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C ener al Kondilis bu sabah 
Atinaya hareket etti 

, Balkanlar Balkanlıların düsturu, 
lstikbalde bütün Balkanların lJeqQne 

politikası olacaktır,, 
1 

maksada istinat ediyor. Sulh lehin 
de vaki olan bu mesainiz kiliseyi 
çok mütahasais etmiıtir. 

Bu memleketin asil hükGmet a· 
damlarını ziyaretinizden dolayı 

sizleri tebrik eder ve kilise namına 
takdis ederim.,, 

Ceneral Kondilis saat altıya 

çeyrek kala oteline dönmüttür. 
Bir müddet sonra da Patrik Efen· 
di Perapalas oteline giderek iadei 
ziyarette bulunmu§tur. 

Ceneral Kondilis bu sabah ıa· 
at onda Lüit kumpanyasının Viya
na vapurile Yunaniıtana ~itmİ§tir. 
Ceneral Vali, Kolordu kumandanı 
ile askeri ve mülki erkan tarafın-

)' Ceneral Kondilis hareket ederken dan teıyi olunmu§tur. Ceneral dün 

ko11d~ Harbiye Nazırı Ceneral rik Efendi Ceneral Kondiliıe hita· gazetecilere şu beyanatta bulun
lehti l~ıın dün sabah Ankaradan ben kısa bir nutuk söyliyerek de • muttur: 
>'1-et~•~e.geldiğin ve sabahki zi. miştir ki: -Devamı 2 inci sayfada-

Ce l"ıtlı yazmııtrk. "- Kilisemiz size hot geldiniz =="".::::!!.=-============ 

1 evf ik Rüştü Bel/ bu 
akşam Bükreşe qidilJor 

Hariciye Vekili Bükreşte dört gün 
kaldıktan sonra Viyana yolu ile 

Cenevreye gidecektir 

Tevfik RUştU B. Haydarpaşa garında 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 1 manya vapurile Köstenceye ve o
Bey refakatinde vekalet müdürü radan Bükreıe gidecektir. Tevfik 
umumilerinden Cevat ve kalemi Rüıtü Bey Romanya Hariciye Na· 
mahsus müdürü Refik Amir Bey· zın M. Titüleskoya ziyaretini iade 
ler bulunduğu halde bu sabahki edecektir. Hariciye Vekili Bükreı
trenle Ankaradan şehrimize gel • te dört gün kadar kalacak ve son· 
mittir, Tevfik Rüıtü Bey motörle ra iVyana yoJiyJe Cenevreye gide
lıtanbula geçmiı, Tokatlıyan oteli cektir. Hariciye Vekiline refikası, 
ne inmiıtir. kerimesi hanımlar da refakat et• 

Hariciye Vekili bu akıam Ro- mektedir . 

• \\ıik~era.ı saat beşte otomobille der v~ aevinç!e ~arşıla.r .. Bu güzel Haydutlar 
\ Ef an:ye giderek Patrik F ot- ve tarıhi şehrı zıyaretınız sulhun 7, 'V' lı 

endıyi ziyaret etmiıtir. Pat- intİfatına matuf çok yüksek bir L mam L a yanın büyük 
~~~~~"""""""'~~~~~~~~~"""""""'~~Eski Müslüman Yugoslav 

Hususi mektepler ne halde? mebusu ue a.~~~d~~ıarını onlu kalJıp/ara karıştı t pusuya auşurduler :O 

alebe velileri! Bütün !:;~::İu~"::~:!~ı-ol!~ja::~~~: Aşiretlerden 10,000 kişi lbnissuut 
kabahat sizdedir... :t:::~i:::~::~.:·~~:=~:;: ordusunda hizmet için müracaatta 

ıiç isminde bir Yugoslavyalr Türk bulundular 

\ ~tlttep la~lklll lisesi talebesind~n . iki grup 

'tılat rtıudürü Agah Sırrı! zat verırdı .. Fakat, maalesef, bir
~ ~\lnior: klç senedir, birçok çocuklar, ken· 
~ij \t-, l>i a.n üç dört sene evvele di gidecekleri mektebi, bizzat seç .. 

~, ıe h· b' k" U .. ' ~l ıç ır velisiz talebe ınek mev ıınde bulunuyorlar. c-
\ 

11~ "'lil et?1~zdi ! Denebilir ki, retleri kendi ceplerinde! Bittabi, 
~~~\ltllta. e.r•nın neı)i, yavaş ya - bunlnrm ekserisi, zaptüraptı za • 
~I ~eı:·~ oluyor .. Eskiden, bir yıf, dersleri gev§ek, idaresi her i
\~ 'b'ıııı teb~ verileceği zaman, zin istendiği zaman "Peki, çık, gez 
'11~,1 ıtıue a. hır zat, hususi yahut oğlum!,, diyecek kadar rnüsama· 
'\ı ıı-, •o:''•eleri gezer, bir fikir bakar mektepleri tercih ediyorlar. 

~ .._ ra. • "h . .... (V" "O) ~t-a.ir ' .. 1ntı ap ettıgı mek- c:ıı• 
1 torüşür ve ücreti biz.. (Devamı 3 üncü sayfada) 

akrabasından üç ki!İ ile bir orman 
d:ın geçerken pusuya düşürülerek 
öldürüldü. Kendisiyle beraber bu
lunan Muslih Kırşiç ve Nedil Mu· ' 
ratoviç ismindeki Türkler de ağır 
surette yaralanmıtlardır. Yalnız 

bu esnada tabancasını çekerek 
haydutlar:ı mukabele eden Şevki 
ismindeki dördüncüsü haydutlar • 
dan birisini yaralamıya muvaffak 
olmuısa da diğer haydutlar yau
lı arkadaşlarını alarak kaçmıtlar .. 
dır. 

Jandarma h:ıydutları yakala • 
mak için tedabir almıştır. 

\'ahabiler 
Ve 

Vahabilik 

Kahire, 9 (A. A.) - Emir Fay· 
sal San'ayı zapta matuf harekatı 
idare etmek üzere yarın (Bugün) 
Hüdeydeden yola çıkacaktır. 5 
mayısta Hüdeydeye girmiı olan 
Hicaz kıtaatı, San'a üzerine yürü .. 
mek için Faynlın resmen Hüdey
deye gelmesini beklemiıler, Ye -
men piıtar kuvvetlerini püskürt • 
müılerdir. 

Yemenlilerin bazı muvaffakıyet 
elde ettiklerine dair dün çıkarı • 
lan ıayiaları Hicaz mahafili tek
zip etmektedir. Başkı yerlere ilti· 
ca eden Hüdeydeliler yerli yerine 
dönüyorlar. im~ Y ahyanm bü • 
yük oğlunun nerede bulunduğu 
meçhuldür. San'aya gittiği zanno-

lunuyor. Ciddeden gelen bir ha • 
herde ise lbnisauut kuvvetleri ta· 
rafından iki ecnebi zabitin esir e· 
dildiği teyit edilmektedir. 

Aşiretlere mensup on bin kişi 
lbni11uut ordusunda hizmet et .. 
mek üzere Mekkeye gelmitlir. lir 

nissu:.ıt! bunları emirlerin maiyye
tine tevzi etmiştir. 

Necil aıairi mütemadiyen lb. 
nissuudu tak'\'iye i~in asker gön • 
dermektedirler. Neyran cephesin • 
de harbeden kıtaat hemen sadece 
Necitli efrattan mürekkeptir. H:ıl· 
buki Faysalın maiyetindeki mü • 
cahitler ekseriyetle Hicazlı, T eha .. 
meli ve Asirlilerdir. 

Esnaf bankası işi bu gün
de konuşulacak mı? Arabistanda yeni bir harp bruj

ladı, her gün bu muharebeye ait 
haberler oh-uyoruz. Bu muharebe 
YemenlEer Vahabiler arasında Volf tahkik komisyonuna bir mektup 
vuh-ı1buluyor ve Vaha biler yıldırım ' •• k . . . h ki 
süratiyle Yemeni çiğniyor ve Ye- gonderere VazıyetlDl a 1 
;0~~;~ıtanatmı kökünden sarsı- göstermiye çalıştı 

Üstat Ömer Rızanın bu mevzua Geçen günkü hararetli içtima· Esnaf Bankası hakkında tetki-
dair bir seri makalesini yarından dan sonra Şehir Meclisi bugün te:k kat yapmakta olan müddei umumi 
itibaren neıre başlıyac~ğız. Oku- rar toplanacakbr: muavini Ahmet Muhlis Bey, tahki 
yucularıınızm bu makaleleri bü- Esnaf Baiıkaıı meselesi müza • kat komisyonunun hazırlamakta 
Yük bir zevk ve alaka ile takip e- keratı bitmit olmakla beraber bu olduğu raporun, bir suretinin müd 
deccklerine eminiz. l mevzuun tekrar konutulmaama ih- dei umumi]iğe gönderilmesini ıs• 

limal verenler çoktur: Devamı ikinci sayfada. 
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Banka iŞibugünde Ceneral KondiliS 
l'tABl:.R -

ltalya - Avusturya - Macar itilifı 
haftaya imzalanacaktır 

Avusturyaya Triyeste tariki ile yapacağı ithalat ve 
ihracat için bir takım teshilat ve menafi gösterilmektedir 
Roma, 10 (A. A.) - İtalya. 

A vuıturya - Macaristan itilifları
nm önümüzdeki cumartesi rünü 
'!llza edilmesi muhtemel görül -
mektedir. 

Ingiliz-Fransız ihtilafı 
Londra, 10 (A. A.) - Harici

ye nezareti lnailtere ile Fransa a

rasında mevcut olup müddetleri 
12 mayısta bitecek olan 1826 ve 
1882 tarihli ticaret ve seyriaefain 
mukavelen:ımelerinin Franaa hü
kumeti tarafın~an vaki feıih tale
bi üzerine bir teblii neıretmiıtir. 
Bu tebliide yeni bir muahede ak
ti ne kadar iki taraftan birinin 15 
gün evvel keyfiyetten mukabil ta
nfa malumat vermesi ıartiyle 

1882 tarihli mukavelenamenin 
muvakkat bir hal sureti olmak ü .. 
z~re mer'iyet mevkiinde kalma11 • 
mn takarrür etmit olduğu beyan 
edi1 mektedir. 

Yedinci, ıekizinci ve dokuzun
cu maddeler, bu karar h3ricinde 
hırakılmıtlır. Bunların müddeti 
12 mayısta bitecektir. Bahri tica • 
ret meselesine gelince turası kay.. 
da ıayandır ki her iki memleket 9 
kanunuevvel 923 de bahri Hm:\n • 
lar hakkında Cenevrede imza edil
miş olan mukavelenameyi imza e
d<!n devletler meyanında bulun .. 
maktadırlar. 

Yeni bir takrir 
Ankar::l, 10 (Hususi) - Tasfi

yeye tabi tutulmuı olan memurla· 
rın avukatlık ve davavekilliii ya • 
pab"lmelerine dair Gümüthane 
meb'usu Hasan Fehmi beyle Kay
ıeri meb'usu Sait Azmi bey mecli
se bir takrir v~rmitlerdir. 

Bakalorya imtihanları 
Ankara, 10 (Hususi) - Lise 

ve ortamektep talebelri için yap1-
lacak bakalorya imtihanlanna ha
riçten girmek iıtiyenlerin adedi üç 

yüzü bulmuttur. 

Mür:ıcaatlar bir taraftan maa • 
rif vekaletince. tetkik edilmekte • 
dir. Tetkikat bitince bunlar da 
imtihana tabi tutulacaklar, hazi • 
ran imtihanında muvaffak olamı • 
yani 'lr e'ylulde bii daha imtihan e-

' dilecekler ve bu imtihanda da mu· 
vaff ak olamıyanlann hakları kal
mamış, olacaktır. 

Tetkik seyahatı 
Ankara. 10 (Hususi) - Isparta 

m~b'ustı Kemal Turan, Bolu meb
usu Fatih Rıfkı, Antalya meb'usu 
Rasih beyler vilayetlerde bir tet
kik aeyah:ıtine çıkmı§lardır. 

Bulgar. harbiye nazın 
Sofya, 10 (Hususi) - Harbiye 

nazırı ceneral Kisiyof, batvelrile 
istif asını vermit ve iltifau kabul 
olunmuıtur. Yerine Filibe ıami • 
zon kumandanı ceneral Vatefin ta 
yin olunac:ıfı .aylenmektedir. 

Henderson yolda 
Paris, 10 (A. A.) - M. Hen

deraon sa:ıt 17,40 ta buraya •el • 
mittir. 

Avuıturyaya, Triyeıte tarikiyle vucunda bulunduğu söylenmekte -
yap:ıcağı ithalat Ye ihracat için bir dir. Yuıoslavya keresteleri ithali.
takım teshillt ve menafi gösteril- tına da Avusturya keresteleri it .. 
mittir. halyanın Yug~s!avya keres halatına karıı gösterilen kolaylık -
te ithalatı için Yuıosla..,-,a ile ya.. br gösterilecektir. 
landa müzakerata ıiritmek hsav-

Potas ve göz taıı 
An1ura, 10 (Hususi) - İzmir 

üzümcüleri için potaı ve söztatı 

iliçları alınmak üzere ziraat ban· 
kaıı altmıt bin liralık t&hıiaat ha
zırlamıı tır. Bu par:ı yukarda aayı
lan ili.çlara muhtaç olan üsümcü· 
lere yakında tevzi olunacaktır. 

iki idam kararı 
Ankara, 10 (Huıuıl) - Yozga .. 

da ballı Sürsün kaza11ndan Is • 
mail oilu Yusufla Hüseyin Alinin 
ölüm cezuına çarpılmaıı hakkın -
daki mahkeme kararı tasdik için 
meclise geldi. 

Zırhlı müsademesi 
Vatington, 10 (A. A.) - Bah

riye nezareti Miloke kruvazörü ile 
Simpson muhribinin bir manevra 
esna11nda müsademe etmit oldu .. 
ğunu, muhribin bir atölye gemisi 
ile 'birlikte kendi Teaaitiyle KOba
J'• dolru gitmekte hulunduiu ha
ber verilmektedir. 

Kruvazörün hasara uğrayıp uğ
ramadığı meçhuldür. 

Bartonun seyahah 
Paris, 10 (A. A.). - Meb'usan 

meclisi hariciye encümeni M. Bar
tunun merkezi Avrupada yspmıt 

olduiu seyahatle bu seyahatten ne 
netice elde· edilmit olduiu hak
kında Yerdiği etraflı izahatı dinle
mj:tir. Encümen reisi Franaanın 
ititfaklannı ve ıın'anevf dostlukla
rını takviyeye yardım etmit oldu -
iundan dolayı M. Bartuya tetek -
kür ve kendisini tebrik etmittir. 

lbrahim Tali Bey 
Kırklareli, 10 (A. A.) - Üç 

gündenberi ıehrimizde bulunan 
lbuhim Tali hey, devair, mektep• 
ler ve n;ıüe11eselerde tetkiklerini 
yapmıt halk ile temas etmit ve Ası 

beyli köyünde yapılacak mektebin 
temel atma meraıiminde bulun .. 
muf, hudutta Dereköyü nahiyesi 
mıntakasındaki köyleri ıezmit ve 
köylülerle temas etmittir. Dün ge
ce orbmektepte verilen müaame • 
rede hazır bulunmuıtur. lbrahi.m 
Tali bey, bugün vali bey ve mai • 
yetleriyle beraber Babaeskiye ha .. 
reket etmittir. 

Boluda yağmur 
Bolu, 10 (A. A.) - Vilayetin 

~'1erkez ve mülhakabnda yağan 
yaimurlar kuraklık tehlikesini iza .. 

le ettiii gibi yaiıtın vaktinde ve 
mebzul olması ekinler için çok 
faydalı olmuıtur. 

