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KURUŞ 

l' cıl>al Mehmetle Melcihate hücum 
edenler, kendilerini kovalıyan 
liasanı dört yerinden vurdular 

~-" ~ '"''" .... ~ .. .., a kıyumak istenen 

1 tvve~~ Et• ile Melahat H. 
b~titıde 8 

1 
gece saat 23,5 radde-

~t c:irıa." eyoğlunda Elm1dağında 
~h Jet olın 
l ~l'eti .... · uş ve Kastamonu 
l qll'l GQ 
Ca. k~ty l" re kazasmm Yağ-

;1.tıllk h. e 1 olup burada yuğurt-
rttda hirPlnakta. olan yirmi yaşla

a-enç Mustafa ve Kürt 

' Sadullah isminde iki kişi tarafın .. 
dan feci bir surette öldürülmüş
tür. Hadise mahalline gönderdiği
ğimiz bir muahrririmiz tahkikatmı 
şöyle anlatıyor: 

Elmadağında Melahat Hamın 
isminde bir metresiyle Toplu 
Mehmet bir evde oturmaktadır· 
lar. Toplu Mehmet bundan bir 
buçuk sene evvel Beyoğlunda Zi· 
ha sokağında 'bir kahveye devam 
etmekteymiş. Bu sıralarda Ziba 
sokağına herkesi korkutan Musta• 
fa ve Sadullah isminde iki Kasım· 
paşalı da gelip gitmekte ve Toplu 
Mehmede ara srra taarruz etmek
teymişler. 

Her iki arkadaşın hakaretlerine 
daha fazla tahammül edemiyen 
Toplu Mehmet, arkadaşlarmdan 
Ferit isminde birinin yardımını 
temine ve binnetice bu iki müte-

.(Devai:nı 7 inci sayfada.). · ' · 

vekaletine gönderilecektir. 
Belediyenin bankada hissedar 

olması münasebetiyle bankanın 
400 bin lirasını dağıtanlar hak -
kında adli makamlara müracaat 
edeceği beklenmektedir. 

Dün okunan raporda ezcümle 
şöyl~ deniyordu: 

- Üç sene e~l mezbahada 
hayvan başına d~ğil, kilo ba.§ına 
resim alınmasına karar verildi. 
Otomatik kantarlar getirildi. Na· 
sıl oluyor da muazzam t~kilatlı 
fen heyetimiz bir kantarı yerine 
koyup işletemiyor. Bunun sebe~ 
leri nelerdir? 

Reis muavini Hamit Bey izahat 
vererek kantarların bozulduğunu, 
işletilmeleri için tedbir~r alındı· 
ğmı söyledi. 

Cevdet Kerim Bey tekrar söz 
alarak - iktısat encümeninin etin 
kilosu başından alınmasına brar 

(Devamı 7 nci ıayıfada) 

BABEB 
Haziranda okuyucuları ıçm 

haaırladığı tenezzühe şimdiden 

hazırlanmaktadırlar. Bütün oku· 
yucularının şu iki suale cevap ver· 
mesini rica etmektedir: 

1 - T enezzühün ne tarafta ya· 
pılmasına taraftarsınız? . . 

2 - Sizinle beraber kaç kişi 
götürmek fikrindesiniz? 

Bu iki sualin cevabını: 

15 Mayıs 1934 
Tarihine kadar HABER de Te

nezzüh memurluiuna bir mektup· 
la. bildiriniz. 

KlÖ2" 
16·4-934 

Kemaleddin Sami Paşa 
tirak etmiş ve ekserisinde bir ne
fer gibi cephenin en ilerisine gi· 

( Devamı 7 nci sayıfada) 

68 ler meclisi son 
toplantısını yaptı · 

Dört seneden beri şehrin umu- 1 Koridorda Refik Ahmet Bey 
mi itleri hakkmda kararlar veren Nurettin Münşi beyin bir gün ev-
68 ler meclisi dün aon celsesini ya- velki 'beyanatını zarif bir nükte ile 
parak dağıldı. Bir gün evvelki cel· yeniliyor ... 
sede reiı Sadettin Ferit Bey aza· Bir köşede hem azaların konuş
lardan son celaeye vakit ve zama· tuklarma ku~ak veriyor, hem de a
nında gelmelerini rica etmişti. Sa- zaların hal ve kal, giyinişleri, yaş· 
at bir buçuğu geçiyordu. Başta Ha ları etrafında tetkikat yapıyorum. 
cı Recep Bey olmak üzere yaşlı a- işte 68 ler meclisinden bir kaç tip .• 
zalardan biı- kaçı göriindü. Erken Bence meclisin en ihtiyarı Hü
gelen azalar arasında kadın birliği sarnettin Paşa... Halbuki Hafız 
reiıi Latife Bekir Hanım da bulu- Raif Beyin tam seksen yaşında ol· 
nuyordu. Hacı Recep Bey korido- duğu koridorda toplanan azalar 
da oturmuş, gelen azalara beyanı arasında görüşülürken kulağıma 
hoş amedi ediyor, şakalaşıyordu. çalındı. 
lsmail Sıtkı, Kemal Salih, Refik Salim Beyin de hayli genç ( !) 
Ahmet Beyler de ilk gelenler ara· olduğu söyleniyor. Meclisin en şık 
ımda idi. lçerde Azmi Bey Latife giyineni, Manyasi zade Feridun 
Bekir Hanım ve bazı azalar otur~ Beydir. Bundan sonra ressam Sa
mut, nefis yoğurdun nerede satıl- di, avukat İsmail Şevket Beyler 
dığını, yoğurdun şekerle mi, yok· gelmektedir. Azalardan hemen ya
sa tuzla mı daha iyi yenebileceği- rısının sacları ağarmış, dökülmü~ .. 
ni görüfüyorlar ... Bir aralık Nazmi Mecli;in en şişmanı Abdülka· 
Nuri Bey içeri girdi. Dört seneden dir Ziya, en uzunu Etem bzet Bey. 
beri asılı duran lav'hayı galiba ilk En genç azası da Refik Ahmet B., 
defa gördü. Durdu, okudu. ( Devamı 7 nci sayıfada) 

Edirnekapıda bir iile 
faciası oldu 

Bu sabah Karagümrük polis 
merkezi mıntakasındaki Edirne
kapı civarı Sultan mahallesinde 
dört kişinin ağırca yaralanmasile 
neticelenen bir cinayet olmuştur. 

Y aphğımız tahkikata nazaran ha
dise töyle cereyan etmiştir. 

Nuri isminde biri Edirnekapıda 
meyhanecilik yapmaktadır. Şükri
•e adlı bir zevcesi vardır. Son gün 
İerde Nuri ile karısı arasında ge
çiınsizlikler bat göstermeğe başla
mış ve bu geçimsizliğe dayanamı
yan kadın kocasını terkederek bu 
sabah validesinin oturduğu Sultan 
mabaUesindeki evine kaçmıştır. 

Eve gelen Nuri karııını evde 

bulamayınca fena halde kızmış ve 
yanına aldığı arkadaşı Sabri ile 
birlikte kayın validesinin evine gi
derek kapıyı kırıp içeri girdikten 
sonra karısını eve davet etmiştir. 
Kadın gidemiyeceğini ve artık ken 
disiyle bir arada yaşamalanna im
kan kal~dığını söyleyince, Nuri 
bıçağını çekerek Şükriyeyi arka
sından, kayın validesi Nuriye Ha· 
nımı kasığından, kayın biraderi 
Mehmedi sol memesinden ve kira
cı bulunan Nazmiye Hanımı da 
yüzünden yarahyarak kaçmış ise 
de derhal ve Sabri de biraz sonra 
yakalanmış ve her ikisi adliyeye 
teslim olunmuşlardır. Yaralılar 
ha•tahaneve kaldırılmııla.rdll\, • 
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rVl. Y evtiçin Ankarayı ziyaretinde Hapisaneden kaçanla 
yakayı eleverdiler neler görüşülecek · 

. . . Amanyanın vilayet bütçesini muvaz 
Mösyö Venizelosun tarzı hareketi Üzenne Yunanıstan nelendirmek için milli bir bankad 

daki gayri tabii vaziyetin aydınlanmasr ve tamamen 16000 lira istikrazı kararlaştı 
anlaşılması mümkün olacakhr . -

Belgrat, 15 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. Y evtiçin Ankaraya mü· 
teveccihen bu akıam saat 15,40 
treniyle hareketini mevzuu bahse
den Politik:ı gazetesi ~yor ki: 

muharebedenberi ilk defa olarak ı larmdan birini tetkil ed~ktir. 
dost Türkiyeyi ziyaret ediyor. Yunanistanın Balkan ~ısak~n~, 

Yunanistanın Balkan misakı daha doiruıu bu mıaakı ım-
hakkında M. Venizeloıun açtıjı za etmit olanlara kartı . ?. 
ve bu gün de idame ettirdiii mü· lan vaziyeti, eski batvekı~n 

"Kral Alekaandr Hazretlerinin 
geçen son bahardaki seyahatinden 
sonra hariciye nazın M. Y evtiç de 

nakaıa neticesi olarak tahsddüa harekati~e ıürüld~n~it oldugu 
eden nazik vaziyetler tüphesi:z bu gayri tabii "'azıyetın aydmla • 
Ankara müzakerelerinin mrnu• tılmaaı zaruretini ortaya çıkarmıt· 

tır. 

Ruşenin intiharı 
Paris, ıs (A.A.) - Havu a· 

jansından: 

JSumer banksanayi 
programı hazırlıyor 

Türkiye ve Yugoslavya harici· 
ye nazırlan bu meseleyi Ankara • 
da: münakqa ederek kartılrklı va· 
ziyetleri eaaıh bir bir surette teı • 

200 milyon frank dolandırmıt 
olduiundan dolayı 1908 de tahtı 
tevkife alınan ve müteaddit defa
l ar ve üzcümle mart 1934 le ayrı· 
ca 40 milyon frank dolandırdığı 

için 3 sene hapse mahkUm edilen 
Banker Roıet • Rochette, • Adliye 
sarayında boğazmı ustura ile ke
serek intihar etmittir. 

Paris 15 (A.A.) - Havas A-
jansından: 

Meıhur dolandırıcı Roıet'in 
intihara teıebbüsü, §u suretle vu· 

ku hulmu§tur: 
"Dün aktam, saat 17 sularm

da, altmıt yatlarında kadar bir a • 
dam, davanın görülmekte olduğu 
dokuzuncu mahkeme salonuna 
dahil o)muıtur. Birdenbire ve hiç 
bir söz söylemeksizin, bu adam, 
cebinden bir ustura çıkarıp, boğa
zının sağ tarafını kesmiıtir. He· 
men yaradan bol kan fı,kırmağa 
ba,Iamıt ve mahkemede hazır bu· 
lunan dinleyicilerin arasında bü· 
yük bir kargaıalık hasıl olmu9tur. 
methul tahıın, ayni mahkeme 
tarafından bundan bir ay evvel, 
emniyeti suiistimal cürmü ile üç 
sene hapse mahkilm edilen me§ • 
~ur dolandırıcı Roıet olduğu anla· 
ırlmı§tır. 

Derhal celbedilen adliye heki· 
mi, Rotet'i bir peykenin üzerine 
yatınnıt ve tedaviye batlamııtır 
Kan mebzulen akmakta ve elbise· 
siyle yeri ıslatmakta idi. 

Hatırlardadır ki, Rotet ıon de· 
fa üç ıene hapıe mahkum edildiği 
zaman: "Madem ki, mahkum e • 
dildim, bu İ§ kanla temizlenecek· 
tir." Demitti. 

O zaman, kimse bu tehdide e • 
hemiyet vermemiıti. 

Rene Roıet, bu asrın iptidasın· 
da çok akisler yapan rezaletlerle 
kendini tanıtmış ve meıhur olmuf 
bir simadır. 

ikbal zirvesine ç~kı§ı, bat dön· 
dürücü bir süratle vaki olduğu gi • 
bi i.kibeti de Staviskininkine ben· 
zemiftir. Maamafih, Rotet'in do· 
Iandırıcılrk hayatı, ötekinden u • 
zun sürmüftür. 

Otomobil vergisi 

Ankara, 15 (Hususi) - Sanayi bit etmek luymdini bulacaklar • 
programının tatbiki itiyle metiul dır. 
olan Sumer Benk programm mu • Tevfik Rüttü Bey M. Mu11olini 
ayyen zamanda tatbiki için teıeb· tarafından Türkiyenin Roma sefi • 
müslerine de~am etm~ktedir. . rine vuku bulan beyanatı efkarı u· 

Memleketin muhtelıf yerlerın· mumiyeye arzetmekle pek güzel 
de dört büyük fabrikanın kurul· hareket etmiıtir. Endi!e verici e -
mauna baılanılmıttır. Kayıeri mellerin bilhalla Romadan bah • 
mensucat f abrikaamın kurulması • ıettiii malum olduiuna göre bun
na devam olunuyor. Sovyet Ruı • ların hiç olmazA reımen tahdit ve 
yadan getirilecek makineler, ya • tavzih edilmesi ıüpheıiz ki, bir 
ıkmda, fabrikaya monte edilecek- faydadD'. Alelhusus ki, M. Venize
tir. loıun bugünkü tarzı hareketi M. 

Nazilli nieMUcat fabrikasının Mussolinin son nutku hakkmdaki 
hazırlıkları bitmittir. Banka mü- izahatından çıkan ve ltalyanm 
hendisleri Konya Ereğlisinde ku • müstemleke ıiyaseti hususundaki 
rulacak üçüncü mensuc&t fabri.k&· niyetini gösteren tatminkar sözleri 
11 için tetkikatla metğuldürler. bile teeyyüt edecek mahiyet arzet• 

1935 senesinde iılemeğe batlı· memektedir. Tevfik Rüttü Beyle 
yacak olan kağıt fabrikasının in·· M. y evtiç bütün ihtimalleri göz Ö· 

!aah ikmal edilmiıtir. Fabrika se- nünden kaybetmiyerek bu mesele 
kiz ayda monte edilecektir. hakkında teferruatına varmcıya 

Banka; porselen, demir ve kim· kadar •nlaımak imkanını elde e • 
ya sanayii üzerinde tetkikatla met debileceklerdir. 

ğuldür. .ıau--•·----··-·-lnşa edilmekte olan Bakll'köy 
..... 

fabrikası Temmuzda iılemeie bat 
lıyacaktır. Utak ıeker fabrikasm • 
da yüksek randnn:ın alınması için 
tertibat alınmaktadır. Evvelce 
staj için Sovyet Rusyaya gönderil· 
miı olan 75 talebe ile mühendisler 
yakında döneceklerdir. 

Bu talebeler Kayseri fabrika • 
sında itliyeceklerdir. Bankanın 
Avrupada alajda bulunan talebe· 
!erinden de bu surette istifade e • 
dilecektir. Bundan baıka her ıene 
Jise mezunları arasında müsaba • 
kalar açılarak Avrupaya talebe 
gönderilecek, aynca Avrupadan 
1ıctirilecek müteha1111lardan isti • 
fade edilecektir. 

Kurulacak f abrikalarm her bi· 
rinde asgari 1500 işçl çahtacaiına 
göre 6000 vatandata it bulunmuı 
olacaktır. 

Tekaüt kanunu 
Ankara, 16 (Husust) - Milli 

müdafaa vekaleti askeri ve mülki 
tekaüt kanununun tadili hakkında 
bir layiha hazırlamt! ve icra Te· 
killeri heyetine sevketımittir. 

Fransa, vatandaş muha
rebesine mi hazırlanıyor 

Son gelen Le J ournal gazetesinde bu 
heyecanlı aerllvhayt gördük. Hatırlata
bm ki, mevzuu bahiı gazete, hiç te pa
lavracı değildir. Bilhaua, ciddi olmağa, 
etliye sütlüye kanımamağa cchdetmit· 
tir. 

Fakat, Franaada "müttehit cephe., 
ismile teıekkül eden ıt:syalist tetekkü
lünün büyük bir arbede koparacağından 
ve memleketi kana boyıyacağmdan 
korkuyor. Endifeye değer bir vui~et 
oldutunu da nqrettiği iki veıika ıle 
iıpat ediyor. Bunları, "müttehit cep
he,, ~ünteıipleri, bütün itçiler arasın
da dağrtıyorlamuı. Vesikalar, anket
lerdir. Her iıçiye soruluyor: 

Kendisinde, hatip olmak kabiliyeti 
var mıdır? Birliğin deralerine devam 
ederek prop111anda nutuklan Mlylemek 
ister mi? 

