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elediye memurlarından Japonlar 
himmet bekliyoruz 

•• 

Gazi Hz. Ayvalık 
Dikiliyi gezdi 

ve 

para balarının muntazam işlememesi 
hrin bir çok yerlerinde pislik yığın

Japon bahriye bandosu 
dün Gülhanede bir 

konser verdi 
iki gündenberi limanımızda 

bulunmakta olan Japon gemileri 
kumandanı Vis amiral Makuskıta 

cenaplaTı, Ja~on sefiri Muskaho 

cenapları ve Asama, 1vate gemi· 
leri kuınand:ınlan ile yülaek rüt

beli iki Japon bahTiye zabiti mih· 
mandarlariyle birlikte dün akıam 

ki trenle Ankaraya hareket etmiı
lerdir. 

Cümhurreisi Bergamada 
kıtaatı teftiş ederek 

tatbikat yaptırdı 

muhtelif 
bazı 

ları kalmasına sebep oluyor 

Talimhanede açılan yeni caddeler
i yeni apartmanların önleri sabah
in çok çirkin bir manzara arzetmek
ir. 

Partınan kapıcıları sabahları apart
~ süprüntülerini tenekelerle kapı Ön· 

" ne bırakmaktadırlar. Fakat çöp a· 
an muntazam gelmediği için, o 

ttek" k"" k ı ope ler \"e bilhassa Albn te-
snbahları inen bir takım mer-

kepler bu tenekeleri devirerek çöpleri 
sokaklara ve apartman kapılarına yay
maktadırlar. Abdülhak Hamit cadde
:ıindeki apartmanlarda oturan karileri
mizdcn biri bu sahneyi fotografla tes
pit ederek matbaamıza gelmiş ve çöp 
arabalarır.ın muntazaman uğramadı
ğından pek haklı olarak ikayct etmiJ
tir. 

Beleciiyenin nazan dikkatini celbe
derek bu hususta fazla söz söylemiye 
li!zum gÖrmiyoruz. 

• • • 
Kasımpaşada oturan bir kariimiz

den bir l • ~ograf aldık. Gazeteye ko
nacak kadar İyi çekilmemi§ olduğun
dan bu fotografr dercedemedik. Yal-
nız arkasındak· ·k· · ( 

ı §• ayetı yazıyoruz: 
.. Ka 
- sımpaıada Bit namile tanı-

lan ~er esnaf yatağı bir yerdir. Koku 
v~saır pisliklerden geçilemez bir halde
dır C"" •· h • ~ • opçu anada bir uğruyor •• Ait 
old~g~ makamın nazarı dikkatini ccl
bedınız.,, 

F otografta görülen manzara §uy
du: 

Uç yol ağzında bir yığın çöp ..• Bir 
tavuk ta çöplerin ortasında sağa, ıola 
~şinip duruyor. Dükkancılar da bu 
hali seyrediyorlar •• 

-n.ker lnGul lzınir.den 
ınerika ya hareket etti 
andırma Sl lzmir seyahati boyunca 

lleınacılar boyuna resim aldılar fakat 
gazetecilerle asla konuşmadı 

:~~dırrna, 14 (Huıuıi) - İn
il a l!tıil olan Adana vapuru 
~, eee •aat iki buçukta limanı

. re t~lrni,, ve İnsul doğruca İz· 
iı~ıden trene binerek hareket 

~· 
~ er v:ıpurda ve trende yal· 
lı~\lriyetine gitmekte o~a~ 
rih 1

" lisesi İngilizce mualhmı 
le ' lie.nmıla görütmüt kendi
~et:~i vapurla hareket eden 
tlıt '"derle kat'iyen konutm• • 

~-ı;k 

lı banker lnsulü hamil olan tren 
sekizi otuz iki geçe lzıınire v:ırmış
tır. latasyonda Amerikan konso
losu, Eınniyet müdürü, vapur a
centesi vardı. Halk trenden çık
tıktan ve etraf bir.az tenhalaştık. 
tan sonra İnsul emniyet müdürü 
F ehıni Beyle beraber gardan çık
tı ve doğruc::ı. otomobile binerek 
Pasaporta gitti. Ve limanın harici
ne demir!eıniı olan Amerikan 
E~sp.o~ Layn tirketinin vapuruna 
bındırılerek Türkiyeden hareket 

AnkaTada batvekil ismet P.:ıta 
Haz\-etleriyle, hariciye vekili Tev• 

fik Rüıtü, milli ınüdaf aa vekili 
Zekai Beyleri ziyaret edecekler • 
dir, 

Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
Bey §ereflerine bir ziyafet vere

cek ve heyet pazar günü lıtanbu

la avdet ederek J.:ıpon sefaretinin 

o akıam vereceği aüvarede hazır 
bulunacaklardır. 

Pazar günü aıniral hükUmet er
kanına veda edecek ve gemil;; 

taın sa:ıt 16 da limanımızdan ha. 
Teket edeceklerdir. 

Japon bahriyelilerin bandosu 
dün öğleden sonra Gülhane par-
kında halka bir konser venniı, 

ayni zamanda Taka imde dağcılık 
ve yürüyücülük klübünden bir 

spor müa:ımereai tertip etıniıler -
dir 

Müsamere kendi aralaTmda ıs
kırım ve civcivsi güretleri yapmıf" 
lardır. Bu akfam da saat 6 da 

lzınir, 13 (A'.:A..)1 
- Reisi

cümhur Hazretleri bu sabah 
saat 8 de refakatlerinde birinci 
v~ ikinci ordu müfettişleri Fah
rettin ve lzzettin Paşalarla kol
ordu fırka kumandanlan ve 
İzmir valisi Kazım Paşa oldu
ğu halde otomobille Bergama 
ya hareket ve saat 10,30 da 
Bergamaya muvasalat buyur
dular. Kendilerini havadan 
iki tayyare filosu da takip etti. 
Muvasaletlerinde orada mev-

cut olan muhtelif krfaatr feftif 
ettiler ve bazı tatbikat yaptırdı
lar. Güzergahta yollara dökü. 
len civar köyler halkı ellerinde 
bayraklarla aziz 1ıaliskirmı 
selamlıyor, alkışlıyordu. Ber-

gamanm bütün halla kendisini 
istikbal için şehir methalinden 
itibaren bütün caddeleri dol
durmuşlardı. 

Gazi Hazretleri halkın hiza· 
sına gelince otomobilden indi . 

(Devamı 7 nci sayıfada) 

Metresini öldüren gardi
. yanın idamı istendi 

Türk ve Japon güreıçileri arasın-- Naime H 6 sene Hasip Efendi ile 
d1 bir kaç müsabaka yapılacak- • 

tır. yaşadıktan sonra başka birisine 

Güreşler 
Bu akşam, 18 de Gala
tasaray klübünde son 

seçmeler var 
Bugün nat 18 de Galatasaray 

spor klübü salonunda Avrupa t:ım 

piyonluğuna ittirak edecek güref 
takımımız için, son seçme 
bakaları yapılacaktır. 

müsa• 

iltica etmişti 

b· esir, 14 (Hususi) - lnıu· 
ld· ltıdiğj tren öğle üzeri buraya 
rı1 ' lok"'.ntada daha evvel ıs
. t\d1iı Yeınegy i yedikten sonra 

etıniş oldu. 

Banker vapura giderken kendi.. !!!!!!!!!!!!!! 
sine oraya kad:ır refakat eden İs
tanbul komiserlerine tefekkürler 
etmiı ve me.mleketimizden ayrıl
dığına müteessir olduğunu söyle. 
miftir. Fotoğrafçılar ve sinema
cılar bütün seyahatte mümkün 

ite d k ct· . 0 iru h'.lreket etti. Ban er 
'••rı "k" t. e fevakalade nazı ane 

~:.ıe eden zabıtaya bilhassa 
l~~·Ur etrni,tir. 

ır 14 (Hususi) - Amerika- mertebe film almışlardır. 

BABIR 
Haziranda okuyucuları için 

hazırladığı tenezzühe §İmdiden 

hazırlanmaktadırlar. Bütün oku

yucularının §u iki suale cevap ver-

işli tramvaqına biJmba me:in_i r~:::::~;:d~:=taralta ya· 
0lJanların muhakemesi pıl;:n;i::ı:lt::z,?k·ç 
Şitli i göttirmek fikrindesiniz? 
b b tarnvaylarından birine 4 maznunlar, geçenki muhakemede-

tı.ı~ ırakan Ma ·1· M hmet ki taleplerine binaen yüzer lira 'llil b pavrı ı e I 
lht e. u İti tertip eden tüccar kefalet e s~rbcst bırakılmıtlar ve 
~ -hım Bey ve Cevat Beyin timdi gayrı mevkuf olarak muha • 
a. ~tıine bu b h .. .. ·· kenıelerine bakılmaktadır. 

~llblcernesı· dsada uçluncu Bugünkü çelıede birinci b 
~. 1:>·· n e evam o un • . !U e nezzüh meınurluğuna bir mektup-

Ott kiıiden ibaret olan (Devamı 7 ncı sayıfada) la bildiriniz. 

kişi 

Bu iki sualin cevabını: 

15 Mayıs 1934 
Tarihine kadar HABER de Te-

Gardiyan Hasip Efendi ~ocu§u ile biri ikte ve öldUrdUIU 
metresi naime Hanım 

5 Şubat günü saat 14 raddele- nin karısı olmayıp altı seneden 
rinde Sultanahmette Firuzağa C"l• beri metresi olduğu anlaııHmıbr. 
mii avlU1unda 19 numaralı evde Altı sene evvel birleıen bu kadm
bir cinayet olmu§, hapi:-Clr.ne gar- la erkek bir de çocukları olmuı• 
diyanlarından Hasip Efendi met- tur. 
resi Naime H:ınımı tabanca ile öl· Haaip Efendi vazifesinden ç .. 
dürmüıtü. 

1 

kın~ bedestene gidip eıya alıp sa· 

C. h kk d ·· ·· ·· · t"n tıyordu. Orada Bekir Sami Efendi 
ınayet a ın a uçuncu ıı ı - . A •• • 

tak d · · ı tahkikat ıJe tanıımıı, munaıebetlen eYle-
aıTeaınce yapı an . . . w • 

neticeJenmit - evrak son tahki- rıne gıdıp e!le~ek derecesıne 
katın 3çılmaaı için ağır ceza mah· varını§, hatta bır çok zaman1aT 
k meıine verilmiftir. Naime Hanmı Bekir S:ımi Efe. 

e . . . dinin dükkanına gidip oturmıya 
Tahkikat netıceıınde cınayete b 1 t . . . q amı§ ır. 

tekaddüm eden vazıyet, cınayetın B h 1 B k" S . Ef d" ·ı 
d u a e ır "lmı en ı ı e 

nasıl yapıldığı tamamen mey a· N . H . _L dr · aıme anımın evıne 11& ı 

na çıkarmııtır. gelip birlikte vakit geçirmelerine 

Naime Hanımın Haıip Efendi. J { Devamı 7 nci ıayıfada ) · 



Mister Ruzvelt Vaşingtonda iki çift kundura için 
çıkan garip dava F evkalide tezahürlerle karşılandı 

200 meb'us dörder dörder sıraya girerek askeri adımla 
istasyona girip Cümhurreisini karşıladılar 

hanımın işte zimethal olmadığı Elife 
anlaşıldı ekmekçi bir ay hapis 

cezası yedi 
Vaıington, 14 (A.A.) -Reisi

cümhur M. Ruzveltin Bahama a
dalarında balık avından dönüıü 
göze çarpar bir tezahüre sebep 
olmuıtur. 

Ekıeriyeti demokrat olan kon
rre azalanndan 200 meb'uı önle-

Önayak olmıyor 
V aıington, 14 (A.A.) - Birle

tik Amerikaya ecnebi bahri hükU
metler t:ırafmdan beynelmilel bir 
ticareti bahriye konf eramınm top
lanması hakkında müracaatta bu
lunulmuı ve fikri torulmuıtur. 1-
daıi anıiıafil bu meteleyi tetkik et
mekted ir. 

Ecnebi hükumetler taraf mdan • 
hirletik Amerikanın böyle bir kon
f eranıı tertibe ön ayak olması için 
tekrar edilen teklifin, hükıimetin 
t:careti bahriye siyasetini tanzim 
ilemeıgul olduğu bir zamanda ya
pılmıı olınaıına itaret edilmekte
dir. 

Bir çok reımi tahaiyetler birle. 
tik Amerika ~in böyle bir kenf e -
ranıı tertip etmeği üzerine almak 
ıöyle dura un, böyle bir konf eran
a:ı İftiraki bile, mevaimıiz bulmak
tadırlar. 

bir kanunun kabulü 
Vaıinıton, 14 (A.A.) - Reiıi· 

cümhurun taıvibi ile 27 - 2 tari
hinde mebuıan ve ayan mecliıl~ 
rine verilmif olan muhaberat üze
rine hükiimetçe kontrol konulama 
cına dair kanun li.yihuı dün, tİca• 
ret komiıyonu tarafınd1n tadil e· 
dilmit ıekli ile kabul edilmittir. 

Telefon, telgraf ve telsiz tel
ıraflar bütün birleşik Amerikada 
nezaret altııxln bulundurulacak 
bet kitilik bir !komiıyon tetkil e
d ilmektedir. 

Kanun liyjhaıı muhtelif tirket-
•' lerin mukaveleleri hakkında tah-

kikat yapılmasına ıelihiyet ver
mektedir • Kamiıyon :reiıtnin 

harp vukuunda bütün muhaberata 
vaz'ıyet 1elihiyeti olacaktır. 

Greve karşı tedbir 

rinden parlak alac:ı renkli ünifor
malı silah endazlan muzikası halk 
ha valart_plarak, istasyona cüm
hur reisini k:ırşılamıya gitmişler
dir. 

Dörder dörder ııraya gırmıı 
muntazam adrını atıılarla iıtuyo-

na gidl?n politikacılarm manzaruı 
iılerine giden itçiler için nadir 
bir manz:ıra teıkil etmiıtir. 

Bu çeıit tezahürler meseli. yeni 
bir cümhur reiıinin ite bqlame.-
11 gibi milli bir hidiıe vukuunda 
olmaktadır. 

