar ona gideceğin
den bahsebnişti. Halbuki tevkif
hanede Leylanın aleyhinde el ve 
dil birliğiyle çalışan iki adam var· 
dı: ,Şoför Şakir ve Mühendis Ziya.. mıştı. .. L. el' • d h 

Z. .h Ş k" . nın uı.r en eaı a a 
ıya, nı ayet a ırı avucunun d y il d b . ,~1 d .... h . . . ı: ı ar an erı ıan; a ıgı a 

ıçıne almıştı .. Mahkemelere, pohs d f l . d .. .. . . e ter erm en sonuncusunu y 
erkanına mutemadıyen mektuplar I f k d b' ·· ,,,. .. .. na a mı§, a at on an ır on .. 
yagdırdıklarını Leyla uzaktan uza- d f - . k b t · t' A b .. .. . . e terın1 ay e mı~ ı. ca a 
ga duymuyor degıldı. ş k. · 1 t ? y k N a ır mı ça mış ı. o sa e 

Günü birinde onu doktor Şaha- · ? 
mı ... 

hın katili diye yakalarlarsa ne ya- Bunu kestiremiyordu. Kaybo 
pacaktı? 

def terde yalnız yedi erkekle 
İşte bu endişelerle Prens Ömer yaıadığına ve otuzla otuz bet 

beye boyun eğmeğe mecbur kalan araıındaki çağlarına dair mal 
Leyla, lstanbuldan bir an evvel u- ve ihtisasları vardı. 
zaklatmak için de prensi kandır· Vapur Kızkulesinden Ma 
mağa muvaffak olmuttu. raya doğru dönerken, Leyla: 

Ömer bey zaten bütün harp yıl- - Adam ıen de, diyordu, 
ları içinde ailesinden uzak kalmış, defterimi kaybetmedim ya .. rf 
memleketinin hasretini çekerek )'et bunu bulan, benim yedi er 
yafamı§b. le yaıadığımı öğrenecek. Jtt• 

Leylinın Mısıra gelmesini Ö • kadar ... 
mer bey bir fedakarlık olarak ka - (Devamı var) 

- Hadi küçük Samiye göreyim seni.. İhsan Be· 
ye verdiğin sözü unutma. Şunu da aklından çrka.r
ma ki sen dürüst ve mert bir Anadolu kızısın .. Cüzel 
ve uysal huylu ol. Şu ilk defa olarak geldiğin 1stan. 
bulda kendini herkese kat'§ı karaktersiz ve kusurlu 
gösterme ... 

işimiz var. Sizi hizmetçilerimize pırazantc edeC' 
Yüzümü sıkıntı ile buruşturmaktan kendirtıİ 

mıyarak: 

- Bunun lüzumu var mı? dedim. 
- Şüphesiz, Ahmetağa hepsine geldiğiniıi 

Beni güzel bir tesir altında bırakarak uzaklaştı. Yemek odasına gündüzkü kostümümle indim. 

lcdi. Şimdi evin hanımının geldiğini biliyorlar• 
kadar şaşırdıklarını ve sizi görmek için deli gibi 
bıraızlandıklarını Ahmetağa söylüyor. Bunı.ırı 
~imdiden ~onra hizmetinde bulunacaklara ııarııtıl 
nı benim kendilerine pırazantc etmemi muvafılr 

Bu başbaşa geçen ilk saatler çok iyi geçmişti. Yani 
daha doğrusu noterden ayrılırken olan zannımdan 

daha iyl geçmişti. "Kocam,. ilmidimin aksine olarak 

çok nezaketli ve mümkün olduğu kadar dürüst dav
ranmı§tı. Sözlerinin hiçbirisinde bir kaç saat evvelki 
nahoş sözleri hatrrlatan en küçük bir şey yoktu. Ne 
ince bir alay ve ne de bir kabalık göıtermemi~ti.: 

Bana karşı tam bir centilmen gibi davranmıştı. 

Fakat ne olursa olsun gene biraz azametli, bi r 
az soğuk, biraz hikimdi 1 Belki de bu görmüş olduğu 
yUksek bir kültür- ve terbiye icabıydı. Bunun için şi
kayet edersem haksızlık etınİ! olacaktım. Zaten ben 
de şu bir saattenberi ıanki ona çok mu iyi davran. 
mıştım. 

Aramızdaki kararln aksine durmadan onun söz
lerini cerhetmi§ ve tec:avüıt bir duruş takınmamıg. 
mıydım !.Kendimi böylece tetkik etmekle bana öyle 
geldi ki "yaşıyan çok görür,, darbı meseli doğru imiş,, 
Kendi kendime: 

Daha açık renk ve güzel bir rop giyinmek isterdim. 
Fakat otelden yalnız geccliklerimi bir de tuvalet ta
kımımı getirmiştim. Yalnız tayyorumun retimiyetini 
biraz azaltmak, bu lüks muhitte çok göze batmamak 
için boynumu kapıyan kaşkolu çıkardım. 

Değişiklik çok küçük bir şeydi. Fakat ceke-
timin yuvaılak ve geniş yakasından görünen altın 

bir zincir mat renkli boyun üzerinde göze çarpıyor
du. Şimdi kostümüm daha az ciddi bir hale gelmiş
ti. Salonun geridonu üzerine Ahmetağanm bir vazo
ya koymuş olduğu gül demetinden bir tanesi tuvale
timi ikmal etti. 

ihtiyar hizmetçimle koridorlardan, dolambaçlı 

merdivenlerden geçerek Arif Nedretin beklemekte 
olduğu yem.ek salonuna girdik. Uzerime takılan par
lak gözleri tatlıhı§ır gibi oldu. Çok resmi bir tavırla 
kolunu bana vererek beni şöminenin yanındaki bir 
koltuğa götürdü. 

