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Japon misafirler bugün 
şehrimize geldileı 

Gazi Hz. Burnova ve 
Seferihisarı gezdi 

~ 

B.. iik Rehber Burnovada kendisini karşılıgan 
h:~a karışarak herkese ayrı ayrı iltifatta bulundu 

ı . 11 (A A ) _ Reisi- \ önünden aynlmıyan halk, hep 

Azama ve lvate mektep gemileri 
uşm. ameqdan' mulı."arebesine iştirak 

eden iki zırhlı kruvazördür 

zmır, · · . w d ·ır kıl oku 
cümhur Hazretleri sabah saat hır agız an mı_ ı şar ar ~ 
d kuzd tomobille hareket e- yarak taşkın bır h~le ~len se 

d
o k 1 a ~ c·vannda ve Seferi vinçlerini gösternnşlerdır. 
ere zmır ı B da da manzara pek 

h. ·· "nden Sıgw acık limanı- urnO\'a .. 
ısar uzen .. 1 · d' B . vanm reısı 

na kadar bir gezinti yaptılar O- goz a ıcı ı ı. uı~o 
radan avdette Burnovayı te~rif cümhur Hazretlerı tarafından 

!) d" · ı w• •• "ten halk 
ettiler ve 16,30 da lzmire avdet şereflen ın ecegını 1~ • ' 

bu, .. Tdular. Geçtikleri yerler- geçecekleri yolların ıki tarafını 
·· ·· ·· " •.. d ld . uş bekliyorlardı. Kar-bulunan Hamdiye kruvazorumuz de koyler bayraklarla ve tak- o uıın ' . .. .. .. u 

on defa top atııak suretile muka- larla süslenmiş, yüzlerinde de şıdan ot~mobıl go:ıınu~ce az~i; 
belede bulunnuttur. ıin bağlılık ve şükran duygulan azzam kitle, tasvıre 81~ d 1 

Bundan ıoıra Hamidiye kru- okunan köylüler, yollan doldur- sevinç ve saygı heyecanıy ~ a • 
vazöründen çılarılan bir muzika muştu. galandı. Ve halk tarafın an~· 
müfrezeaile efat ve deniz talebe- Sef erihisarda istikbal pek tllan çiçeklerle bütün cadde bır 
!erinden mürelkep bir deniz aske- parlak oldu. Bütün şehi~·. b~ş- an içinde bir bahçe halini aldı. 
ri müfrezeıi ıaaya yakın bir bah- tan aş~ı donatılmış, dukkan- Kendilerine de birçok buketler 
çede yer aldılar lar kapatılmış, büyük kuıtarı takdim edildi. 

Bundan sonr" bunlara iki bölük cılarını candan özliyen kadın, Otomobilden inen büyük reh-
kadar nizamiyekıt'aıı iltihak etti. erkek ve çocuk bütün Seferihi- ber kendisini kucaklamak h~e. 
Merkez kumancanı Fehmi Pata sarlılar güzergaha dizilmişti; retiylc çırpınan bu vat§m.a 
her iki kıt'a asler ve zabitanı tef- alkışlıyor, yaşa diye bağırıyor, kütlelesinin içine karıştı .ien ha· 
tit ettiler. Şimd artık Japon mi- aziz misafirlerini karşılıyorlar- rüyerek herkese ayıı ayr 
ıafirlerinin gelneleri bekleniyor· d ta bulundu. 

Lımanımıza mısatar oı-arak gelen Azama ve 
lvate kruvazörleri 

du ı. Gazi Hazretleıi halkı selam- Bazı meşguliyetlerde. • 0

S••t tam onbuçukta kalabalık d kta bı"r mt"ıddet zabit yurdun1ÇJD - lıyarak hatırlarını sor u n 
bir Japon iıtimlotu ıöründü. Bu sonra zabit yurdunu teşrif etti rahat buyurarak ayni he.> 

Geleceklerini evvelce yazdığı
z Japon bahriye tatbikat mek
i talebelerini hamil olan Aza
ve lvate iıimli Japon mektep 
ileri bu sabah saat dokuzu yir

''" Saraybun:ıundan limanı
ıırm11 vt: Oıkudt:ncçlktirı -

da ilk selam topunu attıktan istimbot karaya geleceği ıırada ler ve öğle yemeğini orada ye- tezahürat içinde BunıO\ ·fada) 

sonra Dolmabahçe sarayının he- birdenbire iıtikmıetini değittirdi. diler. Yemek esnasında yurt aynldılnr. aley 

h Ve Saraybu•:U- doiru bir gezin· 
men, emen bet kürek çekimi me· (Devam 7 nci aayıfada) T •• k ••ial-
ıafe ile geriıinde demirlemi,tir. !!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ortako·· y camii u. r mt~i~11e :Japon amiral gemiıinden atılan .,.., 

~cliaelimto unamahzakendile- lıısuı marııaının bir harıka ıclır 
at etm hen ıetmft ti 

Maarifte cezri teşkilat 
apılması kararlaştırıldı 
eçen sene açılan orta mektepler& 
den on dokuzu rnuallim azlığı 

yüzünden kapatılacaktır 
•la~;:._:J~••ısı ı ziyetini müzakere etmittir. Saat on 

betten, on dokuza kadar süren 

•kınet .... k .. u .... ın ııap Kl&fSU• 

• nde dera verirken 

An~ara, 12 (Huıuıi) -Cümhu
et alk Fırka M 1· . 

.. 11 ec 111 grupu 
un toplana k 

raı orta tedrisat va-

toplantıda Maarif Vekili Hikmet 
Bey takip edilen yeni tedris prog -
r~mları hakkında izahat vermit· 
tır. 

Bu izaha.ta göre bazı liselerin 
sınıfları indirilecek ve geçen ıe· 
ne açılan orta mekteplerden 19 u 
kapatılacak, yahut ıan'at mekte • 
)erine tahvil edilecektir. Bun:n 
sebebi muallim kadrolarındaki 
noksandır. 

Yeni tedris programlarına göre 
liseler on iki§er sınıfa iblağ edile
cekler ve orta mekteplerde hafta
lık ders ıaati yekunu 24 ü a!mıya
caktır. imtihanlar fevkalade ciddi 
cereyan edecektir. 

Vekaletin en f az\a ehem~iyet 
vereceği bir nokta d~ meılek mek
teplrinin inkit•f ve terakkiıi ola· 
caktır. 

Pi.qanko numaraları 
ikinci saqıf amızdadır 

Bugün Adnan vapurile 
Bandırmaya hareket etti

rilmesi muhtemeldir 
Amerikslı lnıul ,ehrimizde 

son ıaatlerini yafıyor. Koca milyo
ner yarın gün doiarken batka bir 
yerde olacak. Çok muhtemeldir ki 
bir daha ıehrimize gelmeıin. 

Dün Amerika viı kontoloıu 
M. Perry Kenan Beyi reımen ziya· 
ret ederek banker lnıulü tesellüm 
edeceğini bildirmittir. Müddeiu
mumi Bey henüz adliyece bu me· 
teleye ait bazı ksnuni meraıimin 
ikmal edilmediğini ileri ıürerek 
ancak itin bu kıımı bittikten tonra 
lnsulün tevkifhaneden çıkarıla
bileceğini, o zamana kadar bek
lenmesi zaruri olduğunu, esasen 
lnsulijn iadeıi idari bir mu:ımele 
olduğundan vilayetçe yapılacağını 
ve oraya müracaat edilmeıi lazım 
geldiğini kendiıine bildirmittir: 

M. Perry bunun üzerine vah 
muavini Ali Riza Beyi ziyaret et· 
mi§ ve kendiıiyle bu meıele hak• 
kında yarım s:ıat kadar görütmüt-

tür. 
( Devamı 7 nci N)'lfada ) 

Kaybolan 
=Sevgili 

Aşk, macera, kahramanlık ve 
siyaset romanı 

(Va-Nu) nun bilahare sinema 
senaryosu yapmak üzere telif 
edip hazırladığı bu cazip roma
nı, altıncı sayfamızda, hulasası 
ve dünkü nüshamızdaki bir yan
lışlıktan dolayı itizarilc beraber 

okuyunuz. 

. -·~-----------------
Cami in önündeki arsanın bina ile örtülmemesi 
ve bir park haline konulması daha münasiptir 

'lrlalCoy camllnln 
Bu sabah matbaamıza gelen 

!ayanı itimat bir zat ıehircilik v~ 
kıymetli eserlere hürmet naktaı 
nazarından çok ekmel ohm bir ha

ber verdi. 
Ortaköy camiinin mimari kıy-

meti ve zarafeti değil, YJllnız 

HABER' in 

uzaktan9örUnUfU 
lıtanbullular ve Türklerce, fakat 
bütün kıymetli mimari eserleri 
takdir edenler ve ıeyyahlarca ta-. 

nınmııtır. Bu camiin büyük kapı
sı önünde bir asra vardır. Bu ar-

(Devamı 7 nci aayıfada) 

müvezziler 
koşusu yapılıyor 

(HABER) in müvezzile; sokak kabul edilecek 16 Niaan akf&llU 

k b d Nisan avw kayıtlar nihayet bulacaktır. 
OfUIUDUD u ıene e ~ -

içinde yapılacaiını yazmıttrk· 
20 Nisan Cuma günü yapıla-

Kofuya ittirak edecek müvezzi· 
ler geçen seneki gibi iki kııma ay• 
rılacak; 14 yqınaı kadar olanlar 

Fatihten matbaamıza kadar kota· 

caklar, 14 yqından büyük olan· 

lar da matba.mızdan T akıime ka· 

cak olan bu koımanın programı 

geçen ıenenin aynıdır. Koıuya it· 
tirak edecek müvezziler, bu ak
pmdan itibaren, gazetemizin bat 
bayii Remzi Beye kaydedilmek 
için müracaat etmelidirler. dar olan mesafede müaabaka ya • 

Müracaatlar 16 Nisana kadar pacaklardır. 
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2 HABER - Akfan P ostaaı 

T ayyclre piyankosunda 
kazanan numaralar 

3537 9078 11322 
2910 16380 17397 
6392 23707 2498 
6641 4865 24973 
9192 3650 19279 

13692 19100 ı203 

3594 19180 5710 
21258 24168 5392 
23468 11152 1102 
14489 4292 13432 
3454 13818 2029 

19231 11052 20487 . 

20DOD lira kazanan 

1153 
7064 

23354 19251 19861 
9945 17647 1645 
3722 463 13761 
9123 302 6561 

2 bin L. kazananlar 

17478 
15066 16537 16293 

172 9149 20160 
10212 11393 12321 
21746 16066 10696 

1500 L. kazananlar 
16703 8718 17861 . 
4363 5682 10592 

6875 20354 21253 19450 21037 17709 
16802 22168 9665 

Bi;, lira kazananlar 11174 17232 2765 

7937 
457 

13686 
5282 

10678 
18662 
21023 
24716 
20374 
14953 
2895 

11350 

1:]724 
10147 
6596 1 

786 
9670 

16151 
6285 

17469 
2589 

10292 
11867 

6476 
14184 

20696 
16570 

5502 
16474 
8107 
2766 

13321 
21581 

273 
20363 

15311 
10360 
24934 
12303 
11546 
4174 
2743 

24246 
4503 

19768 

688 
:776 
1438 
718 

i240 
H533 
ö062 
5550 
U71 
565 

8477 
&98 
·2935 

416 
'3684 
5ÔŞ9 

{1907 
7324 
9017 
7477 
7421 

11706 

12756 
7581 

10064 
3480 
6578 
7478 

24163 
2793 

23635 
10236 
9883 
5949 

143 
22453 
8406 
4755 

20729 
5183 
8061 

17972 
19756 
13137 
1520 
2101 

12084 
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Keçiborlu kükürt 
madeni faaliyete geçti 

• 
Değirmen deresiyle Kükürt deresı 

arasında on beş kadar· tunel açılıyoı 
Keçiborlu, 10 (Hususi) - Aydın 

demiryolu üzerinde Isparta vilayetine 
merbut ve kükürdü ile iıtihar eden bu 
nahiye merkezimiz mebzul sularla ıu
Janan bağ ve bahçeleriyle her türlü la· 
bii güzelliklere maliktir. 

Heyeti vekile kararile kükürt işlet· 
rne ~mtiyazı Sümer ve lı bankalanna 
tevdi olunarak derhal faaliyete geçil
miı ve bat müdürlüğe tayin ôlunan 
kıymetli mühendislerimizden şelıap 
Beyle mühendiı lbrılhim Bey buraya 
1telerek iktısat vekaletinden ocakları 

resmen teslim alarak ite batlamııtır. 
Gece pndüz bu faaliyet devam et~ 

mekte ve Değirmen deresi ile Kükürt 
deresinden 15 kadar tonel açılmasına 

devam olanmaktadır. Yakın zamanda 
makinelerin vürüdu ile lcükürdümüz 
mCbzulen piyasaya dökülecektir. 

1 Bir taraftan da mefsuh Fransıı '4' 
ketinde alacağı olan bir çok <eıhas ~ 
kemelere mürac:mt edez:k hül~ııt 1" 
mıılar ve ıirkctın cmvahne hacıı .J~ 
ile bir kısım cıya dahil satııa bar 
mııtır. 

Kükürdün faaliyete ccçmesi dolt 
yısile ibu umana kadar pek atil du..,
bclediyemiz de faaliyete baılarnıtt"' 
Kasabanın en güı:el yerinde ulu hali' 
kann bir büstü ile süslenen parkın il 
varları ve scviyei turabiycıi de bi~ 
üzeredir. 

Bau cençler tarafından tesis ~ 
narak §absi ihtiraslar dolayııile 111" 
kapm açılmıyan bir kütüphane ile ,t' 
ldübünün tam manasile faaliyete f 
çirilmek IUımdır.. Bilhasu. çok tt1 
rübeli arkadaılann burada buJuo-' 
ıından azami iıtifade etmek icap elfl 

33 gün yerine 3 gün ki~ 
Elazizden 23 kili 

kadar uzatıldı 
Diyarıbekir hattı 

metro mesafeye 
- Nnsıl olmam oğul, dedi. Bu~ 

ra mühendisler ilk geldiği z~ 
bize: - Buraya treni getireceğiı 
dedikleri :r:aman biz İnanmadık -
aradan bir iki sene geçti.. itte (,IJ 
treni gösterdi) tren geldi. Ben ~ 
dan 25 sene evvel. 18 kit ilik bir k.ı.~ 
il~ lıtt11nhula sit....İ!tİm. O --·:- ' 
yol tam 33 gün sünnÜ§tÜ. Şimdi ıfl 

Elaziz, 5 (Hususi) - Malatya -
Diyanbekir hattının gayretli ça}ıJması 
neticesi olarak 1 Nisanda tren Yalcat 
istasyonunda düdüğünü öttürdü. 

Bu istasyon Elazize 23 kilometre
dir. Buraclan EIWı:e eynlan maku 
hattında 10, 15 Haziranda kütat resmi 
yapılacaktır. 

Yalcat istaıyonunda gördüğüm biı· 
ihtiyar köylüye tunu ıordum: 

- Köylü dayı, köyünüze tren gel
meıine memnun oldanuz mu? 

Sakalını eline alıp biraz düıündük
ten sonra: 

ı;ünde gidiliyonnuı .. 
Allah bu yolu yapanlara, yapurt' 

lara uzun uzun ömürler \i4':sin, .~ 
bir çok köylerimiz tren yiiı:ü goı1 
oğul •. 

