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''Fransızlar tahliye etmeden 
Türkler ilhak edecek,, 

komiseri Fransız fevkalade 
1/azetecilerin suallerine karşı 

kısa ifadede bulundu 
bu 

"Fransızlar tahliye etmeden ev· 
vel sancağı Türkler ilhak edecek
lerdir.,, demiştir. 

Adana valisi Mümtaz•Beyin İs· 
kenderunu ziyaret etmesi rivayete 
fazla kuvvet vermekte ve halk hü· 
yük bir sevinç duymaktadır. 

Bu yaz adada dört 
bayram yapılıyor 

Yür.ükali plajı ile Büyükada iskelesi 
arasında küçük vapurlar işliyecek 

Refikimizin verdiği h:ıberin de
recei sıhatini tahkik imkansızlığı 

karşısında kaldık. Maamafih 
Fransa ve Türkiye cümhuriyetleri 
arasındaki münasebatm son dere-
ce samimi olması ve Fransanm 

Büyükadada Yürükali plljı 

Suriye m:mdaaını kıs.men veya ta• Adaları Güzelleştirme cemiyeti 
mamen terke taraftar bulunmaşı faaliyet komitesi dün toplanmış, 

skenderundan bir manzara rivayetin tahakkukuna imkan adanın güzelleşmesi etrafında ye-

' çık (Türk Sözü) Suriye fevkalade komiseri Kont vermektedir. ni kararlar vermiştir. Cemiyetin 
I~ s~:.sinde 13 tarihiy- dö Martel şimali Suriye seyahati Milli hudutları dahilinde yaşa - en faal za.sından ve cemiyet mü .. 

iol'd •Yeden alınmış bir mektup esnasında Halebe uğramış, gaze- mağa ve bu hudut haricinde emel- essialerinden muhtelit hakem m:ıb 
1'k. Bu mektuba bakılrrsa teciler bu şayianın doğru olup ler beılememeğe azmetmiş olan kemeleri umumi ajanı Emin Ali 

fıtıda "n-~ ........... g& ~ransa. tara- olmadıitıı'ı ve Jolc:anderQn ıte An- Türkiye.:ıyni zamanda bu hudut Bey cemiyetin fa liyeti etrafında 
il rı. .,. .. k' lı ha. llr ıyeye devredilecektir. takyamn Türkiyeye ilhak edilip e· haricinde kalmış olup beynelmilel şu izahab vermittir: 
t l>ta. ik' h .. ,_..._ B a.!l' b · 1 UKumet arasında diLmiyeceğini sormuşb.r Kont dö bir antant neticesinde ana vatana "- üyükadanın en güzel ye-
~nla§m:l olmuştur. Martel de cevaben: iltihak edecek olan Türklerle ri olan YörükAli plajı satın alma· 

•• meskUn aksamı sınesıne al- rak bugünkü metruk halinden kur 

l n • •t f •• 1 . • mağa amadedir. Dost Frans:ımn tarılacaktır. Yalnız plajı işlet-,., } verSJ e pro esor erı İskenderun ve Antakya mıntakası· ı mek için bazı terti.b~t almıy~ lü· l /\ üzerindeki mandaterlik hakkım zum vardı. Bunun ıçın Akay ıda-
ın l b • • et k d 1 Türkiyeye devretmesi ise pek ta- resiyle cemiyet temasa geçti. Bu Jr cemı y ur Ü ar bii görülecek bir harekettir. Çün- sene Yörük Ali plajına iskele ya· 

C, kü o mmtakan.m ekseriyetini Türk pılacak ve Akay idaresi Haliç şir· 
eıniy t f h "k • t • • • • •f unsuru teşkil ediyor. Biz meae- ketinden kiralıyacağı küçük bir 

\ı~ki , e, a rt Oml .eSl?In feISI maarI leyi böyle görüyor ve kaydetmekle vapuru Büyükada iskelesi ile Yö-

vapurlar cüma ve pazar günleri it
liyecektir. Sonraları her güne çı • 
karılması da muhteıneldir. Çam 
limanı ile Abba•P•ta koyundaki 
plaja da vapur uğratılması temin 
edilecektir. 

Adadaki bütün caddelerin nok· 
san ağaçları ikmal edildi ve 111a
halli bir hususiyet olmak üzere 
her ağacın etrafına güzel çiçekler 
dikildi. 

Çamlarda dolaşrr..;ı yerleri ,isti
rahat mahalleri yaptırıldı. Cemi· 
yet tarafmadn 100 kadar 11ra ko
nuldu. Rıhtım da çiçek ve sak
sılarla süslendi. Adaya gelecek'. 
misafirlerle seyyahların bütün ih· 
tiyaçlarım dinlemek, karşılamak 
üzere bir müracaat büroau ihdas 
edildi. Altı lisan bilen bir memur 

(Devamı 7 nci aayıfada) h Hıkmet beydır bır çok profesör- iktifa ediyoruz. rükali arısında işletecektir. Bu 

"Bir bardak suda fırtına,, ı ler de cemiyette azadır 
llt()~~rıblllda h' k .. . 'te ,, 't1.~ ır ço unıversı tinde bir (fahri komitesi) vardır. 

Mezkur koınite üniversite rektörü 
Neşet Ömer Bey, Tıp fakültesi de· 
kam Tevfik Salim Paşa, Fen fa
kültesi dekanı Ali Yar Beyler
den müteşekkildir. 

)' .. ~rle . . b' 
• l.itlt ı;-. ~ının iştirakiyle ır 

!l:ııyetj 1~ıki ve Tabii ilinıler ce-
Ce~: te!kil olunmuştur. 

l'a.t, t 'Yetin gayesi ilmi taharri· 
ea~·k ' flteJtti • 1 'Ye neticelerini neşret· 

&.rif y· k' Ceıniyetin b:ışında Ma· 
e ıli liikmet Bf. nin riyase-

Cemiyetin idare heyeti muvak • 
( Devamı 7 nci aayıfada ) 

Mütekaitler cemiyeti 
lleden takvim satiyor? 