- Yemeğe başlamadan evvel küçük bir angarye 

luyorum. 
Arif Nedret, küçük bir himmetle böyle bir 

insan içerisine çıkmanrn pekal! önüne geçeb 
Bunu düşünmekle beraber kendimi uysal ,gôft 

ğe karar vererek: 
- Peki dedim. Mademki adet böyle imİt• 

etmekten başka çare yok. 
Kendimi bu zaruri §eye alı§tırmak için ıı 

~~~. ~ 
Bir çok yabancı adamlara beni kanıı olar&le 

terccekti. Onlar da bu haberi her yere yay•" 
Kendisi is tan bul kibar hayatında tanılmı! bit tıll • 
yet olduğundan herkes beni tanıyacaktı. "~v-e -' 
reket beni ona baflıyan kanuni damgaya ~l t~ 
miş sosyetenin bir damgası olacaktı. Sankı e 

(Devamı var). 
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ocuk haftası 
ly kazananların 

•dlarını yazıyoruz 

1Q.1.935 taril .. 
bllmecemizı 
kazananı ar 

tlç Ura kazanan 
8armct: Amlman Barbaros .Aksaray KU. 

112/2, 

8irbuçuk lira 
kazanan 

'lktncı: Neclt Kansu Bakırköy birinci 
ıao, 

Cazdan kazanan .._::cfl: Nezihe Kadıköy lkballye çe§llle 

BlakUYI kazananlar 

l - .tmıet Serim Galatasaray 1Jaeal 2 
'~ ' ~o.... Pernevnlyal 11.aesi. s - ıamaıı 
"' Daraoataka lJae.!1 9, 4 - Kemal Tat. 

l'eta U8eıd 86(, e - Nlko Dakırk6y 28, 

...... mendil kazananlar 1 
~~ - Rabla 0ısk1ldar Yenimahalle mescld 

;::- 33, 7 - Ş&kJ.r Turgul Galata salı1J 
\'9 m.eznuru Raif oğlu. 8 - Tevfik E. 
\.......Ortaokulu 299, 9 - Vahld Kıvılcım Çıı. 
,,.._. 915, 10 - İbrahim 1stik1Al llsest. 

~kerıeme kazananlar 

it 11 - CeW VeznecUer Kirazlı mescit 

ı.' 11 - Acar Bele şııu T'Crakld ııaeat 371 
~.... ' 
(~ .\ymeı LWeburga.z muhabere mQIAzimj 

'- tısı, 14 - Burhan B~iktq 18 lncJ 

" 'ile, ll5 - Feride L!leJI apıırtmıanı bJ. 

c2atre 31 ' 

kazananı ar 

l? lt - lmıet ÔğUnç Pcrtevniyaı liBcal 6:50 

le' 1• Bıçakçı Rum katollk mektebi 107
1 

.... '111'--· . , 
~ ~ Böke lhlamur Nurtaııw ao. 
?aa, aı. 11 - LQt.tulJah Şe\•kt İstanbul lleeaı 
~ - - Muhiddin Polat Galatuaray ııae.ı, 
~ - ~de 44 ODcU okul 389 22 - Neba.. 

~ ...... ICandllll ktZ ııacsı sıi, 23 - Papa. 

~ 0 ~ıu Senbcnoıra lisesi 234, 24 .-
-..-:· Q~ Davutııala ort.okulu 8~ 2S -
~ ramm-mMTTo; 

Defter kazananıar 

' tı'lt& - Şerm1ıı Aksaray Sorguççu aokak 
'aı. - Tal&t Jıılavttwıa EyUp ortaokulu 'la -UD&l Ozaıı Ankara fnlı1earlar ve., 

~ ır:~ mlldUrQ oğlu, 29 - Y&§ar Ay. 

'--rga 21, 30 - Nurfye BllyQ.kada Ka. 'llolrak 14, 31 - Arapapa.zyan PD.Ilgalb t' 17, 82 - Burhan Sezer 1ataııbul Use.!1 

, 0 aa - EAt TUzUıı 42 1ııcI okul 6:s2, s• 
' lh..., lftcatı Beyoflu 39 uncu okul ı:sı, 85 
~~t Mustafa Topkapımaltepe 4, ..... :Per kitap kazananlar 1 

"ı. ~lanet Eyüp 87 1ncl okul 477, 37 -

~ im lJau1 87, 88 - Kemal Evert 

~ eaddu1 Kutu Hal, 39 - .Muzatter 

~ hıuzıda berber, 40 - Namat latan. 
'-..,,., 808, 41- Perihan ÖDg1l kız llaesl 

Cl ~ta - Ramazan Gaztoamanpap okulu. 

'- , "4zk Tunçel Kumkapı Nl§ancaaı 23, 

~ Kadırga Kaburga aokak CI, •~ 
' aı.,,, -· Sirkeci Kil'11Jt Karadeniz oteli, 46 

'? ~~ Otıraoy Beyoğlu 11 1nd okul sı 7, 

S !f'd& Ankara eabuncu mahallesi ce. 
~ ..... ~ ıs, 48 - Remzi anr L&leU a. 

~~ dardnncO daire 14, 49 - Saba 

'lıt,,,~ ~ 21, l50 - Avnl Ortaköy 
~ ..._. eotak 8, ısı - Burhaneddin ı.taa. 
' ._, ıoa, ıs2 - Ercan Kanatıı Ankara 
~ ' Si - l'az11 Çevik eakt Aydm otelJ 

~ 8' - Gllney F. Nqter Beyoğlu .M* 

~ ~dest 187, 15:5 - HamdJ Ortaköy 
~279, 

S "-ıptpo•tal kazananlar 

"-a ~ ~ lllQ.ı .tııısno orta okulu 866, 67 

~ ... ~ lataııbuJ llaeal ~9, CIS - Jülide 
.~ ~ l2t, 159 - N. Altryay Be§ikta§ 

\ , ~ a, eo - Refet M tıncO okul 293, 

\,,,.,. 8J'l: Ortaldly takele caddesi 17, 

~ (Sonu yann) 

~Satılık iki ev 