Sar meselesi J Süreyya trupuna cemile 
Cenevre, 14 (A.A.)- HaYaa a• Atina, 13 (Huauıi) - Yuna· 

j:ın11 muhabirinden: Sar lıük!ime- naniıtanda'bir turnede bulunmak
ti komisyon reisinin milletler ce· ta olan Süreyya operetine biı: ce
miyeti umumi ki.tipliğine yazdıiı mile olmak üzere Yunan hükOmeti 
bir mektup nqredilmittir. heyetin he&' türlü pul, kazanç, ma-

M ktu (Al h 
.) . !iye vergilerinden muaf tutulma-

e pta, man cep eaı nın k l·~ bun b"tü' . . ımı arar -ıo.&• ...... ıf ve u u n 
Sar arazuınde yaptıfı propaıanda h' 1 b' k ·ı ta · 

.. t' ll 'f ec1·ı , ...... _ k te ır eTe ırer tez ere ı e mım 
auııı una er 1 ta ı me11RC ve o- • • y h!!l-"l. t' · b 

• d:ı..ı_ • d h etmıttır. unan ua.ume ınuı u 
mııyonun nazarı -.aatı, a a takd' · 

· d"d · . . do.tane kolaylığı f&YAlll ırdır . 
tım ı en arayı umumıyenın ıami· 

5
.. . "h' h' ı . . . ureyya operetı mu ım şe ır C" 

Adana, 10 (Hususi) - Sulh f dahili dava edilmiftir. Dünkü auÇ" 
ceza mahkemesinde dün garip bir lu Elifenin böyle ıeyler yapmadr 
ayakkabı hırsızlığı muhakemesi- ğını söylediler. Eskici Mehmet te: 
ne devam ve intaç edildi. Rabia . - Bana bu ayakkabıları Elife 
iıminde bir kadınm misafir oldu • getirdi, kaynanasiyle darıldığı iç~ 
ğu Yuıufun evinde bundan bir satıyor olduğunu aöyledi. dedi· 
müddet evvel ev sahibi ile kendi- Neticede hakim bey muhakemeııi' 
ıinin ayakkabıları çalınmıttır. A- bitmit plduğunu bildirdikten "'' 
yakkabı sahipleri komJu Elife Ta· ra Elif enin beraat ettiğini ve bil 
nnndan tüphelenmitler ve zabıta ıuçu eskici Mehmedin i§lediği d 
bu kadını adliyeye vermit gayri- !atıldığından bir ay hapsine ve fi' 
mevkuf olarak muhakemesine de- kat ıabıkaıı olmadığından ceza.,.
vam edilmekte bulu~mu§tur. Niha- teciline karar verildiğini tefhi.
yet çalınan kunduralar eskici Meh- eyled.i 
met isminde birinde görülmüı ve 

KadirliliRemzi yakalandı 
mıyetını, hürriyetini ve gizli bir ri dolqhktan IODra timali Yuna-

şekilde yapılmasını ihlal edecek niıtana hareket etmittir. Ve tem- Şeririn Suriyede bir cürmü yoksa 
bir manevra üzerine çekilmekte- ıillerindo büyük muvaffakıyetler 
dir. kazanmaktadır. Türkiyeye teslim edilecektir 

Amerikada grevler 
Nevyork, 14 (A.A.) - Birle· 

ıik Amerikanın her tarafmdan 
yeni grevler ve grev tehdit~ri ha-

berleri grev halinde bulunan iki 
elbise fabrikasıt önünde nöbet 

Fransız kabinesinde Adana, 12 (Hususi) - Dün 
Pariı, 14 (A.A.) - Kabine dün Antakyadan ıehrimize bir telgraf 

M. Dumergin eaki muhariplerle gelmi,tir. Telgraf aynen ,udur: 
yapbğr görüımeler hakkındaki Altı ay evvel Türk jandarması· 
izahatlni dinlemittir. Baıvekil nın takibinden kurtularak Suriye
muhariplerin tekaüdiye)erinin ye kaçtığı bildirilen Karı kazaıın
tam olarak verilmesine dair yaptı- dan (Kadirli) Remzinin Türkiye -

bekliyen itçilerle polisler arasın- iı anlqma~ zikretmittir. ye iadeıi Suriyeden iıtenilmi9ti. 
da olan bir mücadelede altmıt Alikadar nazırlar, uki muha· Remzinin bir çok.~ekavetten ve b ir 

grevci tevkif olunmuftur. Bütün 
Konnektitut' de f&pka ve tayyare 

fabrikaları itçileri arasında. grev
ler ve grev tehditleri olduğu bildi
riliyor. 

Radyo kon/eransı 
Roma, 13 (A.A.) - Beynelmi· 

lel bahri radyo konferanıı Roma

da toplanmııtır. Konferınıa aekiz 
millet iftirak etmittir. Konfe

rans, denizde insan hayatının ıe
limeti ve gcmi~rde telıiz telefon 

hizmetinin inkitaf ı me.eleaiyle 
mqrul olmuıtur. 

Konferana, Markoni tarafmo 
dan Atlas denizinde ilk (S) harfi-

nin telıizlc verildiği günün ,(Mar
koni günü) tesniye edilmesine ve 

bugünün bütün denizlerde teait 
edilmesine daiT olan teklifi kabUl 

riplere ait emirnameleri, imzalan• ıene evvel de kendisini takip eden 
mak üzere bugün cümhur reisine bir jandarma müfrezeaile yaptığı 
arzedeceklerdir. müsademede iki jandarmayı ıehit 

Bu emirnameler de diğer emir- • etmekten takip ediliyor olduğu bil 
nameler gibi ı nia:ından itibaren dirilmifti. O gündenberi bu §eri
tatbik edile~ktir. rin pefinde bulunan Suriye zabı

tası bir türlü izini tayin edemiyor-

SİYASET 

"Buhran bitsin!,, 
ne demektir? 

Bir çok kimseler: 

- Ah, 9u buhran bittin! .. diye he
vesleniyorlar. Buhranın bitmesi, Tür
Jdyeye ve iktıuden ona benriyen 
memleketlere bayırlı mı olacaktır, ol
mıyacak mıdır? Bu cihet hesaplanmı

yor . 
Bu sualin ccvabnu vermek için, ev

veli, buhranın neden bafladığını tahlil 
edelim~ 

Adanada zeriyat 
Adana, 12 (Huıuıi) - Çukur· 

ovanm bir çok yerlerinde çiğit e
kim iti gün geçtikçe ilerliyor. Ge~ 
çen hafta sonuna kadar ekilen a -
razi miktarı yüzde 60 olarak tah
min edilmektedir. 

tık ekilen yerlerde koza ve pa
muklarmuz umumiyetle sağlam ve 
arizasız olarak toprak yüzüne çrk
mıftır. Bazı yerlerde bir iki hafta 
ya kadar ot nıücadeleıinin başh
yabileceği zannolunuyor. 

du. Üç gün evvel yapılan bir ib' 
barda Antakya ile İskenderun '' 
rasında bir köyde gene ayni köY ' 
den bir kaç terirle yaşadığı bild~ 
rilmiı ve Halepten gönderilen bif 
jandanna müfrezeıi tarafınd-' 
gizlendikleri yer basılarak iki sr 
kadaıile beraber yakalanmı§ ..,, 
mpıalihi lı"'cr:.ı:a ~rnmandanlıı•"! 
teslim edilmİ§tİr. Remzinin Sufi' 
yeye geldikten sonra bir cürüm if' 
leyip iılemediği tahkik edilmekte' 
dir. Suriyede bir cürüm itlenıi!9t 
Beyrut divanı harbine sevkedile' 
cek bir cürmü yoksa Türkiye11 

teslim edilecektir. 

Sivasta grip 
Sivaa, 10 (Hususi) - Bir haft' 

on gündenberi şehrimizde bir grİP 
salgını vardır. Baş ve bet ağrıfl 
ile beraber her yakaladığ:nı b:' 
kaç gün yatırıp bırakıyor. Ha.ıt•' 
lıktan kurtulan daha bir 1\3~ gii11 

baı sersemliği ·~ekiyor ve epeY'e 
de zayıflıyor hc~m~n şehirde uğrl' 
madığı hatırını aormadığı ev lcıt1' 
mamııtır. Halk buna çatup hastl' 
lığı da diyor. 

Giresunun imarı 
Pariı, 14 (A.A.) - Havas a • etmit ve içtimadan aonra konıre 

janıı bildiriyor: azası İtalyan akademiıine ıiderdc 

Harpten evvel, blltUn sanayi, Av· 
rupanm ve Amerikanın ancak muay
yen noktalanna top1anmııtı. Garp, 
iptida! maddeleri ueus ucus utm ah~ 
yor; mUtencm maddeler haline geti
riyor; kUrrei anm difer taraftan bun
lan satın alıyordu. Böylelikle, geri 
kalmı!} memleketler, hem iliklerine ka
dar ıUınürüldU, hem de bUyUk: memle
ketlerin harp yü.zUnden zafa uğraması
nı fırıat bilerek kendi huduttan dahi· 
linde sanayi tetkilatı yapmak, kendi 
yağlarile kendileri kavrulmak yolunu 
tuttu. Türkiye, Balkanlar, Mısır, Çin 
ve diğer piyasalar, büyük sanayie, ya 
büsbUtUn, yahut ta 1mmcn kapılarını 

kapadı! 

Çiğit ekiminin hararetle devam 
ettiği §U aıralarda çiftçi en fazla 
yorulma mevaiminde demektir. 
Bir taraftan ekim iti, diğer taraf
tan onunla beraber baılıyan ot 
amelesi tedariki, çiftçilikte en mü 
him uğratma mevzuudur. 

Giresun, 13 (A.A. ) - Ni•111 

toplantısına dev:ım etmekte ol'" 
ıehir meclisi birçok münaka§al•" 
dan sonra be§ senelik imar proj~ 
leri tanzim ve yeni bütçenin te•~~ 
tine çalıımaktadır. Şehir mecl~' 
bu içtima devresinde belediyeıı•" 
Bergama §irketiyle olan toıe rt'e' 

selesi de halledilecektir. ...-"' 

P. T. T. ve maliye nazırlan it· 
lerin durm.uına ıebebiyet verecek 
memurlar hakkında alınması la
zım gelen ilk zecri tedbirleri bil
dirmitlerdir. 

Franaız hükumeti umumi .asayi
tin hiç bir ıuretle ih1il edilmeıine 
müsamaha etmek iıtememektedir. 

bulgar borçlan 
Sofya, 14 (Huıuıi) - Bulgar 

murahhas heyetinin Pariıte hi.mil
lerle yapbkb.rı müzakerelere ait 
hiç bir malumat alınamamııtır . 
Bu müzakerelerin cumarteıiye ka
dar bitirileceği zannediliyor. Bun
dan ıonra Bulgar heyeti derhal 
Londraya hareket edecek ve ora• 
daki hlmn1erle yapılan tema1tan 
1onra Goıpodin Muıanof ayın 17-
Jinde dofruca Berline aidecektir. 

(Markoni) ye ta· ::nlerini bildir
mitlerdir. 

Almanganın protestosu 
Prag, 13 (A.A.) - Alman iıtih

baratı büroıu bildiriyor: 

Çek artiıtler klübü tertip ettiği 
bir sergide Hindenbura, Hitler· ve 
diğer Alman devlet adanılan hak· 

kında tahkiri.miz mahiyette kari -
katürler tethir etmittir. Karikatür· 

)erin sanat noktai nazarından kıy
metleri meıküktür. Alman elçiıi 

tif ahi bir nota ile protestoda bulu· 
narak Pragın mühim bir noktasın· 

da açılan bu aerainin bir kin men• 
baı tetkil ettiğini ve Almanya ile 

Çekoslovakya araımdaki iyi mü • 
naaebat üzerine teıir edebileceğini 

belan etmittir, 

Itte, §İmdi, dünyadaki vaziyetin 
hulbası budur: Faktrleıtirilmi§ mem
leketlerin artık kanlannr emdirmemek 
için kaçınmalan (saten emilecek kanın 
az olması) ve gıdasını eskisi gibi ala
mıyan garbın kıvrım kıvrım kıvranma-
II. • • 

Buhran, budur ... Bubranm geç~ek 
eski halin avdeti değil, Yepyeni bir nı. 
zamın bizim merntekctlcrin hayn na
mına bütün dünyada ihdaaı beklenir. 

..- . 

iki haftadanberi de tutulan a
meleler köylere çekilmeğe batla· 
mı ıtır. Bu ameleler her acn olduğu 
gibi Çukurovaya komtu vilayetler
den gelmektedir. Buraya gelen a
melelerin hemen yüzde 17 i An
tep, Maraı ve Behiıni; gerisi de 
diğer yerlerden gelir. Fakat bazı 
tahminlere· göre bu sene amelenin, 
geçn ıny nazaran az olacağı ıöy· 

lniyorıa da biz buna inanamıyo • 
ruz. Amelenin az geleceğini zanne· 
denlerin istinat ettikleri nokta An· 
tep, Maraı ve havaliaindeki bu a· 
melenin, tercihan, yapılmakta olan 
Malatyı1o - Eliziz ve Ergani ti· 
mendifer hatlarında çabımaY.a 

····--·-······-··--·-· ·--gidecekleri kanaatidir. 
Bu kanaat belki de doğrud'1'' 

Fakat Çukurovaya her sene bel 
me'.Pnimlerde akm eden 30 OOo ./ , . 
40,000 amelenin hepsinin de ot~ 
ya gidebileceğini tahmin etı" 
doğru olamaz. Bilakis, havalş~ 
müsait gidi•inden koza panıulı ~ , . ,. 
hububat mahsulünün bol ve biJI., 
enaleyh verilecek amele ücretl,ıt 
nin farklı olma11 ihtimali, Ç~ 
vanın ihtiyacına kafi ve bel1'1 , 

daha fazla miktarının gene ;r11e;~ 
leketimize geleceğini intaç ed 
lir. 

• 
' 

g 
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.2JUUnı q&üşiiM • 
Ji~letin dikka~ı 

• 
sınemalara cel-

bederiml 
h ~~en gün, An:ıdolu ajanaı §.U 

d~ erı Bükret ten reamen bildir· 
ı: 

f "Bükreş 8 ( A.A.) - Sinema 
ılınleri yüksek kontrol komisyo 

nu, 1 mayıs 1934 tarihinden itiba
ren ,bütün sinemaların, her prog
~.ında 600 metrelik terbiyevi filin 
Roste~Ierini mecburi kılnııştrr. 

Havadis filmleri terbiyevi film
lerden madut sayılmamaktad:rr. 
Pazar ve bayram günlerinde, sine 
tnalar, saat yirmiye kadar münha
sıran teı·hiycvi filmler gösterecek
lerdir. 

. Ayni komisyonun verdiği diğer 
hır karara göre yaşı on sekizden a
Şağı olan kimseler, sinemalara an 
cak pazar ve bayram günlerinde 
ve münhasıran terbiyevi filmleri 
görn1eğe gidebileceklerdir.,, 

Dikkatinizi celbederim: Ara
bistanda Mekke;, ltalyada Vati· 
kan, lstanbulda Beylerbeyi, Aemi· 
rikada bazı tehir veya mevkiler 
dini, yahut ahlaki tauauplariyle 
§Öhret almıtlardır; fakat, Bükreı, 
hiçte bunlar araamda delildir. 
Rcmanyanın hükumet merkezinde 
ıef ahet, irtifa ve emaali fezayih 
öyle ayuka çrkmıttrr ki, Bükrete 
11

Küçük Paris,, lakabını talanıtla~ 
dı~ . 

itte böyle bir memlekette, ıi· 
llen1alar hakkında yUkanyi tedbir 
'lınıyor. Unutmamalı ki, Alman· 
.,.,, ltalya, Sovyetler, filmlere kar· 
~ &on derece ııkı kayitler koymuf" 

1~tdır. En geniı mezhepli diyar
.. ~da bile bizim burada teyretti· 
;:ıa ~lerin Jı,.-".; O'Mlerilmi· 
.. · Zıra. bunların bazılan ihracat 
"'lllt' latı olarak yapılmaktadır. 

. Matbuat kanunu, ıazeteleri
lllııi lcayitlere, f&rlb.ra tabi kıldı. 

'Ya ıinemalar?. 

