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San da} C J Mehmet karısını 
15 yerinden yaraladı 

iki. ev aşırı bir evden karısını gözetle
dı ve sonra elindehi keserle hücum 

Insul Gazi Hz. lzmirde Çocuk 
Banker dün Adana va- ı b J f} d• d• 
puriyle Bandırma lzmir a OSUD U şere en Jr l 
Amerika goluna çıktı 

ederek kapıyı kırdı 
tahkikatı aşağıya derce diyoruz: 

dırdı. Zaptolunmıyan bir coş. 
kunlukla çocuklar Gazi Haz
retlerini sardılar ve el-

lerini, yüzünü öpmeğe başladr
lar. İçten gelen bu hareket 

halkm gönüllerini taşırdı. Re
isicümhur Hazretleri iki saat laJca Geçen gün Kasımpaşada Ku

ız mevkiinde Barutçu çrkmaz 
•o.kav d k gın a anlı bir hadise olmuş 

Kasımpaşanın ücra bir köşe-

İzmir, 12 ( A.A.) - Reisi
cümhur Hazretleri bugün saat 
18 e kadar istirahat buyurdu 
lar. 18 de ikaınetgfıhlarmdan 
çıkarak rıhtım boyunda halka
rasında yaya olarak bir gezin
ti yaptıktan sonra otomobile 
binerek yeni yapılan Gazi ilk 
mektebini ziyaret ettiler. Ora
dan şehir gazinosuna geldiler 
ve saat 20 ye kadar orada otur
dular. Saat 20 de şehrin, !z
mir Palas salonlarında verdiği 
çocuk balosunu teşrif buyurdu
lar. Bu ani ziyaretleri tasviri 
güç bir sevinç heyecam uyan-

kadar baloda kalarak çocukla 
rın oyunlarım seyrettiler. Hita
belerini takdirle dinlediler. Ve 
tertip ettikleri piyongoya işti

rak ettiler. Ayni sürur ve ha
raretle teşyi edilerek saat 22 
de ikametgahlarına avdet bu. 
yurdular. 

~e bir kaca inayet Hanım isminde 
arısını başından ağır surette ya

l'~ladıktan sonra kaçmıştı. Zabıta
?lrn Yaptığı sıkı takibat neticesinde 
~lllldalcı Mehmet isminde olan 

sinde İstanbul yangınlarından na· 
sılsa kurtulmuş tahta bir mahalle .• 
Sokaklar dar ve pis iki yanda sim 
siyah tahta evler ... 

u adam nihayet dün yakalanarak 
ldliyeye verilmiştir. 

Vak' d" . anın esasınr anlamak için 
un hı~ muharririmizi hadise 

ll'lahallıne gönderdik y apt ... 

Sora sora hadisenin cereyan et
tiği evi buldum. Kapının önünde 
bir sürü çocuk oyun oynüyorlar .• 

-Lutfiye Hanımın evi burası 
mı?. 

il!!!::: • ıgımız 

-Evet .. Fakat evde kimse yok .. 
(Devamı 7 nci sayıfada) lnsuı vapura giderken Muhafaza teşkilatı Bur

sa da kaçakçılar yakaladı Fener - Beşiktaş maçını 
im idare edecek? .• 

. lstanbulspor tak 
Senenın ne nıühim futb 1 ımı 

t'• . . o nıaçı bu- iki .. 
<f:n g~zetemızın intişar ettiği saatler· çok ku tnraf. ~udafaasının da bugün 
ı n bıraz sonra Kadıköyünde F d Yvetlı hır oyun oynaması İcap 
l.!ab B . ener· e er C 

çc - eşıktaş takımlan arasında ner· • erek Beşiktaşın, gerekse Fe-
oyr.anacak •n llı"ha 'mJ · k J •• .. • d'k . • .. cı erı a e onune ın ı leri 
i . tampiyonluğun l>u hararetli maçı ~~an heran tehlike yaratabilecek ka-
çın aftalardanber1 dedikodular de· YSettedir. 

varn ctrn k d" en . . 
I)·· e te ır. Sa ~nın Şatnpıyonunu yüzde dok. 

un uz n tayın d k 1 nıaça B . un uzun bahsettiğimiz bu Yazd ~ e ece o an bu maçın, dün 
, Cfıkta F •gını "b' ]'h' her za k· ı ve ener takımlarının taı- f ız gı ı ta ı ın yardım edeceg-i 

man ı k d 1 . a tn leh. 
i.iınit edil k a. ro arıyle çıkacakları İnanrn k :nde az bir farkla biteceğine 

rne tedır a l=-- d 
N . • .... -·rn ır etıceyi kaza k · • "k· 'akairnd · 

da bütün dirayet;ma laçın •_ ı tarafın saray - l te Yapılacak olan G:data-
ı e ça ışacagına ".. . . s anhuls d k .. he yoktur. :ı:UP· himdır. por maçı a ço mu· 

(Deyanu 7 nci sayıfada) 

HA.BE~ qezintisi 
Okuyucularımızdan· ik' 1 

1.. f ı sua soruyoruz 
ut en cevap · I 

Oku versın er 
ll'ıız Y~culanmız geçen sene yaptrğı-

denız tenez "'h·· ·· .,, .. k . zu unu hatırlarlar. Bü-
,, u hır al~k · 
b"' .. a a ıle karşılanan bu teşeb-

usumüz"' b 
Ve gezi ~ ~ .sene de tekrar edeceğiz. 
~ ntımızın dah .. k 

egıe-ccı· a mu emme), daha 
h • 1 gecebil · · · 
azırhklard - b mesı ıçın icap eden 

lryacağız, a ulunrnıya şimdiden baş-

. Yalnız lstanbut 
llııktarınrJ okuyucularımızın 
llıisli ıırtı:nz g~çen seneye nisbetle iki 
tirnizin d bş ulunrnasr bize bu g . 

a a çok ka ezın-
naatini Vera· labahk olacağı ka-
tn ırtnekt d" 

ızı Yersiz ve r he ır. Okuyucuları-
rnccbu a atsız b" . 

r etmemek ır gezıntiye 
rn~~~ler· ve kendile · · · 
t• ı Yere göt"' rını ıste-
hı Progranıının k urrn_ernek için gezin-
azırlanarak iotira.ı:ndıleri tarafından 

edeceklerın· 
-aşa. 

ğı YUka · . 
Yoruz, rı- mıktarını öğrenmek isti-

li.ABER'in b" '"k . 
Haziran a •• uyu denız gezintisi 

Ş. . Yl ıçınde yapılacaktır. 
lll'ldı g . . l: 

tiyen ok ezıntımize iş,;rak etmek is-

b. b uyucularımızdan soruyoruz 
ıze u su n ' 

yının 15 . a. erin cevaplarını Mayıs a-
mizd "Tıncı gününe kadar idarehane-

e enez .. h -b'ld" zu memurlugu,, adresi-
ne 1 ı~tnelerini rica ederiz: 

Denız ten .. h.. .. 1 . . ezzu unun nereye yapı • 
masıru ıstıyorsunuz? 

Kendinizd b k ·ı . d en aş a aı enız en veya 
arka.daşlarınızdan kaç kişi° iştirak ede
cektir? 

Bu suallerimize alacağımız cevap
lardan sonra gezintimizi nereye yap-
mamız ve kaç vapur kiralamam . 

• v • ız ıcap 
ettıgı anlaşılmış olacaktır . . 

Y unanistandan çıkdıktan ıanra 
~eotis vapurile limanımıza gelen 
Amerikalı mü~!is hatıker dokuz 
güniil1Ü İstanbul tevkifhanesinde 
geçirdi!~ ten sonra nihayet dün ak
şam Amerika hükUmeti memurla .. 
rma lcslim edilmek üzere yola 
çrkarıldı. 

Jnsülün avukatı Ahmet Esat 
Bey dün tevkifhaneye iki kere uğ
ramış, ikincisinde temyiz mahke· 
mesinin, üçüncü ceza mahkemesi 
taraf mdan lnsul hakkında ittihaz 
edilen kararın temyiz kabiliyeti 
olmadığı mütaleasile talebinin 
~eddedildiğini bildirmi§~ir. Bunun 
üzerine müflis banker yolculuk 
hazırlıklarına başlamıştrr. 

lnsul kurtulma imkanlarının ta
mamen ortadan kalktığım anla

(Devamı 7 nci sayıfada) 

ün inkılap enstilümnd 
istiklalin ruhu ve 
manasını anlattı 

Ki!isten Istanbula elmas getirip satan 
iki zengin tüccar Bursaya ne 

için gitmişlerdi 
Uyutturucu maddeler kaçakçı

lığını şiddetle takip eden İstan
bul gümrük muhafaza teşkilatı, 
dün mıntakası dahilinde bulunan 
Bursada bir esrar kaçakçı şebeke
sini yakalamıştır. Hadise şöyle 

olmuştur: 

Kiliaten 1stanbu1a elmas getirip 
satan Akkat ve Ahmet isminde iki 
zengin tücarın esrar almak üzere 
Bursaya gittikleri muhafaza teşki· 
latı tarafından haber alınmıştır. 
Memurlar bu zengin1eri takibe baş 
ladıkları gibi Bursa emniye~i mü
dürlüğü de · bunların hallerinden 
!Üphelenerek takiplerine başla .. 
mıttxr. 

Dün bu iki tüccardan Ahmet 
Bursad:ın Karaköye gidecek olan 
bir otobüse bir heybe bırakmış, 
!Of öre: 

"- Ben arkadan geleceğim. Bu 
heybeyi Karaköyde senden alı
rım, demiştir Şoför heybede ne 
olduğunu sorunca Kilisli Ahmet 

cevap verememiş, uzaklaşmıya 

başlamıştır. Bunun üzerine 

kendisini hkip eden memurlar 
hemen tutmuşlar, heybeyi açmıt
lar, içinden 14 kilo esrar çıkarmıt· 
lardır. 

Ahmet hu esrarı Çırpnalı Meh
ıetten aldığını söylemiş, bunun 
üzerine Çırpanlı Mehmedin evi a

ranmıştır. Evde hayli esrar ve 
esrar yapmıya mahsus vesait bu• 
lunmuştur. Bur:ıdaki esrar ve ve
sait müsadere olunduğu gibi Meh· 
met ve adamlarından şoför Mus· 
tafa da yakalanmıştır. Kaçakçı• 
)ar mahkemeye verileceklerdir. 

C. H. F. Umumi katibi Rece~ 
ey dün de İnkılap kürsüsündeki 
erslerine devam etmiştir. lnkı
abın ruhu ve manası hakkında 
zahat veren Recep Bey ezcümle 

emiştir ki: . 
Müstakil olmak şartları şunlar 

ır: 

Japon misafirler hu ak
şam Ankaraya gidiyor 

ı _ Bir müstakil devletin dı 
taraftan gelen tesirlere karşı koy 
cak milli bir orduya hasip olma 1 

lazımdır. Bu esası mil1i orduYlJ 
teşkil eden unsurlardan aramall· 
yız. Bu ·unsurlar orduda bulunan
lardır, 

Bundan sonra·bir milletin silah
lanması gelir • . Burada d~ !ene 
müstakil bir devlet kendi mıllı or· 
dusu vasıtasiyle iş görmelidir. Fa· 
kat bir devletin diğer bir devletle 

anlaşması başkadır. 
2 - Bir mahkemelerinin 

li kanunlar dahilinde hare
ket edebilmesi ve faaliy2t göster· 
mesidir. Yani adli istiklaldir. 

3 - istiklalin diğer mühiın 
şartlarından birisi de milli kültür 
ve milli maariftir. Fakat bir dev
let diğer bir devletin ilerlemiş bir 
kolundan istifade için bir müte• 

hassts celbedebifir. ' 
4 - Milli hazine, milli para, 

milli ·vergi de istiklalin belli baş
lı şartlarındandır. 

Amiral, Gazi Mustafa kemal Türkiyesi., 
nin terakkisine karşı hissettiği hayret 

duygularını anlattı 

Amiralin bulunduğu Asama kruvazörü 
Japon bahriye tatbik:ıt mektebi hazırlanan otomobillerle Beşikta-

talebe ve zabit namzetlerini hamil şa doğru h:ıreket ettiklerini 
olan Asama ve lvate mektep ge· dün.~ü nüsahmızda yazmııtık. 
aıilerinin limanımıza geldiğini, Bugünde bilahare tesbit ettiği• 
saat on buçukta amiral ve gemi miz hadisatı sırasiyle yazıyoruzı 
süvarilerinin karaya çıkarak is- Amiral ve maiyeti bindikleri 
tikbale gelen askeri kıtaatı tefti, otomobillerle doğruca Ayaa-
ettikten eonra binmelerine ( Devamı 7 nci sayıfada ) 
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ugoslavya hariciye nazırı önümüz~Ke.mal Paşad~ sp~r .git'" 
deki Salı günü lstanbula geliyor tıkçe terakkı edıyor 

Mösyö Y eftiç aynı gün ~~nkaraya gidecek ve Cuma 
gününe kadar orada kalarak izaz olunacaktır 

Ankara, 12 (A.A.) - Yugos
lavya Hariciye Nazırı M. Y evtiç 

azretlerinin Ankarayı ziyaretine 
ait program hazırlanmştır. 

M. Y evtiç ve maiyeti erkanı a
ın 16 ıncı günü saat 22,19 da Ka 
aağaca vasıl olacaktır. 

Misafir, burada Edirne valisi 
~e Hariciye Vekaleti mihmandar
ları tarafından karşılanacaktır. 

Ertesi günü sabah saat 10,22 de 
lstanbula gelecek olan Yugoslav
ya Hariciye nazırı İstanbul Vali ve 

elediye reisi, merkez k~mandanı, 
emniyet müdürü tarafından karşı
anacak ve doğruca ikametlerine 
tahsis edilen Perapalas oteline gi· 
klecektir. 

M. Yevtiç, 18,45 te Haydarpa
şa.ya geçerek eksprese t:ıkılacak 
Gı:susivagonla Ankaraya hareket 
edecektir. 

Nisanın 18 inci günü saat 9,50 
de Ankaraya muvasaletleri esna
sında Hariciye Vekili Tevfik Rüş 
tü Bey ile Ankara Valisi ve Bele· 
diye reisi, Hariciye vekaleti katibi 

mumisi ve Hariciye erkanı ile 
merkez kumandanı ve emniyet mü 
dürü tarafından kartılanacak ve 
aakcri mcraıim yapılacak olan 

M. Y evtiç öğleden evvel Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyi ziyaret 
edect:ktir. 

MUa.firler şerefine saat 13,30 
da Ankarapalasta Hariciye Veki-

limiz tarafından hususi bir ziyafet 
verilecektir. 

M. Y evtiç öğleden sonra birbi
rini m üteakip B. M. M. reisi Ka· 
zım ve Başvekil İsmet Paşalar Ha· 
zaratım ziyaret edecek ve müşari· 
nülehyin bu ziyaretlerini iade ede· 
ceklerdir. 

Akşamı saat 20,30 ela Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey tarafın
dan Ankarapalasta bir akıam ye· 
meği verilecek ve bunu bir süvare 
takip edecektir. 

Perşembe 19 Nisan saat 13,30 
da Başvekil Paşa Hazretleri tara· 
fmdan misafirler şerefine Anado
lu klübünde bir öğle yemeği vere
ceklerdir. 

Sa.at 20,30 da Y:ugoslavya elçi
si tarafından misafirler şerefine 
bir akşam yemeği verilecek ve ye· 
meği saat 22,30 da başhyan bir sü
vare takip edecektir. 

Cuma 20 Nisan saat 13,30 da 
Belgrat Elçisi Beyefendi tarafın· 
dan misafirler şerefine Şehir lo
kantasında bir öğle yemeği verile· 
cektir. Misafirler akşam 7,S ta An· 
kara - Haydarpaşa. ekspresine bağ 
lanacak hususi vagonlarma bine· 
rek Ankaradan hareket edecekler• 
dir. Misafirleri kar§ılıyan zevat 
uğurlayacaklardır. Askeri mera· 
sim yapılacaktır. 

21 Nisan Cumartesi günü Hay• 
darpaşaya saat 9.05 te muvasalat 

ösyö Venizelos yelken"" 
leri indirmiyor 

imdi de misakın bir daha meclislere 
evkedilerek müzakere olunması iddi

asını ileri sürüyor 
ATfNA, 12 (Hususi) - Siyasi 

mehafilde Balkan misakının taah
hütleri hakkmda Hariciye nazırı 

tarafından vukubulan son beya
nat etrafındaki dedikodular de
vam ediyor. 