&ir ın.. k a· ı ~C\ Ute ait: " ız er, namımıza kapi 
Ilı gezilerek dilenilmesini görmek 
~ istemeyiz,, diyor 

~a.b' a.ç'kada t 
~ ıt kar·· . 0 uran mütekait bir 
eldi. Şö 1111llız hu sabah matbaaya 
,, Ye bi ·k· 

l\\ ....._Mal'} r şı. ayette bulundu: 
" •na (f f"f- u Gazıler cemiyeti na
"()r ı_ -ıren sen k . 
~' lltına e ta vım dağıtılı· 
l la.rda.

11 
tnukabil esnafbn tüc· 

0 r>l ' rn ·· ' h 'rııy0rd ueaseselerden para 
e~M• • U, C • "''Qin emıyet idare 

Yeni b . . aştan yenılenmesı 

üzerine bu ınesele kapandı ve ge
çen seneki takvimleri dağıt:mlar· 
dan bi~·isi m'lhkemeye "Verildi. 

Busene ise Malul Gaziler cemi
yeti namına takvim basılmadı. Fa· 
kat buna mukabil dün kendilerini 
tanımadığım üç kişiyi mütekaidini 
askeriye cemiyeti namm-ı defter 

(Devamı 7 nci sayıfada) 

Muhittin. B. 400,000 liranın kaqna
masını böqle tasvir ediqor 

Esnaf Bankası rezaleti gittikçe j 
dal budak salmakta ve hududunu 
genişletmektedir. Dün de bu me· 
sele hakkında müddei umuıniliğe 
fevkalade mühim iki ihbar yapıl -
mıştır. 

İstanbul müddei umumisi Ke -
nan Bey meseleye bizzat vaz'ıyet 
etmiş ve bu meselenin şümulünü 

bir an evvel meydana çıkarmak 

için çahşmağa haşlamıştır. 

Aldığıınız malumata göre Es· 
naf Bankasının kasasında seneler
den heri ödenmiyen bonolar ara-
sında bulunan 6,000 liralık bir bo· Vali Muhittin Bey 
no üzerinde salahiyettar zatların dan bankanın yeni bir suiistimali-
imzası bulunmaktadır. ni daha öğrendik. 

Hakikatin süratle tezahür et· Bundan bir müddet evvel biri 
mesi İçin adliyenin· ıarfetiği 'mesa· bankaya müracaat ederek on bin 
iyi şükranla karŞılarız. · · lir·a istemiş; bankanın müdürü hu

Bu sabah mevsuk bir -memba· na mukabil yüz bin liralrk 
, kefalet istemittir. O da 

1 arkadaşlarından birini evveli. no • 
teı·e götürüp hiç bir şeyi olmadığı 
halde yüz bin liralık malı olduğu
nu ikrar ettirmiş ve noterin ki.ğı· 
dmı bankaya ibraz etmiştir. Ban• 
ka müdürü ayrıca tahkikata lü· 
zum görmeden ve on bin liradan 
yüzde on komisyon aldıktan son• 
ra müracaatçıya 9000 lirayı ver • 
miştir. Şimdi bu paraya mukabil 
kasada rengi solmuş ve metelik et
miyen bir noter kağxdmdan batka 
hiç bir şey yoktur. 

Diğer taraftan Esnaf Bankası .. 
nın idare meclisinde bulunan ve 
halen milli saraylar müdürü olan 
Sezai Bey de bu mesele hakkmda 
şu sözleri söylemittir: 

"Bankanın vaziyetini fier .ene 

toplanan hissedarlar heyeti mnu· 
miyesi tetkik ettiği için ayrıca be

.(Dcvamr 1 nci sayıfedır)' 



.... -

Beynelmilel 
• • • 

mesaısını 

lzmirde sıtma mücade
lesi yapılıyor 

buğday konferansı 
neticelendirdi 

Belediye riyaseti ve sıhhat müdür) ii
getinnek ğü sıtmaya karşı alınacak tedbirler 

hakkında beyanname hazırladılar 
ithalat yapan devletler arasında itilaf husule 

imkanı bulunamadı 
Roma, 19 (A.A.) - Bir müd • 

dettenberi Romada M. Murray'ın 
riyuetinde toplan.makb olan bey· 
nelmilel buğday konferansı komi· 

tcsi, meıaiıini ikmal etmiıtir. 
Gazetelerin verdikleri malU· 

mata göre ithali.t yapa.n memle
ketler arasında ıbir itilaf Akti hu -

auıunda tesadüf olunan mütkülata 
,.e bu mütküli.t yüzünden müza .. 
kerelerin nezaket keabetmif olma
sına binaen kOllllite mesaısının 

netice&i ha.kkmda reımi tebliğ 
ne§retmemeğe )(arar vermiştir. 

Maamafih, tetkik edilmiı ·olan 

meseleler hakkında müabet bir ka· 
rar ittihaz edilmemit olduğu ma • 
liimdur. Mü:ızkereler esnasında 
ileri sürülmü§ olan teklifler vesa• 
ya teklinde ali.~dar hükfımetlere 

tebliğ edilecektir. Komite, me • 
ıaisine Londrada devam edecek • 
tir. 

lznür, 17 (Huıuıi) - Şehrimizde 

sıtma mücadelesine bt'i ıekilde baş
lanmıştır. Sıhhat müdürlüğü mücade
le nuntakalannı &f&iıda görüleceği Ü· 

zere beıe ayırmııtır: 
1 - Ka11ryaka, Alaybey, Bostanlı, 

Soğukkuyu. 

2 - Bayraklı, Merıinli, Turan .. 
3 - Halkapınar, Alaancak •• 

nan ıu ~leri,.to havuzlarm ıua.rı 
aık sık 15 aiincle bir deiiftirilmeli, ,... 
lan akıtıimalı. 