HABER 

Türk talebe birliğinin dünkü kongresi 
çok gürültülü oldu 

Bir aza "biz gazete okumuyoruz, kooperatif davetinden 
haberimiz yok,, dedi. Meliha hanım gazete okumıyan 

tasavvur edemiyeceğini . söyledi 
Milli Türk T,.lebe birliii dün ( hak aıörüyordu, idare heyetinin r öğrendiler: "idare heyeti, ademi 

lstanbul Halkevinde senenin ikin- ikt11at bürosunda vazife gören itimat bahsini mühimsemif, ve bu 
ci kongresini yaptı. Altı saate ya- gençler, bu muvahazelere cevap ıerefli iti b~tka arkadatlara bı· 
km ıüren kongre çok heyecanlı verdiler. Onlara göre "Eğer koo- rakmaiı muvafık aıörmüttür.,, 

ıürültülü geçti. peratif iti henüz faaliyet sahasına idare heyetinin istifası öğrenil• 
Eyvela, idare heyetinin faali· geçmemiıse, bu, azanın umumi dikten sonra, konıre nizamna· 

yet raporu okunmuıtu. Bu rapor- alakasızlığından doğmuıtur. Koo- menin tadili itini görüıtü. Zeki 
da, evelki kongreden bu zamana peratif hisse senetlerinin satılması Beyin teklifi birçok münakaıalar
kadar yapılan itler tafailen anla· için, sadece iktısat bürosunun u· dan sonra kabul edildi. 
tılıyordu. ( zuvları kifayet etmez. Bundan Bu teklife ıöre idare heyeti 25 

Dünkü kongresin heyecanlı ve baıka, cıKadın birliği11 ve saire kiti olacaktır. Bürob.r gene mev· 
ıürültülü ıeçtiğini yukarıda kay· gibi teıekküller himaye görürken cut bulunacaktır. Ve b~lar, he_r 
dettik. Üzerinde en çok dururlan birliğin kooperatif te,ebbüsü bu hafta muntazaman hususı m~s~ı· 
ve münakap. edilen metelelerden himiyeden mahrum kalmıttır.,, lerini yapacaklardır. Meıaının 
bazıları tunlardır: Talebe birliği· lktısat bürosunun, azanın umu• filiyat sahasın" dökülmesi, hafta· 
nin kooperatifi el'an faaliyete ge· mi alakasızlığı teklindeki cevabı da bir defa toplanacak olan ida· 
çememitti. Konıre azasından bir kısım kongre murahhaslarının re heyetinin karariyle olacaktır· 
pek çoiu, idare heyetini bu nok• infiallerine sebep olmakta gecik· Geç vakit, istifa eden idare 
tadan müvahaze için kendinde medi. Bunlar: heyetinin yerine yenisi seçildi. 
,...m--,..;ı,.,..-__ .. ,..,.mnııımnnnıınııı_,. ..... ,_ - Birlik azası, iktısat büroıu ··------· •ıı-mı-• 

Esn f b k tarafındaıı kooperatif itinde_ya~ j• t•k J•kJ a an asının dnna çağırılmamıttır, dediler. Bü· ımnas l şen l e-
Vazİyetİ düzeliyor ro tefi Meliha hanım kendilerine ri mayıstayapılacak 

Jıatırlattı: "Gazetelerle ilanlar ya• 
Esnaf banka.sının vaziyeti git· 

tikçe düzelmektedir. Esnaf ban
kası bu meyanda bazı taahhüt, in
f&"t ve nakliyat müeaaeseleriyle 
ittirak suretiyle anlatmalar yap -
mı9tır. Banka yakında bu sahalal't 
da c•U..caldu. 

Efgan sefiri 

pılmıt ve kooperatif teıebbüıü
nün hızla, muvaffakıyetle netice
lenmesi yollarını ar3fbrmak mak· 
ıadiyle tekmil aza bir fevkalade 
toplantıya davet olunmuıtur.,, ve 
gene Meliha hanım ilave etti: 
"Bu davete icabet edenlerin sayısı 
da üç beti aıüçlükle bulabilmittir .,. 

Mukabil taraf, büro ıefinin bu 
sözlerine ıöyle cevap verdiler: 

Lise ve orta mektep talebeleri
nin yedinci jimn:ıatik şenlikleri 
bu sene mayıım 18 zinde yapıla· 
caktır. Mekteplerde talebe mual• 
limlerin nezareti altmda hazırlık· 
lara baılamııtır. Bu sene şenlik· 
lere kız ve erkek 150 talebe ittirak 
edecektir. 

Piyasa vaziyeti 

Istanbul ciheti 
muhakkak can• 

lanmalıdırl 
Bu koca tehrin, latanbul tara• 

fının şenlenmesi, hayatiyet peyda 
etmeıi için, herkes elinden geleni 
yapmak üzere bir cihat açılsa ye· 
ridir. Bunun için her pro.,..anda 
yapılmalıdır. Reımi, huıuai her 
müe11eıe itine baılarken, bunun 
yerini tayin etme noktasından, 
bir de, ıehrin bu taraf mı dütüımıe
ği akıl etmelidir. Koca lstanbulun 
yalnız Beyoğlu tarafı, istenilen e· 
ıaah ve canlı tekilde kımıldıyor 
diye, jıte bir yanhthk olduğu fik· 
rinde değilim. Her tehrin kendine 
göre muayyen mahalli; !belli bat
lı bir eğlence, vakit geçirme yeri 
olabilir. Fakat bunun, her yam ay
nı derecede güzel olan bu şehirde, 
neye mütenasiben düımediği mü• 
nakaıaya değer. 

Bu ıehrin, 'bir çok noktalardan, 
bir tarafının ihmal edilmeai, :bir ci• 
hetten hatalıdır da denebilir... Is· 
tanbulu Balkanlar ve yakın tarkın 
bir seyahat merekzi yapmak üzere 
şahsi, reımi müteaddit tetebbüa• 
lerde bulunmuı olanlar pek ill 
görmektedirler ki, lstanbul, haya• 
tiyet noktasından; bilhaua yaban· 
cılara bir ziyaretgah, bir kaç ıün· 
lii'k bir konak olabilme cihetinden 
ters tutulmuş bir cevelan yeridir. 
latanbulun, en çok alakayı calip 
gezme yerleri bol olan "lstanbul,, 
tarafından canlanmuı, oraya e
hemmiyet verilmesi Jbnndı. Sey· 
yahlann konakhyacaklan oteller, 
tstanbulda olacaktı... Görülüyor 
ki, Beyoğlu yakasının canlılıktan 

yana "İstanbul,, a tefevvük etme• 
si, yalnız bir tali elle-ri değildir. 
Heaapsızhktırda... • - - -

- lstanbul cihetini ~anlandırmak 
için açılacak ci! ıatta, ıimdiki hal • ~nksradan lzmire gitmif, ora· 

dan Buraaya geçmit olan Efgan 
sefiri Ahmet Han §ehrimize gel· 
mittir. 

- Biz gazete okumuyoruz .. 
Böyle bir davetten haberimiz yok! 

Piyasanııı &OD günlerdeki vazİ· 
de çok iyi bir -unsurun mevcudiye

yetine göre, buğday fiatlarında 
tinden haz duyufabiHr. Üniversite, 

bqlıyan yükseli§, Eskişehirdeki 8uııları, roman okuyacak sevi· 
~~Ye Yiikaelmit olmıyanlar bile ta- lnkıla 

'P edebiliyor!. l--C-ü..;mh;;.;,;,,;ur;;;i,;,;y;.;e;:,1t ,,-H~=-a,.;::lk~fırkuı umumi 

Meliha hanım büsbütün heye
canlı bir halde, gazete okumıyan 
münevver bir inaan tasavvur ede· 
miyeceğini, eğer varsa böyleleri
ne acımak lazım geldiğini aöyle· 
di. 

timdi hemen bütiin tf'ferruatile 
ziraat bankaamın, mübayaah 

latanbula geçti. Bu, 8.;yazıt muhi
keamesiyle durmuftur. Fındık fi-

tini, artık bir ts.lebe kartiyeıi de
atlanndaki durgunluk devam et· 

het ~ilnılerin yüzde biri bile mid· katibi Recep Bey bu akıam inkı· 
1.

1 
~lltiba bırakack mahiyette de- lap tarihi enstitüsünden derslerine 

f 
1 dır. Öte tarafı, empernli.aı, ~ektir. 
d~' laakal züppelik propaıan· Halkevinde konser 
'-~dır! Ortalıkta dolatan göste-:t•• lcof, ciğeri bet para etmez 
~di zıpçr-ktılar hep bu kültürün 
--..Ulüdil1"ler. 
~'tbuat kanuniyle psetelerin 
~ ~e rapt altına alındılı bir 
'kette daha ıenit ve daha 

~hil ıhir kitleye hitap eden sine-
~llrııı batı bot brr.slolmuı ka· 
Qllr 'h 1 1 tiyataızhk olaınaz · 
d Delil bizim ıibi devletçi (yani 
e.ıetiıı iktısadl ve i4timat i9ler· t Qlallll olduğu) memleketlerde, 

~ttt. kr111aen liberal, aerizat olan
~- \>ile, ıinemabr zapt ve rapt 
~~ alınıyor. R~anyadaki 

ula11ıeJ, buna miaaldır. 
'-t11bterem Heyeti Vekilenin ve 

~b'1111arnı naçizane dikkatlerini 
'-lbeder; •• 

Plajlar 
liava.' .. · h tj .:.arın 1sır.maaı uzerıne !e 

ltt. rı °Qıubtelif yerlerinde deniz ha• 
~lan •~· k .. ~e .. Ye P .. Jlar teıis etme u· 

,,,_) llluaaade almak 11-in beledi· 
-. e Jll" 'T 

'-e d u~catla1' batlamı9tır. Bu 
'siır e?ıız hamamlan ve plijlar 
I~ ~ YWiliriııen aon ya~· 
•tlcı b• J &1' taliımatnam«ıtinin daha 
~rette tatbm:ne dikkat e· 

Dün Halkevinde Kadın birliği 
tarafından bir konferana ve kon• 
aer verilmi9tir. Çok kalabalık bir 
davetli grupu, Akil Muhtar B 
yin konf eranıını alaka ile; ala tur· 
ka aaz heyetinin halk şarkılarına 
ait lc:onaerini zevkle dinlemiştir. 

belgrat elçimiz 
Belgrat Elçimiz Haydar Bey 

dün Belırattan ıehrimize gelmit 
ve ak9am treniyle Ankaraya ha.re· 
ket etmittir. 

Haydar Bey ayın on aekizinde 
Ankaraya gelecek olan Y oguslav· 
ya Hariciye nazırının ziyareti es· 
naaında Ankara da bulunacaktır. 

Diş tabipleri kongresi 
Dit tatipleri cemiyeti idare he· 

yeti dün cemiyet reisi Hazım Eaat 
Beyin riyaseti altında toplanmıf • 
tır. 

Vilayet dahilindeki ilkmektep
lerde mevcut 45 bin talebeden 35 
bin talebenin diıleri dit tabipleri 
w·afmdan muayene edilmiıtir. 
Dünkü toplantıda bu muayenelere 
ait fi9ler üzerinde tetkikat yapıl • 
mıt semt ve mekteplere ıöre ıra • 
fik ve iatatistikler çıkanlmakla 
ittiial edilmiftir. Şimdilik yapılan 
ilk tahminlere göre talebelerin 
yüıde kırkında çürük dit olduğu 
anla~lmıtt.Y. 

Bir aralık münakatalar son had· 
di buldu. Ve, idare heyetine itinıat 
veya .demi itimat meseleleri bah· 
ıe me~ zu oldu. Kongrenin bet 
dakikalık bir tadilinden sonra sa· 
lona dolan aza, reis Zeki Beyden 

Börek 4jaldı 
Divanyolu civarında aeyyar bö

rekçilik yapan Danyalm dün iki 
böreğini alarak aavutl.n Şiwk 
Halit yakalanmııtır. 

KaCjak sigara 
Betiktat civarında ona, buna 

köylü ıigarası satmakta olan Bed· 
ri isimli bir adam polisler tarafın· 
dan yakalanarak ihtisas mahke • 
mesine verilmittiT. 

Yangın 

Baht Kürkçüçetme sokağmda 
oturan haham Mikado Efendinin 
evinin mutfak kısmından yangın 

~ıronıı, güç halle söndürülmüştü•·· 

Ev sigortalı olduğundan tahkikat 
yapılmaktadır. 

Hl~ yUzUnden 

Fener Molla.~ki mahallesinde 
oturan Emin Efendiyi hir hiç yü
zünden tat la yaralı yan ayni ma • 
hale sakinlerinden Şevket yaka· 
lanmatır. 

nebilecek bir hı-le tedricen ıetir· 
mektedir. 

nıektedir. Oniveraite htanbul ya• 
Kabuklu fındığın kilosu 17 ku-

ruta satılmakt:ıdır. kasma, bütün fazilet ve büyüklüğü 
T'f ile oturdu oturalı, 0 mu&J.• 

ı tik piyasası canlıdır. Bunun 
yen çevrede, temelli i .. ti • 

aa ıebebi Sovyetlerin bizden tif· 7 

mai husuaiyetler de doi• 
ik almağa devam etmeleridir. mağa ba,Iadı. Bunun daha kökle· 

Kut yemi piyaaaıı hariçten ,eceiini umarız. latanbul, yeryer 
fazla talep gönnektedir. Bir iki ve zaman zaman, bu 8ibi telikki· 
Jiin evel limanımızdan 30 ton kut ferin fiilletmeıile .tenlenecek ve 
yemi ihr:ıç edilmiıtir. ıömleğinden 11ynlacaktır. "la· 

ilk mekteplerde tanbul,, un canlanması tarttır .. 
İstanbul maarif idareai, ilk Hikmet MUnlr 

mektep çocukl:ıriyle mektep bari· ======ıı:========~ 
cinde de uğratmağa karar vermit Almanlann bayramı 
ve çocukların yatma, kalkma, ça• lstanulda bulunan Almanlar • 
h9ma, ve oyun ıaatlerini intiza· dan Hitlerist kadın ve erkekler 
ma koymak için her mektepte tat· dün Şiılideki Spor meydanmda 
bik edilmek üzere bir program ha• bir spor bayramı yapmıtlardır. 
zırlamağa bqlamııtır. Mühendis Schiller'in ve profe-

yeni nesli intizama ah,brmak 
sör Dr. Guckea'in birer nutuklan 

için muallimlerin telkinatta bulun- ile ba,hyan spor meydanında er• 
maıarl Ve aynı. z•-•nda çocuk ve· 

....._ kekle ve kadınlar tarafmdan muli 
lilerinin de nszarı dikkatlerinin 

telif serbest oyunlar yapılmıı, fut· 
celbedilmesi muvafık görülmekte. 

bol oynanmıt ve muhtelif atletik 
dir. idmanlar yapılmıttır. 
Şekerin nakliye ücreti 
Deniz yolları tarifeaini teabit Müsabakalarda muvaffaldyet 

etmekle ujrqan komiayon vapur gösteren kadm ve erkek ıporcula 
nakliye tarifelerinde, tekerin nak· ra da hediyeler verilmittir. 

liye ücretinin indirilmesi huau· Ege mıntakasının ihracab 
aunda da tetkikat yapacaktır. Bu 
gün, bir vagon tekeri Mudanya• Bir istatistiğe ıöre 1933 te iz. 
ya motörlerle 15 liraya 1evkedebi· mir limanından ve Ege mmt•ka11· 
len tüccar, ayni miktar tekeri va· nm diier iskelelerinden barice 
purla 52 liraya gönderebilmekte- 3,152,708 lira kıymetinde 13 mil• 
dir. Bu vaziyet karıısmda vapur· yon 702,919 kilo zeytinyaiı ihnc 
lann da iti ualmaktJdır~ edilmiftir, 
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.1 dereceklerin yazılan; burada neıredı-
1 HABR'in 
\.. hiklyeleri I Soğanlı 

•v 
cıger 

Tramvayda konuıuyorlar: 
- Ah, sorma, sorma, doktor 

Beyin hanımının başına gelenleri. 
- Ne olmu§? ... 
- Anlatayım da dinle ... 

Geçen gün, onlara miıafir git
tim. Ben, ağzıma ciğer koymam ... 

Kokusundan anladım: Mübare· 
ği kızartıyorlar .. . 

"- Eyvah ... Bari öteki yemek-
ler iyi olsa ... ,, diye dütündüm. 

Neyse, sofraya indik ... 
Çorba filan iyi.. 
Arkadan, yanında doğranmıt 

soğanlarla nazeninim teırif etti 
- Buyurun, buyurun .. 
Ben: 
- Teşekkür ederim!... -de

dim. 
Sanki ikrammıf gibi, ciğer ala

yım diye ısrar ediyorlardı. 
Almadım. 