~'-tı Meırutiyet maballeoi 

' le • tokak 37 ve 39 numara. 
\ ~ IQz od.lı bahçe kirgir iki 
't ,. lahlıldrr. 
~1 ~ ~-ıhane cad-'!esi 1 nu
' lhr:L~uler kahveıinde Şev· 

--..r&~t. , 

HABER - Akşam ı>ostaıı • 
Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
On sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aramlmadığından dolayı mevduatı koruma kanununun on yedlmıl 

maddesi mucibince muhtelif bankalar tarafından bankamıza devredilen ayniyatın sahipleri, cins ve mik!an apğıda göıterilmittir. 
İ§bu ayniyat bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki oiene zarfında sahipleri veya variılerı tarafından evrakı müıbite i&a. 

suretiyle idare merkezi ve tubelenmize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde mezkur kanunun on yedinci maddesi mucibince Ma!iJ9 
Vekaleti hazinesine intikal edeceği alakadarlara ilan olunur. (608) 

lımi Aclreıi 
Bay Dimistokli 

Bayan ikbal 
Bay Fehmi 

. 
Bay Karabet Papazyan 
,, lbrahim 

,, Yani 

Arnavutköy Mumhane sokak No. 
4 
Nıtantaşı Çiftebakkallar No. 64 
Krrkçe§me ittiaaHnde Komiser Meh. 
med Ef. hanesinde 
Büyükdere Istanbul sokak No. 27 
Cerrahpa.fa Mektep sokak No. 4 

Aclecl Cim ve evıalı 
1 Altm bilezik (gr. 25,1) 
1 ,, aaat 
1 Altın bilezik ( 16,8 gram) 
1 Rozayüzük 

2 
10 
10 
10 
2 

Altın saat 
Gümü§ kaşık (1275 eram) 

,, çatal 
,, pıçak 

Gümüş kupa .... 

Muhammen lıq. 

T. L. 

" 

30.-
16.-
5.-

40.-

30.-
Mabmudpafa Menekte sokak No. 
48 marangoz 1 

1 
,, tabaka 360 (gram} 7.-

,, M. Salahaddin 
,, Cemal 

Bayan Safiye, Emine, 
Habibe 
Bay lbrahim Hakkı 

,, Rasim 

,, Bensiyon 

Bayan Misli Melek 

,, Meliha Feri de 

Bay Hasan Lami 
,, M Rıfat 

,, Şükrü 

Bayan Haralamholu 
Bay Tevfik 

Bayan T arzıdilber 

Bayan Agavni, Akabi. 
berberyan 
Bay Maks 
Bayan Nimen 

Bay Hüseyin 

,, Hüseyin 

Bayan Hatice 

Bay Niyazi 
,, Kalos 
,, Şevket 

Bayan Hatice 
Bay Talat 

,, Alkösil 
,, Ziya 

Bayan Sofi 

Bay Şefkati 

,, İbrahim 

,, Refet 

' 
Kadıköy Yoğurtçu civarı No. 7 
Fındıklı Setüstü No. 41 
Sultanahmed park kartısında Mol
la bey hane No. 19 
Cerrah pata Toprak sokllk 

Kadıköy Mısırlı oğlu Halil ağa so
kak 

Hasköy Turfucu mahallesi Halil 
ağa sokak No. 26 
Kabataf Solakçe§me Süleyman pa
ta mahallesi Bay Necmeddin vali~ 
desi 

1 
l 

,, tatlı kaşığı 
Hurda altın ıaat 
Roza menekte iğne 

1 Gümüt zarf (318 gram} 

2 Gümü§ tabak 
21 ,, zarf (1085' gram) 

ı Altm brof 
1 ,, yüzük 
1 Altın kordon (27 graml: '. 

1 Kaplama aaat 

Kuzguncuk Gümrük Nazın sabıkı 1 
Bay Cemal yalı11nda 

Dört halkalı hurda roza ylizüli. 
l Roza yüzük 

Kandilli Ayazma caddesi No. 51 
Samatya Sancaktar Hayrettin me
hatleıi Köprülü sokak No. 4 
Çengelköy Talimhane meydanı 
No. 44 - -

Beyoflu Aia Camii Mercan sokak 
Kuımpaıa hastahane caddesi No. 
20 
Üsküdar İhsaniye Sultaniye sokak 

o. 38 

Büyükdere lstanbul caddesi No. 20 

Beyoğlu Değirmen sokak No. 29 
Fatih Otlukçu yoku§u No. 21 

Sultanahmet F eynızağa Mah. Cad, , 

Sultanahmet Bahçe kar~ısı lranb 

Kaaımpafa Tahtakadı mahalleıi 
No. 15 

1 Çift roza küpe altı 
l Roza menelqe iine 

1 Altm saat' 
1 Altın köstek (23,5 gram)' 
1 Roza kelebekli broı (kelebe-

ği kopuk) · • · 
1 Miktar uf ak inci 
1 Altm kordon (27,5 gram): 

1 Gümüı hamam tası 
1 .. kupa 
t ,, çatal 
1 " katık (572 gram)' 1 

1 Çift roza gülküpe 

1 Roza yüzük (ortan ID'Ç&). 

1 Çift koldüimesi roza 
1 incili kıravat iğnesi 
3 Gömlek düğmesi rozalı 
1 Gümiit tabaka ( iiltü altın 

kakma yazılı) :129 il'· 
1 
1 

1 

1 
l 
1 
7 
s 

Çift altın küpe (5,5 gram) 
Altm gerdanlık (taflan ıır
ça) taılarile beraber ( 65 ar.) 