4 - Terkedilmit ve kullaıulınır" 
temizlenmesi külfetii kuyu, büyiilı 
haYUZlara beher metre miklln için fit' 
mi gram heaabile mazot dökülmelidir• 

5 - Abdeıhane, lağnn ve bu!-!! 
çukurlarını içerlerine nüf &U ~ 

Rodos meselesi için 
Adada karğaşalık olduğu hakkındaki 

Duçe prens Sta
renbergle görüştü 

4 - Basmahane, Tepecik, Sinekli. 
5 - Karantina, Göztepe, Güzelya-

lı, Halimağa tarlaıı ve civarı,. 
Şehrin ıivri ıinekli mmtakalannda 

kullanılmak 'üzere belediye mazot te· 
darik etmit ~e mazotları dökmek üzere 
memurlar tayin. etmiıtir. 

miktarda haftada bir iki defa ~ 
dökülmehdir. 

6 - Evlerin odunluk, kömüdük 1' 
bodrum sibi karanlık ve rutubetli 11t" 
hallerini tık 11k yoklıyarak ıu biriJıİ" 
tiıi yapmama11na dikkat ebneli ve 11" 
ralara kum, toprak dökmeli, •Ü~ 
ile duvarlar, köteler ıilinmelidir. s~ 
iliçları ••kmaJıdır. rivayet tekzip ediliyor 

Roma, 19 (A.A.) -Bazı ecne
bi eazeteler, Rodos adumda iıya• 
mmu mahiyette 6ir kargaıahk 
çıkmq ve bu kargaıabğın :zabıta 
ile ahali aruında nizaa sebebiyet 

Japonya uzak şark
ta sulh bekçisi imiş 

Tokyo, 19 (A.A.) - İngiliz 
hariciye nezareti, erkanı tarafın
dan vaki beyanattan bahseden Ja
pon hariciye nezareti namına söz 
9Öylemeie mezun 'bir zat devletler 
kuvvete müracaat ettikleri tak • 
dirde Japonyanm da uzak §arkta 
aulhün muhafazası mes'uliyeti 
kendisine ait olduğu kanaatinde 
olduğundan dohyı, kuvvete müra• 
caat edeceğini aöylemİ§tİr. 

Deniz konferansı 
Londra, 19 (A.A.) - Dani

marka, lsveç, Norveç ve Holanda
nın bir deniz konf eransınm içti • 
maa daveti hakkındaki müracaat· 
ları münasebetiyle hükUmetin bu 
müracaatı hüsnü teli'kki etmi! ol· 
duğu ve meseleyi ciddiyetle tet • 
kik etmekte bulunduiu haber ve
rilmektedir. 

M. Ruciman'ın yakında bu hu· 
ıuıta bey~natta bulunacağı ümit 
ediliyor. 

lran şihı geliyor 
Anlnra, 19 (Hususi) -İran ıa

hı Hazretlerinin memleketimizi 
ziyaret tarihi 1 O haziran olarak 
teıbit edilmİftİr. aŞh hazretleri e

tomobille Karaköee yolundan 
Trabzona varacaklar ve orad.,.n 
bir harp gemisi ile Samsuna gele • 
ceklerdir. Samsunda da hususi 
bir trenle Sivas üzerinden Anka· 
rayı ıt~rif edeceklerdir. 

Yeni bir tamim 
Ankara, 19 (Hı;-.usi) - Bele • 

diyeler banka11 bra 'md&n verile· 
cei& teminat ımktuplannm milli 
ban1c.!arın tP.IT'.İnat mektupları gi· 
bi kabulünü Maliye vekaleti ala· 
kadarlara tamim ebnittir. 

Kumpanyalann 
mürakabesi 

Ankara, 18 (Hususi) - Nafia 
V ekli eti müeaaeaelerle kumpanya· 
lama münkabe ve teftit leri it:in 
teftit heyetlerini vezifedar 'kılan 
bir talimatname hazırlamaktz.dır. 

vermit olduiu teklinde bir haber 
neıretmiflerdir. 

Bu h3ber, asıl ve eaaıtan iridir. 
Meıele ıarhoı bir takım köylülerin 
kendi aralannda kavga etmeleri -
dir. 

tek Yelkenliyle 
başına gezecek 
Roma, 19 (A.A.) - 1930 ıene· 

sinde bir kano ile Roma ve Trab
lus arasında bir aef er yapmıt olan 
~andan Vençenzo Sorentino 
yakmsla tek batına bir yelkenli 

ile üç Okyanosta bir sefere çıka • 
caktır. 

Mumaileyh, Lidodan hareket e· 
derek Afrika, cenubi Amerika 
sahillerini takip ederek A vustu
ralya, Japonya, Çin, Hindi Çini 
ve Hindistana varacıık ve ıarki 
Afrika ve Akdeniz yoliyle ltalya
ya dönecektir. 

Italya lktisadiyatı . 
Roma, 19 (A.A.) - Müatahıil 

ımıfların fiatların sür'atle indiril· 
mesi maksadiyle ıarfetmekte ol• 
dukları faaliyet memleketin her ta 
rafında ve milli bir diaiplin havuı 
içinde deTain etmektedir. 

Zaruri havayiçten olan gıda 
maddelerile elbise ve mobilya gi· 
bi eıya fiatlannın tenzili bütün 
şehirlerin ticaret cemiyetleri tara
fından karar altına almmıttır. 

Bir çok nahiyelerle büyük fe .. 
hirler, müstahdemin maatlanndan 
yapılmıı olan tenzilatla mütenasip 
olmak üzere bazı resimlerin tenzi· 
tine karar •erilmiftir. 

Ankarada inkılap dersleri 
Ank:ıra, 19 ( Huıuıi) - Recep 

Bey dün saat 17,30 da Halkevinde 
ilk inkılap dersini vermittir. Re • 
cep Bey bu dersinde Türk inkıll -
bmın en çetin tartlar içinde nasıl 
yapılmıt olduiunu, ibtililli ve ih
tililıiz inkıliplardan ve buıünkü 
inkılap cereyanlarından uzun u • 
7adıya bahsetmittir. 