Birliğe toptan yahut aylığa bağhya-
rak para verir mi? .. 

Silah kullanmasını ne derece bılı-
yor? 

Hini hacette, bisikletini, motosikle
tini birli&in emrine verebilir mi? 

Hanıi sporlarla meltlftur? .. ilh ilh ... 

Ankara, 16 (Hususi) - Maliye 
vekaleti huıusi otomobillerden 
alınacak vergi hakkında kararlaş· 
tınlan layihayı hazırlamağa ha§ -
lamııtır. Gene alman malumata 
göre Tekilet hayvanlar vergisi ka· 
nummda tadilat yapacak ve iıtifa 
edilmekte olan verigilerde bir 
miktar tenzilat yapacaktır. 

Layihaya nazaran askeri, he· 
kim ve dişçi ve eczacıların tekaüt· 
lük müdetleri bundan sonra naup 
tarihinden baıhyacaktır. 

Ergani ikramiyesi 
Ankarn, ,; (Hususi) -ikrami

yeli Ergani istikraz tahvileri A 
tertibinin ikinci ve B tertı"binin bi· 
rinci kegidesi ·bu sabah Cümhuri· 
yet Merkez Bankasında yapıldı. 

Gene bu son haftanın içinde, Le 
Matin gazetesinde bir makinoli tüfek 
resmi vardır. Ahaliye sillh satan dük
kanlanrı camelnunda, bu, teıhir olunu· 
yor ve günde yüslerce aatılıyormuı. 

Hatti, onar tane, yüzer tane ıipariı 
verenle!' Öe nnnıl··· Le Matin ıazete
si, bu cihete, dikkati cclbediyordu. 

Herbal4e, bu, Franaada kanh cün
lerin hurrlandığnıt gÖltermekttdir. Ar
kadan da, çok zannedilir iri, fatiım ge
lip dayanacaktır. 

t 

Amasya, (Huıuıi) - Halkevİ· celeri yağan yaimur 
mizin yedi tubeıi tetekkül etmit- yüzünü güldürmekte, gündüz 
tir. Komitelerin intihap ettikleri açan hava herkese neıe verme 
müme11illerle halkevi idare heye· dir. 
ti tu suretle tetekkül etmittir: Cuma günleri halk bahçel 

Müfti zade Ekrem Tevfik Bey dökülüyor. Bu hafta içinde 
reis, maarif müdürü lbrahim Bey d:ı kötkü olanlar sayfiyele 
köycüler müme11ili, orta mektep göçmiy-:_ hazırlanmaktadırlar. 
müdürü Doğan.Bey ıpor miimes· Bahann çok güzel gitmeıi 
aili, batmühendis Resmi Bey gü- ve sürekli yağmurlar yağmasın 
zel Anat müme..ili, orta mektep çok sıcak lodos esmektedir. 
Türkçe muallimi Kemal Bey dil larda mevcut karlar y:ıvat ya 
ve edebiyat, tarih mümessili, ma· erimeğe ba§lamı§, bu yüı 
arif batkitibi Ahmet Bey kütüP- dağlarda pek fazla olan karlar 
hane ve neıriyat müme11ili, Namık layısiyle tatacağınd::ın korku 
Bey temsil mümessili, baytar mü· Yetil ırmak nehri taımamı9, a 
dürü Fahri Bey içtim~i yardım kendi tavasını doldurabilqı' 
müme11ili. (Irmağın aktıgı mahallerin 1' • 

Halkevi idare heyeti ilk toplan· nın haddı azamisine tava denıl 
tısını yaparak fırkaların çahıma Bu veziyet tehre yakın olan se 
tarzları hakkında görütmüttür. bahçeleri sahiplerinin yüzünü 
komiteler kendileri için ayrı ayrı dürmüttür. Tuğfandan kork 
program tanzimiyle çahıma yolla· sebze ekmiyenler hararetle 
rmı teıbit edeceklerdir. ite devam etmektedirler. 

Vilayet umumi meclisi çalıtma• Amuyada biri fırancala ve 
ıım bitirmittir. Masraf bütçesi ğeri düz ekmek olmak üzere 
251335 liradır. Bundan 1130 li· nevi ekmek çıkınlır. Fıran 
rası nafıaya, 95871 lira,ı maarife, nın kilosu 5,5 kuruta, düz e 
19632 lirası sıhhat itlerine ayrıl· 4,5 kuruttur. Yumurtanın 
mı9tır. 20 para, koyun etinin kilosu . 

Varid3t kısmı da 251335 lira· sığır etinis kilosu 12, keçi et 
dJI'. Yalnız bunun 16685 liraaı mil- kilosu 16, dana 22 kuruıtur. t 
1i bankalardan birinden yapılacak yağının kilosu 65--70 kurut . 
istikrazla temin edilecektir· 52 Sütün kiloıu 4, yoğurdun ki 
bin lira açıkla meclisi umumiye bet kuruttur. . . 
tevdi edilen bütçe yol parasına bir Bet nüfuslu ve orts hallı bı 
lir:ı zam ve diğer varidat ~nba· le burada otuz lira ile ıüzelce 
larını çoğaltmak suretiyle bu hale çinir. En iyi evlerin kirası 12 1 
ıokulabilmit ve tevazün için iıtik· yı geçmez. Birçok tekaütl~r 
raz yapmak mecburiyeti hasıl ol- masy:ıya gelip yerletmektedır. 
muttur. Geçen ıenıe dört lira olan w • .., 1-. ı•••'""'""" b ki 
yoı parası bu sene be, lir~ oı.~rak Ug a ar ata ı 
tahsil edilecektir. Bedenı mukel• k tul 
lefiyet yedi gün k:ıbul edilmittir. uru uyor 
Meclis gelecek sene 1ubat nihaye-- Konya, 11 (H....ı) - ~ 
tinde açılacaktır. . ne sıtma mücadele .. ,ıtl rı 

Biri bet ve diğeri yedı seneye bataldıimı kurutmık itla ..... 
mahkGm Kananb HaAn ile Zara- batluulan " 18•460 • t • 

mal edilen 5 metre .. w 1 
lı Çoynak Huan dört ay evel ha· niılikteki kaDa1ı tetldk illa ..... 
pisaneden kaçmağa muvaffak ol• mal Beyle mmtab ..... _. •• 
muşlardı. Zabıtanın geçeli gün· yeti reisi Dr. Cevdet.., U.-
düzlü araftırmalariyle bunlar Kar· ve mahallinde t••LA•Ma 
san köyünde ııkıttmlmıt ve yapı· 
lan müsademe neticesinde Kar- · 
sanlı Hasan öldürülerek ve Zrab 
Hasan diri olarak yakalanmıttır. 

Bu dört ay içinde vukua gelen 
iki katil vakuınm bunlar tarafın· 
dan yapıldığı tahmin edilmekte 
olup bu husus aynca tahkikat ne· 
ticesinde meydana çıkacaktır· 

Şimdiye kadar on bet yirmi 
senedir görülmiyen bm bir kıt ha· 
vuı neticeai olarak tehrimizin ha· 
harı çok süzel seÇmektedir. Ge· 
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Bahriyeli id~ti ml? 
HAzizim Vali Nurettin Bey. 

l b'aber gazeteıindeki "Japonlar-
a. il' k ç' M k a ıaat,, yazınızı okudum. 

t ez. ur yazının bir yerinde "Sefir 
ı~fYt edilirken merdiven başına 
~ada .. d 
1
. r on e gitti. Fakat oraya ge· 
ınce durd M · · · · ~ .l( u. aıyetım geçırdi. 
endi ·- k d ·· ··d ·· B · ı likt . ...... ar a a yuru u. oy e· 

o) e hı.~aye ve sıyanet alameti 
rnak uzere büyüklerin kücüklere 

Yo] venn 1 . J , -e erı apon an aneıi imi& 
~k · ~ 

ınce buldum,, diye yazmıtsı· 
~r~. Sizin gibi kıymetli bir muhar
rırın y 1 ta anı manızı ve yanlış zehap· 
~ . bulunmanızı muvafık görmedi-
itrnde b h . n u usuıta hır parça malu· 
ll'lat V""'rm krv• . d"' - e ıgımı muvafık gör· 
\l)ın. B~yüklerin kücükleri bu 

Yo da r:cf'. . b' -
• • c: :r•rmesr ır Japon an'ane-

·~ ınceliği değil fakat bütün bah· 
tıyelerdc ( hiz:m bahriye maale· 
:efbbuna riayet etmemektedir) 
at ik ed'I b' n . 1 en ır usuldür. Ve yal· 

kız ıstimbota veya filikaya biner· 
en -e ''d' M · •••rı ır. aksatt b '" " - ·· ıaf b a uyugun çij;: ~~kveya fili~a~a binerek kü· 

lememeııdır. Yoksa eğer 
111.~l.nızl 'bir Japon an'aneıinin ince· 
il o 'd' tı h l aa ı ı e'." a de aYn· I him . k ı uıu ve 

b 'k ayeyı araya çıkarken de tat· 
d~ e'nıeıi lizrm gelirdi ki belki 
ıkkat buyruldu ise istimbot kara· 

Ya yanattığ ı zaman ıefir cenapları 
en evvel çıkmıttır. Herhalde yeıi.· 
tte amiralimiz Abidin Daver Bey· 
de bu huıuıta malumatı kafiye ol· 
&a gerektir. Bilvesile hümıetlerim 
ef d' en un. Vesile dütmüşken tram· 
~ay kumpanyası hakkındaki ne§· 
)'atınızdan da çok teşekkürler 
~kte olduğumu arzedeyim bu 
l!ı' Panyanın elinden çektikleri· 
,.:..ı artık elverir hergün ödediği· 
ed~bova ıınAlarım kim tA.7.mİn 
djL ek ıünahtır bu i! artık halle· 
qzıelidir efen~im 
Cibali Hiıaraltı . 87 numaralı 
'•de Bahriye Binba•ılıg" mdan 
rtı'• ::r 

lltekait Mehmet Reıat 

ltususi mektep 
ınezunları 

~lç ~nk~radan mektup yazan bir 
l'or: arıım, acı acı yanıp yakılı· 

' l\tllldiJ • h A I' -._İt en, usuıı ııe mezunu 
d, ;;· lialbuki, ak§&m gazeteain· 

' 'tı4.kıamcı,, müıteannı kulla· 
ıa. alefim huıuıi liıe mezunları· 
~İde edecek tekilde bir flkra x"· Guya, bu liselerin ba:zıla· 
dı~ s.ra ile ıehadetname satıl· 

OL.ll&n etmif. 
te> .-~culamn bana teveccüh .. ..._. , 
~ -vrı)or ve halefime icap eden 
'C.\~br •ermemi istiyorlar. Zira, 
a~cı,, ,mektuplarını meıkut 

lf. 
leti ŞijNteıizki, bütün husuıi lise· 
)t.~ bütün mezunlarını cehaletle 
i~ tebadetname ıahtekirhğı ile 
t~ elnaelc kimsenin aklmdan 

eı, ıeçmemelidir de ... 
Cer · l d \dJ· çı, bazı huıusi mektep er e 

old •)e~e de İntikal eden vak'alar 
• \l, F .. 1_ b . "h 

•ı ~a.t unlar ne aynı usu· ,, ••f atı ' ·ı· .. 
'''eıe nı taııyan bütün ı ım mu· 
t•n· lerini lekel"l ne de onların .... , 'bi . ~ ' 
ı-...11 t kıtle tetki! eden mezun· 

ı ... 
''I<: 

~ .. ! durunun Yanında yaıı da ya· 
"• ,, arb tıldir. 1 tneaeli burada varit de 

. . 
'2z: (Va-no> 

[)-==-=~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
o . ers programlan 

•» lai9- .,_ 
'WQtler ıı,.. Tıp fakültesi profe· 
!b.. lftecliıi d" l .. -\.iıde'-· un top anarak onu· 
1'l" Kı d erı · \.i2!-k •eneıı prceramlerını 

ere etmitlerdir. 

HABER Postası 

iki gün evel limanımıza gelen Japon 
gemileri bu akşam gidiyorlar 

Evvelki gün Ankaraya giden Japon amiralı dün geldi 
şereflerine iki ziyafet verildi, Azama gemisinde bir 

kabul yapıldı • 
resmı 

Anka~~ya ~i~er~k Büyük Mi!-ı mens~bi~i ha~ır b_ulunmu§lardır. 1 ğu bu balo büyük bir neş'e içinde 
let Meclısı Reısı Kazım, Baıvekıl Mıaafır amıral ıle maiyeti Hay· devam etmittir. 
lımet, Büyük ·erkim harbiye reisi darpaı:ıdan motörlerle, doğru Japon amiralı Hayime Mataus
F evz~ Pa~~l~~la . ~:ır~~iye Vekili Dolmabahçe açıklarında bulunan 1 hita cenapları tarafından bugün 
T.e~fık ~~§tu, Mı!lı M~~afaa Ve· Asama gemisine gitmişlerdir. Aı::.ma gemisinde bir öğle ziyafeti 
kılı Zekaı Beylerı z ıyaret eden Dün öğle üzeri, vilayet tara· verilecektir. 
Jap~n filosu amiralı Hayime Mat- fmdan Perapalas otelinde Japon Japon gemilerinin bu akıam 
sushıta cenapları ile maiyeti erka· b:ıhriyelileri şerefine bir ziyafet Akdenize hareketleri muhtemel • 
nı dün şehrimize gelmiıler ve Hay verilmiştir. dir. 
d :ırpaşada merasimle kartılanmış· Bu ziyafette . Japon amiralı ile Japon amiralı kendisiyle görü· 
lardır. erkanı harbiyeıi, Japon sefiri, kol· şenlere, Ankaraya ıeyahatinden 

Bir kıt'a aıker ve polis müfre- ordu kumandanı Sükrü Naili Pa- ve orada devlet ricalimizle tamı
zesi tarafından Japon amiralına fa, harp filomuz kumandanı Şük· maktan pek memnun kıldığını, 
kartı resmi selam ifa edilmiştir . rü Bey, merkez kumandam, kol- memleketimizden çok iyi intiba .. 
Karıılayıcılar ausında vali mua- ordu ve deniz kumand:ınlığı erki- larla ayrıldığını söylemiştir. 
vini, kolordu kumandanı, askeri m, vali muavini Ali Riza Bey, Japon bahriyelileri dün de grup 
ve mülki erkan, Japon sefareti amiralin mihmandarlığına tayin grup tehri gezmitlerdir. 

Elektrikten tenzi
isteniyor lat 

Büyük sinema sahipleri latan· 
bul ticaret odasına müşterek bir 

müracat yaparak sanayi erbabının 
istifade eylemekte oldukları tenzi· 

li.th elektrik tarifeıinin kendileri· 
ne de teşmilini istemişlerdir. Oda 

bu huıuıta belediye nezdinde te .. 
ıebbüste bulunmuttur. 

Yangına karşı 
Adliye yangınından sonra daire· 

lerde yangına kartı tertibat için 
bir çok malzeme alınmaktadır. 
Dahiliye vekaleti vilayete gönder
diği bir tamimde bu husus için bir 
çok para aarfedidiğini mahalline 
masruf olrna11 için dahiliyenin 
bir ıiatem tayin edeceğini bildir • 
mittir. Bundan sonra dairelerin a· 
lacakları alat ve edevatın cinsini, 
parasını bildirmesini istemiştir. 

Hamdi Bey 
liman tirketi müdürü Hamdi 

Bey dün Ankaraya gitmittir. 

Hamdi Bey iktısat Vekaletiyle 
nakliye, tahmil ve tahliye işlerini 
gördükten ıonra dönecektir. 

Bir şube daha 
lktııat Vekili Celal Bey yakın

da tehrimize gelerek Galatada ye
ni açılacak it Bankasının kütat 
resmini yapacaktır. Şubenin hazır· 
lıkları ikmal edilmittir. 

Acaba doğru mu? 
Tahrandan gelen g:ızetelerde 

Yazıldığına göre Ali Esgar İ!min· 

de bir adam yakalanmıstır. Bu a· 
dam on ila yirmi yaş ;rasındaki 
bir çok gençleri iğfalden sonr:t. 
"ld" 0 unnüt ve vucutlarını parça 
parça ederek parçalarını muhtelif 
yerlere gömmüş. Böylece yüzler -
ce aencin kanına girmif. Bu habe
ri hayret ve dehıetle karşıladık . 

