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Japonlar Mogolistanı Vapurculuk şirketi iki 
yeni vapur aldı 

işgale hazırlanıyorlar 
Bunlardan biri 1613 te desgaha 
konmuş olan 5000 tonluk bir 

lngiliz gemisidir 
eni Japon kıt' aları Çin seddinin 
'lJarında v_e qaqrı askeri mıntakada 

manevralar yapılJorlar 
l Şansı, Sui- Yuar, Çahsr ve Ho• 

pey eyaletlerine dağıtılmak üzere 
11 O zabit göndermiıtir. 

Japonyanın Pekin ateıemiliteri 
de, Şansi valisi ile ıörüımek ve 
tatun demiryolunu gözden geçir
mek üzere bu bavaliye gitmiıtir. 

Zira, Alman fen müıavirlerinin 
yardımı ile ıimalden Şansi cenubi 
garbisine uzanan yeni bir demir
yolu yapılmıttır. 

Filhakika, Japonlar ~si ve 
Şantung eyaletlerini, bütün timali 
Çini it1al için üssülhareke obrak 
kullanmak niyetindedirler. 

Çin seddinin civanna ve Ça
har eyaletine kadar gelen ve ye
ni Japon kıtaatı, buralarda ve 

Şirketin yeni aldı§ı vapurlardan Domlnlka vapuru 
Vapurculuk Türk :monim şir

keti tarafından vapur satın almak 
üzere Avrupaya bir heyet gönde -
rildiğini yazmııtık. Bu heyet ev
veli lngiltereye gitmt, matluba 
muvafık bir iki gemi bulmuın da 
fiat hususunda uyuıulamadığın-

dan bu vapurları satın almaktan 
sarfın nazar ederek oradan Mu
silyaya gitmiıti. Fakat heyet 
Marailyada istendiği gibi vapur 
bulamadığından evvelce lnıiltere
de beğenmediii vapuru s:ıtın al-

(Devamı 7 nci sayıfada) 
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. :::~,:;:~d·n m .... vraı ... '- Dişçiler yeni vergiyi 

Japon l•tlll kıt'alar1ndan biri 
t.foak 
tlaı ı,·~v~~ 15 (A.A.) - Havas ! ğine göre, Japonlar, Çinin ıima-
l>r,,.d~ dırıyor:. . . J Ii~de yeniden faaliyete geçmitler-

ıazetesının haber verdı- dır. Japon erkanı harbiyesi, 

•• 
Unıhurreisi Hazretleri 
<;anakkaleye vardılar 
öldın erkek bütün halk Büyük Şefi 

şehrin haricinde karşıladı 
ttı~ R . . l d kl 

cunı ~nıit, 14 (A.A.) - eısı- an 1 an Gömeçte ilk mektebe 
Sorı hur Hazretleri Ayvalıktan ve her tarafı taklar ve meşe 
g~ 'ta Gömeç ve Burhaniyeden dallaıiyle donatılıp bütün halkı 
ll'ıu\? tek saat 20,40 ta Edremite sokaklara dökülmüş olan Bur
ha}" Qsalat buyurdular. Yollar, h~iyede hükfunet konağına in
le ~karını al~şlıyan köylüleı:- dıler, halkı selamladılar ve ha

Çin matbuatına atfen, Pravda f 1 b 1 1 
gazetesi, bütün bu hazırlıkların, az a u uyor ar 
Japonyanın Mogolistana sokul-
mak tasavvurunda, bulundukları
nı ti'bat e<rerlShhrgu"lla dylemek· 
tedir. 

Mekteplerde bulunan~ 
~~T!!!!!!!a~k"!!!!!!!a!!!!!!"!!s~!!!!!!!!!!!!!!! yüzde doksanının dişlerinde çürüklük 

olduğu görülmektedir 
Bir Musevi komisyoncu 
daha memleket haricine 

çıktı 

Bir aydan fazla bir zunandan
beri gümrükte çalıtan takas sui
iatim:ılini tetkike memur müfetti!" 
lerin tahkikatı son safhaya gelmit· 
tir. 

l 

Suat lamall B. 

Bütün kereste takas vesikaları 
le beyannamelerin eaulı surette 
tetkiki bitirilmittir. Şimdi bütün 
takas vesikaları umumi bir tetkik
ten geçirilmiye baflanmııtır. Bu 
tetkikler kın. bir zamanda bitiri
lecek ve tetkikat neticesini göste
ren bir rapor hazırlanarak lktısat 
vekaleti tarafından tetkik odildik· 
ten ıonra takas suistimalinde ali- Kazanç vergisinin tahsili ve ta-

yini hususunda verilen son karar-
(Devamı 7 inci sayfada) 

lar üzerine dit tabipleri Salı ıÜnü 
Etibba odasındaki cemiyet merke
zinde toplanmağa karar vermit -
lerdir. Bu mesele hakkında cemi
yetin heyeti idare azasından ve 
kıymetli dit tabiplerinden Suat 
lsmail Bey bir muharririmize tU 
beyanatta bulunmuttur. 

- Yeni kazanç verıisi kanunu
nun bizlere taallOk eden kısmı 
hakkında bazı ıayialar çıkmıı
tır. Bu taYialara göre dit tabiple
ri senevi icar bedellerinin yüzde 
sekseni nisbetinde kazanç ve ... isi 
verecekler vebu vergi herhanai bir 
ibtikira mahal kalmamak üzere 
1933 aeneainde tediye edilen be
deli icarlar& •öre tayin edilecek· 
tir. 

(Devamı 7 nci aJ!fada) 