Yol inşaatı 
Bolu, 10 (A. A.) - Vili.yetin 

yol faaliyeti 15 nİADdan itibaren 
bqlamıtbr. Bolu • Düzce, Bolu • 
Ankara, Bolu • Geyve yolları üze
rinde faa!İ)~et devam etmektedir. 

Nafia teşkilatı 
Ankara, 10 (Hususi) - Nafıa 

vekileti teıkHitı h"lkkmdaki ka -
nun liyiha11 bütçe encümenince 
müzakere edilmeye bqlanmıttır. 

Uyihaya nazaran vekalette visi 
salahiyetli bir mühendis heyeti 
teıkil edilecek, bu heyet vekile -
tin müıavirliği mahiyetinde vazi .. 
fe görecektir. Mühendislerin büt • 
çedeki vaziyeti baremin birinci 
derecesinde olac:ıktır. 

inhisar vekalet binası 
Ankara, 10 (Huıusi) - lnhi

nrlar vekaleti için burada yeni 
yapılacak binanın projelerini tet· 
kika me1nur olan jüri heyeti dün 
aktam toplandı. Heyet, müsaba -
kaya airenlerden betinin hazırla
dığı planları seçecek, bunhrdan 
muvafık gördüiünü ayırdıktan 

sonra intaata batlanmıt olacak • 
tır. 

Demiryol tarifeleri 
Ankara, 10 (Hususi) - Demir

yollarının hareket ve ücret tarife
l erinde yapılacak değiıikliklerin 

gazetelerle ilan edilmesi huıusu -
nun kararlaıtırılmaaı üzerine Ay• 
dm demiryollar ~irketi, burulan 
sarfınazar edilmesi teklifinde bu -
lunmuısa da kabul olunmamııtır. 

SİYAS~T · », 

Filipin adalarının istiklali 
Filipin adalan, istild!lini almak ü

zeredir. Geçen senenin kanunusani -
ıinde Amerika meclisinden geçmit olan 
llyiha, tadil edilerek Filipinlilerin iste
diği !ekle girdi. CUmhur reisi, llyi -
hanın bu yeni teklini, bu senenin mart 
29 unda tasdik etmi§ti. Filipinliler, 
memnuniyetle tasvip ettiler. Şimdi İ§, 
1945 te istililin kat'iyyet kesbetmesine 
kalıyor. 

Amerika meclisine arzedilmi§ olan 
bu iki layiha arasında, şu fark vardı: 
Birinci layiha, Filipinlilere istiklil bah
gediyor, fakat Amerikanın berri ve 
bahri askeri mevcudiyetini orada ipka
ya taraftar görünUyordu. Bu, Filipinli
lerce kat'iyyen reddedilmişti. bunun ü
zerine, yeni bir layihanın tanzimine ve 
gözden geçirilmesine karar verildi. Bu 
ikinci layiha, hemen tamamen denecek 
derecede Filipinliler lehinedir. Ve as
keri müdahaleden sarfınazar edilmek
tedir. 

Maamafih, Filipinliler, 1945 e kadar 
iıtiklAllerini Teımen elde edemiyecek -
lene de, Amerika tebaası olmanın ik
tisadi vasıflarından bir kısmını daha 
timdiden kaybetmektedirler. 

Filipin adalannın iıtihsalitından, A
merikaya ithal edilenlerin mühim bir 
kısmı tahdide uğnyacak ve diğer bir 
kısmı dahi gümrüğe tabi olacaktır. Fi
lipin adalarından Amberikaya muha -
ceret dahi takyit edilecektir. 

Filipin adalarının iıtikllli meselesi, 
Amerllcada teker müıtahaillerinin id _ 
diaamdan çıkmıttır. Bu iddiaya cöre, 
Filipin adaları Amerikan bayrağı altın
da bulundukça Anıerikaya ithal olu • 
nan mühim miktarda Filipin tek~rine 
L t'" .. ··k lconulmamaktaydr aa ıyyen gumru .. 

konuşulacak mı? gitti 
-Bat tanlı 1 inci nyfada

temİ§tir. Bundan başka müddei u
mumilik banka müdürü Hamdi 
Raaih Beyden de bu defa evrakı 

müsbiteye müstenit olmak üzere 
yeniden izahat iıtemittir. Banka -
nın ilk müdürü Faik Beyin nerede 
bulunduğuna dair müddei umu
mtliiin polisten istediii malumat 
henüz gelmemittir. Faik Beyin lz
mirde olduğu anlatıldığı takdirde, 
ifadesinin İzmir müddei umumili
ği vasrtasile ve istinabe suretile a· 
lınması mecburiyeti hasıl olacak -
tır. 

Müddei umumilik ayni zaman
da Esnaf Bankasının parasile ku • 
rulan münfesih süt, su ıirketi gibi 
teıekküllerin faaliyetlerini de tet· 
kik edecektir. 

Evvelki günkü müzakerelerde 
Vali Muhittin Beyin kendisini mü
dafaa yollu ıöylediii sözler hariç
te tatmin edecek mahiyette görül
memektedir. Bilhaua bankanın 
vaziyetini çok ıeç öğrenmit oldu
ğu sözü yerinde ve kuvvetli bulun
mamaktadır. Bundan baıka muka 

(Baı tarafı ı nci uyıfada>"' 
°'Ankarad& Büyük Cumhur Reıstnlzln 

dij'er phslyetlerin vücuda geUrdiklerl ese;: 
lere k&r§ı derin bir hayranlık duydutn· 0:, •• 
da yepyeni bir dünya yaratıımııkta.dır· 
kıa blJ&'Unlerde TtlrkJycnln bir lnkıl!P ~ 
dlğinl biliyorum. I.A.kin g8rdUkleriın. d 
dUklerlmln kat kat fevkindedir. er 

Ankarada yaplill§ olduğum g6rtWJlel •· 
den çok memnunum. Bu görüşınelcr eSO • 

amda Türk - Yunan dostluğunu dahfl ıı;;. 
de kuvvetlendirmek ve mevcut teşriki ı:ııc 
yl daha ziyade genl§letmek lüzumunu tıts9'ıı# 
tim ve bu hususta mutabık knldık. suııı ~ 
muhnfaza. ve ldamesi, her iki menıtelı~. 
tamamiyeti mWklycmntn korunması ııal< ~· 
dn tamamen anl&§Inı§ olduğumuz gibi. •)_,. 
ca, Balkan mlaakmm neticesi olan :sallı 1 
!arda teortkl mesaiyi de daha fazla it~ 
lendirmek hususunda anl&§JJU§ bulunuY tıJ 

Balkanlar, Balkanlıların dUsturu. il ,t. 
balde bUtUn Balkanlann yegane poııtill 
olacaktır. 

Pek ınkı bağlarla te§rlkl mesai cdell ~ 
kJye ile Yunanistan, Yugoslavya ve :ııoııı ~ 
ya dahil olduğu halde Balkan nılsal<J%11 ' 

panlar hiç ktmseden bir §ey almak nrZ~ 
da olmadıkları gibi hiç kimseye d" bir 
vermek istememektedirler. Bu devıetıer ıı~ 
di evlerinde hakim ve alyaseUertnde de 
mamen mtıatakU olmak Jstemektedtr1er· 

Balkan misakında Bulgartıtanm ~ 
ma.maaı ıayanı teeuUftUr. Misakın t• t1 
lanmaıı Buııartıtanm da i§Uraklyle oıtc ~ 
tır. Bu Jftlraktn l8e pek yakında tabal' p 
edecetfnl Umlt ediyoruz. Zira bu onU!I• d#1 
gar mllleUnln hayati menfaati ikUzasıtl 
dır. 

bil taarruz olarak artaya attıjı ka- BUyUk harp Balkan devletlerini , 

dınlan ça),ı§tırma yurdu meselesi ihUlMian neUcelendimıl§ ve halletmıttit· ti 
naenaleyh, bu devletlerin blrlqmemeıetl ~ 

gene kendi aleyhine ıorunu• aadece ortada sebep kalmamıı değl1. ....d 
yor, Eğer belediyenin 160 bin Ji. bu birleıme artık bir zaruret haline P ..... 

Ur. Balkan devletlerinin lsUkballerl .,. 
rası beyhude yere ıitmit ve bu itte klıatıarı da bunu Sup ettirmektedir. ol 
bir suiistimal olmuısa ıerek fırka Ankarada Jsmet Pqa ve Tevfll< ıt 
• Beyle beraber yaptığmuz resmi teblır" 
azası ve gerek Vali ve Belediye re- ıtiylediflmlz glbt bUtun mevcut mt,.ı• 
iai olmak hasebile daha o zaman g8zden geçirdik ve daha sıkı bir tcırtıd,, 
bu vaziyeti bildirmesi ve önüne aalye lhUyacunız oldufunu kaydettik· 1 d 

geçmesi lazımdı. deniyor. ordusu erkanı harbiye retsl ilc refakat~ 
erkan, Türk ord\J8\1 erklnı, hnrbl)·e rel ııı 

Diğer bir iddiaya göre bu itle erkA.nı ile bUtiln askeri meseleleri cörll~ 
hiç bir ıuiiıtimal yoktur. Yurt faa· lerdir. Her iki taraf, aııkerl bir anlBftı! 

lUzum ,.e lbUyaç hlsııcdildiğl bir ztunaıı' 
liyetini dürüst bir tekilde devam rakmayı mentaaUerl ıcabmdan oıdu.:U il 
ettirmektedir. aunda mutabılt kalmı§lardır." ,1 

•'' Gene ayni günde Muhittin Bey ...... - ... i;;;~r··h;pi~t;··· 
bankanın 1929 senesindeki mali ş·k 9 (AA) B kerlf 

b k b 
ı ago, . . - an ;, 

iti arını ispat etme için ir tücca d"lsP"" 
rın o sene içinde 30 bin liralık his- sül buraya gelmit ve hapıe 1 

/. 
tir. Kendisi hastadır. Mum•il'] 

se senedi aldığını ıöylemiıti. Ya- 'T 
pılan tahkikat neticesinde bu ha- hükumet tarafından istenil~J1-/ 
yırhah tüccarın methur Alman ya bin dolar kefaleti vermeğe •jı 

bulamadığından hapse razı ~.Jf 
hudisi ve yazı makinesi komisyon- bil' 

ğunu göz yaılariyle oğlun'l 
cuıu Volftan bqkaıı olmadığı an-

mittir. bı1 
laşılmııtır. Volf bu hisse senetleri- ~ · 

lnsülün oğlu, hükume ~it>1 
ni Alaiyeli Zade Mahmut Beyden "' 

kadar mühim bir ?ara istiye--·1~ 
devren almııtır. Ve ıene bu meae· 

hiç bir vakit dütünmediğinİ, ~e 
leden dolayı Mahmut Bey aleyhi .. 
ne bir alacak davası açmıttır. bin dolar vermeğe amade i•.e_,,l 

200 bin dolar tedarik ededl1r 
Volf son zamanlarda Esnaf 

ğini söylemittir. 
Bankaaı hakkında tahkikat yapan 
müfettiıler heyetine bu huıuıta t• Tayyarecilerimiz t1f 
yanı dikkat bir mektup ıöndermit Mo.skova, 9 (A.A.) -Tii~/ 
tir. Bu mektupta diyor ki: yarecıleri dün Leningrad'd• . ~ 

"E af B nk 1 tilof askeri tayyare mektebi"' ıl an a ası meıe eai mev- . 
1 

lı'~ 
zuu bahaolurlcen ıazetelerde be- yaret etmıt er ve üç saat fır 
nim bankadan 90 bin lira aldığım den ve talimlerde hazır bl' 
ve mukabilinde taahhüt ettijim ya muılardır. ı/u 
zı makinelerini vermediiim zikre- Leninırad Sovyeti Tür1' ,j~ 
dilmektedir. firleri t•refine Astorya 0~;.fı 

Meıele biraz izah ve tafsile bir ziyafet vermittir. LeP'ıJ ', 
muhtaçtır. Ben b~nkadan bet para Sovyeti ikinci reisi M. Ko~ 
almadım. Yalnız bankanın meclisi Celil Bey ve Leninırad tPj/ 
idare reisi Alliyeli zade Mahmut dan muavini M. Garkavi b~ I~ 

aebetle nutuklar söyleııı•t ,,,,! 
Beyin ıayet ınahirane bir nıanev • ııo• 
raoına kurb>n oldum. Kendiıi ıüt Türk mioafirler dün 111: ~ 
ve ıu meaelelerinde mülhit ziyan avdet etmitlerdir. ~ 
ederek fena bir vaziyete düten lüm etti ki bunlardan 70 tfP"ııt 
bankanın hiıae aenetlerini bana lıtanbul belediyesince -:ı~~ 
yükletti. Banka bana 100 tane ya· Elimdeki 900 makinenio ~ 
ZI mlkinesi ıtmarJamıfll. Buna 170 bin Jira tutuyordu. s~;idJ tı" 
mukabil Mahmut bey bana üç, dolayı ne kadar ziya~. ett~eti' 
dört ay vadeli 25 bin liralık bir bo- halde hhmin olunabılır. 
no ile 27 bin liralık hi11e aenedi vaktiyle lstanbula y\iz ~~İP ti 
verdi. Bonoyu kırdırdım bu su • sermaye ile gelmit ve elh ~ 
re-tle bankaya 152 bin lira borçlan da akrabamdan borÇ • d• 11 

l.llf oldum. Şimdi bunu faiziyle be dönerken bu paradan :ıo~• Jı' I 
raber 90 bin lira ıöateriyorlar. cemin eıyalarına varııı~11~ -' Halbuki hi11e senetlerinin bir kıı· bütün mallarımı Aliiye '• 1"'' 
mmı iki ıene evvel geri verdiğim Mahmut beyin menavr:ı•:;1,cıj 
g:bi borcumun mütebakisini de et· ban olarak ıatmak meeb dıJıl'~' 
3·:ı ile ödedim. de kaldım. Bütün hu ya~d-'e' 

Banka ısmarladığı 1000 maki - Esnaf bankaaı mecliıi 1 -41",I 
h't .neyi ıatacak yer bulamadığr için o zamanki :ızasını f& 1 

almadı. Yalnız yüz tanesini teseJ.. rek iıpat edebilirim•J9 
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..ıieuiu.. .. .. ·· • 
~: 
Hususi mektepler 

ne halde? 