665 13437 
11965 17884 698 10918 

1080 3069 lt513 993 

Fransa ile ltalya dost mu 
düşman mı? Elazizde kostümlü Çeşmede · yangıO 

200 iira kazananlar 
10737 4665 5850 24480 
8774 3648 22602 11854 
3411 11620 9738 

12603 
3298 

70 lira kazananlar 
6190 23034 24277 21327 
9781 1442• 1488 6699 
4161 11730 11173 16058 
4644 1876 4983 9571 

338 18687 3810 20176 
7840 11861 23360 10310 
9357 8830 22942 7812 
7709 9979 21435 '20751 

22249 12347 8907 7789 
14107 24804 20357 9537 
2397.9 10397 5551 7565 
6968 18724 24641 24643 

11083 17021 6800 18769 
9119 10996 18041 20408 
2425 3588 24194 21981 
8212 7950 4072 19588 
7209 5478 6523 

18364 6341 21060 
9862 

50 lira kazananl~r 
22041 12018 
7082 22166 

::: s2s9 4814 
6985 4787 
9138 1238 
8278 1776 

13606 12783 
7852 2388 

11950 

15139 
18119 
18326 
22337 
19147 
14830 
5636 

16446 
16902 

10149 
3204 

21295 
2067 

15745 
13908 
2373 

17378 
19259 

8508 4266 4815 7157 
6949 10879 3920 24713 
1632 1760 3049 10873 

19589 1958 1563 4569 
11314 20114 20530 21525 
17741 15850 11874 339 
4218 8416 65 17279 

17481 8272 8285 21721 
21990 22379 11160 20484 
8437 15793 16403 10577 

14998 22317 16593 23261 
10818 4210 21779 19484 
23781 679 5287 11344 
12775 12259 958 11884 
15063 3542 958 11884 

15063 3542 3740 8261 

10315 15971 5820 16986 
2142 18045 3663 9806 

14709 4405 18990 10138 
21667, 10840 10633 9146 

13807 8151 4804 24872 
2532 2532 ~ 7692 

20494 22216 23148 9398 

5501 2275 5989 24578 

12716 13667 21985 3846 

15483 20890 6367 4741 

llS91 . Ll6Z1 88ttZ 899t 
5575 11085 17003 8976 

16729 23215 24492 8490 

9287 22917 10256 10256 
23944 498 22926 24311 
7880 3724 7990 24546 

1tııtımı•11111unınııunmıınm·mmg~hllııwnıta~lllUlftllll 

HABER 
tenezzühü 124f2 

219~8 9445 
15987 21733 
17161 l\".'158 

2312 
10:'94 
'4013 

10797 Bu sene yapılacak HABER' in 
24124 deniz gezintisine ait tafsilatı ya· 
22536 J rınki nüsba'amda okayunuz. 

Hayli zamandan beridir bir çok de
ifalar olduğu ~ibi bu son günlerde de 
Fransa ile 1talya araSJndaki münaseba
ta gene dikkatle nazarlar temerküz et
miş bulunuyor. 

Acaba Fransa ile ltalya münuebatı 
ve bunun itisi ne olacaktır? 

Hus'uıile Mu1101ini'nin Avusturya 
ve Macaristanla akdettikleri son an
faşmadan sonra mevzuu bahsettiğimiz 
safha daha calibi dik'kat bir mahiyet 
arretmcktedir. 

Fransız ve ltalyan matbuatı, -bü
tün siyaset oyunlanna. rağmen,- iki 
memleket ıarasında bir samimiyet ha
vası yaratmağa çalrpıa'ktadır. 

Ezcümle ltalyanm maruf §&hıiyet
lerinden ve Musaolini'nin yakın dost
larından olan matbuat sendikası kiti· 
bi umumisi Mösyö Marinetti"nin beya
natı, az milbim değildir. 

Bu tanınmıJ muharrir diyor ki: 
"Fransaya karşı hemen bütün ltalyan 
milletinin teveccühü vardır. Buna mU.. 
nevverler sınıfının da emin dostluğu
nu ilive etmelidir. 

":Aramızda, şüphe yok iki şimdiye 
kadar bir çok anlaşmamazhklar, dar
gınlıklar, ıve gerginlikler olagelmiştir. 
Bu iki büyük devleti ayıran her şey 

saçmadır. Birleştiren taraftarsa, esaslr 
ve makuldür.,. 

ltalyan milletinin çok sevdiği şair
lerden M. Marinetti, sözünü şöyle bi
titiriyor: 

"Badema hiç bir kuvvet Fransa ile 
ltalya arasındaki .ınütekabil ahenıin e
sasını ..sarsamaz. Bu iki büyük latin 
milleti, yan yana en büyük mücadele
li devreleri ıeçirmi§ olan bu ilci kardeş 
millet ancak ıbirbirlerilc antaımak üze
re halkolunmu1lardır.,. 

Geçen günkü ıısalralenıizdc, büyük 
aevletler arasında gruplar teessüs ede
mediğini. mütemadiyen Yaklaşıp uzak
laşmalar meddü cezirler husule geldi-

bir balo verildi 
Elaziz, 5 (Hususi) _:_ Halkevi bay

ramın dördüncü günü akıarnı kostüm
lü bir balo tertip etnıiıtir. Baloya iı
tirak eden hanımlar, yerli kıyafetlerin
den dolayı çOk alluılamnıılardır. 

Baloda yapılan koıtürn müsabaka
gında Vali Beyin refikaaı Hannncfen
di birinci, müddeiumumi bey refikası 
ikinci olmuılardır. Balo sabaha 'kadar 
devam etmiıtir. 

Cemalettin 

Amele buhranı 
Urla, 10 (Huauıi) · - Urlada bele

diye reisi Kemal Beyin hinunelile Ba
lalaki mevkiinde güzel bir fidanlık te
siıine baılanmııbr. Bu yerin etrafı 
duyarla çevrilmektedir. 

Fidanlığın karımudaki büyük tar
lada da bir futbol sahası, tepeye de bit' 
mektep yapılacaktır. 

Urla 'Zirai kredi kooperatifini teftiş 
için Ziraat Bankası memurlanndan 

Çeıme, 10 (Huıusi) - Burada ,t 
velki ak111m saat sekiz buçukta tii~ 
inhiaar idaresinin anbar kııımmda 
yangın çıkmıt yalıuı: idare lcıs'!'ı wf 
tanlmııtır. 

Hadise fÖyle olmuıtur: ..J 
idarenin odacısı Mehmet ~1 

yedikten sonra idareye uiramrt 
kapıyı içeriden aürgülenmiı ıör 
iı;in ıüphelenmi! ve imdat diye J 
mıya baıtamııtır. ~ 

Bu fc:yııt üzerine jandarmalar 
dise mahalline yetiımiı ve kapı ~ 
rılk içeriye cirilmiıtir. Dairenin~ 
diYenlerine, kapı qil:lerine ve aa t 
İçerisine bol petrol dölriildüiü t~ 
c:lit"ni§tİr. 

Evrak ve bina lcıımı kurtart~ 
tır. Anbarda bir kıaım tütüı\ler de fi' 
san göriilmüıtür. , 

Hacliseye müddeiumumi vekili 
mal, jandarma kumandanı F etib ': 
ler vaziyet ctmiıler ve anbar Ntlf_J 
maru Hüseyin ve odacı Mehmet P"' 
diler zan altına almmıılardır. 

Tukikat de•am elnMlktectir· 

Hamdi Bey Plmi1tir. lkı• amele 0·· ıd:t Urlada .anele buhranı vardır. Bu- \J 
gün kahvede oturduğum bir arada J 
baiClftın birisine ameleden birisi geldi. Keçiborlu, 10 ( Huıusi) - f:" ı.1f' 
Yamı bağa gideceğiz. Fakat bugün ki gün Keçiborlu kükürt oe"ı1 
verdilini2 '60 Wruı üzerinden değil, nnda çok feci bir bu olmuı ~ 
en aıağı '10 nnış verirseniz gideriz, amele ölmü1tür. 
dediler. Uziinıün böyle dun fiatlerle Kaza §U suretle olmuıtur: ıJ 
satıldıiı bir •ırada zanlh zürra boğa- Kükürt deresinde muhtelif tal'j 
za kadar borç İçi.de olCluiu halde biz- açılarak kükürt damarlan aral'fll'I'/ 
zarur bağını iılebQek mecburiyetinde-- dır. Bu tonellerden 'bir tonel ,-lir~ 
dir. kiz metre kadar ilerlemiı ve .sai 'I 

Çünkü istinat ettifi 1'0kta budur. t:ım bir kuyu kazıbmya batlan~ıı" 
Yeter a memlekette bir lıımik tefkilile Bu kuyu henüz iki meh'e aeriııli I 
amele ücretlerinin haddi layıka indi- ken birdenbire açılmıı ve kuyu~/ 
rilmea.i çareüni bulmahclırl~. tarı fiddetle fıtkıran sur JUIM?.tl~1' I 
-111ım~ı11111111t1Mıııııı--1 -·-• :mele ile bir amele ça\lafa•U ~ 
lini yazmıştık. Işte, Italya ile F ransa- miıtir. 
da bir müddet, yekdiğerlerine karşı c- H adiseye müddeiumumililı " 
peyce soğuk davrandıktan sonra . gene cL'lliş ıımelelerin zehirli gaı:larl• 
bir yaklaşma temayülü gösteriyorlar. larak öldüklerini tespit etmit~ 



Ayak hökkında 
tefelsüf 

Son aylar zarfında, hadiselerin 
pe~;ne takılarak mütem3.diyen on
'crı ıerhe, izah1 uğrqıyorum. Ar
tık bu tarz yüzde yüz gazetecilik 
:;az1ları gına ver.'.!:. Biru da 
malayaniyatlan b:ılıaedeyim. 

Bir heykeltraı nrkadaırın var .. 
dır. Geçen gün, bana, ahbaplar
dan bir hanımın ayağını model 
ittihu ederek çalııtığını aöyled·. 
"Y bb.' N ı. ara ı . e güzel §ey •. -d. 
rh" b. ıye 
ı a ı ır vect içinde gözlerini se-
ma;ara d.ikti.- güzel bir kadm a· 
yazı, tabıatın nadir yarattığı harı• 
kalardandır ı .. ,, 

Ve, atelyeainde bulunduğumuz 
için,. h:ınımefcndiye, bu gizli tah· 
eserı ortaya çıkannaaı, nazarları· 

mıza arzetmesi için rica etti. 
Genç kadın, biraz nazlandıktan 

ve bu teşhirin aan'at namın3. oldu
ğuna dair kat'i teminat aldıktan 
sonf'.a, podösüet iskarpinleriyle 
markası "Gi 44,, çoraplarını ayak· 
larından süzdü, çıkardı. Bir çok 
ş~irlerin tetbihi mucibince ıüver· 
cın yavruıu aihi bir çift beyaz, 
mütenaaip, tırnakları kmmızı pedi
kürlü ve topukları pembe pembe 
ayak ort:ıya çıktı . Hazrrun: "Ah 
ne fevkalade, aıman ne ıedör !.,, 
diye bir müddet takdirde bulun· 
dular. 

Heykeltıraı, çalıtmaıına batla• 
dı. Bi~ de, iki üç arkadaş, zaten 
oradan ayrılmak mecburiyetinde 
oldug"'u . . k .. kt k nıuz ı~m, ıo aga çı ı . 
tenha yollarda, ağır aksak, f11tıki 
~akam YÜrüyerekten tefelaüfe 
gıri~tik. Her kafadan bir ıes çıkı· 
yordu: 

- Önle. Scy Ceddinin blt hil<'-
yeıi vardır: Bir delikanlı, yabğın
dan kalkan ıevgiliıinin, çorabım 
ayağiyle aldığını ıörerek kadın
dan ıoğur. Zira, onu, bu haliyle 
maymuna benzetmiıtir ! 

- Nerede o taıvir edilen ay:ık, 
~rede bizim gördüğümüz!. Tam 
~anaaiyle güzel bir kadın ayağı, 
ınsan azasının en güzelidir. 

içimizden biri, o zamana kadar 
hiç acı çıkarmamııtı: 

- ~ok, artık, çok ileri vardı· 
nız !. -dedi- Ne abuk sabuk ko
nuıuyoraunuz. Fikir selametiyle 
düıünsenize, kuzum! O zaman 
anlayacakaınız ki, inaan ayağı, 
bütün vücudumuzun, en çirkin, en 
minaaız Yeridir. Tenine dümen 
gibi, ileri dofru uzanmıf kemik ve 
et halib11 .. Hele fU ayak parmak
larının münasebetsizliğini göz ö
nüne getirin.. Kımıldamaktan bile 
acizdirler .• K~ük parmağı oyna
tayım derseniz, ortadaki üÇü bir
den harekete gelir .. Ne i~ yarar
lar?. Kör barsak kadar vazifeleri 
yoktur.. Fransızlar "ayak gibi 
saçma!..,, demekte ne kadar hakli 
dır .• Bir çok hayvanların ayak pal'
ınakları ağaca tırmanma, dü!ma
nı pençeleme, yeri kaznna, ilah 
vaırtalandır. 

Sun'i nakliyatın zühurun.dan 
sonra, bizimki yürüten vasıta ol
maktan bile ya va§ ya vat çıkıyor!. 
50-JOO kao gelen mahlukat için· 
~~ tabii sür'ati inaan kadar az hiç. 
~ır hayvan yoktur: Hatti daha 
UÇııkler bile bizden daha çabuk 

~'\buk ve daha çok yol gidebilir. 
u aıağdığımızın kabahati ayak 

leıt~ıtkülü:nüzdedir. 
"-1"--~k eski bir medeniyete 

ıalnp olan ve zevkleri de ha li 
11erlemiı b 1 ç· . Y 
b d

.• u unan ınlılcr, ayağın 
e ıı zevk • l""'" · 1 -ı· k' ıız ıgını anlamıı olacak· 

l.a .•· ??~ k~lıba so~n.ıp ille baş • 
b.r uıcıme t h ·ı · . - a vı ıçm aıırlarc.a 

Gümrük muhafaza melnurları üç 
lüks eşya kaçakçısı yakaladı 

Bir muhafaza memuru deniz amelesi kıyafetine girdi 
kaçakçı ile birlikte Tophaneye gitti ve Kegorka 

paketler verilirken cürmümeşhut yapıldı 
Gümrük muhafaza teıkilatı bü

yük bir lüks ef ya kap.kçıhğı mey· 
dana çıkarını§ ve Keğork, Mı· 

ğırdıç, Vaail Hristo İsminde üç ka· 
çakçı yakalamı§lır. Tevkif hadiae· 
•nnmılftftlnmmıııtanmuawwlbMmaM4sıwıınıım:auuıauınanaımM"büiınrnmnD 

Şile cinayeti maz
nunları serbest 
Bir müddet evvel bir aece Şile • 

Pendik yolu üzerinde feci bir cina· 
yet olmuf, Pcndikte ticaretle uğra· 
fan Akif ve Karakat Efendiler 
~~.led~n mal alıp araba ile Pendiğ; 

ondulderi aırada, taarruz& uğra· 
mı!lar, öldürülmütlerdi. 

. Paraya tama edilerek işlenen bu 
cana.yetin tahkikatı neticeıinde bu 
auç~ itledikleri kanaatiyle Ş:fik 
Ş.akır, Rüttü, Ali ve Safer iıimle: 
rınde bet kiti tevkif edilm· ı ş· 
l 

. ıı er, ı-

ede muhakeme kararı verilmit, 
muhakemeleri görülmek üzere Is· 
tanbula gönderilmiılerdi. 

İstanbul Ağırceza mahkemesi· 
ne verilen bu bet kiti, yüzer lira 
kefaletle ıerbeat bırakılmı§lardır. 
Muhakemeleri, kendileri mevkuf 
olmıyarak görülecektir. 

47 senelik hoca 
Bugün Erkek muallim mekte· 

binde tarih muallimi Ihsan Şerif 
beyin 67 nci yaımı kutlulamak Ü· 

zere bir müıamere verilecektir. 
lhaan Şerif Bey ayni zaraıanda ho· 
calığa intiaabının 47 nci senesini 
de idrak etmektedir. 