M. Venizelos iki gündenberi, 
hükUmet aleyhinde neşriyatta bu· 
lunmaktadır. Diğer muhalif fırka
lar reisleriyle muhafazakar Ahrar 

fırkası reisi M. Mihalakopulos ve 
müstakiller fırkası reisi M. Metak
sas ve hariciye nazırı M. Maksi 
mos tarafından vaki olan beyanat 
aleyhine vaziyet almıtlardır. 

Patrastan dönen M. Mihlllako
pulos, kendiailc görüşen gazeteci
lere misakın tasdikinden on beş 
gün evvel M. Venizeloaa, Hariciye 
nazırının hükUnıct tarafından va
ki olan tefsir beyannamesine karşı 
bazı ihtirazt kayıtlan yeniden tet· 
kikini bildirmiş olduğunu söyle
miştir. 

Müstakiller fırkuı reisi M. 
Metaksas hariciye nazırının beya· 
?l.atı hakkında, hükllmetin izahat 
vermesini beklediğini gazetecilere 

ki olan beyanat meselesinin aldı

ğı şekil üzerine muhalefet fırkala
rının parlamentoda bu meseleyi 
kurcahyacağı söylenmektedir. 

Mesele, Parlamentoya aksetti· 
rilmezden evel muhalif fırkalar 
reislerinin toplanarak anlaşacakla 
rı temin edilmektedir. 

M. Venizeloı, bütün meseleyi 
efkarı umumiyeye arz ve teırih 
ettiği için iki makale daha neıre
decektir. 

Muhalifler tarafından çıkarı· 
lan gürültüler üzerine dün Baıve• 
kil, Harbiye nazırı Ceneral Kon~i· 
lisle uzun müddet görütmüıtür. 

iki hükfimet adunınm görüttü· 
ğü meseleler gizli tutuluyor. 

Başvekil M. Çaldaris, B:ılkan 
misakının tefsiri beyannamesi et· 
rafında muhaliflerce koparılan 

gürültüler hakkında gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Muhalifler, söz söylesinler 
ve fikirlerini bildirsinler. Fakat 
hükumet, siyasetinden inhiraf et· 
miyeceği gibi, ikide bir beyanatta 
da bulunamaz. Çünkü hükumet, 
bu mesele i sureti kati ede ka· 

edecek olan misafir Hariciye na• 
zırı istasyonda lıtanhul valisi ve 

Belediye reisi, merkez kumanda· 
nr, ve emniyet müdürü tarıafından 
karşılanacaklardır. 

Bir polis müfrezesi resmi teli.· 
mı ifa edecektir. 

Misafirler ferefine 21 Nisan sa· 
at 13,30 da latanbul valiai ve be
lediye reisi tarafmdan Tokatlıyan 
otelinde bir ö~le yemefi verilecek 
tir. 

Misafirler latanbulda bulun· 
dukları günlerde şehrin tayanı te· 
mata yerlerini ve müzeleri geze· 
ceklerdir. 

lıtanbuldan hareketlerinde kar 
şılandıkları zevat tarafından uğur 
lana.caklardrr ve bir polis .müfreze
si tarafından aelimlanacaklardır. 

Mihmandar Karaağaca kadar 
kendilerine refakat edecektir. 

Yugoslavya Hariciye nazırı 

Hazretleri, Türkiye ikameti esna· 
smda Reiaucümhur Hazretleri ta· 
rafınSan .ıcabul buyurulacaklardır. 

SİYASET 

Fransa siyaseten müşkül 
vaziyette 

Fransa, bütün Avrupa lat'ası üze
rinde ordu ve havası en kuvvetli dev
lettir. Deniz cihetinden de hiç kimse
den aıağı değildir. Beş on sene evvel, 
A vrupadaki hemen bütün küçük dev
letleri teşkilatlandırarak peşine tak
mıştı:. Şimdi iae, epeyce müşkül vazi
yette bulunuyor. 

Mügkülatın büyüğü, silthları bırak
mak meselesinden ileri geliyor. Lort 
Eden iaimli lngiliz siyasisinin Patis, 
Berlin, ve Romayı ziyaret ederek si
lfillsızlanma hakkında devletlerin fikri
ni eormaııı üzerine, lngiltere, Almanya 
ve ltalyanın noktai nazarları vazıh su
rette meydana çıktı. Lakin, Fransa, 
bir türlü ne şeraitle silahlan bırakaca
ğını bildirmiyor. Hattl İngiltere, ken
disinden tekitle sorduğu halde Fransa, 
müsbet bir şey söylemedi. Aç:rkç:uı, hiç 
bir şartla aakert hakimiyetini kaybet
memek niyetinde olduğu anlaşılıyor. 

Fakat bu tavır ve hareket, evveli 
Almanyada serkeşlik uyandırdı. Hit
lerciler, Versay muahedesinin askeri 
şartları hiHifma, memleketlerini tesli
ha başladı. Bu hal, Fransada asabiyet 
hasıl etti ise de, Ingilizler, müttefikle
rine kar§l centilmence davranarak, Al· 
manyadan bu hususta izahat istediler. 

lzahat istemek, Li ... Lakin, Alman
yanm muahede hilafına silahlanmasına 
nasıl mani olunacak? Belçika, Almanya 
ya karşı telaffuzi bir harbe girmiyece
ğini söylemiıtir. Lehistan, Fransanm 
kat'i siyasi hükümranlıktan kurtulup 
şimali garbi komşusu ile müstakili.ne 
anlaşmak yolunu tutmuştur. lngiltere, 
Almanya üzerine asker sevkedtcek de
ğildir. Fransa, diğer taraflardan da 
Bitlerin vatanı üzerine tazyik vasrtasr 
bulamamaktadır. Bugünkü §erait için
de Almanyaya karşı harp ilan etmesi 
de mevzuu bahis değildir. Öyleyse, 
Ren nehrinin şarkında teslihat arttığı 
nis~etinde garbında da artması ıçın 
bir yarışa mı giriptecektir? Buna da 
bütçe müşkülatı ve Franaanın dahili 
vaziyeti mani değil rnidir? 

Demekki Fransa, sililıları tahdit 
meselesi etrafında tazyik editmi~ olu
yor. Ya Almanyanın siWılanmasına ra
zı olacak, yahut ta silahları azaltmak 
_.....,.in· · · rin.d 1 uana -

Armutlu ve Kemalpaşa takımları 
arasında yapılan maçta Kemalpaşa 

takımı galebe çaldı 
Armutlu, 11 (Huıuıi) - Geçen

lerde Kemalpaıa kaza merkezinden ge• 
len doktor Asım jandarma kumandanı 
Kamil ve Ziraat Banka memuru Veh· 
bi Beylerin huzuriyle ve 187 ortağın 
iştirakile Armutlu 92 numaralı zıraı 

li:redi kooperatifi heyeti umumiye İçti· 
maı yapıhmıtır. Ruznamedeki mua
melat görüıüldükten Te kararlar alın
dıktan sonra heyeti idare int:ilıabma 

batlanmı§, neticede Hacı Ahmedin Rı
za, Fehmi lbrahim ağanın Rıza, Hacı 
çolağın lbraiıim, Kara Memiş Muııta
fa 'Efendiler idare heyeti azalığına, Ali 
Ekrem mürakipliğe ve Aşık Ahmet oğ· 
lu Ali, Hafız Omer Efendiler de yedek 
azalıza -.eçilmitlerdir. Yeni idare he· 
yetine!< n muvaffakiyetler ve iyi neti· 
celet" ~Jde ebnesi temenni olunmakta· 
dtr. 

Geçen hafta haber verdiğim Ar· 
mutlu - Parao intikam maçı Parsohla
rın gelmemeıi yüzünden yapılamamıı 
ise de Kemalpaıa kaza merkezinin fut
bolcuları tarafından vaki teklif üzeri
ne bu cuma günü Kemalpaıa - Ar
routlu takınılan arum.da ilk dela ola
ı ak hir maç yapılmııtır. Havanın ga. 
yet güzel olması hasebi.le saha haıum· 
)arın da ittirüile çok kalabalık bir ae
yirci ile d->lıı idi. 

Kemalpap.blar iyi ve eıki oyun-

Uydurma doktor 
cezaya çarpb 

Imıir, 11 (Huıuai) - Balçuw.d.ı 
Efe Muıtafa nezdinde hizmetkar Ha· 
san oilu Mustafa namında bir vatan
daş geçıenlenle kazaen düteftk kolu 
çıkmıf -n ağnama dayamunadıit için 
köyden bazı kimseler, aynı köyde otu
ran ve bu işlerle ufraıan Ayşe hanım 
namında bir kadını tavsiye eylemiş

lerdir. 
Mustafa Ayte hannna müracaat et• 

mit ve kolunu baktırarak kadının ne 
idüğü belirıiz bir takım düzme il. _'.ar
nnı da kuDanmış; fakat )(otu İyi olaca
ğı yerde kangrana çevirerek zavalli
mn kolu hastanede kesilmittir. 

Kolunun kangran olmasma ve bin
netice kesilmesine aebebiyet veren 
Ayıe hanım hakkında takibat yapılmıt 
ve geçen gün asliye ceza mahkemesin
de aabit görünen suçundan dolayı 3 ay 
müddetle hapsine ve yüz lira ağır para 
cezasile tecziyesine karar verilmittir. 

Vesikasız imamlar 
Izmir, 11 (Huıuai) - Geçenlerde 

Karııyakanm Bostanlı köyünde Rıza 
ve Ali Efendiler namın.da iki tabı• bir 
vesikai resmiyeleri o]maksızm; arkala
rına birer cübbe geçirerek imam olma· 
dıkları halde camide imamlık yaptık.la
n ve namaz laldırdddarı anlqılmıı ve 
hilafı kanun hareketlerinden dolayı is
tiçvapları yapılarak lüzumu muhakeme 
lerine brar verilmiıtir. 

Evrak; asliye ceza mahkemesine 
tevdi edilmittir. 

Kardeşine kızınca 
lzmir, 11 (Huıusi) - Cunıaovasm

dan Aıiye Hanım iıminde bir kadmın 
başından garip bir dayak hadiseıi geç· 
mi§tİr. Asiye Hannn; evelki gün, iki 
arkadatile birlikte bağına giderken, 
yolda tanıdığı bir laza raslamıt ve ne
reye gidiyorsun diye aormuıtur. Kız 
da cevaben: 

- Kocaya kaçıyorum! 
Demiı ve tekrar kime kaçıyorsun 

sualine muvafık bir cevap vermemiş
tir. Bilahare kızın karcleıi Mustafa 
namında bir tahıs; Aıiye Hanımı bu
larak: 

cularla takviye edilmiş takımlarını Af" 
mutlular da henüz iki buçuk aylık o• 
yuncu olan çalııkan ve genç taknn]arırıJ 
meydana çıkarmışlardı. ilk haftayımd• 
/o __ · utluların bütün gayretlerine rai· 
men Kemelpagahlar iki gol atmıya mu• 
vaffıık oldular. 

P.akem sabık belediye reisi ibra • 
him Bey oyunu iyi idare ediyordu. I• 
kinci haftsyımda Kemalpa§alıJar ta• 
knnlarmın üç oyunculannı tebdil et• 
meJr ıtuı·ctile daha kuvvetli olarak sa• 
haya çıl.blar. Bu hususta Armutlu• 
lann itirazı nazan itibara almmıyarak 
hakem 2 ıya Beyin idareaiııde oyuna 
baılandı. Annutlulann en iyi oyun• 
cuıu Miinir lamet Beyin sağ ayağının 
berelenmesine ve topallamasına rai• 
men oyuna devam edildi. 

Kemalpa..,ıdar bir gol daha atmı• 

ya muvaffak oldular. 
!~iha~et Kemalpaşahlardan bir o

yuncunun daha tebdil edilmek isten• 
meıi Annutlulann itirazile karıılan• 
mı§ ve vakit gelmeden oyunun bozul• 
mesına ıebep olmuştu .. Neticede Ar• 
mutlufar sıfır ile kalımı, Kemalpqalı• 
lar da 5ç sayı ile galibiyeti kazanarak 
Cumhuriyet marıı söyliyerek Kemal• 
paıua gitmişlerdir. Halkımız ve genç• 
lerimiz zevkli ve neteli bir cuma geçir• 
miılerdir. 

Burnovada yenibi~ 
pi.ırk yapılıyor 
lzmir, 11 (Huıuıi) - Burna.va be

lediye mecliai evvelki ak§81D Burnava• 
da belediye reisi Fehmi Beyin riyaseti 
altında içtima ederek bazı kararlar ver• 
miıtir. 

Cumhuriyet parkı için elde mevcut 
pvanm aarfedilmeai yüzünden nata• 
ınam kalan aksamının batanlması için 
belediye binası için ayrılan paradan 
bin linsınm park itlerine tahsisi ve gt' 
çenki yağmurdan tahribe uğnyan mc• 
zar du•arlannın tamiri için bankadaki 
paradan 200 lirasının bu işe sarfı, partr 
ta bir gazino inşası için park tahsisatı• 
na 1500 lira ilavesi, lüzum ve zanırete 
binaer. dainıi bir baytann istihdamı, 
mezbaha memuru Münir Beyin aynı ı:a 
manda ölçü ve ayar itleriyle me§gul 
bulunması dolayııile maaşma bir m.ik• 
tar zam yapılması gibi çok mühik ve 
muııip kararlar verilmiştir. 

Belediye heyeti önümüzdeki per• 
tembe günü bu jşin halline nihayet 
vermek Üzere içtimaa nihayet vermit• 
tir. 

Seferberlik müdürlüğü 
Ankara, 13 (Hususi) - Ye11İ 

bir seferberlik müdürlüğü teşkili 
için hükumet tarafından medi•' 
bir layiha verilmiştir. 

eVrilen layihada; §İmdiye k" -
da r vilayetler idaresinde çahJ • 
makta olan bu vazifeye ait bürd 
brın kaldırılarak münhasıran b1' 
itle i§tiğal eylemek üzere 70 lir" 
maatı aalili bir müdür, 35 liranı•• 
atı aslili iki ş.ef, 25 lira maaıı al" 
lili iki memur ve 20 lira maaıı a•• 
lili iki katipten ibaret k~dro!u bir 
tetekkülün ihdasına müsaade i•• 
tenmektedir. 

Meclis bu layihayı yakında ıeb
kik ve bir karara raptedcektir. 

===============~~ 
mıt ve o civarda bulunan kiremitçill' 
tarafından kurtarılmqtır. . 

Asiye Hanım dün müddeium~ 
ğe bir iıtida ile müracaat ederek ~ 
na gelen felaketi anlatmııtır. g.dı 
bir hnftalık rannl" .alrnntrr_ T .. ti da uJs• 
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Japonlarla bir kaç 

sa-.L. 

horp~~.=ı.=::23Nisanda ba_şlıya~ak Çocuk Haftası 
~ daYetliydi. O meyanda, h 1 d 
~~==~~ programı tamamen azır an ı 

•• 1911 Ziyaret sebeplerini havadiı 

~ ;:!!;.~:: Birinci gün geçit resmi yapılacak, çocuklar tramvaylarla 
~ta liibmlara ka:rde.ıe. bedava gezdirilecektir. Mekteplerde, muhtelif yerlerde 
L.~ 1edi ~lerincie 0o1ma. müsamereler konferanslar verilecek 
~ &nlenne vardılnn zaman, 
lculeli aaat dibini ve cami av) • ~ haftası,, hazırlıklan devam,Fırka, Himayeietfal, Halkevi, Viliyet,,komitesi tanfmclan Aalay köıkünde ço • 
llu hmca ~ kalabalık buld UIU etmek_t.clU:. Bu hafta ~nda yapıla_cak Kolordu merkezlerini ziyaret edecekler cuklara bir müsamere verilecektir. 
8' kadar um. teaharlerin her senekinden daha gazel ve sonra Taksim abidesi önüne gidecek·! 28 Niaan cumartesi sünü Halkevinde 
~ .. ~lebe ve nefer Japon o~ için çalııılıyor. Bu bayrama ait lerdir. Abide önünde toplanmıf olan bir koaferam Teilecektir. (Bedriye Nec· 
L_ .. J~ ıle ıene o kaclar Türk bir ele proıram hazırlanmııbr. Program çocuklann manavi tahıiyetinde, bütün mi Hanım tarafından) 
~' tınft olmatfar; eanki bizim· pclur: . . Türk çocuklarının bayramı Halkevi ta· 29 Nisan pazar rünü Halkevincle dil, 
~l~r Japonca yahut onlar Tilrkçe 23 ~ıaan P~ sünü saat ( 15) te rafından kutlulanacak ve deniz kumandan tarih ve edebiyat komitesi tarafından ilk 
biliyol'IDUf llDİ, aman efendim H~ınd~ ~un yapılacaktır. Mc· bir tarafından orada hazırlanacak olan ~ep talebeleri aramda süze1 okuma 
bir~ 1 la abb bk .' ruune (stildi) IDU'fl ile hatlanac:aktır. dini• meruimle Türle unc:ajı çekilecek, ve soyleme yarıp~. 
)'orlar! r ar, ır ~p edı· H~ hrka11 latanhul vilayet idare heyeti selimlandıktan sonra abideye çelenkler 23 N-.... Tepı• ...... Şebir ti7at· 
), . rWriae Garenler de, bu ınaanları, reuı Cevdet Kerim Beyefendi tarafından konulacak, ve merasime nihayet verile· roıuoda sut 14,30 da Alet GiiDet ldiilNi 

1 kırk ~ huret donlar bir natuk aöyleaecek, sonra Gazi Hazret. c:ektir. menıuplan tarafından çoc:aklara mahns 
IUlır. l.min autlnmclan muhtelif puçalan Hal- 23 Nisan pnü tayyare ile teJırin mah bir müsamere verilecektir. 