Fak at, kim var kim yoksa, hep· 

si yedi: 
- Aman, cidden nefis olmuş ... 

Buyurun Allah aıkına .. . 
- Vallahi istemem .. . 

- Sığır yahut dana ciğeri de-
ğil. ... Pek yumuşak, pek mükem· 

mel... 
- Koyun ciğeri de değil. .. Ku-

zu ciğeri olacak... Hatta belki kı
vırcık kuzusuu .. Çünkü hiç kokmu 
yor ... Ne nefis ... 

Doktor Bey, karı11, annesi, ab
lası, çocukları, ağızlarını §apırda· 
ta §apırdata yediler .... 

Üstüne kuru fasulye, pilav, ho· 

taf... 
Karnımızı doyurup ıofradan 

kalktık. 

Oturma odasına geçtik... Pas
traye baıladılıı ... 

Doktor Bey, bizim gibi iskam· 

bilden filan hoşlanmaz. 

Odasına geçti... Kitaplarile, 
•laçlarile me§gul olur ... 

Biraz sonra, seıi duyuldu: 
- Hanım ... 
- Ne var, bey? 
- Gel bakayım buraya .... 
lçeriki odada, f ıskos konuıtuk· 

ları iıitiliyor: 

- A ... A ... -diye haykırdıkları 
duyuluyordu. 

Doktorun sesi merdiven başın· 
da tekrar duyuldu: 

- Ayte kadın ... Nefer nerede? 
- Miralay beyin neferile konut· 

mağa gitti... Sesleneyim mi? 
- Çabuk, çağır .• 
Bir hadise olmuıtu ama, neydi? 
Merakla, kulak kabartmakta 

devam ettim. 

" lecektir. Y alnrz bu fıkraların uzun ol-ciğerdir ... Eve götürün!,, dedi
niz ...• 

- Haıtahaneden eve yenecek 
ciğer gönderilir mi? ... Elbette in
aan ciğeriydi ... Bunu dütünmedin 
mi? 

- Aman efendim, 
hastaneden eve erzak 
Bunu da öyle sandım .. 

kaç kere 
taşıdım ... 

Doktor, böyle konuıurken, ka
rısı ağlamağa baıladı... Herkes, 
bu sözleri iıitmitti ... Onlar da bir 
fena oldular, bir fena oldular ... 

Evime gelmiştim. 
Orada inecektim. Fakat o de • 

rece merak ettim ki, aksi istikamet 
le bir tramvaya binerek geri dön • 
meğe karar verdim. Tek şu muha
verenin arkasını işiteyim. 

lyi ki öyle yapmışım.. Yoksa, 
ömrümün nihayetine kadar ağzı -
ma ciğer alamıyacaktım ... Eve gi • 

rince de öğürüp duracaktım. 
Bu hikayeyi dinliyen kadın: 

- Ne yalancısın, Nebahat! -de
di. 

- Niçin? 
- Sen, bana bu hikayeyi bir ke-

re daha anlattın.. Ama, o sefer, 
ciğer diyecek yerde heyin dedin ... 

Oh, rahat bir nefes aldım ... 

(Hatice SUreyya) 
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lngiltere münferit 
kalmalıdır 

Londra, 23 (A.A.) - Dün .ık
şam Gildhalda milletler cemiyeti

ne müzaheret heyetinde bir nutuk 
söyliyen Sör Osten Cemberleyn in· 

firat siyaseti taraftarlarının şid

detle aleyhinde bulunmuı, bu su· 

retle hareketin İngiltere için artık 
mümkün olmadığını isbat etmiş• 

tir. Mumaileyh İngilizlerin kom· 
şularının endişelerine k:ırşı alaka-

sız kalamıyacaklarını ve bunun 
yalnız baıkalarına ait sebeplerden 
değil belki komşularının menfa• 

atlerinin İngilizlerin kendi menfa
atleri olmasından ileri gelmekte 

bulund~ğunu beyan etmiştir. Sir 
Cemberleyn demiıtir ki: 

mamaıı, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

220 - Minare tohumu 
Dağlı Arnavutlardan biri latan

bula gelmiş, memleketinde görme· 
diği minareleri görünce şaşkına 

dönmüş. Bunlardan birinin önün • 
de ağzı açık bir zaman durduktan 
sonra kendi kendine söylenmiş: 

- Hay yaradana kurban ola • 
yım, sulak yeri bulmuş ta amma 
serpilmiş bire mori. 

Arnavudun yabancı olduğunu 

çakan biri hemen yanına sokul
muş: 

- Hemşeri, demi§. Bunun to
humundan ne kadar istersen ben 
de var, götür memlekete dik! 

Arnavut kanmış, bir dükkana 
gitmiıler, bir kaç para verip biraz 
tohum almış. Memleketine dön
düğü vakit bahçesini mükemmel 
kazıp, belleyip tohumları serpmiş. 
Gel zaman git zaman beş ay bek
lemiş, altı ay beki em it, toprakta 
yapraklar peyda olmağa başlamış 
amma, henüz sivrilen bir ıey yok. 
Arnavut merak edip bir kaç yeri 
kazınca, bakmış ki, iri iri, uzun u· 
zun havuçlar toprağın içine doğru 

sarkmış: 

Tuh bire mori kardaşım demiş. 
tohumları ters dikmişim. 

Davutpaşa Orta mektebi 1. A. 266 
A. Fuat 

Tevkif edilen 
zabitler 

Bükreı, 13 (A.A.) - Rador a• 
jansı bildiriyor: 

Milli müdafaa nezareti 1 nisan· 
da bazı zabitlerin tevkifinden do
hyı işae edilen bethahane ve te· 
laş verici şayialar üzerine tevkif 
edilen zabitlerin isimlerini ihtiva 
eden bir tebliğ neıretmiştir. Lis
tede bir kaymakam, bir binbaşı, 
üç yüzbaşı, altı mülazimin ismi 
vardır. Bu zabitlerle bazı küçük 
zabitler askeri makamat t:ırafın· 
dan tahkik edilmekte olan bir işle 
zimethaldirler. Milli müdafaa 
nezareti bu listeyi neşrederken 

- Emniyetimiz infiratta değil- memleketin düşmanları tarafın· 
dir. Mütecavizin, insaniyetin dan işae edilen uydurm:ı haberle

dütmanı olduğunu kahul ve teslim re ve mübalegalara kartı müte• 
etmeli. Ve mütecavize kar§ı, onu ~akkız davranmasını efkarı umu· 
tecavüzünden beklediği istifade-. miyeden istemektedir. Bu tarzda 
den mahrum edebilecek bir kuv- ·şayia çıkaranların kanunhra tev
vet vücude getirilmelidir. fikan takip ve tecziyeleri için ted

Mumaileyh netice olarak mil- birler alınmıştır. 
Biraz sonra, sof ada ayak 

ititildi: 
- Murat! ... 
- Efendim? 

sesi ~:~7e::!r:tin~.olan ci::ı::ı:;: r==cii"dil:hlk;:km:, 
tarafından müdafaa olunan tak· ı v } • !~ 
rir ittifakla kabul edilmiş ve avam ! eg ence yerleri :: 

h d =ı :ı 
- Sana bugün hasta ane ever kamarası koridorb.rında birçok 'ıı SiNEMALAR •• !:! 

dig~im paketi ne yaptın? ... Hani?... k 1 k'l · • müna aıa ara mevzu tet ı etmış- .1 .. 
Ort d ok il iPEK: Şeytan kız H a a Y .. , tir. Filvaki parlamento azasın- .. 

•• SARAY: Şer lok Holmes P. 
- Hanımefendiye teslim et- dan bir çokları şimdi arazi emni.. i· .. 

İi MELEK: Kendini aşka veren kadın!i 
•im... yetlerinin ve tecavüze karşı temi- İl ALHAMRA: Bir gönülde iki sevda H 

Doktor Bey: nalın zaruri olduğunu kabul ve ~: TURK: Altın arıyan kızlar ~ 
- Eyvah ... ·dedi. teslim edecek derecede ileri git- ı ASRI: Gönül tuzağı. !i 
Hanım eseflendi: mektedirler. SUMER: Suzan banyoda H 
- Demedim mi ben sana?.. B ) d k ) ) 1 ŞIK: Denizaltı cehennemi !i 
Doktor: uz ar a~asın a a an arın il ŞARK: Hayatı Isa 

- Peki, i-;inde, ciğer olduğunu hepsı kurtarıldılarl ·ı ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 
bilmiyor muydun? Moskova, 13 (A.A.) - Şimit HiLAL: Beyaz rahibe 

- Biliyordum. kampından dün de 22 kişi Vank:ı- :İ ALEMDAR: O da bir zamanmış. 
- Hanıma niçin söylemedin 1 reme nakledilmiştir. Buz üzerin- fi YILDIZ: Roma ateşler içinde 

1
. 

- Söyledim efendim. de dtı kiti kalmıştır. Şimit Alas· iiMILLt: Gülen Faris, Vatandaş sila'1 
d 

•• '\"' • 
- insan ciğeridir deme in kaya naklolun,nuştur. ~ başınll' 

mi? .. "Bunu odama çıkarsınlar, Ü· Moskova, 13 (A.A.) _Üç tay· Ü HALE: (Usküdar). incili kadın 
Ml'inde tetcbbuda Lulunaca- yare b'1gÜn Şimit kampından son ii KEMAL BEY: Kıngkong • 

ğımf-., diye sana haber vermedim 1 altı kazazedt.yi ve ı.rni zamanda !~ FERAH: Hayatı l~a ı 
mi idi? 1 evelce kampa gönderiloiş olan ;! TAN: (Şi§lide) Çın geceleri 
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Hayatta muhtaç olacağınız: amelt maıOmatı 
kolayca öğreniniz 

-18-
Nakıl ve terc\lme hakkı mahfuzdur 

Yazan: . Ciayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çıkar 
Elektrik tedavisinden istifade edi

lebilir. 
Günde elli santigram ili bir gram 

Y odür dö Sodyom dört ila be§ hafta
lık devrelerle alınır. Sonra ayni mik
tar gün ilaç alınmaz. 

Gerek inkıbazdan, gerek zorluk ve
recek ıebeplerden sakınmalıdır. 

Ihtilatları: Uremi ve nefrit, dima
ğın arteryollerinden birinin kopmaaı 

ile huıule gelen emoraji ve dimaği 

ateh. Şiryan uçlarında tıkanma husule 
gelerek kangrendiı-. 

Artist 
ARTiST - Sanayi Nefiseye inti

sap eden bir çok gençler istidat, ve 
san'at hevesiyle alakadar olmıyan tali 
sebeplerle bu yola girerler. 

Bu sebeplerin başlıcaları ebeveynin 
evlatlanndan fazla şeyler beklemeleri, 
kendini beğenmişlik, tenbellik, velha
sıl insanı artist değil, serseri haline 
sokacak sebeplerdir. Bunları daha İp· 
tidasında uzakla§tırmıya bakmalı, çün
kü bu meslek onlara hüsran tehlike 
ve mahrumiyetlere yol açar. Bilakis 
ebeveyn çocuklarından bir tanesinde 
hakiki bir istidat görürlerse onun se
b:ltkarane çalışması için her türlü fe
dakarlığı göze almalıdırlar. Bu suret
le yapabilecek fedakarlık daima fazla 
kazanç bulma ile karşılanır. 

Filhakika mahdut bir zümreye le
tafet zevkini vermekten başka emeli 
olrnıyan hakiki artistlerin yanında sa· 
nattaki azimleri, faaliyetleriyle istis
mar edilebilen bir çok hür tatbikat!; lar 
vardır. Nihayet dikka~izlikle bir sa
nayi nefi!le §Ubesine atılmış olan genç
ler azimkar ve faal olurlar ve öğren

dikleri sanatın tekniğine iyi vakıf olur
larsa san'atın ikinci derecedeki şubele· 
rine girerek temini mai,ete muTaffak 
olurlar. 

Hakiki sanatkar vasi bir ~mumi 
kültüre muhtaçtır. Evvela bununln 
meşgul olmalı: Mebde'de artistik te· 
tebbüler ikinci derecede gelir. Daha 
sonra ehemmiyetleri artar. Maamafih 
klasik tetebbülere zarar vermemeli, 
eğer bunlar tamamlanırsa san'atın 

hususi tetebbülerine meydan kalır. 
Eğer gelirin azlığından dolayı çocuğa 
kafi miktarda hususi ve teknik bir 
tahsil verilemezse onu bir mesleğe ta· 
bii istidatlanna uyar bir mesleğe sev • 
ketmeli. Bir defa ekmeğini kazanabi
lirse, istidadı da kendini bu yola sev· 
kederse boz zamanlarında sevdiği san'. 
ata çalışabilir. Bu suretle açlıktan öl
mek tehlikesine maruz kalmaz. Eğer 

yükselecek ise yaptığı bir kaç senelik 
mütbemlik ona ziyan vermez. 

Arpa suyu 
ARPA SUYU (Bieı·e) - Bira ima· 

li eğer satı2 için olacak olursa mühim 
miktarda malzeme ve büyük sermaye 
ister. Bir çiftliltte gayet iyi biranın 

kolayca İstihsali için usul şudur: Ti
carette satılan malt satın almalı, bir 
hektolitre bira yapmak için on beş kilo 
gram malt, yedi yüz gram eğrelti otu, 
iki yüz elli gram bira mayası kafid:r. 

1 - Bir kazanda iki .saat müddetle 
içine eğrelti otu atılmış bulunan otuz 
litre suyu kaynatmalı; 2 - Mayii bir 
kaba sözmeli; 3 - Bir buçuk hektolit
re istiabında bir fıçı hazırlamalr. Bu 
fıçının musluğu olmalı ve musluk 
samanla Örtülerek önüne bir iri ta§ koy 
malı. Fıçının içinde ikinci bir dip ya· 
pılıp Üzerine malt komalı üst diple alt 
dip araaında mesafe olacak ve üst dip 
kefgir gibi olacak. 4 - Bu maltın 
üzerine otuz litre kaynamak üzere o
lan su dökmeli ve kabı kımıldatmamalı, 
5 - Kırlı: litre daha su kaynatarak bu 
suyu da kaynar maltın üzerine dökme
li; 6 - Musluktan maltta süzülmüs 
suyu alarak çavdarlı su ile karıştırma~ 
lr, ıuyu korken bezden veya ince süz· 
geçten geçirmeli. Bu fıçı yarı yarıya 
dolunca azıcık bira içinde halledilmiş 
olan iki yüz iliı iki yüz elli gram maya
yi tevessü ettirir, eğrelti otu içindeki 
da dökmeli. 

15 derecei hararette tahammür bet 

1
. altı gün sürer. Eğer fıçının deliğin• 
den köpük çıkarsa bir kaba toplamalı. 
Bu, bilahare kullanılabilecek olan ma· 
yadır. Ameliyattan on on iki gün son 
ra içine, şarapta yapıldığı gibi yumur• 
ta beyazı veya ihtiyokol koyup de• 
]iği sıkı bir tıpa ile kapamalı. On be~ 
gün sonra bira berraklaşır. iyi kapa• 
nır şi§elere nakledilir ve lazım olduk• 
ça kullanılmak üzere serin bir mahzen· 
de hıfzolunur. 

Biranın istimali - Her yemekten 
bir şişe bira içilebilir, fazla bira mide• 
yi tevessü ettirir, eğreti otu içindeki 
afyon dimağı ahmaklaştınr. 

Normal miktarda bira gıdalandırıt' 
ve serinletir. · 

Tıbbi biralar - Fenni kınalı bira: 
Bir litre kuvvetli biraya 30 gram kı· 

nakına atılır. Günde elli ila yüz granl 
içilir. 