POSUleı 

.:T,ıeb. -:·::;;,~;";~~:.:.Bakırköy emrazı akliye hastahanesin-
rnuk§teri ile satıcı gibi karşı karşı- d L • • tf • 
Ya alıyor! e 

"istiklal lisesine bu tarzda ken.. e . u ı y hanım nasıl boğuldu? 
di kendiliğinden gelenlere: 

''-Babanı amcam yahut bü - "B v d "" t•• fi h •• d b • ••th• L 
Yüklerinden b~tka birini, hulasa og ugum Ut ye anıma Ote en eri mu iŞ KIZlfOr-
:~elini b:~e gö~der. Eğer ~u.zathr dum kog"' UŞtakİ bir arap kadınla sıkı ftkl konuşarak 
~rada ıae, bıze adreılerını ver. t 

~e~dile~iyle muhabereye giriıe • beni . kıskandırıyordu. 
ırn .,, dıyoruz.. " 

h ''~ yüzden, belki talebe kay.. Bakırköyde emrazı akliye haa·ı Halbuki hepimiz de ayni koğufta,, gibi yaptım. Bir ıey farketmedi! 
ettık. Fakat maddi ziyanı mane- tanesinde Naciye isminde bir ka- ayni dam altınd3. bulunuyoruz. Artık aabah olm11ını bekledim. 

vi ıiynna müreccah görüyoruz. dm ayni kovufta yatan Lutfiye Biribirimizden hak, hukuk nokta· Saat dörde gelmiı.. Yatanları 
. ''Hususi mekteplerden bazıbrı, Hanımı boğarak öldürmüıtü. ıından farkımız yok ki!.... banyo için kaldırmak üzere aelin-
fıkayet ettiğiniz gibi, cidden fena Müddei umumi muavinlerinden Dediğim gibi, bu haline müt· ce, olan biteni öğrendiler! 
Vaziyettedir. Bu da, maarif aevi - Kamil Bey tahkikata ehemmiyetle hit surette kıza kıza, nihayet onu Bne, bu Liitfiye hanımla arap 
Yesini düşürüyor. Doğru.. Fakat, devam etmektedir. Naciye ismin • öldünneği kurdum. Bir gece, iki k:ıdmını kıskandığım gibi koğuş· 
buna rağmen, memleketimizde, deki katil kadın bir muharririmize gece.. Kimbilir kaç gece, bu iti ta bulunan ötekilerden de hoılan· 
hususi liselere ihtiyac vardır. lh .. cinayetini §Öyle anlatmııtır: tuarladım. Yattığım yerde hep mıyorum. Ben, temiz, uslu, ak
tiyaç o1uşu, evvela, diğer yazıları- - Boğduğum Liltfiye hanıma onu boğmağı dütünüyordum. h batında, müılüman bir kadı
nızd;ı :mlattığınız sebeplerdendir. ötedenberi müthit kızıyordum. Nihayet o gece,.. hangi gece, nım. Vaktimi ötedenberi hep 
Saniyen, resmi liseler iç.inde, mü· Çünkü, bu kadın, sanki benimle saat kaçta idi, kati bir 9ey deye- ibadetle geçirirdim. Koğuştakile
kernmelleri olmakla beraber, bazı· nisbet edermi§çesine, ltoğuıtaki mem ki! .... Burada ne takvimimiz rin huyu, benim huyuma uygun 
Jarının idaresinde, memur zihni - bir arap kadını ile pek sıkı fıkı ko· var bizim, ne de natimiz !.. Ha, değil... Onlar hep biri birine ben· 
Yetyile hareket edi1ir: ''Talebe ço- nuşuyor, beni kllkandırıyordu. ne ise i~te, nihayet o gece planı· ziyor, ben hiç birisine! 
blıp gailemiz artmasın!,, diye - mı yerine getirdim. 
dü~ünül~r. Diğer bazılarının mu .. Gayrimübadillerin o gece baih bulunduğum kayı· 
\\lhmlerıyse, cocukları hatta icap . ıı ditleriyle kemire kemire kopal"' 
etrnediği zam~nlar bil~ sınıfta hı· dünkü kongresi dım, ıonra uğrata uğraşa göcnle· 
ta!·n ayı, adet:ı bir mesleki tef ev- ğimi ııyırdım. Bunlardan kurtul· 
'"uk sayarlar .. Huıuıi m'ekteplerin Gayri mübadiller cemiyetinin duktan sonra, yahğnnda otur· 
tercih edilmesindeki bir sebep de altı aylık toplantısı dün yapılmıf, dum, rahat bir nefes aldım. Ar· 
h.. ı d f b f t h ı b ' idare heyetinin mesaisine bazı a~. "n ıır a, ert e er er ta e eye tık, istediğim ıey olacakb ! 
tc:ııterilen alakadır. Meseli., ben, zalar itiraz etmi9ler, bu yüzden Hay aksi feytan ! Tam iıtediğim 
d1ırt .. ... ·1 • münaka§alar da olmuştur. Azalar- k b d . yuz çocugumun oı e vazıye • ıeyi yapmak üzere i en, ir e 
11llden ders tekamülüne kadar her dan Şevket Efendi hayli ileri geri ne göreyim? .. Gece nöbetçisi hem-
tey\ ile alakadar olurum. sözler söylediğinden karakola gö- tire, koğuıun kap111nd1n içeriye 

. . . . . . türülerek hakkında zabıt tutul mut girivermez mi? Hemen sırt üstü 

Güzel sanatlar 
akademisinde 
Güzel San'atlar akademiıi, bu 

senenin mezuniyet imtihanlarına 

ba,Iamı§hr. Burada en iyi derece 
alanın hükumet hesabına Avrupa· 
ya tahsile gönderilmesi ihtimali 
de mevcuttur. Güzel San'atlar aka 
demiainden Avrupaya, dört sene
dir hiç talebe gönderilmemektey -
di. k Şehıadebatında, Zühtü pata tur. Gayri mübadillere Eyli!lde yattım, uyur gibi yaptım. Heım

fl'l~~i.\ğındaki güler yüzlü mektebin nakden de tevziat yapılacağı anla· tire, yatanları töyle bir gözden Ömer Rıza Beyin eseri 
d u iirlük odasında konuşuyor - ıılmaktadır. aeçı'rdı'kten -~nra rıkıp oı'tti. 
uk ö • .v ~ • Mümtaz muharrilerimizden Ö • 

· nce haber vermeden mü· Hanımların şikayeti Batımı kaldırdım, uzaklaıan a· 
easeaeyi ziyarete gitmi•tim. k . mer Rıza Bey (Büyük Peygambe-

:r Küçük Ayasofyada Nakilbent yak seslerini dinledim. Seı eıı• rimiz Hazreti Muhammet) namın· 
ı .. 1( .. oridorbrdaki, sınıflardaki, aokag"'ında oturan elliye yakın ha. lı'nce usul uıul yataktan indim. E- b 1 tut t da bir eser netrine at amıştır. 
h up.ıanedeki, bahçedeki, yemek nım sokaklarının temizlenmesi limde üzerimden çıkardığım göm· Yirmı" senelik bir tetebbü mahsulü 
anedeki, konferans salonundaki, b 

l' için elediyeye b:ı· i1tida ''ermiı - lek, Lutfiye hanımın yatağına olan bu eser asin ilmiye kütüpha-
l atakhanedeki ta

1
ebeyi - mek • lerdi Belediye bu ~.•~~~yetıe ·yakın· dog"'ru yürüdum. O, kog"'u"taki 

tpt k 1 :r nesi tarafından forma, forma neş-
d ·~ .a dığım yedi saat zarfın • dan alakadar olmuş, aokag-1 temı'z· dı' g"' er kadınlar gibi mı•ıl mı•ıl u-

1.\ :r :r redilmektedir. Okuyucularımıza 

d - uzakhn ve yakından tetkik letir e ... e b s yuyordu. Yava.,.a elimdeki göm· 
t e k :r:'l" tavıiye ederiz. 

r en: Ü niversitede imtihanlar leğin kordonunu boğazına geçir-
t - Hah, itte, mektep böyle o • d' B' d b" b"'t·· ku lı.tl On· 't d k" d'l d l . ım. ır en ıre ve u un vve· ...• dedim. ıveraı e e ı ı erı erıne h I "d 

8 girrniy 33S Ef d" . · t'h I timle kordonu sıktım,.. ız a, tı • 
""· U ınüessese, ıimdiye kadar iki en en mm ım 1 an • 1 k L"" r· "G k' b"I 
ı\i lara gir · .... t bl""' d"l . t• dete ıı tım, ut ıye ı ., , ı e 
f ~elli mezun venmif. Birinci ınıı· emıyecegı e ıg e 1 mıt ır. d' d b ... ld ··1d·· ı 
ıttd ıyeme en ogu u.. o u. 
ltb an başlayıp diploma alan ta· Gelenler Ondan sonra ben gene yerime 

Yumurta bankası 
Yumurta kongresinde verilen 

kararlar cümlesinden olarak bir 
yumurta ihracat bankası kurula
caktır. 

llı~:•i var. Çıkanlar anımda içti· Galatasaray lisesi müdürü Beh· döndüm, yatağıma girdim. Hem· 
l l'llevki kazanmıt•ar mevcut.. çet Beyle orta tedrisat mu··du""ru·· ıı·re, bu ıırada tekrar kapıdan b · d l ~·· S ir vazıyete üten yumurtacı ığı • 