Ancak haber veren Tahr:ın ga· 
zeteıinin bir Niıan tarihli bir ga· 
zete olduğunu görünce yazının 1 
Niıan balığı oJmaıı ihtimalini dü-

tündük. Onun için kaydi ihti
yatla naklediyoruz. 

edilmit olan binbatı Nahit,, yüz· 
batı Aziz ve yüzbaıı S:ıip Beyler 
hazır bulunmuşlardır. 

Pek samimi bir hava içinde - ge
çen bu ziyafette vali muavini Ali 
Rıza Bey kııa bir nutuk ıöyliye· 
rek miıafirlere hot geldiniz de • 
mittir. Bu nutka cevaben Japon 
sefiri teşekkür etmiştir. 

Dün saat on betle on yedi ara • 
sında limanımızda bulunan Aıa· 
ma gemiıinde bir resmi kabul ya· 
pılmı§tır. 

Bu reımi kabulCle vali muavini, 
ı.olordu kumandanı, kolordu ve 
don:ınma erkanı, Japon sefareti 
menıubini ve matbuat mümessille· 
ri hazır bulunmutlardır. 

Japon bahriyelileri tarafından 

kartılanan misafirlere gemi gezdi· 
rilmit ve bir çay ziyafeti veril.mit' 
tir. 

Japon sefiri M. Mushokoji atra· 
fmdan dün aktam T okatliyan ote· 
!inde Japon amiralı §erefine bir 
:ziyafet verilmiş ve vali muavini, 
kolordu ve deniz kumandanlığı 
erkanı, Japon bahriye zabitleri 
bulunmuıladır. 

Ziyafeti, gece Japon sefaretha· 
nesinde verilen bir aüvare ve balo 
t:ıkip etmiştir. Diğer aefaretler 
mümeaaillerinin ve güzide bir da· 
vetli kalabalığının hazır bulundu-
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lii!•Li.1!1] 
ÜCj gram eroin 

Dün akıam üzeri Horhorda o· 
turan Bahtiyar hanımın evinde 
inhisarlar istihbarat memurları ta· 
rafından yapılan arama da üç 
gum eroin ve iki gram esrar bu· 
lunmu§, kadın yakalanarak adliye 
ye verilmittir. 
Müşterileri yaraladı 

Galatada Karaoğlan sokağında 
kahvecilik yap::ın Mehmec:İin kah· 
vehanesine dün gece ahçı Bahri 
elinde bir demirle gelerek gra.mc· 
fon ve kahve takımını parçaladık· 
tan baıka mü§terilerden Selamiyi 
de yara]amı~ olduğundan yakalan 
nu§ ve takibata ha§lanmışlır • 

Alman profesörü 
Fen fakültesi umumi kimya 

kürsüsüne getirilen Alm:m profe· 
sörü M. Arnd derslerine batlamıt· 
hr. 

Komiser Mucip B. 
in beraati istendi 

latanbul Ağırceza mahkemesin· 
de ıoför Nuri Efendinin ölümü da· 
vası son ıafhasına gelmiştir. 

Eskiden Kumkapıda birinci ko· 
miıer ııf aliyle bulunan Mücip 
Beyle Kumkapı bekçiıi Adil Efen
dinin bir gece attıkları kurşunlar
la şoför Nuri Efendinin ölümüne 
sebep oldukları, davanın esasını 
tetkil ediyor. 

Dünkü muhakemede müddei· 
umumi Kaşif Bey, eıaı hakkında· 
ki mütaleasını ıöylemi§, şoför Nu
ri Efendinin ölümüne sebep oldu· 
ğu uıulü dairesinde sübut bulma· 
dığı kaydiyle, Mücip Beyin bera • 
etini, bekçi Adil efendi ye gelince, 
attığı iki kurıundan birisinin ,ofö· 
re isabet ettiği ve yaralanmanın Ö· 

lümle neticelendiği noktasından 

cezalandırılmasını istemi§, ancak 
bu arada Af kanununun da na· 
zarı dikkate alınması lüzumuna 
i§aret etmiştir. 

Bundan sonra davacı mevkiin· 
de bulunan toför Nuri Efendinin 
varislerinin vekili, tahıi davayı 

teırih etmiı, Mücip Beyin bu ıuçu 
iılediğini ileri ıürmüıtür. 

Suçlu olarak muhakeme edi· 
)enlerin vekilleri müdafaaya ha· 
zırlanmak üzere, muhakeme altı 
Mayıs Pazar günü saat on üç bu • 
çuğa bırakılmıştır. 

Recep Bey gitti 
Üniversite inkılap kürsüsünde· 

ki derıine devam etmek üzere ş.eh· 
rimize gelen C. H. Fırkası Umumi 
Katibi ve Kütahya mebuıu Recap 
Bey dün akşam Ankaraya dön· 
müştür. 

Bir tayin 
Taksim Maliye tahsil şubesi 

ba§ memuru Kadri Bey kendi is -
teğiyle O.&c:üdar Maliye tahsil ıu· 
besi bat memurluğuna · nakledil
mi§tir. 

ispanya konsolosluğu 
lıpanya cümhuriyetinin yıl dö

nümü münasebetiyle dün tehri· 
mizdeki İspanya konsoloshaneıin· 
de merasim yapılmıştır. Bir de 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Alaturka Musiki 
ile dans 

Gayet geveze birine rastladım: 
"Bizim musiki ile danı olmadı· 

ğı için, diyor: Çalğı çalanlarımız, 
ciddi bir aktör gibi, daima uhne 
üzerinde ve bir temıil nevinden 
İcrayı sanat ediyorlar. Çalgılı eğ

lence yerlerimize bakmaz mıımız? 
Masalar ve sandalyeler, sahayı b· 

ka baaa doldurur. Garsonlar, 
zoruna ve ıu yolu oynar gibi 
onların ara11ndan geçerek rakı mı, 
kahve mi neyse dağıtıp dururlar ... 
Herkesin yüzü disiplinli 'Surette bir 
tarafa müteveccihtir. Çalgılar çalı· 
nır. Şarkılar söylenir. Ve hep onu, 
yavaş yavat içimizden de tekrar· 
lıyarak takdir eder dururuz ... Ken 
di musikimizi dinlemek ıuretile 

Avrupalılarınki gibi danaetmek te 
mümkün müdür? Bilmem ıen dü· 
şündün mü? Ara ııra böyle bir 
temponun ve hatti çifte tellinin 
haricinde, herkes!n ittirak ede'bi· 
leceği bir danım bile icat olunabi
leceği benim aklımdan geçer .... 
Yoksa rahatsız oluyorum: O ne 
mekniliktir efendim! Dur durdu
ğun yerde. Onlar çalsın; sen din· 
le ... Buna, kendiliğimizden ve usul 
üzere bir umumi şekil vererek, pek 
ala, toplu zevklerden hep bir ara• 
da kendimize birer pay çıkara.bili· 
riz ıanıyorum. Yoksa haf akanlar 
boğacak! Hele saz heyetlerinin, 
bilhassa eğlence yerlerinde, kadın 
ları da bir garip eda ve tertibe tibi 
tutarak bizi eğlendinneie kalk
maları müthit ıinirdir... Ben, saz 
heyetlerine, timdiki haliyle bile, 
kadın girdiğini tasavvur edince 
onlardan, başkaca bir .terkip, ya 

musiki veya bedi namına timdi· 
kinden çok ayrı bir ı~kjJ he\(.lj.y9r· 
dum ... Kadınlar, sakıı gibi ön 11· 

raya diziliyor! Minderli iskemle· 
ler üzerinden biri kalkıyor, biri 
oturuyor ... Birbirlerile uzun uzun 
ve hiç te meclisin dinamizmine 
yaramıyacak sohbetler .. Sonra hep 
birden kalkıp, elleri karınları üze· 
rinde kenetli olarak, kimi söyleyip 
kimi ıöylememek fartile bir şarkı 
çığırıyorlar. Ve sonra, Üzerlerine 
eğer perde kapanmazsa, hu kadın· 
}ardan bir kaçının salınarak dıt-a· 
rıya çıktığını ıeyre mahküm kal· 
makla beraber, sebatlı bir kaç di· 
ğerinin, mırıldana nazlana bir 
iki beyit daha tekerlediğine kulak 
vermek, oturduğunuz yerde, gece· 
nizin en heyecanlı zevkini teıkil 
ediyor ... Eğlenti sazı, eğlenti ha
line pek ala girebilir. Danıı uydu· 
ramaıak bile, ders okuyormuı gi
bi vaziyetten mutlaka kurtuJ· 
manın yolu vardır.,, 

Dinliyen: 

Hikmet MUnlr 
ıtm ıma ımmmanmmlQ8lt!llJl11Mtaı•rıuH11maı ta.tillımumnına11111w • 

Gazi Hz. 
Balıkeıir, 15 (A.A.) - Geceyi 

Çanakkalede geçiren Reisicümhur 
Hazretleri bugün saat 13,45 te o· 
tomobille hareket etmitler ve Ba1-
ya üzerinden ıaat 19 da Balıkesi
re muvasalat huyurmuılardır. Ki· 
lometrelerce uzaklardan yollara 
toplanan ve birçok taklar yapan 
köylüler, P:ızarköye inen Bigalı· 
lar ve Balya halkı cotkun tezahü· 
ratta bulunmu§lardır. 

Şehir haricine çıkan halk ve 
mektepliler tarafından pek mü
him istikbal 'meraıimi yapıldı. Re
iıicümhur Hazretleri otomobille
rinden inerek halk arasından ya• 
)'& olarak geçtiler. Hatırlannı 
aordular, iltifat buyurdular. 

Şehir donanmq tenlik yaprl• 
maktadır. 
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~HA~BR:iiii'ln~~~=~~~~-iiiii:==se:~-~, F:fıık=ra~m=u~·~ s~abE-aLka=-sı~•ı-=.~.:lıli-ı---ız~c~.:-•dr;e~-rılerl 
hlklyelerl Kaybolan yüzük Eniyi, en süzel fıkraları bize sön-

'---~--------------~ ~~~~;bu~~~ hqem~~puari~gb~ri~d Talia Hanım, apartman :kapısı· saniye bile dütüno:ıediği yazı ma- lecektir. Yalnız bu hkralann uzun ol-
maması, seçme olması ve okunaklı nın açıldığını itilince, kotlu. Ge- auının batında durdu. Kilitli gö
yazılması lazımdır. 

len kocasını karııladı. ze bir anahtar uydurarak açmağa 222 _ Hap \'e Hup 
MUelllfl: ömer Rıza 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:---

- Bonsuar, Namık ... Sehi sa- karar verdi. Çünkü bu kapalı yer-
bırsızlıkla bekliyordum. de bir takım hiyanet veıikalc.rı Miıon Efendinin iki karısı var· 

- Ya? ... Fakat geç kalmadım bulacağına artık emindi! dı. iBrisinin ismi Hap diğerinin is 
ki ... Saat henüz yedi buçuk. Uydurduğu anahtarların biriy- mi Huptu. Miton Ef. her akpm 

- Biliyorum, tekerim, geç kal- le çekmeceyi açtı. Biraz araştır- bir karısına gider onda kalırdı. 
matlın ... Geç kalmadın ama, seni dıktan sonra, eline, kadın yazısıy- Hapa gitti~i zaman Hup derdi ki: 
davet ettiler ... Daver Bey ikidir la bir deste mektup geçti. Bunlar - Bu ak,am Haptadır. Hupa 
telefon ediyor ... lngiliz tüccarınız da, en aziz arkadatlarından biri- gittiği zaman da Hap derdi ki: 
yok mu hani? Birdenbire geliver· nin imzası vardı: Aliye... Huptadır. Böylece seneler geçti 
mif ... Seni mutlak görmek istiyor lki kocadan botanmıt, sonra bir gece Miton Ef. eve gelirken 
muf ... Yann da erkenden gidecek üç beş maceraya atılmıt olan ,;., • gündüzden eçılmıt bir lağma düı· 
mi, .... Seni tam sekizde Cenyoda liye, eon zamanlarda, kendisile tü. Ve gırthğına kadar pisliğe gö 
bekliyorlar... ahbap!ı~ı seyreklettirmişti ! Mek - müldü. Kendi kendine: "Hap der 

- Eyvah ... Yetişemezsem?.. tupJarı okudu. Kimi uzun, kimi ki Huptadır, Hup der ki Haptadır. 
- Haydi, haydi ... Ben senın kısaydı. Tarihleri takip ederek bilmezler ki Miton Ef. gırtlağına 

elbise değiıtirmene yardım ede- maceranın ne suretle inkişaf ettiği kadar . . • . dır,, diye hayıflandı. 
rim ... Çabuk, bu buruşuk elbise· ni öğrendi. Allı ay evvel batlı· Mümtaz 
leri sırtından at... Lacivertleri yan mektuplar, evvelki güne ka- 223 - İsmini değiştirmiş 
giy ... B:r takıiye atlar, gidersin... dar devam ediyordu. Hatta ıon Vaktile Cafer isminde ahmak 

Namık, be! dakikanın içinde, mektupta vadedilen bir hediyeye bir adam varmıf. Bir gün memle· 
karısının yardımiyle hazırlandı... le!ekkür vard!. ketin zenginlerinden biri bu ada-
Pürtelaş çıktı. Bu hediye mutlaka kendisinin mı yanına çağırarak, der ki: 

Talia, yalnız kalınca, kocasının bulduğu yüzüktü. - Cafer, fU üzüm sepetlerini 
öteye beriye attığı elbiseleri dü- Talia, her feyi anlamıftı. Ko- yüklen de doğru benim daireme 
zellmek üzere odaya döndü. Ev· cası, onu, aldatıyordu. Hayalinde götür!. 
lendiklerinin yedinci senesi oldu • bu derece büyüttüğü erkek, ken· - Peki efendim, baş üstüne, 
ğu halde, Namıiı atık gibi sever· diıine atık, sadık ıandığı Namık, Diyerek sepetleri yüklenip doğ-
di. meğerse ekser kocalar gibi sahte : ru herifin dairesine götürür. Av-

Genç adam sevilmiyecek gibi adamın biri imif ... Genç kadın, o detinde bir kaç kurut hamallık 
de değildi. Karısını hiç yalnız hı· güne kadar, aldatılan bütün arka- parası almak isterse de herifin 
rak~z, daima beraber sokağa çı· daşlarını hor görmÜf, istihfaf et- yanına bir türlü cesaret edip ya
karlardı. Pek nadir olarak, Talia mi,ti. Bu hissindeki hataıını anla natamaz ve sıkılganlığından para 
evde böyle bir batına kalırdı. dı. alamaz. Hatta bu tabiatinden aç 

Birdenbire, hayret içinde yere Namığa karşı naııl bir hattı ha- kaldığı vaki olurdu. Bunun için 
baktı. Pantalonun atılmıt olduğu reket takip etmeliydi? intikam al- bu adama çocuklar "eıek,, ismini 
iskemlenin altında küçük bir pa· mak için o da birinin metreıi mi takmıtlardı. Asıl ismi unutulmuş· 
ket duruyordu. Genç kadın eğil- olsun? ... Ayrılsın mı? ... Hayır, bü- tu. 
di. Biraz tereddütten sonra sicimi tün erkekler yalancıydı! Bütün er Bir gün memleketin imamı bu a
çözdü ... Bir kadife kutu... içinde kekler birbirinden beterdi. Kim- cayip isimli adamı yanına çağırır 
de pli.tin üz~rine itlenmit pır lan- senin metreıi olamazdı. Hem o, ve der ki: 
tP.lı !l.ir Y.ÜZÜ~... fıtr\ten faziletli bir kadındı. Ço- - Cafer, ıuin ismini -okumak-

fty m.üçevl}.~t, kocasında ne arı· cukları .vardı. Botanamazdı ! la değiştireceğizlıen biç. ukılma ! 
yordu? Genç kadın sanrdı. Müt- Öyleyse?... - Peki imam Ef. Allah öm-
hi~ bir felaketin tehdidi altında Talia, mektupları yerli yerine rünü artının; diyerek imamın 
bulunduğunu hinetti. Yok, lakin koyduktan sonra çekmeceyi kapa yanından ayrılır. Aradan bir kaç 
olamazdı. Muhakkak kocası bunu dı. Uzun uzun dütünceye vardı. gün geçer, imam tekrar çağırır. 
TaF-~ya hediye almıt, fakat teli.t- Yüzüğe baktı. Oldukça kıymetli Herif sevinerek yanına gider ve 
la :;öylemeği unutmuıtu. mücevherdi. kürsünün yanında pineklemeğe 

Gene dütündü: Ne sebeple al- hatlar. Cemaat toplanır, kitaplar 
mıs olao;:ı.·~dı? Daha bir ay evvel, Aradan bir kaç gün geçti. okunur, dualar yapılır, nihayet ce 
doiduğu gün dolayısile Namık o • Bir akşam, çocuklar uyuduk- maat dağılır. imam bu sefer he-
na yakut yüzük hediye etmit de- tan sonra, Namık, karısının par • rifin !•ulağına eğilerek der ki: 
üil miydi? Şimdi bunun mi.nası mağında bir yüzük gördü. - Oğlum, senin ismini "sıpa,, 
yoktu! Hem koca:ı paraca sıkıntı· Sarardı, kızardı. Zira, karısına taktık. 
da olduğundan bahsetmiyor n:ıuy • ait olmıyan bu yüzüğü pek güzel 
du? 

