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Is tan bul üstünde tayyare yarış 

64 tayyare. Lon~radan Japonyada misli görülmemi 
Avusturalyaya gıdecek bir tayfun felaketi! 

Bu yarışa meşhur tayyareciler giriyor, -------
birinciye 100,000 lira mükafat Parlamentolar 662 kişi ölmüş, 3395 

kişi yaralanmıştır 

Yarışa iştirak edecek tayyarelerden bir kısmı 
Ayrı ayrı mil -

Jetlere mensup 
. bir çok me§hur 
tayyareciler mis
Ji görülmemiş bir 
yarı§a hazır • 
)anmaktadır. ln-
gilizler namına 

-•;•ıı 'h:ılnlv• is • 
tiaralc edecek o-

lanlar arasın • Mm. Mollison 
da ikarı koca pi· 
lot Mollisonlar da vardır. 

üç dört gün sonra A vustralyada 
nihayet bulacaktır. Bu tayyare 
müsabakası münasebetile, hüku· 
metimizden fevkalade müsaade 
ve teshilat istenmiş; Türkiye, in • 
gilterenin bu arzusunu yerine ge • 
tirdiği için, 64 tayyare, memleke
timizin üstünden de geçerek -bu 
meyC'ndo. latanh"lu <la tayycde
rek- Ik iıtaıyon olarak Bafdada 
ineceklerdir. Oradan, Allahabat, 

Sengapor, Dar:vin yolunu takip e· 
decekler ve Avustralyada, Vikto • 

Şimdiye kadar 64 tayyarenin . . . . 
k d d·ıd·~· b .. b k T . rına eyaletının merkezı olan Mel -ay e ı ıgı u musa a a, e§rı- 1 • • ki d" 
nıevve ın yırmıncı gunu şa a a • 1. . • . .. .. f ki 

1 

burn şehrıne ınece er ır. 

beraber Londrada başhyacak ve (Arkası 6 ncıda) 

Büyük Bağ Eğlencemiz 

Ba§ e§lencemizde hem kelabahğa karışanlar, 
hem de inzivaya ~ekilenler vardı 

koliarınaa "HABER,, korde • 
~•ınr taşıyan tertip heyeti memur· 

rı Edrinekapı ve T opkapıya 

gittikleri zaman bağ eğlencesine 

iştirak edenlerin meydanları dol • 
(Arkaaı 6 mcıda) 

birliği konferansı 

Murahhaslar şehrimize 
gelmige başladılar 
Beynelmilel parlamentolar bir- 1 

liği konferansına iştirak edecek 
devlet murahhasları dünden itiba
ren gelmeğe başlamışlardır. 

Murahhaslardan bir kısmı Pat
riya vapuru ile bir kısmı da trenle 
şehrimize gelmiılerdir. 

Fransız, İngiliz, Japon, Çekos· 
lovak, lrl:ında, lsviçre, Lehistan, 
M111r, İran heyetleri şehrimizde 
bulunmaktadırlar. 

Şimdiki halde Fransız murah· 
has t heyeti en kalabalık heyeti tef 
kil ebnektedir. Fransız parlamen
tosu azasından M. Beness kendisi· 
le görüşen gazetecilere demiıtir 
ki: 
"- Türkiyeye ilk defa geliyo· 

Japonya, bU kabil fclAkcUcrln liık ık ' 
kua geldiği bir yerdir. Resmimiz. bun 
evvelki hndlselcrde nlmmıştır. Hnrap olm 
bir r;>ehrl, bir nlle çadırını vo fcllıkf't-0 lrurb 
gitmiş insnn oosctlerini görliyonrunuz. 

Tayfunun sür'atı 
70 mildi 

50 binden fazla ev sular altındadır. 
10 tren yoldan ve 8 yerde 

·-··--Ai<·ö·En.iz···i<oRs°Ai=ti ........ il yangın çıkmıştır 

Şahin Reis~ 

Bu sabah tehr.mize gelen 
murahhaslar 

Kibrit fiyatları 
Dolar düştüğü için daha 

ucuzlıyacaktır 
Kibrit ıirketinin hükumetle 

yaptığı mukaveleye göre kibrit fi. 
atları doların fiatma tabi olarak 
tayin edilecekti. Son zamanlarda 
doların kıymetini kaybederek dü§ 
meai üzeri~ hükUmet çok haklı 
olarak kibrit şirketine müracaat 
etmiş ve fiatları indirmişti. 

Bu indirme şirket tarafından 

ho§nutsuzlukla karıılanmış ve tir· 
ket müdürü M. H. Gommans bir 
gazeteciye şu sözleri söylemiştir: 

- Son zamanlarda Amerika 
hükumetinin takip ettiği bir para 
siyaseti neticesinde dolar kıyme • 
tinin yüzde otuzunu kaybetmiştir. 
Bu düşme nispeti bilhassa nisan -
dan itibaren ziyadeleşmiştir. Ve 
hala da devam etmektedir. Bunun 

... üzerine hükumet bize müracaat 
etmiş ve kibrit fiatlarını hu nis • 
pet dairesinde tenzil etmiştir. 

HükUmetle yaptığımız muka • 
veleye göre vakıa kibrit fiatları 

(Arkası 6 ncıda)' 

Yeni tef rikaınızı muhal<kak 
okuyunuz, şimdiye kadar oku
duğunuz korsan romanlarının 
en heyecan vericisi budur. 

Bundan evvel çıkan iki tefri
kanın hulasası: 

Şahin Rel in ktımandı:ısmda bir Türk 
kacltrgıısı Jtnlya sahlllerlndcn Oeuı)1re 

doğm gldcrkt'n bir Clf'nevlz gemlsine ra..cıt
larııı,, onu taklbo bn,,lnmıstır. &lntlert'e 
sllrcn bir ko\•alalll!ld:ın sonra Türk lcor
ıı.an gemlııl (J(>..nevl:r. gemisine ya'klıışıyor; 
hllcuma hııurlamyorlar. 

Devabımı 4 üncü sayda· 
mızda takip ediniz 

HANÇERL1 KADIN 
Perşembe Qünü başhvor . .......................................................... . 

Tokyo, 21 (A.A.) - Orta J 
ponyada Kiyushudan Nigatay 
doğru saatte 45 mil sür'atle ileri 
yen bir tayfun 35 mektebi yıkm 
300 çocuk ölmüştür. 

Tayfundan hasıl olan med, 
kara şehrinde iki hin kit inin sul 
altında kalmasına sebep olmu§tu 
Bir çok ölenler vardır. 

Ozakadaki meşhur Tenno 
mabedi yıkılmış ve yıkılırken d 
15 kişiyi yaralamıştır. 

Kujoto civarında bir ekispre 
yoldan çıkmııtır. Garbi Japony 
da telgraf, telefon muhaberat 

(Arkası 6 mcıda) 

Onlatasnrny ile 1-"l'nerbahço tnkrm1an dUn ı Up g-e!m! tir Tnf Dit beşinci sayfamız 

gf'~l'n senC'nln yaml3 knlrın Ut maoı lı;ıln knr Re mimlz dUnkU m~ta alınmı5tu. 

ıtü~mııtlar, Oalııtasaray sıfrrıı lmr"§t blrlo gıı· 
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Facia GaziH 
Ankarada sevinçle Yanan gemide 

nasıl olmuştu? 
Nevyork, 21 (A.A): - Kaptan 

Villmott'un yol vermek istediği 

Amerika reisicümhuru grevci cu!~~~~~!~~1~~::ı~!: 
telıiz telgrafçı Alagananm dün 
tahkikat komisyonunda, Morro 
Kasti kaptanı ile zabitlerinin al
mıı olduklan haaaalar ve yangın 

eınaaında ıebep oldukları affedil· 
mez tehirler hakkında verdiği ma 

lere • ı·şe başlamalarını emrettı• bugün refakatlerinde Baıvekil ls· 
met Pata Hz. ile, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya ve mebuılarımızdan 

lUınat yüzünden ortaya çıkan ka • 
rarsızhk ve kanf ıklrk tarif edil • 
mez bir §ekildedir. Alagana demit 
tir ki: 

Bita~a~ ~ir komis: isyanlardan ve kan dökül 
yon ıhtılafların hallı 

mesinden kazananlar .. 

Kılıç Ali, Nuri, Hasan Cavit Bey• 
ler bulunduğu halde saat 1,57 de 
tehrimizi teırif etmitlerdir. 

Gazi Hazretlerini, istaıyonda 
büyük erkanı harbiye reisi Fevzi 
Pata Hz. ile, Maliye, Maarif, Sıh· 
hat Vekilleri, mebuılar ve sefa• 
retler erkanı karıılamıılardır. 

"-Süvari güvertesinden veri· 
len emirler, kaim bir duman taba
kası yüzünden anlatılmaz bir ıe· 

!kilde idi. Dümende olan gemici, 
Clümeni bir sağa bir sola çevirip 
Clunıyordu. Bu esnada bir çok kim 
seler oraya buraya koıuıuyorlar, 
süvari güvertede bir aıağı bir yu· 

karı dolatıyordu. O aralık "düme· 
ni kir ve gemiyi karaya oturt,, di
ye bir emir ititildi. Herhalde bu 
emir veren kaptandı. Birinci za·bit 
sene yapmalı?,, diye kollarını bü
ıküp .duruyordu.,, 

35 bomba patladı! 
Havana, 21 '(A.A) - Şehrin 

muhtelif noktalarında dün gece 
35 ten fazla bomba patlamııtır. 
ZaTar mühimdir. 

3 idam karan 
Yiyana, 21 (A'.A) - Salz

ll>ourg ağır ceza mahkemesi elle· 
rinde infilak edici maddeler bulu
nan üç Naziyi idama mahkUm et
miıtir. 

Lindberg yeni bir rekor 
uçuşu mu yapacak? 

Nevyork, 21 .(A.A) - Miralay 
Lindbergin Fran11z tayyarecileri~ 
den Kodos ile Rosainin elinde ı>u
lunan hattı müatakim üzerinde 
Clünya mesafe rekorunu kırmaya 
teıebbüs edeceğine <lair bir takım 
§ayialar dolllflllaktaClır. 

Parlamentolar konferan
sında Fransa 

Paris, 21 "(A'.A.)" - Meı>usan 
mecliai hava encümeni iknici rei • 
si M. Paul P.erin bu aabah Viya • 
na tarikiyle lıtanbula hareket et. 
mittir. M. Paul lstanbulda top • 
lanaca' olan parlamentolar kon • 
f eransma ittirak edecektir. 

Leh - Alman ticaret 
müzaker~leri 

' Varıova, 21 ~(A.A.): - I.:eli -
'.Alman ticaret müzakeratma bu -
rada tekrar baılanmıttır. 

Balonla uçuş 
müsabakaları 

:Vartova, 22 '(A. '.A.) - Gor
'don Bennett kupaıı için yapılacak 
22 nci müıabakanın ilk hareketi ,,.. . 
işareti 23 eylQJde Mokotov tayya· 
re meydanında ıaat 15.30 .da veri· 
lecektir. 

Müıabakaya iıtirak etmek üz· 
re on dokuz balon kaydedilmiftir. 

iki Belçika, bir Çekoslova\ya, 
Oç Fransız, bir ltalyan, üç Alman, 
üç Leh, üç Amerikalı ve üç lıviç-

• • v 

ıçın . ugraşıyor 
Nevyork, 21 .(A.A.) - Reiıi· 

cumhur, menıucat grevcilerine, 
derhal ite baılamalarını emret· 
mittir!. 

.V atington, 21 (A.AS - Ta • 
vaaaut komisyonu, üç azadan mü
rekkep bitaraf bir komisyon tet • 
kiline ve bu komiıyonun mensu • 
cat sanayii ihtilafları ile meıgul 
olmasını tavıiye etmiıtir. Ta • 
vaasut komiıyonu, ticaret hükQ -
met komiıyonunun it fUDeainin, 
menıucat aanayıının bugünkü 
mevcut itler aay11mı veya 'daha 
fazlasını daha yiikıek ücretle ida
re edip edemiyeceğinin tetkikini 

de tavıiye etmiıtir. Komisyon 
menaucat itçilerinin bu tavsiyeler 
esaıı üzerine greve nihayet vere· 
ceklerini ümit etmekte, patronlar· 
dan da, grevci iıçileri tekrar ite 
almalarını rica etmektetJir. 

Gaziantepte bir 
yangtn oldu 

Antep, 21 .(A.A.) - Şehrin or• 
tasındaki Mahmutdayı sabunha· 

nesi biti9iğindeki fll'ından batlı· 
yan yangınla tamamen yandı. 

Yangının büyümeıine meydan 
verilmedi. Sabunhane aıkeri mü· 
teahhidin ot anbarı idi. Binanın 
iki taraf biti9iği yerler beton ve 
taf, arka tarafında 'da bağçe ol • 
maaı yangının ıırayet etmemeıine 

yardım etti. 

ltalya - lsviçre ticareti 
Roma, 21 (A.A.)' - ltalya ile 

İsviçre arasında mevcut 20 eylül 
1924 atrihli uzlatma ve hukukt 
sureti tasviye muahedenamesi dün 
on sene için tecdit edilmittir. 