Ne mi lroauıayOl'lar? Itri taraf lmni idare he1'9ti aza1111daa Köprülü za. telif semtlerine Himayeietfalin liazırladı- Müsamereyi Cevat Abbas Bey im nu· 
ta mltütı '•··· ... uk l . ele Fuat Bq olcuyacakbr. ğı ncizeli kijrtiar ablacakbr. tuk ile ~· ŞelÜr tiyatrosunda 
mitclls, ilC eJrlar, ....... er er, •ı· Ba~ ltirinci 23 Nisan aünü ço • 23 Nisan ,Ünü öileclen sonra muh· radyo tertibab olduğu için, nutuk ve mü· 
alahllirlermit ..;bi _ L• ~ap ~ F~tilı ~da 1Ut 10 da tople· telif istikametlere hareket edecek tram • aamereler, radyo ile de dinlenebilecek· 

•• ' Ulll Vll' ...ı -- ffİmayeietfa} 1.-... ·'-'-..!-'- - Jarl 1.1- • tir" ıoruyor: '-mit ot ...,.~.-..n7- s~s • .. ,. a çoca.-- aezec:elderclir. • 
1 b . . omobillerle ..... ile Belediye, Her kaza mıntaka11nın, Himayeietf:ıl -· •. _,. 

- ıtan ulu belencbnıa mi?... __ ,. ve fırka reislerinin yarcbmile 23 Nisan 47 J•k h 
- Ne kadar kalacaknnız? •• -Ba· Bütün tezyinat Japon uı ı·· "d" rünü kutlulanacak ve eilenceler tertip Sene 1 0C3 
radan nereye? ... - Kaç günde ael- DJYarda hir koc•man u .. u ı ı. edilecektir· .. k "f •• •• 
diniz? .. - Yolda aallandmız mı? .• diler. Amiral To yaz'ıgoater. HiıaaYeietfal cemiyeti tarafından Gül MU a 8bDJ goruyor 
- K , imi "D--J ıonun e yazuı hane .,.,.ıanc1a çacuklara ve umuma mü-

-~ para •aylık alıyorsunuz··· f· ~ adıim aibi bitir!,, mi· ....,....ıer tertip edilecektir. 47 aenedenberi hocalık yapmak· 
- Sızm manleket ucuzluk mu?... na~ın~ ımıt. Japonc:aımı teliffuz ff"anayeietfal cemiyeti tanfmdan 26 ta bulunan tarihçi Ihsan Şerif Bey 
- Muharebe etmefe niyetiniz ettırdım: Nieml pertem&e aünii Makaim buda biı· için erkek muallim mektebinde 
•ar mı? •.• - Dünyanm öteki tara· "Şiu ıi ik kan!,, fOCUk •i~ences~. Y~~ılacakbr. dün bir müsamere verilmit ve bu 
fıııda en ~netli abmifıiniz doi· Gemiyi ıezdik: Rua Japon har· de ~::;-n ~n~-~~L orta Hm_ektep~er· müsamere ıününe (baba ıünü) 
"l lllu? H . d!-..1 • . b. . ü" _ı_ • --L· bir hl ana v IKml ve ımayeıet- d ko 

• :·· - &Dil llHleDllDIZ? ••• ıne lf r.a etmıt; -• zır ı.... fal cemiyetinin yardımile ei)enceler ter· a 1 nmuıtar · 
"lçuuzde Miialüman var mı?. Ebemmiyebiz yaralar almı9 ... Şim· tip olunacakbr. Müıamere çok güzel olmut ve 
~kulak misafiri olarak, bütün di arbk ancak mektep ıemiıi va· ~4 Nisan salı sinü saat (15) te Hat- davetlilere lhaan Şerif Beyin reı· 
_ '-il..; bizim baDrm aizutdan zifeaini ıörebiliyor. kevınde çocuk mevzuu üzerinde bir kon· mi bulunan rozetler dağıtılmııtır. 
ı;· •qhd. •• Japonlar, UlbyonDUf 0~nete çıktıtmnrvakif, Ja· hrans verilecıeldıir .. .<K.M Rafit Pata Talebeler hocalarım ealona 0-
•uı dbıJ-..1!1--.__ her ___ 1 1 ded" k" ~ndan) bi.. ~ soma, .uaae pon ara ım ı: 25 Niaan ba _ " • muzlarmdan ıetirmiılerdir. Eaki 
.. C8Y&p • lardı L.--1- B" • •• •• .. J bak ÇU'falD gana ffalkevınde tı, " ~enyor • ~ 1H1111A· ~ azım ıoz~uz e mca, l(ürbüz ~ müaabakuı yapdaak " ve yeni mezunlar bocalannm elle-

r.,;: ~~!Ne dech?,, daye. me- haıııı Japonun ıuzel, hanıiainin bir heyet .tarafından Darülicezedeki yav· rini öpmü9lerdir. Geç 't'akte kada 
biJ. lmbiraae dinm ve cıvarda yakııdwz oldujunu tayin miim· rular hediyelerle ziyaret edilecektir. devam eden müaamere pk nt'eli 
"b•terc&man arıyan aual aahipleri idin olamıyor. Memleketinizden . 26 Niaan pel'fembe rünü Halkevinde geçmiıtir. 

&ı ı ben de anlıyamadım. bir kadm meaeli turada duran ka· bar konferans ven1ecektir. (Ihsan Hibni S h r 
la .. ~~rler~en biri, otmJurk la· lahalıiın içinde hanıiıini tercih Bey 27~) OO M 

8
_11__ O 0 eyya ge ıyor 

--.uQt , •• .-.-: • • LI- öt~ ederd·' cama PDU --vı temsil Bu ayın on betinde ve bwıu el.. -••iDi, ztraau7• I ur· ı. 
)' "- Araamc:1a ajamçılar ve bu _.. Japon aefirinin yakqlldı bir er- takip eden günlerde tehrimize 
l~de. Tan Ajanamm mümeıaili kek addedileceiini bildirdiler. muhtelif ıeyyah kafileleri gele • 

' 10naki Y oldq ta vardı. Sonra, gençler araamcla da nümu • cektir · 
ı,..}~.iivertede bizim ve JaponJarıll neler aiSaterdiler: Elmacık kemik- On betinci ıünü (Mil Walkee) 
~!e zabitleri tarafmdan kart•· leri daha az çıkık, ıözleri daha az K8mUr parc;aalle vapuriyle, on albamda bqka bir 
ı;:-. Kıç taraftaki iki aalo,.. a• kıaık, boyları daha uzun olanlan Kuru Çetmeli amele Mehmet, vapurla 4SC ve gene ayni atin 
lı..... 'ide. Amiral, itte, f,arada, nut· tercih ediyorlardı. Hul&a, beyaz dün arkadqlanndan Aliyi bir Kraliçe Mar) '. n.puriyle de 300 
~ lapoaca olarak olmda- Ya· ırb Ye beyaz ırkın patoeuna en kömür parçaaiyle yaralamıı ve Yuıoalavya aeyyahı gelecektir. 
~ Pran11K&ya, eefaret tercüma· nkın olanlan onlar da güzel bu· kendiıi de yak~lanmııbr. Gelecek hafta içinde de Yunan 
h..~ ve Japonca bilen Şarki luyorlardı. Kac;ak c;akmak ilim cemiyeti, ünivenite ve yükaek 
~nlı bir Tibk te Türkçeye S~ indirilme merasimini Büyük Parmakkapıda oturan mektepler talebelerindm miireJD. 
~~etti. aeyrettik. Muzikacılar. Türk mar• Merzuk aianın odaımda iki .tane kep IOO kitilik Mr WftlPiiii aelec. 

d 
•! -L Jıa,_ : ... t.:ler __.n•n. •""'• rnk -:a. __ mel ,.•ldı ve bu··tün· "i IÖylenmekteclir. ~ ~ ..... ll!rA• _,,_ ~ s- --an y- çakmak bulunarak zaptedilmit ve 

' LL - ·•- • • h "-- 4-::dltlilJls*.-:;' ter. ..._, "..ı.,, cleai .... ve pnmç· 't'apur a1&1, üzerimde, çok nazik, kendisi de adliye ihtiaaa mabke· ICll 

-....uı Japon miDI nknım ik· çok ruba Yakın inaanlar intibamı meıine verilmiftir. oalova:k rejisi tarat11a-.ıo 
emleketimizden 1.200.000 

8 

... Me)dan yok 
Eaki bir ita IÖzti vardır: "At 

var ,meydan yok., derler. Gazete
cilik meıleğinde olanlar bu ita 
sözünün ne kadar doiru olduiu• 
nu her ıün tecrübe ediyorl31'. 

Gazetecilik.. C.Mtecilik ne
dir? Bir ıazetecinin vazifesi ne
dir?. 

Bence ıazeteci iki hatti iiç 
vazifeyi omuzlarma yüklemiı olan 
'bir ~damdır; evveli tünün bidile
lerini kabil oldutu kadar doiru o
larak okuyuculanna verecek; aa• 
niyen okuyucularımn bilgiıini faz· 
lala§tıracak ve "bedii,, zevkini 
olqıyacak mevzular üzerinde ya• 
zıl:ır yazacak; üçüncü bir it olarak 
ta halkm veya halktan bir lo11111• 
mn zaranna olarak cereyan eden 
hidiaeleri i9aret ederek bu nokta· 
da taabih teWıiyetine malik olan· 
nn dikkat aaunDI celbeclec:ek. 

Huliaa ettilim ba üç mühim va· 
zifeyi aazeteci yapabiliyor mu? 
l§te meıele bundadır. 

Birinciıini yapmak iaterken 
gazeteci büyük bir mütküllt için
de bhyor. Duyduiu bir ha.herin 
ııhbat dereceıini anlamak için 
nereye ha! vuruna .,ademi malt· 
mat" , aelihiyet aabibi olm ... k,, 
ıi'bi özürlerle battan aavalaJor. 
Bir ıtatiatik, bir rakam, bir bl&nco 
elde etmek için aelaen k J ı • 
"tabir mazur ıörGlaid,, _........ 
çeviriyor . .Jfalbald ,._..,.; hl· 
di.6 • pnü ....... ....,.ele mec
.,....ı::... Bir hldiae üzerinde ıün
lerce ar.,..brmalar yapacak zama· 
nı yoktur. Böylece ağızdan ka • 
pabildiği sözlerle iktifa ediyor ve 
ekteriya zırvalıyor •. 

lkinci '.luifeyi Japmak nia'be
ten kolaydır. Onun üzerinde fuıo 
la israr etmiyecejim. 

Fakat gazetttinin iiçündl T&• 

zifeai en mütkül ~e en fazla SÜÇ• 

lükle kar9danan bir vazifedir. Ga
zeteci memleketin dördündl lnıY
vetini "tenkit kuveti,, ni temıil et· 
tiii h:ılde bu mümeuililincle çok 
yaya kalmak mecburiyetindedir. 
Eter vazifesinde fazla p~ 
lik g&sterine bounua demir 
pençesi oaııaz"• lrDauyor. 

Rut sel• tealcidia taraftan de
ğilim ve biç bir nkit olmadm. 
Fakat "tenkit,, in, um••t ....,. 
kinenin düz itlemeai için, J6m 
oldujuna kanııt bealiJenlercle
nim. 

Gazeteci en küçük tenkidi kar-
ııamcla mahkeme huzuruna davet 
edilmek tehHk•ine manız kala· 
cak oluna ne yapabilir?. 

:: ettiler. Bu, yüsii tNratturtmı· bıraktı. Bilhaaaa tu l.detleri hoıu· Hlc; »UzUnden 
._ ıatlaiı yaJmuJan lezzetli ma ıitti: Erenköyünde oturan Recep, 

kundura boyac111 Aliyi hiç yüzün• 
den aralarında çıkan kavga neti· 
ceıinde yaralamıt ve ıuçlu yaka. 
lanmııtır. 

~ ....... ,.. bir içkidir. Mavi Ye Sefir, tqyi edilirken, merdiven 
lal.....! ~İçe)di minimini Japon ki· '-tına ka.clar en önde ıitti. Fakat 
-.........._ daiıtıllJ'Of· . oraya ıelınce, durdu. Maiyetini 

l'e ko.aa;.,~; bir sabit, aualle- a~ird_i. K~ndi, ~ arkadan yürü • 

Şahıın hukukunun her türlil 
··tün alınacaktır. Bunun için r k l kad taarruzdan maıun a muı ar 

~ Yen7or: du. Bö7lelikle, bımaye ve ıiyanet 
~ Ja,toaıada hilbaata ~. din ~eti olmak üzere, büyüklerin 
....__- • Biri, lairiatiyubk; biri ba· ldiçulctere yol 't'ermeleri Japon an' 
~ .:'t_tki de milU din. .. Ben, bu aneıi iınit- Bunu, pek ince 'bul· 
--~-im... ltikadnnıac&t elam. 
~rtilc Allah imparator tiilile- Sahile ıeldiiimiz vakit, hail. 
~ • lalllriimdandır. Bisiaı din· hlll oracla alaca llıalaUl.W. &r-

;:,~.:ia tane illh yardır. tülen aemileri 111,...ecr.,...mı. Bi· 
c.b......ıı ~ aalonlarmda dikkati zim ahalinin zırhlıya merakı tatı· 
ıı.:::--ıa Wr çok te1' nrdı. Bil· lacak teJdir. Gayet ıarip bir mea· 
;:-• IUQ'I 1anttte cüceleflirilen leld •ll'l'lllllzı ıize aöyliyeyim: Ne 
.. ~ ıe.aüplerini muhafua zaman ıueteye bir mtılı reami 
~~ lrOlkoca bir çamın koJaak matltılr• ubl hiç olmazsa 
..-:;~~ ıibi ıöriinen aakaı •• üç bet )'Ü ,. ......... . 

~ llrWecek teYdi. içlerinde TmW.ia denme, denizcilere 
la.. leJaelikl.; mevcuttu. Aiaç • çok 1riiJUk ~ ~~~i vardır. 
d, 'tdlce1eıtınne uaulüne Japonya· Japon bahn1elılennı de pek tirin 
~ llcrf oldaldanm Pierre Loti bulduk. 

• 

Çocukların marifeti 
Kuımp3f&da yeni delliz efrat 

mektebi 'binaıına duvardan at• 
lamak ıuretiyle altı çocuk arirmit, 
kurtun boruları ıökerken yakalan
mıılardır. 