ı>eıt 0luydu. Gazi Hazretlen, tırlanm sordular. 

~~~~~~~h~~~~~~~~~~~<0c~~~11~~~~~~~> •B~A-B•B~B•Beşib~yerdeye bk~~ 
l'ürk güreş takımı gene kızı satıldı 

~ . 
0ınaya gidecek takımımızın son 

ıt seçmeleri dün akşam yapıldı 
•· ~0::Ya gidecek Türk Milli lip. Hüseyin, Muzaffer karıılaı

llllının aon seçmeleri, dün rnası da heyecanlı bir müsabaka
)\ C.lataaaray klübü lokalin- dan sonra Muzaffer hükmen •alip 
\> J)dı.ıııt k"l ı '»ıl ır. 56 ı o müsabakaları dün bu ka-

ile töarı. lıı~aabaka ve neticeler dar yapılmıı fakat ıene kat'i bir 
Se l\it Jledır: fikir edinilemediiinden bu siklet-
~o.: te bugün öğle üzeri dört ıüretçiye 

tekrar müsabakalar yapbnlacak-ha. Kenana hükmen ga· 

"~ s~er (Harbiye) 9 dakika· 
. "h. 'Ja lutla galip, Kenan, 

(l) dakikada tutla ıa-

tır. I 

61 Kilodaı 
( Devamı 7 nci ıa,.fada ) 

Haziranda okuyucuları ıçın 
hazırladığı tenezzühe timdiden Biz isteriz kızımızı-kızında gönlü var of lanın Ja/ 
hazırlanmaktadırlar. Bütün oku- iki beşlik altın verin uguşalıml - haydi hagırli olsun 
yucularının fU iki suale cevap ver
mesini rica etmektedir: 

1 - T enezzühün ne tarafta ya
pılmasına taraftarsınız? 

2 - Sizinle beraber kaç kiti 
götürmek fikrindesiniz? 

Bu iki ıualin cevabını: 

15 Mayıs 1934 
Tarihine kadar HABER de.Te

n~zzüh memurluğuna bir mektup-
la bildiriniz. · 

Geçen pertembe günü, sabah
leyin gayet erken .. Günet henüz 
doğmuf.. Dükkinhr yeni açılı
yor .. Sokaklarda yolcular tek tük •• 
Fakat dw karıaların bile kah
valtı etmediii bu saatte Edirneka
pıdaki Hacı Muhiddinin biraha
nesi kıyamet gibi dolu. Masaların 
üstünde rakılar ve çeıit çeıit me
zeler.. Ve emsalisiz bir cavultu, 
cuvultu.. içeridekilerin hepsi de 
ktıtakb,. Poturlu; çepkenli.. Kapı
mn önünde bir lcaç tane de alaca 

basma talvarb ve omuzları heybe. 
li kadın .. 

Sabahm bu satinde ne oluyordu, 
burada ne vardı?. Günlerden per
tembe olduğu için bu manzara bir 
düğün mukaddemeaine de benzi· 
yordu. 

F:ıkat ya bu asık suratlar, ça
tık katlarla yapılan sert pmata 
ne içindi?. Eler bir düiün -veya 
bqka bir eğlenti olsaydı her hal
de konuımalar da zevkli ve keyif. 

.(Devamı 7 nci A,ıfacla). 



lnsul Türk toprağından büyük 
bir hüzünle ayrıldı 

Banker kendisini teselli etmek istiyenlere baş 
sallıyarak: "ben başıma geleceği pek ala biliyorum,, 

demekle iktifa etti 
İzmir, 15 (Hususi) - Burada 

bulunan Amerikan sefarethanesi 
tarafından teslim edilmek üzere 
getirilen müflis banker lnıul, dün 
sab1ha kartı bindirildiği Egzeko· 
tif Yapuriyle hareket etmi§tir. f. 
şittiiime göre lstanbulda gazete· 
cilere hiç bir teY söylemiyen, ban· 
ker hareketine kadar burada da 
ağzını aç.mamıf, yalnız vapurun 
h:ıreketine az bir zaman kaldığı 
sıralarda kendiıini ziyaret için gi· 
den gazetecilerimize şunları söy· 

lem ittir: 
"- Türkiye topraklarında yap• 

bğım seyahat, ömrümün sonuna 
kadar mevkufen dev:ım etse bile 
müteeSGİr olmam. Türkiye hudut
ları haricine çıktığım dakika be· 
nim için felaketin batlangıcıdır. 
Beni korkutan §eyin ne olduiunu 
bilir misiniz?. 

Bu sırada gazetecilerden biri 
kepdisine merak etmeyin, inatal· 
Jah yakmd~ serbest kalır, gene bu· 
raya gelirsiniz, dedi. 

M. lnaul pek ümitsiz olarak ba .. 

Japon misafirler Gayrimübadillere 
Ankara, 14 (A.A.) - Bugün 1 • 

tehrimize gelmit olan Japon filo· tevzıat yapılacak 
au kumandanı Vis Amiral H:ıyime A k IS (H i) G · . .. n ar3, usus - ayrı 
Mustuahıta cenapları oğleden evel "b d"ll t · d'l k il • . . mu a ı ere evzı e ı ece ma a· 
hnrıcıye vekili Tevfık Rüıtü Mil· b' . 
li M'"d f k'l' Z ,_~. B , f rın ır mayısta. tevzıatına baılan-

u a aa ve ı ı eKAı eye en· ı· k" l · 
dile 1 BU nk E k" H b" R ması ma ıye ve a etınce kara.rlaı· 

r e Jw r anı ar ıye e· t ld 
.. M"' . F . ın ı. 
ısı uıır evzı Pata Hazretlerini B t · t ·· d 25 • bet' d u evzıa yuz e mı ın e 
ziyaret etmit ve 13,30 da hariciye 
vekilimiz tarafından Anadolu olacaktır. Para tevziatının yüzde 

li gecmiyeceği tahmin edilmekte 
külpte ıereflerine bir ziyafet ve-
rilmittir. 

Bu ziyafette hariciye ve milli 
müdafaa vekilleri milli müdafaa 
vekaleti müateıarı, hususi kalem 
müdürü ile protokol umum müdü· 
rü ve muavini beyler hazır bulun
mutlardır. 

Amiral cenapları öğleden sonr:ı 
B. M. Meclisi reisi Kazım, Baıve· 
kil İlmet Pa!alar Hazeratını ziya· 
ret e~mittir. 

Amiral cenapları ve maiyetleri 
bu akıam tehrimizden ayrılmıt ve 
iatasyondl. mevki kumandanı, ha· 
riciye protokol tefi ve muavini, 
merkez kumandanı tarafından 
te9yi ve muzika ile bir askeri müf
reze tarafından resmi selam ifa e· 
dilmittir. 

Dövizin tahdidi 
Ankara, 14 (Hususi) - Mali• 

ye Yeklleti nakit ve kambiyo mü· 
dürü ff 31it Nazmi Bey lstanbuldan . 
buraya dönmüttür. Yeni kambi· 
yo kararnamesinin mühim esasla· 
rından biri de tedaviyi sebep gös· 
teret'ek Avrupa seyahatine imkan 
bulanlara verilmekte olan döviz 
müta~deeinin tahdidi olacaktır. 
Bu ıibi kimselerin raporları yük· 
aek bir heyet tarafından kontrol 
edilerek seyahatlerine ona göre 
müsaade verilmesi tedbiri de dü· 

•• 
tünülüyor. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 14 (Hususi) - B. M. 

Meclisi adliye ve dahiliye encü· 
111enleri azaıından müteıekkil 
muhtelit encümen bu hafta içinde 
toplanarak devlet tOraıınm yeni 
te,lrilat llyihaaını müzakere ede· 
cektir. 

Ankara mektupcusu 
.A"ı.v., 14 (Huıu.t) - Anka· 

ra mektupçuıu Kazım Beyin birin
.:i •m:unl qıüfettitlik iıkan müdür· 
füHM t•Jİn edileceii IÖyleniyor. 

ise de bir mayısa kadar satılacak 
emlakten alınacak paralarla bu 
nisbetin ikiye çıkarılması ihtimali 
kuvvetleniyor. YekUnu altı milyon 
liraya baliğ olan bonoların tevzia• 
tı için vekalet hazırlığa baıladı. 

Milletler cemiyetinde 
Londra, 14 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor. Milletler cemi· 
yeti mahafilinde, Sovyet sefiri· 
nin milletler cemiyetini müdafa~
konf eransının her iki içtimaında 

hazır bulunutun:ı bir mana veril· 
mekte"°dir. 

Bu hadise, Sovyetlerin millet• 
ler cemiyetine ittirak ihtimaline 
dair Cenevrede son ıünlerde ya· 
pılan noktai nazar teatiıi ile yak· 
laıtırılmaktadrr. 

Y oldat Maiıkinin huzuTU mU· 
Jetler cemiyeti için ittihat hareke
tine hemen hemen resmi hiT tekil
de teveccüh gibi telikki edilmek· 
te ve hüsnü suretle karıılanmakta· 
dır. 

Bazıları için Fransa ile İngilte
re, Moskovaya Sovyet Rusyamn 
Cenevreye "Hot ıeldiğini11 bildir· 
dikleri ta'kdirde, Sovyet Ruıya 
ile küçük itilaf aTaımda diploma• 
tik mün!lsebatın mevcut olmayııı, 
Rusyanın milletler cemiyetine gir· 
mesine bir mani tetkil etmiyecek· 
tir. 

Yüzde elli tenzilat 
Ankara, 15 (Hususi) - Önü· 

müzdeki mayıa iptidaaından itiba
ren Ankara - Haydarpafa ara· 
sında her aym ilk haftasında ınu· 
ayyen günlerde yüzde 50 tenzilat• 
yapılması hususunda devlet de· 
mir yoları idaresi bir karar ver· · 
mittir. 

Nufus yoklaması 
Ankara, 14 (Huıusi} -Anka· 

ra belediye hududu dahilinde y&. 
kmda bir nüfuı yoklaması yapıla
caktır. 

f 

tını sallayıp dedi ki: "Hayır ha-
yır, o mijmkün değil, ben batıma 
geleceği pekala biliyorum. F akrıt 
ne yapalım olanhı.r oldu. Nezake
tinize teşekkür ederim. Türk zabı· 
ta~mdan gördüğüm hüsnü muame
leden dolayı ömrümün sonuna ka
dar borçluyum.,, 

Müflis cebinde, hemen hemen 
bir kaç kuruıla Amerikaya git· 
mekte ve beni Amerika hükUmeti 
götürüyor, mesarifi kendisi venin, 
demektedir. 

Venizelos ne istiyor 
Atina, 14 (Hususi) - M. Veni· 

zelos, Balkan misakı hakkındaki 
makalelerine devam ediyor. M. 
Venizelos, dün neırettiji makale • 
de elli milyon nüfuılu dört Balkan 
devletinin altı milyon nüfuslu Bul
gariatan ve sekiz yüz bin nüfuslu 
Arnavutluktan buıünkü Balkan 
arazi statükosuna ııelehilecek bir 
tecavüzü menetmek için birletmit 
olduklarını yazıyor ve Türk· Yu • 
nan miaakmm ehemmiyetini kay
dederek bunun Türkiyenin Şarki 
Trakyadaki ve Yunaniıtanm ıar • 
bi Trakyadaki hakimiyetleri ole7 • 
hine Bulgaristandan gelebilecek 
her hanıi muhtemel tecavüze kar • 
ıı bir emniyet zmıanı tefkil ettiğini 
ilave ediyor. 

M. Venizelos, müteakiben Ro • 
manya ile Yugoslavyanın yekdiğe
rine bir ittifak muahedeıiyle bağ
lı olduklannı izah ederek Roman· 
yanın Dobrucayı istiyen Bulgariı • 
tan, Buarabyayı talep eden 
Sovyet Ru .. ya ve Tranailvan· 
ya üzerinde müddeiyatta bu• 
lunan Macaristan ile muhat 
olduğunu beyan ettikten 
tonra Yugosla'f'Yanın vaziyetini de 
tetkik ederek Yugoslavyanın müt· 
kül bir vaziyette bulunduğunu, zi· 
ra Arnavutluğun gözü daima lpik, 
Berzirin, Yakova, Debreye nıüte • 
veccih olduğu gibi Bulgariatanın 
da Makedonyayı istemekte bulun· 
duğunu, Macarlarm da Yugoslav· 
yadan araz talep ettikle· 
rini ilave ediyor ve ltal· 
yanın, Londra Konferansı· 

nm kararını tanımaktan is· 
tinkaf eden Yugoslavya aleyhinde 
bulundujunu da kaydediyor. 

M. Venizelos, makalesinin so • 
nunda Yugoslavyanm ltalya ile 
harbe giri9meıini intaç edebilecek 
her hangi ihtilattan içtinap etmeıi 
lazım geldiğini de ıöyliyor. 

Sülüs maaşlar 
Ankara, 15 (Huıuıi) - Kısa 

askerlik yapan eıhasa verilmekte 
olan sülüs :maqlar hakkında Ma· 
liye vekaletince bir tamim netro
lundu. Bu tamime nazaran diğer 

mı.aıattan kesilen aidatın bunlar 
üzerinde de tatbiki ancak hatle
rin nazarı itibara alınmuı, pyet 
ıülüs tutan cüz'i ise vergiye tabi 
tutulması emrolunmaktadrr. 

Amcasının sözü üzerint 
bir adam öldürdü 

Ne diyorsun? bu herifler seni kebet 
tecek sen onlardan evvel davran 

l:zmir, 12 (Huıuıi) - Evvelki ak
ıaın Halkapmarda. Kuru~y mahalle
ıinde bir cinayet olduiunu, bir kitinin 
öldürüldüğünü, bir kişinin de yaralan· 
dıjtnı bildirmiıtim. 

Oldürülen Mehmet oğlu kürt Oı
man ağır ıurettc yaralanan da Hacı 

Yuıuf oğlu Cemal nammdadır. Katil 
Hasan Abidindir. Cinayeti amcası 
bakkal Muharremin sözü üzerine işle
diği anlaıılmı§tır. 

Dün aldıtım tafıilita göre cina
yet ıöyle olmuttur: 

Abidin ile Cemal ve Oıman arasın· 
da bir kadrn y~zünden bazı meaeleler 
geçmiıtir. Cenial ve Abidin çinl'ene· 
dir. Meıeltnin çıkmaıına ıebep olan 
kadın ıen~tir. Bunlar bir müddet ağız 
kavıaıı yapmıqlar ve ıonra Abidin 
amca11 Muharrremin bakkal dükkanı
na rirmiıtir. Oımanla Cemal da dük 
knın önünde durmaia ve Abidinin 
dışarı çıkmasını beklemiye baılamıı· 

lardır. Bunlan cören Muharrem aia: 
- Ulan ne düruyoraun. Bu herif

ler aeni gebertecek. Sen onlardan ev· 
vel davran. 

Diyerek kendisine dolma ve dokuı:· 
lu bir tabanca vermiı, Abidin de bu
nu alarak dükkandan dııarı çıkmıı, Oı 
man ve Cemale ateı etmiıtir. Kurıun
lardan biriıi Oırnanın aizına isabetle 
alt çene di!lerini krnntf, beyninde kal
mıı ve derhal ölümüne ıebep olmuı· 
tur. 

Dün adliyede iatiçvap edilen katil, 

• • • o 
tabancayı amcaıının vermedığını, dl 
nun bu meselede alakası bulunın• 
nı söylemekte ve: • ti 

- On ki§ üzerine hücum etllı . .;J 
de tabancayı çektim. Ate§ ettim· "'! 
ka ne olduğunu bilmiyorum. bt'i 

Demektedir. Muharrem de ta 
cayı verdiğini inkar etmekteyse d~.k 
dın ve erkek olmak üzere yedi r 
kendisini, tabancayı vererek cin•~ 
teşvik ederken gördüklerini ııöy)eıvı 

lerdir. 
Maktul Oıman, Cemalin cnit 

dir. Yapılan tahkikat neticeıind• 
bidin ile Muharremin tevkiflerine 
tantiklikçe karar verilmİ§1 ikiıi de 
piıhaneye EÖndcrilmiıtir. 

Tahkikata devam edilecektir. 
leket haataneıinde tedavide bulıı 
Cemalin yaralan ağırdır. 

Duvar yıkıldı bi 
adam öldü 

bmir, 13 (Huıuıi) - Kemerde 
lindk ıokajtnda dün aabah mii 
biT hadiıe olmuı, Mehmet oğlu M 
fa Efendi iıminde birisinin yaptı 
duvar anının çökmüı, kendi kıar 

Mehmet oğlu Nuri ve ark~daıı S 
hisarlı Hüseyin duvar altında ka 
lardır. Nqrfoin kafa11 parçalandıf 
dan enkaz altından ölü olarak çı~k 
mıı, Hüseyin de ajlır yaralı ol 
halde hastaneye kaldmlmııtır. 

Sam n avcıla!! 
Samılln, 10 (Huıuıi) - Sekiz Ni

san pazar ıünü Avcı klübünden bir 
srup kukarı ve aıaiı Çinilc kariyeleri 
halkinin iştirakile o civar ormanlarda 
yaptıklan ıürek avında çıkan dört do
mu;ı;dan üçünü vunnuılar ve iki ıene· 
denberi Tekkeköy, Güdedi, Çinek ka-
riyeleri havaliainde kariye halkının 
hayvanlanm yemek ıuretile büyük 
zararlar yapan iki kurttan birisini it
laf etmişlerdir. 

Köylüler bu kurdun vurulmasını 
kendileri için elli domuza mukabil ol
duğunu, bundan dolayı avcı klübüne 
minnettar bulunduklarını beyan ile 

kuyun sahiplerinden birer koyult ~ 
layıp klübe hediye etmek iıtemitl 
de klüp azası maksatlan köylülere fı 