Gümüt hurda tepsi (1 kulpu 
yok) 2019 il'· ~ .. _ · 

Gümüı ıütlük 

,, tatlılık 

,, 
,, 
,, 

tekerlik 

fmcan zarfı 
bardak zarfı 

.11 ,, fmcan tabağı 

Fındıklı Dereiçi mükerrer 12 No. 
Beyoğlu Feri diye caddesi 
Kandilli Ayazmadere ~addesi 

1 Çift tabaklı ve kupalı sBmllt 
katıklık 

1 Gümüt kupa 
1 ,, hamamtaaı 

2 ,, ibrik (1502 gra~) 
1 ,, tepsi (2115 gram) 
1 Roza yüzük 
1 Altın hurda bilezik 
1 Roza madalyon (yürek tek~ 

linde) 
Çengelköy Yemenici sokak ' 1 Çift roza küpe 
Aksaray İsmail ağa mahallesi Bey- 2 Altın ıaat 
lerbeyi sokak No. 13 1 Alhn kordon 
Kartalda Hasan bey kö§künde 1 Çift roza küpe 
Kızıltoprak istasyon cİ\'arı 1 Yakut yüzük (kolu elmaslı) 
Beyoğlu Cemal pqa sokak Radika 1 Roza yüzük 
hanında 
Katrrcıoğlu hanında No. 55 Dava 
vekili 
Heybeliada Yüksek mahallede Be
yoğlu mutasarrıfı Hamdi B hane
sinde 
Kadıköy Mandıra sokak No. 42 

1 Çift roza küpe 

1 Çift ;oza küpe 

1 Elmaılı bilezikli saat (hurda 
bir tafı nokaan) 

" ., 
ti 

,, 

tJ ,, 

r-,, 

H 

,, 

" .. 
'" ., 

(3455 lfUI!), 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
tf 

" 
,, 

., • 

3.-
90.-

1 

7 .... · 

e..-
25.-

8.
ız.-
3.~ 

ıoo . ....; 
s.-

23.-

ıo.- · 
40.-

s..-

10.-

10.-

,2!50.-" 
5.-
7.-
5.-

10.-

40.-
80.-

' 70 • .-: 
ıs.-

2fJ.-

8.- · 

18.- ' 



10 HABER - 'A1'tam poıfa11 

Cumhuriyet Merkez Bankasından : 
(Bat taralı 9 uncuda) 

l.mi Adresi Aded Cinı ve evıalı 
Bayıuı Aıavni 

Bay Hristo 

Bay Agopyan 

,, Aleko 
,, M. Ziver 

Bay Mehmet 

,, Salih Sezai 

Bayan Naciye 

,, Nedime 

Bay Niyazi 
Bayan Eleni 

Bay Remzi 

Bayan Fatma Gületvar 
Bay Cevdet 

,, Bensiyon 

Bayan Emine Yekta 

Bay Ali Masha.r 
Bay Mehmet Cevdet 
Bayan Eleni 

Bay Y orgi Dimitri 

Ba,.n leman 

Bat Bernaskoti 
Bay lb,...Jıim Zeki 

Bay Reıid Nasır 

Bay Berna.ı.ti 

BaJan Fitnat 

Bayan Fatma Nuriye 

Bay Andon 
Bayan Ayıe Ruhsar 

Ba,..n Hatice 
,, Zenube 

BayAJfl(üra 
,, Mahmud Betim 

Şitli Tramvay caddesi No. 262 2 Roza yüzük (birinin bir taıı 
noksan) 

1 Altın saat 

1 ,, köstek 
1 ,, bilezik (tatları sırça) 

12 Gtimü:t ka§ık 
2 ,, kupa ( 455 aram) 

Büyükada Latano mah~llesi Şakit 11 
pafa sokak No. 23 1 

1 

Gümüt kaiık (291 gram) 
Roza tüzük 
Altın halka 

Paı:,ıaltı Dayı sokak 

Yedikule btasyon yolu No. 10 
Çapa Yük$ek kaldırım Darülmual
limat 

1 
1 
1 

Maden tabaka 
,, kibritlik 

Roza yüzük (iki tatı noksan, 
orb~1 taıı ayrı) 

1 Altm hurda saat 
1 Çift roza küpe 
1 Pırlanta yüzük 
1 

Fındıklıda Dere içinde mükerrer 1 
No. 12 

,, kıravat ijneıi 

Çift iucili küpe (kaiıda sarı
lı ayrıca inçiler) 

Üsküdar İhsaniye 3 üncü Sultani
ye sokak N". 19 

Kadıköy Osmanağa mahaHesi 
No. 3 
Fatih Pıçakçı mahallesi Hamam so
kak No. 2 
Sirkeci Şahinpafa oteli 
Kadıköy Kirilyos sokak No. 58 

1 Gümüı divit (513 ıram) 
1 Altın kordon (56 gram) 
1 Maden kutu 
1 Elmash nitan (maa plak) 4 

taıı noksan 
1 Çift küpe (ortası ~ümrüt) 

1 Altın halka (3,3 ıranı) 
2 Çift firuze küpe (1 tekinin ta• 

ıı yok) 
Erenköyünde Kavaldıbağında Said 1 
B. hane.inde 

Altın markCL yü~ük {9,4 ır.) 

Kadıköy Mıtırlıojlu No. 6 1 Gümüt t•baka (92 ıram) 
Fatihde Yeııiçeıme Vakıf mekt~ 1 Altın saat 
binde muallim 
Haıköy Turıucu mahalleai Halila- 1 Altın yü~ük (tatı aırça) 
ğa tokak No. 26 
Oıküdar eski hamam Kaptanpafa 6 Gümüt zarf (206 ıram) 
camii karııaı 
Fatih Yeniha11Mnı No. 16 1 Çift pırlantalı koldüimeai 
Kızıltoprak Cami sokak No. 21 1 Roza tek tat yüzük 
Beyoilu Kumbaracı 1oku1u No 83 2 Altm halka (Ş,7 cram)' 

Baliırköy SakızağJcında No. 42 
1 Ziynet altını 

6 Altın §adlen (ucu roza ma· 
dalyon) (2 taıı noksan ve 