Herif bu sefer kofUak karısı· 

B. Bü suallere cevap veriniz: 
(1) What is Mary? (2) Who is a 

girl? ( 3) who are girls. ( 4) who is 
a boy? (5) who are boys (6) who is 
a woman? (7) what is the father? 
(8) who is man? (9) who is Henry. 
(10 ) what are you Mary and Jane? 

C. Bu cumlelcrin sonlarını tamam
layınız: 

(1) Tom is - -. (2) Thc fathcr 
Woman. ( 3 ) - and - - girls. 
(-t) t am - -. ( 5) We are -. {6 l 
Th<' mrther is - - . (7 ) You are -
- . (8) Janc is - - . 

D. Ru cumlelerin botlannı tamam
layınız: 

( 1) - - a boy . ( 2 ) - - - a 
wu - ıııc;ıı. (3) - and - - girls. 
( 4) - - am - - . ( 5) - and -
- boys. (6) - - a m:ın. 

Two; 
Tu : 
iki; 
Henry 
H ·" enrı 

Henri 
a 
c 
bir 

1 1 
aecond 
s~k~nd 

ikinci 

Henrinin babası vardır. 
Ha ve 
Hav 
Malik 
a 
e 
bi~ 

Babanız var mıdır? 
Henry? 
Henri 
Henri 
1 hnve a 
Ay hav e 
Ben malik bir 

Evet, babam vardır. 
Mary and 
Meri end 

le11on 
leson 
ders 
has 
haz 

maliktir 
fathcr. 

fazcr. 1] 
babn 

you 
yu 

muıınız 

father, 
fazer, 1 J 

baba 

yeı 

yeı. 

evet, 
father. 
fazer. 
baba 

Jane, 
Ccyn, 

Me.;i., • vo. • • • • • • • • ~ 
Ha ve you a 'i.etlıer? 
Hav yu e mazer? 
Malik misiniz . bir valide 

Meri ve CeY_n, velideniz var mı? 
Yea, 
Yes, 
Evet, 
Ha ve a 
Hav c • 

Malik bir 
Ev~t, ~nnemiz vardır. 

Ha ve 
Hav 
Malik 
Father 
Faz er 
Baba 

we 
vi 

biz 
mother. 

mazer. 
anne. 

the 
z ı 

mı 

and 
cnd 

Gün gibi a§ikardı: Bu yüzük 
ba~ka bir kadın için alınmı!tı. 

tanımı!tı ! nın yanına sokulup der ki: 
Talia: - Karı, benim ismimi değittir- Mazer van san 
- Yeni yüzüğüme mi bakıyor- diler. Ana bir oğul 

v.a 
son? Mother one 

Bugün buraya gelirken bunu 
!atın alıp pantalonunun cebine 
koymuıtu. Niyeti, evde yüzüğü bir 
yere saklamak, yarın ıevgilisine 
vermekti. Lakin, ani havadis kar -
tısında aklı İngiliz tüccara gitmiş, 
her§eyi unutarak acele ile evden 
f ırlamıttı ! 

Eline bir kitap aldı. Fakat o • 
kuduklarından bir fey anlamıyor· 
du. Sabırıızhkla kocasının gelme· 
sini bekledi. 

Namık, avdet~nde, Daverden, 
lngilizden, İ!i hallettiğinden ve 
daha bir çok meselelerden bahset 
tiği halde, yüzüğe ait bir kelime 
ıöylemedi. Maamafih, asabi ve 
dütünceli bir hali vardı. Mutlak, 
yüzüğü dütünüyordu. 

lhtimalki yarın tekrar giyece • 
ği dünkü elbiselerin cebinde kay • 
bettiğini bulmayı umuyordu. ihti
mal yazıhanede bıraktığını ıanı· 

yordu. Fakat, dakikalar geçtikçe, 
Talia, aldatıldığına, mücevherin 
batka bir kadına verilmek üzere 
alındığına büsbütün kani oldu. 

Erteıi aa'bah, kocaaı evden çık
!ıktan tonra, yazıhane odasına 

,irdl. Simdiye kadar açmağı bir 

t 

sun? -dedi.- Bunu trampa ettim... _ Ne taktılar?. Baba ve aı.anın bir oğlu var mr? 
Hem de karlı bir trampa ... Evet... S 1 No, they have 

b k k l. - ıpa... N h' yedi seneden eri pe ıymet ı o. zey ıv 
- Neye yarar, büyüyüp te gene Hayır onlar malik 

sanıp ta sıkı sıkı sakladığım bir eşek olacak değil miıin?.. Two sons. 
şey vardı ... Ansızın bunun değer- Ordu: A. Fuat Tu sam:. 
ıizliğ !ni anladım ve bu yüzükle ···--........... - ............................ 1m, iki oğullar 
onu değittirdim... • .................. -........................... • Hayır, onlRrm iki o(ullan vardır. 

nakdi: (Hatice suren•> JI Gidileb.ilecek ~I ~~~e~::t =~ 
···········-···i;ti'h~·ı······ ........... ,i eğlence yerleri . ~i lllık oğul 

• I" Tom, 
Memleketimizin tanın.mıt ve 1 SiNEMALAR : :1 lz Tom. 

büyük lokantacısı Abdullah Efen· ! iPEK: Şeytan kız M dır Tom, 
di son zamanda duçar olduğu has· f: SARA y: Şerlok Holmes ft ilk oiul Tomdur. 

talık neticesinde vefat etmittir. .1 MELEK: Kendini aşka veren kadıııİI ~~:e:::d :: Henry. 

Türk mutbahında Şerefli yollar ALHAMRA: Bir gönülde iki sevdaff 
aç:.n ve bu san'atta bir tarih lef• TURK: Altın arıyan kızlar f: 
kil edecek olan merhum ahlak ve ASRI: Gönül tuzağı. !S 
t~rb0iy~ itibariyle de tayanı tak- SUMER: _ Suzan banyoda ü 
dır ıdı. ŞIK: Denızaltr cehennemi Ü 

Cenazesi buıün ıaat 10 da Şitli il ŞARK: Hayatı Isa Ü 
istasyonundaki evinden kaldırılı. .. , ALKAZAR: Vahşi orman esrarı fi 
rak sa:ıt 10,45 Betiktaş iıkelesin- HiLAL: Beyaz rahibe g 
den hareket edecek vapurla Sarı· ALEMDAR: O da bir zamanmış. M 
yere ailesi makberesine defnedi- YILDIZ: Roma ateşler içinde • 

lecektir. HALE: (Usküdar) Roma ateşle: 
Allah rahmet eyleıin. Kederdi· • içinde 

de aileıi ve ıevıili ojlu Beyojlu MiLLi: Sahte fahişe 
Abdullah Efendi mahtumu lokan· KEMAL BEYı J{ingkonı 
tası ıahibi Hikmet Beye ıabırbr İ FERAH: Hayatı I~a l 
venın. L:::: ..... ~~::~~~-~~.:::::~~j 

ikinci dır 

ikincisi Henridir . 
They 
Zey 
Onlar 

Henri 
Henri 

havc 
hav 

malik 
Two daughters. 
Tu dovterz. 
iki kız evlat 

Onların iki kız kardeti var. 
Who 
Hu 
Kim 
The 
Zi 

Kız nlitlar kimlerdir? 
Mary 
Meri 

IS 

iz 

are 
ar 

diri er 
daugbters? 

dovten: 
kız evlitlar 

the first 
zi ferst 

Meri dır biristd 
Dausber and J.-
Dovter cnd Ceytl 
Kız ve Cefll 
is the sec:oncl. 
iz zi aekend. 
dır ikind 

Meri birinci kız evlitbr. Ceyn ikİll" 
cisidir. .. 
iz 
midir 
a 
e 
bir 
or a 
or e 
yahut bir 

Meri eı·kek evlat mıdır? 
evlat mıdır? 
She 
Şi 

O (Müennes) 
a 
e 
bir 
She 
Şi 

o 
il 

is 
iz 
dır 

Mart 
Meri 
Meri -aaJI 

erkek evlit 
daughter1 

dovter1 
kız evlit 

Yahut kd 

it 
il 

dil 
claqhtet• 

dovter. 1 

kız evJit 

"°' not 
detif 
IO ... 

c san· 
bir erkek evlit 
O biı· kız evlatbr. Erkek evlat delildir· 
She it 
Şi il 
o dıt 

a Childr 
c çayild. 
bir küçük çocu" 

O bir küçük çocuktur. 
Tom il • 
Tom iz ' Tom dır bit 
Childe toO-
Çayld tıJ. 

Çocuk dahi 
Tom dahi bir küçük çocuktur. 

The father 
Zi wer, 
Baba 
a 
c 
bir 
He 
Hi 

mail 
miti 

adaJll 
ia not 
iz not 

o dır deiil 
a Child-
c çayild· 
l-"r çocoll 
Bir çocuk değildir. Baba bir adamdır• 
is, h•• 
~. h~ 

dır, maliktİt 
are 
ar 
dırlar 

1, 
Ay. 
Ben, 
are 
ar 
dırlar 

Singulısr 

Müfret 
(1) 1 have 
Ay hav 
Ben malik 
Malikim 
(2) You have 

Yu hav 
Siz malik 

Maliksiniz 
(3) He 

Hi 
O müz'?kker 

Maliktir 
They 
Zey 
Onlar 

Maliktirler 

she, 
şi, 

o 

şi 

ver.,.. 
verbfo 

fiil 
th•1 
ze1• 

onlat• 
pronoullf 

pronavinl 
zantİ' 
pl;,J 
Cedi' 

weha1' 
vi h•4 

bizJ 
malikıriDİ' 
you ha1' 

yu h•' 
siz maJil' 

• MaliktiJ!İ' .,.. 
b-' 

o müennes J-. 

;..-....-...===---=~=-=--~~ 
'Sovyet bayramın• 
gidecek heyetiınİ! 

Ankara, 15 (Huıuıi) - S 
msyıı tenliklerinde bulunmak it' 
zere Sovyet Ruayaya ıidecek ~ 
yarelerimizle bazı ukert erki11 J' 
gideceklerdir. Heyet gelecek b 
ta hareket edecektir. 
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OCUK işin iç yüzü ne . . ' ımış ..• 

konuşalım 1 
~ _ ':teinin mini mini bir karde'i vardır. 1 
o,JCYlrn J' b• i n l \r yavru henüz on aylık oldu- 1 

t 
11 

alde mavi gözleri, penbe yanakla-
1•1 ha§rnın etrafında yava, yava§ dal-

ta anın. .. b 1 . ''b' Yua a§ ıynn lcpıska saçları ifo 
ır içim d d·kı • • d l» &u,, e ı en nevın en cazip 

•r Çocuk .. 
Cici · • . • • . . ...... . numara ıkının ısmı Lemıdır. Le-. .,, •·rn· . 1 d • ını an nr ve ilk &Özlerine crvıl-

e.ı-ı:·:ı • alı§ır. 

llabC~çen akşam Leminin evinde idim. 
l a, a:ıa, akraba yemekten sonra o
urınu~Iar ort n·· aya yavruyu almıılar o-
.. :ı c:vıld~y l - ·ı .. .. • .. J d '"' '§ n. ı ı ı! gcnul cglenclırıyo.·· 
at r Bu t 1 i . · op antı ~ynı zamanda Lemi 
Çın bir fü . 
dı . an ve ya§ayış dersı sa!•ılır-

Ann diyordu: 
-L . b su enu ak amr.a ~yi goruyor-

n ya o Cici s·· 1 • • de ·• oy e bakayım.. Cıcı .. 
Lemi g'T· 

iiat k u uyor. Batını, vücudunun 
ısnırnı ileri · l . ni koll aerı 1a lryor. Mıni mi· 
arına havada ha k 

Yor- Ye ld r~ etler yaptın· 
cıvı ıyor: 

- Jiji .• 
Cici yakla•ıy K'. ''k 

k kJ ~ or. uçu karde,ini 
uca an•ak j t • • · s ıyor. Lemı çığlığı bası-

Yor. Anne cıkı,. • ~•Yor: 

.L - Bırrıksan a cici!.. Neye Çocuia 
tcuHıt \ "C • 

rmezsın .. Ağlama yavrum, ağ'a 
~a, afabey kaka değil mi? Söyle ba
ayım .• 

- Aabi kaka •• 

~na, bab:ı, akraba gqJüyorlar ... 
Lt .u. ıefcr hizmetçi kı~ yakla§ıyor. 

:n.nın Yere d"kt" • - b" k" • k \ıl o • ugu ıs uvıt ırın· 
il.tını toplı'-"a k • . k .. "l '" ıq J ca •• ...('\.,ı ızın orgu u 

\ Un sacını eli k .. .. k 
b. • ne ya ın gorunce ya a-
·.rar ç ı· 
r,~ · . e nyor. Kız naçar duruyor. Sey 

llnler de "k~ l . >'aıtı mu a emeye devam edı-
\L..: .. .. ... 

".lı •• i\f erin 1. cmi.. Koca Lemi, çek · 
. ...1nı lraıt'l :, S L .. 
ııt~d·~. • "' ı:ıçxnı.. en emının 

Ç ıgı z .. :r. .. d.. - . ek le :·· . "l:l cu unu vermczsın ha .. 
V mı sek •. 

e hu usl " •• ı· .. y • o, j,..,. up uezer ısan ogretmesı, 
:rllın:ıj t b" d tdj er ıye ersi vermesi devam 
Yoı-. 

lçi~d b' 
~il.tak ·· en ır hoşnutsuzlukla vedala-

ayrıldım. . ... . 
İdd~ocuk meıhur feylesof Masiyonun 
tıi h 11 vıeçhile bir "levhai musaffa,, ya· 
hıq1~tb~Ürlü tesiri kendine mal etmiye 
d- hilltır ~ramofon plağı olmaıa da on· 
''İki atın tohumunu attığı hislerden, 
~k ttdtn i~ilerini vel'.imli hale koy -
~k Vt kö~rini yok etmiye uğrat • 
dil', ~· babanın en birinci vazifesi· 
\'tı ~ lı, çocuğu doyurmak ve soğuk· 
dil- 3ta.lıktan korumak kadar lazım • 

~l' )' llYruya kızınca büyüklerine çı: 
0t...._>-ı, onlara karıı söz söyletnıeyı 
dcı h~lc onu ileride cemiyet dahilin
lit, ~.,. l\ıi vaziyetine getirmek demek
~t~ı lJ>tığı kusurları, "maı~lah ne de 
la.,., t diye alkıılamak or.a fena huy
lideı lll\a adetler aıılamaİi:tır. Ben va· 
d, ker tanırım ki, iki buÇ°uk, üç yaıın· 

1ll"'- d' ı · l't d' ....-ı etraflarında konuıanı ın ı-
te:• ııtliyc evli kadınların ancak bile-
1 ... hld' .. .. 1 d'k ttj l&eler hakkında ıoz soy e ı • 
ktlf ~aman adeta iftihar ederler. "Ne a
rt\&: fey! Daha bu yaşında neler bil-
i Otl d' ) 
-\;'

0 
I .,, 1Ye öğünürler. On ar yanı-

tııj,.t ar. Mini mini yavru bir şey bil-
.rot O b" 

~ki h: • yalnız duyduklarını ıraz 
teıl_ lt Papağan gibi ve anlamadan 

... tlıy k k' 
'c'lıitdj ~ ?r· Fakat bir gün gelece 1 

l'tıtt-ak (Cı zaman, sözlerin manasını 
l'tıarı tdecek ve öğrenecek işte o za-
d •af ruh 1 d) !ilki re u ekelenecek, yara 1 l§tn• 

'•taktı na ıneyiller iyilerine galebe ça· 
~.. r. Ve ·· 

1.iı1 o) 0 %aman artık ıslahı mum· 
aınıyncakt A ır. 