Yeni bir tayin 
l!tanbu] erkek liıesi fizik mu· 

•ilimi, riyaziye doktoru ve kitap 
müellifi çok kıymetli mu:ıllimler· 
den Ali Hikmet Beyin terfian ma· 
a~if vekaleti bat müf ettiıliğine ta .. 
Y~n edileceği iıtihbar edilmittir. 
~ınıdiye kadar memlekette bin· 
;r t&lebe yelİ§liren Ali Hikmet 

d~1Ye. bu aahada muvaffakıyetler 
ı erız. 

uğraşmıı durm 1 
"F k Uf ar. 

a at, hunun farkına varan 
sade onlar mı'> lnıa .dd f · • nın cı en a· 
ik bir uzvu ohn batı hakkında ni· 
ce nice aitayiı darbı meıelleriıniz . , 
varken bır de f u ayağa dair söyle-
dikleri.mize bakın: 
"- lı ayağa düıtü .• 
" A - yak takımı ... 
"Bo ynuna sarılmak, dudakla· 

rınd1n .. k d k opme nere e, ayaklarına 
apanmak, ayaklarını öpmek ne

rede? lk· ·ı · · ıncı er, ne derece alçaltı-
cı hareketler •• 
Ark.daırm hala söylenip duru· 

yordu. Fakat ben, artık, dedikleri· 
ne dikkat etmez olmuştum. Hayır, 
istediği kadar tereddi etmi:t bir 
ınnn uzvu olaun, beyaz mütena
sip, tırnaklan pedikürlü, topuklan 
pembe pebme bir kadm ayağım 
hiç te zevksiz, çirkin addetmiyo· 
mm .. Heykeltrraıın, ilhamını böy.. 
le bir modelde aramasını, aptalca, 
ahmakça bulmıyorum .. 

(Vl·rtO) 

ai ıöy)e cereyan etmiıtir: 
Gümrük mu haf aza teşkilatı öte

den beri ıehrimizin yüksek taba • 
kal:ırmdan gümrük yoliyle gir· 
miyen bazı lüks bazı eşyanın kul· 
lanıldığını görıınekteydi. Fakat 
bütün uğra§malarına rağmen, 
bunların hangi yolla dahil olduk· 
ları bir türlü anlaşılamıyordu. 

Nihayet evvelki gün limanımı· 
za gelen Romanyanın Prenses Ma· 
ria vapuru bu itin iç yüzünü mey· 
dana çıkardı. 

Vapur rıhtıma yanaıtıktan bi· 
raz ıonra vapur yağcılarından 
Vaail Hristo karaya çıkmak üzere 
salona gelmif. Vasilin vaziyetin· 
den tüphelenen muhafaza memur
lan üstünü aradıkları zaman en 
lüks cinıten olm:ık üzere on altı 
paket pudra ve yirmi altı tüp ruj 

bulunmuıtur. 
Vasil ilk önce bunları kız kar • 

detine hediye olmak üzere götür· 
düğünü ıöylemitse de biraz arkıt· 
tmldığı zaman hakikati itiraf et· 
mit ve Keğork isminde bir ada· 
mın namına kaçakçılık yaptığını 

itiraf etmiıtir. 
Bu itiraf üzerine cürmü meı

hut yapmak için bir muhafaza me· 
muru gemici kıyafetine sokulmu§, 
Vaail ile birlikte yola çıkarılmıt· 

trr. 

Vasil ile memur Keğorkun Top· 
hanedeki dükkanına gitmiılerdir. 
V uil p:ıketleri Keğorka vermİ§, 
bu esnada gemici kıyafetindeki 
memur hüviyetini belli ederek 
cürmü meıhut yapılmı§lır. Dıta· 
rıda bekliyen memurlar da içeri 
ginnitler, dükkanı arayarak lükı 
eıya, dit macunları bulmu§lardır. 

Bisiklet 4jarptı 
Hikmet isminde biri dün istin· 

yede biaikletle gezerken Samiye 
Hanıma ?rpmıt ve yualanmasına 

sebebiyet vermittir. 

Duda§ından yaralandı 
Mııır çarııaında çahıan 14 Y&J· 

larındaki Şükrü çocuğu bir ta§ al· 
mak auretile dudağından yaralı· 
yan hamal Hacı yakalanmııtır. 

Kayık4jı dövdU 

Fenerde Bafra kereste mağaza· 
sındaJÇalıp.n Antuvan Efendiyi 
dövdüğü iddia olunan kayıkçı Ca· 
fer yakalanmıştır. 

Laf atıyordu 
Tophanede oturan Ahmet oğlu 

Mehmet isminde biri kadınlara la
kırdı atmak ve şa:rkıntıhk ederken 

yakalanmııtır. 

Sabri Bey 
Tekirdağ civarında inanlı Ay· 

ğırda Posile inekhanesini tefti!~ 
giden baytar unıum müdürü Sabrı 
Bey oradan tehrimize gelmif ve 
dün Karacabey harasını teftite 

gitmiıtir. 

Vasi}, Keğork ve çırağı Mığırdıç 
yakalanarak ihtiaaa mahkemeıine 
verilmişlerdir. Yapılan tahkikatta 
Keğorkun sayılı kaçakçılardan ol· 
duğu anlatılmıştır. 
•ıwııııanuttı11ıısnıu .. mııımt11HtlllHIWIUllRIMllWJUWlllllJJ9llJUll1allM-

iktisat enstitüsü 
dün açıldı 

Üniversite Hukuk Fakültesin 
erbut iktisadi ve içtimai ilimi 

natitüsünün küpt resmi dün sa t 
§le yapılmı§lır. Hukuk fakülte i 
ekanı Tahir Bey bir nutuk ııöyl • 
ittir. Müteakıben profeaör Rus· 
s ilk konferansını venniıtir. 

Maslak faciası 
Geçenlerde Maslak yolu üzerin· 

de feci bir kaza olmuf, bir otomo· 
bille otobüı çarpmıtlar, ölenler ve 
yaralananl~r olmuf, otomobili kul· 
lanan Taraıano Efendi ile otobüı 
toförü Hakkı Efendi tevkif edil· 
mitlerdi. 

Bunlar hakkında birinci istin· 
tak idaresince yapılan tahkikat bit 
mit, tedbirsizlik, dikkatsizlik, nİ· 
zamlara l'İayetaizlik maddeıinden 
muhakeme karariyle ikisi de lstan
bul Ağırceza mahkemesine veril· 
mitlerdir. 

Muhakemelerine pek yakında 
baılanacaktır. 

Fırka askerliğinden: 
Fırka Askerlik dairesinden: 

328, 329 doğumlu kııa hizmet· 
lilerden istekli olanlar muvazzaf 

Jandarma zabitliğine ayrılacaklar· 
dır. 

Arzu edenlerin mmtıkuında 
bulundukları Askerlik Şubelerine 
müracaatları luzumu ilan olunur. . 

Veremle mücadele 
Veremle mücadele cemiyeti bü· 

tün müeaaeselere, ıenevt tahıisat 

vermek ıuretiyle cemiyete yar· 
dımda bulunan müeaaeselerin; 
isimlerini havi bir liste birer mek· 
tup göndermiş, cemiyete yardım 
etmelerini istemiştr. 

nkılip ersleri 
inkılap tarihi derslerine bugün 

de devam edilecektir. Bugünkü 
ders cümhuriyel Halk fırkası umu· 
mi katibi Recep Bey verecektir. 

Ibrahim Tali B. 
Trakyaı umumi Müf etti ti ibra· 

him Tali Bey dün Ankaradan ıeh· 
rimize ırelmiıtir. Üç güne kadar 
Edirneye gidecektir. 

f cnebi talebeler 
Romany:ı vapuriyle dün Pire· 

den ıehrimize 72 Rumen ve Yu· 

goılav talebesi gelmiıtir. Miaafir· 
U gençler tarafından kartılanmıt

ler Galata rıhtımında üniveraite· 

li gençlerimiz tarafından k1rıılan 
]ardır. 

Nahit Sırn Be)İn 
yeni kitabı 

Nahit Sırrı Beyin kitabına dair 
ne zaman bir mütalea okuıam, 

cümlelerinin uzunluğundan ve 
kendine haa bir ifade mekniyetin· 
den bahsedildiğini görürüm. Ve 
bu, bir kuıur olarak gösterilir .. 

Nahit Sırrı Bey bu tenkide kulak 
veriyor, denilebilir. Nisbeten can· 
]anıyor ve ıeçtiği mevzuun ateıine 
daha çok ve -farkında değilmit 
gibi - kendini kaptırmayı benim 
aıyor. 

''Eve düşen yıldırım,, ('"') genç 
muharrir, Nahit Sırrı Beyin bir 
gazetede tefrika edilmit büyük 
hikayesidir. Değiıen zamanlara 
rağmen eski hususiyetini pekala 
mu haf aza edebilmit bir ailenin, 
an'aneıinin yıkılıtını, tuhaf bir ha· 
Jeti ruhiyenin itlenmesini, entere
san bir kinin tezahürünü ve aüzel 
bir kızın bu ketmeket içinde he· 
yecanlı maceralarla nihayet hiç 
umulmadık bir neticede kendini 
heba editini gösteren itinayla füül· 
mü~ bir vak'a ... 

Yaşlı bir memur olan Ahmet 
Şükrü· Efendi, 17 aenedrr dargın 

olduğu kardeıinin nihaye~ ölüm 
döşeğinde vasiyetini dinliyor. Ye· 
tim kalan 18 yaıında güzel krzı
nı evine getiriyor. Kısmeti çıkıncı· 
ya kadar bakacaktır. 

Evinde, lisere ıiden bir ıenç 
oğlu, evli bir diğer büyük oflu ve 
bir gelini var .. 

Güzel kız olan amca kızı Mu
azzezin, eve bir badire getirece· 
ii daha evvelden hissolunmakta• 
dır. Nahit Sırrı Bey, gerçi bu kab
lelvuku his üzerinde fazla durmu§ 
ve neticeyi, kıımen :tJıemmiyetaiz 
ve tahminlerin çok yakınında bir 
hale getirecek bir vuzuh ve mü· 
nakaıa gafletini göster .... -'ıtir. Fa· 
kat okum:ıkta devam ettikçe, 
vak'alarm oldukça deiititi ve bil· 
hassa kıskanç gelin olan Şayeıte
ıinin aakin ve mütehammil plan
ları, bunların itlenip çıka.rıhtı, 
hayli kesif bir alakayı peıinden 
götürebilmektedir. 

Güzel kız Muazzez eve ıeHnce, 
önce Şayestenin kocuı Namık'ı 
"müphem surette,, ve senç çocuk 
Saidi enikonu çıiırdan çıkartıyor. 
Namığın karısiyle saadeti bit. 
tabi niütezelzil ve Muazzezin her 
hangi kimseyle evlenmeaine mu
manaatı da, bütün aile halkını f&• 
ıırtacnk, hacil, betbaht edecek 
kadar kuvvetlidir ... 

Nllmık babaaiyle olan hürmet 
bağını kırıyor . Karısını dövel'ek 
ve kardeıine kartı intikamcu bir 
hırs ve haaet beıliyerek devam e
den kııa hayatları sonunda, küçük 
karde§inin, onu öldürmesiyle neti· 
ct.>leniyor. Babaıı her gün biraz 
daha boyanıp değiten geliniyle 
hetbaht ve avare, yalnız kalıyor. 
Küçük oğlu on ıene hapse mah
kUın .. Ve münakaıanın mevzuu o

lan muazzez, elden ele seçmek 
suretiyle, akıbeti beliniz bİT 
ıerbest hayata kendini salıvermit 
bulunuyor. 

Nahit Sırrı Beyin yeni kitabı, 
vak'aların huduıu ve iman haya• 
tırJ mükemmelen etüt etme nokta· 
smdan ne gibi temamlamalara 
ciddi surette muhtaç olduju, hu 
küçük yerde etrafiyle izah edile • 
mez. Yalnız, çok iyi tamdıiı An· 
karanın bazı aüzel potatlanm ku
surauzea buraya aıjdırdıjm: ve 

bir iki tane çok iyi denecek ppitr 
elde edebildiğini kaydetmeden 
geçmiyelim.. Hıkmet MUnlr 

.(*). 50 kuruJ; Bilrhanettin Maıma.. 
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( HABR'ın Yılmaz Ali Beyı·n macerası hlklyelerl En iyi, en süzeJ fıkraları bize ıön· '------... ----------------.1 dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
Pratik Haqat Bilqis 

Mqbur polis hafiyesi Yılmaz Ali 
Be:yin bir kaç macerasını kitap halinde 
yazmıgtım. Birini de kıaa bir hikaye o
larak buraya nakledeyim: 

Yılmaz Ali Bey, ekseriya ar
kadatı Muıtaf a Beyle huauıi da· 
ireıinde pol:ı meıleiinin incelik
lerine d :lİr konu,uyordu. 

Oıtadın kütüphane odaıı yanın• 
da, bir de doıya hazineıi vardı. it· 
te buraya ıirmek herkea ıçın 
memnudu . Yalnız Muıtafa Bey 
doıya k11mında iıtediği evrakı 
karıttır:ıbil · rdi. 

Burada, bir de kaıa duruyordu. 
Bir ıün, Yılmaz Ali Bey, eıki 

cinayetler hakkında Muatafa Be· 
ye izahat verdikten, maceral·• 
ani :ttıktan ıonra bir de ıenet 
göstermek için kasayı açtı. için· 
den tomarla, bir yığın kağıt çıkar· 
dı. 

Bunları, hep 'birl;kte, muanm 
üzerine yığdı. Senedi arqbmıağa 
ba~ladı. 

Fak:t, bu esnada, Muitafa Be
yin nazarı, kasadaki evrak arasın· 
dan çık:nıt bir dosyaya ilitti. 

Bunu eline aldı: 
- Her ıeyiniz gayet muntazam 

yerletmit olmaıın "\ rağmen, gali
ba kaıanın içi karma karıtık, 
üıtat !.. dedi. 

N .. ' - ıçın .. 
- Zira, bakınız doıyalarm ye· 

ri burası olm'ldıiı halde, 'bir tane
ıi kuan.ızın içine ıirmi, .. 

Ali Bey, 'birdenbire bozuldu: 
- O doıyayı brak, azizim .. Sa• 

km karııtırma.. Kapat, kapat .•• 
Fakat, Muıtafa, nrı mukavva 

kapağı açmııtı bile .. 
Bir an,a, nazarlanna ıu müthit 

manzara ilitti: 
Yııa.az Ali Beyin ıeaçlik res

mi, c'lnilere-mahıuı kısımda ya • 
pı,mıf .. 

Korkmut ıibi, san kapaiı ört· 
tü: 

-A .. A .. A .. 
kendini alamadı .• 
-ıGördün mü?. 
- ..... 

demekten 

Muıtaf a, aeı çıkarmadı .. 
Ali Bey, ıizlemediii bir heye-

canla tekrarladı: 
- Gördün mü diyorum ana .. 
- Gördüm üıtat .. 
- Öyleyae, bu doıya sende, 

ebediyen bir merak olup kalacak .. 
Mad~mki reım;mi bir cani olarak 
doıyaya yap19mı' ıördün, öyley
ıe, aç, oku., .. 

Mustafa Bey, elleri titriyerek, 
arı mukaVTa kapaiı tekrar açtı. 

Şu yazıları okudu: 
Mücrimin iımi: Ali. 
Yqı: 20. 
l,lediii cürüm: Katil. 

Hamit: Ali Bey, paruına 
tamah ederek dayııı Harun Beyi 
öldürmilftü. 

- Gözlerime inanamıyorum, 

üıht .. Bu, ıiz miıiniz?. 
Ali Bey, ıülümıedi: 
- Ben oldufwn, reıimden va· 

zıh ıurette anlqılmıyor mu? .•. 
Evet, ben, bir zamanlar dayım 
Harun Beyi öldürmek töhmetiyle 
poliae verildim .. Fakat, itte, niha· 
yet, bu doıya benim elimdedir. 

Ve müıtehzl bir kahkaha attı: 
- Bu doıysyı ötekilerden ayı• 

rarak içine aaldamamdan da ca• 
nilijim anlqılmıyor mu?. Hem 
dikkat ettin mi, demin, ona el 
sürdüiün zaman, ne telif& düt-
8m. Elim ayaiım npır aapır tit• 
Ndl .. Açmamam istedim .. Bu do1-
yayı aenden, aen uiz arkadqıma 
claa Wle ..ıdamata blqbm .. 

t 

Demek, ki cidden orada yazılı ol· 
duiu ıibi katilim .. Beni tevkif et. .. 

- Aman, üıtat .. ·diye Muıtafa 
Bey, ne diyeceğini bilemiyordu.