pdleni 13,4 ır~) 

·AJiıaray Kızılminare Halil efendi 1 
ıokak No. 49 

Altın kaplama bilezik saati 

Beyojlu lıtulaul OMli aıüb4 .. 4'is 1 
Kadıköy Y eld.;irmeıü Muclıra to- 1 
Dk 1 

Altın kordon "(35 'rtıM) 
Roza yüzük 
Altm saat 

Osldid•r T ••taıı Dcb•ilp 
No.28 

Beıollu lı&ubul oteli 

Malı. 

Sultanah.med Oçltr uıaballesi Etepı 
lfeJ ZeYCeai • 

lüyükada NllUI eatl. Kal1adi ha
ııeai 

3itli Cami 9'kU No, 4' 
....... Ydd.-•MkN•·• 

~dresi maltm delf l 

" " 
,, 

,, 
,, ,, ,, 

ı 

ı 

1 

Altua kordon ·cao aram) 
Gümüı kayıt kemer 
Altın toka (91 rram) 

1 Roza line '(iki tq noksan)' 
2 Pırlanı. yij~ (birinin 1 lali 

noaan) 
1 Altın köstek (20,S aram) 
4 Gümüı bıçak 
1 ,, katık 
1 ,,çatal 170 ıram 
1 Güm üt tamdan ( 1 kolu nok

san) 6635 gram 
3 Pırlanta yüzük 
1 Çift roza küpe (3 püskülü 

noksan) 
1 Altın tadlen (25 rram): 
1 Altın saat 
1 Zümrüt yüzük 
1 Pırlantalı pandantif °(2 tq 

noksan) 
l Roza incili ipe (1 inci aelı

san) 
1 Çift roıı:a küpe (ahlan iMi) 
1 Çift altın kol düjmesi (14 

ıram) 

Muhammen kıy. 

T. (. 

,, 

,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 
il 

,. 

" ,, 
,, 

1 ,, 

\ 

,, 

,, 
,, 

,, 

,. 
,, 

,, 

,, 
\ ,, 
1 

,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

" 

,, 
,, 
,, 

50.-

ıs.-

1.-
6.-

35.-

3.-

60.-

60.-

ıs.-

2.-

5.-

6.-
2.-

' 3.-

3.-

4.-

6.-
100.-

ıs.-

20.-
ı.-

35.-

«>.-
25.-

55.-

5 ' .-

150.-
35.-

35.-
.40.-

50.-
40.-
14.-

_.. De.,.,,.. llifer ,_.... waetelerJeJir. 

istnnhul Deniz Levnzınıı Satınalnı~ 
Komisyonu 1IAnları 

Tahmin Hilen bedeli 260 lira olan iki adet harda mc;t8r ıaııbot 
teknesi açık arttırma ile 12 tubat 938 çarf&IDba günü saat 15 de sa· 
blacaktır. Motörleri sörmek isti yenler her gün ve arttırmaya itti 
rak edecekler 18 lira 50 kuruftan ibaret muvakkat teminatlariyle 
Kunnpqadaki komisyon bqnnlıima bqvurmaları. (430) 

Baylara Teksayt 

iLAN 
lttanlnl 7 ir.cl icra m.-urlu -

1 mc!an: 
Bir borçtan dolayı mahcuz o

lup satılmeaına karar verlleıı ( Ke
reıte biçki --.kineıi) l O - 2 -
93S ıüniine ıelen Pazaı tesl saat 
12.30 dan 13.30 a kadar Tahtaka
le Kutucularda Kadıoilu tokak 
12 No.lı bıçkıcı dükkinmda hazır 
lnı'u':a ~ak me:nur tarafmcian • · 
tılacajından ilin cılunur. 

İstanbul llııa· lt·l ı\s
kerl kıtaatı ilılnlnrı 

Pınarhiaar Topçu alayı hay .

1 
vanlan için 32,520 lhahk 392,000 
k:lo Yulaf ka;alı zarfla eksiltme· 

ye konulmuflur. ilk peyi 2439 li
radır. ihalesi 22 - Şubat - 936 
Cuma!tesi aünü ıaat 11 de yapı • 
lacaktr. lste!dilerin Vize Satınal
ma kom:ıyonuna ıelmeleri. 

. ,(574) .(562) 

lıtanbul Komutanlığı birlik) 
için alınacak olan 45,000 kilo 

ru fasulyaya veril.mi§ olao 
Makamca pahalı görüldüsüııd 

~ 

12 - 2 - 936 Çarıamba I 
saat 15 de kapalı zarfla alın• 
tır. Muhammen tutarı 5802 l' 
50 kuruttur. ilk teminatı 4201 
dır. Şartnamesi Komisyonunııs' 
da her gün öğleden evvel ıö " 
bilir. Eksiltmeye gireceklerid 

teminat mektub veya makb 
2490 No. lu kanunun 2, 3 Cü 
delerindeki veıaikle birlikde 

lif mektublarını ihaleden -" 
bir saat evveline kadar F ınd~ 
da Komutanlık Satmalma fJ 
misyonuna vermeleri. ,(461) 

• • • 
ide.releri lıtanbul Levazım 1 

mirliğine bağlı müetteaeler · 
7000 kilo Domateı aalçaıının ıl 
Şubat • 936 Cuma ıünü 
14,30 da Tophanede Satı~I 
Komisyonunda açık ekıilhll 

yapılacaktır. Tahmin bedeli b' 
her kilosu 22 kuruttur. Muva 
teminatı 116 lira 25 kuruştur. 
namesi Komisyonda 1ıöriileb' 
isteklilerin belli saatte Ko111l• 
na gelmeleri. (399) ( 4şf 

• • • 
lstanbul Levazım Amirli 

bağlı kıt'at için 35 ton zeytia 