"'- kü?lalar, babalar §Urasını k~lakları
lh..ı Pe etrn l'd' · -.:tc Ilı • e ı ırler: Çocuk peyda et· 
ÇOc arif et d - ·ı .. . . • ~iu h" .. egı, tabu hır harekettır. 

L:'>~tin u:~~ncıye kadar beslemek 
qıt • b·Jtun hl"k d' " ' . •ırı te . • ma u ata ver ıgı 
'Sti •ırıy]c l ..._ lllaj h Yapı ır. Fakat çocuğu 
~dil'lf ..::ta, hem nezih, hem öe 
taltacak afaa edecek ve bilgisini ço 
l•ti •uı-ette · · l'cte k. Yetııtırmek vatana, be· 

'I' en ınühim bir borçtur. 

f.\ğabey ) 

Yavrularan jimnastigi .......... , ................................................................................ . 

1 

2 

3 

4 

Bilmece \ 
1 

Bu haftaki bilmecemiz ,udur: 
Yukarıdaki dört köşelere o suretle 

harfler koyunuz ki ıoldan sağa ve yu
karıdan aıaiı okundukta: 

1 - Yaz gelince mekteplerin kıa· 
Yuştuğu bir şey. 

2 - Bir nakil vaııtası. 
3 - Odanın üıtü. 
4 - Söz toplantısı. 
5 - Bedevi manasına bir kelime 

olsun. 

2 n~si.ıı tarihli bilmece 
2 Niıan tarihli bilmecemizin hal su· 

reti ,uydu: 

Şaka • Ayak • kapı - Akın . 
Bilmeceyi halledenler arasında he· 

diye kazananlar: 

Bir saat kazanan 
Gedikpa§a Türbe sokak numara 9 

da 23 üncü ilk mektepten Mustafa 
Saim B. 

Birer kolonya kazananlar 
1 - 44 üncü ilk mektep sınıf 1 den-

490 F"k ı ret. 2 - Unkapanında Şamiye. 
3 - Beyoğlu Hamalbası kurdela so· 
k k u ~ a ncuyan apartmanı numara 3 te 
Nermin Ziya. 4 - Gaita Sa~ili sıhhi· 
ye idaresi memurlarından Abdullah 
Raif oğlu Tahir Şükran. 5 - latan· 
bul kız liıeıinden 45 Perihan. 6 -
Ebusauut c:ıd • .... · num:ı.ra 21 de Na
ciye. 7 - Bahçekapı Liman hanı nu
mara 21 • 22 de Ulviye. 8 - Beyoğlu 
musevi liıeıinden 300 Izidor Bahar. 
9 - lstanbul kız lisesinde numara 540 
Mesrure Hanım ve Beyler . 

Birer kitap kazananlar 
1 - Galatasaray lisesinden 1293 

Fahrettin. 2 - Uluköy orta mektep A 
~ ten 279 Sündüs. 3 - Vefa lisesi B 
4 ten 610 Sebahattin. 4 - 55 inci ilk 

(Devamı 7 nci .sayıfada) 

· ·Küçük •bilgiler 
Kerrat cetvelini ilk tanzim eden 

adam Yunanlı Pitagoras isminde 
biridir. 

§ Amerikayı ilk keşfedenler 

lskandinavlar ve İzlandalılardır. 
Fakat orta Avrupaya Amerikayı 
tanıtan Cenevreli Kristof Kolomp 
tur. Kolomptan on sene sonra "A· 
meriko Y espuci,, isminde biri 
Amerikaya gitmit ve kıt'aya onun 
ismi verilmiştir. 

§Yıldırımdan koruyan "saikai· 
siper,. i ketfeden Amerikalı Ben· 
jamen Franklen'dir. 

§ llk buharlı gemiyi bir Fran
sız !cat etmi!) fakat kendisine kim
se inanmamı~(ır. Buharlı' gemıyı 
ilk iıleten İngiliz Fulton'dur. Ve 
gemi ilk defa olarak Amerikada 
Hudson nehri üzerinde işlemiştir. 

§ Balonla ilk havaya çıkanlar 
Fransız Mongolfuje kardeşlerdir. 

§ llk kabili sevk balon şeklini 
Brezilyalı milyoner Santos Dümon 
yaptırmı~tır. 

§ llk tayyare ile havalanma 
tecrübelerini Amerikalı Vrayt kar 
deşler yapmışlardır. 

§ tik tren hattı İngiliz Stefen· 
son tarafından yapılmış ve trenler 
evvela lngilterede işlemeğe başla· 
mıştır. 

§ Ç:çek hastalığına karşı aşıyı 
Fransız Jemer bulmuftur. 

9 Kuduz hastalığına kartı aşıyı 
Fransız Pastör bulmuftur. 

§ Telsiz telgrafı İtalyan Marko· 
ni icat etmiştir. 

§ tik matbaayı Alman Güten
berg kurmuştur. 

Görüyorsunuz ki bilginin diya· 
rı Yoktur. Bilgi, yeni şey bul~ak 
bütün insanların elinden gelir. 
Bizde bilgimizi arttırarak vatanı· 
rnıza ve insaniyete yeni yeni ke§if
ler hediye etmeliyiz. 

Beşiktaş-Fener maçında hakem 
niçin değiştirilmiş? 

Senenin, hakem meselesi üstün
de en çok münakata edilen maçı, 

oynandı bitti .. 
Fakat bugün, Fener - Beşik

taf oyunun akisleri bile unutulma 
ğa hatladığı halde, hakem dediko· 
dusu hala devam ediyor .. 

Spor muhitlerinde günün mese
lesi halini alan, bu maçın hakem 
itinde çıkan ihtilaflar ve verilen 
kararlar hakkında çok sıkı tahki· 
kat yaptık.. Ve itin esasını sahih 
olarak öğrendik .. 

Hiç te zannedildiği ve söylen· 
diği kadar fevkaladeliği olmıyan 
bu hadisenin, mahiyeti ıöyle hu
lasa edilebilir: 

Geçen Pazartesi İstanbul fut· 
bol heyeti mutat içtimaını yapmış 
ve her haftakine nazaran heyetin 
o gün için pek çok olan mühim ha· 
zı itleri görülmüt, haf tanın hakem 
raporları okunmuf, maçların ha· 
kemleri intihap edilmit epi dütii· 
nüldükten sonra, Beıiktaı Fener 
maçına da Suphi bey ittifakla ta
yin edilmittir. 

aleyhine hareket edebileceği dü· 
tüncesidir. 

oÇk dürüst ve temiz bir genç o· 
lan Suphi Bey, o ane kadar hatırı· 
na bile getirmediği F enerbahçe 
idarecilerinin bu düşüncesine tele
fon muhaverelerinden sonra der· 
hal int:kal etmiş ve hemen telefo· 
nu açarak futbol heyeti reisini bul 
muş ve büyük bir teessürle, bu ma· 
çı idare etmetken kendisini mazur 
görmelerini rica etmiş ve maçı 

idareden istinkaf ettiğini bildiı-· 

mi~tir. 

Bunun üzerine fut bol heyeti re
:si, derhal heyet ;.zalarına haber 
yollamıt, yalnız Salahattin Beye 
haber verilmek üzere Beşiktaşlı 
Çapa marka Nuri Beye telefonla 
malumat verilmiş, fakat buna rağ· 
men Salahattin Bey herhalde aksi 
bir tesadüfle 24 saat sonra yapıla
cak :çtimadan bir türlü haberdar 
edilememif .... 

Çai~amba a.k~J.l.mı dör~ kiti ile 
(Be~ıklaşlı Sal"'nHin Bey müste.s· 
na) fevkalade bir içtima akteden 
futbol heyeti de, uzun müzakere· 

Yalnız, itlerinin f ev kala de çok- lerden sonra Fener - Betiktat 
luğundan heyet içtimaı o gün an- (B) takımlarına hakem intihap e • 

cak saat 22 den aonra bitebilmit dilmis bulunan Galatasaraylı Sadi 
ve tabiatile, her hafta Pazartesi ak Beye .( A) takımlarının hakemliği· 
tamları yapılmakta olan müsaba· ni vermeğe kal"ar vermiştir. 
ka tebliğlerinin yazılması da erte- "' ~ ı:ı 

ıi g'üne bırakılmı§tır.. Haftalardan beri dedikodusu 

Salı ,_bahı Suphi beyin kendi devam eden hadisenin hakiki ıç
maçlarına. hakem intihap edildiği- yüzü tamamile yukarda ' y.-.zdıgr! 
ni duyan bazı F enerbahçeliler ve mız g:bidir. 
Fenerbahçe batkaptanı Zeki Bey, Vaziyet bu şekilde anlatıldık • 
futbol heyeti reisine telefonla mü- tan sonra ortada kimsenin kaba· 
racaat ederek Suphi Beyi, isteme- hatli addedilmesine imkan yok -
diklerini söylemişler fakat bura- tur. 
dan (hiç bir şey yapılamıyacağı, İ§İn bundan sonra söylenecek 
hakemin değİ§tirilemiyeceği) ce- kısmı tamemile musanna bir dedi· 
vabını almıtlar sonra bu zevat kodudan ibaret olacaktır. 
Suphi beye telefon etmitler, öğle- Hadisenin mahiyeti ilk anlarda 
den sonra da bizzat F enerbahce söylendiği şekilde olsa idi. Gerek 
batk~ptanı Zeki Bey Suphi Be~- bizim gerekse Cümhuriyet refiki· 
den telefonla bu maçın hakem~iği- mizin yazdığı gibi, pek büyük bir 
ni kabul etmemesini, rica etmiştir. hata ve kabahat işlenmit demekti. 

ihtimal buna sebep te, bir hafta Halbuki futbol heyetinin kendi-
evveli Galatasaray - Beykoz ma· 1 sine yakışan bir tekilde _çok dürüst 
çından, F enerbahçeli Sa it Sala- 1 ve iyi hareket ettiği de Cuma gün
hattin Beyin hakemliği etrafında kü maçla ve Sadi Beyin tam mi.na 
çıkan münakaıalar ve Suphi Be· sile bitaraf ve iyi idaresile anlatıl 
yin de Galatasaraylı olması ve bu dıktan sonra, bu meselenin, artık 
haftaki maçta, Sait Salihattin Bey dedikodu yapılacak tarafı kalma· 
den intikam almak için Fenerin mıthr zannederiz .. 

Kocaeli 
lik 

mıntakası 
maçları 

Hereke, (Hususi) - Kocaeli mm· 
takası lik maçları birincilikleri 18 Ma

yısta ba§lıyor. 

Mıntakaya merbut klüpler futbol 
heyetinin kararile lik maçlanna A ve 
8 taknnlarile iıtirak edecekler ve bu 
suretle daha canlı bir spor hareketi el· 
de edilmi§ olacaktır. 

Mıntaka birinciliiini kazanmak az-

mile bilumum klüpler azami faaliyetle 
çalıımaktadır. Bilhassa dokuz senelik 
temiz bir mazisi bulunan ve fabrika
nın himayeıi tahtında yeni elemanlar
la takviye edilen Herekenin zinde spor 
cuları muntazam antrenmanlarla mınta
ka birinciliğine en kuvvetli bir rakip 
olacaktır. 

.( Devamı 7 nci sayıf ada ) 
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G~en kı•ımlar1n hullu•ı 
Mütarakeden sonra latanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde salıJanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalqıyorlardı. Leyhte 
çaıhpnJardan bir crupun içlerine aldık
tan l1bami iamindeki genç Glatada 
Arfyan banma tercüman diye ycrle§
mifti. Park eğlencesinde tesadüf et
tllf Fatma Niiıhetle aralannda 6ir ae
Ylfme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oflu Fatma NiUhete Şahin 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arlradqlarlle temasa ıeçmiye çalıg
nqtt . 

- A birader, ıiz de amma da 
korbk teJlerainiz .. Uzun uzadıya 
tetkikle tahkikle uirqacaiız diye 
ıiae kim töyledi. Bakarız, doiru 
olc:haluna kani oluraak, o da rel -
ıin. İtimat edilebilecek birini bul· 
nwnm bu zamanda ne kadar müt· 
kW oldalmm bilmiyor detilıiniz. 
Şa,.at kendi •7aiı ile aelaait ha
kiki l>ir Anadolu silldeıwi iae 
bqımızla beraber; defilae ulur
lar olıun .. Herteyi kendiıine bil
direcek dejiliz ya .. Yanlıthk oldu 
birader, biz aenin aradıim adam
lar dejiliz, diyip aavanz; olur, bi
ter. 

Nur Bey: 
- Fena llnllaabme dejil .. A

ma Şahin Kihyamn dütünceaile .. 
Çok idareli hareket etmemiz la· 
Zllll ıeldiiini unutmamamız icap 
eder. Biz ihtiyatsız hareket eder· 
aek her it auya dii19r. O zaman 
.. ~ •Pcla pirincin tqmı .. 

ş.lıin Kilıya: 

- Madem ki böyle .. Yarm da
ha ımnle aörütıneaine meydan 
Yel'llleden aavanm. Merak etme· 
yin. Bir teY çwkmu. 

- Bir teY çıkmaz, deme.. Bur· 
aaya kaçırdıim ıillhlar için bir ay 
eneline kadar mütemadiyen a· 
randlfmı unutma timdi t>iraz öte
de beride dollfa.biliyoraan bunun 
da elbette onlarca bir aebebi var· 
dır. Yokaa aenin böyle dolafmana 
müaaade etmezler. Eneli bu Bur· 
aa hidiaeaini unutturman lazım. 

- Artık o meseleden bir teh
like kahn•dı. Aaıl anyacak olan
ları ..ıurdulc. Şimdi bundan ıon· 
ruma bakalım. 

karıttırmakla me§gul bulunuyor • 
du. 

Yalnız bir ara: 
- Buraaya ıötürdüğün ıilih

ları veren . endaht mektebi müdü· 
rü lbrahim Beyden haber var mı? 
dedi. 

Şahin Kahya: 
- Biliyoraun ya onu ıahiii ae· 

li.mete çıkardık.. diye cevap ver· 
di. 

- Biliyorum, fakat o zaman • 
danberi hiç bir haber aldın mi? 

- Hayır. 

- Muılihittin Beyin 'bahaettiii 
İbrahim Etem Beyi bu ıillh kaçır 
ma hi.diaeıinden dolayı lnrilizler 
evini basarak kendiıini aramıtlar
dı. Bunun daha evvel fukmda o
lan lbrahim Etem Bey bu ev haı
ma bi.diaeainclen enel dojnıca 
Ki.hyamn nine ıelmit 'ff kendi
ıini Anadohıya aitirmeeini yok -
aa ,..kalanına çok fena olacaimı 
aöylemifti. Kihya lbrahim Beyin 
daha kendiıine reldifi akfUD la -
yafetini defiftirerek dojruca Bur 
ıaya göndennifti. Giderken de e
line veıikamıı bir kiiıt ver• 
meyi ihmal etmemitti. 

Şahin Kihya ve arkadqlan, 
burada reç vakte kadar beraber 
kalmıtlar ve öteden beriden ko • 
nup.rak yapacaklan itleri tuar • 
lamıtlardı. 

' . 

Eıirci Ali Baba, Kafbıyadan ıetir
difi bir ıilrll kudan, SUleyman papya, 
birini bile befendirememJıti. Fakat pe
finen aldılı bin altına mukabil, Kaf
kasya valisinin ptonndaki mutena çer
kcı dilberini kaçıracatmı vaadetmiı· 
tir. Zaman, Sultan Mecit nmamdır. 
(Elir ticareti) Avrupada yapılan bir 
koncrede menediJmittir. Fakat esirci 
Ali baba, her tehlikeye ratmen bu kt· 
zr, birçok difer kızlarla birlikte Rus· 
yadan Iıtanbula kaçıracak.. Ancak bir 
korlruau var: Çar Nikola. .. 

Ali Baba, Kumbpıdaki mahzenin
deki Aklı esir kulan hadım bir deli
kanlıya b1· aktıktan :lonra Kafkaıyaya 
ıtdiyor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok ıenç

ken, Elirci Ali Babanın hıyanetine uğ
ramqtır. Genç, bundan intikam alma
yı dU,ünüyor. 

- Evet ... Hem de inaan kaçak· 
çılrfı .. 

- Deaene o da lcardeti gibi bir 
aeraeri imit. 

Bahçrnn ıöalerinin ucu ile A· 
li babaya baktı: 

- Ştanka'nm kardeti hakika
ten aeraerinin hiri idi. Fakat, Ştan 
ka: ç.ok Mrıllı bir adamdır, lmıai· 
lof ! Ondan Çar bile çekinir .. 