Ka~ak konıak 
Dün alqem Yenicamide kaçÜ 

konyak aatmakta olan lamail po
lialer tarafmdan yablanmıt ve 
üzeri aranmc:l bü7iik bir tite b· 
çak konyak bulunarak müsadere 
ve kendisi ihtilaa mahkemesine 
te.lim eclilmittir• 

El ege~ 
Beykozda oturan Hüeeyin E· 

fendinin bir çok eıyaaını çalıp 

ka bolan Halit 1akalanmı tır • 

münakaıa açılacaktır. tabii ve lazım bir teY tuanur 

ebe kongıesi edilemez. Fabt her hanıi 1Hr 
Milli Türk Talebe birliii .ene- badite kartıımda lmtml veya 

1 ~-31 tetkilitm k konıreıi busün Halkevinde ya- ream ~· 
her hansi biriaincleld hir yan-

ılacaktır. 

Sefirimize ameliyat 
Berlinden bildirildiiine ıöte 

aefirimiz Kemaleddin Ssmi Pa· 
ta:ra Berlinde mi~ mühim 
bir Mneli:rat ,..,ıhmfbı. 

Esnaf bankasının kir 
ve zaran 

Esnaf Bankapnm umumi heye 
ti içtimai dün yapılaaqıtır. Banb
nm bir 1enelik idare heyeti rapo. 
ra ve pliDÇOR olamarak kabal e • 
dilmiftir. a.nlra muameleden do· 
layı seçen ... iki l>ia lira kadar 
kir etmit, fakat faiz hesabmı alb 
bin lira zararla ka~mqtır • 

lıtbk kaydedildili uma• 
bunu ferdi bir tariz telildd ede
rek ıocunmak haklı mıdır?. 

MeMlenin nezıket dereceainl 
ıu aatırlan yazarken de anlıyo
rum. Tenkidin ıayri memmı 
kıamı ile menedilecek 1mmı M'&• 

am,. bir hudut çirrs ek ~k liif 
belki imkbaızdır • 

itte sazeteci bu hududun tell
likeü mmtakumda kalmak kaJ"' 
pau ile tenkit denilen fqdm JE. ., . . 
çmıyor •• o vazı ..... .,apa•IJIDr• 
Dedik ya! At var meydan ,olL. 
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HABR'in y } AJ• B • ı 