'h Uesıia ve müdür Agah ırrı Hasan A1· B b b h h · • k km 

Bu banka son zamanlarda fena 

~e ı ey u sa a te rımıze gözüktü. O gözü ür gözü ez, mızın inkitafını ve ihraç itlerini te 
~ Y, Rene tedris mealeğinde olan gelmi,Ierdir. ben batımı yutığa koydum, uyur min edecektir. 

~~~!!~:~!n ~~;1';.;~;~~
1~:~ Mahkemeler taşınıyor -k==----1 .ıııT· ~1·w Muhtelit mahkemelerde 

ı,. l>ıla, geceli gündüzlü, mekteple Üçüncü ceza mahkemesi ya- ~·L ,/ li Türk - Yunan muhtelit hakem 
ı,!;Yorlar. istiklal lisesinde, en kında Sultan Ahmetten yeni poı- _ ;; - mahkemesinde bugün on davaya 
d, a nazarıma çarpan şey, bura• tahane binasına tatınacaktır. Mü· Yankesicinin kurnazh§ı bakılacaktır. 

' lal .. l" b 1· l n fakat teakiben de ağır ceza nakledı'le- .. d • 1· tidd ~ au a 1 o mıya ' Uaküdarda Sultan tepe e otu • iskan suistıma l 
~t e~e değil, muhl\bbete ve ıef • cektir. ran Mustafa Efendinin üzerine pis 
bt e ııtinat eden dört yüz kiıilik ııııınuımııııuıuıı1111111WJ11Huıııam....,.u,. _____ ,...__._,.. lik atmak ve bilahare temizlemek 

"[)~ile kurulmu§ bulunmasıdır. Nusret ~afa Bey isminde cidden suretile 18 lirasını çalan ıabıkah 
lt~ttıı&er bir hususiyet de, Ruayada is~i~~tl~ bır tal~be, Türk temaıa yankesicilerden Sait yakalanmıf -
'I' llnesini gördüğüm bir klüp fa.. tanhmı - Refık Ahmedin eserini 

•ı~f:~İdir. Talebe, derslerinin ha - ;.e~:.z. tutarak - huli.ıa etmif. trıYedek boruları ~aıdı 
~ttiı· e, temsil, ne§riyat, kütüpha- ırı ırı ardı sıra, bütün tekamülü, F eriköyünde çamaıır fabrika • 
ti1 ı ıl.c' iiizel aan'atlar gibi, seç· medd:ıh, karagöz, hokkabaz, Ma -" e ıına ait yedek su borularını çal· 
~~ll:ı !Ubelere ayrılmışbr, isti • nakyan, tuluat, manzum piyeı, o- mak iatiyen Yani cürmü methut 
lı!ıl' tını inkiıaf ettirmek için ça· peret parça ve parodilerini sahne· halinde yakalanmı9tır. 
ç,~lar. Ve, ettiriyorlar da.. ye çı~aran adeta den mahiyetin -

~l'ı lrdıkları gazeteleri yaptık • de hır müsaınere seyrettik, Kü· 
L l"e • 

1 ki d rıqd 81tnleri, basmakalıp v:ı:ıife çü er e, bir mektep piyeıi göa • 
~id:dunu llfan broıürleri gördüm. terdiler. · 

)' C\~~ Pek beğendim. İstiklal lisesi ve evvelce bahset· 
("' 11hle b. · ·~· b" k .. ı· · '~ıfk· ' ır de temııl varmıf. tıgım ır aç huauıı ıae, umumı • 
~~l'ii. bt e~tiğim bir mektebin mü - yetle biitün hususi mektepler ale~~ 
e~ enı z:yaf ete gitmekle it- hjne Aksam refikim izde açılan mu 

f ttfl'l · ~ 
,~ı.h, ! !!·!ti. Allah taksiratımı af· cacielenin haksız olduğun? iıpat 
~·'hı u ınel:tepte, yemeğe ah· için kHi bir ispattır. Netekım met
. ~~'·ı'tltt•. Talebe için pitiri1en hur ma<ırifçilerimizden b1zılarının 
?i İdi!;t~en ycd:m.. y ... 3ları da çocuklarına buralarda rasbdım. 

'l"'dı, i emekten sonra. temsil (VA·" O) 

DUn aktamki yangın 

Ankara cadeıinde Aıım Efendi 
ıokağmda Kahraman zade hanı al 
tındaki 145 numaralı Jranlı tütün· 
cü Caf erin dükkanından yangın 
çıkmıı ve dükkan kimilen yandığı 
gibi üzerinde bulunan odanın da 
iki penceresi yandığı halde ıöndü· 
riilmüıtür. Dükkanda yatmakta o· 
lan Caf erin çocuğu baygın bir hal 
de kurtarılmıt ve Cerrahpaıa haa
taneıine yatırılmııtrr. 

iskanda suiistimal yapmakla 
maznunen muhakeme edilen eski 
iskin müdürü Cemil Beyle arka
datlarmın muhakemesine dün de
vam edilmit, bir ıahit dinlenmiı
tir. Muhakame ba§ka bir güne kal 
mııtır. 

iki heyet 
Memleketimizden tütün satın 

almak üzere biri ltalyan, diğeri A
merikan iki heyet gelmittir. 

Cemil B. 
# 

Akay idaresi müdürü Cemil 
Bey dün Y alovaya gitmiıtir. Y alo· 
vada yeni yapılacak otel İ§iyle meş 
gul olacaktır. 

Elektrik ucuzluyor 
Nafia. Vekaleti Elektrik ta.rif e-

sini on altı kuruş otuz paradan on 
bet buçuk kuruta indirmittir. Ye
ni tarife Nisan batından muteber 
olacaktır. 

3 

A.vrupa·dan gelen 
delikanlı ile 

mülakat · 
Nefe::. ~-•uıunauan aUJtı.ttı. 
"Bur:ıdan gitmeden önce, hele 

bir dana öğreneyim de, öyle gide· 
yim demiıtim. Danaı öğrendik. O· 
nu pitirinceye kadar burada ne~er 
çektiğimi ben bilirim .. Danainıle • 
re alı,tım ... Kim olduğumu bil
mezler. Bir kızı dansa kaldırma
ya giderim. Gudubet mi gudubet• 
tir de ha .. Belki gururu yoktur d:ı, 
benimle ıöyle dana salonunu bir 
iki seğirtir diye bir ümit bealemi· 
timdir. 

"Reddeder . 
"Anamdan emdiğim süt bur· 

numdan ge'mi9ti .. Halbuki Pariste 
bunu bam batka bir ıekilde ve ga· 
yetle mÜ!terinin lehine buldum. 
Kapıdan girerken bir buçuk fr:ınk 
hk, istediğin kadar bilet alıyor• 

sun. lçerde huıuıi surette tutul· 
ml)! dansözleri var. Bilet iki kı· 
ıım. Bir dans mı edeceksin? Aya· 
ğma uygun gelebileceğini umdu· 
ğun bir kıza götürüyorsun. Bileti 
alıyor. Yarısını kesip çantasına ko· 
yuyor. Ve seninle üc; defa dansedi· 
yor .. 

"Sonra o biletleri toplayıp gi,e· 
ye götürerek hesabım alıyor za• 
hir ... 

"Pariste bir de sinema yapıl· 
mış. Aman efendim rör:meliıin ! 
Ben gittiğim z3man, reamikütadın 
d h .. b" ay .,,_.mitti .. lçerde an enuz ır •-T 

h t . doktor tayin ediyor. Dı· arare ı 

tarının hava ve sıcaklığına göre 
bir insana, kapalı yerde sıhhi su• 
rette ne k1dar hararet lazımsa, o

na göre ayarlıyorlar. Oooh; een• 
nette gibisin.. Sonra tavan yok. 
Tavan yerine bulutlar var azizim. 
Sen bir yandan sinem" ıeyredi· 
yorsun. Bir yandan da yukarda 
yıldızlar akıyor, bulutlar renk 
renk geçiyor. Ay tutuluyor, güneı 

çıkıyor .. 
"19 memleket gezdim (Arka -

daşım bunu, - şehir gezdim -
diyecek yerde tekerliyordu) 19 
unda da :lyrı ayrı ıeyler .. Avrupa 
sokaklarında yayan göremezsin 
azizim. Herkeste otomobil, biıik • 
}et, motos]klet .. Gırla. Ha, bak §U· 

nu unutuyordum. Venedikte gon • 
dol var .. Gondola!. Kayık gibi bir 
ıey. Suyun üzerinde taksi otomo· 
bili gibi, ıeni, bir yand:ın öbür ya• 

na götürüyor. 
"Berlinde televizyonu pratik 

hale aokmıya çahııyorlardı. 40 
metre ötedeki adamla, yüzünün ay 
va tüylerine varıncaya kad:ır bir 
ayna üzerinde görerek mükemme· 
len telefon muhaberesi edebiliyor· 
sun .. Romadll Sen Piyer kilisesini 
gördüm .. isimleri orada yazıyor: 
Bizim Ayasofya, dünyad:ı altıncı 
büyük mabet oluyormuf .. İtalya • 
da seyyah oldun mu, yol masrafı 
üzerinden yüzde 75 tenzilat var. 
Fakat, arababrı yaman 1ha.. Bir 
yerden bir lokantaya gitmek üze
re bir arabaya binmi,tim. Tek atlı 
araba ~ma, orada takıi saatleri 
var .. Dolaştırır babam, ha dolat • 
tmr ! Bir türlü lokantaya geleme• 
yız. 

"- Sinyor, nereye gidiyoruz? ! 
"Ben böyle ıorunca, herif 

(Çinko minüt !.. Çinko minüt ! ) 
diye bana, bet dakik:ı kaldıiını 
aöyiiyerek, yolu gene uzatıp tak· 
siyi yazdırmıya çalıtıyordu. 
"Yarı yolda indim .. Ve latanbu

la geldim.,, 
Dinli yen: 

Hikmet MUnlr 
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(:~!::!~, Çinlinin sağlam ahlakı l F !~~~ .~:~=~~-~:. laglllzC8 dersleri 
~---~-~---------------~~~~~~;~~~~ h~embe~puarle~giinl~~•ar Hi. Hi. To, Çinin "Ko. fi,, le-ı daki duvara yaklattı. Orada, üst- lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol- Y 

mamaıı. ıeçme olması ve okunaklı 
rindendi... üste, üstüste, kılıçlar uılrydı .• Hi • yazılmaıı liznndır. 

"Ko - fi,, demek, külhanbey, Hi - To, bunların en üıtündekini, 
MUelllfl: ömer Rıza 

kabadayı, palikarya, eşkiya gibi yani en irisini seçti.. 263 - Aptal uşak -7-
bir şeydir. Çinde, şehir haydutlu- - Alçak herif!.. Aman yarab -
ğu, itliği ile uğra§anlara "Ko - fi,, bi ! .. Biz Çinlilerin namusunu, Av· 
derler. rupalılara kartı bir pulluk etti ... 

Bütün gününü, dükkanları ha· Memleket batacak! .. Batacak .. di· 
raca kesmekle, ötekine, berikine ye söylene söylene, iri kılıcı, bileği 
balta olup para sızdırmakla ge - taşında, bir çeyrek kadar gıcır gı-
çirirdi. cır biledi ..• 

Sabahleyin, gene, erkenden Sonra, evinin kapısını hızla vur-
kalktı. Mukadder rızkını aramağa du ... 
çıkacaktı. Giyindi .. Küçük kama • Doğruca, iki sokak ötedeki af-

' ıını beline taktı. Ve, odasının kö- yonhanenin yolunu tuttu. 
ıesinde yanan mukaddes aletin Tam zevki sefa evinin önüne 
önünde durdu .. Secdeye vardı. gelmişti ki, orada, müessesenin sa-

Bir adamın aptal bir Ufağı var· 
mış. Fakat ufak ne kadar aptalsa 
adam da o kadar azametli imi§. 
Kendisini diğer kimselerin yanın· 
da satmak istedikçe ufağının bir 
pot kırması vaziyeti berbat ediyor 
muş. Bu vaziyet adamın canına 

tak etmit. Ve uşağına nezaket ve 
it dersi vermeğe karar vermit. 

Bunun için bir gün Ufağım ça· 
ğırdı ve ona uzun uzun terbiye· 
den, hizmetten bahsettikten sonra 
ilk ders olmak üzere kendisi su is-
tediği zaman nasıl getireceğini öğ
retti. Bunun için uıağı kendi yeri
ne oturttu. Kendisi de muvakka
ten hizmetçi oldu ve kendi eliyle 
doldurduğu bardağı büyük bir ne

7. (Vll) Seven; ıennth le11on. 
7. (Vll) seven, sevens, leson. . 

Yedi, yedinci ders. 
What iı two pluı fivı?. 

Vat iz tu ploı fayiv? 
ne dir iki zait beş 
Iki zait be§ ne eder?. 
A week has ıeven dayı. 
c vik haz seven deyz. 
bir hafta maliktir yedi güne 
Bir haftada yedi gün vardır. 
Six of them are working dayı. 
siks ov zem ar workin deyz. 
altı onların drrlar salı§mak günler. 
Onların altısı çalışmak günleridir. 
The firat day of the week iı ıaturday. 
zi ferst dey ov the \ikiz satır dey. 
llk gün nin hafta ciır cumartesi. 
haftanın ilk günü cumartesidir. 
We do not work on Friday. 
vi du not vork on fraydey. 
çalışmayız nünde cuma günü. 

Bu alet, büyük mabedin tam hibi Pu • Tan • T u ile kartıla§tı: 
yirmi bin seneden beri yanan ale- - Sen bu iti yaparım ha?. Biz 
vinden alınmıt, buraya getirilmiı- Çinlilerin namusunu, Avrupalıla
ti. Asla •Önmemesi lazımdı. içine, ra karşı bir pulluk ettin ... Sen, kar· 
biraz "Fa - ti • to,, ilave etti. Böy- deşimi, benim bir tanecik pak, fa
lelikle, bir hafta: daha yanması te- ziletli hemtiremi gemicilerin ya -
min edilmit bulunuyordu. nında o vaziyete soktun ha?. Şim· 

zaketle uıağma sundu. 
Bir iki defa prova 

sonra bu sefer ufağına 
su getirmesini söyledi. 

k cuma günü çalışmayız. 
yaptı tan We work on other dayı. 

Tam ibadetini bitirmişti ki, ka- di, seni burada geberteceğim .. 
kendisine vi vork on azer dey.z:. 

pmm mandalı çevrildi. Kız karde- Pu. Tan. Tu, kendisine doğru 
Uşak testiden bardağı doldur· 

duktan sonra getirirken, adam kız 
dı: 

ti ile annesi içeri girdi. yürüyen korkunç adamın kindar 
Çalıımaktan dönüyorlar, yor - bakışları altında ve pırıl pınl uzun 

aun argın, yatmağa geliyorlardı. yalın kılıcın tehdidi önünde sen • 
Hi • Hi • T o, sordu: deliyerek, tahta parmaklıklara ya· 

- Para: kazanabildiniz mi ha· pıftı: 

- Ne dikkatsiz şeysin yahu? 
Suyu doldurduktan sonra içinde 
bir şey var mı, yok mu diye barda
ğa bak demedim mi? 

ri? itler nasıl?.. Pek' mm H' H' T K - ı a a, t • ı . o. ız 

İhtiyar kadın: kardeıinle annesi benim afyonha· 
- Ben, her günkü gibi günde- neye sen kendin getirmedin mi? .. 

Jiğimi aldım, dedi. Altı çubuk dol- "Annem çubukçuluk etsin, hem • 
durdum .• Altı şilin de bahtiş ver- §İrem de gemicilerle yatakta yat • 
diler. 11n ••• Güzel kızdır, onu isterler ... ,, 

Uşak yeniden ite ba,ladı. Bar
dağı su ile doldurduktan sonra bu 
sefer ıçıne bakarak ogren· 
miş olduğu nezaketle efendisine 
sundu. Bundan memnun olan a· Avrupalı gemicilerin limana uğ· demedin mi? 
dam suyu içtikten sonra bardağı 

iade etti. Ufak bardağı aldıktan 

sonra tekrar içine baktı. Adam 
şaştı: 

radıkça devam ettikleri afyonha
nede çalıtıyorlardı. Anne, orada, 
çubuk doldurmak hizmetini gö
rürdü. 

"Ko - fi,. ı 
- O altı !ilinin üçünü buraya 

ver bakalım! dedi. 
Jhtiyar kadın, derhal itaat etti. 
Sonra, Hi • Hi - T o, kız karde-

tine döndü: 

- E .. Sen?. Sen ne yaptın? 

- Ben?. Hiç! 

- Nasıl hiç? Gemiciler, bu ak-
ıam seni beğenmediler mi? Kimse 
beraber çubuk içmek için yatağına 
çaiırmadı mı? 

- Beğendi .. Çağırdı .. Üç tayfa 
ile beraber keyf ettik .. 

- Öyleyse?. Hani para? 

- Mukaddes ateş çanağını kır· 
dığım için, afyonhanenin sahibi, 
onların bana verdikleri parayı, bu 
ziyanıma karıılık tuttu. 

- Nasıl mukaddes ateı çana· 
ğı? diye, "Ko - fi,, nin gözleri fal. 
taşı gibi açıldı. 

- Dedim .. Dedim amma, "mu
kaddes ateşten çubuk yaktır !,, de
dim mi .. Bu ne namu11uzluk?. Ey 
kepaze! Sen, bu milleti ahlak fe· 
sadma uj1'atacakam ... Sen, dünya
yı bizim batımıza yıkacak felaketi 
hazırlıyorsun •.. Onun için, cezanı 
vermeliyim ... 

- Dur, acele hüküm verme. de
di. Gel de sana hakikati anlata· 
yım .. 

- Nasıl hakikati? •. 

- Canım ıu içildikter. sonra ge 
ne neye @akıyorMm 1 Sana böy~ 
şey öğrettim mi? 

- Öğretmediniz ama pek me· 
rak ettim de. 

- Neye merak ettin? 

- Demin suda bir kurt vardı. 

içtiniz mi diye baktım. 

Birlikte evin içine girdiler .• Dün Gedikpaşa: Nazmiye 

~=~~-= :~ük;:~:ı!i' i~~:~~~:: r=-~Gidii;bii:;;kı sapsarı benızleriyle, hi.li., cenaze 1 H 
gibi yatıyorlardı.. Bir tanesinin • egv lence yerleri ~i 
k d H' 1 :ı oynun a ı - Hi - Tonun hemşi- Ü 
resi gibi bir Çinli f ahiıe vardı... SİNEMALAR : i! 
Zaten kısıkken büsbütün çekikle- !I 
şen gözleriyle, aon çubuğun son iPEK: Gece yarısı klübü ii 

1 

MELEK: Viyana hasreti 
nefesini sakin sakin çekiyordu... ELHAMRA: Kırık mabude Ü 

Kö,ede, ebedi mükaddes ate,, SARAY: Vatandaş silah başına 1 
parçalanan bir kase içinde, hala 1 SUMER: Çılgın uçuı. H 
yanıyordu.. 1 TURK: Boğazi~i şarkısı ·: 

ASRI: Bir saatlik milyoner 
Hi - Hi • To: ŞIK: Beyaz rahibe. 