- Tuhaf feJ .. Demek ki yer 
yüzünde çarm çekinditi adam da 
var?! ... 

- Sen koekoca bir ulanın ufa· 
cık bir bnncadan lcoıktuiunu 
ititmedin mi? Karmcalar aılanın 
burnuna mmallat olur ve aılan 

uykuya dalmca burun deliğinden 
içeriye girerler. Ufak bir karınca .. 

Erteıi sünüydü. Aktama dojru Fakat, ürküttüiü hayvana bir 
bir ara kahve tenhalatmıftı. Kö· ıbak ! .. Dünra ba7ledir, l1111ailof ! 
tede oturup bat hata konuf&D iki Kimin kimden çekindiii, ve ki
kiti de çıkıp gitmitlerdi. Klhy.a min kimi aevdili helli olmaz. 
da, kalafat yerine kadar bir' itini - Çar Ştankayı yakalatıraa ne 
takip etmek için aynlmqtı. lı- yapar .. Ona ne ceza verir acaba? .. 
mail Efendi adındaki adam İçe· Bahçıvan aüldü: 
riye ıirdiği zaman ocakta kahYe , _____ .. ________ _ 

i!lerile utr..n Şüloiiden 'baflra 
kimse kalmamıftı. 

Yabancı adam içeride kimaeyi 
görmeyince ocakçıya kadar yak· 
l&§tı: 

- Kahya yok mu, diye aordu. 
.:._Yok. 
- Nereye gitti? 
- Şimdi nerdeyae ıelir. Kala-

fat yerine kadar uzandı. Küçük 
bir iti vardı da. 

- Ya .. O halde turacıkta beldi
yeytın. 

Yabancı adam köte aedirlerin· 
den birine ili19rek, cebinden çr• 
brdıtı tabakumclan kaim bir 
cııara yaptı, yaktı, çekti ve ileriye 
doinı, · nefeıinin bütün kuvvetile 
üflediği, dalıa dalga uzanıp ıiden 
dumanlara daldı. 

Müellifi: ishak FERDi 

1 
· - Onun yeri çoktan hazırlan· } bir iki rün içinde muhakak 
mı ıtır .. Sibiryada dıvarları buz· lamahıın ! ,, dedi. Valinin emrİJI' 
dan örülmüt bir zindan.. (Peki) demekten bqka çare Y-

Aii baba aoğuk kanlılığını mu· tu. Fakat, böyle hüviyeti m~ 
haf aza ederek ıordu: bir delikanıyı naaıl yakalarnalı1 t 

- Çar Ştankayı neden idam et· - lımi, etkili malum d 1 

tirmiyor da Sibiryaya ıürüyor? mi? 
- Bu bir ıiyaaettir, lımailof ! - Hayır .. 

Çarın 'dolaplarına aenin aklın er- - Fatma, geçen hafta 
mez. Eier Çar (Ştanka) yı idam den çıkarken, kalabalıkta 
ettirirae, Ruayadaki milliyetper- ıini dikkatle ıüzen bir deli 
verlerin ayaklanmaıı ihtimali var· ya b&§ıyle ıeli.m vermit. 
dır. Anladın mı timdi itin inceli· - Bu hafta onu ıelimla 
iini?.. Görüyonun ya, bu itler yakabyamadın mı? 
deri tavlamıya benzemiyor!.. - Bütün jandarmalar bu ' 

Ali baba bu ıD"&da tatonun ar· me§guldü. Fakat, Fatma etr 
ka oclalanndan birinde ıık ark bakınmadan arabaya bindi ve 
dolqan bir ıtık görmüıtü.. Ali kimseye bakmadı. 
babaya aordu: - Tuhaf ıey .. 

- Şu kartıki odada dolqan - Bu bir muamma, azı 
bir rölıe var. Oruı kimin oduı Bunun içinden ancak bir ıihi 
acaba?... çıkabilir. Delikanlıyı yalnız a 

Petroviç gözünün ucu ile bak- er görmüt·· 
tı: - Arabacıdan izahat alm 

- Hah .. itte ODW1. Fatmanın mı?. 
oduı. Hi.li yatm•mıf.. - Aldım .. Kara bıyıklı .. Be 

Ve öni!ne bakarak mırıldandı: tenli.İri vücutlu bir delikanlı · 
- Bu zavallı kızcağızın bir - Tifliıte bu tekilde erk 

derdi var ama, bir türlü anlıya- çoktur. Onu bu tarife göre bul 
madrm. O, her ıece, herkeı yat· kabil deiil. 
tıktan ve uyuduktan ıonra, elin - - Ne yapmalı .. Naıd bul 
deki pmdanla odanm içinde mü- Bu hafta da bu adamı ele g • 
temadiyen dolqır, durur. mezıem, vali beni Tifliıten , · 

Ali baba dütünmefe bqladı. cek. Ocağım yıkılacak, 
- Kimbilir ne derdi vardır .. Mahvolacağım ... 

Genç, kız, kafeıte çırpınan bir - Hiç. merak etme .. Ben 
kut gibi, odanın içinde mahpuı yardım ederim? 
kaldıkça canı sıkılıyor ve akıbeti· - Nuri?. 
ni dütündükçe uykuıu kaçıyor - Bu pazar tünü köylü 
ıaliba... fetile kiliıe:ıin önünde topl 

Ali baba, babçıvamn odaımda halk araıına karıtırız .. 
daha fazla kalmayı kenc:liıi ıçın - Buna ne lüzum var?. 
tehlikeli görüyordu. Petroviçten - O adam belki ıeni tan 
müaaade iıtedi ve tatodan ayrıl- tır .. Takip edildiğinden kork 
dı. oralara gel~ğe ceaaret ed 

Eıirci otele geldiği zaman va· 
kit gece yarııını çok geçmiıti. 

- -15-
Bir ıabah, Ali baba, otelde o

tururken, bat bata konutan hüvi
yeti meçhul iki adamın muhave· 
reıini diiılemek fıraabnı bulmuı· 
tu. Bu adamların ikiıi de ıivil za· 
bıta memurlarıydı.. Yavq yavaı 
konutuyorlardı: 

- Fatma kiliaeye gidip gelir· 
ken, genç ve yakıııklı bir deli.kan
lıya itık olmut· 

- Sahi mi?! ... 

yor. 

- Orada benden ba.,ka ~ 
memuru yok değil yıı. Valinin 
bölük maiyet jandarmaıı 
benden fazla korkutur zanıı 
rim, 

- Jandarmalar bu itten a 
mazlar . 

- Sen bu Pazar aabahı e 
den bize gel. Köylü kıyafetine 
relim .. Ve arabacıyı yanımıza 
hın. O bize bu tüph•li delik 
yı uzaktan göstersin. Öteıini 
bırak!. 

Mmlihittin Bey, Nur Beyle 
Şahin Klhyuun bu lroDUflD&lann 
da pek alllradar ıöriinmüyor, ma 
aa üzerine yaydıir bir ıürü kiiıdı 

- Hay hay, oturun da h~-. 
yan .. 

Saat bete yaklqıyorclu. Şahin 
Kihya henüz ıörünürlerde yoktu. 
Maamafih. az aonra yolun ilerisin· 
de sörünen o idi. Kahveye airdiği 
aMn&n yabancı adamla karıılqtı 
ve arqdqlanna verdiii sözü ye

Bunu bizzat v~linin ağzmdan 
(Deftmı ftl') itittim. Bana: "Bu delikanlıyı 

rine ~ek istedi. - Pek ala ... 

Aı k,, macera kahramanlık ve &igaset romanı 
Mue111tı : < va • na ) 

G•'9ft lual1111ann hulla•ı 
Balkan miaalrı için Türk sefaretinin 

tertip ettlii bir baloda, ıilih fabrikala
r.mm mUmHlili Ert of Sad, Türk dip· 
lomatı Muhain Rapde eski bir intika
mı almayı telkin ediyor: 

- Ajlenizin .....W luııldmacla malu· 
mattanuıı, Malıaia hpit Bq ... ded.ı.
riais Rumeli be1lerbeyi imi9.. Ecclat
taa -- ubniniz ... Belınt iberiae 
6t ..,. 7irimit•iiz- diitüa s ..... 
ltüt8m filai79Nk seçmitsiniz •• Da
• zimwa bhwnhk kuu clöni
,., .,....., ini)'Wthria itiMrie si 

••ıBa&•- Şim4I ba tıdamlan n... 
............ ılW utraclafhfllma ••• 
JNJUa haJNt edilir ..• Ben, Tfirk mu-

rum: Bu~ nlltlan nende, tis ae
rede? .. 

Genç diplomat h~ te ... ....... 
uılUbunft 1!~ 1'a .-m cırnpm& 
bırakmai• cWua maTahk t.alda. 

Sırp damlannm akumdaa, Orta. 
ta Aıya nkalan n hanluı, llİr sürp
riz halinde halora can " heyecan se
tircli. Zi1afetin verilctiii LU..n teh· 
rindeki Türk ak~liyetinclen bir he1et, 
aaırlarclanberi keneli mubitı.rilMle mu
hafaza ettilcleri çok nld Wr oyuna .... 
ladılar. 

Muluin Rafit, qailclaki IÖaleri, U• 

nn bir ıalıriittac IODn, ela,._,.., 
tmn bu araü aö:rlediii iPa, p,.t Ert 
ol S.dtaa lllltb biri ona dinli,.cılk ol
saydı, genç diplomatın dedilderinl 

11111 
- Sis Awapablar, Türkleri, lü-

smnla lünmaa, ~- harbeden bir 
millet uaarak hata ettiniz, ~,-ö! ... 
Yirmi bet aur enel ıu süzel tarlayı 
ve fU barilnalide raksı ibda etmek İn· 
celiiini IÖI-... Türkler, eski Yana· 
nın bile ilk yarabaa oldular ... Onların 
prktan sarba akrnlan, mac:enpe
reaUilrteıı illant delildir. Dedelerim, 
o anecWc hirWrlerinclen a,n duran me
deniyet ikliml.-i araımcla ma•asala 
temin etti. .• F aifuri Aakdenize, Zeytini 
Seddiçine lalıçlanmıznı emniyeti altın· 
ela, tiindilere toprak baıb verdirme· 
den seçirdilr- o z.unealar, cenk lüzu
mamı imira)mmzla daJlllUf, en birin
ci IİlibfOI' bıilmi9tik... Şimdi, arbk, 
kıtalana llinDiriyle t...... plmeleri 
için, yalın kıbç akınlara Uizum kalma
dı... Harp, medeniyet ya:rıcıu, yapıcııı 
ohnak ııfa&m kaybetti .. Mııhtenm fir
Inr9'Qtn da himmetil• mithit bir Jdacı 
haline pldi! .. ltt9. azizim, onun için, 
vaktile •ıtiz bir barpcu olan Türle, ıon 
eavapncla, zaf•Jerin en SÖtiilmemiıiy. 
le Akdeain Wr bre dM. i.-ırten son 
n, hekkmr --~ iatir.lat etmit ol· 
clu ... Duitaama niha79t Yerdi- lnsan
bim sulha ihtiyae' olduiu İçin, Türk, 

ıma no t, aı ve erken Bul 
sar hava ve oyunlarına selmiıti: 

- Neler aö1lüyorıunaz, Mllhıin 
Raıit Bey? 

Eğer yüzünüzdeki yara ve söiıü
nazdeki madalya sözlerimi tekzip et
meıeydi, size, "ceıur bir milletin kah
raman bir ailesinin uyuıup tereddi ey
lemiı aon arbğıf,, diyecektim ... Maa
mafih, en yılmaz bir ruhu sineıinde ta
ppniaruı cla, buan zaafa düttükleri 
sörülüyor ... Netekim, büyük babanız, 
Sultan Hamide, Çarla İyi geçinmesini 
tavıiye ederdi... 93 harbinde Moıkof 
kurıuniyle tehit dü9tü !... Babanız ve 
amcalarınız, Metrutiyetin ilanında, o 
aenneaet edici havaya kapılarak, Bul· 
aarlarla &armaflp dolaıtı, ÖpÜfÜp kok
la9b ..• Fakat, heyhat, Balkan harbin
de, minareai yıkılnut. üzerine haç ta· 
kılmıt bir caıniin kar9111ncla yakıldı! ••• 
"Ç>n Temmuzda naad aldanmıtım! in
tikam! Of, intikamı,, diye haykırdı .•. 
Şimdi, o !ehitlerin ruhu turaya aelae 
de, sizi, bu baloda, kendilerine kıyan a· 
clamlarm ortasmda can, ciier göne ... 

Şeytani bir eda ile süldü: 
- Mumafih, sevezeliiimi af hu· 

J'IU'Unl ... Bu secenin ruhile mütenuip 
olınıyan sözler eöyledim... Bırakayım, 

e•et, au ..• Fakat, unutmayın kit 
yük f&İrinİz: 

"Hazır ol cenğe , eğer iıter iıen 

hu aelah r .. demiıtir. onun için, .0-
zedeceğim bir 1eni tabanca nüm 
le bu seccnin uılul.unu bozmıya 
sanıyorum! 

Şu sizli kötecikte, bakınız ... f ~ 
kalanmızın bu taptaze icadı, hePI ~ 
cut ıilihlara nazaran kurıunu oo ""t/ 
li sür'atle on miıli ileri sötürür, 
de, hinınacette zehirli gaz .ı11J1 
Tafsilat namluda yazılı •.. 

Muhıin Ratit, katlarını çattı: 
- Şimdi burada bunun ııra~ı ~ 
- Tabancayı müdafai mili•~ 

göatennek üzere kabul etmeniz.,,. 
niz iktizaaıdır sanırım. 

- Niçin?... ~ 

Ert of Sad, f&kaya geti,..-, ,.,
diplomabn cebine bir tabanca ~ 

- Vazifeniz olmasa bile, ~ 1 
ze hediye ediyorum... icap ettili j 
man, lazım selen zatlara söttt""r 
niz... ,J 

"Almam,, diye itiraz ed• .... 
Y•nn olac~ld:ır • A 

- Peki, alaJ1111.. Ukia :;I 
huyıırun da hediye olarak 1ua...ı 
yeyİm... Bedelini vereyim .•.. 
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68 ler meclisinin 
son toplantısı 

harıhll] - ... ıu.ıı ı 111C11 -~ 
JQ • B ardan en •enci Refika Hu-

ıı eh,.et H E "h . . Y&tl ~ anım. n ı tıyarı ıse 
ıe •nnı bilmiyorum. Zaten bil-
n ınd de kızarlar diye ne ıöylerim 

e e 'Va b'l' • J za ı ınm ... 
tah!~rı azalar hakkında. böyle 
ı, . ınler yaparken zil çaldı aza-

r ıçer· . . 1 ae . ıye aınyor ardı. Safiye Hü· 
Yın Hanı L-L • b" . b· m U4U1Mye ıçıminde 
ır Pard .. k 

tirerk eıu f&p a ıiymitti. içeri 
en Hazım Pqa: 

lrın-:ı~nım amirali ıelamlıya. 
}'f ıye takıldı. Rina Sani Yaver 
ra. a.nırnd deftere imza attıktan .on • 

ne ense .. 
tiple . yerını fatırdı. Zabıt ki 
ti rı hanımların oturdukları ye· 

n arka11na kadar y·· ··d·· T otu, .. unı u. am 
rar~cagı zaman itin farkına va· 
ti l 1~ cenahtaki köteaine geç· 

· •rnaıl Şe k B . . ~r·f v et ey ehnde teıbıh 
.. a. ıelim d ~ be d agıtryor. Bu arada 
n e aeli · tin b ma naıl oldum. Mecli-

daJ1 Z::~i:elen hatiplerinden A· 
~•bil b. 1 

• Y aelmemit, buna mu· 
t. ır eıı olan Mehınet Al. Bey 
oır &ralılc . • • ı 
t-ıc· • ıçen Sll"erek ••i cenah· 

1 Yerıne ıeçınifti. 

Be ~illin Ali, Bican, Keınaı Salih 
Y er eol cenaht k. 1 

cunda:k' a 1 111'& arın u• 
'-'üdd ı yerlere otunnutlardı. Bir 

11
• Be et aonra Nakiye Hanını, Av· 

°l.~bıt.1 de ınecliee iltihak ettiler. 
lıl okunuyor ... Mazbatalar da· 
>. 1Yor, Sadettin Ferit Bey bir 
,._ n~~n zaptı dinliyor, bir yandan 
,.. rozlux.::_ .. li 1ıı &uııun altında ve katip A· 

l\tza B · ele • eyın arkaımdan bakarak 
~~;;:et .0~up olmadığını heaaph· 
~ k eclııın ıon sene hatiplerin· 
~ .... t ~ra 01111an zade Suat Bey, 

.... , tı M" . unıı Bey nedenıe geç 
tı. ilk ı. Z.ptm okunmUı hit· 
931 IÖzü lımail Sıtkı Bey aldı. 
f'•k:eai ~~~annı tetkik için 
dı~ ~e bır ıçtlmaa lüzum olma· 
~ 1öyledi. Mehmet Ali Bey 

bütçede yer almaıından, itin bir 
tahminden ibaret olmaamdan, ma· 
halli bir arzunun is'afmdan bahse· 
dildi. Mehmet Ali Bey söz arasın· 
da mecliıin ıon celsesi olduğunu 
hatırlattı. Bütün azalar bu söz ü· 
zerine kulak keıildiler. Acaba 
Mehmet Ali Bey mecliıin on bet 
gün daha temdidini mi istiyecek· 
ti? Sözün ıonu batka tekilde neti· 
celendi. Hiç bir taraftan bir i!&J'et 
olmadığına göre mecliı artrk son 
gününü yatıyordu. On bet dakika 
ıüren münakaıadan sonra Y orgo· 
lunun belediyece istimlakine ka
rar verildi. 
. Y edikuledeki kapının genişle· 
tılmesi ve buradaki iki dükkanın 
istimlaki için azadan Kemal Beyin 
verdiği takrir hakkında bütçe en· 
cümeninin mazbataıı okundu . 
Bütçe encümeni bütçede tahsisat 
olmadığından hu iıtimlakin bu ıe· 
ne yapılmaımın kabil olamıyacağı 
nı bildiriyordu. Mazbata 934 sene 
sinde tasarruf elde edilirse bu itin 
makamca yapılabileceii bildirili
yordu. Takriri veren Kemal Bey 
tam bu sırada içeri sirdi. 