Skorpite karşı: Otuz gram taze 
kohlecrya yaprağı, altmış gram taze 
refor kökü; yirmi gram küçük çam to
muı·cuğu, iki litre kuvvetli bira içine 
konur. Bundan günde elli ila yÜ'Z: 
gram alınır. 

Asansör 
ASANSOR - Asanıörler su ile 

işler. Bir kuyuya batırılmış bir piston• 
un &u tazyiki ile yukan çıkması sure
tinde işler. Su pistonu su cenderele• 
rindeki u&ul üzere yukarı çıkanr. Bo 
sistem biı· çok su sarfını ve çok clerin 
bir kuyunun hafrcdilmesini icap etti· 
rır. Asansör odasının kabinesinin 
muadili bir siklet vardır. Bazı sis• 
temlerde kuyunun çok derin olmama• 
sı için içi kof bir piston kullanılır. Ba· 
zı su asansörleri de pjstonla değil, fa• 
kat bir su motörünün tahril( ettiği 
zincirlerle yükselir. 

Elektrikli asansörlerde bir elekt• 
rik motörü yükseltme zincirinin sarı• 
lr olduğu vınci çevirır. 

Mahsur havalı asansörlerde mahsor 
hava hususi borularla su sütunu üze• 
rinde tazyik eder. 

Asansör tanzimi ve yı.pılması mii· 
tehassısa havah edilmelidir. Bu alet· 
lerin bir çok nevileri vardır. 

Bir asansör kafesi birdenbire düşe
cek olursa çömelmemeli, vakit varsa 
ellerle kafesin yukarısına asılmalıdır. 
Yahut dizl!:ri hafifçe bükerek parmak• 
lar ucunda durmalıdır. Yere varıldı• 
ğı zaman darbenin ~iddeti azalmış o• 
lur. 

·······························••&••········' 

M. Prensin katli 
hadisesi .. 

Paris, 13 (A.A.) - Müşa'\"it 
Prensin oğlu ve karısı tarafındaıt 
dün, adliye nazırı M. Şerona bit' 
muhtır:ı verilmiştir. Bu muhtıra• 
da deniliyor ki: 

"Ne yapılırsa yapılım ve ne it' 
tenilirse düşünülsün M. Prensit1 

l(atlinin Staviski meselesine ait 
temyiz mahkemesi baş reisine 111u' 

him ifadelerde bulunacağı günuıJ 
arifesine tesadüfü insani kuvvetle 
sarsmaktadır.,, 

Muhtıra facianın bir tarihçesif1i 
yapmakta ve "M. Prensin, esrııt' 
bugün çözülen, bir suikasta l1l1' 

ruz kalarak katledildiğine ina 
mak icap ediyor.,, demektedir. 

Sonra birçok malumattan " 

ihb:ırlardan bahsedilmekte "' 
20-2-934 tarihinden altı gün e~e 
linden M. Prensin sıkı bir nezare 

altında bulundurulmu~ olması uı 
rinde durulmaktadır. Bu nezşre 
şahitlerin ifadeleri ile sabittir. 

En nihayet cinayetin muhtelİ 
sebepleri araştırılmakta ve yalf11 

St:ıviski işiyle alakadar görliııe 
ihtimal kabul edilmektedir. 
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Beşiktaş - F enerbahçeyi 
mağliip etti 

Grafoloji mütehassısııtıız bugünkü 
tahlilleri arasında 14 ve 24 No. lı 

yazılan çok enteresan buluyor 
1 - (Befiktaf) Dolan Şe.bt: Fik· aile t.qlı,or.) Yamıu: çok entruanl 

ri takip aalıibi. Herhaqi llir meaeı. Biru ketüm olmakla beraber u IÖyle
yi tamikten zevkalır. Sabırlı ve müte- meyi sevmezsiniz. Kadınlara br§ı 
ıebbistir. Vefalı insanlardan botla- likaydiyi duyguıuzluğunuz~. ziya· 
nır. Riyakar değildir. de mağrur oluıunuza atfedebiliriz. Ay-Şerefin çocukları, şanıpi1Jonluğun 

maçını muvaf f akıqetle 
başardılar 

en mühim 
2 - (Ankara) Haldun Nen.at: Iş- nı zamanda da ceaur ve atılıanmm! 

terinde intizamı sever. Hayalpervcr 15 - (Araawtkör) Kinire Ke-
değildir. Dostlarına itimadı vard·r. .-im: Melankolik tiplerden. Daima mua
Hüsnü niyet ve irade sahibidir. \arİp ve ııeıesiz görünür. Şüphe ve te· 

3 _ (Kadıköy) 63 Goril: Biraz reddüt içinde yapr. Nefsine hiç iti· 
inatçıdır. Kin el ile tutulacak kadar madı yoktur. israfa meyli vardır. Mü
teminatlı olmıyan itlere giritmez. Kim- tecca.istir. 
aeye itimadı yoktur. Azimkirdır. 16 - (Sarıyer) Leyla Uhi: Inti-

4 - Nenat: (Mektubunuz: "Bu zamperver, fakat biraz meliankolik.. in· 
kitap cümlesile beıliyor.) Doatlanna zivayı ve ıükunu aever. Fazla konu• 
kartı itimadı azdır. En büyük kusu- pn kimselerden hoflanmaz. Riyakir 
ru: Kararsızlığıdır. Meziyetleri ara- değildir. HU.nü niyet uhibidir. lıra· 

• 

.. 

FENER KALEC1SININ GU ZEL BIR KURTARIŞI 
Senenin en mühim lik maçı dün şikt&§ kaleıini fena aaramaıa bat:

>-pddı.. ladılar. Fenerin oyunu daha güzel 
~lamlann tetekkülünden baş- daha iyi olduğu hiaaini v;riyor. 
~ ~ OJUDun hakemine kadar Be9ikta9 takımı oyunun tarzı cere
t..;; n dedikodular da, artık ni • yanına kapılmıt aürüklenip ıidi· 
\.:_~oldu. yor. On betinci dakikada Hakkı· 

~ı, ~ Betiktat - Fener ma· nın firikikten deh9etli bir 9ütü 
~evrede deiilae bile, kale direğini yalıyarak dışarı ~ık-
te 1iize lllddkatED ~ ener nritdafiinin 

llJt ~ oldu. Şerefe bir tekme vurduğunu ıö-
)lla .ft..Jm lcötü bir oyun oynı· rüyoruz. 
de le lletı~blar ikinci devre, yüz On yedinci dakika Be9iktat ka
lıld.~ açıl1111ılardı. Ve fena oy lesi hatırı aayılır bir tehlike daha 
,.,11 ~ anlarda, gol çıkaramı· ıeçirdi. Fener müdafaaıının hata· 
lırd ~Plerini aclam akıllı ııkıt • lı bir çıkıtı eınaıında verilen ıer
~ 'hırp.Jadılar. Neticeyi de beıt vurut~ Fevzi ıüzel bir vurut-

ddar.. la kaleye gönderdi. Bugün çok gü· 
l ~bun lanıan zaman ıinirli bir zel oyıııyan Fener kalecisi bunu q,,_ .• 
~ lÇıııde oynanan oyunda alın· mütküli.tla kurtarabildi. 

laotları töyle bulan ediyoruz.. Oygn zevksiz devam ediyor. O-
• • • tuzuncu dakikada Fener lehine 

lata'::! ~yük bir seyirci kalaba· bir korne oldu. Hüsnünün güzel 
~ ~e 15,55 te batla~h. Ha· bir kafa vurutu tehlikeyi uzaklq· 

~aaarayın eıki oyuncu· tırdı. ( 40) ıncı dakikada topu ka
Sadi Beydi. Fener Zeki- pan Hakkıyı Fener müdafii favul· 
İldqta her maçta yoklu· le durdurabildi. Hakkının ııkı bir 

d.._ lunan Nazımdan mahrum· şütü, Fener müdab.1111 topu çeldi. 
laııt ~ •yı Betiktaflılar kaz~ Biraz aonra birinci devre ııfır ıı
... fit~ liler rüzıir altına dut- fıra bitti. 

ı. İkinci devreye Be~iktatlılar çok 
o..__ ba ı d B güz~I b:\şlfttlı!·.ı • f,,y• nun birinci lild:~.~ Fenerliler t a 1• e· 

h:""lar bir an için bu bq!ama dakikaunda r,olden inPn B.!tikttıı, 
tairinde kalmıtlar sibi ~uh'timine Fener sağ bai hatalı 

,..........__ ~ uı. unu kabul et- bır çarpıt yaptı: F avul, F evzinin 
1... ~~ın oyun .. 1 b' h 1 

L_" ~ı&rı k larma alao Be- guze ır vurufu ermaçta ka e 
~...._: teh:e~ hücumlar ya· içine ~irde~ doluveren. ~tiktq 
~ ....._.,dı Daha "lk dakikalarda mubacımlerı ener kaleımı kutatı· 
d lla IOldan yıl;ınm gibi aavur· v~rdiler. Hakkı?ın yerinde ve sert 
..._ IUt Fe ı_ I · · yabyarak bır kafa darbeıı, top Fener ağla· 
' ner xa eaını rınd 8 ikta f · litti. Oyun bA bir bava a... eı t tara tarları çıl· 
'iade dey&ID edi :~tik dakika. gmca tezahürat yapıyorlar. · !- 1'etilctatm !ahıuı bir tazyi· Artık Beıiktat birinci devredeki 
~Bu tuy:~en kurtulan F e· fena. 0 YUnunu bırakmıt, aüzel oy· 

de h~uma geçtiler f ene- n~i.a batlamııtı. Rakibini taz. 
~ld&n bi• alunmd Betiktat I yık edıyordu.. Fener müdafauı 

't 1 bir tehlike ti t~ ()yun ya· çok favuUü oynuyor. Fadılm Be-
1 :-•-. lllütev 9: ab. • ·yet al tiktaf aol iç ve açılma kasti çıkıt-
• "'O).a__ azın ır vazı 

1 
.. .. T ..:.ı... 

~ Feneri .. 1 b" bücu· armı ıoruyoruz. az,, ... en ~ • 
l'e hpdan f n ıuze ır F lan Fenerliler hücuma ıeçtiler. 
~ bir ıol attıvul le rFaakağmen be: Onuncu dakika Fener aai açığının 
8..:~ •.ı a ar. t a l b" ko a-:ı.. •• kal · • .__ ~ ... güze ır rnuı _, .. ..., esı· 

. . I~ -..:-ı hafının. yaptı~• ne tehlikeli sunanlar ıeçirtti. 
~ hl 1&-lınendel tecş· zıyd~ ebt~~: Mehmet Alinin tüzel bir kur • 

,.__ J• a ı. ım ı u hl"k • d .. .. .. ld 
il. -·~ı Fenerd S ... d l· tarııı bu te ı enın e onunu a 1, 

'Fener ~:~~~rive :e- Hakem 18 inci dakika Betiktaı a-

leyhine bir favul verdi. Biraz son· 
ra Fenerin ıoldan güzel bir hücu· 
mu avutla neticelendi, 
Şimdi Beıiktat hakimiyeti ta • 

mamen almıt güzel oynamaia bat 
lamıtb. Yerinde paslarla Fener ka· 
lesini ırkıtbrıyor. Hakkının bugün 
çok ıüzel ve canadn bir oyununu 
ıeyrediyoruz. 

Fener lehine bir kome oldu. Fa· 
kat avutla bitti. (30) uncu dakika· 
da Fener muhakkak bir golden 
daha kurtuldu. Betiktat tazyiki 
gittikçe fazlalatıyor. Şeref çok ya· 
kından bir gol kaçırdı. Bunun aka
binde (40) ıncı dakikada Feper 
de mühim bir gol fıraatı kaçırdı. 

Artık oyun bitmek üzere, iki 
taraf ta fazla çalıfıyor. Fener mü
daf aaıı yorgun bir vaziyette. 

Beıikta9ın ıon hücumları deii· 
ıiyor .• 

Bir kaç akın daha ıonra hake
miy düdüğü oyunun t - O F ene
rin mağlubiyetile bitiiini ilin e • 
diyor-

• • • 

aında: Uzağı görüıleri ve muhakeme fa meyli udır. 
kabiliyeti göze çarpmaktadır. 17 - F.-iha Nuaa: (16 numaralı 

5 - Vecilaiı (Mektullanaz: "Gön- çok benziyor. Sizinki gotik.. Oteki ita-
lümü çekae de prin ha7&li-,, ciimle.ile lik barfJerle yaahn'f f) Jl'ula mllbali· 
baılıyor .. Tek ima tıbn'flnm?) Hl\- ıayı aeYer .. Bllenceden hOflaıur. Mu
yalperver tiplerden. Hayata atılmak- aildye iltidadı Yardır. Yqı ilerilc'Clikçe 
tan korkar. Hiuiyatına hikiın değil- israfa meyli artacaktır. 
dir. Yap ilerledikçe fazla müsrif o- 18 - A. Temin H. P. Hayatta tec· 
lacaktır. rübesi az, fakat ihtiyatı sever tipler· 

6 - Vecahet: (Mektubunuz: "Ya- dendir. Biraz kibirlidir. Nefıine iti· 
taran sözlerimde . .,, cümleıile batlı- madı vardır. Muktesit denebilir. 
r~ Eroiat ti!lerden. ~~~.eli eser· 19 - Cefa 27: Aeceleci ve lilayt 

çok Mfenir. Teceuuıu aever- tiplerden. Cüretklrdır Hayırh İfle· 
Muhitine fula itimacli yoktur Y ann- · "k" • 

0z L~-- il . • rı ve musı ıyı sever. e-.ı yap e-
dan zıyade bugünü düıünür. ril d'k · k" f . ..:ı kt" B' f 

Or e ı çe ın ışa IC'Uece ır. ır en a 
7 - ban Rüıtü: intikamı sever.. damı olabilir. 

Bir idare memuru olabilir .. Muhatabı· 
ikna kabil' t' dır p f 20 - Nuri. 814: (Yuma eYwelce 

nı ıye ı var . arara az- tahlil edi'- • • 8 ..1 __ -iL! llL..o-L.__ 

la dütkün değildir. Doatlfnna fazla • ı:!':lf~· unuma .,,_ -
merbuttur. n araıtrnmz. 

8 - Emine Vedia: Melinkobktir. 21 - K. Vildan Emlll'ı ...... tabi· 
atınız var. ,., __ __...._..da o nia-

basit ve gürültüsüz hayattan ve göste- ---.-
ripiz insanlardan hoflamr. Müteva- bette fuladır. Jleemafih göze çarpan 
zidir. Sanayiinefiaereintiealıır ....-. medyetlerinU arasında: Hüsnü niyeti· 
Zevki selim sahibidir. niz ve vcfakirlığınız sayılabilir. 