- lıte ... diye inledi ve kılıca ŞARK: Hayat budur. 

tekrar davrandı. Seni gebertmeli- Iİ ALKAZAR: V~~şi orman esrarı 
yim .. Ahlikı ifsat eden namussuz! ıi HiLAL: Benhur. 

biz çalışır de diğer günler. 
Diğer günlerde çalışırız. 
Thiı boyı, name iı T om 
zis boyz nem is Tom 
bu çocuğu isim dir Tom 
Bu çocuğun ismi Tomdur. • That girl'ı name iı Jane. 
zat gerl's nem iz Ceyn. 
şu kızın adı dır Ceyn 
Şu kızın adı Ceyndir. 
What iı the name of the ıecond day 

of the week? 
vat iz zi nem ov zi sekond dey ovzi vik' 
ne dir isiın nin ikinci gün nın hafta. 
Haftanın ikinci günün ismi nedir?. 
1 t is Sunday " 
it iz sandey 
o dır pazar. 
Pazardır. 

What iı the third called?. 
vat iz zi serd kold?. 
tesmiye olunur = is called 
üçüncü olunur tesmiye. 
it iı called Monday. 
it iz kold Mandey. 
o tesmiye olunur pazartesi. 
Ona pazartesi denir. 
Then we have Tueıdey. 

zen vi hav Tyuzdey. 
sonra bir malik oluruz salı 
Sonra salı gelir. 
Teli me the nameı of the other dayı. 
tel mi zi nemz ov zi azer deys. 
söyle bana isimler in ile günler , 

Bana diğer günlerin isimlerini söyle. 
They are Wedneaday and Thurıday. 
dy are venezdey end &arezdey. 
onlar dırlar çarşamba ve perşembe. 
Onlar çarşamba ve pcrşembcdirler. 
Do you work ali day?, 
du yu work ol dey? 
çalışır mısınızı bütün gün. 
Bütün gün çalışır nusınız?. 
No, we only work Part of the day. 
No, vi onli == vork part ov zi dey. 
hayır bir yalnız çalııır kısım nün gün 
Hayır, biz günün bir kısmında çalışmz. 
We work in the morrıiq, 
we do not work in tbe afternoon 
vi work in zi morning, 
vi du not work in zi oftcr num. 

- Canım, pek ila biliyorsun ki, 
bizim çalııtığımız afyonhane, tıp
kı bir Çinli evi gibi döıenmittir ... 
Mindezler, .yataklar, vazolar, çini
ler, hep evlerimizde olduğu tarzda 
tanzim edilmiı .. Tabiatiyle, köıe· 
de, yerde mukaddes alet yanıyor .. 
Bazı afyonkeılerin gözüne bu ateş 
ilitiyor .. "Çubuğu turadan yak!,, 
diyorlar. Annem oralarda değildi. 
"Ben yakayım .. ,, dedim ... Mukad
des atef çanağına tam yak!a§hm 
ki, zahir, afyon dumaniyle sersem
lemitim .. Ayağım sendeledi .. Düt· 

Fak 
. fİ ALEMDAR: Prenses Nadya. 

at, afyonhane aahıbi, "acele dYILDIZ: Hata. 
etme, dur!,, diye fısıldadıktan son fiMllLI: Bir millet uyanıyor. 
ra, bir küçük oda açtı. H HALE (Ü k'·d ) B' ·k· · H : s u ar ın ı ıncı gece 

Tıpkı "Ko-fi,, nin o gün önün H KEMAL BEY: Kurşuna dizilen 

H biz çalışırız de sabah ve biz 
çalışmayız da sonra öğleden 
Oğleden sonra çalışmayız, 
sabahleyin çalışırız. 

tüm •. Çanak kırıldı .. 

Bu itiraf, "Ko - fi,, yi çileden çı
kardı: 

de ibadet ettiği aletlik gibi baıka Ü Kraliçe 
bir alevin orada yandığı görünü- n FERAH: Ankara postası 
yordu: !j TAN: (Şişlide) Saygon isyanı 

T l t 
. . , fi FRANSIZ TiYATROSU: Kuklalar. 

- e aş e me, azızım .... dedi. • 
İşte, her evde bulunması iktiza e· 11::::::::::===::::::::::::::::::::::::. 

den mukaddeı ate§, bu odadadır... nuna sarıldı. Onu, iki yanağından 
Müşterilerimin yanına koyduğum öptü: 

Where do you work?. 
ver du yu work. 
nerede siz çalışrr?. 
Nerede çalışırsınız?. 
We work at ıchool. 
vi work et skul. 
Biz çalışır de mektep 
Biz mektepte çalışırız. 
When do you go to ıchool?. 
ven duyu go tu skul?. 
zaman ne gidersiniz e mektep 

Mektebe ne zaman gidersiniz?. 
We go to ıchool in the morning. 
vi go tu skul in zi morning. 

No, Henry pleys viz biz sister end 
viz hiç dog. 

hayır Hanri oynar ile onun kız kardefİ 
ve ile onun köpek 

Hayır, Hanri kız kardeşiyle ve köpe• 
ğiyle oynar. 

but hiı brother T om goeı to ıchool. 
bat biz brazer Tom goz tu skul. 
fakat onun kardeşi Tom gider c mektep. 
Fakat onun kardeşi Tom mektebe gider, 
They ali play İn the afternoon. 
zey ol pley in zi after nun. 
onlar hep oynarlar da öğleden sonra 
Onların hepsi öğleden sonra oynarlar. 
Who (hu) = kim?. 

Cevap olarak "he (o) ; ıhe ( o mü· 
enneı ),, the man (adam) the girl 
( = kız) denir. 

What? (ne) the houıe (ev) the 
day = (gün) 
When (ne zaman: on Sunday (pazar 
gününde), İn the mornİng (ıabahta, 

sabahleyin). 
To ıo (gitmek), he goeı (o gider) 

he iı goinı (o gidiyor) 
My name iı Tom Tomdur iımim. 

1 am called Tom. 
Ay am kold Tom. 
edilirim tesmiye ben Tom. 
Bana Tom denir. 

( 1) Okuyunuz: Days, plays, sayı, 
cali, all, small, monday, Tuesday, 
Wednesday, good, food, afternoon. 
schooll, go, goes, do, does. 

(2) Cevap veriniz: 

( 1) Tcll me the name of the third 
day of the week. (2) Which is the 
fifth?. (3) Which is the second?. (4) 
When do you work?. (5) Where do 
you go in the morning?. (6) What is 
a pa-rt ofa week?. (7) On which daY 
do we not work? (8) Whho is eating a 
biscuit?. (9) What is his name?. (10) 
Does Toms' father week all day?. (11) 
What is this girl called?. (12) Whicb 
day is the seventh day of the week?· 
(13) Where do you learn your lessort? 
(14) Have you many lesson?. 

( 3) - Şu cevapları tamamlayınız : 

1 1 am called - ; he is called-: 
you -; the -; (2) We go to school: 
1 - ; she - ; they -. 3 she does not 
play at school, we -: you -; he-; 
they-. 

Mösyö Y evtiç 
Se1fyadan ayrıldı 

Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar ,.. 
jansından: 

Kral Boris, Yugoslavya harici• 
ye nazırı M. Y evtiçe Sen • Alelı'° 
sandr nitanının büyük salip rüt " 
besini vermiştir. 

Kral ve kraliçe dün Sofya •• " 
rayında M. Y evtiç şerefine bir öl " 
le ziyafeti vermitlerdir. 

Sabahtan saat 13 e kadar r.4· 
Mutanof ve M. Y evtiç, Yugoıl•~ 
yanın Sof ya ve Bulgariatanın .,. ti 
grat sefirleri ve diğer müşavirle 
ile birlikte müzakerelerde bulut'" 
muılardır. 

" "ti~ Sofya, 9 (A.A.) - M. ı e ,.ıtJ 
ve refakatindeki zevat dün akt ., 
saat 20 de Belgrada mütevecd~~ ... 
hareket etmitler ve istasyonda ~ 
t .. 1 k 1 .. iJlerı. un nazır ar, ra ın mumess t 

sefirler heyeti ve diğer hükuoıet;_ 
kanı tarafından teşyi olunoıutl 
dır. _,,, .. 

- Siz kadınlar, eğer yaptığınız 
hareketlerden ceza görmek şerefi
ne mazhar olsaydınız, ben ikinize 
de yapaca,ımı bi:irdim .• dedi. Fa
kat, erkek doğmadığmıza dua e
din ... Şimdi, o namu11uz afyonha

ise, la:ettayin bir ateştir. Ken- _ Berhüdar ol, kardeşim!. de
dim yaktım .. Onları aldatmak için di. Yüreğimi İnfirahla doldurdun .. 
göz boyuyorum ... ille Çinli evinde Artık anladım ki, bu ahlak sağlam 
mukaddes alevi görmek İstiyorlar lığı bizde iken Çin milleti mahvol· 
da ... Hatta, bak •..• Yanan "Fa - ti maz .. Senden biran şüphelendiğim 
• t-:>,, bile değildir .• Adi kömürdür. için affını rica ederim. Kılıcım ak
Onun için, rahatlıyabilirıin... ıama kadar sende kalsın .. Döner-

biz gideriz e mektep de sabah 
Biz mektebe sabahleyin gideriz. 
Doeı Henry go to ıchool?. 

M. Muşanof M. Y evtiçe Sw. ,, 
ristanın Yugoslavya ile hudut ••,, 
tasyonu olan Dragonana kad•r 

1
,, 

' fakat etmit ve trende Yugoıl•" , .. 
h . . d k' se" 

ne sahibine göste:-irim ... 
Derhal, mukaddeı aletin 1anın· 

Hi - Hi - T o, sevinç içinde, kılı- ken alırım .. Ben yankesiciliğe çı
cını yere bıraktı .. Mukaddes aletin kıyorum ... Belimdeki hançer kafi. 
karşısında bir kere ıeçde ettikte'n dir .... 
sonra, afyonhane sahibinin boy- (Hatice SUreyya) 

daz Henri go tu skul?. 
Hanıi mi gider e mektep. 
Hami mektebe gider mi?. 
No, Henry playı with hiı ıiıter and 

with hiı doır?. 

arıcıye nazırı ve yanın a ı 

ta bir ziyafet vermittir •• 
. i1' 

Belgrat, 9 (A.A.) - flatlet 1 
nazırı M. Y evtic bu sabah ıa.~ . . ur· 
de Sofyadan Belgrada gel111lf 



~--- -
Mahzur 

--
8ir ~il . b" ' e Yenı ır apartımana ta· 

de ı§lardı. Fakat, bir sıra üstün· 
'il 'Yrı iki daireyi ihtiva eden bir 
~l'~rtl!nana.. Bu iki daireyi biri .. 
ı .• tı.den ayıran bölme oldukça in
~ ıd· B. 
\ ı. ır tar:ıfta ne konuşulursa 
) taraftan kolaylıkla i .. itilebili -
!ltd B ~ 

tb u. uraya taıınan hanım hem 
l\ııt llarım yerleştiriyor hem de ya
ti~llki bir baş k:ı hanıma bunu 

:.Ott ediyordu: 

li~ ~oğrusu apartıman fena de.. 
\t)'i dırordu. Y alruz can sıkıcı bir 
i~ ~llr, Ortadaki bölme o kadar 
~ .. \\, ne söylersek komıular du-

.10,., 

-
Kaza sigortası 

Sigorta simsarı: 
-- Kaz:ıya karşı sigorta olmak 

istemez m ·siniz?. 
Müşteri: 

- Maalesef geç kaldınız. Daha 
dün evlendim. 

iyi tavsiye 
İki arkadaş arasında: 
- Tavsiye ettiğim doktora git· 

. ·7 tm mı .. 
- Evet, gittim. 

- Benden selam söyledin mi? 
- Söyledim. 
- E .. Peki, ne yaptı? . 
- Ne yap:ıcak, vizite parasını 

peşin İstedi. 

llABER 

Para muamelatı 
Adamın biri, bir bankanın kar

şısında bir lokanta açmııtı. 
Bütün banka memurları orada 

)'Pmek yedikleri için işi yolunda 
gidjyordu. 

Bir gün lokant:ı sahibinin eıki 
ahbaplarından birisi çıka geldi ve 
memnun bir çehreyle: 

- Nasılım azizim, diye sordu, 
itinin yolunda olduğu görülüyor. 
Bol bol ka~anıyorsun ya inıallah ! 

Lokantacı: 

- Evet, dedi, k:ızanıyorum. 
Bunun üzerine eski ahbap, la .. 

kırdının bir biçimine getirerek: 
- Yahu, bana bet lira borç ver· 

sene!.. dedi. 
Lokanta sahibi suratını buruı· 

turdu: 
. - Dostum, bu arzunu yerine 

getirmiş olmayı çok arzu eder· 
dim, dedi, fakat ne yap~yım ki 
k~r;nndaki banka ile söz birliği 
ettim. O yemek satmıyacak, ben 
de para muamelatıyle uğraşmıya· 
cağım .. 

Arrcı (Kendisini ziyarete gelen 
adama) - Hey bana bak.. Arıla -
rmu nereye götürüyorsun. 

Bir kariimizden mektup aldık, 
dercediyoruz: 

Evveli tunu ıöyliyeyim ki, ben 
ne Betikt~h, ne Fenerli ve ne de 
herhangi bir klübe mensup deği • 
lim. 

Sah:ıda güzel ve nezih bir oyun 
gösteren tarafı iltizam eden bir 
sporcuyum. 

Dünkü Akşam gazetesinin spor 
kısmında çok garip olduğu kadar 
gülünç olan fU (Lik maçlarında 
Gab.taıaray Fenerin karıısına, ge· 
çen seneki tilt şampiyonu Galata .. 
saray da bu seneki tiltte Fenerin 
karııaına çıkmayıp ikisi de kardeş 
çe birer ıampiyonluk kazanm3lıy· 
mıf.) 

Bu tavsiyeyi Akf&ID gazeteıi de 
muvafık bulmalıdır. Buna: 

Fener siyaseti ile ikiye bölün
müş çok yüksek izzeti nefis sahibi 
sarı kırmızılılar tenezzül etmiye • 
cekleri gibi, tam kadrosu ile de 
Betikt:ışın karşısında baş eğen F e 
nerin mutlak surette Beıiktaşı 

mağlup edip f&mpiyon çıkacağını 
bu müfrit Fenerli kari neden kes .. 
tirmiıtir?. 

Memlekette ebediyete kadar F e
ner • Galatasaray inhisarı mı de • 
v:ım edecektir? .. Spor telakkisi bu 
mudur? .. 
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ile kavrulan hamisiz, fakat ener • 
jik, bugünkü kuvvetli Beşiktaı 
klübü gibi diğer (Beykoz, Süley· 
maniye, Vefa, lstanbulspor) klüı>
leri de şampiyonluk yolunda kıv • 
randırmasın?. 

Niçin bu yüzden spor kaynakla
rımız ümitsizlik içinde kurusun?. 
Eğer memlekette muhterem ka· 

riin iddiası gibi yalnız Fener• Ga· 
latasaray var ve bu iki klübün 
varlığı memleket için kafi ise lik 
ve tilt maçlarına bu didişmelere, 

çırprnm:ılara ne lüzum var?. 

Her sene sıra ile biri birinci, di· 
ğeri ikinci olsun gitsin .. 

Şişli - Osmanbey Rumeli 
caddesinde kar.iiniz 

VURAL 

Lik maçlarının programı 
İstanbul mıntakası futbol heye

ti riyasetin!1en: 

11 - 5 - 934 Cuma günü ya
pılacak mıntaka birincilik müsa· 
bakaları berveçhiatidir: 

1 - Taksim stadında: Saha ko
miseri Necmi Bey. Saat 13.30 da 
Kaıımpaşa - Hilal 1 inci takım
ları, hakemi Suphi Bey. Saat 16.30 
da Fener bahçe - Galatasaray 
1 inci takımları hakemi Nuri Bey. 

1.\ ~ ~ ~alde, buray::l bir aıra tuğ· 
~"L~ il ılave ediniz. O zaman bu 

"'fl;t.\l 
Ş;ı/" 0 rta.dan kalkmış olur. ---=:=:-=======:::ı-. -

Şunu hatıra o1arak bir sporcu 
zihniyetiyle ilave etmek mecbu .. 
riyeitndeyim ki bu seneki birinci 
ve ikinci devre lik maçları netice
ıi bize lstanbulda şampiyonluğun, 

yalnız yukarda arzettiğim iki klü • · 
be münhasır kalmayıp memleket 
gençliğine ve en ziy:ıde çahtana 
mevdu olduğunu pek ala ispat et
mittir. Ve memlekette sporculuk 
inhisardan kurtulmuı ve seyri ta .. 
biia:ni almıya başlamıştır. 

2 - Fenerbahçe ıtadında: Sa· 
ha komiseri Sait Selihattin Bey. 
Saat 11.30 da Betiktat - Süley• 
maniye B takımları hakemi Cafer 
Bey. Saat 13.15 te Beşiktaş-Top 
kapı 1 inci takımları (Şilt) hake· 
mi Halit Galip Bey. Saat 15 le E
yüp - Beylerbeyi 1 inci takımları 
hakemi Adnan Bey. 

......._ ayetçi ev sahibi: 
\ı ? vakit de biz onların söyle· 

erınj işitemiyeceğiz. 

~aha ucuz olurdu 
arkadaı konuşuyorlardı: 

~:~~İzim, müb:ırek olsun, ev· 
;_,P. rıi haber aldım .. 
, tvet, öyle bir şey yaptık. 
~'1 t. Karın nasıl bari?. Anlat 
, ~· dikiş biliyor mu?. 
'- 't 'Yır •. 
~1~ 1 ilbii, yemek pişirmekten .. 
~~'Yır, ondan d:ı. anlamıyor. ~ 
'- S h~Ide ne bilir, ne iş yapar. ~. 

Niçin her sene lik maçlarında 
Fener • Galatasarayı kendi yağı 

3 - Beşiktaş Şeref stadında: 

Saha komiseri Nuri Bey. Saat 10 
da Türkgücü - Karagümrük ta· 
kımları hakemi Sadi Bey. Saat 
11,45 te Bakırköy - Ortaköy ta
kımları hakemi Kemal Halim Bey. 

··············································~············································ 
Maarif müdürleri Kadınlar kongresi 

~ıı güzeldir, taganni eder. ~ -
' lıırader, darılma ama, bir - Artık korkacak merak edil'3cek bir şey kalmadr. Yıldırım bir 
\~' •=ttın alsaydın sana daha yere ancak bir de.fa düşermiş .. 

Ankara, 10 (Huıuıi) - Amas· 
ya maarif müdürü İbrahim bey, 
Tokada, Tokat maarif müdürü 
Halil İbrahim bey Amaıy~ya nak .. 
len ve Manisa ilk tedrisat müf etti· 