hikayeleri ı maz ı eyın macerası 

~~~ ..... --~------------------------~~ Dünkü ku~mın hullsası Delikanlı, bir müddet aşağı yu-
Meşhur polis amirlerinden Musta

fa Bey, üstadı l'Olis hafiyesi Yılmaz A
li Beyin odasında, bir dosyayı karıştı
rırken, hayret içinde kalıyor. Zira, bu 
dosyaya göre, Ali Beyin dayısını öl
dürdüğü anlaşılıyor. 

Ali Bey dedi ki: 
- Kabahatli olmadığımı gö-

rüyorsun .. İşte, bunu ben de if raf 
ediyorum: 

karı dola§lıkt:ın sonra, .kütüphane 
odasının yanındaki küçük odaya 
anahtar uydurup girmiş -
tir. Kütüphane odasiyle bura -
nın ar.-:11nda bir kapı mevcuttur. 

U~ak Y a~ar Efendi, delikanlı
nın oraya girdiğini her ne kadar 
görmed:yse de, elinde altın tabaka 
ile çıktığını görmüştür .. 

- Aman, küçük bey .. Ne yapı
yorsun .. -diye sorması üzerine, 
delikanlı: 

En iyi, en güzel fıkraları bize gön
dereceklerin yazıları; burada netredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, ıeçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

217 - Talkın 

Nasrettin Hoca Sivrihiıarda ha 
tipken subaşı ile kavga eder. Epe
yi bir zaman geçtikten sonra bir 
gün subaşı ölür. Hocaya: 

- Efendi, gel, talk~n-ver, der
ler. 

Hoca: 

- "Ba~ka birini bulunu benim-
Hulasa bir kadına aşıktım .. Pa .. 

ram olmasına rağmen, babam ver
miyordu.. o~.yI!.Ilın yanında otur
duğum için, ille ondan bir şey ko
parmak istemiştim. H :.lbuki, o 
da, teklifimi redetti.. O akşam ise, 
mutlaka sevgilimle buluşmam la
zımdı. 

- Sen karı!m~ .. Be:-ı artık her le kavgalıdır, sözümü tutmaz, ce-
şeyi göze aldım.. Beni dünyanın vahım verir. 

Bir altın tabaka aşırdım. 

Bunu, nereden aşırdığımı söyli
yey·~ .. 

Dayım antika meraklısıydı . 
Evinde, küçük bir od:ı vardı .. 

Burusını daima kapalı tutar ve i
çeriye kimseyi salıvermezdi.. 

en fena adamı haline getirdiler
demi:}tir. 

Evden fırl-:yıp gitmiştir. 
Y a~ar Efendi, aşauıya inmiş, 

diğer kapı yoldaşlariyle görü~.;nüş

tür. Arad : n iki scıat geçip le 
efendi.eri Harun B. in kalb::ıa za .. 
manı gelince, fakat itiyadının hi
laf ma olarak bu zat kalkmayınca, 
u~akl:r merak etmişle::-, kütüpha· 
ne odasına g'rmi,lerdir. 

Fakat ihtiyarın orada olmadığı .. 
nı görerek yan kapıdan küçük o-

DavuLpaşa O. M. 1. A. 266 
A. Fuat 

218 Ördek çorbası 
Hoca merhum bir gün göl kena

rında yaban ördeği avına çıkmış. 
Fak:.t öğle vakti olduğu halde bir 
şey tut~m:ımış. Karnı acıkbğından 

dağarcığından kuru ekmek parça
ları çıkararak suya batırıp yeme
ğe başlamış. lştiha ile ağzını şapır 
datırken şöyle söylenirmiş: 

Fakat, bütün ev halkı, odada, 
müzelere layık kıymetli bir takım 
antikalar olduğunu bilirdik. 

daya geçmişler ve i§te 0 zaman -Ördek yemek nasip olmadı 

müthiş bir manz:lra ile karşılaş- bari çorbasını içelim .. 
İşte, ben, bu küçük odanın ka

pısın "'. bir anahtar uydurdum .. İçe
ri g· rerek, oradan altın bir tabaka 
aş;rdım ... Ve bunu götürerek ku
yumcunun birine sattım .. 

Muıtaf a Bey: 

mışlardır. 

Harun Bey, kalbinde bir kama 
saplı olarak, yerde, up uzun ya
tıyormuş .. Kanlar, ortalığı kapla
mı§ ve Ali Beyin dayısı, ruhunu 
teslim etmiş .. 

Ev halkı, pşkınlık içindeyken, 
eve, onlardan daha şaşkın bir va .. 
ziyetteki Ali Bey gelmiş ve herke-
sin dehşetle etrafa çekilmesine 

219 - Pisi balığı 
Salağın birine karısı bir olta ve

rip akşam yemeği için balık tut
masını söylemiş, tesadüfen deniz
de oltaya bir kedi leşi takılmış. Sa 
lak büyük bir sevinçle kedi leşini 
alıp eve gelmiş. Karısı pürhiddet: 

- Bire aptal bu nedir? diye 
sorduğunda. 

- Karıcığım pisi balığı diye 

Demek bunu yaptınız, üsb.t? .. 
- de rli.- fakat,bu, bir çocukluk
tur. Kendinjz de söylediniz ki, 
h~y:.!· m:ı:da daima dürüst imi,si
n"z .. Yalnız gençliğin bir havasına 
uya:·::.k böyle bir hafif meıreplik· 
le bu~ :nn1u~sunuz .. Ekser delikan
h\ r:H ~1a~i'na"'~elen meaelelerden
dir.. Bafıüsus:· dayınıza ait bir ta
bzık~ .. Hem, hususi servetiniz de 
v:ır:nış .. Ödemeniz mümkündür .. 
Ödemeseniz de, dayınız, onu size 
ba3ış!ar, bir aile meselesidir. 
polise akset.mesin diye dütünürdü. 
Binaenaleyh, anlattığınız bu hiki.· 
yenin polislik kısmı yoktur. En
sen, dosyada da s;zin hırsızlık et
tiğiniz değil, kat;!,#_ ettiğiniz işa
ret ediJmi, .. Müsaade buyurun da 
iç sayıfalarda nasıl meşruhat ve
rildiğini beraberce okuyalım ... 

ehemmiyet bile vermiyerek, küçük 
odaya girmiştir. Uşaklar, cesedi cevap vermiş. 

Ali Bey, mütebessimane 

- Okuyalım !-dedikten sonn 
ıunu ilave etti: 

- Lakin korkarım ki, bu kıra· 
atı nihayete erdirir erdirmez, bi
leklerime kelepçe takmağa kalkı

ıacaksın .. 

-Estağf ;rüllah .. 
- Oku .. Oku da gör . 

Mustafa Bey, aşağıki ntırlara 
göz gezdirirken, müthiş bir heye
can geçirdi 

Birinci ıayıfada ismi, re!mi, bü
tün tarifatı, evsafı yazılı olan Ali 
Bey, pazartesi günü, öğle üzeri, 
dayısı Harun Beyden, bir miktar 
p -:ra i ıtemiş .. Bu parayı istediğini 
evlerinde hizmetkarlık eden ara• 

kütüphane odasına nakletmiş ol
dukl:ırından dayısının naaşını 

yerde görmemiş, buna, hayret te 
etmemittir. 

Ali Bey, eline bir çekiç alarak, 
dolaplardaki bütün antikaları bi
rer birer parçalamış, tanınmıya

cak h:lle gef rmiştir. Polis vak'a 
mahalline geldiği vakit, ortada, 
külçelerden başka bir şey mevcut 
değilmiş .. 

Bittabi, vaziyet aşikardır: Ali 
Bey, hem altın tabakaya tam-:an 
hem de hiddet saikasiyle dayısını 
öldürdükten sonra, bu cürmü işle· 
mesindeki sebep anlaşılmasın, ya
ni çaldığı tabak:lnın noksanlığı 

belli olmasın diye, bütün antika -
lan kırmı!, mahvetmiştir. 

Kendisi, dayısının int;har etti
ğini söylemiştir. Fakat bittabi 
derdest olunmu§tur. 

Mustafa Bey, bu satırbrı oku
duktan sonra: 

- Demek ki siz katilsiniz?. -
dedi.. 

Ali Bey güldü: 

- Hayır .. 

- Öyleyse, bu rapordaki tafsi· 
lat yanlış .. 

- Hayır .. Doğru ... 

- Vallahi bir şey anlıyamıyo· 
rum .. Lfitf en izah ediniz .. 

bacı Hasan ve uşak Yaşar Efendi- _ Edeyim: Azizim, altın taba-
1cr is. itmiştir. • d kk · · ka ile kuyumcu Ü anına gıttı-

Harun Bey, Ali Beye para ver- ğ:m vakit, bunun müzeden. çalın-
memiştir.. ma bir antika olduğunu öğrendim. 

Öğle uykusunu itiyat edindiğin- Kuyumcu, müzeden bir tabaka ile 

den, kütüphane odasına çekilmif, çalman diğer eşyanın da tarifini 
kapıyı kapamıştır. F :ıkat, bu red- bana yaptı ve ben bunların da
edilitten müteessir olan Ali Bey, yımdaki antikalar oduğunu ana-
o esnada: ladım .. Derhal eve koştum.. Aile

- Ben de yapacağımı bilirim! mizin ıerefi bir paralık ohcaktı ... 
dayı .. -diye haykınnııtır. 1 Fakat, dayım, tabakanın çalındı-

Bu sözleri bütün ev halkı duy• ğını, satılığa çıkarıldığını, bu yüz· 
muıtur. den izi belli olacağını anlamı§ ve 

t 

Usküdar: Mehmet Dursun 

EVLENME 
Hariciye Vekaleti Hukuk mü

saviri Avni Bey~n kızı Rabia Hf. 
ile (Son Posta) refikımızın sahip· 
lerinden Selim Ragıp Beyin evlen· 
me merasimi dün Beyoğlu Beledi· 
ye daircs:nde, bir çok dostlarının 

huzuru ile yapılmıştır. Arkadaşı

mızı ve refikasını tebrik eder, 
mes'ut olmalarını dileriz. .................................................... _ ·················································-~ 
H Gidilebilecek ;~ 
il :: il eğlence yerleri ii 
=ı h • SİNEMALAR : •• i· :: 
İj iPEK: Şeytan kız ~ 
c! SARAY: Şerlok Holmes H 
i~ MELEK: Kendini aşka vere-. kadıni! •• "'{ H 
:i ALEMDAR: Bir gönülde iki sevda:i 
u -!i TURK: Altın arıyan kızlar § 
~f ASRI: Gönül tuzağı. ~i 
n SUMER: . Suzan banyoda ~ 
:i ŞIK: Dcnızaltı cehennemi Si 
ı. . = 
İi ŞARK: Hayatı. ~sa Ü 
n ALKAZAR: Cıcıbcrbcr, H 

H HI LAL: Beyaz rahibe H 
HALEMDAR: O da bir z.amanmış. Ü 
i: YILDIZ: Roma ateşler ıçinde 1 
f!MILLı: Gülen Faris, Vatanc:Utş sila'1 
·: i: başın .ı H 
ii ıIALE: (Usküdar) incili kadın İl• 
:ı . i !! KEMAL BEY: Kıngkong :. - ~ 
!i FERAH: Hayatı Isa :! 
n TAN: (Şişlide) Çin geceleri H . ····-·······---·-······························• .................................................... 
artık bu dünyad:ı yaşayatnamı~ .. 
Ben ise, eve dönünce aile namusu
muzu kirletecek bütün o antikaları 
parçaladr.m .. İşte, beni katil gös
teren maceranın iç yüzü budur .. 
Kimbilir nice vak'alarda, zevahire 
b~karak, bir takım ınaaumları 
mahkum ettiriyoruz .. Çok ihtiyntlı 
olmalıyız, azizim Musatf a, çok. ... 

rtakıll: (Hatice SUreyya) 
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N•kıl ve tercOme hakkı m•hfaadd 

Yazan: M. Gayur 
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Cuma, Pazar ve 
bir rakam konaı·ak gösterilir. "Biz ra· 
kamı alta kaydetmek imkansızhğı kar
tısında iiste ve sağ tarafa itaretliyece
ğiz. Bunun esas tutulmasına dikkat et
melidir.,, 

Bir Formülün yazılması §U suretle
dir. Eğer bir atom Klor yani "Cl,, ve 
bir atom sodyom yani "N A,, alacak o
lursak Klorsodyom Tuz husule ge
lir. Klorsodyomun formülü Na Cl.'dur. 

Molekül - Bir mürekkep cisim
de en az iki basit cisim vardır. Bu iki 
basit cismin de en az birer atomu bu
lunur. Mesela klor ıodyom -= Na Cl'de 
bir atom klor ,.c bir atom sodyom var· 
dır. Bu iki atomun mecmuuna Mole
kül deniı·. 

Bir cismin molekül vezni o cisim
de mevcut basit cisim atomlarının 

vezinlerinın yckunudur. Mesela: Su 
O :H d ır. "H,, yani idrojenin atom 
vezni "1,, "O,, yani oksijenin atom 
vezni "16,, dır suda ik atom idrojen ve 
bir atom oksijen olduğuna göre bir 
molekül su 2 + 16 - 18 vezninde

dir. 
Keza asit kloridirikin formülü H CI 

dır. "H,, yani idrojen "1,, ve "CI,. ya· 
ni klor (35,5) atom veznine malik ol
duklarına söre asit kloridriğin atom 
vezni 1 + 35,5 = 36,5 tur. 

Eğer basit bir cismin molekülü a
ranacak olursa bir molekül en az iki 
atomdan mürekkep olduğundan mole
külün vezni atom vezninin iki misli 
olur. 

Mesela oksijenin molekül veznı 

16 X 2 - 32 dir. 

Bir cismin molekül vezni kadar 
gramına bir molekülgram denir. Su
yun bir molekül gramı (18) gram su, 
a~itlt~Nid :rikin bir ml"lckül gramı İs.:> 

( 36,5) gram asidkloridriktir. 

Gaı veya ·,uhar c.lan ;:nÜrekkep c;. 
simlerin adi §Brtta 'yani sıfır derecede 
ve 760 miliınctrclik l4.t.yik albnJ o., ı. ; .. 
molekül gramları o buhar veya gazın 
22,4 litresine müsavidir. ( 1) 

Böylece 36,5 gram asid kloridrik 
22,4 litredir. (2) gram idrojen gazı 

da 22,4 litredir. Şu halde bir gaz veya 
buharın bir molekül gramından yahut 
bir molünden bahsedersek bu, o ga
zın 22,4 litresi demektir. 

Her hangi bir gazın bir litresinin 
sikletini bulmak için molekül gramını 
22,4 ile taksim etmek kafidir. Mesela 
bir litre okısijenin veznini bulmak İs· 
tersek, oksijenin molekül gramı 
16 X 2 - 32 olduğuna göre 32 yi 22,~ 
de taksim ederiz ve 1,.;2 buluruz. De
mekki bir litre oksijen 1,42 gramdır. 

Gazın havaya nazaran kesafeti: 
Bir gazın havaya nazaran kesafetini 
bulmak için usul şudur: Bir litre ha· 
vanın vezni 1,293 gramdır. 22,4 litre: 
havanın vezni 28,8 eder. Böyle oldu
ğuna göre eğer gazın molekül veznini 
28,8 ile taksim edersek o gazı ve bu
harın havaya nazaran kesafetini bul
muş oluı·uz. Yani molekül gram M, 
havaya nazaran kesafet X olursa: 
M/ 28,8 X tir. 

Molekül vezni 32 olan oksijen hava
dan ağırdır. Çünkü 32/ 28,8 takriben 
1,1 dir. 

Gaz veya buhar olan bir cismin id
rojene nazaran kesafetini bulmak içiıı 
o gaz veya buhar cismin moleküi gra
mını ikiye taksim etmek kafidir. 

Kimya kanunları 

1 - iki basit cisim mürekkep 
cisim vücuda getirmek için muayyen 
bir nisbet dahilinde birleşirler. 

Bu kanuna "Nisbeti muayyene,, ka
nunu denir . 

Me::ela ( 18) gram su elde edilmesi 
için (2) gram idrojen ile (16) gram 
oksijenin birleımesi lazımdır. Böylece 
idrojenle oksijenin birleşme nisbeti 
2 / 16 yani 1/ 8 dir. 

Ayni suretle k~kürt ve demir 
ekintisini bir toprak kapta "pota,, ısı· 
tır isek §iddetli hararet ve ziya çıkar. 
Bu cisimler birleşir ve sülfat dö fer = 
kükül"tlü demir meydana gelir. Eğer 
ter "Pota,, ya (56) gram demir ve 
(32) aram kükürt korsak imtizaç ta-

Salı günleri çıkar 

1 
mamen olur. Eğer bu nisbet dahilind• 
koymıyacak olursak nisbet dahilindeki 
miktarlar birleşir ve nisbetinden faıl• 
olan kükürt yahut demir açıkta kalır.Pi 
mek ki kükürtle demirin birle§me ni•· 
betleri 32 156 dır. 

2 - Mürekkep bir cismin vezni O' 

nu te§kil eden basit cisimlerin vezin• 
)erinin mecmuuna müsavidir. Bu ka• 
nuna "Lavuaziye., kanunu denir. 

Mesela: 8 gram oksijen, bir graJll 
idrojen ile birletecek olursa doku• 
gram su meydana gelir. 

Keza: 35,5 gram klor, 23 grarfl 
sodyomla birleşecek olursa 58,5 grarfl 
tuz elde edilir. 

Şu halde mürekkep bir cismin veı• 
ni onu terkip eden basit cisimlerin ves• 
nine müsavidir. 

Kimyager Lavuaziye bunu: "Tabi• 
atte hiç bir §ey kaybolmaz ve hiç bit 
§ey yeniden halk olmaz., diye tarif et• 
mittir. 

Fransızcası: "Danı la nature riell 
ne se perd rien ne ıe cree,, dir. 

3 - A - iki gaz veya buhar biri 
biriyle daima muayyen bir niıbet üz 
rinde birle§ir. Bütün gazlar ve buba 
lar 1/ 1 yahut 1/ 2 yahut 1/ 3 niıbeti 
de birleşir. 

B - Gaz halindeki mürekkep b' 
cismin hacmile onu tetkil eden gazla 
rın hacmi mecmuu beyninde daima b" 
nisbet mevcuttur. 

"Bu kanunlara Gey Lüsak kanull" 
ları denir.,, 

Bu iki kanundan birincisi §U d 
rr.' ktir: Bir litre idrojen gazı bir Jitr' 
klor gazı ile birleterek iki litre asid 
ltloridrik = klorlu idrojen husule gr 
tirir; iki litre idrojen bir litre oksijen• 
le birle§eı·ek iki litre su buharı vücud.a 
getirir. Uç litre idrojcn bir litre azot• 
la birleşerek iki litre amonyak vücudll 
getirir. 

Görüldüğü veçhile gazlar biri•!.,,. r .. ,t 
nlsbc:ıı 1 1 1 , , ...... ~,.o ... llldı 

Aynı zamanda ikinci kanunu da ;. 
zah edilmiı görüyoruz: Filhakika bit f cst 
litre idrojenle bir litre klor iki litre •• 
sid kloridrik vücuda getirdiği gibi ilıİ 
litre idrojen ile bir litre oksijen de gt' 

ne - üc; değil - iki litre su bubaıi 
ve üç litre idrojen ile bir litre azot t• 
- dört değil - iki litre amonyak 'Vii• 

d 
r . 

cu a getırıyor. 
Şu halde kimyevi birle,mede gaı• 

ların hncmı ekseriya küçülüyor d,.. 
me!ctir • 

(Devamı , ·arl 
( 1) 7 60 milimet relik tazyik mesele' 