Amerikada silah ticareti etrafında 
yeniden mühim ifşaat yapıldı 

Vaıington, 21 _(A.A.) - Silah 1 lanmalarını tavıiye ediyordu. 
ticareti hakkında tahkikat yapma· Komisyon ayni zamanda Ja • 
ğa memur komiıyon federal labo· ponlarm biltUn yeni aakeri tetki • 
ratuvar, Curtiaa Wright ve United latı öğrenmekte oldukları ve bu • 
air Craft fabrikalarının Şakoya nu Vaıinıtondaki ihtira bera· 
gönderilecek ıilahlara ambarıo ları büroıundan elde etmekte ıbu· 
konulmaıına mani olmak için kon lunduklarını da istihbar etmittir. 
gre azaaı üzerinde tazyik icrası Havai'deki Amerikan kıtaatı Er· 
maksadiyle bir birlik tetkil etmit 
olduklarını haber almıttır. M. 
Hoverin 1933 kinunusaniıinde 
Şakoya gidecek silahlara ambar• 
go vaz'ı hakkındaki teklifi har • 
biye nezaretinin kongre nezdin • 
deki müdahalesi üzerine ıuya 

diltmilttür. Federal laboratuar 
17memleket zabıtasına gaz ıat • 
mııtır. Bu memleketler araıın • 
da '.Arjantin, Bolivya, Kolombiya, 
Romanya ve Kanada var.dır. 

~yni zaman"da bu fabrika ame· 
lenin rg §alıklarını lcnldl et • 
meli e.rzuıun"da bulunan Ameri • 
kalı ıanayi eroabma 'da gaz sat -
mıttır. Bu lCumpanya müıterile • 
rine gazların müe11ir olabilmesi 
için bunlara mühim miktar.da •e 
büyük bir nisoet "dahilin.de liul • 

Alma~yadan 
alacaklı olanlar 
Londra, 21 (A.A.). - ~iman· 

yanın alacaklılan bir karar ıureti 
kabul etmitlerdir. Bu karar ıure· 
tinde AlmanJ.adan aatın alınacak 
malların Reichtag' da İngiltere 
bankası heıabına açılacak huıuıi 

bir hesaptan tediye edilmesi li. • 
zım geleceği taarili ~dilmektedir. 

kinıharbiyesi reisi miralaySmooth 
ayni zaman'da Tliompson iımin • 
deki mitralyöz fabrikasiyle "diğer 
bir gaz fabrikaamın mümessilliği 
vazifeıini ifa ediyor'du. Brezil • 
yada 1930 ve 1932 senelerinde 
vukuagelen ihtilaller liarp malze • 
meıi fabrikalarına çok para ka • 
zandırmııtr. Bu fabrikalar, mu· 
liarip her iki tarafa da silah ve 
mühimmat ıatmıılaidır. 

Vatington, 21 :<A.A..)' -
man-.enrı, M. ııuııu .r.ı1cncL c\11:.

rek kendisiyle uzun uzadıya gö • 
rüımüttür. Sefir, A1manyanın A • 
merikadan askeri tayyareler ve 
harp malzemeıi satın almı' oldu • 
ğuna dair olan ıayialann saçma 
olduğunu ıöylemittir. 

Lindberg 'in çocu

ğunu kaçıran adam 
Nevyork, 21 _(A.A.) - Poliı 

Lindberıin ilk çocuğunun kaçırıl
maıı tahkikatını bitirmek üzere
dir. Bat müddeiumumi M. Ka • 
minıı Lindbergin çocuju için ve· 
rilen fidyeinecatın bir kıımmı ıü· 

Tahliye edilen mevkuflar Bu karar ıureti halihazırda Ber • 
linde bulunmakta olan İngiliz he • 

ren Ritar Hauptmann'in tevkifini 
bildirmektedir. Haupmann'ın e • 
vinde on ve yirmi dolarlık verakai 
nakdiye olarak 13750 dolar bulun 
muı, bu paraların fidye olarak 
verilen paralar olduiu teıpit edil· 
mittir. 

Varıova, 20 :<A.A.) - Bugün 
tecrit kampında milli radikal fır· 
kasına menıup ilk mevkuf grupu 
tahliye edilmiıtir. Bu tahliye ev· 
velce tayin edilen müddetten üç 
ay evvel vaki olmuıtur. 

yeti mahıuaası reiıi Sir Fredirik 
Leith'e gönderilmitlir. Bu karar 
A1manyanın lngilterede satıt ya • 
parak ecnebi paraıı eline geçır -
mesine mani olacaktır. 

ne 

Nevyork polisi, Haupmann'ın 
bundan 11 ıene evvel gizli ve ka· 
çak olarak Amerikaya gelmit bir 
ecnebi olduğunu bildirmektedir. 

diqorlar? 

istasyonu dolduran halk kütle· 
ıi büyük reisi çoıkun tezahüratla 
alkıtlamııtır. 

T eleviziyon ameli 
hayatta işe 

yarayacak mı ? 
Son günlerde Londrada ilim 

ve fen adamlarından mürekkep 
bir komisyon teıkil edilmittir. Bu 
komisyonun maksadı Televizyon 
ihtiraından ticaret ve sanat ale
minde istifade edilip edilemiyece-
ği hakkında bir karar almaktır. 

Fakat timdiye kadar bu komisyo• 
nun müzakeratından anlatılan ıey 
§udur: Televizyon ihtiramdan a• 
meli hayatt!L iıtif ade olunup olu• 
namıyacağı hakkında ilmi bir ne• 
ticeye varmak için daha komiıyo
nun avlarr.A tıP.tlcilc.t vıu,wnau ıa. 
zım gelmektedir. Her halde ko-
miıyonun son karan mühim ola• · 
caktır. Komiıyonun bazı azan 
tarafın.dan ileri ıürülen iddiaya 
göre Televizyon mütehas11sları • 
nın ticari hayatta herkesin i1ine 
yarıyaca'IC surette sadece ve ikti • 
satlı receptör aletlerini piyasaya 
verebilmeleri anca e§, altı sene 
sonra mümkün olaca tır. ,... ı 

Fransız kabine
sinin kararları 
Paris, 21 (A.A) - Tatillerin 

bitmesinden beri ilk defa olarak 
akdedilen kabine içtimaında M. 
Doumergue iktisadi ve siyaıi vazi-
yetin heyeti umumiyeıi hakkında 
İzahat verdikten ıonra milli baya• 
tın eıaılı meselelerinin hallini tet
kik için hükumetin tatbik edece • 
ği mesai programının tartlarını 

tasrih etmittir. 

M. Doumergue devlete ait re· 
form ile Baıvekalete ait teıkilata 
ve parlamento mesaisi programı • 
na ait olarak hazırlamıt olduğu 

projeler hakkında yakında yapa· 
cağı umumi beyanatın ana hatla • 
rmın neden ibaret olduğunu bildir 

... _________________ , ________________________ .! mittir. M. Doumergin pek ıarih o• 

VAKiT - Trakya komitesinin sinde buğdayı koruma kanunu- 1 M. Litvinofun söylediği nutuktan lan .delilleri bütün nazırlarca tas • 
dağılışından bahseden Mehmet nun tatbikatta bazı müşküller çr- b·ahisle Rusya tarafından ileri sü- vip edilmittir. 

Sabah qazeteleri 

Asrın Bey "Acaba bir muvazaa karmakla beraber esas gaye iti- ı riilen iki ihtirazi kaydi anlatıyor. 
karşısmda mıyız?.,, sualini sor- bariyle muvaffak neticeler verdi- Bunlar Kellog misakı ile Milletler 
maktadır. Vakıt başmuharriri bu ğini kaydediyor: "Buğday mahsu- Cemiyeti mütebaki hükümlerinin 
dağılışın Türk - Bulgar münase- lümüz cihan piyasasında mevki telifi ve Milletler Cemiyetinin 
batında arzu edilen samimiliği te- tutmuş ve az zamanda birinci manda sistemi hakkındaki mad • 
sise yardım etmesini diledikten mevkii aldı.,, desidir. 
sonra komitenin Bulgar hükfune- Yunus Nadi Bey bu muvaffa- ZAMAN -"Mukaveleler feshe 
tiyle anlaşması neticesindle bir mu kıyeti temin eden Ziraat bankası- dilmeli,, başlığım taşıyan Ebüziya 
vazaa eseıi olarak dağrlmış olma- nı tebıik ediyor. zade imzalı başmakalede elekt?ik 
sr ihtimalini ileri süriiyor. MiLLiYET - 'Ahmet Şükrü ve tramvay şirketlerinin yaptıkla-

CÜMHURIYET - "Türk huğ- Bey bugünkü makalesinde Sov- rı yolsuz hareketler anlatılmakta 
dayını koruma kanunlarının mes- yetlerin Milletler Cemiyetine aza ve bunların feshi lüzumu ileri sü

. c · e komiseri riilmektedit 

Bir rüşvet meselesi 
Varıova, 22 (A.A.) - Müdde

iumumi'nin emri üezerine mebuı· 
lardan Y dzikaowıkai ile ıabık 
maliye nezareti erkanından olup 
vazifeıinden azledilmit bulunan 
Michaski tevkif edilmiılerdir. Her 
ikisi de bir rüşvet meıeleıiyle it· 
ham edilmektedirler. ·ismi geçen 
meb'us geçenlerde hükumet blo· 
kundan ihraç edilmiıti. 

ı 
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Sovyetlerde çocuk 
tiyatroları 

Moskova, dünyanın en mühim 
tiyatro merkezlerinden biridir. U
IXlunıiyet itibarile kli.ıik olıun, bü
Yük Rus üstatlannın olsun, mo
dern üsluplarda olıun, en eıki ve 
en yeni tarz eserler, türlü türlü 
lloktai nazardaki sahne mekteple· 
ri .tarafın<lan temsil edilir. 

Moskovada, son zamanlarda, 
bir de tiyatro bayramı yapılmıt, 
buraya, dünyanın her taraf mdan 
sahne müntesipleri gelmittir ... Bil 
hassa nazarı dikkati celbeden ço • 
cuk tiyatroları olmu§tur. 

Bütün Sovyet memleketlerinde 
l'üz kadar ~ocuk tiyatroıu vardır. 
lıunların birincisi Moskovadadır 
\'e bundan on bet ıene evvel, tiyat 
to mektebi talebesinden Natalie 
Sa.tz tarafından tesis edilmittir. 
Na.taHe, bugün, tanınmıt bir artiıt 
tir. 

Moıkovadaki çocuk tiyatroıu, 
Yüksek bir san' at kııymeti arzeder. 
Altını§ !ki§ilik bir aktör ve aktriı 
trupu vardır. Bunlar, her §ubede 
ihtısas sahibi olmu§ kimıelerdir. 

Sovyetlerin en tanınmıt dram mu 
harrirleri, kompositörleri, sahne 
Vazıları, dekorcu r~samları ve pe 
dagogları, bu tiyatro ile alakadar
dll'lar, bu iş için çalıtrrlar. 

Tiyatronun terbiye ve telkin hu· 
ausundaki tesiri, fevkalade büyük· 
ti.ir, Burasının, tahsile, ilim ve fen· 
rıe, musikiye, edebiyata, resme, 
ilh, çocukları merak ettiren en bü· 
Yük amil olduğu teıpit edilmiıtir. 

Tiyatronun heyeti, muhtelif 
Y ştaJcı çocu'klAr uzerlndc ne IPbi 
sahnelerin müeasir olduğunu tes • 
l>İt etmek için uğratmaktadır. Altı 
Yaşından on beş yaıına kadar bü· 
tün çocuklarm ayni ıahnelerden 

'Yrı ayrı ne gibi intibalar a.lcWda
l'tnı göz önünde bulundurarak ona 
iıöre eserler hazırlamaktadır. 

Muharrir, musikitinas ve aktör· 
ler, oyunun batında, perde arala • 
l'ılıda ve oyunun nihayetinde, ço • 
CUklarla konufup onların fikirle· 
~ni almaktadrr. Müteakıp temsil -
leri ona göre değiştirmektedirler. 

Repertuarda, şimdilik kırk ka· 
dar mükemmelen hazırlanmı§ e • 
'er vardır. Bunlar, dramlar, ko· 

~ediler, fenle alakadar garip eıer 
ler, baletler vesairedir. 

Çocuk tiyatroıu, mektepliler a· 
~ında pek me§hurdur, pek ıeTil
~ektedir. Yavrular buraya can a· 
t.rlar. Moskova çocuk tiyatroıu· 
~' son on iki ıene zarfında üç bu· 
Slık milyon çocuk gitmittir. Tiyat· 

~her ay, elli temsil vermektedir. 
h· nlardan on on be§ tanesi kendi 
111.aaı dahilinde değildir. Mektep-

lerde ve fabrikalardadır. Bu san'· 
\t tnüessesesi, maarif komiserli
linden yardım görmektedir. Tiyat 
"
0l'a. her sene yarım milyon ruble 

'll eritmektedir. Böylelikle, temıil • 
er· ~•nden pek çokları bedavadır. 