ti Fehmi bey Burdur maarif mü· 
dürlüğüne terfian tayin edilmit • 
lerdir. 

Kadınlar birliği idare heyeti 
dün toplanmıı, 935 senesi Nisanın· 
da şehrimizde toplanacak olan 

beynelmilel kadınlar kongresi ha· 
zırlıklan ile meşgul olmuıtur. 

~al olurdu B •t • ·k· 
/j · ı ışı evden de aşırmış 
~ Qşa gelen bela 

~ ~ ~OCasrna: 
I~ h 11Ydi, ahmak sen de! dedi, 

~-~ ~~ıl !tylere inanmakt:ı de • 
Sel\· 'l'orıun. 

lıı~ı 1tıl 
ı.. ıt i•~ ' evlenmeye karar ver· 
"l'' "'<t 
~ijttttı r~ hulu:;tuğumuz gece de 
l~ t~~!1Yen "Benim başıma bir 
~, tek,, deyip duruyordun. 

~~ 1.cevap verdi: 
kı telmedi mi, sanki?. 

Hırsız çaldığı eıya ile evinin 
içinde y:ıkalıyan ev sahibi bağır
dı: 

- Haydi, onların hepsini dola
ba yerleştir, dedi. 

Hırsız: 

- Dur bakalım babalık, diye 
cevap verdi. Bunların hepsini bu
radan aşırmadım y:ı .. Bir k!smı da 
bitişik evin malıdır. 

-....._...., ____ --:::::::::::::::::::==::::==-~-~~=--------~ 
aw: - == = ..... awwwı ~ 

tşinı yok 

ipek böceği - Baba 
Bir gün bir muallim talebele

rinden birine bir su:ıl aordu: 
- Oğlum, dedi ,annenizin ipek 

ço,.ap giymesini temin eden hay • 
vaıım adına ne derler; bunu bana 
söyliye bilir miıin?. 

Çocuk bir müddet düıündükten 
sonra: 

- Evet efendim söyliyebilirim, 
diye cevap verdi. 

- O halde nedir?. 
- Babamdır, efendim. 

Bir ilan 
Şu ilanı ciddi bir fransız gazete 

sinden aynen naklediyoruz: 
"İki rakibin arası bozulduğu i· 

çin, bugün yapılması mukarrer o· 
lan boka maçı m:ıaleıef batka bir 
güne bırakılmııtır.,, 

Müşterek değilmiş 
Mahkeme reisi (Maznuna) -

Bütün bunlardan sonra hala bu 
fiilde müşterek olmadığını iddia 
ıında mı11n?. 

Maznun - Efendim, valbh ben 
beraber değilim. Onlar bu eve gir· 
dikleri zaman ben batka bir dük
kanı soymıya uğra9ıyordum. 

Bulunmıyan define 
Tekirdağ, 10 (Hususi) - Ap -

tullah isminde bir adam, buranın 
bir m:ıhallesine Balkan harbinde 
bir define gömüldüğünü haber 
vermesi üzerin.e aranma yapılması 
için müsaade iıtenmit ve alınarak 
ite başlanmıştı. Şimdiye kadar ya· 
pıhn taharriyat neticesinde bir 
fey elde edilemem it tir. 

3 üncü şube müdürü 
Ankara, 10 (Huıuıi) - Münhal 

bulunan lıtanbul emniyet müdür· 
lüğü üçüncü şube müdürlüğüne 

hukuk mezunlarından Necmettin 
beyin tayini taıdikı aliye iktıran 
etti. 

MektepliJerin tetkiki 
Jıparta, 10 (A. A.) - Dün or· 

ta mektep talebesinden 75 kişilik 

bir grup tarih muallim1eriyle bir • 
Jikle şehre 15 kilometre uzakta 
Ağlasundaki Salagoıoı harabele • 
rine giderek tarihi eserleri tetkik 
etmiılerdir. Bu eserlerin Etilerle 
kuvvetli alakuı olduğu tetkikat 
neticesinde anlaşılmıştır. 

Tıp fakültesinde konferans tek 
linde ders veren Afyon Meb'usu 
Ziya Nuri Pataya Maarif Vekale-

tince fahri profesörlük ünvam ve· 
rilmiştir. 

Tıb~iyeliler bayramı 
Cumartesi günü tıbbiyelilerin 

bayramıdır. Bu münasebetle Üni· 

versite konferans salonunda nutuk 
lar söylenecek, gece de Park otel-

de danslı bir çay verilecektir. Tıp 
talebe cemiyeti bayram münasebe 
tile tıbbiyeye ait bir kitap bastır· 

mıttır. 

Kadıköye tramvay 
Üsküdar tramvaylarının Kadı. 

köyüne uzatılması işine başlanmış 
tır. Kadıköyünden itibaren F e· 
neryoluna ve Kalamışa kadar olan 
yollara dötenecek raylar getiril· 
miş, yolların kenarlarına konmuş
tur. Kadıköy iskelesinden itibaren 
de taşlar sökülerek rayların dö
fenmesine başlanacaktır. Bu ıene 
Fener bahçe ile F eneryolu istasyo
nuna kadar olnn kısmın rey dö· 
tenmesi bitecektir. 
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HABER - Aktam Poataaı 

Tarlht Tefrika: 42 

10Mayıs19~ 

10 Mayıs 1~34 

o Karadeniz Korsanları o ] 
Müellifi: ishak FERDi 

Ge4jen kıaımların hulasası ı pıştırdığmı sonradan anladık. Fa- ı Bomba .• Belediye reisi .. Zınd•Jıo 
Iatanbulda Sultan Mecit ve Ruıyada kat it itten ıeçmiıti. Arkadatımız Papas .. Zincirler. Kanlı duvlirlat·• 

Get;en kıaımlar1n hullaaaı 1 di. Çar Nikola zamanında esirci Ali baba zmdana atıldı.. Tel ka~ılar .. Cellatlar .. 
Mütarakeden sonra Istanbulda A- 1 - Kendisini kimin aradığını iki memleket arasında kadın ticareti - Çok acıdım. Yazık .. Delikan· Ve rubleler!! .. 

nadolu lehinde ve aleyhinde çalı!llanlar so"ylı'yey'ım ... . yapmakla megguldu. Alibaba Ferhat is- I t · · beaı'zl'"' · k ;,' , ı ecru ıgının cezasını çe e - • · • r • - i ı ı ı 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan F 'd . . minde birini küçükken hadım yapmış· 
milte d. lı ı d L h - erı un deramız, hanımefen· tı. Büyüdüğü zaman Istanbuldaki kız· cek. - 36 -

ma ıyen ça şryor ar ı. ey te d' l ·ı f · f k'I b• ~ 
lı nl 

J tanır lan bu delı'kanlıya teaıı·m ederek, Kaf· smaı o , aıvil zabite bir votka n ı apcı za ıt gece yarı• 
ça p ardan bir grupun içlerine aldık- ' ··· fk. 
lan Ilhami ismindeki genç Glatada - Sizi ben de tanırım, Feridun kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona- getirmitti. Zabit yavafça mırıldan· doğru atçı dükkinma geler 
Ariyan hanına tercüman diye yerle§· Bey, fakat ıimdiye kadar görüt· ğında (Fatma) isminde çok gUzel bir dı: gündüz lamailofa cöylediği boııı' 
mİJtİ. Park eğlencesinde tesadüf et· mek kabil olamamıfh. içeriye bu· GUrcü kız:t vardır. Ali baba bu km - Bir anda zengin olmak ister bayı bırakıp gitmişti. , 
ti.ği Fatma Nilshetle a~alannda liir se- yurama.z mısınız. Bir kahvemizi kaçmnıya uğratırken, bir gün Rüstem misin?. Znbitin getirdiği bomba sert bıt 
vı•me uyanıyo d D " t f isminde bir gende ralı"ıyor. Bu genç, I I f ed' e"" 

;r r u. ıı;er ara tan ev içersiniz?. :ı :ı :r • • 1 .. 1 . • t yer t ti n • sahibinin ·oğlu Fatma Nilzhete Şahin Ferhadın arkadatıdır ve Ali babadan smaı o sevınç e goz erını aç ı: e emas ınce pa ayan 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve - Acaba tanı§mı§mıydık Ha- intikam almak üzere lstanbuldan Tif- - Şüphesiz ... indendi. 1smailof bu boaıb•1' 
arıtkdaılarile temasa geçmiye çalrı- nı~efendi. Affmızı rica ederim, lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır- - Öyle ise kulağını baria ver.. arabamn içine atacak ve Çat'JI 
mıştı. Hıç hatırlamıyorum. Tanıtmıtaak mak ve Ali babayı ele vermek için ter- lsmailof sokuldu: en sadık ve zalim adamlarındşıı 

Bu adam uzun bir mildavemetten ihtiy.arlığıma veriniz.. tibat alıyor · - Seni dinliyorum.. biri olan Peteuburg Belediye re' 
ıonra Şahin ile anla"mıya r. ı Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe- b b · ' ;,' :.a ışmrı : -Hayır .. Tamtmanııttık. Fakat - Bu gece gene her zamanki gİ· isini u omba ile öldürecekt•· 
fakat ,Kahyanın arkada§lan tarafın- tersburga getirmi§lerdir. Ali baba &a· J ,. 
dan yüz verdirilmemişti. Kahya atla~- llhami sizden çok 'bahseder. MÜla· rayın zindanlarında işkence görüyor. bi dükkanın kapısını aralık bırak.. Sabahleyin ustaaı gelince s1fl 
nuya çalışıyordu. ade ederseniz kendimi tanıtayım . Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • - Beyanname getireceksen hiç ilof o gün hastalandığını bah•11e 

Fakat, Feridun Beye Mehmet tlhaminin zevcesi: Fatma.. rın gözdesile beraber yaıamaktadır. zahmet etme! .. Çünkü vaziyet de- ederek izin istemqti. Düklı;.ıı 
Bey süra'tJe lazımdı. Dün gece go". Feridun Bey, bir an durakladı. Ali baba bu sırada zındana girip ğitti. Sivil memurlaT ortalıkta ta • sahibi uyaal bir adamdı. Jınnailof 

çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düterck ya- b h ı· d d J J · · • .!' 
züne muhtelif sebeplerden bı·r Yalnız: ur a ın e o atıyor ar.. o gün yevmıyesmi almamak r kalandı. Ve mülbim (Pctroviç) Sivas- ~ 
damla uyku girmemit mütemadi- - Memnun oldum hanrmefen • tapol sahillerinde donanmanın başına - Beyanname falan değil.. Se- tiyle ustasından izin almıt öğle 
yen akıl danıtmak ihtiyaciyle kıv • di. Çok tefekkür ederim .• Müa.aaa· gcçeorek ikinci bir Ştanka oldu. nin için kolaylıkla yapılacak bir doğru dükkanda kamını doyur'' 
ranmııtı. Bu ihtiyacı yanna kadar de ederseniz çok itim var .. Hemen _ Ertesi günü göremedik. Fır- it!.. rak aokağa çıkmıftı. 
gideremezse bu gece gene muhale· ayrılmak meQburiyetindeyim. in • ut bulamamıfsındır diyerek onu - Çabuk söyle!.. Kalabalık lsmailof ogün hayatmm döll~ 
kak kendisine uyku haram olacak- ıaallah bir baıka gün .. dedi. gönderdik. bastırdı.. noktasını yaııyordu. Ya kurtul' 
b. - ltiniz varaa, mini olmak is- lsmailof hiddetlendi: Sivil zabit, ahçı yamağının ku· kaçacak .. yahut yakalanıp id~ 

Şefik Beyle daha fazla konut· temem. llhamiye kendisini aradı • bı"r lag"ına fı•ıldadı·. edilecekti. Cebindeki rublel. 
w - Bir insana böyle mühim .. blf 

madı.. Yalnız: gıruzı ıöyliyeceğim .. Tekrar uğra· hatırladıkça bu tehlikeli i1ten 
ak it tevdi edildiği zaman, o itin ne· - Bir bomba getireceğim. Ya • 

- Ben, dedi. Bugün muhtelif yac m111nız, yoksa o mu sizi ara- türlü vazgeçemiyordu. 
b ı ticesini öğrenmeden hüküm ver· rın akşam üstü bir ziyafetten dö • 1 r 

yerlerde kendisini arayacag"ım. yıp u sun.. Gümrük sokağındaki çocuk" 
mek doğru · değildir. Bu hadise necek olan belediye reisinin ara· 

Teıadüf etmek imkanını bulur· - Zahmet olmazsa o beni ara· b dan birine ıordu: 
ha kulağınıza küpe olsun.. Böyle iş· asına atacaksın!. . ot' 

sam konu•urum. Fakat, siz her yıp bulıun nımefendi, yann bir 1 - Buralarda neden dolaşı)' 
ır lerde istical insanı ele verir. smailof bu sözleri itidince sar· 

ihtimale ka111 bu bıraktığım ki.ğı • arkadaşı, saat on ikide Moskova ld sunuz? e 
h · d beki - Senin oralara beyanname ya· sı ı.. a;1 dı eline geçirmiye çah•ın. Belki pasta anesın e iyeceğim.. O - Belediye reisi geçecek .. 17 

:r - Benimle alay mı ediyorsun?. urtr 
bulamam. Sonra mütkül bir vazi • da o saatte uğrarsa çok fay dalı o - - gümrük önünde hammalhk eıwd" 

l du ki, herfeyi bir gönül itine feda _Ciddi söylüyorum.. Komite ~ 
yette kalırım. ur. d mize müsaade etmesini rica e 

e ivermitti. b" 1 k d' B · · - Sen merak etme.. - Söylerim efendim. • oy e arar ver ı.. u 1§1 sen ya· ceğiz. 
-Tetekkür ederim.. -.-Tetekkür ederim. Tanıttığı- Feridun Bey, bu dütünceler pacaksm!.. _ Saat kaçta geçecek ... ? 
- AJJaha ıımarladık.. mıza çok memnun oldum. Müsaa- içinde Galatasarayın kötesine ka· - Ben canımı sokakta bulma· ·ı ..rll~ - Saati belli degı ama, b T 

- Güle güle Feridun Bey.. denizle hanımefendi.. dar gelmitti. dım .. Haydi git işine!. batm:ıdan g~er •• 
Feridun Bey, Şefik Beyden ay· - - Güle güle Feridun Bey.. Galatasaray lisesinin saatine Sivil zabit soğuk kanlılığını mu· lsmailof bu haberden nıe; 

rrJdıktan sonra doğruca Beyoğluna Feridun Bey, Uhaminin evli ol· baktı: hafaza ederek: nun oldu. 
çıktı. Saat ona yaklaşıyordu. Meh· duğunu i!itmemitti. Bir aralık du· 11,35. - iki bin ruble getirdim .. ister- Çocuklara tekrar sordu: , 
met Beyi bir an ilham inin nerede raklaması da bundan ileri gelmi~· Bu saatte nereye gidecekti. Ye· sen şimdi vereyim! I_ 
bulunabileceğini bilmesi ihtimalini ti. O, Fatma Nüzhetin, llhamile o- mek vakti yaklafıyordu. Recep B. Dedi ve yavaıça cebinden ufak - Memurlar si~i reisin ar.J/ 
d .. d G ı ama sokulmaktan men etme'" 

Uftin ü ve a ataya uğramayı a· lan alakasından habersiz değildi. ekseriya öğle yemeklerini Beyoğ· bir paket çıkarıp uzattı .. 
kıletti. Fakat onun Fatma Nüzhetle, hele lunun dar ıokaklarmdan birindeki iki bin ruble!.. mi? 41.f' 

Uğradr. Uhaminin iki günden· bugünkü hayatını bildiği halde, ufacık bir lokantada yerdi. Bu lo· lsmailof bu parayı reddemez· - Biz hep bir ağızdan: ( /' 
~e~i bir vazife ile uğrattığı için evlenecek kadar ileriye gitmesini kantayı bir dostu itletiyor, güzel di. ııın belediye reisi) diye bağı l 
ıstıhbarata uğramadığı neticesine pek hayırlı telakki edemedi. Yol· kızı da mütterilerine ıervis yapı· Bir müddet tereddüt içinde sen· ğız. Reis bizi görünce arP~ıJ9 
vardı. Belki evinde bulabilirim da, nereye gideceğini bilmeden, yordu. Babasile kızı, Recep Beyi deledikten sonra, kendi kendine: durdurur .. Bizde yanına 50 

diye Beyoğluna geçti. Orada da ya vat adımlarla ilerlerken hep bu- çok iyi tanıyorlardı. Hatta bazı - He1e bir defa §U parayı ala • derdimizi açarız. 11 

yoktu. Kendisine kapıyı açan genç nu düıünüyor ve bir türlü hallet- günler, kendisini orada arayanla• yım. Ötesini rece dütünürüm.. Sokaklarda kalabalık art~;f' 
ve aüzel bir hanım: mek imkanını e1de edemiyordu. · Ta Recep Beyin gelip gelmiyeceği· Diyerek, kirnaeye sezdirmeden başlamııtı. Günet batmak u l 

- Uhami Bey bu&'ün gelmiyecek Bir an, kat'i kararını verdi: Ar· ni bile söyliyebiliyorludı. iki bin rubleyi aldı.. Koynuna idi. Köte hatlarında sivil :rrıeıı' 
efendim, dedi. Beykoza gitti. tık llhamiden tamamile ümidi kes Feridun Bey, buküçük lokanta- koydu lar dolafıyordu. & 

- Bir it için mi • mek icap edecekti; vatan i,ine hü· ya uğramayı kararlqtırdıktan 5on Zabitin Yanından ayrıldı. lamaiJof kalabalık a~se~, 
- Şüphesiz, oraya batka ne yük bir alaka ile atılan ve kendi· ra gerisin geriye döndü ve oraya. Ismailofun beyninde müthit bir yav:ış yavaş konutan iki sivıl 

için gidebilir ki.. sinden cidden çok istifade edilebi· gitti. uğultu vardı. Gözünün önünde bin murun sözlerine kulak ver<li:ı 
~~~T~,e~k~k~u~ .. r~e~d~e~ri~m~~h~an!!!!!!!ım~e~f=en~·~=le=c~e~k~o~l~a~n~b~u~g~e~n~ça,~d~e~m~ek~o~l~u~ysor~-~~~~~~~~~~cD=e=v=anı~ı~v~ar~>~=b~ir~h~a~y~a~l~e~t~u~ç~u~~u~yo~r~d~u~.~~=-:~!:5==~~~~~~~~<t>c~va~nıı~.,.~tl11'' 