si fizikte anlaşılacaktır. 

Kadın hekimler 
Türk Jinekoloji cemiyeti, bu atı' l' 

toplantısını Prof. Fuat Fehim ve Ke11-' Çt,J 

Tevfik Beylerin reisliği altında yaP~ ta 
Bu içtimada: Muallim Ali Esat Be'f1, ~al' 
Eksik doğan çocuklarda hormon ted•~ ~
sine dair tebligatta bulundu. MuaJIİt*~ 
Fuat Fehim Bey: Rahim mülhakatı "'11'11 
mücavir enıicesi iltihaplarının teda\'İ" llla 
hakkında söyledi. l'<lr 

Bu mevzular etrafında yapılan miiıı' '-t 
kaşalara Kenan Tevfik, Ahmet A•; ' 
Nuri, Süleyman, Hadi, Ihsan, Hüıefİ' 
Natit, Aziz, Fikret Beyler ittirak elfllİ( 
t' t, 
ır. Cemiyet 1935 Eylulünde Türkiye~ttlt 

bütün kadın hekimlerinin ittiraiile A.JJ" İr 
r<!da büyük bir jinekoloji kongresinin ,'I ~ik 
tine l<arar vermi§ ve mevzu olarak ta Jl1' 
salık humması, kanser ve rahim miilll" 
katı iltihaplarının tedavisini seçnıitti'' 

~ '• ~u ~evzu!arın raportörlüklerine ~e ı,t 
i evfık, Alı Esat ve Ahmet Asım def ~ .. '-
seçilmi§lerdir. ~ a .. 

V•• J • • ·ı·~t İt\li 
I uzue yırmı tenzı u . t~t 
İstanbul mevakifi mütecavire'

1 

l h·ıi' yo cu seyahatlerinde bir teı 1 
1 

'-d 
olmak üzere Şark Demiryoll-' 
taraf ından aylık abomman k_,c' 

l~rının fiatlerinde yüzde 20 ni~ 
tınde tenzilat icraıına karar ver 
mİ§tir. 

Bu tedbir 1 Mayıs 1934 t•tİ' 
hinden itibaren tatbike vazecJill' 
cektir. 
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Sınemalarda eskı tarz tekrar na alıp giden kadın 
geri geliyor 

934 ün en parlak "Yıldız,,ı olmıqa 
namzet kimdir? Artistlerin 

lıususiyetleri .. 

> 

"t ~r~nirndc görülen soldaki krz, Katerin Kuv'in isminde ve ~rtist Mey 
Zdrr. ~"'1ia. •• · ' Iyi ~özü bulabilmek;; .. mttsabfikasıfilW'" iHfik].fa't:ı:nr'• 'k'a.ınınan' 

l\ot· akında şehrimizde de bir filmi görülecek olan Mey Vest sağdadır ...• 
st hıs }{uvin, zeka eserine mükafat olarak artist Mey Vest'le birlikte, Mey 

esabrna on beş gün Holivutta gezip eğlenmcği kazanmıştır .. 

'li~s.k~den sinemalarımızın halini j hut tarihi "ibretamiz,, film 
tt~ınıı. Bu yalnız bizim sinema kendini gösterdi. 

tzda deV'l h b··t·· 
\>l'up !ı ' e~en u un Komik gene başlıyor 
oyı a .ve dunya sınemalarında 
~lll eydı . ., Hatta sinemanın "si
ltt"atoğraf,, gibi uzunca bir de 
,~.~ardı, O zamanın en mühim 
.. sıyeı· 

htlı· ı ne olduğunu da kolayca 
bi 1? edebilirsiniz. ilk baştan 
~lt~~n en mutena güzellikleri 
i... ılecek ve "manzara adlı • 1) ,, 

l.ll\ ltıoraına serisi gösterilirdi. 
ah k ~td er es hayran hayran ba-

aiıtıt .• \! e refakatinde piyano ile 

il 'bqa~ bir nevi hava, insana ade
ilta. 

1~İ)tadı mal etmiş, ve o man
&.k 1~0sterilirken bu hava çalın-

1\tı. .a.ıını geldiği gibi, o hava her 
ltt.a.~ı )erde çalınınca böyle bir 
r<f l'Qa.ta,, seyrediliyormuş sanı -
~t ı, Atkaaından bir parça istil-a
\~ ~e eğer film kopmamış, he1·-
.,~1 h.. . 

't ı_ adise zuhure gelmemışse, 
ltt \> f .. 

t e ındıkcıların; gazoz, su 
aıııa ~ . k lt d tın sesini kesen hır aran-

it- daha ortalığı kaplar .. "Bu ara 
ilt e .~il çalardı galiba ... ,, Ve ko-

~<>sterilirdi. 

''I\ Nasıl komik? 
0llıik s· ~ t . •• neye diyorduk?. ıne· 

... acır] . l ·ı l'a erı ve film alma iş erı e 
·t\li~ ~~a.r nezdinde, bu, iki bo· 
t Itı •ki film tomarı ndan iba· 

sa ·· ı·· " }J ' gu unçlü bir oyundu. 
lt llev· d • R.-

tl~tıi 1 en, Maks linderin, ı-
tı.itı, tı, bilahare Zigotonun, fa
·ı \>e di" 
t lett ger bir çok muhtelif 
ı.~-·~!l 8.ttistlerin filmlerini ha • 
~ .• G··ı 

. l'ıı-a Li .u rnekten kırılırdık, ve 
1'~i, ,,,/ cıddiyet .. Ve iste ciddi, 

"~tekı . ~ 
erı parçalayıcı, veya-

Böyle kısa filmlere Holivutta 
gene rağbet çoğalmağa başladı. 
Ve hunların en başında gelen, eğ
lenceli oyun üstadı Malek -küçük 
bir fasıladan sonra- film alemine 
avdetini kısa "komik filmler,, çe
virmekle kutlulayacak ... 

Ne çeviriyor? 
Malek şeycanmımn ne mevzu -

da bir kısa komik film çevirdiği 
de şayanı meraktır. Şimdiye kadar 
gelen havadis, "Altın hayalet,, na
mı altında ve sadece iki kısımdan 
ibaret film çevireceğini bildiriyor. 

"Altın hayalet,, in birinci kıs
mında, Malek, metruk bir maden 
havalisinde görünüı·... Ve bütün 
kısım devam ettiği müddetçe hiç 
konuşmamaktadır. 

İkinci kısımda, diğer aktörler 
sahaya girer. Mevzu giriftleşir ve 
fakat bütün bu kısım müddetince 
de Maleğin konuşması bizim yazı
mızla topu topu bir defter yapra
ğını tutmamaktadır ... 

Eski günlere dönüş 
Malek böylece gelecek altı ay 

için, altı ktsa film çevirecek. Bu 
filmlerin bütün dünyaya yayılaca· 
ğı şüphesiz. Sinemalarımıza da 
geldiği zaman yeri neresidir. der
siniz?!. Şüphesiz ya "aktualite,, de 
diğinıiz dünya havadisinden son
ra veya büyük filmin oratlarında, 
istirahat anında filan gösterile
cek.. işte eski sistem, eğ lence tar-
ı avdet ediyor demektir: 

z Manzo.ra, komik, ciddi ve eheın-
mivetli film .. 

Yalnız "sinematoğraf,, kelime
sinin "toğraf,, nı kedi kapmıştır. 

Zarar yok. 
Hazan "sinema,, başlı başına 

sinema; bizim eski ve bildiğimiz 
manada bir ibret ve .te!bire evi ol· 
maktan çıkıyor. 

Ehem! 

Edindiğim havadis: 
Melek sinemasında oynıyan "Ce 

ni Cerart,, filminde gördüğünüz 
Donald Kuk, vaktile, bahriyede 
telsiz zabiti olmak üzere yetişmiş 
bir adammış .. 

Ramon Novarro, Los Anceles'· 
te piyano dersleri verirmiş .. 

* * * 
Geri Kuper; Helena şehrinde, 

bir gazetede karikatürist olarak 
çalışırmış. "Bir gönüld~ iki sev
da,, filminde kendisini ressa"M ola
rak mütalea edişimiz yersiz değil
miş demek. .. Fakat Fredrik Març; 
telifle hiç uğraşmamış Nev· 
yorkta bir vakitler l>anka 'katipliği 
etmiştir. 

* * * 
Boris Korlof'un, eskiden bir 

çiftlikte çalışmış olduğu haber ve
riliyor. 

Evans Muriyel 

Ekser filmlerinde bir deniz ve yüz
,.....,.me faslına rastlanan bu yeni yıldrz, 
mektepteyken bir çok arkadaşlarını 

geçmiş yaman bir yüzgeç olarak tanı~ 
myordu. Yaşı yirmi ikidir. Ayni kuv
vette tenis oynar. Otuzundan sonra, et 
yememeğe ve yalmz sebzeyle yaşama
ğa karar vermiştir. 

"S · d Ş l k aray,, sınemasın a, er o 
Holmes rolünde gördüğünüz, 
Klayv Bruk, boş zamanlarım ke • 
man çalmakla geçirir. Ve ehil bir 
bir "Kemanist,, tirde ... 

Bir iki daha 
1914 ün, yıldız namzetleri ara-

Sen bir garip çingenesin! 
gerek kümüş zorna ... 

nene 

_ Şu hanımın servetinin yarısı 

sırtındadır. 
- Anlıyamadım. 
- Zaten ben de eksik söyle-

diın: Şu hanımın ve zevcinin (ya
ni bütün ailenin) servetinin yarısı, 
hanımefendinin sırtındadır. 

- Gene anhyamadım... Zira, 
gösterdiğin hammfendinin kulak • 
Iarına, boynuna, 'bileklerine, par
ınaklarma bakıyorum... Küpeden, 
kolyeden, bilezikten ve yüzükten 
eser göremiyorum... Gerçi, pek 
zengin bir §ey .olduğu vijon kür
künden anlaşılıyor ama,, her halde 
bugün mücevherlerini takmamış 
olacak ... Onun için, servetinin ya

rısı da sırtında değil .. 
- Ben de, servetinin yarısı di· 

ye, vijon kürkten bahsetmek isti· 
yorum zaten .. Bu manto, 800 lira
lıktır ... Avrupada da bir çok ka~ 

dınların böyle mantoları vardır. 

Lakin, onların diğer servetleri de 
ona göredir. Mükemmel döşeli 
dayalı yazlık ve kışlık evleri var • 
dır. Altlarında otomobil eksik de -
ğildir. Zaten böyle kürkle tramva 
ya binmek abestir!... 

"Halbuki bu vijon kürklü ha -
nım, bir memur zevcesidir. Kimbi
lir kimden görmüş, ihtimalki sine
ma aktrislerinden örnek almış. Bü
tün sene kocasının başının etini ye
di. Vır vır da vır ·nr ! Vır vır da vır 
vır! "ille bana vijon manto al. .. 
ille al. Yoksa' senden boşanınm ... ,, 
Adamcağızın maaşı seksen lira .. . 

Kat'iyyat ta caba ... Düşündü, ta· 
şındı, ayrılmaktansa, babadan kal 
ma yangın yeı indeki arsayı göz
den çıkardr Karısma kürkü aldı ... 

"Fakat, bir de evierine gidip 
görmeli ... Otları çıkmış koltuklar, 
kanapeler; bacağı kırık masalar; 
tıngır mıngır dolaplar; lekeli le
keli havlu takımları; somyası bo
zuk karyolalar ... Bütün ev eşyası· 

m toplayıp pazara çıkarsanız, hay 
di haydi yedi sekiz yüz lira eder. 
Fakat o da, gene, babadan kalma 
bakır takımlarile dıvara astıkları 
gene baba yadi.ızarı bir acem halısı 
sayesind~ ... 

"Bu l:adma servetinin yarısını 
sırtına almış gidiyor demekte hak· 
sız mı imişim? ... 

"-- A h::ı.nım ! -dese biri.- Sen 
bir garip çingenesin, nene gerek 
gümüş zurna? ... Evet, senin vijon 
kürk neyine!? ... Bununla şık değH, 
komik oluyorsun ... Sekiz yüz lirayı 
ele geçirmi~ken, evinin eksiğini 

gediğini tamamla .. Temiz, basit, 
fakat basitliği içinde güzel iç ça

maşırları, sağlam kumaş mantolar 
yaptır ... Bir memur ailesi için bör 
le şey1er ne demekmiş? .. Vijon 
kürk, ve alelumum bir kaç yüz li· 
ralık kürkler, keza ona göre paha· 
h tuvaletler, ancak insanın her şe· 

yi tamam olunca kadına yakışır ... , , 
Aksi takdirde, güzellik, zariflik 
temin etmek şöyle dursun, sakil -
dir, gülünç.tür ..• 

(Hatice Süreyya) 

Kendine itina eden ve etmiyen kadın 
- Allah rahmet eylesin, annem, ! zonunun şeritleri buruşuk ve . !~
kadınları ikiye ayırmıftI. Bir kıs· • vantalara buladığı elbisesi, ıçın 
mı temiz kadın, öteki kısmı pis için ve ağır ağır ter kokulu bir ha· 
kadın.... nıın, garbın yüksek tabakalarında, 

İkinci çeşidi adamdan bile say- güzellikte Venuse taş çıkart&'l., 
maz, loptan yekun hudut harici e- kontların kızı olup tali:n yardımi· 
derdi. Bir kadın, zeka, malumat, le milyonerlerle evlenmiş bulun • 
güzellik ve cazibesi mevzuu hah • sa, gene de, sosyetede gereği gibi 
sedilmek, imtihana, mukayeseye mevki kazanamaz. 
tabi tutulmak için, evvela temiz Halbuki, güzellikçe, seı-vetçe 
olmalıydı. ·ondan çok aşağı kadınlar, kendile-

Ben, annemin bu düşüncesini 
titizliğinden haarl olma bir mana
sız1ık sayardım. Fakat, gün geç
tikce anladım ki, hiç te haksız de
ğil~iş ... Sade bizim eski alaturk.a 
terbiyemizde değil, bütün medenı· 
yellerin incelmiş terbiyelerinde 
kadınlarda ilk mziyet olarak ken-

dilerine itina aranıyor. 
Dişleri bakımsız, parmak bo -

ğumları sun'i surette esmer, tırnak 
ları matemli değilse bile hüzünlü, 
saçlarının arası kepekli, kombine-

smda kimin en çok muvaffak ola
bileceği meşhur direktör Kari La
mele' soruldukta ancak bir isim
den bahsettiği görülüyor: 

Gven Rey! 

Bu kızcağız henüz 16 yaşında -
dır. En zayıf, en hafif ve Holivut 
cerbezelileri arasında hemen en 

genç kızdır. 

Kaliforniya kanunlarına göre, 
l8 ya§ına kadar da mektebe de
vam etıneğe mecburdur· 

Him 

rine itinaları sayesinde muhitleri
nin dikkatini, hürmetini celbeder
ler ... Hele, bu maddi temizliğe v& 
pürüzsüzlüğe bir de manevi çeki 
düzen inzimam ederse, bedenen 
ve ruban temiz ve itinalı bir kadın, 
-tek;:ar ediyorum- bir garp mu
hitinde kendisine güzelEkçe, ser

vetçe, içtimai mevkice takaddüm 
etmesi lazım gelen itinasız kadın -
ların üstüne çtkarılır, o~urtulur ... 
Bütün erkekleri celbeder. 

(Hat. Sü.) 

Prens bibesko 
Esk:şehir, 12 (A.A.) - Bu sa· 

hah saat 8,10 da lstanbuldan kal· 
kan beynelmilel ha va federasyo· 
nu reisi Prens Bibesko, saat 10 da 
Eskişehire geldi, Tayyare meyda· 
mnda tayyarecilerimiz ve bir çok 
zevat tarafından karşılandı. Şere
fine 150 kişilik bir çay ziyafeti ve 
rildi. 

Prens, Eskişehirde gördüğü iyi 
kabulü şükranla karşıladı ve saat 
1,5 te seyahatine devam etmek ü-

1.~· --------------------------------........ ~ 
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Haklkt vesikalar. tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 
13-4·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 30 

Geçen kısımların hulasası 
Mütarekeden sonra lstanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
v, rdı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
m "temadiyen çalı§ıyorlardt. Leyhte 
ça\ıpnlardan bir grupun içlerine aldık· 
lan llhami ismindeki genç Galatadn 
Ariyan hanına tercüman diye ycrleş

mi§ti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vişrne uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
grup gene bir gün malltm olan yerle
rinde toplanmışlar ve aldıkları rapor
ları okuyorlardı. 

Okunan yirmi küsur rapor içinde 
bir tanesi Fatma Nüzhete aitti. Onun 
bir casus olduğundan bahsediyordu. 
Bu raporu ehemmiyetli gördüler ve 
tahkike karar verdiler. 

llhami çocukluğunu tanıdığı Fat
ma Nüzhetle çok alakadar oluyor ve 
hemen her gün kendisini ziyaret edi
yordu. Gene böyle bir günde uzun u
zu ı konuştular. Fatma Nüzhet hemen 
hemen bUtUn işgal kuvvetleri fi.mirleri
ni tanıdığını söylüyor ve kimse ile a
lakası olmadığını anlatıyordu. 

-ıo-

Fatma Nüzhet, apartmanında 
pansiyon ıahibesinin oğlu Onnik· 
le beraberdi. Onnik Galata istih
baratı tarafından gönderildiği 
vazifesinden daha o gün dönmü§, 
Inzım gelen yerlere elde ettiği ma
lumatı verdikten sonra yıkanıp 
temizler ıek için evine gelmitti. 

Saat akşnm üstü beşe yaklatı· 
yordu. Güneı yüksek apartmanla
rın çerçevelediği caddelerden çok
tan çekilmi§ti. 

Onnik, havlu ile kurulanırken 

Fatma 'Nüzhe'fe anlatıyordu: 
- Bu gün istihbarattan, polis 

müdüriyetine şahin kahyanın ya • 
kalanmnsı için ha·ber gönderildi. 
Bursaya ıilih kaçırıyormuf. 

- Tevkif edilebilecek mi? 
- Şüphe mi var .. Polis müdürü, 

hemen tevkif edilmezden evvel bu 
adamın Anadolu ile alakası olup 
olmadığını anlamak istemiş; ev· 
veli. takip edilecekmiı. 

- Ben, Şahin kaptanın müte· 
madiyen Anadoluya ailah kaçırdı
ğını bir çok defalar Mecir Hey' e 
ha.her vennittim. Demek nihayet 
akılları başlarına geldi. 

- Zaten senin ihbarın üz~rine 
harekete geçtiklerini ben çok ya
kından biliyorum. 

- Polis müdürünün yapbğı da 
bir gösteriş olsa gerek. Onun Ana· 
dolu ile alakadar olduğunu, Ana· 

E!!2!!! 

Tefrika: rfo. 3 

dolunun kendisini bir alet gibi kul 
landığını herkes biliyor. 

- Bilindiği muhakkak; fakat 
cürmü meşhut halinde yakalamak 
istemiş olsa gerek .. 

- Şimdi ne olacak? 
- (Pantikyan) a getirilen ha-

ber polis müdüriyetinin bunu er
geç cürmü meşhut halinde yaka· 
!atacağı merkezindedir. Daha §İm 
diden bir memur bile tayin edil
miş. Yarından itibaren Çeşmemey
danmdaki kahvesine devama baı
lıyacakmtf .. 

- Şahin lrahyanın bu kadar 
aptal olduğunu zannetmem. O 
kahvede yabancı bir adamın bir 