dım olduğunu, yaptıklan hizmeti 

faat mukabilinde yapmadıklarını bt 
ile hediye kabul ctmiyeceklcrini, 

amafih bu huıuıta dolayı te§ckkiir 
tiklerini bayan etmitlerdir. 

Park karımnda bulunan a\l' 
klübü, mezkur binnnın yıktınlara1' 
niden yaptırılmasına mebni klüpl 

Mevlevihane caddesinde Dr. Afie 
Beyin tahliye ettiği binaya nakle 
lerdir. 

..................................................................................... ,, 
Tayyare seferleri \ 
hakkında · layiha 

Ankara, 14 (Huıuıi) - Hava· 
da seyrisef erin tanzimi hakkında 

Müdafaa Vekaletince hazırlanan 

layiha Büyük Millet Meclisine ve • 
rilmi§tir. Layihada havada aeyri • 
seferin §ekli tanzim olunmakta, 

tayyareler hususi, askeri ve ecnebi 

diye tasnif ve her birinin tabi ola· 
cağı tartları tasrih edilmektedir. 

Layihanın umumi hükümlerine 
ıöre tayyareler 800 ve 2500 metre 
yükseklikte uçabilecekler, ecnebi 
tayyareler memnu mmtakalardan 

geçemiyeceklerdir. Bu tayyareler 
memnu mmtakalardan geçtikleri 

takdirde üıerlerine ateı edilecek • 
tir. Ecnebi tayyareler memlekti • 
mizde müsaade ile uçabilecekler • 
dir. 

Havalarmıızda ıefer yapacak 

ecnebi tirketler Türk pilot kulla .. 
nacaklardrr. Bu tirketlerin pilot• 
larla yapacakları mukaveleleri Mil 
li Müdafaa Vekaleti tasdik ede • 
cektir. 

Malatya Ticaret 
. ' 

odası kongresı 
MALATYA, 14 (Husutf 

Malatya ticaret ve nnayi J 
sı senelik kongresi cuma günü / 

13 te Halkevinde yapıldı. Ko 
için vakit ve zamaniye tebl' 

yapılmaı§ olduğu iiçn koni 

ittirak edenler pek azdı. 

Bunun.ta bcnber kongre •ç~ 
it Banlueı müdürü Ahmet Se~ 
isliğe ve Sait zade Mustafa f 
bey katipliğe seçildi. Koni 

toplanması münasebetiyle it 
cümhur hazretlerine, baıvel<il 
şa hazretlerine ve iktısat 
Celil beye kongre tnrafınd,ıt 
zimat telgrafları yazıldı. od~~ 
hasmdaki mali, ticari, sınai, 1 ~ 
di, zirai vaziyetler hakkınd• ~ 
greye esaslı malumat venne1' 

re iki encümene aza seçildi. 

Kongre ~'bu encümenin ta'tl, 

dcekleri raporları konu§ma1' 1> 

nisanın 13 üncü cüma günU t 

toplanacaktır~ 
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~~ •f•~an 1~~-t. 
Jjenim. ..... . 
-....__: ~: 

~~r ~ih;t;e · z~a;Jı 
ır spor: Futbol! 

d Avrupadan yeni gelen bir arka-
8.§nnla sokağın ortasında durduk 

\'e h' ır llletkep kapısından çıkan 
Rençleri aeyrcttik. 

Doıtuın: 
- Neslimiz, çok himmete muh;ç !:~İye acı acı söylendi.• iyi gı· 

a, ıyı aıhht terait ve bilhassa 
spor ... Evet, devlet, neslimizi da· 
ha kuvvetlendirmek, daha (iizel
leştirmek için, bütçesinde spora 
ne kadar para ayırsa yeridir! 

- Ayırmıyor değil... ·dedim.• 
~!u~lere epeyce yardım ediliyor ... 
~kın, maalesef, bizde ıpor de· 

nınce, bilhaaaa en baıta futbol an-
1~tılıyor ... Ve bütün gayret bu sa· 
kırn oyuna gidiyor? 
.. - Evet ... Bizdeki gibi olursa 
§upheıiz s kim ... Bak, azizim, aa· 
na, çocukluğuma ait bir hatıra an
!~tayım ... Ben de mektepte ikep o 
•ı>or,, a müpteladım ... Teckil et-

t'""' :s 
ıgımiz bir takımda, aağ açık oy· 
nardım ! ... Ekser futbolcula" gibi 
ıade bir ayalnnla topa vurmağa a: 
lışmıştım ... Spor "'a .. . ,, pıyorum ve 
vucudumu mkiııaf ett' . d' 

'I' ırıyorum ı· 

Ye bir seviniyordum k' G .. .. b' ı, ıorma ... 
unun ırinde evde çam d 

~· . d' ' 8.fır e-
gı§br ığim sırada, annem, birden-
bire çığlık kopardı: 
"- Eyvah, evladım, ıen ne ol

muşsun? 

" N - e olmuşum? 
- "Şu endam ayna.aının kartı· 

•ına geç te kendine baksana .... 
. "Vücudumun a1uini seyredince 

t~~ çığlık ta ben kopardım. Çün· 
u, aol bacağım ııakacık kalmıf, 
~ağ ise, onun bir :buçuk miıli iri-
cıınitti... Bunun futbolden oldu -
t~~· !küphe _yoktu. (Nitekim, pek 
8

•• ar ada§larımda da ayni tena· 
d~~ıüılüğü bilahare defaatle gör-

lltn.) 
ıcr.. 

8 
vdüm patladı... Ömrümün 

0
""1na kadar bu böyle kalacak 

~ndını ... Derhal bir takım aıağı 
ınerek aol açık oldum! ! 

''A vrupada gençler futbola mu-
~~Yen bir ya9tan ıonra baıhyor. 
oııd . r e ıae, altı kulaç beberuhi bas· 
1 

'bacaklar yangın yerinde kaydı-
tak . 
f Yerıne ha. bre futbol... Garpta 
tı\lt~olistler, bu sporla beraber, her 
h C\'ı atletizme rağbet eder. Bizde, 
}' 

4 0hnadığı için, bacaklar yamrı 
}' \lıtıru boıtan pathcanma dönü· 

C>r. k il 'k' na ~1• o ar, ııska ııska ı ı ya 

1 'nryor ! 
~· t\irkiyede yapılacak §ey, hü
d ~illetin spora yudmı ettiği ırra
t:t ~ ·bı.ınun futbola gidip gidip git
f ·~ teğini tetkik ebnesidir. Par~ 
~thoıa. eidecekse tahıiıatr kemıe-
'ıd· • 

lt, 'YaTdım ancak atletizme ya· 
11~.1ıtıa.Iıdrr. Futbol ıaten öyle almıı 
re~ihnüttür ki, tabii hızmda, me~ 
ı ete lazım olduğu kadar, kendı 
tterıd. d kt• ,, ıne devam e ece ır. 

.. Bir hatka cihet: Spordan bir 
;ı.~ttereklik terbiyesi beklenir. 
l"ı ~kiye~e, futbolcular, oyu.ncula· 

a, ahaliyi de matlup netıceden 
~:~kl~tırıyor. Son kavgalar buna 

•ldır · Hele halkın bir maç sey
:~derken aarf ettiği ıözleri dinle• 
"

1!\ 8 k" f·· İ \ıraya. yazamıyacağnn u· ,:r er kulakları tırmalıyor. Futbol, 
~or ı · 

c 0 ınaktan çıkmıı, kunıar, tı• 
ltet h ı· . •e'b a •ne gelmittir de netıce o 

.~~le ~na varıyor! 
h· ealı düzeltmek için ıpor le· 
ırıe 'o· 

dır d 1~ ınücadele açmak llzım· 
Elltba~·g~ 1 _Fakat bunun içi~ de 
ri.ltb<>l~ Oaakal bugünkü ıekılde 
• 1tt ı 1.lll) aleyhine mUcadele aç· 

''-•: 

(Vl·"O) 

"1ost.dSI 

Profesör Malş'ın veda ziyafet.nde 
Mazhar Osman B. gençlere taş attı 
Terbiye müderrisi lsmail Hakkı B. soruyor: Profesör 
Malş alimle cahili mi seçti? Mazhar Osman B. cevap 

veriyor: Ben böyle bir şey söylemedim 
Üniversite 11lahat müpviri f şan yalnız bir dedikodu mudur? 

rofeıör Malı memleketine dön- Cevap vermenizi ve saygılarımı 
meden evevl bir ziyafet verilmiş, kabul etmenizi dileıim efendim.,, 
bu ziyafette nutuklar söylenmit • Dün bu mevzu üzerinde ne di· 
ir. Terbiye müderrisi İsmail yeceğini öğrermek üzere Mazhar· 
Hakkı Bey bu ziyafette Mazhar Osman Beyle konuştuk. Bize şun
Osman Beyin söylediği bir nutuk· iarı söyledi: 
ta kendisini de alakadar eden ci- "Bu yazryı gördüm. Bu şayialar 
hetler olduğunu zannederek Yeni maalesef memleketimizde dediko 
Adam mecmu:ısında şu açık mek· dunun pek çirkin bir şeklinden 
tubu ne~retmiştir: başka bir şey olmadığım yazarsı-

"Profesör Albert Malşın mem- ruz. 
leketine dönme@ münasebetiyle Sözüm yüzlerce davetli arasrn
verdiğiniz nutukta kendisinin mül da usul en söylenen bir ziyafet 
ga darülfünün müderrisleri ara- nutkundan ibaretti ve bunda M. 
smda alimle cahili seçtiğini ve bir Malşm nezaketinden tevazuundan 
tarih yarattığrm söylediğinizi ilim ve irfanından ve gayet müş 
ısrarla söylüyorlar. Bu hükmün kül bir vaizfe i.izeıinde olmakla 
v~ iddianın sahibi olup olmadığı- beraber kimseyi rencide etmemek 
mzı sizden sonnak ve öğrenmek için ne suretle ince hareket ettiğin
istiyorum. Çünkü bu hüküm ve den bahsederek kendisine hayırlı 
iddia benim şahsmu da alakadar seyahatler temenni etmiş ve Türk 
ediyor. Bu sözü hakikaten siz alintleriİtin münferiden pek yük
söylediniz mi? Yoksa ortada dola- sek zevat.an ibaret oldukları: hal-

--· -· .... -.-· .. ·-··· de muhtelif ekollara mensubiyet-
B ir zabıt ten ve bilhassa teşkiıata olan ih 

tiyacnnızdan, bu teşkilatı mem-
tev kif lekctin alimleri arasında ahenk ve 

tesand' temin edecek mesai ortak-
Son za~anla~da üçüncü ceza lığında kendilcıinin müceıTep gör. 

mahkemesıne aı! ba:z:ı dosyala~ın .Jriileriyle baŞ&.rabildiklerinden 
ıa~ııma~. oıaugu. hakkın.da ~lid- şükranla bahsetmiştim. 
deıumumıhğe vakı olan bır ıh bar Nasılsa başından nihayetine 
üzerine tahkikata ba,lanmıf, ni- kadar hatırımda o -
~ay~t yapılan ... bir cürmü meıh~t lan sözlerim pek kıymetli olan ar 
u~e~ıne ~ezkur m~hkeme . zab~t kadaşım İsmail Hakkı Beyefendi· 
ka~ıpl~r~nden Cemıl Ef endı tevkif nin kulağına kasten veya kas 
edılmıştır. .., makrun olmryarak tahrif edil 

Pek çoğu dostum ve hocamdır: 
Kimi ihtiyarlıktan, kimi sıhhatı 
yüzünden, kimi teşkilatta has
beltesadüf kadrodan çekilen bu 
zatların ebedi bir heykel olan şe
refli mazilerine dil uzatmak en 
büyük bir küstahlıktır. Onların şe
refle terkettikleri yerleri hasbeten 
kader bu aczimle işgal ediyoruz 
diyerek kendime Kıymet vermek 
budalalığmda bulunmıyacağımı 

İsmail Hakkr Bey arkadaşım her-
kesten iyi bilirdi. , 

Böyle dedikodular işitince 'ar 
kadaşnnın samintlyetinden doğm
dan doğruya beklenen benden te
lefonla istizah idi. Bu gibi yalan' 
ve iftiralara sevdiğim ve hfüınet 
ettiğim memleketin en güzide er
babr irfanına bir dakika benim yü 
zümden müteesrur görmek bile 
benim için büyük bir ıstrraptrr. Bu 
sözlerimin pek samimi olduğunu 
beni bilenler takdir ederler. .... ----.. -·-· 
Mühendis mekte
binden ayrılan kim 

Mühendiı mektebi profesörle· 
rinden hendesci tenimiye hocası 
Yusuf Razi Beyin vazifesine niha· 
yet verilmiştir. Bunun sebebi, im· 
tihan taliınatn.amesine muhalif o
Jarak seçen seneki imtihanda bir 
talebeyi aınıfta ipka bıraktığı ve 
ve t:ıhkikat neticesinde hadisenin 
sabit olmasıdır. Yusuf Razi Bey 
Ankaraya gitmiştir. . . ihbarın do~rulugunu anl:ımak rek isal edilmiş. Bu budalaca SÖ• 

ıçın mahkemede .d.oı.yası. ·bulunan zü söylemcğe ne irfannn ne d 
maznunlardan bırının aıdat doı- terbiyem müsaittr. Bahusus 0 ge Komserlik imtihanı 
Yanın ıatın alınması kararlaı- celd süvarenin bir çoğunu es lıtanbul polia müdürlüğü kad-
rnıf, Cemil Efendi ile temas,_ ge· hocalar veya tanımadığım diğeı roıundaki münhal üçüncü komi • 
çilınif, dosyanın 50 liraya satıla.- şahsiyetler teşkil ediyordu. Eski ıerlikler için polisler aratında bir 
cak olduğu anlatılmı§tır. Niha· hocalar arasında irfan ve liyakat- imtihan yapılac:ıktır. Yakında 
yet Cemil Efendi elinde dosya ile lerine herkesten ziyade peresti§ yapılacak olan bu imtihana gire· 
Beyoğlunda bir apartımana gider- ettiğim büyük zatlar olduğunu if cekler nizamname mucibince be· 
ken yakalanmıttır. tiharla alenen yadetmek beni hemehal poliı mektebini ve iki ıe-

Bir atelye için bir irfan ve vicdan borcudu ne hizmeti bitirmit olacaklardır. 
Selçuk kız ıan'at mektebi koo- ~========;;;"""';:"""":;"';;"'~· Bu ıeraiti haiz obnların imtihan• 

peratifi Beyoğlunda Galataaaray ~~-L ı' ~ T. . 11!..I lan bittikten sonra ıbirinci derece-
d k W ' mi de kazananlar münhallere tayin o 

ura Yerinde Nil apartrmamnda 
lunacaktır. 

bir dikiı, nakıı, çamaıır atelyeai 
açmıttır. Karnından bu;akladı Ibrahim Tali Bey 

Kastenmi yaktı? Çartıda kunduracılık yapan Trakya umum müfettiti lbra-

ı lbrahim Refik Efendiyi araların- him Tali Bey çar§amba günü E-
atanbul adliyesi dün Agop is- d• çıkan bir kavga neticesinde 

minde bir kunduracıyı tevkif et • karnından bıçııkla yaralıyan Halı- dirneye gitmesi muhtemeldir. 

miıtir. Agop Şişlideki dükkanı~ cı Muhiddin yakalanmıt ve mec- Macar sefiri 

CjöWffde -------Ivate, Azama 
Tam yirmi dokuz sene oldu., 

Mayısın iik günlerinde bulunu• 
yorduk. O gün Vefada riyaziye 
son imtihanına -§imdi bakalor· 
ya- girmeğe hazırlanmı§tım. Sa· 
bahleyin mektebe giderken gözü
me iliten ilk gazetede gösteritli 
başlıkla bildirilen fU haberi oku· 
dum: 
"Çuşima sularında Ruı ve Ja• 

pon filoları kartılatarak müthit 
bir mücadeleye girittiler. Müca· 
deleye giriıen Rus filoları "Roj 
dedvenski,, ve amiral "Neboga
tof,, un Japon kuvvetleri iıe A· 
miral 11Togo,, ile amiral "Kamimu 
ra,, nın idaresinde bulunuyordu. 
Altı aaat süren bir harpte Amiral 
"Rojdevenski,, nin bütün filosu 
mahvoldu. Amiral "Nebogatof,, 
teslim oldu. "Rojdevenski,, yara· 
1ı olarak Japonların eline geçti. 
Japonların bütün zayiatı üç dört 
yüz telefi aşmıyor. Japon gemile· 
rinde hasar yoktur.,, 

Bu inanılmaz havadis o vaktin 
lstanbuluna çabucak yayılmıttı. 
Rus Çarlığının mütemadi darbe
lerini yemiş olan Türklerin yii· 
zünde bir sevinç eseri görülüyor· 
du. Nihayet §İmal ayısı, aatveti 
hudutsuz saltanat &araılmıf bulu· 
nuyor~ Yirmi küsur parçadan 

ürekkep muazzam filosundan 
bir şey kalmamıştı. 

İmtihana girdim. Numaram kü· 
çük olduğundan ilk girenler ara· 
ıında idim. Hiç unutmam hendeıe 
hocam Nazmi Bey, cebir hocam 
hhak Efendi ve riyaziyeci Rasih 
Bey imtihan ıalonunda idiler. 
Nazmi Bey: "Buraaı da bir harp 
meydanı, dedi, burada Raıih Be· 
yefendi Togo, lıhak Efendi Roj· 
devenski ve ben Nebogatof sayı· 
lırız !,, O vakit lahak Efendi elle· 
rini havaya kaldırarak: "latemem 
efendim istemem!,, diye bağırma· 
ğa başladı ve büyük Ruı mağlu· 

biyetinin dudaklarda uyandırdığı 