Yunanistanda grev 
Atina, 19 (Huausi) - Yuna• 

niıta:ıd ... mevcut tekmil timendi· 
fer memurhn iktı.at nezareti ta· 
rafmdan bir takım arzulanmn ka· 
bul edilmemesinden dolayı yirmi 
dört saatlik muvakkat ırev ilin 
etmitlffdil". 

Roma, 19 (A.A.) - M. Muıo· 
lini, Avusturya Haymvehrenleri 
reisi prens Starenbergi kabul et • 
mit ve kendisi ile uzun müddet 
dostane bir surette görütmü§tür. 
Prens bilahare hariciye müsteşarı 
M. Suvİfİ ziyaret etmittir. 

ilk tedrisat meselesi 
Ankara, 19 (Huswi) - ldarei 

husuıiyelerin ıslahı hakkındaki 
fırka komisyonu raporu yalanda 
fırka grupunda müz:ıkere edile • 
cektir. ldarei hususiyeler mese
lesi ilk tedrisat meselesiyle müıte· 
rek olarak tetkik edileceğinden ilk 
tedrisat fırka komisyonunun me • 
saisini bitirmesi beklenmektedir. 

ilk tedrisat fıra komisyonu bu 
it için iki tali komiayon tefrik el• 
mittir. Tali komisyonların biri 
ilk tedrisat meaelesinin teknik, di· 
ğeri de idari ve mali cihetlerini 
tetkik etmektedir. 

Yeni tuz kanunu 
Ankara, 19 (Husuıl) - Güm· 

rük ve inhiıarhr vekaleti tarafın -
dan hazırlanan yeni tuz layihası 
heyeti vekilece tasdik edilmit ve 
mcelise aevkedilmittir. 

Bütçe encümeni 
Ankara, 19 (Huıuıt) - Bütçe" 

encümeni dünkü içtimamda da• 
hiliye, emniyeti umumiye, j,.ndar· 
ma ve matbuat bütçelerini müza· 
kere ve intaç etmi,tir. 

Rodos adasında ihtilal 
Dünkü gazeteler, Rodos adasında 

bir ihti141 baJ gösterdiğini ve İtalya
nın buraya askeri kuvvetler sevkettiği
ni yazıyordu . 

ltin mahiyetini kısaca anlatalım : 

Ege denizindeki on iki ada, eıki
den, Osmanlı imparatorluğuna ait
ken, ltalyanlar, Tarablus harbinde, üs
sübahri yapmak üzere buralarını iş

gal etmişlerdir. O zamandanberi, iç
lerinde R'Jdosun da bulunduğu adalar, 
ltalyada kalmıJtır. 

Fakat, bu kara parçalarının nüfus 
ekseriyetini rumlar ve ekalliyeti Türk
ler teşkil ettiği için, Yunanistan, bun
ları daima kendinin tabit arazisi addet
miJ, ada rumlan da daiına Yunanista
na iltihakı arzu eylemiş, zaman zaman 
bu gibi arbedeler çıkarmıştır. 

ltalya, adalarda pek zecri bir idare 
hüküm sürdürmüştür. Meseli, her 
ö~le Uzeri toplar atılır, düdükler çalar 
ve herkes olduğu yerde durarak ltal
yayı bcı dakika selSmlamıya mecbur 
tutulur. 

Işte, Rodos'taki isyan hareketi, ö
tedcnberi :ı:aman :ı:aınan Patlak veren 
isyanlardan biridir. Yeni ve ehcnuni
yctli bir h&disc olınasa gerektir • 

Bundan batka her evde belediye 
memurları emrine en az iki kilo mazot 
bulundunılmuı muvahk görülmüıtür. 
Sıtma mücadeleıine ittirak etmiyen 
evlerin aahiplerinden 50 kuruıtan 500 
kuruta kadar maktu ceu alınacaktır. 

Belediye riyueti ve sıhhat müdür
lüğü halka hitaben mütterek bir beyan 
name hazırlamıılardır. Beyannamenin 
esası ıudur: 

1 - Sıtma aivri ıinekJerden aelir. 
Sıtmalı bir a~amın kanını emen ıini 
ıinelder aaflam bir adainı aokunca o
nu da haıtahğa aıılar. Ve tedavi edil
mezse ölünciye kadar sürükler. 

2- Sivri ıineklerden konınma için 
evvelemirde bahçelerimizde bulunan 
akıntısız çukurlan, uzun müddet suyu 
değiımiyen bavuzlann üzerleı-i, açık 

lağım çukurlan, bahçede öteye beriye 
atılmıı kırık desti, konserve tenekele
ri ve ıair~ aibi yaimur ıulannın birik· 
meaine ıniisait kaplarda :eim ımekler 
yumurtlar. Ve on be~ yirmi günde 
ya'n'Ulannı uçururlar. 

Bunun için bu aibi ıu birikintileri· 
ne meydan verilmemeli, ıu çukuı-lan 

ve lü:ıumsuz eıki havuzlar topı-akla 
doldurulmalı, lağım bacalariyle yol
larının üıtü hiç bir taraftan hava aJ. 
mıyacak ıurette kapablmalı ve apdea
hane çukurlarının içine ham petrol 
(Mazot) dökülmelidir. 

3 - Bazı evlerde üıtü açık bulu· 

7 - Hariçten gelen ıivri.utdd' 
için de · yntak od.alanmn pencereleri"' 
İnce tel kafeı koyarak sinneleriıM _,, 
ni olmalı ve mutlaka cibinlik 1ru 
malı. 

8 - Yatmazdan evvel yatak oJI 
lariyle cıDinlik içlerinde .müinek JIJ 
olmadıiı 1U'8§tınbnabclır. Her ~ 
her sün mutlaka .inek ilicı kulıa-' 
odalirda, bodrumlarda veaair ~ 
de Nld•aan ıivriıinilderi imha~ 
çabfDSalıdlJ'. 