•ene, on betinci aeneıi müna • 
~:~tile, dört Avnıpa liıanı üzere, 
I' liYük albümler çıkacak ve tiyat • 
0.nun tekamülü gösterilecektir. 

• • • 
d E:vveli büyüklerimiz ve ıonra 
1'\ Çocuklarımız için böyle tiyatro 
\:Yaratarak, eğlence ile fayda ve 
~pagandayı birle§tİrmek hu· 
~.. ::-::. Sovyet dostlarımız bize 

llek teşkil etmelidir. 

JY.V·NO) 

Akliye ve asabiye kongresi toplandı 

Kongrenin dünkü içtimaında tezler 
okunmuş, münakaşalar yapılmıştır 
Bakırköy emrazı akliye ve asa· 

biye kliniğinde Türk tababeti ak· 
liye ve aıabiye kongreıi dün aa· 
bfth saat 9.30 da toplanmıttır. Top 
lantıda üniversitenin ecnebi pro • 
fesörleri, birçok doktor ve asabi
ye mütehaasısları hazır bulun • 
mutlardır. 

Kongre üç gün sürecektir. Kon 
gre riyasetine Tıp Fakültesi fizi • 
yoloji ordinaryüsü bulunan M. 
Vinterıtayn seçilmittir. Kongre • 
nin dünkü ilk içtimaında muhte • 

Bugün yaz 
bitti 

Bugün yaz bitmİ§tir. Sonbalia· 
ra giriyoruz. Zaten birkaç gün
denberi havaların· soğuması, gün· 
Ierin kısalıp gecelerin uzama11 
artık kı§ın yakla§tığını gösteriyor. 

Halkalıya rağbet 
Halkalı ziraat mektebine bu 

sene rağbet fazladır. Mektebin 20 
talebe alınacak olan ilk sınıfına 
kırk talip çıkmı§hr. Bunlar ara· 
smda müsabaka imtihanı yapıla • 
caktır. 

Heyet gitti 
Edirnede toplanacak olan 

rakya içtimai Ye lkbaacli ka • 
kınma kongresine lktısat Vekile· 
ti namına İ§tİrak edecek olan he· 
yet dün ak§am Edirneye hareket 
etmiıtir. 

Şükrü bey Amerikaya 
gidiyor 

Dün ıabahki trenle tayyare 
cemiyeti ikinci reisi Şükrü bey 
Ankaradan ıehrimize gelmiıtir. 

Şükrü bey, bu aktamki ekspresle 
Amerikaya müteveccihen hareket 
edecek ve tetriniıani iptidasında 
geriye dönecektir. Refakatinde 
zevcesi bulunmaktadır. 

Pasaport vizeleri 
Memleketimize gelip giden 

yabancılarla vatan.daşlarımızın vi 
zeleri, tranıit, adt, müddetli ol· 
mak üzere üç tekilde tesbit edil· 
mittir. 

Transit vize 15 günlük, adi vi· 
ze müddetsiz, müddetli vizeler 
sahibinin ikameti muayyen bir 
müddete bağlı olanlara mahsus o· 
larak kabul olunmuıtur. 

Arnavut konsolosu 
Arnavutluğun İstanbul Ceneral 

konsolosu Abdül Sulo bey, Arna· 
YUtluk hariciye nezareti siyasi it • 
ler müdürlüğüne tayin olunmuş • 
tur. 

Elektrik Şirketinin . 
sermayesı 

Elektrik ıirkeli nafıa vekile· 
tiyle müzakerede bulunurken 
sabit bir para olmadığım ileri sü
rerek sermayesinin Fransız frangı 
na tahviline itiraz etmitti. 

Bu itiraza mukabil istik • 
rara malik bulunan Türk paraSI· 
nın sermaye esaaı olarak kabul e· 
dilmcıi Vekalet tarafından §İrke· 
te teklif olunmu~tur. Bu teklife 
§irk et taraf ında.::ı....henüz bir cevap 
verilmemİ§ti,/, - , 

lif tezler okunmuıtur. Açı§ mera· 
simini Mazhar Osman bey icra 
etmittir. Bu münasebetle irat etti· 
ği nutukta tunları söylemiştir: 

"- 1914 senesinde teessüs e -
den Türk Tababeti Akliye ve A· 
&abeyi cemiyeti yirminci yılını bu 
sene idrakle müterreftir. Cemiyet 
memlekette akıl ve ıinir hastalık· 
larınm münevverlere tanıttrrılma· 
11, ırkın selameti için gerek kanun 
lar vaz'ı ve gerek halkın tenviri 
suretiyle veraset, alkol, esrar, ko
kain, morfin, eroin, frengi ve ve· 
rem gibi tereddi sebeplerinin kalk 
maaı, üniversitede akıl ve sinir 
hastalıklarının tedriıine ehemmi • 
yet verilmesi, diıpanserler açıl • 
ması, akıl ve sinir hastalıkları mü
tehassıslarının yeti§tirilmesi um • 
d~leriyle tee11üı etmi§ti. 

Müessis azanın bir ı<ıamı Av· 
ni, Hilmi Kadri, Vasfi, Ali Niya• 
zi, Veliyüddin, Tahsin beyler gibi 
vefat etmiş, diğer kısmı da çalış· 
r.ıa devresini bitirerek istirahate 
ÇP.lr.ilmek üzere olan zatlı:lrdan i
barettir. 

Cemiyet, zin"de ve tüvana bir 
gençlik kütlesi eline emanet edil
mittir.,, 

Mazliar o:man bey.den sonra 
profesör NazJm Şakir bey felci u· 

Aya§ı k1rıldı 

Y enipoıtahane arkasında :Aşır 
Efendi caddesindeki yapıda çalı • 
şan amele Keğork, duvardan dü· 
şerek bir ayağı kırıhnıttır. Keğork 
hastaneye kaldırılmıttır. 

On beş lira t;aldı 
Kutucularda oturan Abdulla • 

hın on bet lirasını çalan sabıkalı 
M\!!ımet yakalanmı§br. · 

Ba9ından yaralandı 

Galatada, Hamidin hanın.da o
turan Şaban ba:hçede oynarken 
dütmüı ve ba§mdan yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

minin malarya ile tedavisi, Hüse· 
yin Kenan bey ayni hastalıkta a§ı 
tedavisi hakkındaki etütlerini o· 
kumu§lardır. 

Bundan sonra toplantıya öğle 

yemeği için fasıla ver ilmi! ve ye• 
mekten sonra ikinci bir celse akto 
lunmu§tur. Bu celsede Neıet Ha
lil ve lsmail Ziya beyler söz al
mıtlardır. 

Kongreye bugün de devam o

lunacak, azalar yarın Yalovaya 
bir gezinti tertip edeceklerdir. 

Belediye intihap 
faaliyeti 

Dün cuma olmasına rağmen 
belediye intihap faaliyetine de· 
vam olunmu§tur. Dün Adalar ve 
Kartalda yoklamalar yapılmıt ve 
fırka namzetleri teıbit olunmut· 
tur. Yoklamalar bugün nihayet 
bulmuftur. 

Diğer taraftan şubelerdeki in· 
tihap encümeni yapılan itirazları 
tetkik etmittir. Evvelkrak§amdan 
itibaren muhtelif sinemalarda ve 
fırka merkezlerinde baılanan pro· 
pagandalara dün akıam da de -
vam olunmuttur. 

arülace2ede yeni pavyon 
Darülaceze müessesesinin ara

zisi 170 dönüm kadar geniıletil· 
miştir. Burası mesirelik ve konı
luk haline ifrağ olunacaktır. Bun
dan maada, şehir bütçesine mü • 
nevver olup da buraya iltica eden 

lere mahsus bir pavyon yapılmak 
üzere tahsisat konulacaktır. Ya • 
pılan tahkikat son demlerini da • 
rülacezede geçiren pek çok mü
nevver ve yüksek kimselerin mev· 
cut bulunduğunu ortaya koymuf· 
tur. 

Ziraat Vekili tetkikat 
yapıyor 

Şehrimizde tetkiklerine aevam 
eden ziraat vekili Muhlis bey dün 

Halkalı ziraat mektebini, Yetil • 
köy tohum ıalah istaıyonunu gez· 

mittir. Vekil bey buğday' satışlan 
Ayasofyanın müze olması hakkında §Öyle beyanatta bulun· 

Müze haline konması kararlaş· muttur: 
tırılan Ayaıofya camiinin tamiri 

"- Buğday ıatı§ı meselelerine 
için keıifler yapılmaktadır. Söy • 

dair aldığım malumat çok mem • 
lendiğine göre, bu it için yüz bin 
lira kadar para lazımdır. nuniyetbah§tır. Her taraftan buğ· 

dayımızı satın almak için müra· 
Şimdilik camiin dış sıvalan ile 

ikinci katta sıvaları dökülen ve caatlar vuku bulmaktadır. Hazır· 
dötemeleri ıökülen kısımları ta • lanan buğday numuneleri birçok 
mir edilecektir. ecnebi borsahı.rmda tamnmı§ ve 

Cami müze haline Konulunca takdir edilmiıtir., 
Narteksin ortaımdaki büyük cüm· Muhlis bey telirimizde birlCaç 
le kapısı açılacak, timdiki kapı giin daha kalacaktır. 

kapanacaktır. Fakir çocuklara yardım 
Camiin önündeki boşluk da 

düzeltilecektir. Parmaklığın altm· Dera ıenesi bqından itibaren 
daki yükaek duvarlar kaldırılarak Hililiahmer tarafından ilkmek • 
Sultanahmet parkının etrafındaki teplerdeki muhtaç çocuklara öğle 
gibi zarif parmaklıklar konacak • yemeği verilmesi etrafında hazır· 

lıklara baılanmı§tır. 
tır. 

Camiin adliye anlCazı tarafın • , Bu İ§ için 7000 lira tahıisat ay· 
1 

da da bir park yapılacaktır. Bu rılmııtır. Geçen ıene yemek tevzi· 
suretle hem Ayaıofya, hem de ü • inden istifade eden talebe mikta• 
çüncü Ahmedin tarihi çe§meııi ve rı 4000 idi. Bu ıene ihtimal ki bu 
saray kapısı ortaya çıkarılmış o1a· miktar 2000 e inecektir. Yemek 
caktır ... --- - - haftada dört gün dağıtılacaktır. 
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Bulgarlarla Yugos .. 
lavlar arasındaki 

münasebat 
"Apoyematini" gazetesinden: 

Bulgaristanla Yugoslavya araıın· 
da mali ve hatta siyasi bir anla§marun 
lüzumu, her iki tarafça ve alelhusus 
Bulgarlar taraf mdan takip olunmak
tadır. lki memleket araaında ticari ve 
baytarbk itilaflan yapıldığı gibi Bul· 
garistan mahsulünün Yugoslavya ta• ' 
rikiyle sevki için kolaylıklar dahi söa
terilmiıtir. 

iki devlet araıında siyasi cihete ge
lince, mesele değiıiyor ve zorluklar 
göze çarpıyor. Gerçi siyasi meseleler
de anlatmak için mevcut olan engel· 
ler bertaraf edilmiıtir. Bulgar hüku• 
meli hazırası bu engeli, her iki kom .. 
ıunun anlaımasına mani olmak mali• 
sadiyle kanlı hadiseler çıkaran Make
donya ihtilaI komitesi reisi Ivan Mi • 
hailofun çetesini dağıtmak suretiyle 
ortadan kaldırnuıhr. Fakat siyasi an• 
laıma henüz terakki etmedi, Bulgar 
mehafili siyasiyesi Yugoslavyanm mü· 
tereddit göriindütünü iddia ediyorlar. 
Bulgar matbuatı dikenli tellerin hala 
hudutlardan çıkanlmadığıru ve Bul • 
garlann Sırbistanda ikametlerine mü • 
taade edilmemekte olduğunu ve aılen 
Makedonyalı olan Bulgarlaı:.dan mem
leketine gitmek iatiyenlere büyük taz.. 
yikat yapJldıiını ve Bulgar gazetele • 
rinin Sırbistana girmelerine hala mü • 
ıaade edilmediğini yazıyorlar. 

Zara gazetesi, yazdığı makalede, 
Sırbiatanla ciddi surette anla§mak is
tediğimizi çok defa iıbat ettik. Yugos
lavlar da bunun kar§ılığmı gösterme· 
lidir .Kuvvetli bir anlatmanın husülu, 
her iki taraftaki akalliyet hukukunun 
müsavi derecede muhafaza edilmesiy
le olabilir • 

Sabık mebuı Daıkalef dahi Zat"& 
gazetesinde diyor ki: Akalilyetler için 
en ziyade alakadar olan memleket 
Bulgaristandır. Ve Cenevrede akalli • 
vetl- ;g:n ~ıulacak ol- mÜzaJcere

leri büyük bir alaka ile takip edecek
tir. 

iki memleket arasında mevcut o
lan büyük ihtilaftan dolayı hakiki bir 
uzlaşmanın yapılması mümkün değil
dir. 