9 - Adnan Rüıtü: lntizamperver- 22 - F. Halit Yatar: (Yazınız, 21 
dir .. Sevk ve idare kabiliyeti (7) nu- numaralı yazıya çok beqAt1)ıo.iill W,, ı1 
maralı yazıya ı&re daha zayıftır. lı'ik- raz daha fikri sabit aahibiaiaiz. N.fliw 
ri sabit sahibidir. Nefıine itimaaı nize itimadmız da ötekinden futa.. Fa· 

Dünkü oyun büyük bir kıamın· vardır. Acelecidir. kat ondan çok daha u vef•hmnsl 
da, ııkı bir çekitme oldu. 10 - (Araavutköy) Sabiha: Aaa- 23- Neriman Emin: Fula U.U 

İki tarafta neticeyi kazanmak ili tiplerden, imıivayi HYer. Az J•· ve merhametli tiplerden. Bu asırda ku
için ellerinden ıeldiii kadar ça• lan söyler, fakat çabuk inanır. Iktı- sur ve zaaf telakki edilen bir çok me
lıttılar •• Bilhaua Betiktatlılarm, sattan hoılanmaz. Gönül itlerinde ta- ziyetleriniz var! idealist olmakla be-

lihsizdir. raber ce1aret ve atılganhğımz yoktur. 
Fenerin genç takımına mailup ol· 11 _ (Göztepe) 10 Emine Hakkı: Tahakkümden hiç hotlanmazaınız. 
mamak için ikinci devrede canla· Mütereddit ve kararsız tiplerden. Te- 24 - Alptiiin Sunpr: Gittikçe in· 
rmı ditlerine takarak oynadıkları ceaaüsü sever. Muhitine itimadı, nef- kişaf eden zeki ve kabiliyetiniz size 
göörülüyordu. sine itimadı niabetindedir. lktısada parlak bir İatikbal hazırlıyor .. Kendi· 

riayeti vardır. nizi geçici hevellere kaptırmu1&1UZ, 
Bu ıabahki ıazetelerden 'bazı· 12 _ (Beyoilu) Süheyla Nazif: yarının mefbur U· adamı olabilininiz 

ları, F enerbahçenin yaptıiı bir intizam ve ciddiyeti sever tiplerden. Biraz israfa ve inlıinaya meyliniz var.: 
golden bahsediyor ve hakemin a• Zevki sc;lim sahibidir. Biru e~oisttir. Iıte, ıizin için ild bflylk tehlike f Bu 
vantaj kaidelerini nazarı dikkate Müsbet dütünceleri ve ıür'ati intı'kali meyel~ önüne ~ı4..;.;. , 
almadığını ima etmek iatiyorlar· vardır. 25 - A........._ Fibi: Kanaat
aa da, biz hiçte bu kanaatte deii· 13 - (Ualrildar) lhaan Kadri: Bi- kir v:: r;.albpervır tiplerden. Bir fm a-

ı.:-u~ • elamı olaWlir K•nna ...... flılat liz. Hadise kaleden rnık uzakta raz mü.,,. ... ayı ve göatenıi aever. 
3'-" M Ak 1 d ... 1..... le • tuttuğu itlerde sebat ederse lllUYaffak olmut ve hakem düdüöiinü tam za uğli !CY er en h'T""" .. r. Her eaın 
D- kendisini çok ıevdiiine kanidir. Mtlte- olabilir. Mütevazidir. Az )'alan .ay. 

manında çalmıtbr. Bu vazi~er vuidir. ter. Hiaiyatını kolayca ve dedW iz-
de avantaj kaideleri mevzuu balı- 14 - M..bılaı ( ........... ı • har etmekten çekinmez . 
aolamazdı. Eaaaen batanm yapd· ş.ı..am. • slıi ittklallM...,, clmle- Dr. W. 
d "' d b" 1 1 "' kı'm•• 1111111111•••••••••••••••••••••••••••-•••••••••n••••••H••••-••••••••••••••••u•u•••• .. ıgı an a ır ıo o acagını - "-- -ek d •- • • 
k • d" B ktad dünk' .. yalnız oyuncular:n tarzı nar et· an, aendalerindea eetk memnun 
eıtıremez ı. u no a, u ufak b' · · f kald i .sı. •-- -•-• !La..!f. ;._ 

k ük. 1 'd eden lerinde ve ır ıtıraz veya e· ı ını 11VJ'nm&WA1e uuı a etm.,-
maçı ço m emme ı are 1 d kl • 
hakem Sadi Beji tenkit etmek na Jaareketlerde bu umna ı ann· tır. 

::::~:e~.~oğru bir hareket o•· Galatasaray - Is. Spora 
ilk devrede, Fenerin fena oy· 2 o • ıd • 

naması fıraabnı kaçıran Fenerli· • yen) ) 
ler, ikinci devrede, Betiktat tazyi· 
!dnden çok güç kurtuluyorlardı.. Dün Galatasaray latanbulıpora Aradan bir kaç dakika ıeçtik• 
Taliin de biraz yar olduğu Betik· yenildi. te!.\ aonra top handan tekrar. Sa· 
tatlılar, ihtimal berabere bitebile- Hakem Rüttü Beyin idaresinde labattine seçti •• Salilaatita afif 
cek olan bu mühim maçı 1 - O oynanan oyun, çok zevkli olmadı. bir çabmla bim aonra Galata• 
lehinde bitirebildi. Ve ıiyabbeyaz• Battan aona kadar bozuk ve fU• aaray kaleaine ineli. Ye Yole bir 
bir, tampiyonluk yollarında, tek· urauz bir~ ,.pan Gal•ta._r&;r- fiit)e ikinci ıolü yaptı •• 
rar Fenerle ayni meydanda bqa blar, billauea Wrinic dene pael &r,yle ani ablan iki ıol Galata· 
scçmeğe muvaffak oldular.. oynıJan lataabalapor tMım• kar- aan&JJ tatırtıvermiıti. Bereket la-

Dün Fenere kartı ıüzel bir ıali· tıamda çok haldı bir mailtbiyete tanbulaporlular bundan aoma ilk 
biyet kazanan çocukları tebrik e- ujradılar. dakikalardaki OYVDU oJDJJamadı-
deriz.. • • • lar. Yokaa dün GalatuaraJJD, pir 

Oyunun birinci devre batladık· alır bir majlGbiyete alnmuma 
tan biraz aonra, latanbulaporun ppmmelr lbmaclı .. Hakem ne diyor 

Oygndan ıonra ıörüttüiümüz 
hakem Sadi Bey, pzetelere beya· 
nat vermekten menedildiği için 
fazla bir tey ıöyliyemiyeceiini, 

aai açığı Sali.hattinin ortaladığı ikinci dene GaJatuaray _. 
topa Faruk bir iaka ıeçti •• yeti· hacimlerinin bermutat bçırdıkla
Jen lttanbulıpor muhacimleri bi· n beı • muhakak fınat, n l•tat. 
rinci aolü yapıverdiler. -'1• ıararı l blel aı•ıll • 
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Hakiki vealkaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 

1 14-4-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 31 1 

Ge~en kıaımların hulasası 
Mütarekeden sonra Istanbulda A· 

nadolu lehinde ve aleyhinde çalıpnlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çah§ryOrlardx. Lcyhte 
çalrıantardan bir crupun içlerine aldık· 
lan Ilhami ismindeki genç Galatada 
Ariyan hanrna tercüman diye yerle§· 
mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nilshetle aralarında bir se
vi§me uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
grup gene bir gün malQm olan yerle
rinde toplanmıılar ve aldıkları rapor
ları okuyorlardı. 

Okunan yirmi küsur rapor içinde 
bir taneıi Fatma Nüzhete aitti. Onun 
bir caıuı olduğundan bahsediyordu. 
Bu raporu ehemmiyetli gördUler ve 
tahkike karar verdiler. 

llhami çocukluğunu tanıdığı Fat· 
ma Nilzhetle çok alakadar oluyor ve 
hemen her gün kendisini ziyaret edi
yordu. Gene böyle bir günde uzun u
zun konuıtutar. Fatma Nüzhet hemen 
hemen biltün itıal kuvvetleri ~mirleri
ni tanıdığını söylüyor ve kimse ile a
lakası olmadığım anlatıyordu. 

- Buralarda Şahin Kahyanın 

kahvesi varmı§, nerededir? Bana 
tarif eder miıiniz?. 

içerideki kara bıyıklı adam, bu 
yolcu kılıklı adamı baıtan aıağı 
ıüzerek: 

- Kırk adım kadar ileride ıol· 
da, dedi. 

- Eksik olma .• 
Bu adam az ıonra ara.dıiı kah· 

veyi bulmUftu. Yüksekçe cameka· 
nmdan içeriye bakarak kahveye 
daldı. Kötede oturan kendi halin· 
de biT adama Şahin Kahya ile ko· 
nuımak iatedijini aöylemitti. A-
damcağız "lıte )>u !,, diye Kahya· 
yx göstermefe lüzum gönMden 
yükıek eeale bağırdı: 

- Şahin bak seninle konuı· 
mak iıtiyorlar. 

Şahin Ki.hya bu timdiye kadar 
tanımadığı, ıörmediği adama yak· 
laıtı: 

- Merhaba ağam. 
- Merhaba efendim. Seninle 

azıcık yalnız görüımek iıterdiın?. 
- ŞöJ.le buyur; turada konu· 

furuz, diye bir kötedeki masayı 

göstererek ilerledi. 
Yabancı adam ki.hyayı takip et· 

ti. Masa yanındaki aedire yan ya
na il ittiler. 

Kahya: 
- Büyük bir teY mi iıtiyorsu

nuz?. 
Yabancı adam hiç çekinmeye 

lüzum görmeden: 
- Anadoludan geliyorum. Be· 

ni ıana gönderdiler. Adnn İsmail' 
dir. dedi. Elbette ıana da haber 
vermişlerdir. 

Kahyanın gerçi okuyup yazma· 
sı kıttı. Cahil sayılırdı. 

Fakat böyle birdenbire Anado
ludan geldiğini aöyliyen bu ada· 
ma açılmanın doğru olmıyacağını 
anlıyordu. Omuzlarını ıilkerek: 

- · Hayır ola .. Hot geldiniz ama 
ıizi bana kim gönderdi 1 Benim 
Anadoluda tanıdığım yok. Daha 
sonra bana kimse bir ~y yazma· 
dı. 

Yabancı adam, gayet ıakin bir 
tavırla: 

- Belki bugün yarın alırınm: .. 
Sizinle beraber çahpcağım.. 

- Niçin çahtacakım? Biz ne· 
ye çalıf ryoruz ki .. 

Yabancı adam hafifçe gülerek: 
- Anlamamazlıktan geliyorau· 

nuz Kahya, dedi. Belki de bana 
inanmadınız .• Fakat cidden Ana -
doludan geliyorum. Beraber ıilih 
toplıyacağız ve Anadoluya kaçı· 
racağız .. Şahin Kahya: 

- Bir yanlıtlığın olar.ak galiba 
birader dedi. Sen kimi anyonun? 

- Sizi be hemterim, Şahin 
Kahyayı ... 

Şahin Kahya: 
- Aradığını iyice öğren de ıel 

birader. Aradığın adam herhalde 
ben değilim .. 

Kahya bu sözünü söylemen a
yağa !lr'\IJanıt ve cümleıini bitir • 
dikten ıonra da: 

- Güle güle hem§eri.. Aradı

ğını iyi öğrenir de gelirıen senin· 
le daha batka türlü konuturuz, 
dedi. 
Yabancı adam daha fazla ıarar 

etmedi. Ayağa kalkarke~: 

- Ben timdi gidiyorum. Yarın 
tekrar geleceğim, anlapcağunızı 

üınit ederim, dedi. ve çıkıp gitti. 
Adının lsmail olduğunu ıöyli • 

yen bu adam, aradan iki gün geç· 
tiği halde bir daha görünmemif· 
ti. Üçüncü günü bir öğle vakti tek· 
rar geldi. Şahin Kahya ile bu ıe· 
ferki görüt üıleri, aakin ıeçti. Ki.h 
ya bu adamm vaziyetinden emin 
olamadığı için daima Anadolu ile 
alakası olmadığını söylüyordu. 

Aradan bir hafta on gün kadar 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
"aklll: ( va . "o ) 

Geçen kıaımlar1n hullsası 
Bi rBatıc:an 9ehrinde, misak şerefi

ne, bizim ıefaret tarafmdan balo verili
yor. Buraya, blitUn Balkan · milletleri
nin murahhasları ve diğer ecnebiler 
davetli ... Genç Türk diplomatı Muhsin 
Raıit, milli mücadelede zabitlik eder
ken, nipnlısı Ferihamn Erci Behyadis 
isminde btr Yunan zabiti tarafından 

mahvedildiğini görmüş, Ferihanın me
zan ID:erine "Intikammu unutma,, di
ye kazdırmııtır. Demin odasında, bu 
meı;arn" btografma baktığı sırada, a
pPtıa. ar.lt.r•kqi ~e iJgali hatırlatan 
au tt11t " •etler yQkııeliyor ve Muh
ıin lsı-hTa:ı ..-eçirfyor. Şimdi, balod.t. 
l1n ecnebi Muhsine bakıp konuıurk~, 

diplomatın emirberi Muammer çavuş 

onları gizlice dinliyor: Silah fabrikala
rının mümessili Ert of Sad ile ecnebi 
gazeteci Gal, baloda bulunan Erci 
Bchyadis aleyhine Muhsini kı§kırtmak 
üzere kavilleşiyorlar ! 

- ! ... 
- Beni tannnadrnız mı? 
Diplomat, bir kaımı yukan kaldı· 

np, ötekini aıağr indirdi. Gizlemiye 
çalı,tığı bir hayret ifadesiyle: 

- Tamdım ... dedi. Yalnız ... 
-E ? •.• 
- Burada bulunmanıza mana ve

remedim. 
Ert of Sad, tiubali bir tarzda, sabık 

Türk zabitinin kolunu tattu ı 

HABER Ak~a;m==P=o~s~t=a•='==================~=-=:=========~14~"~is~a~n==1~9~3~4~~~ 
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[ o Karadeniz Korsanları O ] 
Ge~en kıaımlar1n hulasası 

Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir
diği bk silrü kızdan, Süleyman paşaya, 
birini bile beğendirememişti. Fakat pc
tinen aldığı bin altına mul(abil, Kaf
kasya valisinin şatosundaki mutena çer
kes dilberini kaçıracağını vaadetmiş

tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. 

(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu kı
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus
yadan Istanbula kaçıracak .. Ancak bir 
korkusu var: Çar Nikola ... 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin
deki saklı esir kızlan hadım bir deli
kanlıya bı· aktıktan ::onra Kafkasyaya 
gtdiyor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok gen~

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ
ramııtır. Genç, bundan intikam alma· 
yı dü;ilnUyor. 

- Çar, kadm kaçakçılarına 
neden fazl'- itkence yapıyor, Pet· 
roviç? 

- Neden yapmasın?!.. Hiç 
kiıme kızmdan emin deiil. Genç 
kızlar kaçırılmak korkusile bir ye· 
re çıkamıyorlar. 

- Memlekette bu ka..dar jan· 
darma var ... Asker var .. Bu sıkı in
zi'batı gören adam, kız kaçırmağa 
naııl cesaret edebilir? Doğrusu, 

ben tatıyorum bu İfe •• 

geçmi§ti. Bu zaman zarf mda Is· 
mail hemen hergün kahveye uğra· 
mıt ha.zan kahya ile konu§mut ha
zan kendiıini bulamadığı için bi
raz oturup gitmitti. 

Bir gündü, lamail kahveye ge· 
ne gelmit, gene kahya ile beraber 
ilk gün oturduklan masa batında 
konufuyorlardı. Adam: 

- Kihya, dedi. lararma hi.la 
aklım ermiyor. Şayet benimle ça· 
lıtmak iıtemiyoraan bildir de An. 
karaya yazayım. Bir baıkasmı 
göndersinler .. Sana yemin. ettim. 
Ankaranın kağıdını gösterdim. Bu 
vaziyette in.anmamana imkan 
yok .. Olsa olıa belki benden hoı • 
lanmadm; beraber çalıımak iste· 
miyoraun?. dedi. 