Ali Bey, alayın~a devam et• 
ti: 

- Eier vazifene sadık, meıle
jine cidden esir bir poliuen ben· 
den !Üphelenmen lazım ıelmez ., 
mı .. 

- .... 
- Söyle .. 
- Gelir ••• 
- Öyleyse , ne duruyorsun? .. 

H 'lydi.. l,te kendime ait cinayet 
doıyaıını a91rmı,ım .. Gizlemit;ım ... 
Onu, bir teıadüf, ıenin eline ıeçir· 
di. Haydi .. Tevkif et .. 

Gülüyordu. 
Muhatabı da, onun gülmeaini 

taklit ediyorıa da, ıabte bir te
'beaıümdü bu ... 

Fakat, bereket verain, Ali Bey 
arkadaıını çok üzmeden, m ~cera· 
aını anlattı: 

- Azizim, ben, gençliği çok 
dürüıt ıeçmi! bir çocuktum .. Tah· 
ıilimi iyi yaptım .. Fakat, günün 
bir· nde feyt&n& uydum .• 

Annemle babam seyahatteydi. 
Ancak dayı1!2 lıbnbulda oturuyor
du. Ben de onun yanında miaa• 
firdim .. 

Kendiıinden ıık ıık para iıte· 
meie bati :ıdım. Zira, yirmi yatı· 
na baatıiım ıırada, bir ıenç kıza 
ifık olmuıtum.. Onunla beraber 
semıelere gidiyordum '!e bütçe • 
min müıaade etmiyeceii derece· 
de murafa ihtiyacım oluyordu. 
Şahıl aervetim varıa da, bu pa· 

ra, bab'lmda duruyordu. Babam, 
onu ite koymu,tu.. Ben, darülfü· 
nunun ıon ıımflarında bulunu • 
yordum. 

Bir ıün, ıene dayımdan yirmi 
altm kadar b:r para iıtedim, li.kin 
,iddetle reddetti: z 

- imkanı yok, vermem! -de
di. 

Bunun üzerine ben de kararımı 
Terdim: 

Onun bir albn ta'b;.kasmı aııra-

• kt ' ca ım ••• 
(Sonu yann) 

nakdi: (Hatice SUreyya) 

Millet Meclisinde 
müzakereler 

Ankara, 11 (A.A.) -B. M. M. 
Din y~nnki ruznamesine dahil 
maddeler araamda hava yolları 
devlet itletme idareıi 1933 ıeneıi 
bütçeıine on bin liralık tahıiaat 
konulmasına dair kanun ile ek· 
meklerden almac'lk reıim ve F ev· 
zipa,a - Diyarıbekir hattı illf&&'" 
tınm bitirilmesi için dört milyon 
liralık tabsiat verilmesine dair 
kanun liyihaları Tardır. 

Bundan m'lada devlet ,aruınm 
idari davalar hakkındaki aalihi· 

yetine ait te,kilib eıaıiye encüme

ni mazbatası ile bazı Tekiletlerin 
1933 bütçelerin;n muhtelif f aııl 
ve maddeleri arumda münakale 
yapılması hakkındaki kanun liyi· 
haları 'bulunmaktadır. 

Ankara, 11 (Huıuıi) - B. M. 
Mecliıinin yarınki (bupnkü) 
toplantııında birinci müzakereıi 

yapılacak itlerden biri de ekmek• 
ten alınacak reaim meaelesidir. Bu 
it üzerinde fırka pupunun kararı 
olmakla beraber re1111in una da 
tefmili için teklifler 7apılmuı 
muhtemeldir. 

leceldir. Yalnız bu fıkralann una ol-
mamur. seçme olmaıı ve okunaklı 
J'U1lma11 lizmubr. 

214 - Dünyayı yıkar 
Bir bektaıi dedeıi hamamda 

yıkanır. Çıkacağı zaman töyle bir 
dua eder. 

- Y uabbi ya bana altını, para 
ver hamamcının paraıını vereyim 
yahut bir fevkaladelik göıter de 
!Uradan ııvı,ayım. 

Teaadüf olacak o eınada bir 
hareketiarz olur hamam yıkılır bu 
arada da dede hamamdan ııvıtır 
doiru camiye ıider bir de bakar 
ki biriıi camide oturmuf. 

- Yarabbi bana bir çuval altın 
ihıan et diye dua ediyor. 

Dede bunu ittir itilmez adam· 
caiıza bir tokat atar ve: 

- Biraz evvel altmıt para için 
koca hamamı yıkan Allah ,imdi 
hiç kalkar da hem de bir çuval al
tın verir mi hiddet eder de dünya· 
yı yıkar. der. 

215 - Alakamız yok 
V aktile içkiyi yaaak etmi,ler. 

Bekri Muıtafa içmeden durama· 
mıt. Topkapı haricinde bir mezan 
açmıt ve içeriıine girerek içmeie 
ba,lamı,. Bunu görenler orada ne 
yapıyoraun demitler bizım dünya 
ile alakamız yok biz ehli kuburda
mz. cevabını vermif. 

Asüman Nedim 

216 - Aldı hava ya 
Bir ıün Amavudun biri ıeya: 

hate çıkmı,. Yolda ıiderken yere 
çökmü! bir deve görmü,. Hemen 
deveye binmit. Deve de ıırtına İn· 
aan bindiğini ıörünce ayağa kalk· 
mı,. Arnavut korkmuı ve aema· 
dan ıeçen leyleğe bağırarak: 

- H~y Hacı likl4kH, pideraen 
ıiliya ıelim aöyle anaya babayıı 
ıorarlaraa M:utazayı E~rail aldı 
havaya, derain. c:!emİf. 

Yürekten teşekkür 
Hastamın en iıtıraplı günlerin· 

de evime kadar ıelerek gerek o za· 
vallımn acılarını, ıerek ben:m e· 
lemlerimi teskin için ihtimam, ,ef • 
kat ve f edakirhjın ıon dereceıini 
ıöıtermit olan alicenap doktorla· 
rımızdan ve Y enibabçe haıtaneıi 
dahiliye mütaha1111larından F at· 
ma Şakir Hanımefendi ile verem 
mücaıclele doktorlarından ciğer 
butahklan mütahauııı Oıman 
Şevki ve ditÇi mektebi profesörle• 
rinden doktor Ziya Cemal Beye • 
f endilere nasıl tetekkür edeceğimi 
bilemiyorum. 

O.man Cemal 
mm=:~=-=-... ·=---·· ... ,~ ..... ,-,, .... .1.~·'-.... ''==u • .::ı 

·Gidilebilecek 
eğlence yerleri il 

SiNEMALAR: 
iPEK: Şeytan kı.ı 

SARAY: Şerlok Holmea 

MELEK: Kendini aıka veren kadın 

ALEMDAR: Bir gönülde iki ıevda 
TURK: Altın anyan kızlar 

• 

Hayatta ••lltaç olac:atmn a•ell ..aemab 
kolaJ'ca lfrealal• 

-18-
Nalul ve terdlme llakln •allf P.., 

Yazan: • Gayur 

Cumartesi, çarıamba günleri çılr 
Birikme - Bazı oiullar Haziran 1 vanlara "F auıse teiıne,, dedikleri 

ortasrna doiru lalllMn ayrılarak k~va- re de muaallt olur. Buna da clikkal 
mn haricinde Wr ,.erde toplanırlar. Bı.a mek lizımdır. 
iki takdirde olur: Anlarm dütmanları - Fau ... 

1 - Eier kovanın içindeki hararet ne (foı teneyi): Küçük bir 
çok fasla iıe: Bu takdirde kovanlan tir. Ditiıi ıürfelere sıda 
llir .. ntimetre aralıiı olan nflar üze- ıören bal petekleri üzerinde 
rine koymalıdır. Kovamn mevcudu he- lar. Bu hatere ekseriya zayıf 
men yerine avdet eder. ra muaallat olur ve az zamanda 

2 - Eier bu ihtiyat tedbirinin alın- petekleri ihata eder. Temmuz .. 
ma11na rajmen konnclan çekilenler lulde görülen bu felaketin önüne 
avdet etbiyorlaraa oiul çok kalabalık mek için kovan, eier çok balta ite 
olmut demektir. O vakit yeni bir ko- rit karbon ve bamızı kibriti tütı" 
vıın teıkil edecek olan oğulu bir kova- maruz bırakılır. Henüz erimiı 

na toplamak lazımdır. Bu aynlrmı ıü- petek parçalan ve çerçevelerde de 
rüleri toplamak için kovamn yakımna tütsü ile tütıülenir. 
3 ili 4 metre irtifaında direkler dikmf- Loque (Lok) : Kuluçkanın 
li ve direklerin üzerinde çalı ıüpürıe· 
leri bailamabclır. Bunu yapbktan ıon
ra gürültü ederek oiulu korkutmalı· 
dır. Bunu bazı yerde yaparlar fakat iyi 
değildir. Kümenin üzerine kül, toz ve 
su atmalıdır. Şq~n küme takım ha-
linde hazırlanmıt süpürgelerden biri 
üzerıne toplanır. Yahut civardaki bir 
ağaca gider. Kümeyi elde etmek için 
albna teı·ıine döndürülmüt bir kovan 
konur. Sonra küme ya ıilkme uıulü ile 
yahut ıüpürge ile süpürülerek kovana 
dütürülür. Küme kovana dütünce üze
rini bir bezle örterek kovam bir tepıi 
üzerine koymalı. Bezi çözmeli iki ta
rafa düıer. Kovan hali ile bırakılır. 

Erteıi günü bez üzerindeki arılar 

kovana kaçmlarak almır. Ekaeriyetfc 
muhaceret edenler kraliçeleri ile mu· 
haceret ederler. Eier böyle deiilıe ye
ni kovanda bir kargaf8)ık görülür. O 
vakit oiula ya bir kraliçe yahut kuluç
kalık vermelidir. Maamafih bu takdir
de oğul nadiren kovanda kalır. Kraliçe 
bakire olduğu zaman da böyledir. Sürü 
onu takip eder. Kraliçe ekseriya kovu. 
daa uzaklatır. 

Bal toplama11 - Bal iıtihaal mev· 
ıiminclea bir ka9 sün tvvel ....._ 
üıt k11mınr kapamalıdır. "Dadan ve 
Layenı ıiıtemi kovanlarda,, ufki olan 
kovanlarda lizım gelen çerçiveleri ila
ve etmelidir. Bal büyük bal mev ıimin 
den ancak bir kaç gün ıonra yani ol • 
ıunluğu tahakkuk ettiği zaman almma
lıdrr. Eier '111 olmadan toplanırsa 
fokrar. ilk mabıul alındıktan on iki 
ila on bet gün aonra daha az miktarda 
olan ikinci ıv.dlıul alınır. Eğer o 
sene mabıulü az verine, eğer balmu
mu bol ıözükmüyor ve orman çi
çekleri çelimıizıe bir tek ma!•1ul al
malıdır. O vakit bu mabıul ağuatoı· 
ta ve hatta eylulün ük ıünlerinde alı
nır. Bab çıkarmak için ya bir bıçak 
veyahut müteharrik hücrelerde huıu
ıi bir alet lndlamlır. Bal toplanan kap 
gayet temiz olmalı yokaa balın tadı bo
zulur. 

Bal çıkarmak için ıiin ortaaında 
anlann hemen tamamen drpn çıkbk· 
ları bir zamandan iıtifade olunur. Ko
vanda kalmıt olanlar tütsü al«i ile dı
fU"I kovulur. Adi kovanJan tütaüle
mek için kovanın •izında azot milhi· 
ne batmlrmt bez veyahut kuru ot 
yakılır. Kükürtlü fitiller hiç bir vakit 
kullamlmamalıdır. Bal toplamaaı çok 
geç yapılnaamab ve uiula kıt mevıimi 
gıdaaım toplamak zamanı bırakılmalı
dır • 

dığı bir hastalıktır. Serfeler ıi 
mr, hücrelerinden uzarlar, ve fena 
koku netrederek ölürler. Fran .. da 
haıtabim devaıı bulunamam•tbl'· 
ier bir kovan bu haıtalıia uirana 
iyiıi içinde ne varaa yakmalı, k 
formol ile yahut kibrit karbonla 
hanuzı kibrit bubarlan ile ela-.-. 
edilmelidir. 

Anlann dütmanlan anımda 
lar ve kara kurbaiaıı ıibi hayv 
da vardır. 

Bal toplandıktan aonra - Her 
ğula 12 ili 15 kiloıram bal bm.ım,-ı 
dır. · Bu onlann kıt . sıdaııdır. 
desimetre murabbaı petek üç yüz 
gram ıikletüıdedir.,, ikinci mabıul 
rak edilsin eclilmain eylulden i 
ren kovanları ziyaret ederek fakir 
vanlan bal ilave edilmeli ve her 
vaada on bet kiloıram bal temin 
meli. Kıı yaklqmca kovanlarm 
da, onları havalandırmak için kul 
lan aralık tahtalan çıkarılır. 

Fare ve emsali kemirici ha 
nn girememesi için methaller küçül 
meli, yahut ancak itçi ardann 
bileceği parmaklıklarla kapablmalıs 

•anlan aolaia kartı muhafaza • 
üıtlerino Hnuın.lan .ı.-ı ... 
Kir zamanlarında kiremit ve tah 
la metballer muhafaza edilmeli. 
nm fırtına ile aanılmamaıına 
etmeli ve bütün kıt anlan rahatta 
ralanabclır. 

Artergoskleroz 
ARTERYOSKLEROZ - API·~ 

denilen tiryanlann cidarlarında 
latnıakla beraber huıule ıelen 
deiitıne. 

Araz: Sun'i tiryanlar manzara 
iittirirler. Bu pkakta daha 
Çıkık takak tiryanı yılankavi 
kil alarak aertletir. Baıılacağı 
p.ı.-rnok 3!hnda yuvarlanır. 

Beyin tİryanlarında çapm 
bat oönmeleri ve ıöz kararmalan 
tezahür eder. AH1arda "ölü narm!lll 
dedikleri ı r kild• kendini WJi 
Parmaklardan biri ve ekseriya 
parmak soğuk, uyusuk ve 
olur. Apiı azalard.- bacaklarda 
rürken kurulma olur. Bu 
çok elemlidir. Bacak vücudu ta 
maz hale gelir. Bir müddet iı • 
ten aonra acı •eçer ve yüriiyüı 
teklini alır. 

Arteryoılderoz elueri,.. 
kalp, ıiryam epber hutalddar:mda 
rülür. O vakit bu haıtabldann • 
onun arazı da inzimam eder. 

Arteryoakleroza kartı al 
tedbirler tunlarclır: 

1 - Huaulİ bir rejim takip 
li, dana, kuzu, piliç, tavıan, yemeli 
mızı etlerden pek az yemeli • Hafif 

ASRI: Gönül tuzağı. 
SUMER: Suzan banyoda 

ŞIK: Denizaltı cehennemi 
ŞARK: Hayatı isi 
ALKAZAR: Ciciberber. 

HiLAL: Beyaz rahibe 

Kovanlann yağma edilmemesi için 
- Afuıtoata ııcak bir devre olu\". Çi
çeklerin ballan kurur. Bal toplayıcı
lar bir ıey bulamayınca diler kovan
lardan yükselen balmumu kokusuna 
-...ı.r1ar ve kovanlan butmnak iı
~~· Eier biri kovana girebilir ve 

.1 °Iın.den çıkar .. bir çok arkadaıı top
lıy ..... tekrar ıelir. Eğer hücuma ui
nyan ahı •yıl veya ökıüz ise kovan 
Y~fmaya atrar. Bunun için fÜphele
nalen ~ovalalardaJu ufullar tara11ut e
dilmelı ve~ darlattmlmalıclır. 

lıklar, ıüt ve ıütlü maddeler, 
mür etmemit peynir, yumurta, 
un, bamızı olmıyan Pİtmiı .......,, 
mitler, reçel, hamur itleri. 

2 - Biber, baharat, ürke, • 
fAUP ve iıpirto kullanmamak • 

ALEMDAR: O da bir zamanmış. 