handeler araaında imtihan edil· 
diın. 

"' "' . 
Yirmi dokuz sene geçti. Benim 

kumral saçlarım ağarırken, hoca· 
}arım birer birer toprağa gömül· 
dü. Koca Rua Çarlığı duyulmamıt 
haileler arasında :ıir ve zeber ol
du. Osmanlı saltanatı da bir çok 
maceralar sonunda. ta.rihe karı§tı. 
O zamanın düşman Rusyaaı yeri· 
ne dost bir Sovyet hükumeti ku· 
ruldu. O zamanın inkıraza mah· 
kum Osmanlı saltanatı yerinde 
dinç, medeni, atiye doğru yükse· 
lerek koşan bir Türk .devleti VÜ· 

cude geldi. Çeyrek asır dünyanın 
haritasını, milletlerin mukaddera
tını tamamen değittirdi. 

Yalnız o zamandan kalan bir 
hatıradır. Ve o hatırayı bugün lı· 

nı bin liraya sigorta ettirmiş, dük· ruh hastahaneye kaldırılmı§tır. 
kana 300 liralık efya koymu§tur. 
Nihayet bir kaç gün evvel dükka
nın altındaki bodrumdan yangın 

çıkrnıtaa d:ı çabuk söndürülmü§ .. 
tür. Yangında kaıit ihtimali 
kuvetle görüldüğünden Agop tev

Macaristanın Atine sefiTi M. tanbul limanında demir atmıf olan 

kif edilmittir. 

Muhsin Bey 
lıtanbul mıntakası Ticaret mü

dürü Muhıin Bey dün aktam An .. 
kuaya gitmittir. 

Vergi tahakkukları 
Bina, arazi, vergileri tahakku. 

katı ikmal edilmiştir. Diğer ver
ıiler tahakkukatı dabir iki güne 

1 kadar bitirilecektir. 

Parmakları koptu 
Eyüp lastik fabrikasında çalı· 

şııın ameleden Çorumlu Süleyman 
oğlu Mustafa m~kineye parmağı
nı kaptırarak kopartmış olduğun

dan haatahaneye kaldrrılmıfhr. 

Aya§ından yaralandı 
Şoför Adilin idaresindeki 1951 

numaralı otomobil, Beyoğlundan 

gecerl<en yolculardan gazete ınü· 
vezzii M~şk\1re Hnntma çarparak 
ayağından yaralanınasma sebebi· 
yet vermiştir. !Öför yakalanmıftır. 

Hırsız CjOban 
Tarabyada Ahiçelebi mahalle

sinde oturan Kosti Efendinin e
vinden eıya çalan sabıkalı ç.oban 
lsrnail yakalanmı§tır. 

Yungerth Macariıtanın Moskova Çuşima kahramanları Azama ve 
sefirliğine tayin edilmiıtir. Sefir lvate bende olanca mehabeti ile 
Petteye gitmiştir. canlandırıyor. 

Adliye tayinleri Büyük Okyanusun bu seyyar 
Adliyede münhal zabıt kitabet- kalelerinin isimlerini o zaman 

likleri iç.in geçenlerde yapılan im· bir nevi hayret ve hürmetle söy • 
tihanda k:ıı:anan on bet kiti ayrıl- lerdik. Bugün devir Cleğitmit, dü· 
mı§ ve bunlardan bazıları tayin e- şünceler değişmiş, milletlerin va • 
dilmittir. ziyetleri değişmiş olmasına rağ• -·---·---·IUUIWllJl-IUllUIUll men gene o isimleri söylerken eı· 

Türkiye pratik farnıakoloğlar ki kahraman ilahların ismini yad 
birliğinden : 19 4 34 pertembe ettiğim zamanda duyduğwn ga· 
aktamı saat 22 de İstanbul Halke.. rip zevki içimde hissediyorum. 
vinde Mustafa Fuat Beyefen.di Az~a, lvate .. Belki bir emper
atrafından meslek hakkında kon- yalizmin mümesailidirler. Fakat 
feranılar verilıneğe ba!lanacak • ~. Gayur 
tır. Pratik Farmakolog arkadaş· .(Devaını 7 nçi Myıfada). 
larmıızın teırifJerini rica ederiz. -
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r Hikaye Bir boşanmanın kuş bakışı görünüşü 1 
~, ______ .._ ________________ ~--------J 

Sadri Etem Beyin "Korku,, isimli 
bir güzel kitabı çıkmxştxr. içinden bir 
hikaye alıyoruz: 

Bir arkadaşım anlattı: 
"- Güzel nişanlıları, güzel ka

dınları, güzel sevgilileri olanlar 
bahar mevsiminden çekinmelidir, 
bu mevsimden korkmalıdır. 

Baharın ılıklaşan rüzgarların -
dan çekinmeyiniz. Size dek yapa
cak kadar kurnaz değildir. Daldan 
dala eser, baharın çiçekleri sevgi
lilerinizi kandıracak, elinizden a· 
lacak kadar yakışıklı bir Don Ju
an değildir. 

Baharın güneşi gerçi insanların 
asabı üzerinde birdirbir oynar, 
fakat o kadar ... Onun sevdikleri
nizi elinizden alacak kadar kötü 
kalbi yoktur. 

Fakat dostlar, bilirsiniz ki, ba
har demek erguan dallarının ara· 
smdan, kıpkırmızı kor gibi dudak
ların uzaması demektir. Kısası 

kendinizi kirazdan saklayınız. Ki· 
raz, sevdiklerinizle aranıza giren 
müthiş bir kıskançtır. t 

Epi zaman oluyor .. Benim bir 

dim, yemin ettim, tepindim, zıpla
dım, kar etmedi. 
"- Beni aldatıyorsun, dedi, sen 

o sarı saçlı mavi gözlü kadınla uğ-
raşıyorsun. 

"- Allah Allah ... Bu da nere· 
den çıktı. Bu sarı saçlı, mavi göz
lü kadın da kim? 

"- Sanki tanımıyormuşsun gi· 
bi söylüyorsun. Şu üçüncü köşkte
ki kadın. 

"-Ne münasebet canım? 
. "- İki senedir elime aldığını 

iki kirazdan biri, o, biri benim. 
Şimdiye kadar hep onu aldın. 
"- İnanma, yavrum, dedim, 

tesadüftür bu! Karım, Allahtan, 
vahiy almış gibi şiddetli şiddetli 

söyleniyordu: 
"- Sen onu seviyorsun .. Ben o

nu muhakkak seninle yakalıyaca
ğım. 

Kiraz mevsimi geçti. Fakat ka

rım, sabahleyin erken kalksam; 
"- Heyyy ... der, onu görmek 

için erkenden uyanıyorsun. 
E~ geç gelsem: 
- "Tabii, biz artık eskidik. Ay 

yeni, yar yeni. 
karım vardı ama ne güzel, ne şe- Sokakta canım biraz sıkılsa da 
ker şeydi. Ben, dünyada ondan eve asık suratla gelsem karım: 
başka kadın yok derdim. O da, "- Ne o muhakkak sevgilinle 
dünyada benden başka erkek yok, 
diye düşünürdü. Karım bir

1

tarafta, 
bütün dünya bir tarafta idi. Bana 
göre dünyanın karaları, denizleri, 
geceleri gündüzleri yoktu. Kaina· 
tın hududunu ben, şöyle tasavvur 
ediyordum: 

Karım ve başkaları. 
Karımda benim için böyle dü· 

şünürdü. Bunları bal ayı hikayele
ri sanmayınız. Senelerce böyle ya
şadık. Fakat bilir misiniz, bir gün 
ne oldu? Bir bahar kiraz yetişti

ren bu memlekete geldik. Bahçe

mizde birbirine hasretle bakan, 
birbirini candan kıskanan iki ki • 
raz a"ğacı vardı. Ağaçlar birbirini 
candan sevenler gibi sarmaş do
laştılar. Birinde tek bir kiraz kı
zarsa beriki de, başımızın üstün-, 
deki dallarından kıpkırmızı du
daklarını uzatırdı. Bazan ben, ha· 
zan karım kah birinden kah öte
kinden bir çift kiraz koparırdık. 
K :ırım bana, ben kanma: 

"- Al, bakalım derdik. Beni 
seviyor musun! 

Bu söz şaka ile başladı. Çünkü 
ne benim ne de kartının başkasını 

ı 

sevmesini aklımız almıyordu. 
Fakat bir gün karım gene bana 

bir çift kiraz uzattıı. 
" - Al, dedi. 
Elimi uzaUım. Gillerek aldım. 

Karım cevap verdi. 
"-Peki ... 

Gözleri dolu dolu oldu. Somurt
tu. Bundan sonra ben karımın ki
razla niyet tutmaması için yalvar
dım. Çünkü her niyetin sonunda 
karım hiddetleniyor, sinirleri ze -
deleniyordu. 

Kiraz mevsimi geçti. Biraz ra
hat rahat yaşadık fakat döndü, 
dolaştı gene mevsim geldi. 

Karım bana gene bir çift kiraz 
uzattı: 

"- ht ediğini al, dedi. Aldım. 

Somurttu. Sen başkasını seviyor· 
sun, d~di. 

"- Hayır canım dedim. 
"- Evet, seviyorsun, diye ısrar 

etti. 
"-Hayır, dedim. Fakat karım 

bana çıkıştı: 
•- Sana, dedi, sevdiğin kadı

nın resmini bile göstereceğim sen 
bunu da inkar edemezsin ya! .. 
"- Karıcığım, sen alay ediyor· 

ıun. Ben kimseyi sevmiyorum de-

? 

kavga ettin diyordu. 

Karım, gün geçtikçe sinirleşti, 

onun habire, durmadan işliyen çe· 
nesi, yavaş yavaı beni de tuhaf· 
laştırdı. Karımın çenesi değirmen 
taşı gibi dönüyor, sabrımı, taka
timi lime lime ediyordu. Hakika
ten karımın takazaları çekilir gibi 
değildi. , 

Sizin anlıyacağınız bir iç sıkın· 
tısıdır, aldı beni artık karımla kav
ga etmediğimiz zamanlar bile, e

ve girince iki kişi karşı karşıya 
geçip somurtarak, geceleri aptal 

aptal mehtabı seyrediyorduk, bu· 
dala budala birbirimize bakıyor • 
duk. Yavaş yavaş ikimiz birbiri
mizin yüzüne bakmaz olduk. 

Arasıra yüzüne alıcı gözüyle 
bakıyor, fakat her bakışta onun 
yüzünde fena şeyler görüyordum. 
Sözün kısası karım artık her ba
kışta bana bir parça daha çirkin 
görünüyordu. O her gün biraz da
ha yİrkinleşti. Niçin bilmiyorum? 

Bakış o bakış; ses o sesti, fakat 
ne ben benim, ne de o, o. Sanki 
ikimiz evimizi bir kavgacı karı ko· 
caya kiralamış gibiy\z. Ben kendi
mi arıyorum, kendi..hi aradıkça 
kavgacı kiracı kadınla karşılaşıyo-

rum. 

Bir mevsim de böyle geçti. Ar -
tık karıma hak verir gibiydim. 
Çünkü artık hen de inanıyordum 

ki karımı ben sevmiyorum. O, bu· 
nu bir hayli zaman evvel keşfetti. 
Şimdi içimde yeni bir arzu var, 
günden güne gürbüzlefiyor. 

Efendim, daha doğrusu şu bi
zim sarışın yok mu? Ona karşı 

bir nevi iştiha duyuyorum. Gerçi 
ben onu pek eskiden tanırım, a
ma neme lazım, bir pot filan kır· 

mak istemem, benim dünya güzeli 
şeker karıcığım gözlerime bir ze· 
bella gibi göründükten sonra ... 
Bu sarışın kadınla günün birinde 
yolumun üstünde bir marsık, bir 

sıtma mikrobu gibi bana sırıtmı· 
yacak mı? Mantıkım böyle diyor, 
ben de makul olayım, dediğim za· 
man böyle düşünüyorum. Fakat 
bir gece karımla çekişten sonra 
yatağıma girdiğim zaman, şeytan 
hu ya! Aklıma bu sarışın kadını 

getirdi. Dedim ki: 

"- Bu kadın çirkinleşse acaba 
nasıl olur? Onun dolan kalçaları-

HABER - Akşam Postasi 15 ttisan 1934 -
Fıkra müsabakası 

En iyi, en güzel fıkraları bize gön• 
dereceklerin yazılan; burada ne§redi
lecektir. Y alruz bu fıkraların uzun ol· 
mama11, seçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

221 - Bilmiyorum! 
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Bir gün, Hoca Nasrettin, bir Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar " 
bahçeye giererek, kavun, kaTpuz, C p 1 kloru kalay. 
h ı b ıd . k uma, azar Ve Dı"l<kat·. Bir maden klorla birleştiği avuç, şa gam, ne u u ıse opa· 

Ş• d• k d zaman husule gelen cisme klorür der· 
rıp çuvalına doldurdu. 0 sırada lffi ıye a ar Çl~ ler. Mesela: Klor ile bizmüt birleşir· 
bahçıvan ansızın Hocanın üstün b k A} d se ismi klorür dö bizmüt olan mürek· 
geldi: 3ll 3 a orya er kep cisim husule gelir. Türkçede klor 

- Burada ne ararsın, dedi ] • • k JJ k • l kelimesi evvel ve badenin ismini son· 
Hoca cevap verdi: fJDJD 0 e SIYO• ra getirmek kafidir: Klor bizmüt g;bi. 

Bir maden kükürtle birleştiği zaman 
- Beni buraya akşamki dehşet· U bı•tmek u•• zer~ M husule gelen cisme sülfür derler. e• 

li fırtına attı. sela: Kükürtle potasyom birleşecek o• 
- Ey ... Bunları kim kopardı?. )dug"' undan eksi . ıursa mürekkep cismin ismi sülfür dö 
- Fırtına beni oradan buraya potaıyom olur. Türkçede kükürt ve• 

attıkça her neye tutundumsa eli u·· shaları olanlarını ya kibrit kelimesini evvel madenin is· 
de kaldı. . / mini sonra söylemek kafidir: Kibrit de 

Bahçıvan: atbaamtza sür'at mir, kükürt kalsyom glt>i. 
- Ya kim çuvala doldurdu? Hamız, humuz, esas 

ı •• · ti Humuz - Oksijen ya doğrudan Hoca şaşırarak: e muracaa arı 
doğruya yahut bilvasıta bir çok cisim· 

- Doğrusu ben de onu düş~- • OIUDUr. Icrle birleşir. Alelumum basit cisim· 
nüyorum ! dedi. , IC8 Ierin oksijenle birleşmesinden husule 

A. Fuat ittihat kıymeti == Valans gelen mfü·ekkeplere humuz yahut ok· 
------ ------ sit denir. Mesela: Kurşunla (fran· 

Gizli nüfus 
Ankara, 13 - Gizli nüfusların 

kaydına başlandığı ikincitetrin 
tarihinden 11 nisana kadar kayde
dilen mektum nüfuı 1.369.091 ol
muştur. Bundan başk:ı. gene gizli 
ka1mış 741.332 ölüm silinmiş ve 
403.529 evlenme kayde geçiril-
miştir. 

na doğru inceleşen sonra birden· 
bire kahnlaşan belini hayalimde 
yatak çarşafına çizdim. Bu nasıl 

çirkin olabilir? Beli kalınlaşır gİ· 

rintiler çıkıntılar silinir, yusyuvar· 
lak bir yağ tulumu halini ahr. Yü
rürken bir yağ tulumu kafi dere
cede çirkidir. 

Yüzünün hatları berraktı, yü· 
zünün üzerinde öyle bir burun var 
dı ki, onun gölgesi bütün yüz hat
larnıa, yarı kadın yarı çocuk hissi· 
ni veriyordu. İmkanı yoktu ki bu 
güzel yüz, bu dekor içinde o ihti
yarlasm ! Maamafih insan güzel 
şeyi bozmak isterse süratle mu
vaffak olur. 

İnsanın güzel her şeyi bozma
sı, hayalinde bile bir tabaka beyaz 
kağıt üstünde bir şişe mürekkebi 
döküvermek kadar kolaydır. Ama 
ben ıbu güzel tabloyu çirkinleştir
mek İçin saatlerce uğraştım. Sarı· 
şın kadının fotoğrafı karımın çan
tasında idi. Onu aldım, bozduğum 
tablo ile karşılaştırdım, fakat o 
zanıan hissettim ki bu kadını ben 
çirkinleştiremiyorum. Sabahleyin 
gene karımla göz göze geldik. O 
ba1na hain hain baktı, ben ona so • 
murtkan somurtkan baktım tren • 
de sarışın kadınla karşılaştım. 

Kadın bana daha munis .geldi ve ,. 
karıma hak verdim. 

Karun benim kendisini sevmedi 
ğimi değil, sevdiğim kadını da da
ha evvel keşfetmişti. 

* 
Karım artık tahammül edilmez 

bir hale geldi. Ben de hissediyo· 
rum ki ona tahammül edilmez bir 
kocayım .. 

En kestirme yol, ayrılmak ... 
Dostlar, şimdi biz karı koca bir

birimizden ayrıldık. Bu boşanma
nın sebebi, ne ·benim kötülüğüm, 

ne de karımın sinirliliğidir. 
Kabahat sadece o kıskanç kiraz 