İş görerniyeceği kanaatindeyim. 

- Anadoludan gelen bir me· 
mur gibi hareket edecekmif .. 

-Ya öyle mi? 
- Evet .. 
- Yapılacak plan ıundan iba-

retmiı: Bu tayin edilen memur, 
buraya, söylediğim gibi Anadolu
dan gönderilen bir adam gibi gi
decek ve Şahin Kahya ile temasa 
başlıyacakmış. işin ondan ıonra· 
sı gayet kolay .. Artık elde demek
tir. 

- Allah vere de öyle olsa. 
Fatma Nüzhet bir taraftan cı· 

garasını içiyor, diğer taraftan elin
de tuttuğu gazeteye göz gezdiri
yordu. Gazeteyi okuyor denemez • 
Ji. Bunu sanki gayri ihtiyari yapı· 
yordu. Nitekim çok uzun sürme
den elinden fırlatıp attı. Ve Onni· 
ğe: 

- Sen evde çok kalacak mısın? 
diye ıordu. 

- Ne var? Dıprda yapılacak 

bir itin mi var? 
- Hayır .. Bir an için evden ay• 

rılman lazım da ondan .. 
-Misafirin mi gelecek?. 
- Evet .. 
- Kim?. 
- llhami .. 

- Ya! ... Bunu da yeni mi tanı· 
d ' B . . b" '? m. ... arı ışe yarar ır §ey mı ... 

Onniğin bunu sormakla neyi 
kasdettiği malumdu Fakat Fabna 
Nüzhet anlamamazlıktan görüne· 
r~k: 

- Ne gibi? diye sordu. 
- Anlamadın mı? Bize fayda11 

dokunacaklardan mı? 
- Hayır .. Bizden sayılır. Gala-

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
rfakıll: ( va . no ) 

DUnkU tefrikanın hülasası 
Sahile yakın büyük bir Balkan şeh

rinde, Türk sefareti tarafından misak 
şerefine bir balo veriliyor. Muhsin Ra
şit Bey ismindeki diplomat, iki gündür 
geceli gündüzlü ~lıştığı için odasında 
ancak şimdi hazırlanabiliyor. Çantasın
dan çıkardığı, üzerinde "intikamımr u
nutma,, sözleri yazılı ol-an bir mezar 
resmine bakıyor-. Milli mücadelede ni
ıanhsı Ferihayı feci surette kaybetmiş 
olan Muhsin Raşidin unutamadığr bir 
intikamı vardır. Şu anda, Muhsin, e
mirberi Muammerle beraberdir. 

Zira, l»ir metre ileriıindeki diğer bir 
d'ı.reiia yanında duran, iki kiti çok a
li.lc.yı clffp bazı şeyler konuımaktay
dılar. 

Mı,aammerin di~kati, bilhassa mu· 
ı-u .. ch kulluılan iki inıan lım1 üze-

rine celbcdildi: 
- Muhsin Raıit, Erci Behyadiıi 

tanıyamadı ... Yazık ... 
- Tabii tanıyamaz... Aradan on 

iki sene geçti .. 
- Fakat, bu Yunan zabitinin o 

Türk zabiti üzerinde bıraktığı acıkh 

hatıra o derece kuvvetlidir: ki, arcdnn 
yanm asır geçse, gene birbirlerini ta
nımaları lazım gclir ... Bu gecenin bü
tün muvaffakiyeti, iki düımanın tanıı
malarında olacak .... Alcııi takdirde, Se
nin gazetelerine çelceceğin telgraflar 
ve alacağın fotoğraflar da hapı yut.a
cak; Azizim M. Gal, benim tröste et
tiğim vaıtlar da .•• Vallahi, ikimizin de 
itiban bir paralık olacak .•• 

Gal, elinde, mini mini fakat mü
kemmel bir fotoğraf makinesi tutuyor; 
bunu, cldivenlerile yarı yarıya örtml-
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Geçen kıaımlaran hulasası 

Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir
diği bir sürü kızdan, Süleyman paşaya, 
birini bile beğerdirememişti. Fakat pe
§inen aldığı bin altına mukabil, Kaf
kasya valisinin şatosundaki mutena çer
kes dilberini kaçıracağım vaadetmiı
tir. Zaman, Sultan Medt zamanıdır. 

(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci 
Ati balıa, her tehlikeye rağmen bu kı
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus
yadan lstanbula kaçıracak .. Ancak bir 
korkuı;u var: Çar Nikola ... 

Ali Baba, Kuw.kapıdaki mahzenin
deki saklı esir kızları hadrm bir deli
kanlıya bı- aktıktan ::.:onra Kafkasya ya 
gldiyor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç~ 

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ
ramııtır. Genç, bundan intikam ~lma
yı düşünüyor. 

Süleyman Pa§a Fatma h!kiye
ıini yakından dinlemiş, öğrenmit· 
ti. Hatta bir gün, İstanbul Rus el
çisi, Süleyman Pata ile kadın ti
careti hakkında görütürken: 

- Çar Hazretleri bile kendi sa· 
rayına alacağı kızları güçlükle te
darik edebiliyor. Tifliı valiıinin 

sarayında terbiye edilen bir gürcü 
kızı, kaçırılırsa kolayca bulunsun 
diye ıol koluna: bir damga vurul
muıtur. 

Dem itti. 
Süleyman Paıa bu hikayeyi u -

nutacak kadar budala bir adam de 
ttntmımmlmlUJ&liibdiAiıbUliMlriüüWWiiiiiU~ımum 

~ istihbaratında çalıııyor. 

- Senin istihbaratta çalıtanlar· 
la pek allkan olabileceğini tahmin 
ettniyordum. 

- Kendisini eskiden, ama çok 
eskiden tanırdım. 

- O halde giyineyim, hemen 
çıkarım. Mademki böyle lazım 
geliyor. Onnik bu son cümleyi te· 
liffuz ederken adeta manalı iÖ• 

rünmüttü. Maamafih Fatma Nüz
het izahta bulunmak lüzumunu 
görmedi. Biraz evvel elinden attı· 
ğı gazeteyi uzanarak tekrar aldı. 
Ve onunla me11ul (Öründü. 

-11-
Bir Pazar günüydü. Öğleye 

doğru, Çetmemeydanında kalaba
lık araıında üıtübatı uzun bir yol
culuktan dönen bir adam teıirini 
yapan biri, ağır •dmılarla ilerli· 
yor, bazı kahvelere girip çıkarak 

tekrar yoluna devam ediyordu. Bu 
adam gene küçücük bir lokanta 
dan baımı uzatarak sordu: 

(Devamı var) 

j-Ye uıratıyordu. Arada sırada, reıim
ler çekmekteydi. Bu adam, bir çok in• 
gilİz, Amerikan ve Fransız suetele· 
rinin metbur muhabiriydi. Gazetesi
ne havadis temin etmek için bizzat pa
ra urfederek el albndan vak'a çıkar
tan cin ıöz, yaman sazetecilerdendi. 

Bu Balkan misakının tereyağından 
kıl çeker gibi kolaylıkla cereyan edi
vermeıi, hiç te itine gelmiyordu. 

Bihusuı, arkadaıımn tirketile ken· 
di ıueteleri arasında pek aıkı fıkı bir 
menfaat ortaklığı da mevcuttu. 

- MAdemki bu Muhsin Raıit Be
yin bütün mazisini ve ıimdiki nıhi ah
valini biliyonunu:z, dostum Ert of Şad, 
öyleyse, onu düımaru aleyhine tahrik 
etmek sizin zekanıza bailı bir ittir .•• 
Eğer kışlnrtmazıanız, iki düşman, bi
ribirlerini katiyen tanunıyacaklar ... Zi
ra, omuz omuza sürünerek geçtiler ... 
Eier teıebbüıünüz muvaffakiyetle ne
ticelenirse, elde edeceğimiz zaferi dü
şün! Bütün dünya l'azetelerine iri harf 
)erle yazacağız: "Müstakbel harlııin ö
nüne geçilmesine imkan yoktur! Eıki 
kinler kabardı! Bir Türk zabiti, bir 
Yunan zabitini baloda öldürdü ... ,, 

Gal, birdenbire ıustu. 
O esnada, gözüne, Yan taraftaki 

direğe dayanmı,, uyuklar gibi duran 
Muıunmer iliıoüıtit 

Müellifi: ishak FERDi 

1 
iildi. Ali baba, F atmanın erine ı erkeksin! Şu bileklerine bak!. ~e· 
baıka bir kız götürmeyi dütündü- mir gibi sağlam. Enıene bir fiıke 
ğü halde, Fıatmanın kolundaki vursam, kan fışkıracak. Boş durllr 
damga metelesini hatırladıkça: musun ıen? ! .. 

- Süleyman Pataya Fatmanın Petroviç bir votka daha yuvar 
yerine batka bir kız yutturmak ladı: 
mümkün olmıyacak. - Hele benim gibi, içinde tu • 

Diyor ve hergün Tiflis valisinin tuşan ateşi İçinde küllendirmeie 
konağı etrafında dolaııyordu. çalışan bir erkek. Hakkın varı .. 

Valinin sayısız adamları ara· Ben boı ve kadınsız duracak bir•• 
ıında, Ali baba ancak bir bahçı· dam değilim. Nasıl anladın? .. 'fa• 

vanla ahbap olabilmitti. man gözlerin var. Deri satanlarıtl 
Valinin bahçıvanı votka dütkü· içini de böyle bir bakı,ta gözle· 

nü kırk yaşlarında bir adamdı. Şa· rinden okuyabiliyor musun? 
toda yatıp kalkardı .. Fakat akıam Ali baba Petroviçin omuzun' 
lan bir kaç sa.at evden kaçarak, elini vurarak: 
şehirde bir meyhaneye ıider, ka - - Koca aılan, dedi, tatodaki 
fayı tüuüledikten sonra, kimıe piliçlerin için horozluk etmek hO' 
görmedeı;ı tekrar odasına gidip ya- tuna gidiyor, değil mi? 
tardı. Bu ıöz Petroviçin hoıuna git• 

Bahçıvan Petroviç o aktam ge- mekle beraber, gözüyle itaret edf' 
ne her zamanki ıibi, ayni mey ha- rek, yavatÇa etrafına bakındı: 
neye .gelip içmeğe batlamıftı. - Yavaı konuıalım.. Köıedl 

Ali baba Tifliıle Batum araıın· iki hafiye oturuyor. 
da deri ticaretile metıul görünü· Ali baba gözünün ucu ile bak•' 
yordu. rak: 

Bahçıvanla bir maıada içerek - Hafiye mi dedin? 
konuıuyorlardı: Diyerek sesini kıstı.. Kadehiısİ 

- Bu ıene deri piyaaaıı çok doldurdu: 
yüksek, deiil mi? - Haydi içelim .• 

- Evet .. Her senekinden fazla. Petroviç kadehini boıalttıkUıl 
Fakat, bir ay sonra dütmeğe bat· sonra, ıözüne devam etti: 
lar zannederim. - Bize fenalıkları dokunma•" 

- Derileri, fiyat dütmeğe bat· Benim valinin maiyetinde buluıı ' 
ladığı zaman toplamalı. duğumu hepsi bilir. 

- Ben de öyle yapacağım, Pet- - O halde burada İ!leri ne? 
roviç ! Petroviç yava!ç.a deri taciriniıl 

Valinin bahçıvanı mütemadi- kulağına fııılJndı: 
yen içiyordu. - lstanbultlan bir esirci gel• 

Ali oaba, bir arahlC aziyeti mü- mit·· lzini bulmak için bütün~ 
ıait bularak sordu: yeler meylianelere yayıldılar .... 

- Evli miıin, Petroviç? - Bu adam çıldırmı§ mı? K•' 
H N de rdu ? ı dın ticaretinin §iddetle menedildi• - ayır.. e n ao n .. 

- Ben bekarım da.. Tifliste ğini duymamı§ mı? .. 
bekarlık çok güç demek istiye- - O adamın aklı olsayd•• 
cektim.. Rusyaya gelmezdi.. Çünkşü, ÇŞ' 

- Hakkın var .. Burası Batuma Nikola ele geçen esirleri Sibirya>'' 
benzemez. Becerikıiz bir erkek sürüyor. 
burada ıenelerce bekar kalabilir.. Bu sırada köşede sarhoş ol•~ 
Kadın yüzü göremez. hafiyeler, içtikleri içkinin paratf 

- Tıpkı benim gibi, Petroviç ! nı vermeden çıkıp gitmişlerdi. 
Bahçıvan güldü: Meyhaneci tezgah başında keıt' 
- Burada bir ıey bulamadın di kendine söyleniyordu: 

galiba?!.. - Şu keratayı bir an evvel yı' 
- Çok aramadım ama, dedi- kalasalar da, hafiyelere bu yül' 

ğin gibi, kolay bulacağımı zannet· den bedava içki vermekten kur' 
miyorum. Sen ne yapıyorsun, Pet· tulsak ... 
roviç? Hafiyeler gidince, Ali baba, 'flJ' 

- Hiç... linin bahçıvanile serbestçe konııf' 
- Bu da lif mı? .. Sen benden mağa başladı. 

çok genç ve benden kuvvetli bir 

-=--auherif kim?. diye sordU.
Ert of Sad: 
- Ehemmiyet vermeyin... diyerek 

omuz silkti. Türklerin baıçavuıların
dandır ... Tavnndan ne allahlık şey ol
duğunu görmiyor musunuz? Ayakta 
uyuyor ... Hem, o, ingilizçeyi nereden 
bilecek? ... Hımbıhn biri! ... 

Muammer, tavrını bozmadan, göz
lerini bile açmadı, kendi kendine müı
tehzi müstehzi düıündü: 

"- Asıl hımbıl sensin, geveze he
rif ... Böyle laflar buralarda konuıulur 
mu? ... Neye karar verecekseniz ön
ceden kavilleıseydiniz ya .. Bizim türk
çede yerin kulağı var diye bir atalar 
ıözü olduğunu bilseydiniz böyle çene 
çalmazdınız ... Allahlık ben miyim, ıen· 
rni? Guya, bizim beyin maziıini öiren
mif... lcığını cıcığını biliyormuı.. Pe
ki, beı\ onun ıcığı cıcığı değil miyim?. 
Beni niçin tanıyamadın? .. Neden bile
medin ki, ben Muhıin Ra,it Beyle be· 
raber, ıenelercc Amerikada bulundum. 
lngilizceyi türkçe gibi biliyorum .•. Bü· 
tün bu ıöylediklerini anladım ... Ah ap· 
tal ah ... ,. 

Fakat, böyle kendi kendine düıün· 
ceye dalmanın zamanı değildi. Kulak 
kabartmakta, uyur görünüp gözlerini 
dört açmakta devam etti .. 

Ert of Sad, arlı:adaıı Galden aynlrr· 

ken: 
- ikimizin de menfaati bir! dedİ• 

Zaten bizim luırp sanayii tröstü siıill 
gazetelere lazım gelen tahıisatı ve...,J' 
yor mu? Binaenaleyh, ikimiz de, a~1 

yolun yolcusu sayılırız ... Ben, uhteı1" 
dü,en kışkırtmak vaufcıini yapark~ 
ıiz de, lazım gelen pozlarda resimleri •' 
yi çıkartın ..• Taahhüt vctikalı olsaıt" 
Sabahleyin kalkacak tayyare poıta•'"' 
yetiştirin ... 

Telgrafları da daima ttÖıtün n~ 
tai nazarını gözeterek çekin! .. Bu ti' 

şebbüs muvaffak olmaıa, &abaha lı'' 
dar ba, vuracak daha ne numaralaı11" 

B• • d ~ ·ı •• k• ff~1' (J' var.... ırı cgı ıe, otc ı rr:~lva aı-

lacak!. 
Muhaverenin bu tarafı, Muaını"" 

rin dalgın olduğu zamana tesadüf-~ 
mişti. .Anadolulu genç, kendine ,.
diği vakit, iki ecnebiyi birbirinden '' 
rılmı§ gördü. 

Gazeteci, eldivenleri arasına giı1"" 
miye uğraşhğı mini mini fotoğraf ttt" 
kincsini ayar etmekle meşguldu. ,,J-

Harp sanayii tröstünün açıkgö:ı • 
measili iıe, Muhıin Raıide yakı..,..., 
h. ti-' 

Arkumdan, omuzuna hafifçe ' 
dokundurarak: 

- Bonıuvar, beyefendi. 1"" 
(IJenllll 
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Japonlau Anka
raya gidiyorlar ive l/aman _ce,,miş ne ,,a .. ~hifesi bilmecesin~e h«: 

y· diye kazananların lıstesı 

llıan şeqmiş Samatyalıl 
~i_!- aözlerim üzerine boyacınm 
., -.. itildi: . 
cted;: Öyle delil mi be kardetim, 
'1 Amma c:loina eöylemiyor 
~ .. 
- EYet ,qkolaun .. 
- Enel& .&yle hab7111l hana 
~ böyle buraya k0ta kota ıel· 

b. :- Neye olacak, aJDUIZ)arm 
ıra en.eledi ? • 
- Niçin?. 
- lıte ne bileyim ben?. 

• - Nuıı bibnU.in, iman eebep. 
............. ?. 

- Di'-iJ'Cfl'dum .• 
- ICIJÜ .... llotra-, tam 

liinünde ıelec:ek ,.n bamupmı ••• 
Bu heriflerden kutıJri n haJrkm.. 
:- bir teJ' ilrenmiJ'8C8ktim ••• 
Yİ8İlllİ ......... PsaJDD, do

Iqa,._, dU-.,.U... Soma tekrar 
ıelir eri WJdk eMrim, dedim. 
Yerimden lralrbm •• leninde Jco.. 
nutan da aJ&ls kalktı. Yanana 
yaklqtr: 

- Nereye, dedi. 
- Gidiyorum .. 
- Hani evi dikiz ediyordun?. 
- V az geçtim .. 

\ 

- Sonra ıel, ıana bir çift li.· 
fıın var. 

- Şimdi IÖ7le .. 
-Olmaz .. 

- Haydi, kina (gidin). Y erek 
kiter Tarta beti cezl inç ıaar. (dün 
alqam papu efendi ıizlere ne ıöy· 
ledi?) 

- inç iaaT? (Ne eöyledi.) 
- Yereait mek Solllli aptak 

Zarnelnı illln miiy aapn tamır .• 
(Yüzünün bi rtarafma bir tokat 
wrutuna öbtir tarafpm da uazt) •• 

Kaclmlarm bana merhamet et· 
meeinin aebebi timdi anlatdmıftı .. 
Çocuklar bana zulüm ettikleri için 
acıyorlardı. laanm prensibi: Biriıi 
yüzünün l>ir tarafma bir tokat 
YU111n:ı CSbür tarafım uzat.. 

Çocuklar biraz daiılır gibi ol· 
dular .• Ben de kalktım. Şimdi bi
raz daha uzaktan takip ediyorlar
dı .• Ve aad•k•••r daha çok Yeri
liyordu. Sokakta yürüdükçe evle
rin kapılan açılıyor. A. .. aa• .,.. 
rala rablıyordu. 

Ben y&V&f Y&ftf, bütün bütün 
aptal roll Japa Jap& yüriiyordma. 

Takip eden çoeuklardan l>iri iki· 
Iİ aene bir kaç limon kahuiu atb· 
lu: 

ihtiyar ermeni mad:mn: 

- AJ!Pbr nllclım,. Hiç mek· 
tepli çomklar hayle it yapar?. · 

Dire tekrar .ase baıladı. 
Bu esnada arkadqlardan biri 

yaklqtı: 

- Allah qkm:ı l>ir p.rla aiJle 
bir tarkr bakalım ne yapaceklar .. 

Sahiden ıarla eöyleeem ne ya-
parlardı. 

(Dnum var) 

- Geclikpap ilk mektebinden 162 On
ailc, 161 - Cedikpqa tilcü sokak -
mua 8 de LGıi Garbiı, 168 - Orta· 
köy tütün inhisar depotUnda 315 Ah· 
met Ferhat, 167 - Vakıf paralar 