YILDIZ: Roma atetler içinde 

MiLLi: Gülen Pariı, Vatandaı ıilS!ı 
bapn.ı 

k'IALE: (Uılrildar) incili iradın 

KEMAL BEY: Kingkona 

FERAH: Hayatı tat 
TAN: (Şitlide) Çin geceleri 

.. llAllllLIAIWWaaa;::ii•=====ili#J • ' 

Eğer yağma '-tlan:\.ıaa taarruza 
ufnyan kovam kaWın., bir mahzene 
veya karanlık bir Yere cötürmeliclir. 
O.un yerine bot lııir le~ konur. Y af 
bıralanalıcbr. Bu menimde _,_, ko-
•uılan ıitmemelerine dikkat edilir. 
Y ajmaya •inYan kovan heyecan seç. 
tikten aonra tekrar yerine konur. Eier 
hu aeler de yafma utlaraa kovanın 
yerini defittirmeli ve eaki yerini bot 
hrralanalıiclır. Bu mevıimde zayıf ko-

3 - Açık havada yapmak, ne 
niz kenarı, ne de yüluek irtifalar 
ıelmn. Sekiz ,.üz metreden fasla 
karı çdmuınwJı. Dimaii 
eli her türlü ycwpnluktan 
mutedil ıuntte elaenia ,...,....ıs. 

Sıcak ..,. ılık ıu teda.ni .. 
bir muaj ıayam tavaiyeclir. Ya 
kuru kuruya ofuıturmak ta iyi 

<Devamı var> 
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~~~~~;;....___~----.::.._:_~R-::1.Aezi~I o~lduın;m~ Şam pi yonlUğUD en zorlu 
karşılaşması - Canın pek sıkkın görünüyor. 

Hayır ola .. Bir şey mi var?. 

t - Altı aydır karım evde yok • 
tu. 

-Ey? .. 
- Her haf ta kendisine yazdı-

Fener-Beşiktaş maçı 
• •• 

senenın en mu-

ğım mektuplarda geceleri hep ev· 
de oturduğumu yazıyordum. 

him bir karşılasması olacaktı 

- Eyyy? 
- Fakat daha karımın dön-

düğü gün iş meydana çıktı .. 
- Kimmiş bu geveze adam .. 

Kim haber vermiş. 

Senenin en mühim maçı, şam
piyonluğun en zorlu karşılaşması , 

yarın yapılacak .. 

- Aff · ınızı rıca ederim f d' B' . b ~· 
d b b 

, e en ım.. ızım cgın 
var a asma ir k 

şehirde bir randevüsü 

- Haber veren yok canım e
fendim; karım kapıdan girerken 
elektrik tahsildarı da arkadan 
geldi. Baktım, sarfiyat o kadar az 

Son vaziyetlerden sonra puvan 
adetleri baş başa gelen Fener ve Be 
şiktaş takımlarının yarınki maçı, 
aşağı yukarı senenin şampiyonu· 

nu kat'i surette tayin edecek ma
hiyettedir .. 

- aza gelmesinden korkuyorum . görünüyordu ki adeta rezil oldum. Bu şeref kime nasip olacak?. 

Tiyatrocunun ~lu 
Meşhll'l' bir tiyatro oyuncusu

eO nun oğlu mektebe gidip geliyordu. 
o Evde heme h h' "'' n emen ıç çalışmı-

eY' yan, boş zamanlarını oyunla geçi-
"t' ren b w 

• • w u çocugun mektep vaziyetini 
ı.ıt• ogre~~e~ istiyen babası, bir gün 
Iıı' kendısını yanına çağırdı, ve: 

- Mektepteki mevkiin nasıl iyi 
il' mi, diye sordu. 

111r Oğlu: 

Sif - Evet babacığım, fena değil: 
~~ Sınıf k:ıpısından girince sağdaki 

sıraların ikincisinin başında oturu· 
"O' ruyorum. diye cevap verdi. 

·o-· 

ol 
ırıı· 
Ji~ 

Maznunun isteği 
Bir katil muhakeme ediliyordu. 

O gün karar okunacak hüküm bil
dirilecekti. Heyeti hakime teşekkül 
~tti .. Maznun getirildi. Müebbet 
apıs kararının okunmasından son 

ı·a hi\_lı;im sordu: 

ed'- ~-er.in ömrün oldukça hapis 
w. 

1!mene karar verdik, bir diyece
Qınız Var mı? 

.. Bugüne kadar hapis kaldığım 
~unl~rin mahkumiyet müddetin

en ındirilmesini isterim. 

Erkekler hep korkakmı? 
Delikanlı nişanlısına: 
- Sevgilim, dedi. Hepsi iyi a· 

llla., borçlarımı babana söylemiye 
Cesaretim yok. 

Kız, hu söz üzerine yüzünü 
c)it• J 

:..>uı-uşturdu, ve: 
- Aman, dedi. Bütün erkekler 

böyle midir? Hepiniz de korkak 
ati mı olursunuz. Dün gece babnm da 
il kendi hoı·çlarından sana bahsede

:o." miyeceğini söylüyordu. 
d.t 
çii~ 

rrı'~ 
yii• 

--

- işler ne alemde?. 
Terzi - Nafı'le B · ·· · 

1 . . . enım muşterı-
erım s· • 
. . ıyası adamlardır. Kendileri çe-

vırıp ya .. 
Pmasını bılıyorlar. .... 

-.., ........ -
Hediyeden ta;:ruf 

cJe' 
itİ h d-:-E velendiğiniz zaman gelen 

1"' e ıye)ere mukabelede bulunmak 
nı-4' lnecburiyetinde kalmamak icin ne 
~ Yaparsınız! -

- Yalnız evlı' 'f I çı t eri rag~ ırı-
tım. ~ 

iı .. 

ı:a:=ca - -
Bir ilan 

Bir gün gazetelerden 
bir ilan çıktı. Bunda bir 
sahibi diyoı·du ki: 

birinde 
mağaza 

"V 'l erı en para memnuniyeti 
mucip olmadığı takdirde iade edi
lecektir .11 

Müşteı-ilerden birisi memnun 
olmamıştı, Geldi, parasını geri is· 
tedi. Fakat mağaza sahibinden 
para Yerine şu cevabı aldı: 

- llanı dikkatıı· k o umamışsı-
nız. Ben parayı aldığımdan dolayı 
memnunum. 

Hizmetçinin kocası 
Dört beş tane iri yarı hizmetçi 

hem merdivenlerini siliyorlar, hem 
de konuşuyorlardı: 

Biı· tanesi ötekine sordu: 

- Aman hemşire bu kolundaki 
çürükleı· ne böyle? . 

- Kocamın ne haşin olduğunu 
bilirsin ya, dün akşam beni döv· 
meğe kalkıştı. 

- Kendisini ne diye hapis et
tirmiyorsun .. 

- Şimdi h~tanede ayol.. -

- Oh, oh, oh, Allahım, ne bahtiyar
lık .. Vergi kağıtlarımı çalmışlar •• 

- Saatiniz bozuk.. Ben daha Fenere mi; yoksa son haf taya ka-
f azla yaktım deseydin.. dar bu işi kazanmış gibi zannedi· 

- Dedim. len Beşiktaşa mı?!.. 

- Ne oldu? Bunu şimdilik kestirmek imkan-
- Olacağı yok, eski aylarda, sızdır. 

yakdığım sarfiyatı ödedim. Beşiktaş takımında, bir çok o -
- Saatiniz bozuk mu iıniş? yuncuların sakat sakat oynaması, 
- Bilmem: "Hakkınız var e- ve Nazımın da hastanede yatacak 

fendim, saatiniz bozuk değiştire- kadar hasta olması, siyah beyazlı-
ceğiz., dediler. ları büyük bir zaafa: uğratmıştır. 

_. - son maçlarını ancak sarfettikleri 

- Yüzüme öyle dik dik ne bakıyor~ 
sun be adam . . şimdi tekmeyi yersen, 
aklın ba§rna gelir . • . 

-- -__ .., 

Çocuk ve ev sahibi 
Evin küçük çocuğu, annesile 

babasının ev sahibi hakkında ne 
düşündüklerini bilirdi. Bir gün an
nesi, babası evde yokken ev sahi
bi geldi. Çocuk kapıyı açtı: 

- Evde yoklar, dedi. Önümüz· 
deki Cuma günü gelseniz iyi olur! 

- Neden Cuma günü yavrum? 
- Çünkü Perşembe günü biz 

gece yahsınaı misafirliğe gidiyoruz 

da. 

Gemi raporu 
Geminin defterine yevmi ra

porları nöbetle bir gün birinciye, 
bir ikinci kaptan yazardı. Bir gün 
•birinci kaptan §U cümleyi yazdı: 

"Bugün ikinci kaptan sarhoş· 
tu.,, 

Ertesi gün ikinci kaptan aynı 
deftere şu cümleyi kaydetti: 

"Bugün birinci kaptan ayıktı.,, 

büyük enerji ve sarsılmayan iman 
ları ile kazanmakta olan Beşiktaş· 
lılar, geçen hafta Vefaya beklen· 
miyen bir anda yeniliverdiler. Bu 
hafta ne yapacaklar? !. Burası kes
tirilemez, fakat herhalde Beş:ktaş 
için yegane çıkar yol, ancak, bu 
maçta ta canlarını dişlerine tak
mak ve kuvvetli rakibi karşısında 
elinden gelen varlığı sarfetmektir. 

Fen ere gelince; Fenerin eksik 
ve genç takımı, yaptığı bütün maç 
larda, gösterdiği büyük ve güz'el 
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muvaff akıyetlerle, herkesin tak-
dirini kazanmıştır. 

Genç sarı lacivertliler için en 
mühim bir imtihan yarınki Beşik
taş maçı olacaktır. 

İlk devrede ağabeylerinin mağ· 
lup olduğu bir rakibi, yenmek bu
gün bu rakip biraz zayıflamış bile 
bulunsa Fener bahçeliler için unu· 
tulmaz bir şeref olacaktır. 

Bilhassa bu maçın neticesinin a· 
ş.ağı yukarı lstabul şampiyonunu 

tayin edeceği de düşünülürse, ya
rın kazanılacak bir galebenin e• 
hemmiyeti anlaşılır ... 

Yarınki maç için şimdiden faz· 
la biı- fikir yürütmek her halde 
doğru olmıyacaktır. 

Yalnız; galebenin herhalde a • 
kıllı başlı oymyacak ve sinirlerine 
hakim bulunacak takım ta kalaca
ğına; büyük bir itimatla inanmak 
.doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Galatasaray .. Istanbu1spor 
Yarın Taksimde yapılacak Ga

latasaray - lstanbulspor maçı da 
çok mühimdir. 

Şampiyonluğun kuvvetli nam· 
zetlerindeıı gibi görünürken, ge -
çen hafta Beykoza yenilmesile bu 
ihtimallerden oldukça uzakla!jan 
Galatasaraym, F enerbahçe gibi 
yeni ve genç takımı, yarın da Js
tanbulsporla kar~ılaşacaktır. 

Geçen haf ta bozuk bir oyun 
oynıyan Galatasaray takımında, 
bu hafta ihtimal eıı mühim oyun -
culardan birisi de yer alamamak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

- : ~. ~:de ne oldu Allah aşkına boy l~? 
- Butun kabahat mimarda Ol ·· .. .. 

İstanbulspora gelince, hazan 
fevkalade hazan, bozuk oynıyan 
bu takım yarın nasıl bir oyun gös
terebilecektir. Bu ancak sahada 

· • çu sunu alırken sarhoşmu~ • • 

belli olur .. Fakat herhalde hem 
Galatasarayın hem de lstanbul
sporun bu maçta güzel bir oyun 
oynamak ihtimalleri çok fazla· 
dır. 

Bu takdirde oyun çok çetin 
olacak ve netice az bir farkla, 
daha fazla çalışan veya taliin lılt· 
funa uğrıyan takımın lehinde bi • 
tecektir. 

Fakat ikibraftan birisinin, ra· 
kibinin oyununu kabul etmesi ve 
bozuk oynıyarak ağır bir mağlu
biyete uğraması da, bu maç ıçın 
beklenmiyen bir hadise değildir. 

izzet Muhittin 

Program 
İstanbul Futbol heyeti riyase

tinden: 

13 - 4 - 934 Cuma günü ya• 
pılacak mıntaka birincilik müsa• 
baka]arı şunlardır: 

1 - Taksim stadında: Saha ko• 
miseri Muslih Bey. 

İstanbulspor - Galatasaray B. 
takımları saat 12,30 hakem Halit 
Galip Bey. Hilal - Altınordu 1 
nci takımları saat 14,15 hakem İz· 
zet Muhittin Bey. lstanbulspor -
Galatasaı·ay 1 nci takımları &aat 
16 hakem Rüştü Bev. 

• ,,."(, .. O ili-\ S5ll'flll ! 

2 - Fenerbahçe stlrdnıda~ı:sa•' ..... 
ha komiseri Necmi Bey. 

ta· F enerbahçe - Beşiktaş B. 
kımlan saat 12 hakem Adn::ln B. 
Eyüp - Kasımpaşa 1 nci takımla· 
rı saat 13,45 hakem Cafer Bey. 
F enerbahçe - Beşiktaş 1 nci ta· 
kıınları saat 15 30 hakem Sadi B. 

1 • 

3 - Beşiktaş (Şeref) stadında: 
Saha komiseri Salahattin Bey. Hi· 
lal - Altınoı·du B. takımları saat 
9 hakem Halit İbrahim Bey. Beşik· 
taş - Jstanbulspor Genç takımla· 
rı saat 10,15 hakem Şazi Bey. Fe· 
neryılmaz - Ortaköy 1 nci takım· 
lan saat 11,30 hakem Şükrü Bey. 
Karagümrük-Sumcr 1 nci takım· 
lan saat 13,15 hakem Kemal Ha· 
Jim Bey. Bakırköy - Türkgücü 1 
nci takımları saat 15 hakem Ke
mal Halim Bey. 

Herek ede spor har ek eti 
Hcreke, (Hususi) - Sporun her 

şubesinde tarakki ve faaliyet gösteren 
Hercke idman yurdunun ayrıca bir 
voleybol takımı vardır. 

Muntazam çalışan bu takrmda fut
bol takımı gibi bir varlık göstereceği 
muhakkaktır. Son zamanda Herek~ 
1 dm an yuı du mensuplarını sevindiren 

· bir hadise olmu§tur. latanbul sporcu• 
Jarının e::rsını çok iyi bildikleri ıaha· 
sızlık Hereke arkadaşlanmı da düşün
dürüyordu. Fabrikanın kıymetli ve 
genç ınüdiirü Reşat Bey bu derde çare 
bulmuf ve sporcuların kendisi hakkın
da ötedenberi beslediği saygıları bir 
l<at daha arttırmıştır . 

Reşat Bey her vesile ile Hereke 
1 dman yurdunu himaye etmekte ve 
muhitte sporun tarakkiıine manen ve 
maddeten yardım etmektedir. Büyük• 
lerinden himaye gören sporcular faali· 
yetlerini bir kat daha arttırarak mınta
ka birinciliğini Herekeye getirmek için 
canla ba§la çalışmaktadırlar. Kendile
rine muvaffakiyetler diler ve Retat 
Beyin himmetini §Ükranla karııları~ 
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Her ı:,.,aklu malafazdur Tefrika:. 3~ 
G~en kısımların hullsası 

Mütarelie'idd tonra Istanbtılda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vlft'tft. Butlltit' yotulmadan, bıkmadan 
mUtetnadlyen çahpyorlardı. · Leyhte 
çalıpnlardan bir ırupun içlerine aldık
tan t\hami ismindeki genç Galatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mitti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiii Fatma Nüshetle aralarında bir ae
Vifllle U)'8nıyordu. Diğer taraftan bu 
a'riıif gene bir gürt matUm olan yerle
rfttde t'«Sptartmı,ıat ve aldıktan ıapor
lam o~ı. 

Okunan yirmi kilsur rapor içinde 
bir tanesi Fatma Nüzhete aitti. Onun 
btı' calbı o1dufut\dan bahftdiyordu. 
Bu ra~ dıelllltl1yetli gördüler ve 
taltldlre Jrarar verdiler. 