Filhakika bu yabancı adam, A
nadolunun 9ayanı itimat bir me
muru olduğuna dair kahyaya bir 
ki.ğıt aöstermi§tİ. Fakat, onun pek 
okur yazar olmamaaı, bu kiğıdm 
kendisinde bulunan hüviyet vara
kaaile mütabehetini inceden ince
ye tetkika imkan bırakmıyordu. O, 
yalnız tunlardan f Üpheleniyordu: 

(Devamı var) 

- u ıçın top anı an ır yer e 
bat'J) sanayii tröıtünün müme11ili nasıl 
bulunur diye faflYOrtunuz, değil mi? •• 
Fakat, ben nvel&, diğer cemiyetlerin, 
h"ayn-perver müe11eselerin de mümea· 
siliyom ... Hem yalnız hücum ıilahlan 
satmam, müdafaa vasıtalan üzerinde 
de ticarette bulunurum ... Müdafai nefs 
ten daha metru ne vardır? ... Oyleyae, 
müdafaa silahlanna kimse bir ıey söy
liyemez 1 

"Zaten, bilirıiniz ki, silah ticaretile 
mqıul olmak, sulhun aleyhinde bulun 
mak değildir... Hatta, yeni nazariye· 
)ere göre, muharebe tarikile sulha va· 
nlacakhr! ... Sulh! .. Sulh! ... Evet, bu, 
nihai &&yedir! •• Şaımayınız: Meıleğİ· 
min hilafına, ben de ıulh taraftan· 
ynn ... 

''Beıeriyetin sakin, fen, ferah, aza· 
de, bahtiyar, ne diyordum, bahtiyar 
günler görmesini isterim... Onun için 
bu uğurlu geceyi can ve gönülden se
lamlamıya geldim ... 

Müellifi: ishak FERDi 

1 
- Hiç şa§ma, lımailof ! Bu fe· j Ali babayı herkea seviyordu. 

laketin ac111m ben bile duydum. Oteldeki bekarlar: 
lki ıene evvel benim kızımı da - lsmailof gelmeden sofra 
kaçırdılar. Hem de herkeıin gözü oturmayız .. 
önünde. Ne o jandarmalar .. Ne de Diyorlardı. Akşam yemekleri 
gözünde büyüyen askerler kızımı hep birlikte yiyorlardı. Fakat, 
bulamadılar. baba Azerilerin bu iltifat ve saJ12 

- Zavallı Petroviç ! Demek sen miyetlerinden pek te hoınut dei 
de bu acıyı tattın?! Şimdi kızın di. Çünkü akşam yemeklerini 
nerde acaba?... larla beraber yemek mecburiye 

- Esirci onu lıtanbula götür- de kaldıkça, Petroviçin içtiği nı 
mü§ .. Saraya satmıf. Sultan Meci· haneye gidemiyor ve valinin b 
din gözdeleri sırasına geçmiş. çıvanile ıık sık temas edemiy 
Hatta yeni atlım bile öğreneme • du. 
dim ... Kızımm saraydaki ismi: Ali babanın otel arkada§I 
Zeref ıan imiı. Zavallı yavrucu- meyhanede bulufup içki içtikle · 
ğum, gözümde tütüyor. Onu 0 ka· den haberdar değillerdi. 
dar göreceğim geldi ki.. Ali baba araııra aktam yem 

Ali baba ıffürk ıarayına aattığı !erini atlattıkça, Azeriler: 
Zerefıan'ı hatırlamı§tı. Şimdi bu - Sen ellisinden aonra saz 
kızın babasile bir dost gibi konu • mağa haıladm galiba?! .. 
fUyor, kartı kartıya votka içerek Diyerek gülütüyorlardı. 
dertletiyordu: Ali baha, Tifliı valii umu 

Ali baba Tifliae (lnnailof) is· Prenı Mihailoviç'in ıatosunda 
mile gelmitti. O, güzel Rusça ıbili· Jup bitenleri bahçıvandan mun 
yordu. Çartıda bir derici dükka· zaman haber alıyordu. 
nı da vardı. Onu herkeı deri tica· Kaçırmak istediği Fatma, v 
retile me§gul görüyordu. Petroviç nin ıatoıundaki kadınları k11k 
bir aktam onun dükkanına bile uğ· dıracak kadar güzel ve sahhar 
ramıf, bir çayını içmitti. Ali baba· kızdı. Petroviç bir akşam mey 
dan hiç kimse 9üphelenmiyordu. nede Ali babaya bu kızın güze 

Petroviçe ıordu: ğinden bahsederken: 

- O esirci eline geçıe ne ya· - Onu gördükçe kızımı ha 
pa.rım? • hyorum' İımailof ! diyordu. G 

- Derhal parçalarım. leri, çenesi ve endamı kızıma o 
- Kızını ıebertmeyi dütünmez dar çok benziyor ki .. Dün gü 

miıin? almak için bahçeye çıkannl§lar 
- Saraya satılmı, .. Adı da de· Yanında mürebbiyesi vardı. Y 

ğitmif. Onu Padi,ahın elinden han ma sokuldu .. Benden çiçek ist 
&İ kuvvet alabilir? Ne çekingen .. Ne terbiyeli kJz. 

- Esirci istene, onu buradan liyle hiç bir çiçeği opaTın 
!kaçırdığı gibi, Türk ıarayından da aaret edemiyordu. Derhal yer 
kaçırabilir zannederim. den fırladım: "Hangi çiçekler 

- Haydi canım, bırak bu mi. • şunuza gittiyse onları kopa 
nasız lafları. Türk aarayma giren yım?,, dedim. "Bütün çiçekler 
kadın bir daha dışarıya çıkamaz. şuma gidiyor. Fakat, hiç birini 
Bereket versin ki kızım çok güzel· parmağa kıyamıyorum. Onları 
di de saraya satılmış. Ya zalim zaktan seyretmek ve köklerincl 
ve mendebur bir herif satın alaay- eşlerinden ayırmamak daha iyi 
dı !... ğil mi? dedi. Genç kızdan bu 

Birer votka daha yuvarladık· vahı alınca tüylerim ürperdi, 
tan sonra meyhaneden çıktılar.. mailof ! O kadar sıkıldım.. O 
Sokakta ayrılırken, Petroviç, Ali dar çok utandım ki .. işte benim 
babaya seslendi: zrm da tıpkı böyle çiçekler ka 

- Yarın akşam meyhaneye bi· ince ve zarif bir mahluktu. Ba 
raz erken gel, lırnailof ! den bir yaprak koparmağa k 

- 14 - mazdı. Fatma yanımdan ayr 
Ali baba Tifliıte Kırım otelin· ken, gözlerim sulandı.. Kend 

de oturuyordu. 1 yetil taflanların arasına güçl' 
Otelde Azerilerden bir çok dost atabildim ve saatlerce ağladı 

edinmişti. 1 

daki 20 - 25 yaı zindeliğini kaybet
mi§tİ. Artık, geceler ve gecelerce uy· 
kusuz kalmıya elbette eıkiıi gibi ta· 
hammülü yoktu!) belki de, deminki a
ni buhranın ıebcbi, sinir yorgunh • 
ğuydu .... 

Maaınafih, bu güzel havada, güzel 
muhitte ve güzel bir gaye uğruna ve
rilen balodan nete duymak, ebediyete 
kadar ıürecek &ibi &ÖrÜnen ıahıi İıh· 
raplanndan birin olsun kurtulmak is
tiyordu. 

Böyle bir zamanda iıe, silahçı he
rifin omuz baıına sokularak çançan et
meıi hiç te çekilir §eylerden değildi. 

Atlatmak istedi: 
- Evet .. Evet ... Hakkınız var ... iyi 

ettiniz de geldiniz .. Elbet .. Elbet .. 
0

Si
zin de ıulhperver olduğunuza inanı· 
rım ••. 

Bu eınada, binanın geniı salonlan• 
nı dolduran halk, geniı mermer ıofa· 
ya çıkmıya ve oradan da bahçeye İn· 
miye batladı. 

Ert of Sad: 
- Nereye gidiyorlar? diye ıordu. 
- Bahçede bıuı numaralar yapı· 

lacak. 

duğu içın, her ıeyi biliyordu. K 
ca izahat verdi: 

- Efondim, bu miaakla Balkan 
tifakı istihdaf edildiği için, misaka 
tirak eden, hatta ıimdilik etmiyen 
tün Balkan milletlerinin halk oyunl 
milli ıarlcrlan, numaralar halinde 
çede gösterilecek ... 

Harp ıanayii tröstünün mümeı 
- Ah, ne iyi ... Ne iyi ... dedi. ti 

di, gidelim, biz de seyredelim ••• 
Muhsin Raıit: 

"- Lahavle vela ... diye, için 
"Ya sahur!,, çekti. - Bu akıam, 
traıçı herife de nereden çattık yıah 
Ne yııpsam da !Unun elinden ku 
sam ••• ,, 

Iıte tam o eınada, gözüne enıi 
ri Muammer çavuı, cankurtaran •' 
di gibi, iliıti, o da, kendisine doif11 
Jiyor, hatta, göz kaı iıaretlerinde 
lunuyordu. 

Muhsin Raıit: 
"-Tamam ... diye düıündü. B 

ne eder, kurtulurum!,, 
Ert of Sada döndü: 
- Bana bir haber getiriyorlt1r 1 

ha ... Müsaadenizle ... 

Muhıin Raıit, çalçene Avrupalının 
ıaçma1annı dinliyerek zaınanını mah· 
vetmek iıtemiyordu. Zaten iki gün ıü
ren mütemadi çalııınaaı J'Üıünden hay
li yonılmuıtu. (itiraf •bniyordu am• 
ma, vücudu, milli mücadele zamanın· 

Muhsin Raıit, bu &ecenin progra· 
mını bizzat hazırlıyanlar arasında ol-

Silabçr epeyce büzüldü. 
(Devamı var) 
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., ı enci/er arasında. 

Boljacı bana anlamak 
istediğimi öğretti ... 

S~yah siyah yakalı, 
Bu-az da fiyakalı 
Ne Yaman şeymiş, ne yaman 
Bu şeymiş, 

Samatyalı .. 
Şarkısmr söylemeğe başladım. 

. Deminden bana acıyan kadm 
ı•nıdi durmut hayretle yüzüme ba-
ıyordu. Ak ıaçlı batmı lihavle 

der gibi iki tarafa ıallıyordu. 
. ~vlerin penceresi açdmıt genç, 
ıhtıyar, kadın erkek bir ıürü insan 
beni ıeyrediyordu. Arkadqlar 
derseniz gülmeden kmlıp geçiyor
lardı. 

Y okuıtan atağı indim, caddeye 
çıktım .. Bizimkiler otomobile bin
ınitlerdi. Yanlarına yaıil&§tım. 
Şapka.mı çıkardım. Tam çekirdek
len yetitme bir dilenci hsliyle yal
vardım: 

- Ne olursunuz, beni de bera• 
her götürün.. Yürüyecek halim 
yok. .• 

- Gel, ~ediler .. Atle.d.ım.. Her 
halde ·benım onlarla geldiiinı an
latılma.mıttı. 

Otomobil biraz ilerleyince: 
- Artık dedim, beni bırakm 

turada ineyim, biraz aonra tekrar 
S'lmatyaya dönüp fU herifle ko
nuşaymı .• 

- Hangi herif?. 
- Boyacı ile •. 
- Ne konutacakım .• 

. - Bir evi ıözetliyeceğim .. içe• 
~de kimlerin olduğunu anlıyaca· 
tın •• 

dar- Yaz geç, bu tevdadan, bu ka• 
~:ı dilendime, dilendin .. Tetkikat 

11 
~tllJıa. yaptm .. F a.zluı tad kaçı· 

t.' · Belki ıenden malumat alıp 
e\'ı •oyacaklar .. 

1 
- Zannetmem. Bunlar da hır-

ıı Jok T .. d"k .. d'.k >ii •• am yuz u yuz u 
i 2~ük kuy~ğuna geldik. Şu işin 
ç Yüzünü alamamak olur mu 1. 
.. - Peki amma artık bu iti uzun 

'~rd·· 
t k Urtnıe .:ınladın mı? Sen işi ar-
t 
1 ada:aıakıllı serdin.. Dilencilik 
il.tlt geldi aaliba .. 

- Yallah değil.. 
k ....._Canım, herkeı ıöyler, bir 
~te dilenme gönün, Sonra ahtır 

iıder .. 
<liildüm: 

ti - Alqe.ma kadar bu nıesle
~ltıamen bırak,,cağun·· 
tıdim. 

Ş~endifer hattının üstünden 
~(etı köprünün önünde otomoi· 

le ltl d K" "den hattın ö-b.. a. un. opru 

- Evet! .. 
- Bur:ıda dikiz için mi?. 
- Evet ... Sen de mi bu evi dikiz 

ediyonun .. . 
- Öyle dikiz ediyorum .. 
- Ben buraya geldim amma ... 

Bu evi dikiz etmemizin sebebini 
bilmiyorum .. 
• 

- Hımm ... Sana bir ıey söyle-
mediler mi?. 

-Yoo .... 
- Sen ıomıadm mı? 
-Yooo .. 
- Yahu ben ıeni açık göz zan· 

netmittim amma az enayı değil· 
mitain .. Adamı bir yere dikiz için 
gönderirler de sebbini sormaz°" 
hır mu?. 

- Ben ıormadım •. 
- Dur ben anhtaymı sana .. 

Bizim arkadaılardan ikiıi, kahve
den aizlice ·bu evden kaçak ampes 
ile ıigara kağıdı alıyorla.rmıf .• . Re
ıi bunu duymuş, buraya haber 
göndermiş, kendisi de aldırtmak 
iıtemiı. Giden adamı kovınutlar .• 

-Peki bundan reiıe ne?. 
- Nad ne canım?. Bizim kum. 

panyaya giren bir adam kendi ha· 
ıma it yapamaz .• Mutlab ne iti 
olursa · h b reıae a er vermeğe mec· 
burdur .. Zakon böyle .. 

- Bu arkadaılar kimlermi§ ? • 
- Reis kimler olduğunu pek iyi 

bilmiyor. Fe:kat iki kişiden ıüphe 
ediyor, Şimdi, biz bu iki kitinin 
bu.taya grip çrktıimı dikiz edece
ğiz .. Görünek çevirip soracağız .. 
Eğer inkar ederlerse usuletle poli
se bal:.ıel' YOrc-CW. 

- Neye polise haber vereceksi-
• ? mz •• 
- Akılları bqma gelsin diye?. 
- Onlar ibu i§i bizim polise 1ha· 

ber verdiğimizi anlamazlar ını? .• 
- Analamazlar .. 
- Ya sizleri fitlerlerse?. 
- O kancıklığı y.apmazlar .. 
- Peki onlar polise gidince ne 

olur?. 

- Ne olacak, arkada§lar sanki 
hiç bir teYden haberleri yokmu§ 
gibi onları kurtarmağa çalııacak • 
lar. Ve neden enıelendiklerini 
&or.:ıcaklar .. O vakit onlar da ister 
istenıe:c hepıini olduğu gibi anla
tacaklar, 0 vakit reis kahveden 
aizli iı yapanlann nasıl kolayca 
yakalandığmı diğerlerine göstere
cek.. 

{Devamı nr) 
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HABER - Alctam Posta•ı 
====~~~==:=!!!!~~~!!!!! 

!Gazi Hazretlerinin 
seyahatleri 

-Ba:t tarafı 1 inci aayfada.

ler ve bir sevinç ve heyecan 
dalgası halinde bulunan ve a 
yakları altına çiçek demetleri 
atan Bergaınalrların arasına 
kanştilar. Bu suretle yaya ola
rak Halkevini teşrif ettiler. Bu- , 
rada bir müddet istirahat ettik
ten sonra şehir civarındaki Es 
kulap harabesini ziyaret ve a
san atikayı alaka ile tetkik bu
yurdular, verilen izahatı din
lediler. Tekrar Halkevine av 
det ederek öğle yemeğini yedi· 
ler. 

Yemekten sonra halkın ayni 
coşkun ve hararetli tezahüratı 
içinde Dikili istikametinde sa
sat 14 te yollarına devam etti
ler. 