9 - Geceleri bahçelerde ota"' 
ve YAZ•n açıkta yatanların latmr -" 
mnu sivrisinekler nınr ve 11tma aııJlf' 
Bunun İfİn açıkta yatmamalı ve ~ 
mak mecburjyeti varsa kendini si~ 
neklere aoktunnama11 için ci&iıt" 
kullanmalı.. .,t 

A - Şehrin muhtelif aemtlen,.r 
bulunan otomobil lı-nzin •••·s ~ 
inde ]ıiluıu altı kuruıtan halka ue1P' 
mazot nblmuı temin edilmiıtir. 

B - Her evin bu mazottan ınaıtl" 
ka tedarik etmeti n evlerindeki ..,; 
çukurları ve apdubane ve .u ~ 
tiıi olan yerlere dökülmesi IUımdıt· 

C - Belediye zabıta memurlarS ti 
rafından yapılacak tefti,terde ~ 
ve evlerde çukur, ve piı sular için t~ 
bir yapmıyanlaı- hakkında ceza t,,... 
olunacaktır. 

Aydında peştemala karŞ 
mücadele başladı 

Kadın büyük milletin verdiği çok 
şerefli açık yüzle ve medeni 

kıyafetle gözükmelidir 
Aydın, 16 (Hususi) - Şehrimizde 

günün en mühim hadiaeıi, dedikodu 
mevzuu Aydın kadmlannın peıtemal
lan meselesi olmuıtur. Bir baftadan
beri elden ele dolatan ve bazı mahalle
re de yapııtmlrnıt olan bir befanname 
den bahıediliyoı-. Türk kadınlığının 
ileri hamlelerini i§tiyakla bekliyen 
eençler tarafmdan baatmlcbiı zanne· 
dilen bu beyanname aynen ,udur: 

"Peıtemalla ıokaia çıkmak iğrenç 
bir ıeydir, bu eiyim; medeniyet dün· 
yaıma karşı batmı gururla kaldıran 
Gazi Türkiyeıine yakı§maz bir hare· 
kettir. Kapalı yÜzle ıezmek ayıp bi~ 
ıeydir, açık yüz; Türk kadını için en 
büyük ıercftir •. 

Türk kadmı! .. 
Büyük milletinin sana verdiği çok 

büyÜk ıercfi açık yiizünJe ve medeni 
kıyafetinle aöıtereceluin •• 

Türk erkeği! 
Aileni, ananı, kardeıini peıtemal· 

la, kapalı yüzle gezdirmekten çekin .• 
Bu, aenin için bir 9eref deiildir .. PıO!• 
temalı at, yırtma, fakat evinin lıafka 
ihtiyacmda kullan. Bunu kendiliiinclen 
yapmazsan o zaman uıul ve kanuna 
tevfikan yırtılacakbr. 

deniyet dünyaıma bi:ıirn de çok li.,
olduğumuı:u kendilitinden aöıter.,, 

Kömüriş ocağınd1 

bir kaza atlatıldı 
Zonruldak, 16 (Huıusi) - ~ 

luda "Kömüriı,, §İrketinin 8 sayılı ... ı 
ğında çok korkunç bir kaunm öt1il 

lınmııbr. . • .ıl 
Gece saat 11 de bu ocajın ~ 

mıntakasında uit karhoniiin ~İ 
sr yüaünd.:n bir zehirlenme hadi~ JJ' 
muı, burada çalıpıı 19 itçi zebJP"I( 
mittir. Kaza haber alımr alını-'~ 
men bütün dOlıtorlar ve mühell 1 
vaka mahalline aönderilmiıler .,, ; 
ceden itibaren cuma sünü ~ 
dar çalıııbrak zehirlenen ifçil•• ~:J 
ile ve bir çok ıüçlüklerle dııarı "" 
mıılar, kurtanllnlflardır. ~ 

Kazaya ufnyan İf~r, ..,,.S. ~ 
ii diıpanıerine yatmJmıılardd'• r ~ 

lardan. üçü •irr " 18 n hafif ~ 
zelıirlenmitlerctir. Fırka vili~ ~ 
heyeti reiıi Mitat Akif Bf. de ~ 
giderek kurtarma itlerine ~ 
itçilerin hatırlarını aonnuılar, 

Buna meydan verme, büyük me· ianlar vererek aönüllerini aJııılf 
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!BU&iHı .. .. .. • 
--.. fılOlUŞlUfı • -

Bedava gazete 
okutmak için ••• 
Halkevi köycülük tubesi, geçen· 

lerde gazetelere bir tamim gön
derdi. Bunda diyor ki: 

"Köylülerimizin okuma ihtiya· 
~ lemin isin, her gün, bize, bir 
~ilrıtar gazete gönderin, bunları 

ava olarak dağıhcağız.,, 

Yani, zaten pek o kadar kar ~ 
deıııiyen ve bir kısmı da ziyanla 

Komünistlik tahrikatı yapan 10 kişi 
yakalanarak adliyeye verildi 

Dün Sultan Ahmet birinci .sulh ceza mahkemesine 
çıkarılanlardan Doktor Hikmet, Şerafettin, Selahi 

beylerle Leman hanım tevkif edildiler çıkan gazetelerimizden günde iki 
Yüzer tane bedava nüsh:ı isteniyor. 
<.ki, senede iki, üç bin lira demek· 
hr.) 

Komüniıtlik tahrikatile alakadar ol-ı - Hayır .. Benim bu gibi iılerle hiçi - Taharride ben hazır lııulunmadım. 
duklan noktaıından yapılan tahkikat ne- bir alakam yoktur. Hiç bir ..,den haberim 1ok!. 
ticesinde polÜ? biri kadın olmak üzere Doktor Hikmet Bey de, aöze töyle Leman Hamma ne diyeceği ıoruldu . 