Ilhami çoculrluğunu tanıdığı Fat
ma Nüzlietle çok alakadar oluyor ve 
heMen her giln kendisini ziyaret edi
yordu. GeM bCSyte bir günde uzun u
zun konuıtular. Fatma Nüshet hemen 
hemen bütün İtf-1 lnıV'fetl~ Amirleri
ni tanıdığını 1Öyl61or ve k~ ile a
ükası olmadığını anlatıyordu. 

Uhaminin kaptan Benete dair 
Farm.-dan atrendilderi vardı. 
Bdit 6 vuıta ile Kaptan Ben et' e 
hul61e çalıpbilecekti. Bunu dü
tiiHrelt> 

- Söz vermeden evvel, mev· 
zu hakkında asıcıil malUıaatnn 
olması lazım gelir. Bu kadm kim~ 
mit ı .Ne ribi metelelerle . ....... 
yol'IDut? Nerede huhm.,••Uf• 
Kimlerle konutuyol'lllllft ._.r 
hakkında ban:tt lw.ller Teııir1e11H: 
son sözümü töyliyebilirim. 

- Maalesef bu kadm liaklonda 
vazıh malumatımız yok. Bize &u 
haberi veren muhlMr bile onunla 
temas imkanını bulamamıı "f'e teo 

kip f....atım elde ecl..._iftlır. 
Şi•di ltu iti yapnil .. ek kalaili
yene, eenin s"ti iM. aırkaclq ,an
yoruz. Hunu ancak sen yapıwbilir

sin. Bu kadın için bizdeki malu· 
mat şunlardan ibaret: Güzel ve 
genç bir kadınını§. Fransızca ve 
lngilizceyi kendi ana din kadar 
1fttikemmet' konutuyormuf. Alınan 
haataneai cinnncfa obırdujunu 
öirendik. Mecır Hey'le allkası 
fazla imİf. Ekseriya ondan emir 
alırmış. Bir çok yüksek Türk aile
lerile hazan mualfmıe, bazan ıa
zeteci gibi temasta bulunarak En • 
telHcenı serviı'e yardımda lrufu· 
nuyormuf. 

Geçen lh•11nlann hala•ası 1 aandacak ve zavalh clelikalınıa 1 çek mahir -bir çapkmdrr. Sen 
Esirci Ali Baba, Kafkaıyadan getir- hayatı ba yüzden tehlikeye düte- inandın, öyle mi? 

dili bir ıUrü kızdan, SUleyman pqaya, cekti. _,. Rüstem, imam efendi ile 
birini fJile hfadirllDelllifti. hbt pe- RilW., Dten, .. ay memup· nim yammda görüttü Ayol .• 
tin• ~ bin altına mukabil, Kaf- ıarmctaa ~iyordu. Rutyaya ıit- Cuma ıeceai niılrAhımıa kıyıl 
lcaaya valilinin ptoeundaki mutena ı•r· • 
kes dilberini kaçıracaizıu · vaadetmit- mı,. lıazırlUllDJfb. • .Arbk IMttaz • tı. 
tir. Zamaı, Sultan Mecit nmamdır. elan hu •esile ile pmileri arqtır· - O halde tam -..aktinde 1 
(Esir ticareti) Avrupac!a yapılan bir ma tedbiri ele bllanq olacaktı. mifim .. 
kongrede menedRmlttir. Fakat eaird Rüttem bu llorka ile derhal Ru .. 
Ali baba, her tehlikeye ratmen bulu- pdecek .. -Kimbilir?- Bel
:ıı, birçok difer kızlarla birlikte R~ ~:hiç clinmiyecelıti. 
yadan. !Manbula kaçıracak .. Ancak bır • • ka 
korkwıu yar: Çar Nikola... Süleyman Patanm canyeaı, • 

Ali Babll, Xumkapıdaki mahzenin- çınna 1Uçunu Rüıtemin sırtına yük 
deki sakh esir kızlan hadım bir deH- lemekten ba9ka neı yapabilirdi? 
bnlıyat ln:aı.tılrtan :ıonra Keflı:Hyaya Kahyaya: 
gidiyor. N 1 L-- ld "' b"I • ~-..ıı- d t='-~- w '-- '- - uı ~ın ıınnı ı mıyo-

.ıııı&Qlua • .._ ..... er .. t, soa genç- • 
ken, Esirci Ali Bahanın hıyanetine ui- nım, de~t. O 88Ce p...._ ~. ~ • 
raııuttır. Genç, bundan intikam alma- zamankınden fazla tM'&P ıçırmıt· 
yı diitünUyor. ti. Kendimde değiJdim .. Pencere • 

Araba H8"tm iskelesine dofru nin önünde otururkf'!aı, kuvvetli bir 
ilerliyordu. el beni birdenbire bahçeye çekti .. 

Süle)'lllan Pqanm Kihyaaı rü· Batım dönüyordu .. Korkudan ba • 
lerek ..-du: yılmıfım. Ertesi sabah kendimi bu 

- Şu çapkın .Rüatem aeni naaıl evde buldum. · 
kaçırdı?' .. Anlat bakaJ'llD bana!.. Kahya başmı salladı: 

Genç kız, kendisinin Rüıtem ta· - Vay çapkm yay.. Alacalı 

. . 
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Aradan bir ay ıeçti .. 
Şimdi Ruayadayız. 

Ali b.ba, Tiflne ıelclili 
denberi, Süleyman Pqaya va 
tiii F atmama pefinde kotuyor 

Esirci Ali baba, Fatmayı k 
kolay elde edemiyeceğini 
b. Fatma Tiflis n.lisinin e 
yatıp kalkıyor, Ye bir mualliJD 
rafından yetqtiriliyonl11. 

Fatmanın ıöz kMDafbran 
zelliii clillere destan ol11111ttu. F 
ma hafWla bir defa lriliaeye 
rülüyor, kendisine hiristiyanlık 
kin ediliyordu. 

Ali baba Tifliae ıeldiii ·· 
beri F atm.,.ı ancak ıbir puar 
nü uzaktan görebilmifti. F 

rafmc:lan bçınltfıtr kanaati mev· olsun onun. Pqa Efendimizin naz· 
cut oldaiwm anlayınca, papya lı gülüne, diken ıibi nenlen mu· 
fazla bt.ap Yermekten kurtulaca- sallat 0111111!? ! .. 

haftanm diler sünlerini 
Harem iskelesine yaklqmıt • tatoaaDtla den okumak, 

lmı dütünerek MYiaiyordu. Fakat, 
Süleyman Pata t.a hmatle yqa· 
dıkça Riilltemia mnldi fena halde lardı. öp•m•le reçiriyOl'cha. - Kaptan Benet'le bir vasıta 

ile samimi miwebet temin etme
ie muvaUak olaltileceiimi zanne
diyorum. 

- Bu kadınm adı ne Mehmet? t-==---------==== Pqanın kahyası tekrar sordu: Fatmanın nihayet altı ay 
- Peki .. Soma ne oldu? p t b ·· d ·ı w• •• 

- B•n• becerebilirsen çok iyi 
olur. Kaptan Senet bugün, en mü
hbn phaiyetleFde• Liridir. Saray• 
16 ı...en lıemea ~-- allkaaı o
lan adamdır. Onunla, Arapyan 

" ıilıiiı vasit~11fe mi temasa geçe
celuin .. 

- ffllJll'. Daha ufka •tt •aaı· 
ta.. V aaıta11 ancak manffak ol· 
duban 90lll'a llyliyebiltrlm. 

Meıu..tBeyı .._ ** ...... diye kal'!rladı. 
Bir ·- miti de 1111tulaT. Meta • 

IMt ~ tlefterbae tekrar söz pz· 
dW. VeyaryqMrseale: 

- Bundan laatka, dedi. Sen
dea iAecliiimiz ve ancaık senin 
yapabileceiine kani oldutumuz 
bir mesele daha •ar. 

- ••1W"Unn 
- Malmirlerimizden birisi bi-

ze, 7eni bir lcadm c:aauNDdan ha· 
ber verdi. 8unu .takip etmek li· 
ZJDI, Wla una, tna lladm, dai• 
ma 1ükaek ailelerle temaıta imit. 
Emirlerini, hep lngilizlerden alır· 
mıf. Nasıl yapabilecek misin? 

Tefrika: Ho. 2 

- Fatma Nüaılaet! 

Hlaami bir an için.le ne lixliy .. 
ceğini, ne yapaıcajını bilmiyea Wr 
adem halinde durclu. YWlii MpAl'I 

keıilnritti. Mehmet Bey bu ara 
yere ı..-.tsıa ifilt lllwnıııi•in du
rakhfmı hiısetmemif, oman ani 
tahavvülünün farkına Tarmam.pı. 

llhımi, hiç bir f8Y IÖ7lemi1•· 
du. Şqkın bir haldeydi. 

Mehmet Bey: 
- E .. Ne diyeceluin llbami, di· 

yere baktıiı için llhamiainclu· 
Nuıl bu iti betaFabilecek miıin? 
- ..... 
- Söykaene iki tözüm. 
IHıami: 

- Ne söyliyeyim. diye kellele
di. 

- Bu iti üatiiue ala\tilecek mi
sin? 

- Biraz mü~aade et te tlütii· 
neybn .. 

-Hayhay .. 
llbami Fatma Nüzhetten hiç 

böyle bir ıey beklemiyordu. Meh· 
met Beyin kendisine verdiii bu 
haber, kendisini yı)dmmla vurul· 

Her llakkı ntallfuadul' 

Aık, macera, kahramanlık ve aigaset romanı 
na1c111 : < vı • no ) 

itizar: Dütıkü tefrikada, ilk ıftirberi Muammerle- beraberdir. 

cümlel~rdeki Muhsin Raşit ismi Son harp •nalDMla, nipnlra Fe 
tertip hatası olarak Memi§ Raşit ha pek aakh Wr tanda almlftl. 8iaina 
sureUftdıe ~ldığı için taahih ve ordu kuat.yı Y.............._ ttlatıt- al· 
ittllr edtriz. dığı zaman, Mwh.U. Rafit, kendi m. 
DUnkU tefrllcaıttn ltllaaası nin enkazı altuıda, tanıamaz bir bale 

IMlle yakın bil7tik bir Btlba tch- ıetirilmit bir kaç kadın c:eaecli ıön-
riltde, Ttirk 1efareti tarafından miMk rek, içlerinden bir tanesini, elbl...m. 
..,efillt bir balo ftriliyor. Mulalİft Ra- babralc, nİfllalNı olanıll tefhiı ....... fil.., -..ın diplomat, iki ctindür ömriinün IOftuna kadar - ... 

ltleM llftdü.J\gahtbğı için odastnd4 feıini ihtar etlİa .tiye de, lafla ....... 
.... ..... ....... biliyor. Çanfum• yalnız fU iki ke1İme7İ kazıtauth: "Ja• dm--..... twrfnc1e "intiktmıftıt U• tibmsm u.....,,ı_ 
•-... ..... ~ olan bir metar KimWlir, aplrcla neler oı.,orn-
... zlls ..,.,., !fDll mWde1ede ni· Balo. Mitin bmn1 ahmfb.. Mutilli, ton 

~ IP«iharı fei- autette ka:ybetmit pe1al11ierden •• MÇIJOrcN. 
olan Jrulııfn Rafit"İn unutamadığı bir Birdenbire, cazbant durdu. Aık• 
t1iaram, fardır. Şı' anda, Muhsin, e- ri orkestra, bir mart~ bqlacls: 

muta d&nclirmU. ditünemiJecek e ers urga son en eceıı IO 
bir laale l'lirmitti. Hel'te'Jc:len ev· (Kırmızı Yakut) ıözlerini süze- niyordu .. Fatma Tiflisten Pe 
Yel llua .-.. ihtiJacmda idi. rek güldü: bursa ıidecek olursa, Ali ba 
lirdeüire: - Sonra ne mi oldu?! Hiç ... onu bir.daha görmesine Te b 

- Arlık blkalnn Mehmet, de· Konaktan aynldığım gündenberi sına imkin kalımyacaktı. 
eli, Bu mnele etrafında yarın bir burada oturuyorum. Esirci Ali baba, o aüne ka 
yerde huJutuP bnufalmı. Fikrimi Rüetw ~leri ••de mi kalı· konaklardan ve çiftliklerden 

Yordu? '-- k t y· · yann elylerim. 1 JUZ açırmamıı ı. ırmı 

Mehmet Bey: · . - Elbette.. Nenle kalacak? Rusyadan latanbula Çerkea 
_ Zaran ,.,ıc. Yarın söyle .. Fa· - Aman Aluhnn ! .. Pqa efen• Gürcü dilberi tqıyordu. Fa 

kat seninle daha konupcalan ba· elimiz duymasın .. Yüreiine iner. ela Tifliaten lstanbula kaç 
u me1ılller ftl'. Peki .. Bir odada mı?.. için her türlü tehlikeyi ıöze 

_ HZ11ıiai yana koauflDa~m Genç kız, klhyanm sözünü kes· tı. 
rica etlerim. ti: Esirci Ali baba bu iti yalnıı 

Jllaminha aceleci hali, Melnnet - Canım aiacılnn ! Sen de pek ra için yapmıyordu. Bu, eıirci 
Beyin nuan diı• l&illi c:elbetmek· ili bilirsin ki, Riietem ıibi ayrı bir zevk meaeleaiydi. o, 
tıea... ....... çapkın bir delikanb, Mnimk . sibi tehirden diler !fllaire bir lua 

_ Sea 'birdmbire batkauflm afzı burnu yerinde bir ızı kaçı· dıiı aman 0 kadar ~ n 
111•..t, diJ• -c1u. rır Te bir eve kapar da ayrı oda· dirilir ve gençletirdi ki .. O 

_ H.,., bayır .. Hiç bir te- ela yatmuya ! .. Elbette bir odada.. ona dünyayı ftl'Hler sözü 
fİ18 ,-. Yabus IUt on bir baçwk- Ve 'bir yatakta yattık... mezdi. 
ta sözüm vardı. Saatte bu zaDIWt Sül9J1D&D Paf&llln kibyaıı ku- Fakat, Fatma, Ali ~ı 
aa yaklqıyor. laklannı tıkadı: r diifündürii,.,rcha. F•ı•am., 

- O bqb .. Pek lll. Suı... bqka bir im satın alıp: 
Beraberce putahaneden çıktı· - A.. Neclea ıuaayım 7 O benim - itte pqam, Fatmayı 

lar. Mehmet Bey ertesi ltinü fi. le eTleııecekti. Buıiba aıme.iaden 
hamiye. ıelecek ve Ul1lll uzun ko- para aJmaia ıitmqti. 
au~lardı. -Hqdi canım. O, tenia .... lla 

anaamarp... 
Ve, Mllerı 
- Zftoı .. Zitot. Zito v ...... .,._ 
c-. ............. amı lındu-

clan çıbnhfı ikinci bir ........ ~-
du: 

lh, ille .... Mil _.., s6aet ..... 
hir .... lmm ...-, .... On iki .... 
dir hl& ..... ilik lı in .. temini •· 
nahı• ı 1 lı F..._ 

"Zlee v.; ıhı ... ,. bairid.iı 
..,....., Muhlilıılll •• ! ... resim as ela· 
ha yen dii111•1L 

Biria. Wr ...,_ ı ... i •ı, Wr Türk 
...... ..... ..... ....... iJıa'U, 
dnı.tler .. , ... il 1 uk misa• 
km ..-... bu ........ ..Udili-
ni, ......,., V.ı ı ....... Wr lutra reisi..,... .............. .-tbi. 

Oaiinleki ......., ...... Falww 
fotosnfı, oma. ı. ......... " 
aa:rt.- ,a.11•11 .a ..._ -
eYVelld il ı •• ._ iteıal _......_ 
sö• ..... 

...... ? ,..... .......... 

ummri -......aa ... il • lal 
&üabütüta o .. ki _....Janta andı. Aai .. ,... . 
ftir ... qıW 9N!P9lti.a 
Sanki lalı ~ Jerlerincle-

CIDI, _.ı: 
mi di,. ...... ,... ... ,. .. u, siM, eDe-

dalalan h&yle kafese koj ... kta 

nna ıöi ·· e ve oy 
yede ıezclirdi. 