10 - 2 -- 936 Pazartesi ıüsıii 
at 15 de Tophanede Satın 

K~aycmunda kapalı z•rf" I 
sHtmesi yapılacaktır. :rahm• 
deli 17500 liradır. ilk t 
1312 buçuk liradır. Şartn . 
Komisyonda ıörijlebilir. Is~ 
lerin kanuni vesikalarile ihall 
atinden bir saat nvellae 

. 
•• 

lclareleri latanbul ~fi~ 
mirliline batlı mile_...-~ 
40 ton aadt: :raiınııı 14' -- ıf" 
- 936 Cııma ıüoU .- ;il' 
Topbao~de S.tınalma ;;:.
nanda kapalı ...-fJa .k 
pdacaktır. Tahmbı bed.H-" 
kllOIU 90 kurufhU'. ilk 1,o ~ 
2700 liradır. ŞartnP'etl t,..;ı;., 
rap Komiayondaıa al~ .,, 
lerin kanuni Yet 1~ ' ber t~klif mektuplarPll IC 
atlnden bir saat evY(~) 
na Yenneleri. ~ 



8 ŞUBAT - 1936 

Denizyolları işletmesi 
idaresi muhtelit komisyonundan: 

1 - Diplomalı makine mühendisliği ve diplomalı ıemi inpiye 

mühendisliği tahıil etmek üzere iktisat Vekaleti namına Al 

manyay11. \içerden altı talebe; kezalik biri kaptan, bir çarkçı 
oln'4!Lk ve idaremiz tarafından seçilecek büyük bir deniz mile• 

seteıinin yolcu gemilerinde ameli olarak çalışmak üzere Alma·· 

yaya iki ıtajiyer ıönderilecektir. Talipler arasında müubak. 

imtihanı yapılacaktır. 

2 - Bu •Üsabakaya girebilmek şartları : 

A - Türk olmak 
B - 18 yqmdan küçük 25 den büyiik olmamak 

C - Sıhhati tam olmak 
D - Remsi bir liseden mezun olmakla beraber ayrıca baka-

lorya yahut olpnluk imtiharu vermit olmak. 

"Deniz Ticaret Mektebinin Ali sınıfında bulunanlarla bu 
mektebi 9'mal etmit olanlar da mfüabakaya girebilirler.,, 

3 - Stajiyerler Deniz Ticaret Mektebi Alisinden 1930, 1931 

1932 1933 ıenclerindc kaptan, makinist sınıflarından birincilik-
' le çıkmq tekiz talebeden iki ~ene deniz hizmetini doldurmU§ 

olanlar araamda yapılacak müıabaka imtihanı ile seçilecektir. 

4 - Her iki müıabaka imtihanında muvaffak olan talipler 

den lncilizce, Almanca ve Fran .. rzca liaanlanndan birini hile!ı. 

ler tercih olunur. 

5 - 1 inci maddede yazılı talebeler hesap, hendese, cebir 
fizik, kimya, mihanik ve liıan derslerinden; ıtajiyerlerden kap. 

tanlar .eyriıefain, bahri heyet, pusla tashihi, gemicilik, meni 
müsademe nizamnameıi; ve çarkçılar muhtelif nevilerde buhar 
makinele:i ve buhar kazanları ve bunlarda müstamel muhtelif 

cintde eulb ve mayi mahrukat, fenni hararet fenni buhar, miha. 

nik tatbikatı, makinelerin usulü idareıi, makinelerde kullanılan 

demir, çelik ve muhtelif halitalarm evaaf ı, makine aluammd&n 
birinin taslak olarak m&ktalarmın terıimi ıibi bilıilerden imti

han edileceklerdir. 
6 _ Anupada Tech Nilmm dereceeinde ta.hail ederek taba· 

detname almıt olanlar ve yaşları 30 dan fazla bulunmıyanlar 

da bu müsabakaya girebilirler. Kazandıkları takdirde tercih o-

7 - imtihanda muvaffak olan talebelerden tahsilini bitirip 

avdet ettiii zaman bet ıene lktiaat Vekaletinin emrine mecburi 

hizmet ifasını •e tahailde muvaffak olamadığı ve tahıilini ikmal 

etmeden ayrıldıiı veyahut mecburi hizmeti yapmadığı takdirde 
tuminat vereceğini natık Uı1Ulü daireıinde teminat ve teahhüt 

name alınacaktır. 

8 - imtihanlar lıtanbulda Yüksek Deniz Ticaret Mektebin· 
ele yapılacak ve imtihan günü ayrıca ilan edilecektir. 

9 - Talipler iıtKlslarını Denizyolları ltletme Müdürlütüne 

Tereceklerclir. "636,, 

._ Boş Durma Para Kazan 
Sah ve Cuma günleri saat 19-21 Tica r et derslerine devam edenler 4 a:> 
IOara imtihandan geçerek MUHASEBECi ŞAHADETNAMESt ALIR. 
T'CCCAR ,.. BANKACI OLUR. Proıtramı almak ve kaydolmak için A
lemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret dersan~ine mü racaat. 

Hususi ders verilir. 

1 inhisarlarU.MüdürlüQOnden:I 
to.000 kilo bobin 91 m/ m Sellüloz kağıdı. 