. , Hayır, köylüye gazete gönde • on ikiti yakalanmıı, bunlar dün mevcu- batladı: O da. ıu tekilde ifade verdi: 
rı illetin fikrinde degwiliz .. Bilikiı, den adliyeye gönderilaıiıtir. - Ben, komünistlikten bir kaç defa - Benim de bu itlerle aliLaın yok· 

Müddeiumumi Kenan Bey, muavin- mabkUnı oldum. tur. Şefik Hüsnü, bizim ailenİll tefi o-
~l'Zu olunan miktara nisbetle, ela- terden Sabri Beyi hazırlık tahkikatı yap· - Onu sorm~yorum. O cihet, ıize ye· larak tamnmıt-. Halbuki, ailemiz çok ka· 
a bile fazla yollan11n.. Fakat, mıya memur etmİf, bunlar birer birer sor niden ceza verilirse, sabıka noktasından labalıkbr, her tabada ihtiaas sahibi kim· 
~' bu olmamalıdır. guya çekilmitlerdir. Neticede füe tale- düıüni.ilür, icap eden muamele yapılır. seler ailemize mensuptur!. 

8 . . besinden olan alb gencin, bu itle alaka· - Ben. Eliziz hepi.hanesinde aon içimizden yalnız Şefik Hüınü, içtimai 
olıaar U.ı kımseler, ıazetelerı alıp ilan görülmemiı, kendileri akıam geç va· mahkumiyet müddetimi bitirdikten aonra marksiznıle a1Abclar olayorda. Ona aon 

lar; sonra da kolleksiyon yap· kit ıerbeıt bırakılmıılardır. Müddeiu- htanbula geldim. Burada kanun daire- zamanluda ..Pal ilam ,-.tenlea aetri· 
-.Jc üzere saklarlar; yahut paket mumi Kenan Bey, aerbest bırakmadan sinde Marksizmi ilmi ıekillerde mütalea yat seliyordu. Annem ".,_, buları 
~rlar .. Bir c;ok karilerin ise, o- ev.el, iN tıltı genci oda11na getirtmiı, ediyordum. Gazete ve para tevziatile a· kendisine gön.clenniyor, imha ediyordu~. 
kunınu, et l h" "hf muavin Sabri Bey de hazır balanduiu lüadar defilim. Eıki arkadqım Vaıaf Vaııtalık etmıyor, bunlan buır altı edı· 
L gaz e ere ıç ı ıyacı b ld l L--- • l . . B le .. .. ..i.. dov dur F-'-- d k! qllll B l l a e genç ere utlQ nasıhat er vernuıtir. ey goruıtu um, &T1I • ...c, yor u 

az. un an abrar. Uç erkekle bir kadın, hemen Sultan bu, yeniden tahrikatla meıgul olduğuma - ETinizdeki yazı makinesinden ne 
TekJifimiz ıudur: Ahmet birinci sulh ceza mahkemesine delalet edemez:. Ben, ilmi saha haricinde it için iatifade ediyordunuz? 
lf.ıı- . h .

1 
l ıönden1erek, orada hakim Reıit Bey ta- çalıımanın doğru olmadıft kanaatini e- - Bizim aile, ötedenberi garplılş§• 

~evı, posta ane 1 e an at- ah d -ı,:l • ı d0 d. d' E ok H ı· b" ail clir u - •· A l llJl • . r n an sorguya~ mıı er ır. ın ım. sasen ç yorgunum. u aaa, mıı ır e . nar munevver vrupa ,. 
ı... .. •.e ıehrm en ıtlek noktalarına Mahkemede sorguya çekilenler ev- yeni tahkikat mevzuu ile katiyen alikam nın •Tinde bulunc1uiu gibi, bizim evimiz-
~r koyıun. Buraya atılan ıa· velce komünistlik tahrikatından mahku- yoktur. de de PZI ..kineıi bulamıyor. Hatta iki 
Zeie'er, müvezziler tarafınd~n miyeti olan doktor Hikmet, kardqi Şe· Seıahi Bey sorıuya çekildi: tane•·•· 
l'aktinde alınarak derhal lizmı rafettin, kaç senedir Avrupada bulunan - Siz, yalnız ziraatle metıul olduğu· Bunlardan birini 1321 aeneıinde Se-
telea l ' isbetler doktor Şefik Hüsnü Be,in kardeıi Selahi nuzdan bahsediyorsunuz. Halbuki; evi· linikten lstanbula gelirken beraber ge-
dab ·ı· Jder ere .mu~y:en n Beyler ve Şefik Hüsnü Be,.ia hemıiresi nizde bazı evrak, kitaplar v.ı. bulunmuı? tinniıtik· Diierini de &iraclerim Foçaya 

ı_ n e tevzı edılsın.. Leman Hanımdır. - Ben, evimde suç delili tqkil ed'l- ıitmek üzere iken aabn al1111Jtık. Şefik 
Şüpheıi k. k"' l"l · gazete Mahkemede önce Şeratettin Beyin cek ıe,-ler bulunduğunu zannetmiyonun. Hüınü, makine ile yQI pzmaia alı§mı~-

tJ..._ z ı, oyu eran h.. . . . d'I • . B c'-....-1-&: F -•Ulll&l 
1
• d F k h uvıyetı teıpıt e ı mıı, marangozluk it· Zaraatten batka itlerle metaul değilim. b. unu oraya göıiB--u· abt ıö-

an azan ır. a at, a· 1 . 1 v t v .. l . . H!'-- T b d b. k.. ....L:Jmi • .::~.ı: L!-~- '-'clı Piahan . . · . erıy e ugraş ıgını soy emıtür. llUD'l>t ara ya a ır oteye ~ t. tamamı· ~~..., - .... 
hane elerı, tevkıfhanelerı, haıta• Bey, Bakırköy hutaneainde doktorluk le asude bir hayat geçiriyorum. Ne Kedıü,deld taniattan, ne de di
be leri, d:ırülicezeyi ve bunlara staji gördüğünü, Seli}ıj Bey, Tarabyada Potiate bana bir yıftn kitap, bazı ev· ier huıualardan malGmattanm. Bala· 