ağaçların dadır. 

Bahçemizdeki birbidne sarmaş 
dolaş olan bir çift kiraz ağacı beni 
güzel, şeker lrorıcığrnıdan kıskan· 
dı. 

Dostlar, nişanlınızla, güzel ka· 
rılarınızla kirazla njyet tutmayı· 

nız ... 

ittihat kıymeti - Şibih madenler id- sızca plon) oksijenin birle~mesinden 
rojenle madenler İıe klorla muayyen hasıl olan cisim humzu kurşun yahut 
nisbet1erde birleşirler. Bu nazarı dik- oksit dö plondur. Buna kurşun ok· 
kate alınarak şibi madenlere ve maden- sidi demek te mümkündür. 
lere ittihat kıymetleri verilmiştir. Hamiz - Madenlerle mübadele 

Şibih madeler dört ittihat kıymeti· edilebilecek idrojeni olan mürekkep ci· 
ne ayrılır: simlere hamiz yahut asid denir. 

A - Bir ittihat kıymeti olan ma· Asidin idrojeni yerine maden ge .. 
denler "monovc\ıan,,: bunların bir ato· lince bir milih yahut sel husule gelir. 
mu idrojenin bir atomu ile birleşir. Bu Dusturu şudur: 
şibih madenler: Klor, brom, yod, ve flü. Hamiz + Maden idrojen milih. 
ordur. Birleşme tarzları şudur: Hamızların formülleri yazılırken ('V• 

H + CJ = HCI yani klorlü idrojen vela idroieni yazmalrdrr. 
H + Br = HBr yani Brom idrojen 

H + l = Hl yani yodlu idrojen 
H + F = HF yani flüor]u idrojen 
Bu dört ıibih madene aynı zamanda 

alojen denir . 
B-lki ittihat kıymeti olan şibih ma

denler "Divalan,,: Bunlann bir atomu 
idrojenin iki atomu ile birleşebilir. 

Bu ıibih madenler: Oksijen, kükürt, 
tellür, selenYQmdur. Birleşme tarzları 

şudur: 

H2 O = H"O yani su 
H z .- S = H S yani kükürtlü id

rojen 
H2 + Te = HZ Te yani tellürlü id· 

roJen 
H + Se = H~ Se yani selenyomlu 

idrojen. 
C- Uç ittihat kıymetli şibih maden

ler "Trivalan,,: Bunların bir atomu id· 
rojenin üç atomu ile birleşebilir. Bu şİ· 
bih madenler: Azot, Fosfor, Arsenik, 
Antimuandır. Birleşme tarzları şudur: 

H~ +- N = H3 N yani amonyak 
Hı + p = H 2 P yani fosforlu idrojt:n 

H3 + As - H As yani arsenikli idro· 
jen 

H' Sb -= H8 Sb yani antimuanlı id· 
roJen. 

D - Dört ittihat kıymetli ~ibih ma
denler "Tetravalan,,: Bu\lların bir ato
mu idrojenin dört atom~ ile birleşebi
lir. Bu şibih madenler: garbon, silis
yom, bordur. Birleşme tarı:ları şu· 
dur: 
H' + C = H' C ~ani karbonlu idrojen 
H' ..ı... Si - H' Si yani silisyomlu id· 
roJen 
H' · Bo · H' Bo yani borlu idrojen 

Madenlerin ittihat kıymeti bun· 
!arın klor ile birleşme derecelerine gÖ· 
re tayin olunmuştur. Madenlerde itti
hat kıymeti noktai nazarxndan dört kı
sımdır: 

A - Bir atomu yalnız bir atom 
klor ile birleşebilen madenler: Gümü§, 
Potasyom, Sodyom. 

Misal: 
Ma + Cl - Na CI yani kloru sodyom 

B - Bir atomu iki atom klor ile bir 
leşebilen madenler; madenlerin çoğu 
bu kısma mensuph~r. Demir, çinko, 
bakır, kurşun, cıva, kalyom, kobalt, 
nikel, manganez ilan .. 

Bir misal: F e -ı- Cl2 = F e CP yani 
kloru demir. 

C - Bir atomu üç atom klorla bir 
leşebilen madenler: Alominyom, altın, 
bizmüt. 

Bir misal: Al ...ı.. CP = Al CP yani 
kloru alüminyom. 

D - Bir atomu dört atom klorla 
birleşebilen madenler: Platin, kalay gi 
bi. 

Bir mi11al: Sn .+ Cl• = Sn CP yani 

Hamı7Jal·ın ohunu1u şudur: EvveH 
asid denir sonra asid olan basit cirmiıı 
ismi sonuna idrik yahut ik getiriierek 
söylenir Nitekim HCI - :"\;;id klorid-
rik'.ir. 

H So = Asid Sülfü:-iktir. 
Eski şekilde evvela hamiz denilir, sot 

ra eğer hamizin cismine göre diğer ba· 
sil cismin ismi ya aynen yahut "ma,, 
ilave edilerek söylenirdi. Hnrnızr klc.•·· 
ma, hamızı kibrit gibi. 

Hamız nasıl tefrik olunur: Sudıı 
mahlul halindeki hamızın tadı ekşidir. 
Mavi turnösol boyası Üzerine dökülün· 
ce boyanın rengini kırmızı yapar. Ma· 
vi tursesul kağıdına damlatılırsa rengi 
ni kızartır. Kırmızı kongo boyasını 

ve bu boya ile boyanmış kSğıtları rr.avİ 
ye değiştirir. Hamizler madenlere le· 

sir eder. Bu esnada idl·ojen J ayrılır 
ve madenle hamızın basit cisdıi bir 
milih tuz husule getirir. Mesela: 

HCl + Na H t NaCI yani tuz. 
HCI asid ldoridYik yahut hamızı klot 

madn·. Eğer onu sodyom "Nıı.,, ma· 
deni üzm·inc dökersek id:-ojen ayrıla· 
rak tebahhur eder ve yerine sodyomla 
klordan mürekkep bir milih husule gc· 
lir ki o da klor sodyom yani bildiğimiz 
tuzdur. 

Dikkat: Maden kaç ittihat kıymeti 
ise hamızın o kac!ar idrojeni yerine 
geçer. Mesela aynı Cl i Fe yani de· 
mirle karşılaştırsak F e iki ittihat kıy
meti olduğundan iki H yerini tutacak· 
tır. HCI da bir tek H olduğundan bir 
zerre demire bedel iki zerre HCI almı· 
ya mecbur kalırız ve dusturu şöyle ~ 
lur: 

HCJ + Fe FeCl J:- H 2 

F e iki zerre HCI daki iki CI ile biı·· 
leşmiş ve iki H açıkta kalmış demek• 
tir. 

Halbuki hamızı kibrit yani H~ S 0 1 

iki H vardır. Binaenaleyh bunun bir 
zerresini bir zerre demirle muamele e• 
deriz ve: 

H2 S01 Fc - Fc S 0 1 H· bu· 
luruz. 

Hamızların bir hassası da esas <Y 

lan cisimlere "aşağıc!a görilecek,, tesir 
ederek bu muamelede milih ve su htı· 
su le getirmeleridiı·. 

Bunda maden esasının terkibindek~ 
idrojen yerine geçer hamızın idrojcn• 
de esasın madeni ye:;ine geçe··, muaıtıe
le şu şekli alır: 

Hamız +. esas - su + milih. 
Nasıl ki esası bir cisim ol:ın Na O 

H cismi "ismi arapça maiyeti sodyo~ 
fransızca hydrate de soudedir,, üzer•• 

0

ne HCl yani asid kloridrik döküldüg~ 
zaman biı-iaraftan klor sodyom yan' 
tuz diğeı· t<ıraftan su husule gdir. 

HCl + Na O H - H2 O NaCI 
.(Bitmedi), 



Amir alın 
arasında 

oğlu esirler 
bulunuyordu 

elırin ln1Jilizlere karşı mütlaf aası
a karar verildikten sonra balıkçı 
aqıkları bile taarruza başlamıştı 
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221 hicri aeneainin zilhicce a· bildirmek. maksadiyle kurenayı Askerler bunları esir aldıktan son· 
.. onuncu aünü -alafranı•ya hazreti ıehriyarinden lsmail Beyi ra zaptettikleri ka11klarma atla· 

. e olundukta 1807 ıenei mi· kend1sine ggönderdi. rak geri döndüler ve etirleri ami· 
·~~.si tubat ruminin evailine Sebastiyani bu nazikane avdet ral zade ile birlikte sarayı hiim:ı• 
k ~eder.:- lnıili~ ~iralle~ ih~rını büyük. bi~ ~biyetle d~ yuna takdim etiler. Sultan Selim 

ort) ile (Smıt) ıki krt :ı ledı. Devletı alıyenın böyle bır bundan fevaklide memnun oldu 
aınbarb ve bet kıt'a kapan ve zamanda Frana:ı ile bomtmuı ve kendilerine kırkar altın ile bi· 
•ırkatuı ve iki kurvet ile hiç te itine ıelmiJordu. Odada rer çelenk hediye etti. 

ela PİtaiJundan kalkıp bi· bir qap, bir JUbrı dolqbldan Bu haber ahali arasında pyi 
~ ~7"Yn nama• sonra birdenbire İsmail Beyin ö- olduğu ZUl&D büyük tenlikler ya· 
a t• Wr 1 •P ••attan nünde durdu, ve aynen fU sözleri pıldı. Bir çok kimseler · 1ayrete 
ed ·-e bol........_ mü· aöyledi: ıeldi. O kadar ki bablrçdara va• 
ıd_.I Marmara deniaine da- - Biyle bet on ıemiye bir pa· nncıya kadar bütün kayıkçılar ka .. 0 

u ar. ...a-1.6.. te ı· ek • k J J . . ,. .. _..u • ım etmek ne dem tır? ıylariyle asi iz donanmUIDJD et· 
ngılız gemilerinin lstanbula Bundan sonra devleti 3liye istik- rafında dolSflllaia, bir pmiden 
ru .. gelmekte oldukları haberi lil ve tamamiyeti mülk ıözünü ne diierine plen kayıkları zapt ve 
dıgı zaman erkim saltanat :yüzle liaana alabilir? Bu donan- etir etmeie baıladılar. 
f olunmaz ıurette duçarı telif da uker yok ki karaya döküp te Gene bir gün Kartal karyesi 
dehtet olarak derhal akti mec· memleketi zaptetsin, yalnız Saray. ıu ~ elli nefer yeniçeri ve iki 
llletveret olunarak ıevahilin burnun:ı miktarı kifi top koyıanız ufak topla Kmalıadaya ıeçerek 

az:ıaı zımnmda icap eden ani harap edebilirsiniz. Onlana 111p gelen lnıilizleri ye ıemileri 
f ~ verildi. Derhal büyük tehlikesi sizden çok ziyadedir. mütemadiyeiı izaç etmele batla • 
~•Yete ıeçilid. lıtanbulun Zira hem ıizni ateıinizden korkar- dığından lnıiliz amiralr iki kıt'a 

tarafı toplar ve askerlerle lar ve hem de ıudan ve rüzıirdan topla 1bir kaç yüz aıkeri karaya 
dı. ve karaya düımekten ı:ıkınırlar • çıkardı • 
~ ~onamasının Bunlar kmdileı:~ GJÜl4.İt olup ta Jki taııaf ars11nda çok tiddetli 
li • _.;ateflnbe dahi aalebe etseler rr oldu. Fallitt 1nliliz 
i lll11 olmakla ıünufu ahali ne yapabilirler?. Nihayet lıtanbu· askerlerinin çokluiu ve topların 
İıi~e dükülüp Marmara lmı bir kaç mahalletini yakıp ıi- yardımı yeniçerileri nıajl6p et• 

'1e llleddi nazarı intiz· . et• derler. lıhnbulda bu kadar ti. ve yavq yavq zirveye doiru 
~-- ilcindiden sonra İngiliz harilder oluyor. Farzediniz ki bu çekildiler. lnailizler kendilerini 
·--:--- Çekmece hizasında kere de bir hüyük yangın vukua takip ettiler. Nihayet tepedeki 

llktam üstü Baruthane a· gelmit olaun. Yanan yerler, ıene manaıbrlara ltic:a etmekten bqka 
telerek adalar önünde yapılabilir, likin namusu devlet çare bulamadılar. Papularm çan-

91aclaz oldu. etUlndan yıkılır iıe sonra yapıla· ları!ll mütemadiyen çahnalarma 
d...-~elimi ban hazretleri in- maz. aldmnıyarsk içeri ıirdiler ve pen-

• .-~n boiazdan Bu •özlerkarııımcla lam:ıil Bey cerelerden •lef ederek filen harbe 
:. lı:ıber aldıiı zaman fev • bir feY deyemedi. Hatti erteti aü· devam ettiler. 
Uıidü. Hele donanmanın dÜ Sebamyani ayni sözleri daha O esnada ıece oldafuDdan mu• 

\Lı.~de demir atması üzeri- müeHir bir sesle OamanlılarıA hare'be durdu. lnıllbler manaatın 
~~ müteessir oldu. Ge • kalıraınanlıklanndan dmı vura· iyice muhasara etmitlercli. Erte
~ saray kadıalarnun rak meclisi meıverette tekr:ırladı- ıi ıünü hepsini etir alabilecekleri-

•e filanları da padif:ıhı iı zaman bir evveliıi sün lnsiliz ni ümt edyorlardı. Fakst ıece ya· 
llliiteheyyiç ecliyonlu. aefİriaiQ tabirine pes diyen uzun mı bç ummadıkları bir hücuma 
Ikın kOrkusu ve heye· 19kalb -acl•mlar hep birden Se- ujradılar. Ancak otuz tane kalan 
aydakilerden az cleiil· butiyaniye Jaak verdiler. Ve lngi· yeniçeri yüzlerce kitilik muhasara 

itte . liz donan._.._ kartı koymağa habm bir hamlede parÇalıysrak 
ij· ~ bu ıırada lıtanbuldaki karar verdiler. Bu karar münadi yardılar ve adanm arkuında ha· 
~ ~İai pür hatmet Babıali.ye ferle tehrin her tarafına ilin edil· zır olan kayıklanna atlıyar:ık sa· 
I.:..._'!! takrir verdi. Bu takrıre di ve bütün lıtanbul halkı yediden bili ıellmete ulqtılar. Bu IDÜca

~er Devlet aliyeye bir yetmiıe kadar Deraeadetin müda· dele lntilizlere yüz nefere malol· 
~ veriyorlar ve donan• faaaı için hazırlanmaja davet edil- muttu. 
· -...-Yonun emaneten ken· di. Dijer taraftan tehrin techizab 

-...... ~- edilmesini, Rusya O esnada N:ıpoleon Bunapartm her gün ceçtilrçe daha fazla te • 
L.~ olunmasım, İngiltere müdafaaya tetvik yolunda Sultan ltemmül ediyordu. Ayni z:ımanda 
1 tecdidini ye N::ıpoleo- Selime gönderdiği bir mektup kaptanı derya Seyit Ali Pqa da 
el....~ sefiri Sebaetiyaıun müdafaa gayretini büsbütün artır- yirmi kıt'a harp ıemiaiyle Betik· 
.-......._. t&rdedilmesini iıtiyor· DUfb. tq önlerinde demirlemifti. Bir 
\J.__ Bütün hu tedbirler alınırken in- an evvel lnıiliz donanma11na hü .. 

lra1'Ukla ve kocaman sa• ıiliz ıefirine de resmen cevabı red cum etmek istiyordu. 
~ mecliıi vükela bu verildi. ln,Uizlerin deniz muharebele • 
--rııae toplandı ve yatsı Bu eınada F enerb:ıliçe- mücla • rinde derılr olan mehareti fevka· 
w:~ sabah namazına b· faa neferabndan bir mu.m bir lldelerine mebni üzerlerine hü· 
~ ettikten sonra lnıil· gün gizlice kartılarındaki Kmah· cum etmek pek muhtıralı ıörün· 

IO lllil;ronluk Osmanlı im· adaya geçtiler ve pmu brdUlar. mekle bu keyfiyet mümaip ıöriiJ.. 
"e -·zum payıtabtı lngilizler bunları ıarmemitlerdi. medi. 

'liad•ctiji irili ufaklı on AJqama doiru her mutat lnailiz J Ve Seyit Ali papnm aöz J&tla· 
e lrartı mukavemet ede- don'lnmaama ait bir kaç ~dal 1 n dökerek yalvarmalanna ebem. 
~· da su almak için adaya ıeldiler. miyet verilmedi. t .. .:_;-;:•1 uıe vardı. Binaen· kı ---L--L- ld 
~ aelirinin tekliflerini Adada sa bir _._.,.,.... 0 u. Sahil o derece clounm!th ki 

·ı· l · b • miktarı telef ve k" . 87-~. \qka çare göre- lngı ız erın ır 1 annıral kat'iyen bit teY tapamı· 
J>ir miktan da .ea_ir olarak yakalan.. Yacağrnı :lnlanııfb. Ayni zaman· 

' ~ii _. Sultan Selim dı. Bu eıirler ıçınde don:ınma •· dada Çanakkale hoi•zının da 
-..ati;raniye nazikane miralinin otlu da bulunuyordu. (Devamı 7 nd •7dada) 

"Benim vücudum ve yüzüm pek 
müsaittir. Ricıa ederim benim tecrübe 

ediniz,, diyen ellilik kadın 
Şimdiye kadar binlerce pze-1 ken oralara dekorlar k.arU 

teci bir sinema ıtüdyoaunu ıez· sahne canlaadml11or. D8lmt- ocla· 