lo.ooo ,, bobin 273 m i m beya-ı Sellüloz kaiıdı. 
10.ooo ,, 273 ,, mavi Sellüloz kaiıdı. 

100.ooo ,, Muhtelif eb'adda kro me erzata karton. 

-OOo ,, 266 m/ m Tripleks kar ton. 
lOOo ,, No 60 kahve rengi kösele mukavva. 

30.ooo ,, S80 X 880 eb'adında kahve rengi ambalaj kağıdı. 
1.100 ,, 700 X 1000 eb'adında kahve rengi banda kağıdı. 

lO.O()o ,, Muhtelif eb'adda bir tarafı kolalı beyaz ku§e kağıdı. 
lOOo ,, 700 X 1000 eb'adında ince mumlu partömen kağıdı. 
1.SOo Aded ince san zamklı bo bin. 

ld.OQo kilo 700 X 1000 düz beyaz karton. 

...._idaremiz ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları ya zıh malzeme 
~'ll&lbe ve nümuneleri mucibince pazarlık~a talın ahnacaiından 

-.._le iıtiyenlerin 12 - 2 - 936 çarp.mba ıünü ıaat 14 de "'o 7,5 

~nıne paralar~yle b\rlilcte Kaba ta, ta levazım ve mübayaat ıubesin· 
•hm komisyonuna müracaatları. {316) 
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a a a 
Baltalık, siyasi gazete 

Başmuharriri 
Eski V A T A N Başn1uha11 ;,; 

Ahmed Emin 17alman 
29 Şubat Cumartesi 
idare merkezi •ık k 
Ankara caddesi No. 47 l sayJSI Çl JYOf 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

11211936 vaziyeti 
AKTiF -n PASiF 

Lira M 1 LI ... K•••. 
\hın: ~ali 1..ilo~ram 16.600,7621 l- 23.,50.349. 62 

ı ı'anknot .. ................................ • 10.696.782. -
IUfakbk ...................................... - ,. 1.184.156. 73 35 231.288 35 

Dahildeki Muheblrler ı 

r~ llraııc -··-··· .. -··--- f L 884.!88.78 834.233.73 

Herlçtekl Muheblrler s 

~ltın Safi kilogram 4.398,246 , 6.186.498. OS 
"luna ııhvill kabil Serbest dömltı 66S.9t9. 70 

~!ı':e~~~i-~-1-~~ .. ~e .~~~~···~·1·~~~.. 12.992.806. 03 19 845 i33 78 
H"azln• Tahvlllerl ı 

Deruhte edilm enakı naktlye 
a111lı 1tı 
Kıounun o Ye 8 inci mıd· 

LIS&741.~-

pılerfnt ıeyffhn Hazfnr tan· ıı 11 111.• .. -11&. ... _ ._.... • .327. 78.,.- .... , •"""' -
f1nıı.wn nkl -ra• 
8enedat CUzdanı : 
Hazine bonolıw;ı ........................ , L. 1727.!!2.SO 
ncarf senetler -···· ·-· ... ı 5 8.~.199.4'8 ' 17.563.411.98 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 

f 
Deruhte r.1tlen nralcı n-fE-

ı\ tiytnin tarpYlğl es'tlım ~ • M .299.3$7.56 
tahvil ~! !itibari kıymetle l 

B !'ubesı f.sham \''" Tıh..Ult v 4.437.670.31 38.787.06687 

Avanslar: 

\ lun ~e döTtı U1nine ınns • !5.805.08 
r ıhvillı 01frine avım .. S.2S2.007.34 S 277.312.42 

Hluedarlar ............ ---·-·-··-···--............. 4 soo ooo -
muhte~H s 1s1 78~ 25 

Yekin 72.641.107 ~'i8 

&erma1• ......................................................... . 
lbtlyıt akçesi ..................................................... . 

TectewUldelcl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrı ~ı naı. tiyc ~l- 158.74~.56~.

Kananon 6 n 8 inci madde· 

lertue tevfikan hnlne tarı· ' 
ftndan va ·ı tediyaı JI.32l.7S5. -

Deruhte edilen evrı . ı nıı. ıiyt 

bı'Hyesı .................................. 147.420 778 -
Karşılığı tamamen altı~ olarak 
tedavüle illYeten vazeJilen L 1 &000.000. 

, ı 5.000.000.-
1 ~756.•7 

Rtt5kont mukabili i(Aveten •, 
aedavüle vazedilen ! 6.000.000. - 171 4~(\ 778 .; 

k Lira., Mevduata ................. _........ ıs.3989024~ 

Bvlz TaahhUdatı ı 
Altına tahvili kabil dövizlerff J 626 782 30 
Diier dövizler ve alacaklı il 
kliring bakiyeleri ••• , \j 17 .8fı8.<1?9.1 ~ 

Muhtelli .................................................. _ ... .. ... 
19494 861 43 

52299 808 86 

Yekin 272.641.lO?~ 

2 Mart 1938 tarihinden itlb•ren 
r•konto haddi ylizde 5 1·2 - Altın llzerlne avans yUzde 4 1·2 