Reis Sadettin Ferit Bey, 

- Kemal Bey :tapı zamanında 
geldi dedi. Kemal Beyin 10 mil· 
yonluk bütçede ür bi 1· 1 k b. 
• • A ~ n ıra ı ır 
ıstımlak tabıiaatnun b 1 u unmama· 
sını kabul edemiyeceğini, Yediku-
le kap11mın muhakak geni•letil .. k :ı' me 
sının azaların önüne geçmek nok· 
taamdan lazım ve mecburi oldu· 
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Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

-Uıt tarafı 5 lncl aayfada

mektep sınıf 1 - 4 ten 541 Iımet. 5 
- Davutpafa orta mektep sımf A 1 
den 266 Fuat. 6 - Davutpa§a orta 
mektep ıınıf A 1 den 98 Sedat. 7 -
Vefa lisesi 11nıf B 4 ten 486 Kemal. 
8 - htanbul kız liaesinden 462 Taibe. 
9 - Galatasaray lisesinden 56 Riaai 
Naznn • 10 - Davutpa§a 25 inci ilk 
mektep sınıf 2 den Nevriye Hanım ve 
Beyler. 

Birer paket ~ukullta 
kazananlar 

1 - Zograf on lisesinden 35 Koço. 
2-::- Davutpatada Fuat Bey karde§İ 
Muyeuer. 3 - Ahmet Sait matbaa
smda mürettip Ahmet Faruk. 4 _ 
Iatanbul erkek lisesinden t 7 Ahmet 
Macidan. 5 - Beyoğlu dokuzuncu ilk 
mektep sınıf 2 - 4 ten 411 Nezihe. 
6 - Şehremini Saray meydanı cadde
si numara 28 de M. izzet. 7 - Me
serret kıraathanesinde Ahmet . 8 -
Vakıf paralar müdüriyeti memurlann
dan Hikmet Bey oğlu Tunçer • 9 -
Galata Eskiyoruyone jenral han nu
mara 23 de Hasan . 10 - Vefa lise
sinden 967 Atıf . 11 - Istanbul kız li
sesinden 405 Jale Yusuf. 12 - Tü
t6n inhisarı Çapa deposunda 245 Isa. 
13 - Kaıımpafa Hacı Husrev «dde
ıi numara 66 da Ali Zekeriya • 14 -
Çapa tütün deposunda 168 Niyazi. 15 
- Feyziye lisesi ilk kısmından Huluk 
mazlum . 16 - istiklal lisesinden 25 
hrnail . . 17 - !stanbul kız ortadan 
220 Fethiye. 18 - Galatasaray lisesi 
sınıf 4 ten 1028 Adnan. 19 _ Çepa 
tütün deposunda kantarcı Haan . 20 
- 54 üncü ilk mektep sınıf 4 ten 427 
Ane Hanım ve Beyler . 

(Delıunı Tar) 

Paşa öldü ne oldu? 
-Bat tarafı ı inci eayfact.- -Bat tarafı 1 l.Dcl aay:fada-

derek dütmanla göğüs göğüse verdiği dokuz kurutun fazla oldu· 
ğunu, bunun indirilmeai sebeple· 
rinin arattırılma11 lazım geldiğini 
söyledi. 

çarpıpnıfbr. ~ 

B:ılkan 1harbinde ıağ elini kay· 
betmi§, umumi harpte 13, ve is
tiklal harbinde 22 yerinden yara· 
lanmıftı. 

Mütarekede lstanbulda onuncu 
Kafkaı f ırkaaı kumandam olarak 
bulunuyordu. 

Kemaleddin Sami Pata bundan 
sonra Ankaraya gitmi§ ve birinci 
fırka. kumandam olmu§tur. Birin· 
ci lnönü, ikinci lnönü, Kütahya ve 
Sakarya bat kumandanlık h:ırp· 
lerinin hepaine ittira.k etmİ§ ve 
kendisine verilen vazifeleri büyük 
bir fedakarlık ve muvaffakıyetle 
hatarmıttır. Büyük taarruzda da 
dördüncü kolordu kumand:mı bu· 
lunuyordu. 

Zaferden aonra çok ıevdiği ha· 
yatı aıkeriyesine veda ederek dip· 
lomasi sahaıında çalıf1Daia baıla
mıştı. Son vazifeıi Türkiye cüm
huriyeti Berlin büyük elçiliği ol • 

muştur. 

Vefatı büyük bir zıyadır. Ke-
der içinde bulunan ailesine sami· 
mi ve içten taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

Galip Bahtiyar Bey Franıada 
kilo batına dört frank almdığmı 
söyliyerek dokuz kuruşun fazla ol· 
madığını bildirdi. Halit, Kara 
Osman zade Suat, Ali Rıza, Nu .. 
rettin Münti Beyler de ıöz söyledi
ler. Cevdet Kerim Bey fakir hal· 
kın ekseriyetle Karamanyediğini 
ıöyliyerek bunun kilosu başından 
alınacak reımin biraz daha indi· 
rilmesini, bu suretle kaçak et ıa· 
tışının önüne geçilebileceğini ile
ri sürdü. Neticede kantar i1inin 
biran evel halli ile etin kilosu ba
§ından resmi alınmasının temini 
meseleıi makama havale edildi. 

" Bankanın heıaplarını tetkik 
ettik. Eıefle beyana mecburuz ki 
kurulutu pnünden sermaye bitin· 
ciye kadar bankada mazbutiyet, 
ciddiyet ve heaaplarda ihtimam e• 
ıerine teaadüf edilmemittir. Temi· 
nal almadan bircok kir.nelere pa· 
ralar verilmi§, bunu mürakip ve 
müf ettiıler görmemi!lir. Banka 
mukabilsiz 400 küsur bin lira pa• 
ra dağıtmıştır. 

Nitekim heykeltraı Kenan Bey 
-nsı taratı 5 1.Dcı eayfacı- zimmetinde 28 bin, iflas eden tica· 

Gençlerin nefes kabiliyetlerini ar- ret ve sanayi bankasında 42 bin, 
tırmak için spor sahasında yapılan ta· 1 
dilit çok yerinde musip bir hareket ol· Acem ımail Efendi de 40 bin, M. 
mu§tur. Volfta 90 bin, F era.ra efendide 

Futbol, atletizm, voleybol ıubele- 25 bin piyango bayilerinde 69 bin, 
rinde muvaf!ak olan gençlerin heves· süt tir ketinde 42 bin lira kalmııtır. 

H A B E R 1 lerini takviye etmek suretile fabrika- Bunlardan baıka bankaya borçlu• 

j 
mn kıymetli müdürü ve sporcularm lar çoktur. 

Çocuk Sayfası Kuponu yegine hamiıi bulunan Retat Beyelen- Banka mevzuunun haricinde it 
dinin himmetile bir tenis sahası vücu· 

16 Nisan 1934 da getirilmektedir. Fabrikanın hima· görmüş, bankanın eski müdürü 
yeıinden ba5ka hiç bir suretle muave· şayanı hayret derecede kontrolsüz . . "'. 

~-~~-•ıimmmiiıiiiil.--~ · net görmiyen klübün kıymetli faal he· brrakmı!hr. Bir bA~ ,meclisi 

HABER 
yeti idaresini gençlik namına tebrik et- idaresi nasıl olmut da bunları ıör
meyi bir 'Vazife telikki ederiz. memif, alakadar makamları ikaz 

. ' . '' ~ . \ 

Resim: Kocaeli ıunpiyonluiun~ etmemittir ! Bunu heyetimiz bir 
namzet Hereke idman yurdu + iıaret· Akşam Postası 

ap •erdi. 
933 b·· . ~ f utçeaınin 209 ve 213 ün· 

ğunu ıöyledi. Nurettin MünJİ Bey 
aöz aldı. Mecliıin her celsesinde 
handeler yaratan bu atetin hatip 
Y edikuleden mürur ve uburun te· 
rhinini teklif etti. Doktor ihsan 
Bey Boğazda tirket vapurlarına 
yol gösteren 15 lwalık memurlar 
gibi buraya da elinde bayrak ta§ı· 
yan bir adam konularak gelip ge • 
çen nakil vaaıtalarına yol gösteril· idarehanesi: 

lSTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

li baı kaptan Akif Bey.. türlü anlıyamamıttır. Sermaye ve 
ZUhtU mevduat be§ sene içinde erimiıtir. 

··----·---•·11-111111-ıı•~m,...... ldhre meclislerinin bu itte büyük 
Garez uğruna bir mesuliyetleri vardır. Yazı maki· 

&aıllarn..- L.. • • dd )\p1ı_ -u vınncı ma elerine 
--~ il 3 bin liralık münakalenin 
~ .. ~ hulunduiuna dair büt· 

"'ile"• 
""" fUJlleni mazbataıı okundu. 
di. 4'ı:ı~. kelimesi ile kabul edil· 
~UCl\ilkadir Bey göbeiini reiı 
~~n kenarma clayıyarak 
lr....._ ~lede belediye memurları 
l~fine ilcraz olunan 20 bin 
'L:~ki ıene müddetle tecili~e 
~ ~e enciimeni mazbata11 ıle 
l'ti.J ilttiaat, kavanin encümen· 
~J' ıelen evrakları okudu. lı 
lliıı ~ Bey .as aldı. Kava
fidltı'eni namına Büyükdere 
~d 11fıııda yeti9tirilen fidanlann 
~eb~ı hakkında izahat verdi. 
~~ Ali Bey birkaç maddenin 
~~nıı istedi. Galip Bahtiyar 
~tıı~deleri okudu. Bir aralık 
1, 1oi~1 l>ir nükte savurdu. Sağ-

ıt tüliitmeler oldu. 
eiaiıı: 

dit~ O halde tasvibi ilinize arze
old11~· sözünden nüktenin ne 
~;~ ititemedim. lçtimaa geç 

"'" --lar birer birer geli.yordu. 
)er ~•iırıen aağcenahta llkitilik 
11\ill alt duruyordu. Reis kürsüıii· 
"ı~~a ~~i~. muavini Hamit, ,.,il 'hıı., llludurü Kemal Beyler 
~r ı.. 0 tur:mutlar, herhangi bir 
ı..· ' oır 1 -'\-111 ÖııJ • IUa e cevap verebilmek 
~'l't L_ erındeki defterleri, kağıt· 
ltt' "4ll'tftt.._ 1 "-ilk· · .,.or adı. Y or~lunun 
~~ diye

1 :e~Jeıi uzadı. Ami Bey 
~1• lca.:• tahtaya vuruyor, a • 
.. ~i~ a.k iıaaılltı aafiyeden 
~,., "-i • 'buna Mehmet Ali Bey 
~di., &e,. Yor, o oturunca Abdül· 

}'li otu lcallcryordu. Her üçü 
l'\ap kalktılar, tahsieatın 

meıini teklif etti. Mazbata. makam 
ca kartılığı bulununca istimlak ya 
pılmak üzere kabul edildi. Takrir 
1&

1hibi Kemal Bey: 
- AJlah gecinden versin. Birisi 

burada rahmeti rahmana kavuşur· 
sa ıırarımın ıebebi anlatılacaktır. 
dedi ve kesti. 

.. Azalar arasında araı ııra gü· 
!u!meler oluyordu. Kemal Bey 
ıkınci defa olarak mecliıin son cel 
ıeaini akdettiniğini hatırlattı. Ne· 
teler rene kaçtı. 
S Ne olmuttu? Kara Osman Zade 
~~t Bey bir •aatten beri mutadı 

hılafına ağzını açarak bir tek ke
lime söylememit ti. 

lmıail Şevket Bey ise aksine 
meeelei hukukiyede, kanunun ıa· 
rahaıtinden, kaydı kanuniden ke
mali belagatle bahsediyordu. Bir 
aralık konsultatif kelimesini de 
kaçırıverdi. Bu kelime lsmail Şev· 
ke_t Beyin ağzından kaçtığı sırada 
reıı Sadettin Ferit B. de meclisin 

~~ ~oplantııını yaptığını kaçırdı. 

H 
1 • n9§eden eser kalmamıf tı. 

er ıtt ·· t ı· . e ınuı ace ıyet meselesi ile· 
rı11•ürülüyordu. Sıralar altındaki 
e erde ıin· 1· . . ı· . h b . ır ı, sınır ı 11ya , eyaz 
tesbıhler çekiliyordu. Tevfik Bey 
de: 

- Son ııünümüzdür, dedi. Meh· 
met Ali Bey yerinde oturamıyordu. 
Çok ııkdnııtb. 

- Zabıt katipleri efendim çok 
yoruldular. Teneffüı yapıak iyi o
lur. dedi. Sadettin Ferit Bey: 

- Efendim tenef füı isteniyor . , 
ne buyurulur dedı. Ve teneffüs ya. 
pıldı. Celse açılınc.a Esnaf Banka
sının raporu okundu. Birinci celse-

Telpaf ~i'ST'Al"\BUL llABER 
Telefon Yazı: 28872 t~rc: 24310 

- ABOrtE ŞERAiTi '\ 
1 a 6 12 aylık 

Türkiye: 90 260 480 870 Kre. 
Er.nebi: ıso s15 '700 1200 

ILArt TARiFESi 
Ticaret lllnlannm n.hn 12,60 

Reeml llAnJar 10 kunıttur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

Basddıfı yer: (VAK1T) Matbaası 

nin aksine hiç ıöz aöylemiyen iza· 
lar bile ağızlarını açtılar, hayli a· 
tıp tuttular, mecliste hakiki bir in· 
fial görülüyordu. Bu münakaşa sa 
at yediye kadar sürdü. Yapılacak 
İ'f kalmaınııtı. Sadettin Ferit Bey: 

- Dört ıenelik devreyi kapıyo· 
rum dedi ve kürsüden inmiye dav· 
randı. Bu sırada Galip Bahtiyar 
Bey: 

-Efendim. Bazı sözler aöyliye
cektim. Müsaade edilir mi? diye 
başladı ise de l'eis: 

- Efendim devreyi kapadım. 
Bundan sonra sizi atağıdan dinle
rim. dedi ve indi. Artık vedadaki
kaları gehnitti. Azalar teker teker 
vedalaııyordu. , 

Arada: 

- İntallah gene görüşürüz. 
- Canrm burası bizim evimiz ... 
- Bakalım Eylule sağ kalacak 

~1!1~.. Kelimeleri bol hol sarf ve 
ıatı~li.k ediliyordu. Yedi buçuğa 
gelıyordu ki, Şehir Mecliıi aalo· 
nunda kimse kalmamıttı ... 