mitler ve sinemalarda ıördüiü· ama ıeçtik. Mukanadsn yapıt.. 
müz filmlerin naaıl çevrilclilini, Dllf yalancı mermer ıübmlai', .. 
dekorlann naaıl huırlandıldarnu, kaplı muraua kapılar, kli'tlan 
artistlerin naaıl poz aldıklarını, JDtılmıı yaldızlı dUftl'lar illiil
n:ıaıl tımarık ıımarık yürüdükleri- te J'liılımıt duruyor. Adeti bir 
ni en ince tafıilitlarına kadar an• mezarlıkta ıeser sihi olayonam.. 
Iatmıılardır. Kem:ıl Necati Bey ~-~t YerİJOI': 

- Bu kapı "Bır milet 11JUU• 
Fakat biç bir ıazeteci ıinema yor , filmindeki mecliai meb111&11 

çekilmediii esnada bir stüdyoyu, ka~ııı idi. Sonra "Leblebici Hor
Piyea OJD&Dmaclılı esnada bir hor ağa filminde F atmanm (F e
sahneyi ıörüp anlatmamııtır. riha Te;fik) yatak odamın b· 

Bunu dütünerek Nit:ıntqmdaki p111 oldu. itte "Karım beni alda• 
ıtüdyoaun kap111nclan içeri air- tın:ı,, filminde ••• 
dim. Her tarafta büyük bir aee
ıizlik •• Ortada hiç kimse ,ok. E
pey yürüdikten IODI'& kart- bir 
kapıcı çıktı: 

- Kimi iıtiyonunuz? 
- Kim oluna •• 
- Nuri kim olursa? 
- Canım içeride kimse yok· 

mu? 
- Rejiaör Kemal Necati Bey 

var. 

- iyi J& itte, beni onun yanma 
ıötür. 

Ve ptürdü. Genç ye çalıfbn 
rejiaör maauımn batında oturmut 
almanca bir film kitabı okuyordu. 
Beni büyük bir naalrıetle brpla
dı. Ve atüdyoyu ıezdirdi. 

Harakebiz Ye kim .. b atfhl,o 
benim üzerimde muharebeyi mii· 
teakip derin bir ıukUta gömülen 
bir hup meydanı binini bıraktı, 
S&ida llmtta, eolcla llmha, t.a~
da limba •• Elha11l her taraf llm· 
ba ... Ve bu imhaları ihtiva eden 
ıenit ve çıplak bir salon. itte ıize 
atüdyonun t:ırifi •• 

- Bütün limbalarmızm mec· 
muu kaç mumdur? 

- 145.000 mum .. Şu kö19yi gö
riiJor musunuz 7 lıte "Söz bir Al
lah bir,, filmindeki yatak oduı 
bura,a lmrulmuttu. Milyon avcı• 
larmdaki küçük ilinlar idarehane 
Iİ de ıuruı idi. 

-Vitrin? 
- Hanıi Titrin? 
- V antilitarlü 'ritrin •• 
- Ha •• O da tam ıurada.. 

Stiitl>Jcla elile aW.diii ,..Jer 
ta•- ....... Flha ~ 

Gidilebilecek 
eğlence yerleri 

SiNEMALAR : 
iPEK: Şeytan kız 

SARAY: Şerlok Holmeı 

MELEK: Kendini apa veren kadın 

ALHAMRA: Bir ıönülde ild anda 
TURK: Altın anyan kızlar 
ASRI ı Ganül tunp. 
SUMER: Suzan banyoda 

ŞIK: Denizaltı cehennemi' 
ŞARK: Hayatı lal 
ALKAZARı Vahti orman eaıwı 
HILALı Beju nJübe 
ALEMDARı O da bir ..-0 ...... 

YILDIZ: Roma •tefler~ 

HALE: (Ualdldar) Roma atqler 
içinde 

MiLLi: Sahte falıife 
KEMAL 8EY: KingkOBI 

FERAH: Hayatı lal 
TANı (Şiflide) Çin geceleri 

Anlıyorum ki atüdyocla ...... 
lif phaiyetlere p. teY ~Do 
tiat delildir. Dekorlu ela .,.. 
teJİ J&PIJOl'lar. Acleta onlar ela 
birer aan'atlrlr ve artiat.. 

Oradan çıktık •• Çe'f'rilen film· 
lerin b:ınyo edildiii, kurutulduju 
ve prova edildiii yerleri pzdik. 
Ben görüp te anlamadıimı teJ:• 
leri aoruyor ve cevaplar alıyor
dum. Nihayet ıözüme lrOPman, 
iiatüvane ıibi bir teY i~ Bana 
hiç bir 19ye benzetemedim.. F • 
toıraf sehpası deaem deiiJ, filma 
zmlbaı desem dejil, pro~ 
sem o da hiç depl. 
dmı: 

- Şu aJ.t ........ ? diye IOI'..... 
- Bilmiyorum. 

- Naııl olur canım? Bu aletler 
hakkında ıizin mallmatmız ol-
mana, llficlyodald etJUUD De ite 
yar~dıtım •İz bihımeaeni• kiili ... 
sin? 

- Fakat ıa.terdilinb tel atiid· 
yop ait delildir. 

-Deiil mi? 
- Hayır •• Fırmm hamur maki· 

nesi midir, nedir? •• 
Birin bu ıtüdyonun eski bir 

fırın olduianu unutmuttam. Bab· 
çeye çıktık. Sat tarafta marda 
eski harflerle koc-man hir yuı: 

"Damlu pınar,, •• Kemal Necati 
Bey anlattı: 

- Bir millet ~ filminin 
IODUDd& huaİ bir ......... mp 
aahDMi yardı. itte oma -.,... 
lmrmuttuk. 

Tam böyle konafUl'ken IWllC 
rejillr a6ntle içeri pidi .. Ben 4li 
bir .. ~ bndiaini t.. 
kip ettim: 

- Neden iceri bw.,.._ il· 
tat? 

- Şu kapıdan siren yüzü boıa· 
lı ellilik kadını ıördiiD mü? 

-Evet •• 
- itte ondan kaçmak için. 
- Ya? •• Peki sebep?. 

- ille artİlt olacap diye tat• 
turmUf .. Benim ....... " ft ,.. 

ZÜID ban:ı pek mtiiıilildr. Rica .... 
rim beni teçrlH ediniz diJe r..r 
ıGD ababtan akpma kadar ha
ralara ıelir, bafl9'ın etini 7er. Yu· 
_,ata, Yaaaf ata!. -1& 

Kapıcı ıeldi. ~ 

- o kadın ... ıeldi. Beni .. 
rana olmadıpı t171enia. 

Yarının blJik rejilarlae ı.. 
beveali ( !) hanımdan 8'klaaacak 
yer anmamna fırat Y•mek isiP 
müaaadeaini alarak ayrıldım. 

~ 

• 



eo. 

• 

Hakiki v•lkaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 
1 15-4-834 Her hakin mahfuzdur Tefrika: s~ı 

G9'•n kı•ımlaran. hullsaaı 
Miltarekcdon eonra Istanbulda A

nadoba Jebfnd.e ye aleyhinde çalıpnla r 
nrdı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
ıalltemıdJ7en çahpyorlarc:h. Leyhte 
~bir crupun içlerine aldık· 
lan l1haml lunindeki cenç Galatada 
.\riyan hanına tercUman diye yerlq
mifti. Park eilenceainde teaadilf et
tili Fatma NUahetle aralannda bir ae
vipe uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
crup ıene bir giln malQm olan yerle
rinde toptarumıtar ve alc:hklan rapor
lan okuyorlardı. 

Okmwı yirmi kilaur npor içinde 
bir taneei Fatma Nilzbeto aitti. Onun 
bir caıuı olduğundan bahsediyordu. 
Bu raporu ehepımiyetli gördüler ve 
tahldlra karar ~er. 

l1hami çocukluğunu tanıc:hğı Fat
ma NiUhetle çok allkadar oluyor ve 
hanen her &ilıı kendis~ :ziyaret edi
yordu. Gene böyle bir günde uzun u
zun konuıtular. Fatma Nil:ıhet hemen 
hemen blltiln ifcıl kuvvetleri Amirleri
ni taıucbpu aöylilyor ve kimse ile a
llkuı olmadılını anlatıyordu. 

Bu ••ilca heyeti umumiyeıile 
k•ndiainde bulunana benziyordu. 
Fakat, ıbunda resim yoktu. 

- Kliıdmı gördüm, dedi. A
ma bu klfıt bana bir §ey söylemi· 
Yor· Soara benim Anadoluyla hiç 
a1•bm yok. itte bir yanh§hk ola
cak .. ~ bir defa da yann gel 
bakalım. Bir defa daha konup· 
lım. 

- Ben ele kaç gündenberi hep 
ıelip ıidiyorum. Senin Anadolu 
ile ali.kan olmasa ıben Bur1&ya si· 
llh k.açırcbjmı ·bunlan 56 ncı fır· 
lla lnamaadw Bekir Sami Beye 

•ndi;ini nereden bileceğim.. O· 
radan ıelirken Mudanyada Halit 
Beyle konuımadın mı? Sana 20 
&in tane lıtanbul hükômeti aley· 
hindeki fetvayı veren Halit 
Bey deiil mi? Bunlan burada da
iıtan, muhtelif yerlere uan sen de
lil miıin? •• Benim Anadolu ile a
llbm olduğuna bütün bu bildik
lerim klfi delil mi? 

Klhya, bu yabancı adamın söy
lediklerinin doinı olmaıma rağ
men ıene: 

- Benim böyle teylerden habe
rim yok.. Bilmiyorum.. Yarm gel 
de ı&rötelim. Hem bizim a~kada§ 
larda !burada olacaklar beraberce 
konuturuz .. dedi. 

Yabancı adam: 
- Pek &li, MD sene hilmit ol

ma .. Banlarclan ne .enin, ne de be· 

Tefrika: no. 5 

nim haberim olıun .. Ben ıene ge· 
lirim .. Arkadatlar 1&at kaçta ıele
cekler? 

- Alqam üıtü burada bulu· 
nurlar. Sen aaat alafranga dörtte 
burada bulun. 

- Hay, hay, Allaha ımıarladdc: .• 
Nihayet anlatabildik. 

- Güle güle .. Yarına.. a 

hmail Efendi çıkıp gittikten 
sonra Şahin Kahya bir müddet 
yalnız kaldı ve dütündü. Bu ada· 
mın günlerdenberi kendisine mu· 
sallat olması elbette botuna delil
di. Şimdiye kadar yaptıklarından 
da bir çok feyİ 'biliyordu. Anad~ 
ludan gönderilmemit ol1&ydı, za· 
brtanm, bu adamm ıbildirdiii ma• 

lumatla şimdiye kadar kendiıini 
çoktan tevkif ebne.i lazım ıelirdi. 
Kim kime idi. Hiç bir teY bilme
dikleri halde tevkif ebnit olaalar· 
dı da ne icap ederdi; hatti öldü• 
rülıeydi bile ••. 

Şahin Ki.hya, bu zatm on, on 
be§ gündenberi musallat olu§un• 
dan arkada§larına bahıetmemit
ti. Şimdi nerdeyae Nur ve kayma· 
kam Muılihittin Beyler de gelecek 
lerdi. Onlara bundan bahsetmek 
ve fikirlerini almak doğru olacak· 
tı. 

Filhakika: Nur ve Mmlihittin 
Beyler az sonra birbirinden onar 
dakika f uıla ile gelmiılerdi. Doğ· 
ruca kahvenin üıtündeki ara ııra 
ioplandıkları odaya çıktılar. Şa
hin Kahya da kendilerini takip 
etti. 

Söze Şahin bqladı: 
- Mualih Bey. Kaç gündür ıi· 

ze bir §eyden bahaedecektim. Lü· 
zum görmemi§tim. Fakat adanını 
nranndan kurtulamadım. Yann 
saat 4 te geleccm .• 

- Kim bu? •. 
- lamail isminde biri. Bana 

Anadoludan geldiiini, beraber 
çalııacağmı ıöyledi. Aldmt etme
dim. Şimdiye !kadar yaptıimı bir 
çok vak'alardan bahsetti. Anado
lunun f .ılyanı itimat bir adamı ol
duğuna aair kağıt göıterdi; ama, 
pek dikkatli bakamadım. 

- Bari açılmaıdm y~., Kihya? 
- Ha,"Jr. Fakat hl· ıün ıene 

geldi. Siz ·nle de konutmak üzere 
yarm için çağırdım. Gelecek.. Bir 

de siz görün ve konutun .• 
\ . 

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
naklll : < va - na ) 

G~en kı•ımlar1n hullaaaı 
Bi rBalkan lthrinde, İnink ıerefi

nt, blıim sefaret tanfından balo verill
yoı. Buraya, bütün Balkan milletleri
nin murahhaılan n diğer ecnebiler 
da.etli. .. Oen9 Tilrk diplomatı Muhsin 
Rqlt, ınll1t mücadelede ••bitlik eder
ktn, nipnlıaı Feıihaun Erci Behyadis 
ilminde bir Yunan zabiti tarafından 

mah•edildlfinl c8rmilf, Ferihanm me
zan U..rlne ''lntikammıİ unutma., di-
19 kuclmnıttır. Demin odaamdı, bu 
ıauarm foto'crafına bıktlfı ıırada, a· 
PIJda. mtltarektyi ve itrali hatırlatan 
IBlıtlar 9' 1e1•er ytıbellyor ve Muh
ıin buht'lll ı~iriyor. Şimdi, baloda, 
ild ecnetıl Mubıine bakıp konuşurken, 

diplomatın emirberi Muammer çavuı 

onlan gizlice dinliyor: Sillh fabribla
rmın mümessili Ert of Sad ile ecnebi 
gazeteci Gal, baloda bulunan Erci 
Behyadiıı aleyhine Muhııini kııkırtmalc 
üzere kavilleşiyorlar l 

Muammer çavuı, efendiıinin ku 
lağına eğilerek dedi ki: 

- Beyüm!.~ Dikkat et ••• 
- Ne var? 
- Ne olacak? Demin, bu heriflerin 

konuımalanru dinledim ... 
-E? 
- Aman, bunlann kötü niyetleri 

var ..• 
Biran yutkundu. Dilinin ucundaki

ni ıöyliyemedi: 
.,_ Senin can düımamn olan a· 

dam, hani ıu öldürmeye ahtlı aldufun 

HABER - Aktam Po•ta•ı 15 nısan 1934 
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o Karadeniz Korsanları o 
Müellifi: ishak FERDi 

Ge~en kıaımlar1n hulasası l dı. l içine çökmü§tü. Fakat, ikiıioi# · 
Esirci 'Ali Baba, Kafkas yadan getir- Belediye daireıinin önünden.. ıırtında kaim kaputlar vardı. 

diği bir ıilrü kızdan, Süleyman pataya, dükanları kapannuı büyük çarıı· ten içkiden morarmıı sur~tl j 
birini bile beğendirememitti. Fakat pe- dan geçerek, epeyce yürüdükten dan alet aaçılıyordu. Bah9'l 
§inen aldığt bin altma mukabil, Kaf- ı· · 
kasya valisinin ptoaundaki mutena çer- sonra va ının ptosuna varmıtlar· yatağının bat ucunda duran 

kea dilberini kaçıracağım vaadetmiJ- dı. mu yaktı .. Odanın içi gö .. 
tir. Zaman, Sultan Mecit samanıdır. Petroviç konuıabiliyordu. Fa· Ve kapıyı kapıyarak birer İ 
(Eıir ticareti) Avrupada yapılan bir kat, dizleri dolanıyor, kendi ken· leye çöktüler. 
kongrede menedilmiıtir. Fakat esirci dine yürüyemiyordu. Ali baba bir Petroviç çok fen ve ko 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu kı- kas defa: bir adamdı. 
m, birçok diğer kızlarla birlikte Ruı-
yadaıı Iatanbula kaçıracak.. Ancak bir - Bir arabaya binelim, Petro- - Seninle tanıfbğl1!ı 
korku11u var: Çar Nikola... viç !.. beri içimde garip bir ıevinÇ 

Ali Baba, Kumkapıdaki maluenin- Dediyse de valinin bahçıvanı lamailof ! Güya sen, elini 1 
deki saklı eııir kulan hadım bir deli- razı olmamı§b. la uzatıp ta benim kızımı bit 
kanlıya bı:aktıktan :ıonra Kafkaayaya Şatoya yaklatmıtlardı.. getirecekmi§sin gibi ıevini 
gidiyor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok ıenç-

Petroviç: Seni görmediğim geceler, 
keıı, Eairci Ali Babanın hıyanetine uğ- - Geldik .. dedi. Ben artık oda· hanede yalnız kalıyorum 'f• 
ramıgtır. Genç, bundan intikam alma- ma aidebilirim. Fakat, ıeni bura· nerken içimi derin •bir hüziilt 
yı dilfUnüyor. dan kolay kolay brrakmıyacağım. byor. Acaba günün ıbirinde 

Ali baba bu hi.dieeden aonra, Haydi yürü. rucuğuma kavutabilir miyid 
Petroviçin, kızma çok dütkün ol· Ali baba çekindi: ıin? 
dulunu anlamıftı •• Meyhanede bu· - Nereye?.. Petroviç bu sırada dıvar 
luttukça, lifı kızma tema• ettir· - Odama. Sana bir votka ik· lı duran yağlı boya bir 
memeie dikkat ediyordu. · ram edeceiim. göıtererek: 

Petroviç bir Mqam lüzumun· - Aman Petroviç, beni bırak.. - işte kızımın reımi .. 
dan fazla aarho, olmuıtu. Meyha• Gideyim. Biriıi görür de.. güzel değil mi? 
neden çıkarken: - Kimıe ıörmez. Arka kapı- Ali baba dikkatle baktı: 

- hmailof, dedi, beni bu ıece dan bahçeye gireceğiz. Benim o- - Çok güzel .. ln§allah b 
odama kadar ıötür. Yollarda yı· elam bahçenin ayrı bir köteainde. olur kavuıurıun, Petroviç ! 
lalı:p kalıraam i! valiye akaeder.. Ve 10nra gülerek ilave etti: Bahçıvan içini çekerek, 