P....Jduma Wa1ı bef• ,.a.p, 
kah .,..li ile &aimm eteld.i det· 
diii için badini topladı. 

Muammer, haait bir köylü olmakla 
._..._, Mahtia Ratidia •eçirdiii laaa 
buhnm .-,.aı1ı _._. pİfmİft incel
mi,ti. 

'Biraz hisün, bir çok ta telkat ifa
.. eden bir taTll'la lenf dilomata yak
... b. Aralanndaki ...... 91wileai.i Wr 
1-- anutımra kıa.ıai llMSUn .W.. ._ - M..-. Rafİdİa lautalandıjı 
........ npbp Pi - akraba mu· 
hablletiıe, oaan cımunnu okpch: 

- ~ ... -- dedi. fU reaimJeri masama..._-..: Ben odanı topla
run ... Bir ......... ...._ Eski sinleri 
•itüame- ANı • d5 c.ç wmn... 
A11ptır ... 

Ve tan btu .... htikw ........ 

11111 kendi ~·· çıkarıp, :aı-- ... ........ d--. ....... 
Wr•,.llDe~.-.aa.ıa wdla 
fraima llıldı. 

Milel ... lııir -- ,.... ıit.i, o-..., ............ çmUr•. KaPıYı k.a-
..... M....... merdivenleri birlikte in
diler. 

dim .• 
Diyerek, Süleyman Pqayı 

dıramazdı. 

blal.lıkb. 
SManMda, ...... ...... ., 

lunu,_a. Bir eaeJete acl.m 
ıümü talaurM ..,... söz 
Bura11 da k.alalwlıkb. A..-.. ka 
çık kapılarclaa, ılık - -. • 
likte, ... cak arif b ........... 
siJinmit erblder ciriP ÇllQordu
lonun bir luınn davetlileri de " 
nerlerle, kuvvetli ampullft 
blmıt olan sefaret bahçesinde, .
ncla eileniyordu. 

Muammer, efencliainin YUlllltl"" 
sulla ıilindi. Onan tabiatlerilıl 
cunun içi sibi ezbere öfreamiıtl. 

MlllaaiaRa;iılia....._ 

bu yeni muhitle oyalandritm 
Artık kencliaine ihtiyacı 
0.-. ~ .. ,....,.,. ....... 
... nahak,.... bl•Mc . 
• yoktu. BİnlıenaleJ'b, wwwcd 
~ yamndüi ıütanlanlma 
........... pıkildi. MitevuİUll ..,.. ..... 

Fakat, birin aonra, diJdsatİ, 
rinden ziyade kulaldanna t 

(Deftllll 
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Çocuk 
Kilisenin bahçesine iltica Sahifesi bilmecesinde he-

diye kazananların listesi 

Dilenciler arasında. 

dan başka Çare Yoktu Sidyakis, 113 - Kollej Sent Janclark 
muf 3 ten 386 Kazım, 114 - Kara· 
aiimrük Karabat cadde numara 101 
Şükrü Kaya, 115 - Karagümrükte 
Molla Selahattin, 116 - Kadırga KB· 
dırga sokak numara 17 Hakkı Selim, 
117 - Darünafaka sımf 7 den 240 
Adnan Atalay, 118 - Betiktat 18 İn• 
ci ilk mektep sınıf 3 ten 260 Mustafa 
Kemal, 119 - 44 üncü ilk mektep 
uıuf S B ~en 366 Koço, 120 - Gazi 
Osman pafa orta mektep 4 • 1 den 129 
Emcet Mahmut, 121 - htanbul erkek 
lisesi B 2 den 819 Mustafa Ragıp, 122 
- Vefa liseıi B 4 ten 662 Vaafi, 123 

Swcak kötesine varınca tabana 
kuvvet kaçtnn.. Arkamdaki ıü· 
rültüyü ıormaym .. Hem kOfUyor, 
hem arkama bakıyordum.. Ar
kamdan poliı efendi ve onun ar· 
kuındm tekmil mahalle çocuklan 
koıuyorlar. Poliı efendi mütema .. 
diyen: 

- Kaı:mn namına aaııa söylü· 
yorum, dur .. diye bainYordu. 

Çocuklar: 
- Tut, tut.. Pume, puıne.. Pi· 

yasto .. diye bağrıyorlardı •• 
Alabildiğine, kurıun gibi gidi

yordum .• Hemen arkamdan insan 
deiil a kutların bile yetifeUii 
tüpheliydi. 

Petime takrlanlarm gittikçe ço
ğaldıklannı hi11ediyordum. Ni
hayet rut geldiğim bir arsaya aa.,.. 
tım. Arkama baktmı. Polis efen· 
di bir eliyle meçini tubmıı ve di
ier eliyle durmayan kaaketini dü
zeltiyor, ve mütemadi,_, konutu• 
yordu. Önde arkada irili ufaklı 
bir sürü çocuk ta onu takip edi· 
yorlardı. 

Arsaya saptım. Kilisenin bahçe· 
sine gi. 'im .. Etrafrm:ı bakındım .. 
Henüz kimseler yoktu. Yalnız 
üçboyacı iki çingene karısiyle ye· 
mek yiyorlardı. 

Ben de onlann arkasına geçtim. 
Köteye büzüldüm .. Ayak sesleri 
ıittikçe yaklaııyor. 

- Bu tarafta yok .. 
- Bu tarafta d:ı yok .. 
- Bir kere de fu bahçeye ba· 

ft..lma. 
Sözleri geliyordu. Buraya gelir· 

lene kötü olurdu. lyilimi ben 
buradan yavq yavaı arabayı çek· 
meliyda .. Henüz yerimden kımıl· 
danmaııtmı ki çocuklar bahçeyi 
iıtili. ettiler. 
iıtill ettiler ve bağırıpnağa bat
ladıl:ır .. 

- Nah, bunla, hurda .. 
Kendi kendime: 

mn kapısında gözüktüler. Ali Bey 
bir kaç reıim daha çekti sonra 
yuuma yaldatarak elime bH- ku
rut sıkııtırdı. Ve: "Dııarı çrk,, de
di .. 

Diflerim arumdan cevap ver· 
dim: 

- Dıprı çıkmak bir teY değil .. 
Fakat hiliyommuz ya, benim baı
ka ifmi var. Siz biraz dqan 
çıkın .• Sonra ben de gelirim .. 

Öyle ye ben buraya yalnız re
ıim çektirmek için gelmem it, kili· 
senin kar111mdaki sarı boyalı evi 
gözliyecektim. Ora hakkkın· 
da malumat götürecektim. 

Fakat bu maltimatı kimden ala
caktım. Beli ebniyerek boyacıya. 
sordum. 

- Hemtehrim Allah ~ıkına siz 
burada mı oturuyonunuz. • 
-Hayır .. 

- Peki 'buralara ırk ıık gelir 
misiniz?. 

- Neden ıordwı 7. 
- Size bir teY ıoracağmı da ... 
- Ne aoracaam?. 
- Şu karıılri evde kim oturur? 
- Ne bileyim ben .. Hem neden 

sordun?. 
- Hiç!.. 
- Hiçten ıual ıorulur mu?. 
K~dmlardan biri söze karııtı: 

- Yuuu, enayiler anlamadınız 
mı ulan, evi soyacak galiba, bugün 
dikize geldi. 

Benim yerime erkeklerden biri 
cevap verdi: 

- Penbe lfıa çeneni .. Herif bil"' 
arzbk için sorar, soygunculuk için 
sonra .. Sana ne be? Sana ne .. bir 
teY biliyorsan cevap verirsin, bil
mezsen ağzını kapar. Bir ıe söyle· 
mezain, anladm mı?. 

Hemen ıöze abldım: 
Hemen söze abldnn: 

- Aferin be kardet, dedim, 
doirusu erkekçe konuıuyorsun ... 

(Devamı var) 
- Eyvah, dedim, timdi hapı .,...,.._ ___ ,www_, ... _ ...... ____ .... _....,,. 

yııttum. Gel timdi karakolda 111e- w.r B 
ram anlat. Hüviyetimi bildirip .l.~enan ey 
kurtulmak kolay kolay amma ya 
beni buralarda ıözliyen biri olur· 
aa .. O vakit karakoldan bu kadar 
kolayca yakayı ııyrrmam nazarı 
dikkati celbetmez miydi?. 

Amma tuhaf te7 poliı bir türlü 
buraya gelmiyordu. Ne olmuıtu ... 
Poliı benim izimi mi kaybetmiıti? 
Ne için takip etmiyordu?. 

- Poliı neye gelmedi vire?. 
- Gözlüklü bir adanı bir kaç 

kelime söyledi Sonra Polis baımı 
iki tarafa sallı yarak o ıözlüklü a
damla gitti. 

Bu ıözleri duyunca anlamııtmı. 
Vlli Bey itin iç yüzünü poliıe an
latmıı olacaktı .. 

Artık rahat bir nefes almıftım .. 
Olı dedim.. Bir köşeye çöktüm .. 
tocuklar etrafımı aldılar .. Orada 
oturan boyacılar, çocukların bu İs· 
tillıını gördüler. 

- Haydi aidin buradan, ne du· 
ruyoraunuz be .. 

Çocuklar aldırmadılar .. Bunun 
üzerine boyacıların genci ay:ığa 
kalktı. Eline bir sopa aldı. Çocuk· 
la~ .çil Yavrusu ıibi dağıldılar .. 
Kdııen!n kapıımdan dıfan --~ 
lu ş· d" ~u-

... llll 1 kapıd:ın bakıyorlar. 
-, VoJYo, voyvo, diye bağın • 

Yor ardı. 

Biraz ıonra arkadaılar d k"l' . . a · ı ıse-

Şa.rkşimendiferleri baş 
kitibi memurların tayi

nine karışmıyor 
t1!:.•iınendiferleri bat katibi Ke

~ • ÜS mektup gönderihnek IU• 

ntile ölibnJe tehdit edildiğini, zabıta
nın bu t!_11•uıta tahkikata batladıinu 
yazmı§ . Kenan Bey arkadqmuza 
hu tehdit h.di.eai etrafı d nlan .. 

1 
. . n a ıu 

aoy emıttir: " 

"- Mennırlann tayinleft .,. aille
ri ile benim hiç bir alakam ve aalahi
:retim yoktur. Ba itle hareket reisi 
M. Antomari nıqgul olur. Geçenler
de umumi müdür odacın kalp ıekte • 
•İnden öldü. Açılan yere gardifrenler
deıı ınünaaibinin getirilmesi hakkında 
~ Antomariye emir verildi. · Bunun 
~---- bir gardifren tayin edildi. Bu 
11 olup bittikten ıonra bir mektup al
~un. Bunu diğer iki mektup takip et
ti, H.ılauki heni ölümle tehdit edenler 
~ bu aalihiyetaizliiimden haberle
~ Yoktu. Tehtit mektuplanm kimle
rın ,._.iuu bilmiyaruz. 

Odacılık gardifrenlikten rahattır, 
Bu. rahata ~ diier gardiFren
lerın YllZlnaıı tahmin edilebilirse de 
kat'i denı1emu. Çünkü açılacak me
muriyet •e vazifelere tayin edilmek 
üzere bir çok müracaatlar vardı. Ya 

Oto1.üslerin Çatalcaya bc1ar 25 
kunııa J'Olca tapmak ıaretile rakabet 
yaptıldarı fU aralarda idaremize adam 
almmatı töyle dursun, mevcutları çı
karmak zarureti karı11mda bulunu-
yor.,, 

- Vefa liseıi B 4 ten 533 Selami • 
124 - Vefa liıeıi B 4 ten 610 Se

bahattin. 125 - Cibali tütün fabrİ· 
kaaı ilııracat harmanında Şakir Faile 
126 - LI' opkapı Fatma sultan cami so· 
kak numara 8 Naciye, 127 - Topka· 
pı Fatma sultan cami sokak numara 8 
iffet, 128 - latanbul erkek liıeıi nu• 
mara 17 Ahmet Vicdan, 129- Beyoğ· 
lu üçüncü ilk mektep sınıf 1 • 4 ten 
259 Necdet Kubilay, 130 - Beyoğlu 
üçüncü ilk mektep ıınıf 1 • 3 ten Sul· 
fet, 131 - Beyazıt okçular caddesi 
Reıit paf8 türbeai karım numara 63 
Kadri, 132 - Beyoğlu 29 uncu ilk 
mektep smıf 1 den Sevim Celal, 133 
- Kwnkapı kulluk sokak numara 25 
Nuri, 134 - Beyoilu kuyu ıokak nu
mara 14 Esman Nedim, 135 - Uı
küdar 20 inci ilk mektep ımıf 2 den 
68 Nihal, 136 - Kadıköy itfaiye ber
beri Süleyman, 137 - Uluköy orta 
mektep A 3 ten 279 Sondoı, 138 -
Uluköy orta mekten 3 ten 277 Ruhi, 
139 - Vefa lisesi A 4 ten 1031 Na
tık, 140 - Balat 55 inci ilk mektep 
1 - 4 ten 541 ismet Behiç, 141 -
Çapa tütün depoıunda 279 Mazhar, 
142 - Kantarcdarda kuyulu çetme 
caddeıinde 132 Ferhat, 143 - Uı
küdar kız liıesi 9 dan 1121 Nuriye Ha· 
lil, 145 - Beyoğlu 9 uncu ilk mek· 
tep sınıf t - 2 den 159 Süheyla h
mail, 146 - Niıantaı kız ortadan 818 
Sri'·et, 147 - Kapalı Pl'tl numara 
207 de Garbis, 148 - Çapa numara 11 
de Sabri, 149 - Bahariye fiıek fab
rikalannda Hayrullah, 150 - Gazi 
Osman paıa A 1 den 143 Mehmet 
Sabri, 151 - Bwııaz ada IHiyük çam 
aokak 183 numarada A. Rıza 152 -
Galata Mahmudiye caddeıi numara 137 
berber Hüseyin, 153 - Usküdar lca
cadiye mahallesi Sübyan aokak numa· 
ra18 Şükran Cudi, 154 - Gelenbevi 
orta mektep sınıf B 1 den 177 Sıtkı. 

155 - Gelenbevi orta mektep B 
1 den 176 Vahidettin, 156 - Zogra· 
fon lisesi ilk mektep numara 12 de Ce
mıı, 157 - Gelenbevi orta mektep B 
1 den 276 HaAD Hayri, 158 - Da
vutpaıa 25 inci ilk mektep sınıf 4 ten 
220 Omer, 159 - Kaınnpaıada Si
nan paşa mahalleıi miıine ıokak nu· 
mara 26 Süleyman, 160- Fener tab· 
ta minare Jlyadiı efendi hanesinde 
numara 96 Tanatt 161 - Divanyo
lu Hoca Ferhat mahalleli numara 15 
te Nüzhet, 162 - Galata kule dibi kü· 
çük sandık ıokak numara 12de Alber 
Mizrahi, 163 - lzmit orta mektep 

(Bitmedi) 

... 
HABER 

Akşarn Postası ___ ., __ _ 
ISTANBUL AN. 

lclarehanesi: KARA CADDESi 

TeJ&'raf Ac1reei: tSTANBUL llABEB 
Telefon Yazı: ZS81Z lclare: 24S'10 

r " ABOrtE ŞERAiTi 
ı a e u &,lhk 

Türkiye: 90 Z60 '80 8'70 Krl· 
IClınebl: 180 115 100 1200 

ıLArt TARiFESi 
'11caret U&nJarD1Dl satın lJ,50 

Resmi dADlar 10 lmnlftul'· 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

aa.ıtctıtı yer: (V AKIT) Matbaa• 

HABER gazetesi 
El yazı•• tahlil kuponu 

laim • • • · • • • • 

Japonlar geldiler 
(Bq tarafı 1 nci uyıfada) 

ti yaptı. Sonra karaya yanaıtı. i
çinden bir zaıbit kafileıi çıktı. Ka· 
rada bekliyen Japonyanm Türki· 
ye sef .arethanesi ataıe militerinin 
elini 11ktıktan ıonra tekrar motör· 
lerine 1binerek gemilerine gittiler. 