M. Tatareıkonun Belgrada gitme
sine Bulgar gazeteleri büyük bir ehem· 
miyet veriyorlar. Ve bu seyahatin, 
Balkan itilafını imzalamamı§ olan Bul· 
gariıtanı münferit bir vaziyete sok • 

mak için yapıımı§ olduğundan §Üphe 
ediyorlar. Novo Vrere gazetesinin yaz
dığına göre, Kral Alekıandr Soyfayı 
ziyaretinden muladdem bütün meae 
lelerin hallolunmasınr istcmiıtir. 

Gürültü makinesi 
çalışmıyacak 

Çok gürültü çıkardığı ve fazla 
sarfiyat yaptığı için, tramvay §ir· 
keti yolların tamirinde badema 
kazma makinesini kuUanmıyacalC, 
bunun yerine yolların tamiri ame· 
le vasılasiyle yapılacaktır. 

Hüseyin Ragıp bey gitti 
Dün akşam Semplon ekspresi

le yeni Roma Elçimiz Hüseyin 
Ragıp Bey Romaya hareket et· 
mittir. 

Kendisini dostları ve ltalyan 
sefaret erkanı teşyi etmişlerdir. 

Şimendüf ercilerin gezintisi 
Trakya timendifercileri cemi • 

yeti dün bütün Trakya şimendifer 
amele ve memurlarının iştirakile 
büyük bir gezinti tertip etmi~tir. 

Gezintide kumpanya müdir ve 
erkanından bazı zevat 'da hazır 
bulunmuşlardır. Gezinti Isparta 
kuleye yapılmış, sabah gidilerel< 
akıam geç vakit dönülmüıtür. 

Türkçe dersleri 
Bu seneden itibaren akalliyet 

ve ecnebi mekteplerindeki türkçe 
derslerinin kuvvetlendirilmesine 
ehemmiyet verilecektir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 73 

- Desene Fehim Patanm gö
zün desin?! .• 

- Hiç sonna, Şefikacığmı? Öy 
le ıbir gözüne girdim ki .. Fakat, bu 
itlerde kafamı fazla işlettiğimi 

zannetme! Bana hep tesadüfler 
yardım ediyor. Bir haftada bir k r.ç 
muvaffakiyet ıbirden ... 

Şefika §akalaştı: • 

- Yani bir kaç hanuman bir
den söndürdün, değil mi? 

-Adam sende. Dünya bu ... Her 
kes biribirinin sırtından geçine
cek. 

Şef ika bu vaziyetten müteessir 
oldu .. içini çekerek önüne baktı 
ve teessürünü gizledi. 

- O halde ben hazırlanayım ... 
- Fena olmaz. 

1(. 1(. 1(. 

Cağaloğlunda Kapalı fırın so
kağında biribirlerinden ayrılmış

lardı. 

Cevat geriye döndü. 
Şefika dar sokağa saptı .. Yirmi 

adım kadar ilerledi ve kırmızı bo· 
yalı bir evin kapısını çaldı. 

Cevat köıe batındaki kahveye 
girmişti. Şefika dönü§te buradan 
geçecek ve tekrar Cevatla birleşip 
gideceklerdi. 

Şefika Hanım bilmediği, tanı

madığı bir eve giriyordu. 
Sokak kap1sını orta yaşlı bir ka 

dm açmıştı. 
Şefika: 

- Küçük Hanımı görmeğe gel
dim, efendim. 

Diyerek, ev sahibi olduğu tav
nndan anlaşılan bu hanımı güle· 
rek karırlamı§tı. 

Şefikayı çok iyi karşılamışlar
dı. Merdiven başında daha yaıhca 
bir h1lnım göründü. Bu da bellidi 
ki evin !büyük hanımıydı. 

Şefika uzak yerden geldiğini 
anlatarak bir koltuğa oturdu. 

Bir az sonra, uzunca boylu, kum 
ral ve zayıf bir kızcağız, elinde 
kahve tepsisi olduğu halde oda· 
dan içeri girmi§tİ. 

Şefika gülmemek için kendini 
zor tutuyordu. Kahveyi alırken, 
tam bir görücü dikkatiyle genç kı
zm yüzüne baktı: 
-Maşallah efendim .. Allah ba-

'ğqlaım, 

Diyerek gülümsedi. 
Genç kız kahveyi verdikten son 

ra bir az geri çekilerek, tepsiyi ma 
sanın üstüne bıraktı ve kapıya ya
km bir iskemleye ilitti. 

Büyük Hanım: 
- Kızımız çok mahçuptur, e

fendim -diye söze baıladı.- Zama· 
ne kızlarına benzemez. Yüzüne 
dikkatli bakınca bizim yanımızda 
bile kızarır. 

Orta yaşlı hanım daha ağır, da
ha düşünceliydi. Misafir hanımı 
arkmamak için mevzuu değiştirdi: 

- Uzaktan mı teşrif buyurul
du, efendim? 

-Evet, Hanımefendi! Hava da 
çok srcaktr. Arabada bile terle
dim. 

Büyük hanım tekrar söze karış· 
tı: 

- Maşallah çok gençsiniz, ha
nımefendi! Bu ya§ta ... 

Şefika derhal büyük hanmın 
sözünü keserek: 

- Biraderim için geldim, efen· 
timi Kendisine küçük hanımı ar -
i-adaşları sağlık vermişler de. 

Dedi. Kahveyi içerken ortanca 
hanımın yüzüne baktı: 

Yazan: ishak Ferdi 

- Küçük hanımın valdesiıiniz, 
değil mi 

- Evet efendim. 
- Mafallah .. iki kardeı gibi gö 

rünüyorsunuz ! 
Büyük hanımın çenesi durur

mu? ! Hemen kızının ağzından la
fı aldı: 

-Yavrum, doktor olan eve has
talık girmez, derler. Ne doğru söz
müş! Ham dolsun, Müştakcığımm 
mektepten çıktığı günden beri e· 
vimiz hastalık görmedi. 

- Oğlunuz doktor mu, büyük 
hanımefendi? 

Evet kızım! On dört aenelik 
doktordur. Yirmi yaşında mektep 
ten c1ktı. Bugün otuz dört yaşında 
dır. Fakat, zavallı yavrum o ka -
dar talisizdir ki ... 

ihtiyar kadın içini çekti. 
Kızı: 

- Aman anne, ne tuhaf sın! 
Şimdi Hanımefendiyi bu manasız 
sözlerle rahatsız etmek doğru mu· 
dur? 

Diyerek Şefika Hanımdan ö -
zür dilerken, büyük hanım geveze 
liği ilerletmitti: 

- Ah yavrum, dedi, oğlumu 
nİ§antaşında bir . şırfıntı zaptet
miş .. Ona öyle yüksek ve temiz a • 
ilelerden kız bulduğum halde, bir 
türlü evleııdirmeğe muvaffak ola
madık. O kaltaktan bir türlü ayrı
lamıyor. Ne alçak gönlü vamıış .. 
Bilmem ki! 

Şefika terlemeğe başlamıştı. 

- Oğlunuzun ismi nedir, büyük 
hamın? 

Diye sordu. 
ihtiyar kadın~ 

- Doktor Müttak, dedi, iyi bir 
hekimdir. S'nir mütahassısıdır. 

Zincirli delileri bile az zamanda 
iyilettirir. 

Şefika Hanım, senelerden beri 
sevittiği dostunun evine geldiğini 
anlamııtı. 

Büyük hanımın dert yanıtı, Şe
fika için ne tahammül edilmez bir 
istırap, ne büyük bir hakaretti. 

Büyük han mm ağız dolusu kü • 
fürler savurduğu kadın şimdi, kar 
şısında, hem de ne sakin ve terbi· 
yeli bir hanımefendi tavrı ile otu -
ruyordu. 

Şefika itidalini muhafaza ede
rek: 

- Vallahi hanımefendi, biraz 
da erkeklerimizde kabahat vardır 
zannederim, dedi, bir kadına bu 
kadar fazla dütkün olan erkeği 
hangi kuvvet ondan ayırabilir? 

- Doğru yavrum, doğru. Müt • 
takçığım biraz yumuıak yürekli
dir. Öyle fettan ve düzenbaz ka • 
dınlarm cilvelerine dayanamaz. 
Güne§ karşısında eriyen bir avuç 
kar gibi, erir, yuımuıar, ve yularla
nnı derhal kadının eline verir. Al
lah kurtarsın oğlumu o kaltağın e
linden. 

Bu sırada küçük hanım fincanı 
alıp dı!arıya çıkmıştı. Doktor Müş 
tak Beyin genç yeğeni hakikaten 
sıkılgan bir kızdı .. Büyük annesi • 
nin gevezeliğinden çok mahcup ol 
muştu. 

Şefika Hanım atıkının evinde 
daha fazla kalmak istemiyordu. 
Bu evin bir Jön Türk evi olduğu 

malumdu. 
Sefika ayağa kalktı. 

(Devamı var) 

Pratik 
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ŞAHİJ\i REİS~ 
1 BUyUk macera, aşk ve harp romanı 1 

Bunlar en az tanınmıı mi- -

safirler için bile hatınnı ho, edici ıöz ·ık ··zt k . 
bulmağa mecburdurlar. Misafirlerin l au e orsan nemz 
büyiik bir kıım ıgelince hane sahipleri .., ' ' .. 

ıenliğe iıtirak için içeriye girerler. Ye- • e b d d 
ni gelenler hane sahiplerini iki danı a- sının qanı aşına u··ş u·· 
raıında selamlarlar. Hane sahibine ge-
len hanımların önünde eğilmesi ve er
keklerin elini sıkması usuldendir • 

Balodan aynlanlar, hane sahiple • 
rine vedaa lüzum olmadan çekilip gi • 
derler. Jngiliz usulü dedikleri bu usul 
taammüm etmiıtir. 

DANASA DAVET: Tanıdıklar a • 
raıında bile olsa kendini takdim ettir • 
mek müreccehtir. Bir kadını dansa 
davte eden kavalye önünde durup eği -
lerek: "Madam (yahut matmazel) birin 

ci dansı bana bahşetmek lütfunda bu
lunur musunuz?,, der. Davet edilen ha
nım balo defterine bakar, eğer serbest
se: "Maalmemnuniye mösyö,, der ve 
defterini kavalyesine uzatır. O da va
dolunan dansın hizasına İsmini yazar. 
Eğer ıerbeıt değilse reddinin sebebini 
söyliycrek teessüfünü beyan eder. Eğer 
danıcdilen hanım ile bildiklik varsa 
kendisi büfeye götürülebilir. Sonra 

tekrar yerine kadar teşyi olunur. 
Zabitler kılıç ve mahmuzlannı veı· 

tiyerde bırakmalıdırlar. 
Muhtelif ooins balolar vardır. Baılı

calan ıunlardır: 
BEYAZ BALO - Evlenmemiş de· 

likanlılar ile genç kızlara tahsis olu • 
na ndanslı ıüvarelcre denir. 

PEMBE BALO - Genç evliler şe
refine verilir. Bekarlar, genç kızlar ve 
bir kaç seneden beri evli olanlar balo
lara davet edilmez. 

MÜŞTEREK BALO - Büyük fe· 
birlerde bir kaç aile tarafından bir sa
lon tutularak ve masrafı müştereken 

yapılarak verilir. 
ÇOCUK BALOSU - Çocuklar i

çın verı en ba olar; n da dan s a-
rın arasında oyunlar yapılır veya si
nema gösterilir. 

SOSYETE BALOLARI - Bu ba
lolarda da huıuıi balolardaki kaidele
re riayet olunur. Maamafih bunlarda 
genç bir kadın veya genç bir kız an • 
cak kendisine bir tanıdık tarafından 
takdim edilen kavalye ile danıeder. 
Eğer büfe paralı iıe yeni tanıdğı bir 
kavalye ile büfeye gitmez. 

Umuru hayriye için verilen balola
ra baloyu idare edenler mutlaka gel· 
menizi ayrıca rica etmedikçe gitme • 
mek ve alınan bileti baıkalarına hedi
ye etmek usuldendir. 

Sadakaya bir defa iıtirak ettikten 
sonra, bir de orada bulunmak mecbu· 
riyeti tahmil edilemez. 

UMUMi BALOLAR - Umumi 
balolar belediyenin kontrolü altında
dırlar. Ve belediye tarafından mene -
dilebilirler. Bir umumi balo açmak i · 
çin Belediyeden müsaade istihsali la • 
znndır. Balonun günü, açılma ve ka • 
panma saatleri bildirilmeli. Baloyu 
tanzim edenler belediyeye rüsum ile, 
Darülaceze hakkını venneğe mecbur

durlar. 
Balodan intizamı muhafaza mecbu-

riyetindedirler. Adabı umumiyeye mu· 
halif işler memnudur. Böyle bir şeye 
teşebbüs edtn dansözler balodan çıka
nlır ve hakkında takibat yapılır. 

Umumi müesseselerde verilen hu· 
ıuıi balolar bu kaidelere tabi değil -
dirler. 