Beni tatodan kovarlar. - Biz, buradaki kötklerin bah· nın !kenarında duran bir 

Ali baba bahçıvanmu koluna çıvanlan, birbirimizin odalarına uzattı: 
girmi§ti •• Yavq yavq yürüyorlar- daima gider geliriz. Kimse karıt· - Bu votkayı Tifliıte 

maz.. mazım, lımailof ! Bu bana 
- Çağmnamalıydm kahya .. Bir kaç dakika aonra Tiflia va· gadan hediye geldi. Oğlum 

Kim bilir kimin ne.idi?. liıinin tatoıuna varmı§lardı. zabittir. 

Nur Bey illTe etti: Ali babanm yüreği çarpmıyor iki büyük kadeh dold~ 

- Evet kimibilir kimin nesi· 
dir ! Tanımadığm adamı arayıp a.

rqtırmadan aramıza almak pek 
akıl kin delildir. 

delildi. Fakat, bu tehlikeli doıt· - iç bak .. Ne güzel. 
luk onu hedefine yaklqtırdıiı içtiler. 
için, heyec•nmı aial-...ie .çalqı. Ali baba: 
yor ve seviniyordu. - Çok nefis .• 

Kibya: Bahçe kapııı önünde dunnuf• Diye mmldandı. 

- Doiru, dedi .• Fakat on-ğu-;: lardı. Petroviç dıvarda asılı bf1 
clenberi, Ankaraya böyle hir adam Petroviç cebinden bir anahtar zabit tablosu göıterdi: 
ıönderilip gönderilmediiini aor • çıkardı .• Büyük kapıyı açb •• içeri· · - Bu da oğlumun reını' 
mak için fmat kolladmı. lıtan· ye girdiler.. Çakıl tat döteli la· kiıinden de uzak kaldmı. 
bulla muhaberenin tamamen ke- ta ibir yoldan sonra ağaçların ara• mun yüzünü bet ıenedir 
eilmİ§ olmuı bunu imklnıızlat· ıma dalmıtlardı. Petroviç: yorum. 
tırdı. Çaimnak ve beraberce ada· - itte, dedi. Şu limonluiun - Oğlunu bu tarafa getİ 
mı IOrlUJ.& çekmeyi münaıip gör- yanmdaki küçük merdivenli kulu· mümkün olmadı mı? 
dfun. be ·benim odamdır. 

- Herhalde tehlikeli bir it... Hava aydınlıktı.. Bahçenin 
Biz, burada kendi itimizi, ancak muntazam tarhları, çiçekli yollar 
kendimiz görecek bir vaziyette ~ükemmel seçiliyordu. Şatonun 
bulunuyoruz. arka lcıımı bahçeye bakıyordu. 

Bir de tetkikat ve tahkikatla Bu k111mlarda kadınlar yatıyor
vakit ıeçirmek mecburiyetinde du. 
kalnıamalıyız. Petroviç cebinden bir küçük a. • 

Şahin Kihya ıayet babayani nahtar daha çıkardı.. Odumm 
bir taYJrla: kapııını açb. Hava mJ1tedil olma• 

(Denml ,...., ıma raiınen gece serinliği oclanm 

ya 
Diyemedi •• 
Zira, korkuyordu: Ni...Wamm fe

Wcetine aehebiyet veren eabık Yunan 
zabitini ıörünce, efendisinin fevri bir 
hareketle taıkmhk yapacağmdan emin· 
di. 

Gerp, Muluin Rqit, frak ,iydiii 
~ iberine tabaacumı almemııtL 
Fakat, buna raimen. bir ka•sa, bir 
bolu.- kOpabilirdi. Ve maa•llU., 
böyle bir teY oluna, bunun ıiyaseten 
ne minaya ıeleceiini, Muammer ça
Wf, çanklr erlclnı harp olduiu i~in, 
farkediyordu. 

Yansına körükle silmek, baruta biz 
zat kibrit çakmak iateımdiii için, frenk 
lerin ne kötü niyet taıı<-~lannı açık· 
tan açıia söylemek cesaretini gölte• 
nmecli. 

"- Erci Bebyadiı burada!,, der 
demez, ya maızallali, Muhsin Raıit: 

"- Hani? Gösler ••• Nerede?,, di
ye fırdônmiye batlar1&? ••• 

O zaman, Muaıaaaer çavuı feli
ketin önüne nasıl Seçerdi? ... Efendisi, 
ölen ni,.alııUU ve felaketi bqmdan 
ıonana kadar ;hsar tclea Erdyi unqt. 
mamıttr• Ba ıııetel•:t'e brp ne der.c:e 
ha1111 oldujun\I daha demin iıpat et-
rnemlt raiydi ..• 

- Ne ıibi kötü niyet?.,.. 
- Şey ••• 
-Ne? 
- Yani ıey . . . Bu demin seninle 

konuıan adam, ıilü fabrilralamtlJ\ mü
meaıili •.• 

- Sonra? .•• 
- Onun arkadap da ecnebi ıaze· 

teci .•. 
- Daha batka? ... 
- Resim çıkarhyor ..• 
- Çıkartır a . . . Burası muharebe 

meydanındaki memnu nuntaka defil ... 
Baıka bir IÖyliyeceğin var mı? 

Muammer, Erci Behyadiı mesele
ıini aöy)İyemediii için, yutkundu, 
yutkundu: 

-Yok beyüm ... 
- Hay anclanllı bay ... Demek bü-

tün dinlecliiin ıniibim muhavere buy
du ha? ... Aptal Mn de ... itine ıit ... 

Muammer, süklüm püklüm uzak· 
laıb. 

Acaba, felaketin önüne geçemiye
cek ıniydi? .. 

Mumafih, dütünüryordu b, Erci 
Behyadiain burada bulundujunu haber 
vvmemekle akıllıca hareket etmiı ol· 

- Volga valisi oğlumu 
viyor. Oğlum çok cesur bir 
tir .. Volgada kaçakçılan t 
mekte büyük muvaff akıyetl 
temıiıtir. Şimdi Karadenizd• 
sanlık yapan ve çara iıyan 
me§hur (Ştanka) nın ka 
de Volgada oğlum yakaladı" 

- O da Volgada k 
yapıyordu? 

u na ü edıyor u .. 
çok uabiydi, çok ... 

Muammer bir köıeye çekildi
Bu ıırada, milli oyunlar bat 
ilk önce Yucoılavlardan 

kekli ve köylü kıyafetleri siyi 
ırup ortaya çıktı. 

"Musiki insanda habralar 
nr!,. derler ... Ne doğru.. Bıı • JI 

havalar, söylenen fl!"kılar, MuJP""ı 
tidin akbna, çocukluğunun tatlJ 
rini ıetirdi. Diplomat, bunbl', 
sene evvel, zabit olan babaıile ~ 
Rumelinin gezmedik, dolatına 
ıeıini mi bıraknu~tı? O ~ 
köylerine de inerlerdi. Iıte bu 
n, köylüler, onlann ıerefine o 
bu tarlaları ıöylerdı. 

fakat, baharatlı yemekl" 
Muhıinde, hem tatlı, hem acı 
uyanıyordu. Zira, aynı bet~~ 
beden hareketleri, Balkan h;
onlann ric'atine tempo tutnıutlf' 

Dalıın dalgın bunları diİ~ 
ve numaralan seyrederken, kol 
fifçe bir el tuttu. Muhıin RaJiC 
rek baktı. Gene deminki dl 

Yani, Ert ol Sad... ,,J 
Silah fabrikala;ının mÜlll 

lümıiyerck dedi ki: 
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• 
çıngene kızı 

-Bat tanb 1 lad -~ -Bat tarafı 1 inci aaytact.-
yaprak güreş takımımız yi fazl~.1 ~~l1~!~!!!ır -Bat tarafı ı lncl eayfacıa.- km 

li olurdu. Halbuki auk suratlar Edremitte vakit geç olmasına 
-t1at tarafı 6 tncı aaytU-

\•e çatık kqlarla yapılan münaka- rağmen halk, caddeleri doldu 
§alar etrafa bir hırıür, bir maraza ruyor, candan gelen meserret 
kokuıu saçıyordu. avazeleri etrafr inletiyor, kalp-

aür'atle tahkim edilmekte oldu
ğunu her nasdn. haber almııtı Bir 
müddet daha Marmarada kaldığı 

Bu ıayialarm meydana çı aıı Y a!ar sayı hesabile Bürhana ga· 
üzerine bir çok iza heyeti idareye 

lip. müracaat ederek Maliye Veki.le· 72 Kiloda: 
Nuri ve Ahmet idman mahiyetin tine bu bapta bazı .temennilerin 

Konuıubn lisa.ıı yarı Türkçe leri heyecanla taşan Edremit 
Yarı da toc:lice fyani çingenece) ı halJo büyük misafiri karşdıyor-
İdi. Birahane sahibi Hacı Muhid- lardı. 
di~ Efendi ıatkrn f&§kın o&tada Şehirde muhtelif taklar ya-
dolatıyor, garson Muizde boyuna ı pılmış, binalar elektrikle do-
ına.aalara nkı ve meı;e b.fıyordu. nablmıştır. 
İçeridekilerin hararetli münaka- Reisicümhur Hazretleri, ev 
şalarına dıtarıdan i§tirak eden vela belediye dairesine teşrif 
lradınJardan biri bir aralık ellerini ettiler, biraz sonra ikametle-
ba§ına vurarak baiırdı: rine tahsis edilen binaya geldi-

- Sov !. Sov !. Sov.. (AUahım, ler. lBinanm önünde halkın 
alla.hım, allahım!.). coşkun tezahüratı uzun müddet 

- Soto kerelos !. Soto kereloı ! devam etti. Akşam yeme~ as-
( Allah tan gelene amenna). keri mahfelde yenildi. 

Ve binı; sonra mesele anla- Çanakkele, 14 (A.A.) - Dün 
~ıldı. Bahar dolayııiyle kale dışa• geceyi Edremitte geçiren Reisi 
rıaır..a ;;üçmiq ve ?-dırlarını o ci- cümhur Hazretleri bugün saat 
'arda kur.mut olan göçebe kıpti· 10 da oradqn hareket etmiş 
lcrden Selim ağa iıminde birinin ler Ayvalık ve Ezineye uğnya
oğlu komşu çadırlardan birinde o· rak saat 19 da Çanakkaleyi 
turan Necibe iıminde genç ve ıü· te§rif buyurmuşlardır. Civarda
zel bir kızı lcaçıl'lllıf. Şimdi nbah ki ve hatta uzak mesafelerdeki 
aç kamına hacının Sevim meyha· bütün köyler halkı çocuklariy-
~~a;nde hu mesele lllünakqa edi· le beraber kamilen yollara ine-

takdirde oradan dıtarı çıkamıya • 
cağını ve içeride esir edileceğini 
anladı. 

Binaen!.leyh daha fazla durma· 
nın hiç bir faydası beklemeği doğ· 
ru bulmadı. Hemen demir aldı. 
İstanbul önünde bir &fağı, bir yu· 
karı volta vurduktan sonra sahil· 
den duyulan meıerret ivazeleri a· 
raınnda Çanakkalenin yolunu tut• 
tu. 

İnıiliz donnaması Çanakkale 
ye vardığı zaman orası bir hayli 
tahkim edilmitti. . Bunun netice· 
si olarak boğ:ızdan geçerken iki 
fikateyni kaybettiler. Gemiler bo
ğazın meçhul derinliklerinde kay· 
bolurken diğerleri de yaralarını 
bir an evel tamir edebilmek için 
Bozcaada yolunu tutmutlardı 

GözlüklU adam 

Takas suistimali 
lıyordu. Kız tarafı: rek muhtelif ~erlerde bayrak 

- İlle kızımız da kızrnıız ! . larla ve yeşilliklerle süslü bir- kadar bulunan kim&elerle tüccar· 
Diye ayak diriyor, oilan tara· çok taklar yapmışlar ve çok lar hakkında bir karar verilecek· 

(Bqtaratı ı lncn sayıfada) 

fı İae: 
coşkun tezahüratta !bulunmuş-

- Bir it ki oldu, merak etmeğe lardır. Ayvacıktaki tezahürat 
gelmez. Ne y:ıpahm, arada sevda fevkalade oldu. Gazi Hazret-
vu, ıevda ! Oğlana da yazık, o da leri otomobillerind inip hal-
alfahın kulu! diye ç1rpıruyorlardı. kı selamladılar. Ezine halkı 

- Allahrn kulu ise Allah deme· şehirlerini çok güzel donatmış 
ıniş ona ki gelesin, kaçıra.m bizim lar istikbal için şchıin haricinı 
körpece kızımızı.. · {itap etmişlerdir. Reisicüınhu.. 

- Dememti amma, koymuf o Hazretleri otomobilden inerek u
'leti ya oğlancağızın içerisine!.. zun müddet yaya yüıüdüler. Neşe 

- Biz bilmeyiz fazla laf!.. ve heyecan içinde bulunan halkın ~· . 
·~itteriz kınınızı! hatırlanru so'.rdular. 
.._ liyi be ama, kızınızın ıönül- Büyu"'k bir alkış tufanı içinde o-

ti.iğij vardı oilanda!.. tomobilleıine binerek yollarına de-

tir. 

Meselenin mahkemeye intikal 
edeceği muhakak görülmektedir. 

Diğer taraftan aldığımız malu· 
mata göre, takas •uiistimali ile a• 
lakadar ıbir musevi komisyoncu 
da memleketimiz hudutlarından 
harice çıkmı§tır. Bu komisyoncu 
Avrupaya ticaret kastiyle gidiyo• 
rum diye çıkmıı, bir daha dönme· 
mittir. 

Bir müddet evvel de Vehbi Ce· 
mil Hariri isminde bir kereate tile· 
carı da Suriyeye kaçmıttır. 

Meraş fırka reisi 
Ankara, 14 (Hususi) - Cüm· 

huriyet Halk Frrkası Mar:ı, idare 
heyeti reisi Halit Bey Ankaraya 

- Bakmayın •İz ona, niçin de- vam ettiler. Çanakkalede yapılan 
~it, aıenıur kelamdır: Kızı hıra· istikbal merasimi pek azametli i -: 
ıraan kendi baıına ya davulcuya di. Vilayet memurini, mektepler, 

Varırnııı, ya zurnacıya! izciJer, sporcular ve kadın erkek 
h Bu söz üzerine meyhane ıahibı bütün halk burada da şehrin hari
e.cı ile garıonlar ve kapının önü- cine çıkarnu~lardrr. Gazi Hazret -

ile hirikmit olan ıeyirciler kahka- leri hizalanna gelince bu azim 

h,y, •alıverdiler.. l<ütıe yerlerinden oynadı. • Ziraat Mektebi mezunuyum. Az 
Nihayet pazarlık baktladı: Kalplerdeki sevgi duyguları 

geldi. 

. - Kız kalsın ıbizde, ne verelim taştr, "yaşa" sadaları etrafı inlet· 
81

ıe . meğe başladı. Gazi Hazretleıi 
- Ne mi vereıiniz?. Biziın kızı- halkın önünden yaya olarak geçti

~:ıın deieri çoktur, siz veremez- ler. Hepsine hatırlarını sorarak il • 
'tıiı ! tifat buyurduktan sonra otomobil -

......... Hele iıte...-in bir keret siz!. lerine binerek ikametlerine tahsis 
. l ' ......_ Biz isteriz iki betlik a tm.. kılınan Vali konağını teşrif ettiler. 

' • • ' c:! .... h ' Az istersiniz, daha ısteyın.. ye ir bqtan başa donanmıştır. 
' Verin siz de görelim!. Her taraf şenlik içindedir. 

. ......._ Ne verelim biz, ıi2 böyle de- Reiıicümhur Hazretleri bugün 

bir ücretle her itte ç.alıtırım . 

Şehremaneti Sultan Mahmut 
türbesi civarı 206 No. dükkanda 

Osman Tevfik 

ZA Yt - liman dairainden al· 
mıı olduğum reiılik ıehadetname 
mi ve gemici cüzdanımı kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan eıkisi· 
nin hükmü yoktur. 

tırıce ı .. de bazı kıtutı tef tiı ettiler ve te • 
......... Verin de 11kılmayın?.. . . aadüf ettiıkleı-i bazı kıt'aların tatbi· -, 

~-~~erelim biz de yirmı beı katında bulundular. _ ,... HABER 
Molla Ahmet oğlu hmail (2242) 

k - Ya! Ya! .. Yirmi bet kiiıda Sulukuleden bir de çalgı!. 
Akşam Postası 

L 
1•r1.ıc mı alırıınız?. Nerede bu - Yok, çalsı kaI.ın düiün gü-

ıuolhak?. nüne! Bu ıünlük bu kadar yeter!. idarehanesi: 
- -ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi -.. Otuı; olıun!. Artık asık ıuratlar, çatık ka~lar 
.._ liele, hele!.. Y&tıfmıf, yüzlere net' e aelmiıti. 
-.. Otuz iki buçuk olıun!. Biru ıonra beti bir yerdeyi boz· 
Der-ken bu aralık, Beyoilundan duran delikanlı aeldi, Bunun kırk 

~riba.ıı, yeni tabiriyle kihya Ah· lirası kızın anaıına teslim edilir· 
illet Bey 1 ld" her iki tarafın ken ihtiyann biri kız ana11 ile oğ· ar e ı. ve .• l :a_ 

ltı'la, ıi · b' üddet te muna· an 1oabuını elele tututturdu ve 
k, np ır m 'k h 'k· il k 
t ' ' •e nıüzalcereyi 0 idare etti • er ı ııinin de kolarınr ıa ıyara 
be,ra IOııra iti kırk liraya tatlıya baiırdı: 

11
- ' l ba• - Varm hayırını ıörün ! Varın b "4lClı, Ondan 10nra ot an j 