Ayvalık, 13 (A.A.) - Reisi
cümhur Hazretleri 14,45 te Di 
kiliye geldiler. · Dikili gayet 
güzel süslenmişti. Halk şehrin 

methalinden itibaren caddeleri 
doldurmuştu. Gazi Hazretleri 
burada da halkın hizasına ge
lince otomobilden indiler ve 
büyük tezahürat arasında yaya 

. olarak Gençlik birliğine gitti
ler. Orada bir müddet kaldılar 
ve Diltjlililerle temas ettikten 
sonra coşkun halkın arasııidan 
geçip Ayvalığa hareket buyur
dular. Ve 18 de Ayvalıkta da 
yapılan istikbal pek muntazam 
ve muht.eşem oldu. Şehir b~
tan başa donanmış, muhtelif 
taklar yapılmıştı. Erkek, ka 
dm ve çocuk şehir halkı kami
len caddeleri geçilemiyecek ka
dar doldurmµştu. Gazi Haz 
retlerişehrin methalinde oto
mobilden indiler, her taraftan 
alkış tufanı koptu. Halkın 
heyecanı zaptedilemez bir ha
le ,gelmişti. Reisicümhur Haz 
retleri bu coşkun sevgi havası 
içinde uzun müddet yaya yürü 
düler, ondan sonra otomobil
le Çamtepesine çıktılar. Ora 
dan avdette Cümhuriyet H. 
Fırkası binasındaki çayda bu
lundular. 19,30 da Edremit 
istikametinde yollanna devam 
etmişlerdir. 

ZA Yl - 137 liva numaralı be-
ratımı zayi ettim. Yenisini alaca· 

ğımdan eskisinin hükmü olmadığı 

ilan olunur. 

B. 

Dün yapılan lik 
maçları 
(Devamı 7 nci sayıfada) 

bulspor direklerhıe vura.rak kurtu· 
lan iki tüt te kaydedilirse oyunun 
tafsilatı olarak bqka kayde değer 
bir §eyi yo'ktur denebilir. 

* • • 
Geçen haftaki Beykoz malğlu

biyetinden sonra, genç Galatasa
ray takımında müthit bir nıoral 
bozukluğu haflac.l:ğı dün tamamile 
görülüyordu. 

Sekiz oyuncusu ekıik Galatasa· 
rak takımı, eğer geçen hafta kaza• 
ya uğramasa idi, ihtimal Beşikta· 
tın beraberlik maçından sonra, o 
hızla çok itler yapabilecekti. Fa· 
kat geçen haftaki mağlubiyet, ta· 
nkırmızıhlarm bütün tevklerini 
kırdığı, hızlarını kestiği dün her 
an belli oluyordu .. 

Muslih ve biraz da Danyalle 
Doğan m~ .. tesna, dün bütün Gala· 
tasarayh oyuncuların birbirlerile 
yanş edercesine fena oynamaları· 
nın başlıca sebepleri bunlardı .. 

Galataıarayın tamamile aksine 
biraz değittirmiş olduklan takını· 
larile güzel oynadılar ve muvaffak 
oldular .• 

Belki lstanbulapor kale direk· 
!erinin kurtardığı iki muhal&ak 
&ayı, Galatasaray için büyük bir 
talisizlikti. Fakat ne olursa olsun 
dün İstanbulspor, sahayı galip ter· 
ketmeyi hak etmiıti. San siyahlı· 
larm takımında, bilhassa iki yan 
haf ve kaleci çok iyi oynadılar .. 

Maçın hakemi Rü§tü Bey oyu
nu çok güzel idare etti. 

Anadolu - Hilal 
Taksimdeki ikinci küme maçın· 

da Anadolu ve Hilal karşılaşmış· 
lardır. 

Batından sonuna kadar fevka • 
iade güzel devam eden oyun çok 
heyecanlı olmuı, ilk golü Hilal at· 
mıf, Anadolu buna bir penaltı ile 
mukabele etmiş ve birinci devre 
1 - 1 beraberlikle bitmiş. 

ikinci devrede Hilal penaltıdan 
bir gol yapmış, iki üç dakika son· 
ra Anadolu buna mukabele etmiş· 
tir. 

Bir müddet beraber devam eden 
oyun biraz ıonra, Hilalin attığı 
bir golle, tekrar 3 - 2 vaziyete 
gelmiştir. Bundan sonra Anado· 
lu vaziyeti kurtarmak için Hilali 
çok sıkı§tımıış fakat oyun müte • 
madiyen Hilal mSif sahasında 
oynandığı halde gol çıkaramamıt 
ve bu sene oynanan en güzel maç· 
)ardan biria olan bu ı,arıılaıma· 

dan Hilal 3 - 2 galip çrkmııtır. 
()ynadı1dan temiz ve güzel o -

7 

Bombacıların 
muhakemesi 

-Bq tara.fi ı lncl aayııın

üçüncü komiseri ltmail Hakkı, Ü· 

çüncü fube üçüncü komiseri Naci, 
birinci şube ikinci k111m ikinci 
komiseri Kadri Efendiler şahit o· 
larak dinlendi. 

Bu polisler, yalnız çanta içinde 
bulunan biri Ermenice diğeri İz. 
mirden Bursaya öteki de vatandq 
Türkçe konu§ ismindeki üç kita· 
hın nereden ve kimler tarafmdan 
alındığı hususundaki maliimatları
nı anlattılar, başka bir bilgileri 
olmadığını söylediler. 

Bunlar çrktcktan sonra gene ta· 
hit olarak çağnlan birinci §ube 
ikinci kısım birinci komiseri Nu· 
rettin Efendi, bütün tahkikat saf· 
batında hazır bulunduğundan itin 
iç yüzünü §Öyle anlattı: 

İftira atılan Artin Tülekyan E
fendi ile bu iftirayı tertip eden 
tüccardan İbrahim Bey evvelce tü· 
tün ticareti ortağı imitler .. Arala
rında geçimsizlik olmuş aynlmış· 

lar, bu ayrılı§ı Tülekyan Efendi 
çoktan unutmuş. Fakat lbrahim E
fendi bir türlü unutama.mı,. Ve 
hatti. her gördüğü yerde Tülekyan 
Efendiden nefretle kaçarmı§. İb

rahim Efendi, bu derdini, tanıdığı 
olan Mapavrili Mehmet Efendiye 
anlatarak demiştir ki: 

- Karde§İm, bu Tülekyandan 
hiç haz etmiyorum. Şunun vücu· 
dunu ortadan bari hükumet kal· 
dırsa. Şuna bir akıl düıün. Ne der 
sin. Diyince Mehmet Efendi de 
bir çare arayıp bulacağını aöz ver· 
miş. Ve doğruca Sarıyerde oturan 
Hafız Meh!Det Ragıp Efendiye g~
derek dfüt kad?.r homba istemiı, 

otuz liraya uyuşmuşlar ve nihayet 
almıf. Bombalan aldıktan ıonra 
çartı içinden bir çanta satın ala· 
rak bombaları çantaya yerlettir· 
miş. Bu esnada Mehmet Efendiye 
Samsundan Zülküfül isminde bi· 
rinden hususi bir mektup l'elmi§. 
Mehmet Efendi mektupla beraber 
lb.-ahim Beye müracaatla bu mek
tup zarfının kendi işlerine yarıya
cağmı bildirmi~. Orada bulunan 
Cevat Efendi zarfın üzerinde yazı· 
lı adresi silerek tüccardan Tülek· 
yan Efendiye diye yazmı§. Ve içi· 
ne de bir mektup koymu§. 

l lll' 1-re.fına seçtim. Mahalle ara· 
~l'ırıda. dolata dobta tekrar Sa .. 

tn,tYaya geldinı .. Oradan tela-ar 

Müteveffa Halit Haydar 

zevcesi Emine Maide 

Metresini öldüre--""',.·------..... "" 
nin muhakemesi HABER 

yundan dolayı gerek Hilal gerekse 
Anadolu ta!knnlan, hakikaten teb· 
rike hak !kazanmıılardır. 

Müteakıben hakkak Mukbil ve 
Haydar Efendiler çağnldı. Bun
larda kendilerine gösterilen zar• 
f ın üzerindeki yazıların t, y. 1 
harflerinde1ı mütabehet gördükle· 
rini ve bincenaleyh diğer bazı ad
res yazılarının da ayni elden çıktı
ğına dair kat'i kanaatlerini bildi
remiyeceklerini söylediler. 

Bundan sonra maznun vekille· 
ri yazı tetkik işinin iki.fi olmadığı
nı, getirilen §ahit hakkaklann be
yanatı kat'i kanaat bahşedemiye • 
ceğini söyliyerek yeniden tetkikat 
yapılmasına ve mahkemeden de 
bir naip tayin edilmesine karar 
verilmesini istediler. 

}'()L K·ı· . 
1 l\llta tırmandım.. ı ısenın av-
bltauna girdim.. Deınink1 boyacı 
eni b ki. d e ıyor u. 

.ı - Eey dedim Neye ·beni çağır-
"'ll\' ' .. 
-"' .., &.l\lr onu da anhtacagım am• 

trta.., Sana, •tkolsun ? · 
- Neye?. 

1 d- Neye olacak ulan fU mahal· 
e e ' k ıe . az nu numara yaptın .• Her eı 
hı ~ıll aptal bir dilenci olduğuna 
t~ :dı .. Hatta gazeteciler bile yut· 

a •enin reımini çektiler. 
-Deme?. 

ta - Vallahi reımini aldılar .. Son• 
, ena ·ı . 1 

kuı Yı er hıze öyle kolay ko ay 
'en ~turaınazaınız derler.. fakat 

:Yle ~ül yutturdun ki .• 
rı, lleNe .. ıs: timdi bu lafı kes .. Ba

- S •oylıyecekıin? . 
rJ~rcJi' eJ\i huraya Çamur mu gön· . .. 

-Bq tarab 1 ıneı aayfada.-

müncer olmU§tur. Nihayet Nai-
me Han mı, Haaip Efendinin e-
vinden qyalannı alarak Bekir E
fendinin Samatyada tuttuğu bir 
ve kaçmıf, Hasip Efendi bir gece 
evine gelince bunu öğrenmittir. 

Hasip Efendi ,metresini evine 
dönnıiye davet etmiı, kadın bwıu 
kabul etmeyince intikam almıy.:ı 
karar vererek yatak ve paltosunu 
satarak bir tabanca almııtır. Ni
hayet 5 Şub,.t günü saat 14 te Fi
ruzağadaki evine gelmit, metresi .. 
ni iki kurtunla öldürımiittür. Ha
ıip Efendinin metresini taammü .. 
den öldürdüğü sabit olduğundan 
Türk ceza kanununun 45 inci ınad 
deıi mucibince idamı iatenmekte. 
dir. Muhakemeye yakınd:ı ağır 
cezada ba§lanacaktır. 
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Ecnebi: ıso 575 100 l!OO 

ILAn TARiFESi 
Ticaret UAnlarmm satın 1%,50 

Re!iirnl JIAnlar 10 Jmnıtt:ur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neşriyat müdürü M. Gayur 

Basıldıtı yer: (VAKiT) Matbaall - . 
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HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
iaim . • • • .. • • • 

B Takımları 
Beşiktaş, Fener (8) takımları 

maçını 3 - 2 Betiktaı kazanmıf· 
tır. 

Galatasaray - 1stanbulspor 
(8) takımları maçında da 3 - 2 
Galatasaray galip gelmit ve (B) ~!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!il 

takımları tampiyonluğunu bun· bulunması, intihap edildiği ilk 
dan ıonraki maçlarda yenilse de gündenberi, dün de yazdığımız gi• 

bi daima i&:ıbetli kararlarla ve kazanmıt olmuttur. 
temiz meıaisiyle İstanbul futbo-

H ak em meselesine ıundaki ke,meke,in önüne geç-

d • mekte olan futbol heyetinin bu 
aır... def'ad da en dürüst ve bitaraf bir 

Dünkü maçtan evvel bu maçın 
hakemi meselesi futbol heyetinin 
zaaf ve tarafgirliğine atfen çıka· 
rılan bazı ıayialara biz de itaret 
~tmittik. 

Dünkü maçın ba~tan aş ::ı ğı çok 
temiz bir gekilde cereyan ebnİ§ ol
ınuı ve hiç bir tarafın en ufak bir 
tiki.yetine bile meydan kalmamı§ 

kararla zaafla değil, bilakis 
kendini hiç bir tesire kaptırmrya
rak en doğru bir kararla çok karıt
tmlan ve karı§ık gösterilen bu 
iti kendine yakıtan bir temizlikle 
bitirmİ§ ve bu münasebetle taya• 
nı takdir bir hareket y.ıpmııtrr. 

Bunun için futbol heyeti yerin .. 
de bir tebrike hak kazanmııtır .. 
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Türkiy-C-de y apıldıgv 1 Halde "Avrupa mam'!lahdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli 
podra, krem, lavanta vekolonyalarına aldanmayınız: 

Hilesiz Saf ve Tabii mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği HASAN 
kolonyasına, HASAN lavanta ve losyon/arına, HASAN sabunları, HASAN 

sü rme ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sabununu 
tercihen istimal ediniz. 

Ferah odalı daireler 111"'"'"""'=.• 11 k. c==:-:.1 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut im Maarif Vekaleti Tarafından llkmekteplerin .. Dördüncü ve ıll 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet ~~ı= Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Uzere li! 
ferah ve büyükodaıımükemmeıbanyoıu, cüzeı lir: T. T. T. C. tarafından yazdırılıp ~ab'ı ve tevzii d~ · 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. .... "VAKiT ·· • t f d d ht d•I İ:: ~ 
BiryokuşçıkarakTaksimeondakikadavarılır; !i!! " muessesesı ara ın an eru e e 1 en ."

1
iif 

~=:==i •• a.i=: T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. :.·.t.ı. 
Tramvay ise evin önünde durur. :: :: d;i 

ii :: ii is Daireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına arn Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir ::ji 
müracaat eJebı.lir. em surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. iiıi 

"' im Bir kartonla kaplanmış olan bu TARI HLERIN fiatlan nefasetine ~I 
==================~~~ res~bnmn~hl~=ar~m~t5ş~kın~~~ 1 
F :v::ı;:e. ~:;~:::h bir roman 1111 s~ ~ TK i 1 Ye~ Ist;u~ A i a .;addesi 1 
Suan,a'lı mu·· n ı·r \'=·:\ .......... - .. · .. ···--·-··-·=··--····· .. ··----·-.. -===-· ............ =- _ .......... - .. ·-::== ı -- ı-. ~••••••••••••••--••t1••••••••••••• .. •••• -·--•-••••••••••--.. ••••••••••••-----= -------•-... ••-.......... __ •____iEii i #4~ 

Asumızın en meıbur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın feYkalide heyecanlı. meraklı, coşkun 
aıkını, san'atkarane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Cadde•inde inkılap Kiltüpbane•i 

Flatı 25 kuruş. 

~=====-===========-====== 
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• 
enı aza ç a 
Martın yirmi beşinde meriyete 

çıkan Edebi aile romanları 
Burhan cahit Beyin girmi olan yen~ Kazanç Kanunu 

Gurbet yolcusuFiyat•75c••tn.i100Kr. AK T tarafından kitap halinde 

En son 

.. 75 .. 100 .. 1 çıkarılmıştır. araşa Satılıyor. 
ı-.................................. 1 .. 

Kır çiçeği 
ihtiyat zabiti 
Cephe gerisi 

,, 50 " 75 " 

" 80 " 80" 

•.. . . 

{fPA ~ ~ 
M:ı.~~~ MATBUAT CElVİIYETI ~:~.: 

Sermet Muhtar Beyin 

Harp zengininin gelini ,, 75 

Sedat Simavi Beyin 

Fuji - Yama 30 

ııııı ıııı ııı ~ııınıııınııı~ıımıı~ıı~ıııınıııooııı ·ıııı~mıımımmıımıı ~mı 
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