müdürliiiii memurlarından Hikmet B. 
oila Tuncer, 168 - Beyoilu dokul 
Z1U1CU ilk mektep 1 - 4 tea 345 Hulu· 
ıi, 169 - Y etilkö1 Orhan aazi caclde
ıi numara 36 Ziya, 170 - Eyüpıul· 
tan camii kellir caddesi DUlllaı'a 71 ak
tar Selihattin, 171 - Be10ila Tii· 
..ı Asmalı meaçit ıokak numara 48 
Leoa Apraluunyan, 172 - latanbal 
2 inci ilk mektebinden 288 Nüvin, 
173 - Fe,ziiti li"'i auuf 2 den Kira· 
miı Sami, 174 - Edirne: Kale içi 
Topkapı hamamı civan numara 6 E· 
mİn, 175 - Be1oila Jenİ çarıı cad· 
desi Türk sücü sokak numara 11 la
mail; 176 - Kocaeli: Defterdarlık 
emWd milliye lır&tibi Nevzat, 177 -
Y eai Jzmir nakliye anbarmda komis
yonca Tınmaz Mehmet, 178 - la
tanbal im liaeıinden 768 Handan, 179 
- Çenplköy Kuleli askeri liaeainclen 
431 HÜMJİn, 180- BeJoilu Hamal 
.... Kurdell sokak Uucayan aawtma• 
m numara 3 Nennia Ziym, 181 -
KadıköJ Hasan pqa mahallesi Nezif 
bey sokak numara 48 - Senih, 182 
- Iıtanbul erkek liMli B l den 1024 
Halda, 183 - lnlalip liaeainden 821 
Fadıl, 114 - Cafaloila Şeref sokak 
numara P Şükran Nept, 186 -
Beyoila Hamalbatı kurcleli sokak Un• 
cayan eprtınanı numara 3 te Perizat 
Zi,.. 

• - 55 inci ilk mektep 4 - 2 
- .. Orhan, 187 - Balat 53 iioci 
aı'tep 3 - 1 da 200 Sabri, 168 -
.r.IUaarlar amam müdürlüiü miımri 
tabeainde reawn Halit, 189 - &o.
tancı ilk mektep dördüncü sınıftan 

132 Naime, 190 - Bostancı ilk mek· 
tep lairinc:i sınıftan 139 Emel, 191 -
Vela &.eainden A~ 192 - Fatih 
AltaJ mahallesi müezzin sokak numa• 
ra 11 Ahmet Cemal, 193- Fatih Dı· 
w ...... Ali ........ Aaanaz 
sokak numua 10 Ahmet Hamdi, 194 
- v ela liaeaindea 204 Cemal, 191 
- Edirne: Dolan mahallesinde kerea-
teci S.lamcııft oilu HaJiın, 196 -
EJip orta melmpten 178 Hariye, 
197 - Fmer ram mektep umf 1 den 
47 Lambo Yoaefi, 198 - Gedik.-· 
fa ermeni ilk mektepten Onnik Bulat· 
yan, 199 - Vela liaeaindea 967 Atıf, 
200 - Kadıköy 1 inci ilk mektepten 
141 Şehriban Cemil, 201 - TetWd
ye karakol sokak namara &o de Vahi· 
de, 202 - Vela IUeainden 934 Seyfi. 

203 - Ayuolya.aoiak çeıme yo
kupa numara 5 M. Nihat, 204 - la
tanlMıl birinci ilk mektep muf 4ten 106 
Cent, 206 - TeıTiki1e lhlamar JO
ha .-ra 8 üçiiaci katta Nesrin Ha
lil, 208 - Topkapı ........... 4 AWclin 
da._, 2f11- Uaküdar 30 anca ilk 
mektepten 208 Bülent Faik, 208 -
Galata teahhüt kite meınaru Füri19 
Kemal, 209 - Gelenbeft orta melr
tep A 3 ten 437 Rept, 210 - Betik· 
tat Sina pap namara 8 Emine Meli· 
- lıtlalip liHIİndea Y elıta S., ve ha· 
mmlar. 

HABER 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

Telpaı Adresi: ISTANBVL RAaga 
Twıletoa Yuı: 218'71 idare: ımo 

ABONE ŞERAiTi '\ 
ı a 8 u aylık 

Tllrld)'e: 90 280 '80 8'71 Kl'fo 
l!:r.nelıl: 1IO S'J~ '700 HOO 

ILAn TARiFESi 
'l'kıareı UAnlannm •tın U,60 

Bemnl llADlar 10 kanlftur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Nqriyat müdürü M. Gayur 

Rer'ldrfr ıerı (VAan') .. .,_ 

HABER gazetesi 
l!I yazıaı tahlll kuponu 
lalm • • • • • • • • 

yaraladı 
-- tıualı 1 bici ..,,....... 

Ollu kalwecledir. Gidip haber 
verelim.. 

Biru IODU" Vahclet Bey ilmin
de 20 y&11armd& l>ir genç geldi. 
Beraberce içeri ainlik. Girmeden 
evvel kapmm önündeki tatların 
üıtünde kocaman koc.119n kan 
lekeleri hlll belli •. Darca ve ka· 
ranlrk bir aofa, nihayetinde bir 
mutfak, ve mutfaktan etrafı •lçak 
bir çitle çevrilmit bir bahçe.. O· 
turduk konutuyoruz .. 

- Ablamla eniftem 14 senedir 
evlidirler. 12 yqlarmcb. mektebe 
tiden Şemeecldin iaminde bir de 
çocuklan var. lıte ıenelerdenberi 
aralarmda ıeçimıizliie ve kaTga· 
lara aebep olan bu zavallı küçük· 
tür. Anneıi üzerine faza dütkün
dü ve hu ha mütemadiyen k:ın 
koca aanmda sürültü çıbrmaia 

-- taralı 1 lllcl -~ 
pqaya siderek orada bulunmakta 
olan Japon aefirini mJ&ftl etmit· 
lerdir. 

Dün akpm aaat bet ~b 
amirali zi,arete giden pztecileri, 
amiral Auma kruTaz6riincle güler 
yüzle kartdamqtır. Gueteciler 
Japon aefarethaneei tarafmdan 
kiralanan bir matla ıemiye p 
mitlerdi. Gazeteciler aalona ,.. 
hmmt Ye kendilerine liki;r ve Ja· 
pon rakıaı ikram olunmuttur. Bu 
etnacla amiral laaa bir nutuk aöy· 
liyereli venutkunda ezcümle de. 
mittir ki: "Gui Muatafa Ke
mal hazretlerinin Türkiyede bü· 
yük eserlerini yalandan ıörmek 
terefine nail olduiumdan dolayı 
çok mütehuıiaim. Her iki devlet 
arumdaki doıtluiun temadisini 
candan ana ediyorum.,, ' 

vesile olycmlu. Her ilmi ele fazla ------------
aaabi olduiundan uf.ak hir mi· lnsul 
nakafa derhal büyüyordu. 

Hatti ırrf ba kavplardan do- ymca aotak "'i:ı;m: :1uh':: 
layı kulskları da ıakat olmuttu. ya çabflDlt: 

Bundan on gün kadar evvel ge- - Gatününler, hazırım. Zaten 
ne bir kavga neticeainde ablam bunu bekliyordum. demittir. 
eniıtemi karakola ıikiyet etti. Er· lmulün Bandırma ;yoluyla iz • 
teai aünü enittemi karakola da- mire götürülmeıi kararlqtılm· 
vet ederek tenbihatta bulunmut-
Jar. Enittem bundan dolayı fn- dan Bandırmaya ıidecek Adana 

T&purunda lnsul için Amerika ae
kalide müteeair göriinüJ'ordu • 
Bir kaç defa: faretince üç k•mva kiral•mn•P. 

lmui a&t OD aekize doint .. • 
Ketke poliıler beni ....lardı pi ... ane miidürü .Asis Beyle,_. • 

da kanmm yüzünden karabllara 1_&1_-.!._ ecl 1 " ._... o-
. d" d" -ı:.-1- c1·~ı aauarue T a ..... 11tmeaey ım, IJe w7.-.wn ..... dumdan çdmmt, merdivenleri 

duydum. ıu.ı. inerek bpmm önünde du· 
O ,Un barıfblar, fakat..-. bil · · t' t -·' . . . _:...: ki __ , __ tek- raa otomo e gırmı§ ır. nMU 

ıki ıün ıeçım--,w .......,.. a-1...!fb k ·· ·· d b ki' 
rar açddı. Ablam daha fazla ta• WTA~ ane •_pııı onun e e .. 1!.e~ 

h 
.. 
1 

d . ... . .. 1. ı. fotograf ve ıınemacılara yuzunu 
ammu e emıyecegını aoy ıyere~ .. te ek . • • • a '--

ateblni bu ,..- alarak Sal· ıoı rmem ıçm ~!il e muz U!" 
tanahm~ ... ywinin eYiDe sil- =·.bir paketi yüzüne ıiper et• 

ti. Enittem bir kaç defa W.. tel- lruulün J'&DDI& llııiDci tabe mü• 
di yalTardı. Biz na oha•dık. dür muavini Ya11111 Vehl>i Beyle 
Ablama pazar ıünü &f&tıda, U. komiaer Nail Be:y binmiılerdir. 
zun yolda teaadüf edip barqma)c lnsul Tophaneye ıötürillmiif, 
iatemitae de o da razı olmamq.. yolcu aalonundan ıeçirilerek rıh· 

Fakat ablamm biz de ohnamur 
mahallede tuhaf bir dedikoduya bmda bailı bulunan Adana vapu• 

runa bincliıilmiıtir. 
yol açtı. Bilhaaaa Mediha Ha· Vapur aaat 19 da hareket etti. 
nım iaminde biri ablam için: Vapurun dün ıece aaat üçte Ban• 

- Meyhanede mi, yoka daha damaya varmuı ve bu ıabah da 
fena yerlerde mi? Belli delil .. de- yedide trene bindirilmeai mukar-
miı •• Bu söz her naulaa eaittemiD rerdi. Bu hale alre lnaul busün aa• 
de kulaima gelmit olacak ki vak· at dörde dofru lzminle buluna· 
a oiinü ~i- gizlice iki 
·- caktrr· 

n ötede olan evlerine ıelmit ve lnaulün refalmtincle y unua 
oardan bbim evi ıözetlemeie ı.,. VeM>i Beyle mil "~ •lxta 
1-ut· memurları gitmektedir. Bu memur 

Bu fena declibclu 71zilnden lar Jmulü Jamir zabıtuma teaHm 
unem aWa1m .......... ~· •••aeld• •• lanir zabıtuı da 
o da hemen seldi. Enittem müflia bankeri kara aulan harici-
ablamın eve ıeldilini ali ne çıkararak M .. inclen ıelmit o
rünce elinde bir keaer oldu. lan Ekıport Layn kumpanyasının 
la halde aaat 10,5 de kendi evin· Ekaeluna tilebinde Amerib kon• 
den çıkarak bizim eve ıelmiı ve aololwıa teılim edilecektir. Tetlim 
kapıyı bir tekmede açıp içeri gir- muameleıine ait protokolu lzmir 
mit O esnada ablam evde yalnız• valisiyle lzmir Viı konaolü imzalı• 
llllf. Kocaımr böyle elinde. keser- pqklardır-
le göriinc:e tatırmıf, enittem de le!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!• !!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!I 

derhal eliDcleld keeeri kafama 
vurmala laqlam•t· 

Alalemm lıılitün mahalleyi aar
aan çıibklanna derh:ıl yetittik. 
lçeriJe ille &ıce ben ıirdim. Ab 
lam ~ her tarafı )wnlar için· 
de d.a..,_ .. ..,... ... ~ela. 
Derlıii9J~. YUstlmnllan 
görii 'f•a Bans: 

- Beai lreom keeerler wrdu. 
dedi ye kendinden geçerek yere 
yığddı. O emada poliıler de ye • 
tiıti. Bir Jatmı bahçenin çitinden 
atl!JUak kap• eniıtemin p91ine 
düttiL Bir Jmmı derhal imdadı 
aıbhı otolDohilini çağırdılar• 

Bet cla\fka aonra otomobil için. 
de doktorla l>er:ll;er geldi. Doktor 
abl11111 muayene etti. Derhal uç• 

lanm .keaip oksijenle yıkadı •• 
l&l'IU'ak otamohile bilMlinli. Ha· 
aekiniaa hutabaneaine 11t11•11. 
A.hlaaun bqınd:ı tam on bet ,... 
ra J'eri bulmutlar. 

Komtula1 erteai tünü aleti cerla 
olsNk Uane bahçelerine fırlml· 
mıt hir çekiç buldular. Bana...._ 
kolda ıördüm. Halbuki abl- ._. 
na keaerle ftll'du demifti. 

F.deai günü bir kan hana ... 
lini alan aofayı tembı..ı.. IMp 
böyle böyle saç tutamlan ..... 

BqDDJza gelen felllrıet ,.._ 
...._.. da k11madı. a. wi6ı 
..... hula olan annemi p1 ....... 
ak dereceye getirdi. ŞiDHll 1rıen& 
ılni bilmeden yabyor. Onu da hu· 
tahane;ye kaldıracaJrz. 
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Kullanınız. 
Siıtiiniizll arttmr. çr. 

cuklaran kemikleriai 
ku•vetlendirir. (151 

Ya:r. ~eldi. Tahta\rnrusu. sine .. lı:r ve bütün b~~arat uyanmadan \"U,·alannı behemehal 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

250 gramlık k•ıtu e\'\'cke 45 şimdi ,JO kuruşa, 500 ı;rJın lı k kuıu e\'velcc ':'5 şimdi 

50 kuruş a, Uır kiloluk kutu C\'\·t:lct: 125 ş ındi 80 kurnşa A l tı l itıelik büyük 

ı cnel\esilc beı aber 350 l.ur uş. Topıancı !ara tl'nzilAr. 

TL:JQ Ki'YE 

Z 1 RliiiT 
BANKA51 

tr~==========" 
V A K 1 T neşriyatı 

F evkalide heyecanlJ bir roman 

Suana'h münkir 
Aa11m1Z1n en meıhur ediplerinden Gerbart Hauptmann'ıo 

eseridir. Bir papazın feYkalide heyecanı., merakla, co,kun 

aıkıoı, san'atkirane bir ıekilde anlatır. 

l'evzi Yeriı Aalrara Caclcleaiacle lalulAp KGttlphaaeai 

Flatı 25 kuruş. 

-

• 

DOKTOR 

Nişan yan Sel inik Bankası 
Tesis tarı hl : 1888 Hastalarını hergün :akşama kadar 

Bcyo~lu Tokatlıyan oteli yanında 

Mektep sokak 35 ~u lı muayeneha· 
nesinde tedavi eder. T el. 40783 

Sermayesi: 30. 000.000 Frank 
idare rrzeckezi : IS1ANBUL 

hmim Remzi iken betinci hukuk 
mahkemesine müracaatla esas ismim 
olan "Zeki,, ye tashih ettinnit oldu· 
ğumdan ismimin Zeki olarak ilam. 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

A \-es: 
Kabataı Mezarlık sokak No : 10 

Zeki 

Beyoğlu birinci ıulh hukuk ha-

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıda • A tlna • Pire 
kimliğinden: dihlmum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 

1 - NL1<olaki ve Ali Efendilerle L tan kilşadı. Esham ve Tabvilit. Kasalar icarı. 
Ayte ve Artaguhi Hanımların ~u~ -·ı••ıı~mııı~mımıımıımııı~ıı1111 
taaarrıf oldukları 2562 1-2 ıkı E 
bin be, yüz :ıltmıf iki buçuk,, lira n son çıkan Edebi aile romanlar 
kıymeti muhammenel i Galata da 
Yenica.mi mahalleıinde Kürekçi- Burhan Cahit Beyin 
ler caddeıinde eıki ve yeni 59 nu• G b ı 
mar~lı ~ala! halinde yapılmıt kü- Ur et yo C USU Fiyatı 75 clltll•l 100 
rekçı dukkanın tamamı tuyuu-
nun izaleıi zımnında :ıçık arttır· K • "" • 
mıya vaz'edileceğinden 16-5- ır çıçegı 
934 tarihine müıadif çartamba 

günü ıaat 15 ten 16 ya kadar Bey. Iht• t b•t• 
oğlu ıu·h mahkemesinde bilmüza- 1 ya za 1 1 

,, 75 

,, 50 

" 80 

yede ıatılacaktır. Arttırma be- c h • • 
deli kıymeti muhammenenin yüz- ep e gerısı 
de yetmit betini bulursa o gün iha. 
le edilecektir. Bulmadığı tak- S B • 
dirde en ıon arttıranın taahhüdü ermet Muhtar eyın 

" 

" 

" 

baki kalmak ıuretiyle ikinci arttır- Harp zengininin gelini ,, 75 ,, 
ma 15 inci güne teıadüf eden 
31- 5 - 934 pertembe günü saat 
15 ten 16 ya kad ::ır icra olunacak 

Sedat Simavi Beyin 

30 ~:.en çok arttırana ihale edilecek- F uji _ yama 
2 - Tarihi ihaleyekadarki ·······~············· verııi , vak' f icareıi, teltlllye müt· • 

ler!y~~!::rmıyai~tirak edecek- MATBUAT CEMiYET 
ler kıymeti muhaınmenenin yüzde 
yedi buçuğu niıbetinde teminat 
akçesi veya milli bir b'lnkamn te
minat mektubunu getirmeleri tart· 
tır. 

• • 
ittihaz Edilmek 

4 - Arttırma bedeli tarihi • 
ilandan bet gün zarfında mahke- T AKS.lM 

• •• 
Uzere: 

me kaıaıına tediye edilecektir. l .l rl 
Akıi takdirde ihale feıh ve farkı • 

~:~::·~::;j:::~:n f:~.~:~d~: ŞI ŞANE KARAKOL ......... 
cektir. 

5 - 2004 numaralı icra ve ifliı 1ÜNE kanununun 126- ıncı maddeıine 

tevfikan gayri menku~ üzerindeki Arasındaki cadde ve yakı 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer k k 
alikadarhrın gayri menkul üze- so a iç 1er1 n de 
rindeki haklarını huıuıiyle faiz S A T J L J K 
ve maırafa dair olan iddialarını -~.-----
iıbat için tarihi ilandan itibaren B J J\l A 
yirmi gün zarfında evrakı müsbi· ı-----

Veya ARSASI OLANLA 
teleriyle birlikte aıtıt memuruna 1 1 e b ö y 1 e b 1 r 1 n ş a a t 
müracaat etmelidir. Aksi takdirde deruhte edebilecek 
haklan tapu ıicilliğile sabit ol· • • • • • 
mayanıar ıatı, bedelinin payıa,- MJMAR Veya MlJ1 EAHHIT LER/ı 
ma11ndan hariç kabri :ır. 
6 - Şartnamemahkemedivan- Yazı ile 2o Nisana kadS 

haneıinc:le herkesin ıörebileceii A n kara cadde s 1 O r ha 
bir yere aıılmııtır. Fazla tafsilat Bey Haı 11 adresinde· 
almak iıtiyenlerin 933-32 nuıma· T • 
ra ile bq kitabete müncaatları ıs AN BUL MATBUAT CEMiYETi 
ilan olunur. Müracaatlan rica olunmaktadır. 

(2232) 

lıtanbul altıncı icra memurlu
ğundan: 

Terzi Niko Efendiye olan borç· 
tan dolayı Türk liaeıinde tahtı 
hacze alınmı9 olan manaken takım 
ve maıa ve yazıhaneler 16 4 
934 tarihine müsadif P&zuteıi ıü· 
nü ıaat 9 dan 1 O kadar paraya 
çevrilecektir. Taliplerinr mezkUr 
ıünde ve mahallinde hazır. bulun• 
maları ilin olunur • 

TEL: 20087 

Devlet Demir yoları llAnlarl 

idaremiz için pazarbkla sabo ahnacak olan elektrik, Ddlİ''
barda vat, Bez hortum, ve Gres yliı gibi 26 kalem muhtelif 
etJanın 18.4.34 Çartamba rOntl saat 1 l de paurhia yapılacaktll!" 
isteyenlerin mezkur saatte mağazaya mOracaatla talariren tek
lifte buluamalar1 •e mağaza . dahilinde asıla liıtede (X) İf~~ 
malzeme için nümune getirilmeıi Ye nllmuneaiı tekliflerin kaP' 
edilme1eceii ilin olunur. _(6721) 