Balon 
BALON - Hava nakliyelerinin 

en basiti olan yuvarlak "kürrevi" ba
lon 1783 te Mongolfiye kardeşler ta
rafından icat edilmiştir. Bu şekil ba
lon icadından beri büyük tadilata uğ

ramamıştır. 

Bi rbalonun suut kuvveti "yüksel· 
me kuvveti" değiştirilen hava hac • 
minin sikletine müsavi olan aşağıdan 
yukarıya itiş ile balonun ağırlığı ara· 
ıındaki farktır. Balondaki gaz ne ka
dar hafif olursa bu fark o kadar bü • 
yük olur. Hava mtdınca hafifler. Fa. 
kat yükselme kuvveti pek azdır. Ha • 
lonlarda ekseriya, santimetre mikabı 
0,0007 gram ağırlığında olan h:waga
zı yahut Ağırlığı 0,000086 gram olan 

Şahin Reis yanındaki Leventlere emirler 
"Kumandaya dikkat! Sancaktan rampa 

veriyordu: 
edilecek,, 

Yüz adım kaldığı zaman pro
vadaki iki top birden ate~ edecek; 
sonra sancak bordasındaki toplar 
atılacak ... Sancaktan rampa edile
cek; o zamana kadartoplar bir da
ha doldu~lacak. Kumandaya dik 
kat ... 

Düşman gemisi kıç direğine 

kocaman bir Ceneviz bayrağı çek-
ti. 
Tabansız Ahmet söylendi: 
- Küçük Hüseyin gene yanıl· 

mamış .... 
Hüseyin, grandi direğinin tepe

sinde duran ve bu geminin Cene • 
viz gemisi olduğunu çok uzaktan 
anlryan delikanlı idi. 

Şahin Reis güldü: 
- Ceneviz değil ya, Fransız 

gemisi bile olsan bırakmam se
ni!. .. Bu yorgunluğu ancak bir zi
yafet temizler .. 

Bir kaç sene evvel Almanya 
İmparatoru ve lspanya Kralı Şarl
ken ile Fransa Kralı birinci Fran • 
sova arasında bir harp çıkmış ve 
bu harpte Fransova yenilerek esir 
olmuştu. Bunun üzexine ftanso
vanın annesı anunı uıtan ;Ju 
leymana bir mektup yazarak yar
dnn dilenmişti. Kanuni, büyük or
dularile Macaristanı baştan başa 
fethetmi~, Prusya içlerine kadar 
akınlar yapmıştı. Denizden de 
Barbaros Hayrettin Paşa Fransız· 
ların T ulon limanına koca bir do
nanma ile girmiş, sonra bütün is
panya sahillerini yakmıştı. 

Osmanlılarla Fransızlar arasın· 
daki o dostluk devam ediyordu. 
İstanbul hükumeti Cezayir beyler 
beyine gönderdiği bir fermanla 
Fransız gemilerine düşmanlık gös 
terilmemesini, o civarda Osmanlı 
bayrağına şeref veren leventlere 
de bu yolda emirler verilmesini 
bildirmişti. 

iki geminin arasındaki mesafe 
darala darala: üç yüz adını olmuş
tu. Düşman gemisinin lombar ka
paklarından biri açıldı. Bir namlı 
parladı, bir alev ve bir duman ... 

- Bummmm! .. 
Bir gülle Şahin Reis gemisinin 

yirmi otuz adım ilerisinde denize 
düştü. Tabansız Ahmet söyledi: 

- Vay anasını be! Bunun her 
tarafı topla dolu galiba... Fakat 
tutturamadın çelebi ... Barıtı az gel 
di ... 

Şahin Reis cevap verdi: 

- H ic topu olmasın mı istiyor· 
dun? .. F~kat aldırma; bu, huysuz 
sıpanın çifte atışını andırıyor. Ya· 
nımdan ayrılma tabansız ... Palayı 
sıyır, rampa eder etmez arkam· 
dan gel. .. 

Kör Ali dümeni başkasına bı-

idrojen kullanılır. Bu ğazlardan birin
cisi daha ağır fakat ucuzdur. Bundan 
başka, idrojen balonun tarafını teşkil 

eden canfes yahut kauçuğun mesama
tından "ince deliklerinden" dahi\ ko • 
lay kaçar. 

(Devamı var) 

• 

rakmış, yoldaşlarının başına geç· 
mi§ti. 

Spartivento burnunun ilerisin· 
de biri Antiyoko diğeri Piyetro iı· 
minde mini mini iki ada vardır. I· 
kisi de Sardonya adasına pek ya • 
kındırlar. Sahilleri girintili, çıkın· 
tılı ve kayalıktır. Güneş battıktan 
sonra herhangi bir gemi bu küçük 
koylara girer ve görünmez; hatta 
İyi idare edilmek şartiyle sahillere 
yakın mini mini ve boş adacıkla· 
rın arasından süzülerek §İmale ve 
ya cenuba doğru kendini hiç gös· 
termeden uzaklaşabilirdi. 

Ceneviz gemisinin maksadının 
bu olduğu anlaşılıyordu. 

Zaten güneş nerdeyse ıaçık de
nize gömülüp kaybolacaktı. 

Villa Savona'nın iskele tarafın• 
daki gizli lombar kapaklarından 
dördü birden açıldı ve dört top 
birden ateş etti. 

Kör Ali gülümsedi: 
- Barıtlar bize kalmasın diye 

bol keseden savuruyorlar! .. 
Düşman gemisinin güvertesin· 

de hala kimse S{Örünmüyordu. Yoal 
rz kenarıarınaan emır mlğf er• 

lerin uçları ik=de bir beliriyor ve 
güneşin son ışıklarında parlıyor· 

du. 
Şahin Reisin topları susuyordu. 

Topçular Ceneviz gemisinin tanı 

ortasına nişan alıyorlar, sekizi bir" 
den ateşe hazırlanıyorlardı. 

Aralarındaki mesafe iki yüz a• 
dım kalmıştı. ViIJa Savonaı küçük 
adalardan birinin burnunu kıvrıla 
cak ve belki .de başka bir girinti
den sonra gene bir müddet gözdeıı 
kaybolacaktı. 

Akşam karanlığının çökeceği 
bu sıralarda, Şahin Reisin kovala
maca oynıyacak vakti ve sabrı yok 
tu. 

Ceneviz gemisi burunu kıvrıl• 
madan, Şahin Reis onun güverte• 
sine hiç olmazsa dört bet gülle iıı" 
dirmek istiyordu. 

Topçularına güveniyordu. 
Zaten ne zamandan beri hazır " 

dılar. Yalnız bir emir bekliyorlar" 
dr. 

Şahin Reis bu emri vermek içiıt 
irkildi. 

Tam bu anda grandi direiini~ 
tepesinden küçük Hüseyinin se•1 

duyuldu: 
- Reis, iki mil öteden iki Cene" 

viz kadırgası geliyor. 
- Allah belalarını versin! .. hte 

hesapta bunlar yoktu. 
Küçük Hüseyin: 
- Arkasından bir filo göründiİ· 

Dört kalyon, altı kadırga, ve yit" 
mi kadar küçük gemi! .•. 

Diye bağırdı. •
1 
.. 

Bütün korsanlar, kulak ke•1 

mişler, Şahin Reisle vardiyaıııt' 
konuşmalarım dinliyorlardı. .. 

Tabansız Ahmedin yüzü karıt 
tı. e 

Kör AJ;nin dişleri gıcırdadı " 
bir küfür savurdu. • 

(Devamı '\18r) 
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Tiyatro karanlıktı. Sahnede, - Canlanın efendim, biraz can 

hafif bir elektrik ziyası altında, lanın! Bakıtım hoşlarına gitmedi. Bel lamağa hatlanuıtı. 
"prova,, yapıyorlardı. Suflör: Galatasaray, Fener bahçe ki biraz da uzun sürdüğü için şöy- Oldukça sarhoş olduğu anlqı-

"Parter,, in ötesinde berisinde, - Benim katilim mi olacaksın, karşısında le baştan ayağa kadar heni süzdü lıyordu. 
aktörler, üçer heıer kişilik grup· Jozef?. ler. Birdenbire bütün salondakiler 
lar teıkil etmi§; nöbetlerini bek· - Benim f ailim mi olacaksın, bu neticeyi aldı Önüme baktrm. ona baktılar. 
lemekte idiler. Ancak ititilir bir ozef?. 
ıeale konuıuyor fakat karanlıkta Suflör, tashihen: 
'biribirlerini seçemiyorlardı. - Katilim! 

Aktris "Nadejda,, nın gözleri Nad •S:b, isteksiz tekrarladı: 
uykuluydu. Esniyordu. Kendisi - - Benim katilim mi olacaksın, 
ne bir ıey sorulduğu zaman: Jozef?. 

- Hımm? Köpek, muhaverenin heyecanlı 
Diye suali tekrar ettiriyor; fa· bir safhaya girdiğini sezmiıti; 

bt gene cevap vermiyordu. daima hanımiyle birlikte ileri, ge-
Sabahın saat dokuzunda uy • ri yürüyor; ve: 

kuya yatmı§, onda uyanmııtı. - Hırrr .. diye Jozefin üzerine 
Eteklerinin dibinde, karanlık • saldırıyordu. • Hırrr .. 

ta, minimini iki ampul gibi iki Nadejda, suflörün yardımiyle 
düğme parlıyodu. kendini bir koltuğun üezrine hı -

Aktör Nikola: raktı: 
- Ooo ... -dedi- köpeğinizi ge _ Billahi beni mahvedecek • 

ne yanınıza almıısmız?. 
Ve böyle söyliyerek iki parlak 

ve yuvarlak düğme gibi gözün or
tasına elini uzattı. Hayvanın ipek 
ıaçb batma dokundu. 

- Kuçu kuçu kuçu!... Sen de 
mi "prova,, ya geldin? Adı ne 
hunun? 

- Jüli ... Bir türlü evde yalnız 

oturmuyor hınzır. llle benden ay • 
rılmıyacak. 

- Şu köpeğe verdiğiniz ehem· 
miyeti bana verse idiniz ne olur • 
du "Nadejda,,? insanları kırıp ge· 
çiriyorsunuz. Merhametiniz kö· 
peklere ... 

- Meselenin fena ciheti: Ba
kımsızlık yüzünden hayvan zayıf
lıyacak ta kıymetten düıecek ! Bu 
cina pek pahalı. Jyiıi mi bir mü! • 
teri bulup elden çıkarmalı. 

Muhaverenin bu noktaıınd 
köpek huysuzlandı ve hanımının 

etekleri arasına gizlendi. 
O aralık Rejisör: 

- Nadejda, diye haykırdı. Ça
buk! Rolünüz geldi. 

Aktris çağrıldığını duyunca ye
rinden sıçradı. Parterle sahne a • 
ruında manan kalas üzerinden 
yürüyerek kulislere girdi. 

Jüli de arkasından .. 
- Kollarınızı atıkınız Jozefe 

'doğru uzatarak ilerliyeceksiniz .. 
Haydi!. 

Nadejda, kolunu bayrak gibi 
fia~aya kaldırarak ilerledi. Reji • 
sör ıinrilendi. 

- O ne biçim yürüyü~ öyle?. 
Kımıldansanıza .. Hareket göste -
rin. 

Aktris, yeniden kulislere dön
dü. Bu sefer kolunu başka türlü 
uzattı ve iki adım attı. Köpek, sa· 
hibinin ayakları altından ayrılmı· 
yordu. O da kulislerden, hanımı 

ile birlikte sahneye girmişti. 
- Canım efendim, niçin yere 

hakıyorsunuz?. Gözlerinizi Joze • 
f e çevirsenize .. Şu kadarcık şeyi 
anlamalı değil misiniz?. Sevgili
niz size kızmış, köpürmüş .. Ken
dinizi affettirmek için boynuna 
ıarılmak istiyorsunuz .. Haydi! Ye . 
ni baştan!. 

Suflör deliğinden hım hım bir 
•es: 

- Jozef, kabahat bende değil! 
Aktr~, hocasından aldığı ceza· 

:Yı aildirmeğe uğraşan bir mektep· 
li tavriyle: 

- Jozef, kabahat bende değil! 
Köpek, hanımının ayakları di

binde heyecan içindeydi. 
Piyes devam ediyordu. 
Nadejdanın uykulu yüzü, usta 

... uCaç:mn prabet glSstermek ni
tetiyTe lcadın çehresi şeltlinde tab
hettiği nefis bir köfteye benziyor· 
'11u. 

. 
sın .. 

Ve elleriyle yüzünü kapatarak 
sözde ağladı; ağlama taklidi 
yaptı. 

- Ne sümsük ağlayış böyle?. 
insan, korku ve heyecan tesiriyle 
böyle mi ağlar?. Hıçkmn ! Omuz· 
!arınız sarsılsın!. Gayret! Daha 
daha! Biraz daha! 