Bundan ıonra Hamidiyenin 
bat taraf güvertesinden bir ıelim 
borusu ifitildi. Bu defa amiral mo

törbotu ıöriktü. Deniz kumanda· 
nı Tallt Beyle Merkez kumandam 
F ebmi Pata mİgafirlerin çıkacak • 
ları yerde ahzı mevki ettiler. Ami· 
rali himil olan motör karaya "f~ 
naıtı. Bu ıırada ecnebi ve yerli 
gazeteciler fotofraf almakta idi
ler. Amiral çıkar, Çskmaz evveli 
Fehmi Patanın, müteakıben ata· 
temiliterin eonra da deniz kuman· 
danı T alit Beyin ellerini ırktı. 
Emrine tahsis edilen otomobile 
bindi. Ve Taksim i.bideıine çelenk 
koymak üzere sahilden aynldı. 

lnsul gidiyor mu? 
-Bili tarafı ı tacı aaJ'fada-

Haber almdığma göre lnsulün 
teslim edilmemesinin sebebi tem· 
yiz dolayısiyle evrakmm Eskite· 
birde olmuıdn-. 

Teslim muamelesi ilk önce bi· 
zim haber verdiğimiz tekilde ola
cak yani lnsul bugün ilk önce 

-Bat tarafı 1 inci ..,.,... 

ıayı vaktiyle nhibi camiin iinünün 
açık olması iddiaıı için bırakmıt 
ve meydan evkafa devredilmitti. 
Evkaf idareıi her nedense bu mey• 
danısatmağalüzumgörmüf,fİm• 
di meyda~ ıatıl:ıcak Ye camiin 
güzel cephesinin bir kaç metre 
meaafeıinde büyük bir bina yük· 
selerek cephenin olanca letafetini 
kaptacaktır. 

Eskilerden kalma kıymetli eser• 
)erin himayeıi ve onların zaraf eo 
tini gösterecek bir tekilde bulun· 
durulm:ııı lıtanbul gibi çok ıey· 
yah gelen bir tehirde her 
halde esas tutulmalıdır. Evkaf ida• 
resinin bu dheti daima göz önün· 
de bulundurması tayanı temenni· 

dir. 
Haber aldıiımıza göre sabık 

müze müdürü ve lst:ınbul meb'uıu 
Halil Bey Evkaf müdüriyeti nez· 
dinde tetebbüste bulunarak camiin 
önündeki arazinin satılmaması te· 
menniıinde bulunmuftur. Orta• 
köy halkı da iıtida ile lıtaonbul 
viliyetine müraca:ıt ederek ayni 
ricayı tekrarlıyorlar. 

Belediye ve Evkafın yapılan 

müracaatları nazarı itibara alnı!1· 
ıını ve· Ortaköy camiinin önündeki 
meydanın bina örtülmiyerek park 
haline konulmasını biz de ıayam 
temenni buluyoruz. 

lzmire ve oradan batka bir vapur· ~~~~~~~~~~~~!!!!!!"'!!!!'!! 
ıa Amerikaya ıevkedilecektir. Balkan misakı ve 
Avukatlar hala ümitvar olmakta Venı·zelos 

devam ediyorlar. Bu ıabah müra-
caat ettiğimiz Ahmet Esat Bey Atina, 11 (A.A.) - Atina A· 
bugün teslim edileceğine dair o- jansı bildiriyor: 
lan haberi gazetelerden okumuı M. Venizeloı'un yeniden Bal· 
olduğunu ve buna ihtim'.11 verme· kan misakı meselesini ortaya at· 
diğini söyledi. mak teşebbüsünden ve Hariciye 

lnıul §İmdi tevkifhanede bütün nazırı M. Makıimos'un hükUmetin 
ümidini kaybetmit bir vaziyette- mebuaan ve ayan mecliıferi ıiuzk
dir. rundaki tefıiri beyannamesinin 

Maarifte cezri 
teşkilat 
-Bq tarafı ı inci sayfada--

Maarif V eki.Jeti kapatılacak 
mektepler yerine ihtiyaç olan mın· 
takalardaki bütün hususi mektep· 
leri himaye edecek ve eskiden hu· 
ıusi iken vekalet idaresine ıeçen 
mektepler de tedrisat yapabile· 
ceklerdir. 

Dikkat edilecek en eaaalı nokta· 
lardan biri de ımıflarda meyc;ut 
talebe miktarının kat'iyyen 50 yi 
aflll&masıdır. Muallimler de tatil
lerde kurılara çajnlarak bilgileri 
arlbnlmak ç.areı.ri aranacaktır. 

Vekalet orta mektepl•in ilk 
sınıfına giren talet.enin mektep• 
ten çıkıncıya kadar daha az 
dökülmesini temin kararındadır . 
Mealek mekteplerinin orta mek· 
teplerinin inkişaf ve terakkisi ola· 
lunduracak dereceye gelmesine 
lüzum görülüyor. Bu sebeple meı· 
lek mektepleri orta mektepler de
recesinde geniıletilecektir. Şimdi· 
ki orta mekteplerden bu yeni teıiı 
edilecek ıan'at mekteplerine tale· 
be almmaıı da dütünülüyor. 

Ayni zamanda Maarif Vekaleti 
ıinemalann terbiye üzerindeki te
ıirlerini müabet bir hale koyacak 
eaaalı tedbirler üzerindedir. 

Kitap meıelesile de çok alaka· 
dar olunacak, yeni tercümeler ya· 
pılnıa&ına ve bazı eski harflerle 
buılmıf kitapların litin harflerile 
yeniden basılmasına karar veriJ. 

mittir. 
Bili.hare muallim kadrosu ge

nitletildikçe her iki ıistemde orta 
tedrisat mektepleri memleketin en 
ücra kazalarında bile açılacaktır. 

misakın mahiyetini katiyen ihlal 
etmemekte olduğu fflklindeki he· 
yanalı, bugünkü baımakaleıinde 
mevzuu bahseden Katimerini ıa• 
zeteai diyor ki: 

"M. Venizeloa'un bükUmetia 
tef ıiri beyannamesinini misakm 
esasını tayin eder gibi göstenneğe 
çahtması faydasız ve hatti zarar• 
lıdır. Çünkü bu beyanname muhte 
'fiyatı ne olurıa olıun akit tarafla• 
nn hukukunu •e teaiıhütlerlni na• 
tık olan bu miaakın alıkimmı ih· 
lil edemez. Bir lıükUmetin tetril 

Kari mektupları: 

Gayrimübadiller avuçla
rını mı yalasın? 

Gayri mübadil sınıfından (? 1) bir 
brilmis bize atağıki mektubu yolla
mıttır: 

"Bet altı ıenedir ıüren intizar için· 
deki buhranlı vaziyetlerinden sonra, 
bq alb aydan beridir ki, gayri müba
dillere yeni tevziatta bulunulacaiına 
ve yeni bonolar verileceiine dair ı•· 
zete ıitunlannda defaatla yazılar çıktı. 

"Halbuki ıimdi,e kadar tahakkuk 
ebnit bir teY yoktur! 

"Şeker bayramından aonra veya 
Kurban bayramından eYVel yüzde iki 
veya yüzde fU kadar para tevzi edile· 
ceğİne dair çılran havadisler, asılsız ol· 
dula pi, bikUmetçe böyle bir SÖ• 

verilmemiftir. 
"Bu kabil havaclia, ekıeriyetle ıayri 

mübadillerin itinin taafiyeıini deruhte 
•tmit olan heyet menabiinden çıkmak· 
tadır. 

"Halbuki lııiçare eshabr alikayı höy· 
le mütemadiyen oyalayıp neticede Ü• 

mitaizliie, yeiaa düıiirmek elbette in· 
safa, vicdana uyan bir it değildir. 

ZA Yl - Kadıköy nüfuı me
murluğundan alman nüfuı tez• 
keremi kaybettim. Yenisini alaca• 
ğımdan eskiıinin hükmü yoktur. 
Harun kızı Senameıolam (2228) 
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Fındık, depo, anbar F ar~leri ve büyük sıçanları FAR ~'\ ~ 
deniz, HASAN f h. ·ı ··ıd .. .. .. --~ tarlavehernevi are ze ırı e o urunuz. ~ 

SüJa!eıini imha eder. Öldükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe sürülerek fareler tatlılıkla ve severek yerler. 25 kuruıtur. Fare zehirinin buğday 
nevileri de çıkmııtır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulundukları mahalle serpilirse farelerin ve sıçanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve ıilsilelerindcn eser kalmaz. 25 kuruıtur. Tak· 
)i tlerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat. 
mmmıvmmmıımu ı u ınısıt1ıtmmımın1111nmı.ıtııts1mawınu181omAtatı11tmmnmnat11 •tt111Bıı '*'NWiff,....ıw nmmıtm11tUUU1uımııwwwııW11MW111111Ut1111U11imlllUllJlllmllıtlQtlttltll •ll9llUlllUamuı1111t1U11HuauıU11111111111URllf!lllQtmuıtttmtmutuıııttmrtıttmN:ımı•m11111111UUtt11muıısııaıınııHıtmım 111nmıttmnıRM11ıum1t111ınmmımınmmnıtmnnsımıtı1tttıttnımmmttmntıntınmnmnmmnınııınH1111uıııınmttt,,,. 

I~tanbul Posta T. T. 
Baş Müdürlüğünden: 

Kara ve deniz nakil vaaıtoılumda kullanılmak üzere 600J 
ili 8000 kilo benzin aleni münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 
2/5/934 tarihinde icra kılınacağından taliplerin % 7,5 niıbetinde 
teminatı muvakkatclerini hamilen mezkur tarihte saat 14 te 
Daş Müdüriyette müteıekkil komisyona müracut eylemeleti.(1653) 

MATBUAT CElVİIYETI 

• MERKEZİ • • •• 
ittihaz Edilmek Uzer~: 

• 
TAKSIM 
şı:J,ANE KARAKOLU 

•• 
1UNEL 

Arasındaki cadde ve yakın 
sokak içlerinde 

SA 1? ILIK -• 
BiNA Veya ARSASI OLANLAR 

i 1 e b ö y ı e b i .r i n ş a at ı 
deruhte edebilecek 
• 

MJMAR Veya MüiEAHHITLERİN 
--vazı ile 2<> Nisana kadar 
A n l<ara caddesi Orhan 
Bey Hanı adresinde: 

ISTANBUL MATBUAT CEMiYETiNE 

N KAŞE N 

E E 
0 Grip 0 
K Baş ağrılarına K 

Diş ağrılarına 

A Romatizmaya A 
L 
M . 
1 

N 
A 

Vegıı11e 

ilar:tır. 

2 
6·ve 

L. 
M . 
1 
N 
A 

12 kaşelik 
Kutuları 'isteyiniz 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk
Makemesinden: 

Pangaltıda Süleyman Nazif 
sokağında Horasancıyan apartma· 
nında 9 numaralı dairede sakin 
iken 1 Kanunuevvel 933 tarihinde 
vefat eden lrf an Beyin mirasçıları 
mirası reddettiklerinden mütevef
fanın terekesine mahkemece vaz'ı 

Ferab odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
ferah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 

Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; 
Tramvay ise evin önünde durur. 

Daireleri gezmek istigenler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

{f PA 

. 
~A~l(A 1 

Müslahzaralı 

HUBUBA 7 U/fLARI 

SıHHAT 
VF. 

KUVVET 

Savo-Piksin saçların 
halaskarıdır. 

Umum satış yeri: BahCjekapı 
Zaman ecza deposudur. Bit 
lira mukabilinde tafraya 

gönderir 

yet etmiştir. ilin tarihinden iti ha ........................................................ .. 
ren alacaklı ve vereceklilerin bir - ------------ ~.~ .................... ~~~~~·;····· .. ···••••••••• 
ay içinde Beyoğlu Dördüncü Sulh Bir ilan memuru Burıa, Izmit, Es-

Hukuk Mahke'mesine müracaatla- kiıehir, Kütahya, Afyon ){al"ahisarı, !! Kemal Üsm 
rı ve müracaat etmedikleri takdir- ~~::ea,b~n~;;:av~:!:::·:~~8~';:;.:~: ~===·=:~====: Bevliye Mütehassısıan 
de alakadaramn r.e terekeden ve 

racakbr. Bu suretle reklam yaptır- Karaköy-PoğaCjaCI fır.nı 
ne terekeye izafetle mirascılardan mak ve Anadoluda malını tanıttırmak sırası rto. 34 
bir guna hak talebinde bulunamı-

M 1 k istiyenler Mayısa kadar her gün öğle- i! H •• 14 20 
Üracaatlan rica o unma tadır. yacakları ilan olunur. (2226) den sonra ve fazla izahat almak Üzere i::~=: ergun -

G Q< TEL: 20087 "'W •••••••••••••• telefonla (21434) numaraya müra- Telefon: 41235 

r= , BOY UZATMA Metodumla 45 caat edebilirler. ::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 

yatına kadar herkes 8 - 12 santim 

uzayabilir. (Pangaltı P. K. 16 Ha- ~======================= 

R I • h lil) adresine 75 Kr. posta havalesi fi a e l g verniz. Metot sür'atle adresinize 
gönderilir. (2169) 

Bisikletleri İstanbul 5 nci icra Memurlu-
ğundan: 

V A K 1 T neşriyatı 
_cm.._._ __ _..,....._ ______ ___ 

Fevkalade heyecanh bir roman 

Suana'lı münkir 
Asıımızın en meşhur ediplerinden Gerbart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazm fevkalide heyecanlı, merakh, coşkun 

aşkını, san'atkarane bir şekilde anlatır. 

Mahcuz olup paraya çevrilme· 
si mukarrer hane eşyası 14 Nisan 
934 Cumartesi günü saat 12 den 
14 e kadar Beyoğlu Asmalı mescit 
minare sokak 26 No. lı hane önün· 
de paraya çevrileceğinden taliple
rin mahallinde bulunacak memura 
lüzumu muracaatları ilan olu· 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Beynelmilel bisiklc:ı ıı • ıııındt: büyük i nkılAp yaratan ~fe~hur 

Raleigh 

nur. (15613) 

:::::::== :::::: ::::::: :: :::: ::: :::::::::: :::::::::::: :::: 
iE Diş tabtbi ~ .• 

~~ :Bedti 3Wfu ıi 
!! Kadıköy: Altıyol ağzındaki ~ 
g muayenehanesinde her gün 1 
:: hastalarını kabul eder. ! .. 
~i · Telefon: 60160 
::::::au::::::m:::n:::::::::m:ı::::::::;:::::::::::::: 

istif ad eli ilan 

Fabrikasının, safi, l~G ILIZ çeli~inden pek zarif. metanetli ve fennin en son 
terakki} aunın ı atbi lt ile yapılmış yegAne bısikletlerdir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Çenberlitaş Karababa sokağı ~ 

12 numaralı iki kısma ayrılabilen il 
büyük konak kiralıktır. Pansiyona E'.;±ri 
veya başka müessesata elverişlidir. r -

Öğleden evvel içindekilere müra- 1 
caat. (2196) 

,, deposu: Sirkeci·lstanbul·Liaıan Han No. 35 3138 

ZA Yl - Sirkeci gümrüğün
den aldığım 16011 - 16012 nu

ı.11 maralı makbuzları zayi ettim. Y •· 
nilerini alacağımda? . evvelkilerin 
hükmü olmadığını ılan ederim. 

J. Blum (2225) 

Flatı 25 kuruş. -
ıı~ıııııı ~ıııı mıı~ı~ 1111~11111 llOOllOOllllOOl!l~I illrıllllı ili~ ~I 111 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000.000 Frank 
ldare nzerkezi : ISI AN BUL 

Tilrki yedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul )' lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunaolstandaki Şubeleri: 

Selanlk. Kavttla. Atina. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kedmektuplar1. Cari bir hesap 

· lan küşadı. Esham •e Tahvilat. Kas alar icarı. 

ııııııı~ıı ııı~mııınııın~ıı~ · m~mıııınıııııı~ıı~ıııı~ını ııım~ıı~ıı~oo 