Tefrika: no29. Her hakkı mahfuzdur -hıyemiÇökıyn&hlileaiyor, Mu ıın - NeiliiVar?.. Gögıünüzdm kan .-um ... Sizi bu hale soktuğumda" 
Bey! Dedi. Esasen bu bahıi, kendiıi· akıyor ... diye haykırdı.. tem içindeyim... dl" 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUellifi : < va • no ) 

Geten kıaımlar1n hulasası 
Genç Türk diplomatı Muhsin Ra

§İt, uzun seneler, Erci Behzadis ismin 
de bir YunaRlıya kin beslemİ§tir. Zi
r-a, Ercfnin, milli mücadele eanaaında 
niıanhsı Ferihayı öldilrdüfilne zahi~ 
olmugtur. Fakat, bir çok maceralar • 
dan sonra, genç kızın Yunanistanda 
bir hastahanede hastabakıcılık ettiği 
anlaıılıyor. Feriha da Muhsini öldU 
sanryormuı. Biribirlcrine meaelcnln 
nasıl cereyan ettiğini anlatıyoriar. 
S•nk~ biribirlerinılen utandıkJan, bi. 
ribirle:ine kahramanlık ıöstennek İı· 
tedikleri için böyle yalJıyorlardd 

"!l.letekim, Erci, te~rar katlarını 
çattı. Pürilzlenen ıeıini düzelterek: 
"- Haydi! dedi,· benim yaralaclı

iım adamm çete batı olduiu anlaıılı
t 

yor ... Onu, ıonradan iıtintak edece
iiz... Sakın ha, kaybolmasın... Aksi 
takdirde 1rözünüzü patlatınm ha .. 

"Bu adamda bir muıikiıinaı, bir 
tair, bir doktor hali vardı... Hiç te 
böyle aözler ağzına yakıtmıyordu. 

"Esasen aonradan öğrendim ki, me· 
ğerse, asıl meıleii askerlik değilmif. 
ihtiyat zabiti imif ... Gerçi, mega1o İ· 
dea petinde buraya iıteye isteye gel· 
mit, daha ilk olarak harbe ıidiyormuı 
ve ilk aalladıiı kılıç ıana imİJ ... ilk 
döktüiü kan, aenin kanınmı9 ... 

"Bu kıhç darbesi, onun ilk ve ıon 
cengiverliiini tetkil etti ... 

"Yaptığı hareketten piıman olm~f ıi
biydi... Bunu, halindeı. okuyordum ... 

Erci: 
- Niıanhnız, o zamacki haleti nt• 

le pek çok defalar konuttuk. "- Eğilip ben de baktım.. "Sözlerinin samimiyetine in•",ıır 
"1313 harbinde, enittemi de ayni "Filhakika, o heyecan içinde, far- Esaıen inanmasam da yürüıneie &1-"' 

suretle vurmuı1ar ... Teyzem dul kal· kına vannamııım ... Zaten meşhurdur: burdum ... Köyün ortasından, 0~ıfl~ 
mı§, bütünı ömriinü ailamakla ceçir- Bazı kimseler, yaralandıklan halde a- na dayanarak yürüdüm... y,.r, ~ 
mitti .... Gençliği, tıpla Ferihaya ben • cı duymazlarınıf.... Atılan kurıunlar- çok kan akıyordu ... Halsizletf11~~j ol' 
ziyordu .... Okıü:z: olduğum için, o, be- dan biri bana da isabet etmiş. Baıım dönüyordu.. Bayılacal< s• 
ni büyütmüştü ... Feriha Hanıını, pen• "Yunan zabiti beni kolumdan çek- muıtum... ıı~ d•" cere önünde çırpınırken cönnek, ve ti: "Civar e\•lere gizlenen kll ,.ıeıle' 
ıizi bet on dakika evvel vunnaklığım, " - Geliniz .... çabuk ... yaranızı sar perdeleri aralıyarak beni go 
benim bütün megalo ideam üzerine dırahm. diklerini o halimde farkettitn• #_' 
sanki bir kova aogvuk au döktü. "Ben: " K' b·ı· d" .. "yorl• J." - ım ı ır ne uıunu 1' (' 

"Kendi kendime: 
" - Ben bu itlerin adamı deii· 

Hm!. .. Diye hüküm verdim ... 
"Ondan ıonra cephe ıerisi hizmet· 

leri aldım... Hatta, zevcemin de balo
da ıize ıöylediği cibi, harp içinde, ıul 
hün, Türk • Yunan dostluğunun bir 
tohumu gibi dolattım ... Elimden ıel
diği kadar, zülmün önüne geçmeğo ça 
lıttım. 

" Bir çok arkada§lar, benimle: 
_ "Sulhperver muharip ı ... Diye a 

lay ediyorlardı. 
"Lakabım böyle olmuıtu. 
Feri ha devam etti: 
_ Erci, 0 aırad• birdenbire bana 

~ktı: 

- "hteıneın... Si:tin yardımınıza diye aklımdan bir an, bir ıiJ1l§e 
~' ~htiyacım yok ... Ben, burada kalaca· 

jım ... Niıanlım ... Niıanlım ... Deye ai· 
:'lmakta devam ettim. 

"Fakat, beni, adeta zorla tutarak, 
evin kapuından dıfarı sürükledi 

"Götürürken de: 
" - Sizi temin ederim ki, yaptı

iım hareketten dolayı Pİtmannn!. .• 
Dedi .. • Nitanlınızı ıi:ıe getireceiim. 
Ona dair malumat alacaksınız... Ken· 
diıini, •uin haatahanenize naklettire• 
ceiim ... Fakat, haydi evvela, sizi ıö· 
türeyim ... Yemin ediyorum, ıonra, o· 
nunla meıiul o1acafım ... Muhsin Ra· 
tidi vurduğum için çok iıtirap çekiyo 

tı. •••·· . lı\I""" 
"Bayılmııım ... Erci, benı 

alıp götünnüt .. . 
Muhıin: rtt't/ 

"Evet, evet ... dedi .. hte bu i Jı-1'
rayı, Beıpınar köyünden •• eti 1 
tek tük adamlar, bana sonra a'/1' 
1Jathlar.. ylf'r 

"Fakat, ne ıekilde ... Aınal'l oft $~: 
bi... Ne gckilde anlattılar ... tize~ 
d.. .. k ııı" u•urune te haklıdırlar Y8 " ı1'•(1 
den ba§ka türlü nnıııl mana ç 
dı? 

Erci: 
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Fındık, de~o, ~nbar Fareleri ve büyük sıçanları FAR 
denız 

ta••avehe'rnev• HASAN fare zehirile öldürünüz. -
s··ı-

11 ~leainı imha eder. Öldükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müeuir fare zehiridir. Bir parça ekmeie aiirülerek fareler tathhlda ve aeverek yeder. 25 kuruıtur. Fare zehirinin buida1 
~;.:•I~ de çıkmııtır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulundukları mahalle aerpiline farelerin ve aıçanlarcn bütün ana ve baba ve ecdadı ve ailtilelerinden eıer kalmaz. 25 kuruıtur. Tak· 

c ~!:~=.:=:u!:.~:n!:~::,.=~=.~~:,:....~P:~~ı::.111aıı-.u1111mN11u_,.,mııı11111-•.,ıı ı ••-4'•111• ---- w 4 11111111 ..,,_ 111111W111 __ _.ııımıııınnnınımmnnını-.w:ıw ww· -wa-wu-
B ü yük Peygamberimiz. 1 

Hazreti Muhammed Aleyhisselam 
Hayatı, rlaaletl, tebll§atl. Resimli, harltah, mukayeaell 

Müaıtaz muharrlrimiz Ömer Rıza Bey tararından herkes için gayet açık ve 
selıs bir lisanla yazılın bu eserin ilk forması bugün çıkmıştır. Forması S ku· 
':1ştur. Peygamberimizin çekilip tefekkürle meşgul olduğu Hira dağmın güzel 
b!r resmi il~ve olunmuştur. Resimler meccanendir. "Istanbulda asarı ilmiye kil· 
~hanesi,, :ıdrtsine _ıki lira ~öndcrenler abone kavdcdillr. Posta Ucrcti alınmaz. , 
Raleigh 

Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet :\leminde büyük inkıl~r 'aratan Me~hısr 

Raleigh 
l'abrıkasıııın, "afi, INGILIZ çeli~lnden pek zarıf. metanetli ve fennin en son 

ıcrak~i;·atının tatbikile yapılmış H'gı\ııe bısikletlerdir. 

METANET, ZARAFET ve SuR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Satı, deposu: Sirkcci· lstanbul-L\man Han No. 35 3136 

•ıw--•·-----------------..tl 

• 

·~ 
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ECİP BEY KO~OMYALAAI 90 DERECE di~. t--· ....... ___________________ ....,,, 

"ı b\ii 111ıon çiçeklerinden yapılmı§ ııhhi sinir kolonyaııdır. Losyonla· 
~eldir. Depoıu: Eminöni.l Necip Bey 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalannı bergün akşama !radar 

13eyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 3S Nu lı muayencha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

l >.4-nbul ikinci Y ~nilem~ Bütl'· 
ıundan: 

Melek Hanım tarafından Ada· 
pazarında Kozlukta mukim Saibe 
lımet Hanım aleyhine açılan taı· 
hihi kayıt davaamm yenilenmesi 
hakkında müddeialeyhin 1ıöıteri· 
len adreıine aönderilen beyanna· 
mı: ve davetiyenin tebliğ edileme· 
d1ği mübatirin metruhatınd&tı~ an· 
latılmakla on aün müddetle ila· 
nen tebliıat icraıına karar veril • 
mit olduiundan tetkikatın icra kı· 
lmacaiı 22 - S - 934 tarihine 
mUaadif Salı ıünü ıaat 14 te ikin· 
ci büroda hazır bulunma11 lüzumu 
teblii makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur (598) 

lıtanbul Aıliye mahkemeıi Ü· 

Radyo/in Diş 
Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel diş! 

-

,. 

Ç .. kü· un • cvvc\ um\ı, 
. n f'-C'jden • 

'n güıcfüı\n\ c dic\ct v,ö~tef\f. 
Çcbren\ ,.e ıaf' ' 

bc~az 

Ditlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını ve rüzelliiin 
ıırnnı bilmiyorlar demektir. 

Diılerinizin ıüzel olmaıını istiyorsanız ıabah ve aktam günde 
iki defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalayınız. çüncü Hukuk Daireıinden: 

Hacı Hiriıto Pavlidiı Efendi ta iiiİİiİiİİİİiİİiİiİİİİİİiİİİİiİiİİİiİİii 
rafından zevcesi Madam Olıa a -
leyhine terk aebebile açılan botan 
ma davasının 8 - 5 - 934 tari!ıli 
tahkikat celıeıinde ilanen tebliıa· 
ta rağmen Olıanm ıe1memeıi ha· 
sebile gıyabında evlilik veıikaıı 

göıterilmif ve iddiayı iıpat zımnın 
da §Ühut ikamesine karar veril
mek ıuretile muamele ifa edilerek 
tahkikat 29 Mayıı 934 Salı günü 
saat 11 e talik kılmmıt olduğun· 
dan H. U. M. K. nun 402 405 ve 
408 inci maddeleri mucibince bet 
ıün zarfında itiraz edilmediii tak 
dirde tahkikat ve muhakemenin 
gıyabınızda icra ve intaç kılına

cağından tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ 
olunur. (2372) 

Fatih Sulh lcrumdan: 
Bet gözlü iki taraflı iki oymalı 

gardırop 1 adet. 
Kanape koltuk ıandalye 6 adet 
Maakonıol vifne renkli .,erde 

müstamel 3 adet 
Demir dökme ıoba müstamel 1 

adet. 

Cildinizi yalnız Necip 
zulmaz. 

Bey aabunlarile yıkayınız cildiniz bo • 

, 

i, -
KALt;ML~~I 

Bir~n:~t~=::.~!~i~l~:~::7eai YAZI YAZMAK ZbVKİNİ AQTTIRIR 
Salem Ef. nin lıtanbulda Kapa D A k dd • N 

Paraya çevrilmesine karar veri 
len balada muharrer 4 kalem efya 
17 - 5 - 934 Pertembe ıünü ıa· 
at 13 te Koiacılarda Kırk çeıme 

caddesinde 18 No. lı hanede bilmü 
zayede satılacağından talip ohn • 
ların yevmi mezktirda malıa!!in· 
de bulunacak memura m:jracafttla 
rı ilin olunur. (2370) 

lıça11ıda terlikçilerde 11 - 13 No. A'!ı?Of u : n ara c a 2J1 a 111 
h dükkanda mukim lapiro Ef. zim ~ ıtap maaazar1 M . f AD 1 K 
metinde alacağı olan 80 liranın . . 
tah ·ı· h kk d "k d.l d Ediıon kalemlerinin taıradakı ıatıt yerlerı: 

ıı ı a ın a ı ame e ı en •· _ . . • . . ·· · ı · Ef . t• Ankarada Mıhçı oglu Halı! Nacı Konya Halk kıtaphanesı va uzerıne ıpıro . nın ıem ı . . 
m--.hul •tt·-· .. b . t f Sabri Bey - Ankara - AkbaKıtaphanesı - Kayseri saa+fti s 

-;r e ıı ıgı mu &fır ara ın· . . ""'l' • 
da ·ı ruh 1 1 Zeki Bey - Ankara, Mekteplıleı· Pazan Necatı Nazım Bey_ tz. n verı en met attan an atı • . .. . · O . 
m-'-la ·ı~ ı,ı· . k mır Turk Kıtaphanesı Hafız mer - Samsun Mckteplıler Pazarı Şev 

aa ı anen te ııat ıcraıına a· k t B 
urvuiluekmuh~eme23-~ ~e~=e=y=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
934 tarihine müıadif Çarıamba 
günü ıaat 10.30 a talik kıhndığın 
dan yevmi mezlrilrda mahkemeye 
ıelmediii takdirde ııyaben mu· . 
ha.keme yapılacajı ilanen tebliğ o 

NECİP 'BEY ~-J~~~ 
lunur. (2376) 

. ·" 

Avrupn ruj)arından mükemmel 
dır. 30, 50 kuru§tur. 