Jozef rolünü oynıyan aktör, 
piyes icabı, Nadejdanın üzerine 
yürüdü: 

- Yetişir bu yaptığın rezalet! -
diye haykırdı. Ve Nadejdayı kol
larından yakalıyarak sarstı. Kö • 
pek: 

- Hrrrr. 
Lıyordu. 
- "Bırak beni jozef, kıyma ha· 

na .. 
Jülinin halini görmeliydi.. Ha· 

mmınr teliC:lit eelen adamın e ra• 
f ında fır dönüyordu. Havladı. La· 
kin mütearrızların işi büsbütün a· 
zıttığını, Nadejdayı kollarından 
yakahyarak sarstığını görünce 
minimini beyaz dişleriyle Jozefin 
budunu 1111rdı. 

Aktör rolünü kesmedi. Potini· 
ni dişliyen hayvanı ayağı ile şöy
le bir dürtünce Jüli sahnenin ta 
öte yanına fırladı. Hayvancağız 

böğrünü tiddetle suflör kapağına 
çarpmıştı. Bir müddet hareketsiz 
kaldıysa da sonra boynunu bük· 
tü, topallıya topallıya yürüdü. 

Bu aralık sahne kahramanları 
barışmışlardı: 

- Demek ki beni hala seviyor· 
sun, öyle mi Jozef?. Aman ya· 
rabbi, ne kadar mes'udum ! 

Nadejda, Jozefin boynuna sa· 
rılıyor ve onu, kulağının ta altın· 
dan şapırtılı bir buse ile öpüyor· 
du. 

Jüli, merak içinde, hanımının 
yanına yakla§h. Demin araların· 
da dalaşırken, şimdi birdenbire 
sarmaşıp dolaşıveren bu çifte hay 
retle baktı ve sonra; aksamasına, 
hala canının acımasına ve hatta 
bir ayağı üzerine basamamasına 
rağmen, Jozefin demin ısırdığı 
potinini yalamıya başladı. 

Memnuniyet içinde mır mır e• 
diyor, kuyruğunu sallıyordu. . 

Kırık dökük; fakat heyecan ı· 
çindeydi. Hanımının saadetinden 
o da mes'uttu. Öpüşenlerin etra • 
fında neşeli hareketlerle dönerek 
sahneye revnak verdi ve bu saye• 
de rejisör piyeste aradığı tesirin 
ifade edilmiş olduğunu gördü. 

Kendisiyle birlikte provayı 

seyreden müellife: 
- Bu rolü Nadejdadan alıp 

başkasına vermeği dü~ünüyorduk 

ama, görüyorsunuz ki kızca~ız pek 
ala beceriyor! • dedi ve sonra yük 

Dünkü §İlt maçında Galata.sa • 
ray Feneri yendi. Evet, Galatasa -
ray eksik ve antrenmansız takımı 
ile formunda olan Fener bahçeyi 
1-0yendi. 

Sahaya evveli F enerbahçe ta· 
kımı çıktı ve taraftarları sevdikle· 
ri oyuncuları hararetle alkışladı· 

lar. Bir iki dakika sonra da Ga· 
latasaray takımı göründü ve bu 
sefer de sol tribün alkıştan sarsıl· 
dı. Rüzgar olmadığı için hava 
futbol oyununa uygundu. Hakem 
Rüştü Beyin idaresinde iki takım 
dizildikleri vakit kadrolarını fÖY· 

le saydık: 
Fencrbahçe: Bedii - Yaşar, 

Fadıl - Cevat, Esat, Semih -
Süleyman, Niyazi, 1\Iuzaffer, Şa
ban, Fikret. 

Galatasaray: Avni - Osman, 
Faruk - lbrahim, Nihat, Bekir -
.N'ecdet, Doğan, Rasih, Fadıl, 
Danyal. 

Birinci devre umumiyet itiba· 
riyle canlı geçti ve iki takım bu 
devrenin başından sonuna kadar 
müsavi şartlar içinde göründüler. 
Galatasaray takımı, uzun müddet· 
tir antrenman yapmamış olması· 
na rağmen iyi bir maça doğru git· 
tiğini daha ilk dakikalarda gös· 
terdi. 

Vuru§lar ıert ve uzundu. Göze 
çarp~cak derecede bariz falsolar 

•o . k r LEe • 
nerbahçe mütat kısa paslı oyunu 
ile mukabele ediyor, fakat çevik
lik ve oyun isteği noktasmdan ra· 
kibine karşı sönük kalıyordu. 

Bununla beraber, işaret etmek 
lazımdır ki, ilk yirmi dakikada 
iki takımın verdiği oyun bir hede
fe doğru giden oyun olmaktan u· 
zaktı. Otuz beşinci dakikada Sü
leymamn, otuz sekizinci dakika· 
da Fikretin kaçırdıkları iki şütü 
ve fırsatı istisna edersek bu dev• 
rede Galatasaray kalesi belli baş· 

Acaba bunlar kimdi? 
Birdenbire Hatice, onun dostu 

Ali Bey, kıskançlık, bir tabanca 
sesi, ölüm, Zebranın kayboluşu 
hayalimden şimşek hızıyla geçti. 

Gazetede gördüğüm resimle 
arkamdaki yakışıklı adam yanya 

na geldi: 
-O ... 
Diye söylendim. 
Arkadaşı Ali Beye sordu: 

- Kimdir bu? Tanıyor musun? 
- Hayır! .. Neme lazrm, kim o 

lursa olsun! .. Şimdi sen dans eden 

lere bak .. 
Pistde dans edenlerin zarif tu 

valetleri, güzel hareketleri, kolla 
rm dolanış•, nefeslerini biribirine 
karıştıracak kadar yaklaşan yüz 

ler ... 
Bütün bunlar iki arkadaşa: me· 

rak vermiyordu. Onlar hala Zeh
rayı konuşuyorladı. 

_ Ablasmıı vurduğun için sanaı 

dargındır. 
_ Bu bir kaza: oldu. Lakin ne 

yapışkan kadındı ya .. Az daha ni· 
kahla alacaktım. Kurtuldum Mil· 

ma dört buçuk sene de hapiste yat 

trm. 
_ Seviyor muydun? 

_ O kendini zorla sevdirmek 
istiyordu. Ben kaçan kadınları se· 
verim. Kadın dediğin bir az yaba· 
ni olmalı canım ... 

- Zehra gibi .. 
- Evet •.. --~ 

Danslar, canbazlar, şarkılar bit-

ti. 
Sıra Zebraya gelmişti. 
Herkesin sabrı tükenmiş, ayak· 

laqnı yere vuruyorlar, alkışlıY.or

lardı. 
Genç kadın şarkısına başladı. 
Salonda sinek uçsa duyulurdu. 
En güzel yerinde Ali Bey ken· 

dini tutamadı: 
-Vay canına, bu ne ses yahu! ... 
Diye yerinden fırlamı§, alkış· 

- Ne oluyor? Susunuz? 
Diyenler oldu. 
Arkadaşı, Ali Beyi Kolundan 

tutmuş, oturtmuştu. Garsonlar ve 
bar sahibi de gelmiş onu sustur· 
muşlardı. 

Fakat Zehra da susmuttu. 
Elleri aşağı sarkmış, ağzı yarı 

açık, yüzü aaramıı§ bir halde dim· 
dik Ali Beye bakıyordu. 

Adamın da gözleri Zebranın 
yüzünde idi. 

- Devam ediniz? 
- Bir §ey yok, geçti, 

isteriz ... 
Dediler. 

Zehra silkin'di. Şarkısına yeni • 
den baıladr. 

Lakin sinirliydi. ikide bir gö~ • 
Ieri arkamdaki masaya !kayıyor, 
bakışları bulanıyor, sesi titriyor .. 
du. 1 

Gittikçe kendini toparladı. Fa
kat herzamanki gibi masalarına • 
rasında dolaşmadı. Yalnız farkı 

biterken biraz evvelik heyecan
dan iz kalmamı§ gibiydi .. 

Tıpkı vaktile benim için söyle· 
dikleri gibi masalardakiler bir· 
birlerine soruyorlardı: 

- Kimdir bu? .. 
- Nereden gelmit? •• 
Jçlerinden biri cevap verdi: 
- Canrm, sarhoşun bin .. 

Alic\Bcy arkada!mr ze>rluyorduı 

- Haydi, locasına gidelim. O
nu görmek, konuşmak istiyorum. 

- Şimdi olma~. Oyundan aon· 

ra.. ! • ~ a,a 1 , 
- Peki.. ...~...,. •ww 
Oyundan sonra llerJCeı yerin

den kalktı; durup durup alkıtlı· 
yorlardı. 

Ali Bey masanın üstüne on lira
lık bir kağıt bıraktı ve kapıya 

doğru acele acele gitti. 
(Devamı 93r) 

1ı bir tehlike atlatmamıştır diyebi- -liriz. Buna karşı Galatasaray mu- Gene bu arada Avni bir iki gü• 
•utınnııumummu1ımnnmnmuı~ıtaııN1U~u~tlDflll 

sek sesle: 
- Aferin Nadejda .. 

kıyetini tebrik ederim .. ,,. ~ ,,. 

Muvaffa-

Aktris, aktam yemeğini yemek 
için aktörlerden biriyle lokantaya 
giderken (Jüli) yi odasında kilit
ledi. Hayvancağız yalnız kalın • 
ca, topal ayağı ile pencerenin ke· 
narına sıçradı ve gözlerini hanı• 
mının saptığı sokak köşesine di • 
kerek gece yansına kadar bekle· 
di. 

Aktris geceyarısı eve döndü ve 
Jüli'ye bir çikolata parçası attı. 
Fakat köpek hasta idi. Cam bir 
şey istemiyordu. Buna rağmen ha
nımının ikramını reddetmeğe gön 
lü razı olmadı. Çikolatayı ağzına 
aldı ve kanapenin altına, kimse • 
nin göremiyeceği bir yere girerek 
bıraktı. 

Sonra, karyola önündeki hah· 
nın üstüne çöreklenerek kıvrıldı, 
yattı. Böğürleri ağrıyordu. Ayağı 

sancıyordu. Belli ki, bütün gece• 
yi uykusuz geçirecekti. 

Nadejda ise yatağa girerken: 
- Jüli beni işimden gücümden 

alıkoyuyor, • diye düşünüyordu .. 
Boyuna peşimde.. Acaba şunu 
satsam bana kaç para verirler?. 

(Hatice SUreyya) 

hacimleri Fener kalesini daha zor- zel kurtarış yaptı. Maçın bibne
ladılar ve otuz dokuzuncu daki- sine on beş dakika kalmış, Fe
kada da bu zorlayış eserini verdi: nerbahçenin ortasındaki tazyiki 
Korner hizalarından çekilen bir hafiflemiye, Galatasaray muha • 
firikik F ad ılın bir iki eşapesinden 1 

cimi eri çıkış yapmıya başlamış • 
ıonra bir köşe vuruşiyle Fener• lardı. Fakat oyun gittikçe sert • 
bahçe kalesine girdi... IP~İyor, favüller çoğalıyordu. He • 

• • • le Galatasarayın iki açığı: Nec • 
ikinci devrenin ilk yarım saati det ve Danyal ile Fener müdafi • 

Galatasa'ray sahasında oynandı. İeri arasına giren kara kedi ara 
Bu esnada F enerbahçe takımı va· sıra nahoş manzaralara sebebiyet 
ziyete iyiden iyiye hakim olmuş· veriyordu. 
tu. Bu esnada mac tekrar müsavi • 

Birinci devredeki sönük takım· leşmiye başlamıştı. Galatasaray 
dan şimdi eser kalmamıştı. Bu- muhacimleri bir iki defa Fener 
nunla beraber Galatasaray kalesi kalesine ikinci bir ıayı sokacak 
ancak devre ortalarında zorlana· bir vaziyete girdiler, fakat fırsat· 
bildi. Çünkü Galatasaray müda· ları kaybettiler. Gene bir aralılC 
faası da galibiyet sayısının verdi- Rasihin ayağından bir sayı kaza
ği ümitle canla, başla çalışıyor, nır gibi oldular, fakat vaziyet 
mümkün olduğu kadar uzun vu - ofsayt olduğu içni sayılmadı. So· 
ruşlar yapıyordu. Bilhassa birin - nuncu dakikada Galatasaray son 
ci devrede iyi görünmiyen Nihat, tehlikeyi atlattı: Kornerden gelen 
bu devrede bir hayli açılmıştı, On top Avni tarafından çevrildi ve 
beşinci dakikada Galatasaray mü- maç bitti. 
dafaasının bir falsolu vuruşu az Ga1atasaray takımı kadrosuna 
'kalsın topu Fener hesabına Gala- rağmen güzel bir oyun çıkardı. 
tasaray kalesine sokacaktı. Be • Müdafaa ve haf hattı çok iyiydi. 
reket versin Avni fevkalade atik Mevsime iyi bir galibiyetle giren 
davrandı .. Yirmi yedinci dakika • . Galatasaray takımı geçen sene • 
da Fenerbahçe adeta boş kaleye ı nin şildi için önümüzdeki haf'ta 
topu sokamamak talihsizliğine lstanbulsporla final ma~ru yapa• 
uğradı. ' caktrr. 
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Büyük Bagv Egv lencemı·z Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

(Baş tarafı 1 inci sayı!ada) 

durduklarım görmüş ve tramvay 
arabaları mütemadiyen İıtanbu -
lun muhtelif semtlerinden gelen 
okuyucularımızı otobüslerin hare· 
k~t mahallerine boşaltmıya batla
mıştr. Saat sekizden itibaren em· 
re amade bulunması temin edilen 
otobüsleri, bu vaziyet kar§11ında 
daha evvel harekete getirmek lü
zumu hasıl olmu§, fakat bağda da 
ha güzel yer tutmak arzusunda 
bulunan okuyucularımızın 'bir kıs 
mı, hususi otomobil ve arabalarla 
eğlence yerine geçmeğe baıla -
mrşlardr. Bunların bir k11mı hava
nın letafetinden ve gidilecek ye • 
rin uzak olmaması yüzünden ya· 
ya olarak bağa doğru akmıya 

başlanuşlardı. 
Topkapı tarafından gelen o • 

kuyucularımızın büyük bir kısmı 
otobüslerin beş dakikada bir se • 
fer yapmalarına rağmen gezerek 
gitmeği tercih etmişler ve yolda 
lstanbulun bu hiç bilmedikleri ve 
görmedikleri güzel yerini, tanıtını 
ya vesile olduğundan gazetemiz 
için nümayişlerde bulunarak ve 
"Şa, şa .. Şa, şa .. ,, diye bağırarak 
bu güzel ve temiz havadan istifa· 
Cle etmişlerdi. 