Mukaddema Beyoilunda !atik· 
lil caddesinde 154 nwnarah Fi · 
lorya paıtabanesincle muken ve 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: mezkiir puta.hanede icrayı ticaret 

etmekte iken halen nerede ol- Mikcları 
dukları ilinmiyen Marko Ye Luka-

Nev'i Muhamen 
bedeli 

Muvaliat 
teminat 

Lira lıurrlf 
236 25 

ya. 
1. tanbul ikinci icra memurlu . 

ğundan : 

Yani Tefarikinin 935 tarihin . 
den itibaren size verdiji çukula . 
ta ve f antazi kutu ve ıair emtia 
bedelinckn 9 kıta fatura mucibin
ce alacaiı olan 147 lira 65 kuru . 
t un tak!p tarihinden itibe.ren yüz. 
de S faiz ve yüzde 10 üc:-eti veki. 
let tahsiline dair 30 - 9 - 935 
tarihinde haciz yoliyle yaptıiı ta
kip üzerine m.nunıza ıönder:len 

ödeme emirleri ikametıihlarınızm 
meçhuliyeti huebiyle teblii olu . 
namacbğınclan tebliiatın bir ay 
hakkı ith·az tayini suretiyle ili . 
nan icrasına karar verilımi,tir. Ta. 
rlhi ilandan iti'caren nihayet bir 
ay içinde 935/ 2812 daireye gele
rek borcu ödemeniz ve yahut bor. 
cun tamamma veya bh· kısmına 
itirazınız vana gene bu müddet 
~eririn:le bildi me- iz ve bildir . 
me::liğiniz takdirde gene b'r müd. 
det içerbh-..de 74 fü:cü ıradde mu
dHnc~ mal l:e;anında bulunma. 
nız Uzm:hr. 

Beyanda bulunmazıanız hapiıle 

70 Çift Hurç 
200 Aded Büyük boy müvezzi ) 

Lira Kr. 
3150 00 

Ç&ntalL ) 1482 00 
180 ,, Orta ,, ,, ,, ) 

111 15 

Yukarda yazılı eıya açık ekıil~me sureti7le alınacaktır. Eksiltme 
21 - 2 - 936 cuma ıünü ıaat 15 de Galataaarayda latanbul Poıta T. 
T. Batmüdürlüiü ahm satım komisyonunda yapılacaktır. lıteklilerin 
fartname Ye nümunelerini ıörmek ve muvakkat temhıatlarmı eksiltme 
gününden enel yatırmak üzere her gün Baımüdürlük yazı itleri kal• 
mine müracaatları. (644) 

. . . ' . .. .· . 
lslanbaj Bel~.~yesi -. ilanları 

. . .. :.~ ·~' 

Mezat itleri müdilrlüğü etya şube:sine lbrah~m tarafından S352 
aayıya tethir kaydettirilen bir soba açık arttırmada satılamamıı trr. 
ilan ıünlemecinden itibaren on beı gün içinde aahibi gelip ıobaımı 
kaldırmadıiı takdirde satılacaktı• (648) (8) 

tezy:k ohmacağrn l"e hrık'kate liğ cl:·nu•. 
ır.uhalif beyand'\ ~u'undujunuz (197M) 

takdi-de .... i ·ıe ce=alar..dırılaca . --;:P~a·r·d ... a·y--a"'n~' ,•ın•_,· 
ğmız, bor::u ödemez ve:;a itiraz 

etme~eniz hak' ı ,.. ız:'!a cebri icra- o·. 'u·. mu·. 
Y2. de ..... _ c'·---.. ~· --ı~---... ··~ ........ . -...- .. --.... . ...... _ .... ____ _ 
olma1c ve o'• apt• ki ödeme emir .1 
!erinin tebliii makamına kaim bu-ı 
lunmak üzere keyfiyet ilanen tcb-

Romanımı:, )'cızı ,olılafundan 

dolayı bU#Iİİn korıulamatnJflır . O. 
huyucularımıztlan özü,. JileriL 



HABER 

217 - Od 1U JI) enel buada bir takma nhfl 
...,_._ Y9P•'flanlı.. lhlrap alz Merlk, hbı Ta. 
maderlz. 

iM tencerelerlnizi 
ızıntı yapmaksızın 

tein izler 
B•oaldan. boyatı tahtalan ve 
Cilnllpri de Yam ile temlzllyeblllr· 
alnii. Vım bunlan mOkemmel 
temiz saklar ve ula size 
zahmet vermez. 

VIM 
TAKl:İTJ.ERINDEN 

SAKININIZ 

218 - ln•Dlar da medal deiillerdL Avcıbk 
ıapuJar ve ebeı'b'a lrtlmcet ;rerlerdL 

219 - NDaa1et medenilepiler. Veba maA 
dlate prlp bir c:oban ltlndL 

E 

DiKKAT 
iŞTE ~ 

Yüksek kalitenin 
Alimeti Farika 

DiKKAT ' 

PHILIPS 
ismine benzer 

markalardan sakınınız 

Satış salonıerımızı ziyaret ediniz. 
IST ANBUL : Pbilipa Salona, Galata, V OJYoda cadde, 17, Jeneral Han 

Orozdi Bak 
ANKARA : Pbilipa Şabai, Bankalar cadcl•i. 
IZMIR ı Pennetti •• Parien ta ikinci bnlon No. 1 t 

Ve diier Anadolu daki 30 kadar remal aceatalanmn 
Tirit Plaili,,. Limited Şirlıeli ldlın 6iıl, Galata, Fr~ Han. 

Telgr-af ı PHILIPS, lstanbol 