ıabit ve latif kokulu her renri var· 
Deposu: Eminönü Necip Bey 



ltalga-Macar-Avus
furga itilafı önü
müzdeki hafta 
imzalanacaktır 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Kartpostal kazananlar 
ilkmektepten 247 Binnaz 63 - Davut 
paşa orta mektep B 3 ten 82 Cevat 
63 - Küçükpazar Hacıkadın Topaç 
sokak numara 11 de Nizamettin 64 -
Fatih Ferhat Ağa mahallesinde numa 
ra 20 de Leman 65 - Beyoğlu kü
çük parmak kapı numara 28 - 30 Şark 
lokantasında Garson Stepan 66 - Ça 
pa tütün deposunda 270 Fethi 67 -
Elli betinci ilk mektepten 403 Aptul
lah 68 - Haydarpaıa Akif Bey sokak 
numara 21 de Ziya Neıet 69 - Kara
gümrük Dervi§ Ali Mahallesi Kefevi 
sokak numara 6 da Makbule 70 -
Beyoğlu 10 uncu ilkmektepten sınıf 

5 ten ~26 Aptullah 71 - Be!İktaı on 
sekizinsi ilk mektep sınıf 4 ten Zinnu
re 72 - Ankara posta kutusu No. 225 
Günay Aptullah 73 - Şiıli terakki li
sesinde 371 Acar Rifat 74 - Ali Pa
şa 24 üncü ilk mektep sınıf 5 ten 392 
Samahat 75 - On yedinci ilk mektep 
sınıf S ten 20 Ragtp Haydar 76 - Sa 
matya Ağa hamam Hatuniye cami so
kak numara 10 da Necdet 77 - Bey
oğlu üçüncü ilk mektep aınıf 1 • 4 ten 
Necdet 78 - Balat Sultanhamam Yü
rük sekak numara 3 te Orhan 79 -
Balat 55 inci ilk mektep 1 - 4 ten 541 
Ahmet Behçet 80 - lstanbul kız li
ı;esinden 674 Müeddet 81 - Kasunpa 
şa Kulaksız değirmen sokak numara 4 
te Riflciye 82 - Onuncu ilk mektep
ten 351 izzet 83 - Çarşıda kalıpçı
larda 207 numarada Ahmet 84 - A· 
meli Hayat mektebinden 128 Cahit 
85 - Samatya kanaat bnkkaliye ma· 
ğaza11 Hacı Halim Bey kızı Nakıiye 
86 - Samatya tren köprüsü yanında 
Kanaat ltllkkaliycsi numara 6 - 8 Ha
lim Bey oğlu Fuat 87 - Dnvutpaıa 

ortamektep a 1 den 266 Fuat 89 -
lstanbul 24 üncü ilk mektep B 3 ten 
147 Şöhret 89 - l stanbul 24 Üncü ilk 
mektep B 2 den 139 Nihat 90 - Is
tanbul kız liaesinden 405 Jale Yusuf 
91 - 20 inci ilk mektep sınıf 4 ten 
Muazzez Ahmet 92 - inhisarlar u
mum müdürlüğü mimari §ubesinde 
ressam Halit 93 - lııtanbul Erkekli
sesi numlra 17 Ahmet Turan 94 -
Davutpa§a orta mektep a 1 den 98 Se 
dat 95 - Gelibolu orta mektep a 2 
den 277 Mustafa Namık 96 - Bahri
ye matbaasında transport Mehmet 
97 - Edimekapı Sultan hamam Yü
rük sokak numara 1 Sami 98 Balat Ha 
ıcı Isa Mahallesi kürkcü Hasan Bak
kal İzak 99 - lstanbul kız liııesi B 1 
den 124 Hayriye 100 lstanbul orta 
mektep B 3 ten 649 Nu~ret 101 
Vefa lisesi 204 Cemal. 

103 - lstanbul orta mektep 712 
L\ıtfullnh Şevki. 104 - lstanbul kız li
sesi 327 Cahide. 105 - Istanbul kız li
sesinden 799 Neriman. 106 - Teşvikiye 
Ihlamur yolu numara 8 üçüncü katta 
Nusret Hnlil. 107 Istanbul lisesinden 

711 Nebahat. 108 - Vefa lisesinden 
967 Atıf. 109 - Vefa lisesinden 948 
Hüsnü. 110 - Vefa lisesinıJen Vasfi. 
111 - Gçlenbevi orlll mektep 1 B. den 
177 S:tkı. 112 - Gelenbevi orta mek
tep t B. den 19-~ Cezmi. 113 - Sultan 
selim Murmarcı yokuıu numara 25 te 
Niz<.imeddir. 114 Iı.tanbul 15 İnci ilk 
mek.ep 5 B. den 22 Burhaneddin. 
115 - Taht·~alede Şahende sokak nu
mara 4 tu !:>el:.m. 116 - '3eyoğlu on bi
rinci ilk meıdea>ten 420 Necip Ihsan. 
117 - Vefa lisesinden 1034 Sait. 117 
- Balat on birinci ilk mektep sınıf 4 -
tl·n 445 Ziya Kadri. 118 - Tütün inhi
sarı Çapa deposunda 245 Isa. 119 -
Ni§anla§ kız orta mektepten 818 Sema
hat. 120 - Ş~hremini Ereğli mnhaıle
si Masura sokak nu'11a.ra 8 nurada Ne
o't:ne. 121 - Beyoğlu Kalyoncu kol
luk numara 68 de Gülser. 122 - Bey
oğlu Mis Kırık sokak numara 2 de Za· 
ruhi Maknsciyan. 123 - Yeni lzmir 
ambarında komisyoncu Mehmet. 124 
- Tepebaıı Mesçit numara 4 te IJ'ta
de Sait. 125 - Sen Jozef me~tebi sı
nıf 5 te 80 Meldksula. 126 - Beıikta! 
19 uncu ilk mektep sınıf 5 B. dett 337 
Bedri. 127 - Beıiktaı 19 uncu ilk 

• 

Lise muallim vekil
lerinin bu sene de 
istihdamı lazım 

görülüyor 

Asliye Mahkemeleri ikinci Ye

nileme Bürosundan: 
İstanbul Tramvay ŞirkPti veki· 

li avukat Celal Bey tarafından Şi§ 
lide Halaskar Gazi caddesinde 

210 numaralı Refah apartmanının 

birinci katında mukim şoför Dir • 
tad Efendi aleyhine açılan alacak 

davasının yenilenmesi esnasında 
halen ikametgahı meçhul bulunıın 
müddeaaleyhe ilanen teblig:!l icra 
sına karar verilmiş oldueundan tel 
kikatın icra kılınacağı 28 - 6 -
934 tarihine müsadif Perşembe 
saat 14 te Büroda hazır bulunması 

tebliğ makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. (127) 

Asliye Mahkemeleri ikinci Ye· 
nileme Bürosundan: 

İstanbul Tramvay Şirketi ve!<i· 

li avukat Celal Bey tarafından Şi§ 
lide Halaskar Gazi caddesinde 

210 numaralı Refah apartmanın" 

da birinci katta mukim Gaspar 

Sıdıkyan Efendi aleyhine açtığı a· 
lacak davasının yenilenmesi esna· 

sında halen ikametgahı meçhul bıJ 
lunan müddeaaleyhe ilanen tebli· 

gat ifasına karar verilmiş olduğun 
dan tettkitkatın İcra kılınacağı 
28 -6 - 934 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat 14 te Büroda 

hazır bulunması lüzumu tebliğ mı.ı 

kamına kaim olmak üzere ilan o· 
lunur. (123) 

Asliye Mahkemeleri ikinci Ye" 

nileme Bürosundan: 

- Biz Çinlilerin namusunu Avrupalıların yanında bir 
paralık edersin ha? .. Kızkardeşime öyle kepazece işler 
gördürürsün ha? ... 

Tesisatı Elektrikiye Türk ano

nim !İrketi vekili avukat Celal B· 
tarafından Şişlide operatör Raif 
B. sokağında 26 - 28 No. da Ser" 
kis Ef. aleyhine açılan alacak dıı· 
vasının yenilenmesi esnasında hıı· 
len ikametgahı meçhul bulunntl 
müddeialeyhe aanen tcb!igat icriJ 
sına karar verilmiş {l~duğuııdan tef 

kikatın icra kılınacağı 28 -- 6 .:1 

934 tarihine ro :.~!adif Perşembı 
günü saat 14 te büroda hc.-.zır b1'' 
lunması lüzumu tebliğ makamııı~ 
kaim olmak üzere ilan ohJ' 

- Fakat efendim, hemşirenizi, bizim afyonhaneye siz 
kendiniz getirdiniz .... 

Yazısı dördüncü sayfanın birinci 
ve ikinci sütunlarındadır. 

...... ::::-.:.-::::.-.::::::::::=:::::::=-.::::=::::-..::::.-::::=:es:::. ::mmııımıım:::::: ..... ._.....::==:::::.. .... =--=..-::::::=::::::::: 

'wın~~ Par~:t~ap• ~WOiti JY(Ç))Il rn. ~ıııııımıı 
nur. (122) 

Aranıyor 
Avrupa kap)ıcalarındaki bütün tesisatı haiz olarak Muhabere ve muzaaf kayıt ıı• 

sullerini bilir bir arkadaşa ihti• 

yaç vardır. r~ y en.id~ı:ıı ç11Ilm11ş'lt1111'~!~~!1~~~~~~~·~~.1 
) . . k plı'1 

(Aranıyor ışaretıne me tu 
6 

mektep sınıf 5 B. den 340 Selami. 128 
- Çengelköy Halk caddesi Oymak so
kak numara 12 de Vnsil. 129- Şirketi 
Hayriye fabrika katibi Muhiddin Bey 
oğlu Fikret. 130 - Karadeniz Ereğ • 
lisinde Avukat izzet Bey kızı Merfua. 
131 - lstanbul Balnt 53 üncü ilk mek
tep 4 A. dan 394 Cavit. 132- Bakır -
köy Cevizlik Muhasebeci sokak numa· 
ra 45 te eŞmsi Zeliha. 133 - Ankara 
erkek orta mektep 3 B. den 270 Hik • 
met. 134 - Uluköy orta mektep 3 A. 
dan 311 Kemal. 135 - Ankara posta 
kutusu 225 Kadriye Salih. 136 - Is • 
metra§n mahallesi Ulucak sokak nu • 
mara 4 Edibe. - 137 - lstanbul Ba
lat 55 inci ilk mektep 1-4 ten 146 
Mustafa. 138 - Ahmcdiye matbaası 

mürettibi Ahmet Faruk. 139 - Uskü -
dar yirm: ~ördüncü ilk mektep sınıf 

4 ten 228 Nr.cip. 140 - Kadıköy 41 in
ci illr Mektep sınıf 3 ten Vesamet Ze
İ<i. 141 - Kadıköy Bahariye caddesi 
Nail bey sokak numara 10 da Ferhat. 
142 - Fener Rum mektebi lise 2 de 
52 T<>Joros Teodoridis. 143 - Ankara 
Büyük Miilet meclisi Saatçisi Hasan 
Tabsin. 144 - Sen Jorj Avusturya Ji
seai sınıf 5 ten Jak Sebah. 145- Bey· 
oğlu 20 inci ilk mektep sınıf 3 A. dan 
99 Şakire. 

l 46 - Ge!enbevi orta mektep A 2 • 

den 53 Burhan. 147 - Gelenbevi orta 
mektep sınıf A. 2 den 580 Fuat. 148 -
Gelenbevi orta mektep sınıf A 2 den 
22 Halil Ibrahim. 149 - Çarııkapı Si· 
nekli medrese sokağı numara 7 de Is
mail. 1 150 - Beyoğlu Hamal batı 
Kurdele sokak Uncuyan apartıman 

No. 3 te Nermin Ziya. 151 - stabnul 
gümrükler baı müdürlüğü muhasebe 
kalemi memurlarından Omer Şevki. 
152 - Beyoğlu Sakızağaç Hava so • 
kak numara 2 d~ Strati Martinos. 153 
- Istanbul kız lisesinden 1290 Naci • 
ye. 154 - Koca Mustafapaıa 25 inci 
ilk mektep sınıf A. 5 ten 216 Perihan 
Osman. 155 - Birinci mektep sınıf S
ten 140 Hemıah. 156 - Kısıklı cadde
si numara 58 de Fehim Ragıp. 157 -
Kılrç Ali Eskikonak numara 59 da Sa
fiye. 158 - Usküdar Kaptanpaşa Top· 
rak sokak numara 5 te Mükrim Nuri. 
159 - Ayasofya Soğuk çeşme yokuıu 
Numara 5 te M. Nihat. 160 - Çapa tü
tün deposunda 179 Enver. 161-
Şehremini Peykhatun mahallesi Hatip 
sokak numara 2 de Zeliha. 162 - Top
kapı Cam sokak numara 33 Nimet. 
163 - Eyijp 36 ıncı ilk mektep sınıf 7-
den 599 Nejat Fuat. 164 - Beyoğlu 
d .. d.. .. "Ik kt •ınıf 3 ten 221 or uncu ı me ep " . 
S ıh. 165 E .. 36 ıncı ılk mck-u ıye. - yup 

166 tep sınıf A 2eden 19 Cemal. -

Beyoğlu ikinci Noterliğine 
Efendim, 

müracaat. Posta kutu~u No. 4 

İstanbul. 

............. m:ıı .. 1111 ........ ~ ~ugün~ü tarihle dairenizden r 
tasdı~ edılen senet mucibince. HABER 

Kıracı bulunduğum Beyoğlun • 
da Kalyoncukulluk caddesinde Akşam Postası 
175 numaralı dükkandaki müste- lSTANBUL A~51' idarehanesi: oı:: 
cirlik ve intifak haklarım ile hu KARA CAD 

dükkanda bulunan malum mikt4r Telgraf Adresi: lsTAil'BUL RABEB 

emtiayı Dimitri Koço Kostantin\- Telefon Yazı: 23872 Jdnrc: 2ıs70 
dis Efendiye 90 doksan lira bec!~I r " 
mukabilinde sattım ve tesl;m eltim ABOrtE ŞERAiTi 
ve parasını tamamt;ı: aldım ve 

kat'ı alaka eyletiim. Uaulen Haber 

gazetesi ile ilan'III rica ederim. 

Bu dükkan yanında 173 mu
kim Panayot Kostantinidis 

Panayot Yorgi (2375) 

lngiliz Hayskul kız mektebinden Ef • 
morfiye Kalaridu. 167- Bakırköy Ya
kut sokak numara 9 da Halit Fehmi • 
168 - Karagümrük Karabaı caddesi 
numara 101 Şükrü Kaya. 169 - Şeh· 

remini Türbe sokak numara 2 de Zeki. 
170 - Gedikpa§a Muropyan mektebi 
numara 189 Haçik. 171- Gedikpaıa 

Gelmiş sokak numara 2 de Vahan. 172 
(Devamı var) 

l 3 G 1% D) lıl< 
Tiirldyc: 90 260 480 870 l{rŞ· 
F.rnebl : 180 875 700 1200 

ILAl'I TARiFESi 
Ticaret illinlnnnın satırı ı:z,50 

it mi U nlar 10 lronıştur. 
~ 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neşriyat müdürü M. Gayur 

81 
8ıı'lılılı~ı yer: (VAKiT) J\fntııııo'# 
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El yazısı tahlil kupo"" 
isim • .. 