Saat ona doğru, idarenin tele· 
fonları biribiri ardına çalmmıya 
başlamıştı. Tenezzühe iştirak e • 
ıdcnlerin miktarı gittikçe tezayüt 
ediyor; otobüslerden birisinin mo 

•:t 
töründe arıza var, diğerinin las • 
tiklerinden biri patladı. Tamir e· 
llilinceye kadar vakit geçecek, he· 
men otobüs bulup gönderilmesi 
isteniyor<lu. 

Sağa, sola başvurduk. İstanbul 
ve Taksim cihetlerinde bol bol gö 
rülcn otobüsler, cuma olmak mü
nasebetiyle muhtelif semtlere yol· 
cu tnşıdıkları için tertip heyetinin, 
karilerimizin rahatça ve vaktinde 
gidip gelmelerini temin maksadi· 
le istediği fazla otobüsleri bul· 
mak mümkün olamadı. 

Nakliyat işini üzerine alan Ali 
bey hendi otomobili ile tertip he· 
yeti de orada baz! arabalar teda • 
rik ederek ellerinden geleni yap • 
mıya çalıştılar ve b";Jnda muvaffak 
oldular. Saat on ikide Edirneka • 
pı ve T opkapı istasyonlarında ba· 

1 ga gidecek bir kariimiz kalma• 

. ~ . 
Karilerin bağa. nakilleri ışını 

· bitiren arkadaşlar, timdi de bağ• 
· 'da rengarenk ÜZÜJ\l salkımlarının 
garktığı çardaklar altında masa· 

l larım kuran, yerleşmeğe çahtan 
karilerimizin ihtiyaçlarını temin 

' ile meşgul olmıya baılamıılardı. 
lncesazı sevenler, büyük ve yeşil 
bir dehliz manzarasını alan çar • 

' 'dağı doldurmutlar, caz ile alaka· 
'dar olanlar dallardan yapılmış 

1 ,göl-gelikler altında oturmuşlardı. 
1 Feyzi bey Kaptanın idaresinde bu· 
lunan incesaz, ıarkılarına başla • 

T mı§lı. Yatar beyin idaresindeki 
1 caz dans arzusunda bulunanların 
1 ihtiyaçlarım temin ediyordu. Her 
iki taraf ortaya neşe ıaçan hava· 
Iarla gezintiye İ§tirak edenleri 
memnun bıralanıya çalı,ıyor, gar· 
sonlar, karilerimizin verdikleri 
:kuponları toplıyarak onlara üzüm 
yetiıtirmeye çalıııyorlardı. 

•• 1(. 

Herkeı, her ıınıf ve yaştaki 

ihalk kendi alemine dalmıftı. Bir 
kısmı salıncaklarda havalanıyor, 
~ar, kendilerine seçtikleri 
hir sa11ada zıpnp oynuyor, beri 
tarafta nineler §İ§ kebabı pi§irmek 
için atef yakıyor, daha gençler, 

çalışıyorlardı. Herkesin yüzünde 
bir memnuniyet beliriyordu. "HA· 
BER,, karileri için iyi bir eğlence 
tertip etmif ve çok iyi bir yer in
tihap eylemitti .. 

1(. ~ ~ 

- Efendim, daha gelenler olu· 
yor, bağa girmek iıtiyenler var, 
ne yapacağız?. 

- Davetiyesi olanları alabilir • 
siniz. Hariçten gelmek istiyenler 
için yerimiz yok. Davetlilerimizin 
iıtirahatini temin ile mükellef bu· 
lunduğumuzu unutmayın. 

Emri alanlar kofuyor1 biri aan· 
dalyesiz masasız kalanlara otura· 
cak yer aramıya baılarken, diğeri 
de bağın kapısına yığılan ve içeri 
girmek istiyenlerden özür diliyor. 

- Biz de Haber'in okuyucusu· 
yuz, onu severiz, ne olur, bu eğlen 
ceden kimseye rahatsızlık verme· 
mek §artiyle biz de istifade ede • 
lim. 

Halk, bağın içinden gelen CO§ -

gun neşe ve şataret seslerine kar· 
şı tahammül edemiyerek bu özür· 
leri dinlemiyor ve bağa giriyor. 

lçerdeki eğlencenin güzelliği 

kartıaında şu sesler işitiliyor: 
- Biz de gelecek sene için mu· 

h'akkak kupon toplıyalım !. 
Ve akıama kadar, halk bu gÜ· 

zel yerden, bu güzel havadan, is
tifade ederek eğleniyor. 

Saat altıda, artık avdet liazır • 
Irkları görülmeğe baılanıyor, oto-

r 
büsler dört buçuktanberi halkın 

emrine amadedir. Tenezzühe işti· 
rak edenlerin hepsi birden avdet 
arzularım izhar eylemesi ve bir • 
çok biletsizlerin de otohüslere hin 
meleri yüzünden bir müddet bir 
karışıklık başgöateryior, o vakit 
tertip heyeti, her otobüs şoförü -
nün yanına bir memur oturtuyor, 
otobüslerin hiçbir yerde tevakkuf 
etmemelerini temin için hareket,. 
lerini kontrola batlıyor ve böyle· 
likle karışıklığın önüne geçmiş 
bulunuyordu. 

Kucaklarında çocuklarile eğ • 
lenceye gelen ve yavruları göğüs· 
lerinde mışıl mışıl uyuyan kadın • 
larm otobüslerden jstifade etme· 
leri imkanını göremiyen HABER 
gezinti tertip heyeti, onları da a -
rabalara bindirerek halkın alkı~· 
ları ve teşekkürleri arasında tram 
vay istasyonuna ıevkediyordu. 

Saat sekiz! Son otobüsler ka
çıyor. Bağda kimseler kalmasın. 

Bu ihtara birkaç masadan mu· 
JCabele ediliyor. Onlar da geliyor 
ve 8,15 te biri Edirnekapı, diğeri 
Topkapıya gitmek üzere hazırla
nan son otobüsler de hareket ede· 
rek böylece karilerine güzel bir 
gün geçiren "HABER,, in tenez· 
zühü bitmiş oluyordu. 

(Yarınki nüshamızda muhar· 
rirlerimizden Osman Cemal Be· 
yin gezinti hakkındaki hususi gÖ• 

rüşlerini gösteren yaz11nn neşre • 
deceğiz.) 

Berberler 
Tayyare Cemiyetine bir 
tayyare hediye etmiye 

karar verdiler 
Haber aldığımıza göre İstanbul 

berberleri kendi aralaTında iane 
toplamak suretile ordumuza bir 
;tayyare hediye etmeğe karar ver • 
mitlerdir. Berberler cemiyeti bu 
maksatla faaliyte geçmek üzere· 
dir. Paralar berberlerin araların· 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
•• 

SULEYMANIN O.GLU 
Tefrika no. 41 · ·ı;,,,, ,,., 

!/'''' 
Mızrağı ile Blantı tehdit eden 1 kü görmemitti. 

siyahi, geriy.e ~eslen~i.. Arkadan Süleyman, Blanşın götürüldü • 
gelen daha ıkı vahşı mızraklarını ğü yere vardığı zaman Hergülü de i" ............... . 
ağnlarına alarak, yerde yatan beraber buldu. Onun yanında tam IYazan: ! 
Blanıı alıp götürdüler. sekiz mızraklı vahti vardı. Hele : R 1 : ıza . 

Süleymanın karşısındaki siyahl bunların içlerinden biri, vücutça i . f 
bir put gibi hareketsiz duruyordu. ondan ıeri kalmıyordu. Maviyi an i Şekıp 1 
Neden sonra iki vahti daha gele • dıran siyah rengi içinde parlıyan ····-·-··-· 
rek kollarından kıskıvrak yakala· beyaz gözleri kadar korkunculla 
dılar ve BJanşm gittiği ıtarafa sü - az tesadüf edilirdi. 
rüklediler. 

Nereye götürülüyorlardı. Süley· 
man bunu kestiremiyordu. Kendi· 
sine cevap veren ses, Abdül F aki 
miydi? Bunu da bilmiyordu. Çün· 

Bunlar konutmuyorlardı, ağız • 
larından çıkan kelime değil, birer 
homurtudan ibaretti. 

Az ıonra Abdül Faki, büyük 
bir neşe içinde çıkageldi. Artık 

........................................................................................... 

Tayyare yarışı 
(Baı tarafı 1 incide) 

lngiliz gazeteleri, 'bu yolun üç 
günde katedilip edilemiyeceğini 

soruyorlar. 

Bu müsabaka fikrini, Viktori • 
nalı milyoner Sir Macpheraon 
Robenaon kendi memleketinin te· 
sisi, yüzüncü yıl dönümüne erişti • 
ği için, on bin İngiliz lirası müka -
fat vadederek ileri ıürınüttür. Bu
na, üç bin İngiliz lirası da, tayyare 
cemiyetleri ilave etmişlerdir. 

Bizim paramızla yüz bin lirayı 
mütecaviz olan 'bu ikramiye,_'.birin 

ci gelene ve daha batka tayyare
cilik meharetleri gösterene veri· 
lecektir. 

Fakat, bir tayyarenin Londra 
ile Avustralya arasında uçmaıı 

bin İngiliz lirasına mal olmakta· 
dır. Bu parayı tedarik etmek üze· 
re, methur pilotlar, tayyare mal· 
zemesi satan firmalara müracaat 

Kibrit fiyatları 
(Baş tarafı 1 incide) 

doların fiatına göre tayin edile • 
cekti. Fakat doların kıymeti sıf ı· 
ra müncer olursa biz kibritleri pa• 
raıız mı ıatacağız?. Bugünkü fi. 
atlar devam ederse senevi 210 
bin lira ziyan edeceğiz. Her hal· 
de hükumetin derdimize bir çare 
bulacağını ve bizi bu mütkül va • 
ziyetten kurtaracağını ümit edi • 
yoruz. 

Şirket müdirinin sözleri bura• 
da bitiyor. Sözlerinden de anla • 
trldığına göre hükUmet kibrit fi. 
atlarını indirmekte haklıdır. Türk 
parasına itimat etmiyen bir şirke· 
tin gene Türk para ve maliyesin • 
den istiane etmesi onların hesabı· 
na çok hazin bir ,eydir. 

Şirket madem ki 1bu milletin 
parasına itimat etmemit ve bütün 
muamelatını bir ecnebi devletin 
parası olan dolarla yapmıt ve 
yapmaktadır. Bu para dü,ünce fi. 
atları da indirmesi çok tabii bir 
ıeydir. 

Eğer <lolar düşmeyip de yükse• 
leydi; acaba §İrket kibrit fiatları· 
nı yükseltmiyecek miydi?. Şüphe 
yok ki hiç tereddüt etmeden yük
seltecekti. Bunda naııl haklı ise 
dolar dütünce fiatları indirmek 
de öylece hükumetin hakkıdır. 

dan toplanacak ve Tayyare Cemi· 
yetine verilecektir. 

Berberleri bugüzel kararların • 

etmektedir. Onlar da, kendi isim • 
lerine reklam olsun diye, masraf -
lara katlanmaktadırlar. 