ftezr diier muhtacin yerlerini ziraatle meıgul olduğunu anlatmııtır. rak gösterdiltt. Tazyikle bunlar benim nan ewak, eve meçhul bir yerden selmiı· 
de unutmam l kunnıu.. gazete• Leman Hanım: "Hüsnü paıanın kızıyım. evimde bulunmuı gibi zabıt imza ettir- tir. Her zaman gelenler gibi, bunları da 

a ı, o y k k s· kı . h "k · aıca~ı w l ·· . Lise tahsili gördüm. Hariçte bir itim yok. diler. yırtıp ataca b • ır ımını un a etti . 
6ii:...._ .... - ııcagına ora ar:a gon ha O O • o o •Y l O O "mh --•-! kalmad p ı· ---1111elidi1' ~ mpuypwo Otu:ıt ikJ ,-aııdayun,, dO- - Hali fırarda bwuııan kardqınız ıger ennı ı aya TaaJt ı. o ıs 

· miıtir. doktor Şefik Hüanü Beyle teıriki mel3İ seldi! 
•=~ Aı..ıattığımız usulü bid'at ha- Hüviyetlcrin teıpiti bu suretle bittik- ettiiinizden, onunla devamlı surette mu- Hikim Retit Be,, brarnu Wldirdi: 
ııııcie k d. k ·h d ,___ ten ıonra, bakim Reıit Bey tahkikat mev· baberede bulunduğunuzdan bahıedili . - Tahkikat, henüz tekemmül etm. 

en ı arı amız an çuuu • ~ k zuunu §Öyle izah etmi,tir: yor?. mittir. Mevzu, uaJiıle alikadarchr. Bi· 
• 1 • Bir çok garp memleketi~ - Serbest komünistlik tahrikab yap· Selihi Bey bu suale cevap vermeden, naenaleyb, aizi aerbeıt bırakamaJ'IZ. Dör-

l'bade caridir! bftnız:, komüniıtliğe teıvik edici hareket- Leman Hanım, söze karııb: dünüz hakkında da tevlıdf miizekkereai 

... L~Ylelikle ,hem her ı:ızete ida· lerde bulunduğunuz:, gizlice "Kızıl latan- - Kardqim, hali firarda değildir. keıiyoraz. 
·•-..ıı . . h d bul,, vıe "Bir Mayıs,, gazetelerini çıkara· Avrupada aeyahat ediyor! Doktor Hikmet ve Seli}ıj Beyler, po-
ııa eaı zıyan etmez, em e ar- rak dağıttığınız mevzuu bahistir. Ne di- - Her ne bal ise, Avrupada imi, .. liı tarafmdan dövüldüklerini ileri ıüre-
cl olunan pek daha faz1a miktar· yeceksiniz? Selihi Bey, ne diyeceksiniz? · rek, Jİnllİ dört ıaat içerisinde muayene-
- tazete bedava olarak dağılll'· Şerafc:ttin Bey, ıu cevabı vermiıtir: - Şefik Hüsnü ile bir aeneclir muha- lerini istediler. Hakim, muayene iıtılc· 

(VA·"O) -: Doktor Hikmet, benim küçük bi· berem yoktur. lerinin hem~n y~ne getirileceiini, hu 
~ raderımdir. Ben, on üç ıeneclir devlet - Şuraya buraya para dağıtmadmız husuata mudcleiumumiliie müakk .. 

1 -"-·•-mm••••"'''""'''"'""_,..,... denn il ? J ~ - 1ec1· 

k 
"' • • 

1
• . r yo annda çalııırıın. On beı günde mı yazı aca6 .m aoy L 

S 80 SUJStJma J bır eve gelirim. Hikmetle öyle sık ıık - Poliate bazı hesaplar gösterdiler.. Muayene neticeıinin bugün anlatıl· d konuımaın. Hayret ettim. Bunlardan biç haberim maıı muhtemeldir. Dört mnkuf, dün 
avaSJ08 bakJIJyOr -:- Kadıköy semtinde bazı liıelerde yok! geceyi tevkifhanede aeçiımiıtir. Tahki· 

tevzıat yaptınnıpnuz. Bilvasıta?. - Demek evinizde evrak, gazeteler kat doa,aaı, huıiin istintak hikimliiine 
~ lılci.n idareıinde ıuiiıt~I e- bulunduğunu inkir ediyonunuz? verilecektir • 

"llaalrtan ıuçlu eski iakin mudu- Yeni vapur ====-=============-
-.ı..~il. Rqit, Sabri Beylerle Vaı>urculuk Türk anonim ıir· ~·· 9l İ J'T IJ 23 Nisanda 
dfiıı~larının muhakemelerine keti tarafından alınan Tadla va· ~ - - 23 Niaana teudüf eden puar-

le ~-- edilınif, iki .-Jıit din • purunu tesellüm etmek üzere §İr- Pantalon hırsızı te.i sitnü HlJdmiyeti MilHye hay: 
ı.._ "-

1 
lftir. Muhakeme Zonguldakta ketin yeni süvarilerinden Aziz Y eni§ehir.de Madam Antoniğin ramı olduğundan bütün resmi da-

~~il bir taJıidin getirilmeıi Mahmut Beyin riyuetinde 18 ge· evinden pantalon veıaire çalan A· ireler tatil edilecektir. 
1la ~ ıüne bırakılmıttır. mici dün akıaın Marailya.y3 git- gop yakalanmııtır. 
a..ı1 lh t miılerdir. Tadla vapurunun te- Blletriye rarptı 

•rlatan tutun raca ı ".I ".I 
._ede 

14
,5 milyon sellüm muamelesi Marsilyada ya- Şoför Durmuıun idareainde· 

pılacak, vapur on güne kadar li- ki 2090 numaralı otomobil bir bi· 
lci ~ BuJsariıtanın .ıeçen sene. manımıza gelecektir. letçiye çarparak yaralamı§, şoför 
"'- tiiıa lftabsulü miktan 21.977.000 
...,. ~ IDilctan 22.stı.439 kilo 01.. Gene hala işi yakalanmıttır. 
t._ ~ ..w.qtir. Mecmu ihraca- Fen41 halde dövdU 
ta ~ fazlunu tetkil eden Dün bir ''kuyucumu~dan ıu 
~ lciloaunu Almanyaya ihraç mektubu aldtS: . 