!".~· c-="hinden Hr beti birlik altın hayırını görün! 
l "ll'l ttı: -Olsun hayır, olsun hayırlı! ı> delikanlmın birine uza k 

... V de İt bitmit, cemaat keyifli eyifli 
!u· ~ .•r, ait haydi Yenicamie da'ğılırken Hacı Muhiddin de on-

r ı~·alclat, a~tir ! lar tenbih ediyordu: ır .. -e •kanlı be•ibir yerdeyi alıp 
"il\ 3' - Haydi güzel güze! çadll'la • ~ı' V1a;a atladı. Artm91Ddan ra· ld · ı 
·•r ,_ rınıza gidin, yo a tampır e§nne-~ı@lcnJi• 
......... ~ • a y!n ha!. (sululuk etmeyin). 

;>iyt, ( by m.u'llara biı er kup J' Se•ıyar Haberci 
......... ta}.,) do.ha! 

---·--Telll'llf Adresi: !STANBUL HABER 
Telefon Yazı: 2887% idare: 243'70 

ABO"E ŞERAiTi 
1 S 6 12 ayhk 

Tllrklyc: 90 260 C80 8'70 KJ'f. 
Er.nebi: ıso S'715 '700 1%00 

ILArt TARiFESi 
Ticaret UAıılarmın aatırı U,60 

Reamt UA.nlar 10 kul'llftur. 

Sahibi: HASAN RASİM 
Ne•riyat müdürü M. Gayur 

Baaııclıfı yer: (VAKJT) Matbaaıı ,_ ____________________ ___ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • • · • • • • • 

de 20 dakika çalrımıtlardır. yapılma11 için bir içtima akdini 
Bu neticelere nazaran Romaya iıtedi. 

k Bunun üzerine Salı s\inü top· gidecek güret ta rmımız töyle teı 
kil edileceği hemen muhakkak lanmıya karar verdik. Eğer bu f&· 

yıalar tahakkuk ederse bilha11a gibidir. 
Filiz; (Bu siklet bugün belli 0 • mektebi yeni bitirip yeni hayata 

atılan diıçiler çok ıaraılacaktrr. lacaktır). 
f S Ne de olsa daha henüz tanmma· En hafif: Y &§ar - Hafi : a· 

mıı niıbeten tecrübeıiz bir dit ta· 
ım. k bibinin senede dört be§ yüz lira Yarı orta: Nuri - Orta: Büyü 

kazanç vermeıi kendiıi için çok Mustafa. 
Yan aiır: (Henüz belli değil· ağırdır. 

dir, Belki bu siklette adanı götü· - Cemiyetin baıka ne gibi fa· 
rülmiyecektir). aliyetleri var? 

Ağır: Çoban Mehmet, - Cemiyet her ayın on betinde 
ilmi topl~ntılar yapar. Nitekim ya Güreş takımımız Per!embe gü-

nü buradan hareket edecektir. rın da saat altıda cemiyetin mer· 
Evvelce de yazdığımız gibi, bu kezinde toplanarak mutat Niaan 

seçme müsabakalarında ıalibiyet içtimaını yapmıt olacağız. yarın
mağlubiyet nazarı itibara alınma- ki celsede Mehmet Rıza Beyin a· 
mıf yalnız milli takımda en iyi kıl diılerinin çıkartılmasına dair 
müıabaka yapacak elemanların çok ıayanı dikkat bir tecrübesi, 
müsabaka kabiliyetlerinin f ede- Ruhi Vamık Beyin ağızdaki sabit 
rasyonca anlqılmatı için hu mü· köprülerin oturtulmaıı hakkında 
aabakalar yapılmıttır. bir tetebhüü bir de diğer bir ar· 

Bazı gazetelerin yazdıklarının kadatımızın profesör Rua' dan 
tamamen aksine, bu itleri, herhal- mülhem olarak hazırladıiı Piyore 
de bu netriyatları yapanlardan, hakkında bir etüdü var. 
çok daha iyi bilen ve anlı yan fede- Bu konf er:.nslar aylık mecmu· 
raıyonun bu tekilde hareket etme· ada huliaaten netrolunur. 
ıi hiç f üphe yok en doğru bir itti. - Son zamanlarda mektepde· 

Çünkü burada, seçmelerde müoa ki çocukların diıleri muayene ol
sabaka ikazanan birisi belki de Ro mutlu ne netice alındı? 

_'Çok fena .. Benim yaptığım mada beynelmilel bir temasa itti· 
ıtatiıtiklere nazaran yüz çocurak edecek kabiliyet ve tecrübede 1 

gw un 90 nmda. dit çürüklüğüne, 60 olmıyabilirdi. 

yalnız bizim güreş federasyo • mda diı ve çene gayri tabiiliğine 

nundan bir tek temennimiz var· ve 60 ında hıfzıasıfihaya ademi ri· 
ayete te&adüf ettim. ,Pu rakamlar d~. hh 

O da, ihtimal ıbuıün Nuriden bir memleketin çocuk hıfz1111 a· 
iyi olmasa bile, iıtikbalin en mü- sr için cidden :korkunç tehlikeler· 
kemmel süretçiıi olacağına emin dir. Bu hususta vakit kaybetme
bulunduğmuz Demirin de, bu ıe· den mücadeleye bqlamahdır. 
yahatten mahrum edilmemesi, hiç - Hangi milletlerin diıleri 
olmazsa ihtiyat olarak bu müaa- sağlam ve hangilerinin çürüktür? 
bakaya iıtirak ettirilmesidir. - Umumiyetle §İmal adamla
==============:==:=;ı rınrn, İngiliz, Alman, .lskandinav· 
Vapurculuk şirketi timali Rusya ve Sibiryalıların 

ditleri çürük, hattı istiva civarı, 
yenİ Vapur alıyor Cenubi ltalya, Yunanistan Türki· 

<61\t ~ı&fı 1 ıııcı .. ,ı.tamı:ıda) ye orta ve hattı istivanın cenup ta

mak mecburiyetinde kalmıftır. 
Bu vapurun ismi Donenikadrr. 

1913 senesine İrıfa edilmittir ve 
halen İngiltere ile cenubi Ameri· 
ka arasında ıeferler yapmaktadır. 
Hacmi 4856 ton olup boyu 350, 
geniıliği 50, derinliği 31,S k:ıdem· 
dir. 

Birinci mevkiinde 100, ikin· 
ci meviinde 66 yatak vardır. Ka· 
maralarda akar su, müteaddit 
banyo, vantilatör bulunmaktadır. 

Vapurun lüks ve dömilükı ka· 
mar:lları, yemek salonu, sigara sa· 
lonu, muzik salonu, kıtlık bahçesi 
de mevcutur. 

Ayni zamanda vapurun çift 
vinçli dört ambarı, bat ve kıç am
barları ve çok ağır yükler için hu• 
suıi tertibatı da bulunmaktadır. 

V :ıpurun telsizi ve radyoau da 
mevcut olup sür'ati on dört mil· 
dir. 

raflarında bilhassa zencilerin çok 
sağlamdır. Bunu ırk itibarile de 
ayırmak mümkündür. Siyah ırkın 
ditleri fevkalade sağlamdır. Son· 
ra beyaz ırk gelir. Ondan IOnra 
da kırmızı ırk. En kuvvetsiz dit
lere malik ırk ıarı ır:ktır. Mesela 
Çinlilerin. Sonra nisbete.n erkek
lerin ditleri kadınlannkınden da· 
ha ıağlam olur. Yan ditler ön di!· 
lerde!;n daha fazla çürür. Hatta 
ilkönce ön alt ditlerin çürümeğe 

batlaması f evkalide ender olarak 
tesadüf edilen bir hadisedir. 

- Bir sual üstat. Hiç zenci diti 
tedavi ettiniz mi? 

- Maalesef bir defa oldu. Bir 
zencının ditini dolduracaktım. 
Dit i oymak için aleti ağzına sok
tum, dite tem.as ettirdim. Birden· 
bire çat diye bir seı duyuldu. Bir 
de ne göreyim. Bizim ilet kırıl· 
mrf. 

lzmir ve Trabzon hatlarında it· r.;:_;; ••• 1-
Jetilmeıi kararlqbrılan bu vapu• Y"'~ 
run iımini lktısat Vekili Celil Bey -Ba~ =..,. a tıncü 1ayfa4a-

koyacaktrr. garp emperyalizminin cihanı isti· 
Bugün aldığımız malumata gö· la hırsına, ilk darbeyi indiren, 

re Vapurculuk f İrketi M lrsilya- garp alemine bir de fark alemi ol· 
dan da, daha uf ak hacimde bir duğunu ilk ihtar eden demir ira· 
vapur satın almııtır. Daha ismi deyi de ayni zamanda onlar tem· 
belli olmıy:ın bu vapur da yakın- sil etmiılerdir. Otların ve aıalebe 
da }imanımıza gelecektir. Diğer çaldıkları "Çutima,, nın iımi As· 
taraftan buna mukabil ıirketin üç 1 ya milletlerinin tarihinde altın 
vapuru da satıhia cıkarıla cıkarı· harflerle yazılaa sezadır .. 
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Hasan özlü unları 

1 
Pirinç .. .. 

ozu 
Patates 

.. .. ,,.... ozu 
Nişasta ozu 
Arpa ozu 
Beyazmısır özü 
Bezelye 

.. .. 
ozu 

Yulaf ozu 
Mercimek ozu 
irmik ozu 
Çavdar 

.. .. 
ozu 

-Unhrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bık-

tırmıyarak değiıtire · değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, tom
bul olurlnr. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle
nir, ish:ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adalata, gra
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLÜ UNLARlLE YAPILAN 

MAHALLEBt ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sa
kınınız. 

HASAN Mt~RKASINA DiKKAT 

A vrupanın En Meşhur Mugannisi 

JOSEPH 
SCHMiDT 

mün~asiren 

D 
Plaklarında okur. 

Son şarkılarını dinleyiniz. 15388 

~rı11111ııııııı11ın111111ıınııııın1111ııııııınııııııı11111111ııııı1111~ıtıııMlllllllll!ttıttt1MfllDlltt1111mlflllH"'''''ııtnlflHllll1tumı111ııııı111tMıımıl 
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HABER - Akfam Postas• 

BOY UZATMA Metodumla 45 
yaıına kadar herkes 8- 12 santim 
uzayabilir. (Pangaltı P. K. 16 Ha
lil) adreıine 75 Kr. posta havalesi 

verniz. Metot sür'atle adresinize 
gönderilir. (2169) 

istif ad eli ilan 
Çenberlitaf Karaba-ba sokağı 

12 numaralı iki kısma ayrılabilen 

büyük konak kiralıktır. Panıiyona 
veya baıka müesses.ata elveriılidir. 

Öğleden evvel içindekilere müra· 
caat. (2196) 

DOKTOR 

Nişan yan 
Hastal arını hergün ak~ama kadar 

Beyoğlu Tok atlı yan oteli yanında 

Mektep sokak 35 ~u lı muayeneha· 
nesinde teda\' İ eder Tel. 40";"83 

Bir ilan memuru Bursa, lznıit, Es
kişehir, Kütahya, Afyon karahiıarı, 
Konya, Ankara ve civarında Mayıs ayı 
içinde bir turna yaparak ilan yapıttı· 
racaktır. Bu suretle reklam yapbr
mak ve Anadoluda malını tanıttırmak 
iıtiyenler May11a kadar her gün öğ)c. 
den sonra ve fazla izahat almak üzere 
telefonla (21434) numaraya müra
caat edebilirler. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

1 

Emmanuelidi Efendi ile Madam 
Angeliki ve Katinamn müttere· 
ken mutasarrıf oldukları: 

1 ) - 3250 lira kıymeti muham 
mineli, Beyoğlunda F eriköyünde 
İzzet Pata sokağında, eski 8 yeni 
16 numaralı, haricen kagir üç kat· 
Jı ve yedi odalı hanenin tama-
mı, 

gg ır e aya ma sus o ına" uzere ıymetı · "§ 

~ 29 yüksek müstatil gümliıten yapılmıı Sin-
11g12 1 ~ = ıo '"""'2 = 

~ ger kol saatlerimizi ücreti peşin veri!· 9 . 
1 

3 11) % 
\ diğitakdirdeposta ücreti peıin alınmadan li "1' 14 J 
~ istenilen adrue gönderilir. l , / ~ ~ 

2) - 3250 lira kıymeti muham 
mineli keza ayni mahal ve sokak
ta, eski 8 mükerrer yeni 14 numa• 
ralı haricen kagir, üç katlı yedi 
odalı hanenin tamamı. 

3) - 6250 lira kıymeti muham
mineli mezkur mahalde Kağıtha -
ne caddesinde eski 6 - 8, yeni 
48 - 50 numaralı haricen ki.gir 
dört odalı hane ile altında İzzet 
Paşa caddesinde cephesi olan ve 
zemini çimento döşeli iki bölükten 
ibaret olup bir merdiven ile üzerin 
deki odaya çıkılan dükkanın KJ.· 
mamı. 

\ Singer saat mağazası, lstanbul Eminönü J 
~11tııııı1111111•Ullllll~JIHIHll--ııtlHlllıteın111Hlffllllllll~111111111111111111111111111111111111111111lllllllllll' 

En son çıkan Edebi aile romanları 
Burhan Cahit Beyin 

Gurbet yolcusuF•yatı7scııtıı.ı100Kr. 
.Kır çiçeği 
ihtiyat zabiti 
Cephe • • 

gerısı 

" 75 

,, 50 

" 80 

Sermet Muhtar Beyin 

Harp zengininin gelini ,, 75 

Sedat Simavi Beyin 

Fuji - Yama ao 

'' 100 " 

" 75 " 

" 80" 

,, 100 " 

Istanbul üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan: 

Üniversite merkez Ye fakülteler kadın ve erkek müstah
demini için yerli malı kumaştan olmak ve kumaı. işçiliii mü
teahhide ait olmak üzere 200 takım elbise ve manto pazarhkla 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 22/4/934 
Pazar günü saat 16 da Mübayaat Komisyonunda hazır bulun
maları ye kumaş nümunelerile şartnameyi görmek için de her gün 
KomisyoD Kitabetine müracaaları ilin olunur. (1705) 

4 - Keza 2500 lira kıymet tak
dir edilen, mahalli mezkiirda Ka· 
ğıthane caddesinde eıki 1 O yeni 52 
numaralı haricen kagir iki katlı 

beş odalı hanın tamamı, izalei f Ü· 

yu zımnında satılmaları takarrür 
ederek icra kılına~ açrk arttırma 

neticesinde, bunlardan yeni, 52 ı1u 
maralı hane 2250 lira, _16 numara· 
lı hane 2100, 12 numaralı hane 
2650, 48 - 50 numa ·alı hane 5600 
lira, bedel mukabilinde hissedar
lardan Madam Katinaya ihalei 
kat'iyyesi icra kılınmış ise de, 
mumaileyha, verilen mühlet zar· 
frnda, bedeli meblağı mahkeme 
kasasına tevdi etmemesi üzerine 
bu baptaki ihalenin feshine ve on 
bet gün müddetle müzayedeye 
vaz'ına karar verilerek, 2 - 5 -
934 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 15 - 16 ya kadar açık 
arttırmasının icra ve ihalesi mu· 
karrer bulunmuf olduğundan, ta
lip olanlar, mezkur hanelerin mu
hammen kıymetleri üzerinden yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çelerini hamilen yevm ve •aa.ti 
mezkurda 933 - 20 numaraaile 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi Baıka
lipliğine müracaatları ilan olu-
nur. (98). 

15 Nisan 1934 

A~rıları ve -so~u~.-alğ.nrı~ ı n ı .... geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu :sözleri ha• 
tırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanh bir roman 

Suana'lı münkir 
Aarı ... ın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın feykalide heyecanlı, meraklı, coşkun 
aıkını, san'atkirane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Flatı 25 kuruş. 

~~==================-====== 2 

lzmir Posta T. T. Başmüdürlü

ğünden; 
Denizli · nya Izmir'de mahalli telgraf müdürlerinin göitere• 

cckleri yerlerde teslim edilmek ardıç veya çıralı çam olmak 
şartile 3000 adet yedi metrelik telgraf direği 1/4/934 tarihinden 
itibaren kapalı zarf usııliyle yirmi gün müddetle Denizlide 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların müracaat eylemeleri. 

(1522) 

TL:J R KiVE 

l I R6.ll.T 
BANKA5~ 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-(;Dt;Q 