Uçuş bilhassa Sengapurdan 
sonra tehlikeli olacaktır. Zira, bu 
ıahanın denizleri, köpek balıkla· 
rile doludur. Suya. düten tayyare· 
cinin kurtulması büyük bir tS:lie 
bağlı olacaktır. Lakin, §&yet bu 
altmı' dört tayyarenin hepsi bir· 
den kazasız olarak Londradan A • 
vustralyaya varırsa, beteriyetin 
hava uçuf larına karfr itimadı arta 
caktır. Tayyarelerin motör kuvvet 
lonnv""n•"&•r•n \,. ..... ı_..,..._ ---· 
verilecektir • 

Memleketimizin de üzerinden 
geçecek bu tayyare yarıtı, herhal· 
de, önümüzdeki ayın belli batlı 
bir dedikodu mevzuu olacak, 

Türk efkarı umumiyesine ilk defa 
olarak biz!m bildirdiğimiz bu ha· 
dise, günlerce gazete ıütunlarını 

dolduracaktır. 

Parlamentolar 
birliği konferansı 

rum. Buradan iyi hatıralarla döne 
ceğimiz anla§ılıyor. 

Konferans ruznamesinde mev· 
cut meselelerin en mühimmi, İ§· 
sizlik ve gençlerin çahttırılmaıı 
meselesidir. Fransada bugün 250 
bin itıiz amele vardır. Bu rakama 
göre, Fransa itıizlik derdine ~n ~ 
uğrayan memleket sayılır. ı,aızlık 
bizi de tehdit ediyor. Bu sebeple 
yarın için tedbirler almak mecbu· 
riyetindeyiz.,, 

İngiliz murahhas heyeti reisi 
Sir Pargof lıtanbul klübüne misa· 
fir edilmittir. 

Bu sabah ta ekspres ve konvan• 
ıiyonelle bir çok murahhaslar gel 
mişlerdir. 

8,30 da ekspresle, Mısır murah· 
hası Hasan Hüsnü Bey Ja· 
pon ve Fransız grupunun müteba
kiıi, Ünyon katibi umumisi, Yu
goslavya, Çek, ispanya, lsveç mu· 
rahhaslar11 gelmitlerdir. 

Saat 10,5 ta da konvansiyonel· 
le 16 kitilik Macar murahhas he· 
yeti ve gene bir kaç Japon murah· 
hası gelmişlerdir. 

Sofyadan bildirildiğine göre, 
Prusya Baıvekili ve Alman Hava 
Nazın Ceneral Göring, Hinden· 
burg isimli büyük tayyare ile ya· 
rın akıama doğru ıehrimize gele • 
cektir. Ceneral Parlamentolar kon 

muradına ermiıti; Blanıı ele ıe • 
çirmiş Süleymanla HersUlü mu• 
kabele bile etmeğe fıraat verme
den kıs kıvrak bail&mlftı. 

Gözlerini kırpıfbnp, diılerini 

sıkar:ak, alay edici bir taYJrla: 
- Nasılsınız Süleyman Bey? de 

di. 
Gene Süleymanm CeT&p ver

mesine lüzum iÖrmeden devam 
etti: 

- Nihayet sizi ele geçire bil· 
dim .. Sizi pek sevdiiiniz aılanlar· 
dan birine parçalatmayı tasarla· 
mıştım. Bu emelime nail olabile
ceğimden çok memnunum.. Mat· 
mazel Blanıa aynı cezayı tatbik 
edecek değilim .. Kıyamam; o, be
nim yanımda kalacak.. Hergüle 
gelince .. Daha onu ne tekilde al
düreceğime karar vermedim ... 

Süleyman, cevap vermiyor, bir 
heykel g:hi hareketsiz duruyordu. 
iki kollarından sıkı ııkı tutan vah· 

vücutlarından çıkan piı kokuya 
güç tahammül edebiliyordu. 

Blan§ daha taDJ1mile kendisi· 
ne gelememişti. O, yerde oturuyor 
du ve dalgın gözlerle SUl~JID&D& 
bakıyordu. Süleymanm Abdül Fa· 
kinin sözlerine ehemmiyet vermi• 
yormu§ gibi görüniifü bu ıihirba· 
zın canını sıkmı§tı. Fakat, bunu .... 
çıktan açığa ıöylemeyi büyüldtiiü 
ne yediremiyordu. 

(Dnamı ftl') 

Japonyada tayfun 
(Baı tarüı 1 incide) 

demir yolları münabll.tı intiza· 
mmı kaybetmiştir. 

Yıkılan mektepler Ozaka mm· 
takasmdadır. 

Tokyo, 21 (A.A.)' - Ozakada 
ölen talebelerin sayısı 400 oldulu 
anlaıılmııtır. Yardım ve muaYe • 
net için buraya askeri kıtalar ıön· 
derilmiştri. 

Kigotoda enlCaz altında bin ta• 
lebe kalmıştır. Bunlardan 500 Ü 

derhal kurtarılmıtıa da diğer 500 
ünün akibeti meçhuldür. Sahilde 
bir çok şehirler cezir yüzünden 
harap olmuştur. 50 binden fazla 
evi sular basmıştır. 

Ondan fazla tren hattan çık • 
mıf veya devrilmİ!tir •• 100 kiti ka· 
dar ölmüştür. 

Tok:ro, Ozaka ve Şimanpaeki 
demir!'olu münakalltı inkıta& ui· 
ramıtlır. 

Saatte 70 mil sür'atle eaen tay• 
fun evvela Magoıakiye çarpm•t• 
sonra Ozaka ve Kobede büyük za· 
rarlar yaparak sahil ıehirlerinİ 
harap etmi9tir. 

Tokyo, 21 (A.A) - Son yapı· 
lan tahminler, harap olan yerlerde 
662 ki9inin öldüğünü, 3395 kitinilt 
de yaralandığını göıtermektedlr• 
100 k;şi kadar da kayıp vardır. ~ 
rarlar üç milyon yen tahmin edil • 
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İzmirlilere müjde! 
Slmer Bank 

Yerli Mallar· Pazarları 

Kız· Erkek 

23 ErLÜLDE 
• 

Izmir şubesini açıyor 
izmir Odun Pazarı • Eski Bayrakh ma§azaaı 

Bundan sonra Ankara, lstaıibul 
Beyoğlu ve Samsun halkı gibi 
lznlirliler de hiç aldanmadan 

ucuz, En sağlam En 
·~= En güzel e 

mal almak imkanını bulacaklardır 

Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylf • rlehar1 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaıı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELETi musddakbr 
Tedrisahndaki ciddiyet Ye intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdHına itioasile tanınmış olan 
mektebimiıde kayda baılanmııtır. tik kısımdan itibaren ecnebi lisanı baılar. Talebe mektebin 
hususi otoınobil ve otobDslerile nakledilir. Cumadan maada her gDn 10 dan 17 ye kadar 
müracsat edilebilir. isteyenlere tarifname gaaderilir. Bakalorya imtihanları IEylOlde baıhyacaktır. 

Telefon : 2083 

26 Eylul Dil B ra : m..,·· ~aa•~ 
Malatya Mebusu Doktor Hilmi ve K. d' AJpino Kapuçelli Beyler tarafından yazdan .. 

KURULTAY MARŞI 
Sahibinin Sesi 

Plaklarında zaptolundu 

lngilterenin en maruf Askeri 
Bandosu tarafından tespit edilmiştir. 

1934 

1 1 im. ftl9anta91nda • Tramvay ve Şakayık caddelerlnd e ·-•mıııııı 

1 Leyli j Şişli Terakki Lisesi INeharij 
ANA - iLK- OR1 A -LiSE 

56 Sene evvel Seldnikte tesis ve 1919 da lstanbula nakledilmiş Türkiyenin en es iti hususi mcktrbldir 

I lstanbul E:.eledlyesı llanlaırı 1 
Mübayaasına lüzum görülen 500 kilo ince galvaniz tel açık mü• 

nakasaya konulmutlur. Talip olan lar şeraiti anlamak üzere Levazım 
müdürlüğüne,münakasaya girmek için de 28,S liralık teminat akçesi 
makbuzu ile 24 - 9 - · 934 Pazar tesi günü aaat on be§e kadar Dai-
mi Encümene müracaat etmelidir ler. (5317) 

Kız ve 
Ef"kek 

Ca§alo§lu: Telefon: 23830 

AmeU Bayat Ticaret 
Lisesi 

S senelik orta ve 8 senelik Ticaret Lisesi kısımlan nrdır. Ona ı.,sma ilk 
mektep mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orta mektCJ? mezunları kabu~ cdili.r. 
Orta -ve lise kısımlannda resml müfredat programlanle birlikte mektebın tcsıs 

gayesine uygun aynca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ve iktısat sahasında ve şıhsr tcşcbbüsl~rde muvaffak olacak 
şekilde hazırlanır. • 
•• t} • Orta kısım 4 taksitte sened~ 30 lira Ye lise ucre er ' kısmı 4 takıitte·senede 40 lıra. 

Kayıt gUnlerl: Cumarteal, Pazarteal, Çar9rmba 

Tl:JQKiVE 

l 1 R.6.b.T 
E3ANKA51 

Resmi liaelere muadeleti ve muamelltının dUzgUnlU§U Maarlf4je musaddaktır. ı 
Kız ve erkek talebe için yaoyana ve gelliı bahçeli iki binada ayr1 leyll tefkllAh vardır. I 
Mevcut Franaızca, Almanca, lnglllzce kurlarına dokuz ya,ından itibaren her talebe iştirak 
eder. Resmi müfredat proııamlarına •Öre talebeaini ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya im- __ 
tibanlarına bazırhyan mOesseae 20 kitilik bir Mıarif Encümeninin nezaret ve himayesine mazhar- ----------------------
dır. Mektep hergtln saat 10- 17 araıında açıktır. Kayıt itlerine Cumartesi - Pazartesi -Çar•J 

famba gllnleri bakılır. Telefon: 42517 
o ı ı ı ı m•waımmııoo•ııım_ı __ ııınıııınımııı~mıımımıııımmıııımınwıııı m ı ı~ıo 

ltu lstanbul Asliye Dördüncü hu • ler umum müdürlüiü vekili tara • f stanbul mahkemei asliye üçün 
k mahkemesinden: fından açılan davanın tahkikatın· cü hukuk daireıinden: 
Zeyitnci Dervitzade Nazmi bey da bun1ardan mumaileyh Dimitri Peratkeva hanım tarafından 

le.r f d s l b kocaıı Yazan.eli efendi aleyhine 
a. ın an amsun ve ne olu ya Karamanos efendinin ikametgi • 

'e\'kolunan seksen fıçı zeytinin açılan botanma davası arzuhali 
~Üdd . . . . . hı hazırau meçhul olmasına meb- müddeialeyh, mumaileyh Vazan -
d eh muayyeneı nızamıyesın • ni hakkında ilanen tebligat icrası· di efendinin yedi sene mukaddem 
e lllahalli mezkura ihraç edildiği na ve tahkikatın 21/ 10/934 pazar takip ederek ikametgahı meçhul 

:Ü•bit evrakı resmiye ibraz edil - günü ıaat 14 de talikına karar ve- bulunduğunu mübaşiri tarafından 
~ediğinden olbaptaki taahhüt ıe- verilen metruhattan anlacılmııt ve 
~ed l rilmit olmakla o gün Dimitri Ka- :ı- :r 
. atı mucibince kıymet eri olan kanun muvafıkı talep veçhile bir 
•ki y ·· k · k d k b" d" .. ramanos efendi kendisi veya ve-

uz ır o uz ın ye ı yuz ay zarfında, cevap vermek ü~ere 
'kaen bir kurutun mumaileyh kili mahkemeye gelmediği takdir· dava arzuhali suretinin müddeia-
l)~rni bey vereseıind~n ve kefili de anın hakkındaki tahkikatın leyhe ilanen tebliğine karar veril
~ ·~ltıitri Karamanoı efendiden gıyabında ifa ve ikmal .~eği miş olduğundan tebligat makamı-
1.&krnen tahsili hakkında &,!!mrük- beyan olunur./' na kaim olmak üzere ilan olunur. 

......... 

HABER 
Akşam Post:ası 

ldarehaneaiı ISTANBUL AN 
KARI\ CADDESi 

feJcraı Adre.h ISTANBUL BAISl:tc 
Telefon 1'ıwı ISS'71 ldıueı 14110 

,,-- '\ 
ABONE ŞERAiTi 

1 1 ' 12 •J'hll 

l'llrklyeı ııo aoo 880 d60 &,.. 

l:cııebh 160 "° MO unı 

ıLAn TARiFESi 
ncare& ll&Dlannıa .. tın ıı,ao 
lkıaml U&nlu l o tıınattur. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

ISaaıldıl't yer: ( VAKiT) Matllaaııı 

{f PA f'1A~l(A 
Müslahza.r~h 

HUBUBATUllLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 



''Melek ve Şeytan,, 
romanımız bugün 
5 nci sayıfamızda 

a 
L. 

t 

Bağ sahibi Remzi bey oku· 
yucular1mıza üzUm keserken 

Eğlencemizde yalnız kU«jUk-: 
ler değll, bUyUkler bile 

sahncağa bindiler 

Büyük Bağ Eğlencemiz 

KUPOn 
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Resimlerimiz, eğlencemize iştirak edenlerin hareketlerini muhtelif zaman• 
. ıarda tespit etmiştir: Kendilerini, baqa giderken, bağda eğlenlrken , bağdan 

dönüşte gösteriyor. • 