Yekta Ragıp 

neleri ıiparia edilmia, Volfe pa· 

O•• ıdu·· ru·· ldu·· :ı' 'S' genç rn verilınit, fakat bu zat bankaya 
(Baı tarafı ı nci sayıfada) tek bir ıınakine değil, bir çivi bile 

arrizin püskürtülmesine muvaffak vermemittir. Piyango bayilerine 
olmu§tur. teminatsız tayyare piyango bileti 

Bu yüzden o zamandanberi verilmiş, fakat parası tahsil edil· 
Mustafa ile Sadullah, Mehmede memiş, bu suretle banka tayyare 
dit bilemeğe ve hatti hınçlarını aJ.. piyangosu müdürlüğüne 82 bin 
mak m3kaadiyle bir iki defa lira borçlu kalmıştır. 
Mehmedin metresi gibi yqıyan Acem '•mail efendi 40 bin lira 
Melahat Hanımın pefİne dütmeğe almış, bı.munla bir apartman ala-
ve takılmağa batlamıılardır. rak karısının üzerine yapmıı, ban· 
Muıtafa ile Sadullah hu h:ıre· kaya on pc:.ra vermemittir. idare 

ketlerle hırslanru yenemedikleri mecliıinin bunlardan haberi oldu· 
için vak'a günü daha ıabahtan Zi· ğu halde müdürün it bqında tu· 
ha ıokağında dostbrı olan Saba· tulması ıayanı hayret olduğunu 
hat ve Seher adlı sermayelerin ya· bir daha tekrar ediyoruz. 
nında kafalan tütaülemiıler ve bu Heykeltra§ Kenan Bey heykel 
akf<lm TopluMehmedi öldüreceğiz yapacağım diye 28 bin lira almış, 
diye kararh§tırdıktan sonra çıkıp on para vermemiştir. 
Mehmedin geçeceği yolları tara&• F eraradan son günlerde bor· 
auda. batlamıtlardır. cunu ödemesi istenmif, bu zat ay· 

Toplu Mehmet te o gün berabe· da on lira verebileceğini ıöylemi!
rine aldıiı metreıi Melahat Ha· dir. Borcu 20 bin lira olduğuna 
nı.mla ıinemadan dönüyonnuf. iki göre iki asırda ödiyecektir demek 
adam bunları görmütler ve petle· oluyor. 

==~~==:::=;;=:============-=-
r ine takılmıtlar Sadullah ile Muı Kurtarıcıların oraya gelmesiyle 
tafa bıçaklarını çekerek Mehme .. mütecavizler kaçmağa ve diğerle
din üzerine atılmıtlar iıe de Meh· ride bunları kurtarmağa ba9lamıt· 
met, butonunu bir yandan bunh· Jar, nihayet yoğurtçu H:ısan Kürt 
ra 1&YU11Dakla beraber diier ta• Sadullaha yetitmit onun ile },o. 

raftan da (can kurtaran yok mu) ğuttuğu ıırada Sadul\ahm arka&b• 
diye feryada b'ltlamı§. ıı Muıtaf a da o sırada oraya ıel-

0 sırada Mehmedin imdadına mit ve her ikisi bir olarak lnıiliz 
evinden hemşiresi Nadide aHnım austalısı ile Hasam küreğinden 
lie valdeai ve bir de bir kaç gün· ve göğıünden vur:ırak yere ıer • 
dür itinin bozukluğu dolayııiyle mitler kaçarken yakalanmıtlar • 
yoğurtçuluktan ıarfmazar ederek dır. 
kahveci Şükrü Efendinin dükki-ı Haaanı bıçaklıyanın Kür Sa .. 
~m•. hak~nkta olan Hasan ye • d~llah olduğu tahmin edilmekte-
tış.mıtlerdır. dır. Tahkikata devam olunuyor. 
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Fındık,depo,anbarF areleri ve büyük sıçanları FAR 
deniz, . HASAN f h. ·ı ··ıd·· .. .. ·~ .'·' tarla ve hernevı are ze ırı e o urunuz. -..~~ ·,- = 

Sülalesini imha eder. Öldükten sonra katiyyen lıcokmaz. Dünyanın en kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe sürülerek fareler tatlılıkla ve severek yeı-ler. 25 kuruıtur. Fare zehirinin buğdaJ 
nevileri de çıkmıftır. Macun ile birlikte buğdey zebirinden farelerin bulundukları mahalle serpilirse farelerin ve 11çanlann bütün ana ve baba ve ecdadı ve silıilelerinden eser kalmaz. 25 kuruttur. Tak• 
litlerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat. 

ıntnnıı::nıır ı~umunı::mmımr::nmmııırmmnuıummmmtnmmrtttnmmnmmnm'ftllft!lllJRllllllUlftt!tJnuttrmnınttıımımnınınnms111t111m11ttte•ınwıHt111wllllllfmtıttmnı1atıı...,..aıır11 wnnttntmnnmmmmmıPfllllllfttt""'"""'""1ttmın"""""""~,_..............,._ • .....,IBlfHllllıı1111"1mk1ıtmn11111HJHn11111ltftmlllllıuntt11mnnnnmtrıtttmmnmmnnınmıı:nıumıınıtttı11mmımmmnıuı:s 

r , İstanbul asliye mahkemesi bi· 1 \ ıstanbul Belediyesi ilanları 
rinci ticaret dairesinden: 

. Epaminandas Pantazidis E- Bakırköy Belediye Şubei ldariyesinden: Baruthane sahili~ 

R I 
. h fendinin Salmon Rojanski ve Mi· rinden haftanın Cumartesi, Pazartesi günlerinde 9,5 - t;;ı 

J 

a e g şel Y ovanidis Efendiler aleyhine saatine kadar dairei belediye namına çıkartılacak kumun bir 

l 934 - 21 dosya numarasiyle ika· metre mükabmm arabalarla nakliyesi tartnamesi veçhile 20 
me eylediği (Pardo) vapuru satı• gün müddet ve pazarlık suretile münakasaya konulmu§tur. Bu baP" 

BI.SJ•kletlerı• ıından mütevellit 377 lngiliz lirası ta malumat almak istiyenlerin daire heyeti fenniyesine ve ihale 
alacak davasından dohyı müddei günü olan 6 - Mayıs 934 Pazar günü saat 14 te de taliplerin dair• 
aleyhlerden Galatada Hüdaven· encümenine müracaatları ilan olunur. "1739,, 

~ digi.r hanında Vanderze acanta • 
h:ınesini ikametgah irae eden ve 

~ \'\ ikametgahının meçhul olduğu an· 
~ laıılan Sal.mon Rojanski Efendi 

,. ilanen vaki davete rağmen muay

Betiktaı Belediyesinden: 
1 - Beşiktaş Abbasağa Türk 
2 - Yıldız Mülkiye mektebi 
3 - Maçka Şeyhler metruk 

Reynelmilcl bi~iklet yaratan Meşhur 

.l\10 Jd \\'cltsupcr 34 
18 den 2000 metrcçc 

kad.ır bütün ist:tS\ onl;n 
alır. l ~t:ısyonl:ırı ~yırma 

hassası bü\•üktiır. 
Fiyatı 330 lira 

Model Bally No. 2 
18den 2000 metreye 

kadar. alır 

Fiyatı 200 lira 
Halk modeli 

200 den 2000 m c tı eye 
kadar olan isc:ı~yon

ları alır 

Fiyata 120 lira 

3136 

Radyoları 
Bütün dünyaatanınmıf o!an SCHAUB fabrkası 

en müşkilpesent radyo meraklılarını memnun 
etme~ için 

Bu sene üç yeni model 
çıkarmıştır. Fiyatlarının ucuzluğuna rağmen 

verdikleri netice 

Harikuladedir 
Radyo almadan evvel bir defa da 

SCHAUB 
makinesini tecrübe ediniz. Bumakine ile dünyamn 

her bir tarafını dinliyebiltrsiniz:. 
Tediyede kolaylık yapılar. Peıin tediyatta hususi 

iskonto vardır. 
Satış yeri: Rikardo Levi 

Sulanhamam Havuzlu ban No. 9 • 11 
Aoadolunuo mübim merkezlerinde acente si vardır 

Satılık Pırlanta Küpe-
Fevkalade temiz ve nadide 12 krat büyüklüğünde bir çift pırlan· 

ta küpe ile bir pn·lanta bilezik ve bir brot 19 - 4 - 934 Per§em· 

be günü öğleden sonra Sandal bedesteninde müzayede ile satıla
caktır. Nadide bir mücevhere malik olmak istiyenlerin o gün 
müzayede mahalline gelmeleri (15751 

yen günde mahkemeye gelmedi· 
ğinden hakkında gıyap kararı ve· 
rilerek kar:ırname mahkeme di· 
vanhanesine talik kılmmıttır. 
Müddeialeyh Salmon Rojanski E
fendi tayin olunan 24 4 934 
tarihine müsadif sah günü saat 
13,30 da mahkemeye gelmediği 

veya vekil göndermediği takdirde 
h:ıkkında tahkikata gıyaben de
vam edileceği ilin olunur. 000) 

Asliye hukuk kararı: 

Yukarda yazılı üç mezarlık 
lacağmdan talip olanlar 2 Mayıs 
ire encümenine müracaatları 

{f PA 
Müslahıa.ra.l ı 

HUBLJBATUfiLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

BOY UZATMA Metoctumla· 48 
yatına kadar herkes 8 - 12' ıantam 
uzayabilir. (Pangaltı P. K. 16 Ha· 
lil) adresine 75 Kr. posta havalesi 
verniz. Metot sür'atle adresinize 
gönderilir. (2169) 

Tokadın soğukpunar mahalle
sinde mukim Zühtü Bey kızı dok
tor T alit Bey validesi mütekait 
alay katibi Mehmet Şakir Necip 
Efendi zevcesi Atiye Hanım vekili 
Münip Bey tarafından Tokat hu· 
kuk hakimliğine ita olun:ın 5- a· 
ğustos 933 tarihli arzuhalde mü· 
ekkili Atiye hanımı müddeialeyh 
zevci mütekait alay katibi Meh
met Şakir Necip Efendi 9 seneden· 
beri terkederek evlenmenin ken· 
diıine tahmil ettiği vazifeleri ifa 
etmemekte ve aile yurduna dön • 
memekte olduğu ve ik:ımetgahı 

da meçhul bulunduğu ve mukad
dema vaki müracaat üzerine mah
kemece istihsal edilen ihtar ila- l ••ılsltallnlblulllÜI. lçlülnlclülllclrla•M•elmlulr•-

mı da usulen ve ilanen tebliğ kılın· luğundan: 
dığı halde mumaileyh halen zev· Tamamına 3885 lira kıymet tak· 
cesi hanesine dönmemiş ol • dir edilen T opkapıda llyas Çelebi 
duğundan celbiyle bilmuha· mahallesinde eski Miralay çıkma· 
keme boşanmasına karar ve· zı yeni Akarsu sokağında eski 
rilmesini talep ve dava etmiş 2 _ yeni 2 _ 3 No. h bir bap a. 
ve muhakeme için tayin kılınan partmana açık arttırma vazedil· 
günde müddei vekili Münip bey miş olup 14 Nisan 934 tarihinde 
gelmiş ise de müddeialeyh Meh • ş.artnamesi divanhaneye talik e· 
met Şakir Necip Efendi ilanen teb· dilerek l5 Mayıs 934 tarihine mü· 
liğ "kılman davetiye üzerine gel - sadif Salı günü saat 14 ten 16 ya 
mediği gibi ittihaz olunup keza kadar birinci açık arttırma ile İs· 
ilanen tebliğ kılınan gıyap kararı tanbul üçüncü icra dairesinde sa
üzerine de mahke.meye gelmemiş tılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
Oldugw undan gıyaben cereyan eden et b • 

ıcı 7 uçuk temınat akçesi alınır 
muhakemede arzuhal okunduktan 

müterakim Yergi ve belediye va· 
ve müddei vekili arzuhal maalini kıf icaresi müşteriye ait ayrıca be· 

tekrar ettikten sonra ittihaz olu- deli muhammen kıymeti o/cı 75 ini 
nan kaur üzerine müddei tarafın· bulduğu takdirde ihale yapılacak· 
dan ibraz olunan 2 temmuz 933 tır. Aksi halde en son arttırmasını 
tarih 35--265 numaralı ihtar icra· taahhüdü baki kalmak üzere artır· 
sına dair ilamı ibraz etmit ve bit· rana 15 gün daha temdit edilerek 
tetkik mezkiir ilam ilanen tebliğ 31 Mayıs 934 tarihine müsadif 

•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•! kılındığıhaldemumai~yhinmüd· Peqembegünüaynisaatteyapıla· 

deiyenin hanseine dönmediği an• cak arttırma o/o 75 tutmazsa satış 
la!lılmıc oldug"und:ın kanunu me· ge · b k l 2004 N l k -ı -ı rı ıra ı ır. o, ı anunun 
deninin 132 inci madde~;. mucibin· 126 ncı maddesine tevfikan İpotek 

mezarlığı, 

sırasında Ermeni mezarlığı. 
mezarlığı. 

dahilindeki otlar pazarlıkla salf" 
934 Çarşamba günü saat ikide d•• 

"1748,, 

Kadıköy icra Dairesinden: 

Bir borcun temini istif aıı zı 

nrnda mahcuz olup satılarak pa 
ya çevrilmesi mukarrer bulun 
muhtelif cins ev eıyası 17 - 4 
934 Salı günü saat 14 ten 16 ya 
dar Göztepe çartısında açık artt 
ma ile satılacağından yüzde 
buçuk resmi tellaliye müşterisi 

ait olmak üzere taliplerin mez 
gün ve saatte mahallinde bulun 
cak memura müracaatları ilan o 
lunur. (15753) 

Bir ilan memuru Bursa, hmit, E,. 
kit ehir. Kütahya, Afyon karabisaflt 

Konya, Ankara ve civarında Mayıs af' 
içinde bir turna yaparak ilan yapıt 
racaktır. Bu ıuretle reklam yaptır'" 
mak ve Anadoluda malını tanıt~ 

" iıtiyenler Mayısa kadar her gün öil" 
den sonra ve fazla izahat almak üzetl 
telefonla (21434 ) numaraya mü..,. 
caat edebilirler. 

istif ad eli ilan 
Çenberlita, Karababa ıokd' 

12 numaralı iki kısma ayrılabile-
büyük konak kiralıktır. Panıiyoo' 
veya başka müesseıata elveri9lidit• 

Öğleden evvel içindekilere mürl' 
caat. (2196) 

···•::::1111······················· .. ··············---

Kadıköy: Altıyol aizındaki 
muayenehanesinde her 1011 
hastalanDI kabul eder. 

H Telefon: 80780 
::::::w:w::u:n::::::::n:nmnnı::aı:a 
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DOKTOR 

Kemal Osman 
Bevliye Mütehassısı 

Karaköy-Po§ac;acı f1r1nı 
sırası rto. 34 

~~ Hergün 14 - 20 
fi Tele fon : 41235 
..................... :ı ... ····················:ı· ...... .-····················· ························ ..... . 
KİRALIK VE SATILIK KöŞ1' 

Erenköyünde Suadiye hat bD' 
yunda vasi bahçesi ve derunurıd~ 
iki kuyusu ve müştemilatı sairef' 

'; 

havi bulun:\n dokuz odalı kötk 1'1 
rahk ve satılıktır. Talip olantarıt' 
ittisalindeki kö§ke müracaat etdle" 
leri. 

ce müddeinin müddeialeyhten bo· sahibi alacaklılarla diğer alaka· 
şanmasma ve mesarifi mahkeme • darların hususile faiz ve masarife 
nin müddeialeyhten tahsilile müd00 dair olan iddialarını evrakı müs· 
deiye itasına kabili te.myiz olmak biteleriyle yirmi gün içinde icra 
üzere 13 m:ırt 934 tarihinde gıya· dairesine bildirmeleri lazımdır. 

ben karar verilmiş ve müddeia- Aksi halde hakları tapu sicillerile 
leyhin ikametgahı meçhul kalma· tesbit olmadıkça satış bedelinin 
sından dolayı işbu ilan suretinin paylaşmasından har~ç bırakılacak 
bir nüshası mahkeme divanhane· ları alakadarların itbu müddei I••- Doktor • Operatör 

sine talik ve bir nüshası da gazete kanuniye ahkamına tevfikan hare Ahmet Asım 
ile ilin edilmek suretile tebliğ ket etmeleri ve daha fazla malu· 
makamın:ı kaim olmak Üzere ilan mat almak istiyenler 934 - 366 
olunur. (2187) (2249) dosya numa;aıile memurumuza 

müracaatları ilin olunur. (101 ) 

Doğum 
mütehassısı 