ıa~.. .. b D "Balıkpazarmda yemişçilerin 
11a.ıı_-., leneainde barice tütun aa • eg"' imı k d ;_--... 8 en so ağın a bütün o civa· 
Jat t 1'7 "laariatanm elde ettiği meb- rı taaffün içinde bırakan bir hali '-' l.İ ~.au.oaı Leva1a balii olmut· B 
1'8 .,;;- Paaaawzla JUvarlak rakam var. ir müddet evvel bu ıikiyeti 

Ola lira tatar. gazetenizle yapmııtık. Buna rağ • 

~ '!:::- B~lsar statiatilderinde ih: men maalesef bu hali ayni vaziye· 
'thJ .,_deleri-...... ltirinci mevki tini muhafaza edi;•or. Gittikçe 111· 

tiitiinclür. nan havalar neticesinde bu sokak 

~n....ı Bulaariıtanın tütün ihracat geçilenıiyecek kadar fena kokma· 
!""4hıh.a llaahsul nuktanndaıı fazla bu· ğa batlamıttır. Bunun kolruıu yal-

Beyazıt Halk kıraathanesi müı· 
teciri Hamdi Efendiyi bir cama 
vurma meselesinden çıkan kavga· 
da fena halde döven Mehmet E
fendi yakalanmıttır. 

Ellnl kaptlrdı · 
Alemdarda Rıza Efendi fırının· 

da yardımcılrk yapan Hüseyin, bu 
aabah elini hamur makineıine kap 
tırarak yaralanmıt, Cerrahpafa 
hastanesine lcaldırılmııtır. 

es lira gidiyordu 

lbrahim Tali bey 
Trakya umumi müfettiti lbra· 

him Tali Bey pazar günü otomo • 

bille Edimeye ıidecoktir. Bat 
müıavir Şükrü Bey dün alq::unki 

trenle Edirneye ıitmittir. 

Kongre 
Turing ve otomobil klübü nisa· 

run 22 inci pazar ıünü saat 15 te 

senelik toplantunu yapacaktır. 

Odanın fikri ne? 
Maarif V ekileti orta tahsil 

mekteplerine malekt bir istika· 

met vermek üzere tetkikat ya.par· 

ken ticaret ve sanayi odalarile 

ziraat odalannm da fikirlerini aor ~~ ~~-sene jpnde, konı :-..ıı. 11nhatimizi değil ticaretimi· 
4,S .....__ ~ •tihlik vaanti olarak d h' k k d ' ~ ~ .. ıy°" L__ zi ete ıikeye so ma ta ır. -"ilah 
....,...._ 

1 
:-a_p edilince, sevk tütün· 

Karaköyde tramvay müıterile· 
rinden avukat Rüstem Cemal Be· muıtur. Bu arada lıtanbul Ticaret 

Yİn cebinden 65 liraaını çalan ıa • Oduı da mütaleaıını vekilete bil· 

bıkalr yankeıicilerden Halit ya· I dirmittir. 
ıı.ı_111 __ .,.. nuı,.on ln1o ihrac ettiii rızası için bunun bir icabına ha-

-.. 'llUltaclır. k 1 ' sın.,. 
kalanmııtrr. 

Kaşla göz arasında 
Mey Veat ilimli bir .inema ar

tiıtinin, aon zamanlarda pek aık 
tesadüf edilen reaimlerine dikkat 
ettiyteniz, kaılarmı bir bqka bi· 
çimde aldığını görmüpünüzdür. 
Burun hizaıından yarıya kadar ke· 
siyor da, sonra o kesik uçları bir 
ıiyah kalemle, gözlerinin pmarma 
bir saat yayı gibi raptediyor .•. Ka· 
dının böylece, b&kı§ında kmlmıt 
bir biıküvi hali var. Bir f ermejup 
içerisinden gözetliyormuf gibi ha· 
kıyor. Fakat pek yaman ve derhal 
taklidine .kalkııdacağını zannet• 
tiğim, yeni bir usul olduğunda 

hiç şüphe edilemez ... 

insan kaşının, son devirler için· 
de geçirdiği inkılap, pİf1Dİt tavu· 
ğun batından geçmem ittir. Katlar 
ne idi? Y eıil, mavi, kestane ren • 
ıi, ıiyah -yaradıbta gÖl'e ıözle· 
rin üzerine burma bir bıyık ıibi 
konan o bereketli ve gümrah teJ· 
ler; gün geldi ki aiırlık vermeje 
batladı. Orumdan burasından 
yolmaia koyuldular... Katların 

elifiıi vardı. Katlarm ok aibi.i, 
keman gibiıi, sekiz gibisi ve çatık 
kaılar vardı ..• Bunlann her biri de 

' 
ayn ayrı gönüllerin yapııını tarü-
mir ediyor, insani çileden çıkar
tıp çöllere, timarhanelere gönderi
yordu. Bu katlar, o derece kuvvet
liydi. 

Fakat gelin timdi •. Herbüa e
linde bir cımbız ... Crmbıs, ftlııia
lerde tethir ediliyor. C-k it
bortalarc:la ••• sın.- Tiael bat· 
lan, .tramYay -..,.oalamıda, ka
dmlarm d banmlan dibine soka· 
rak, "bir evvelkinin körlenıniJ ol· 
ması,, ihtimaline karşı tekrar ve 
tekrar niçin alınmadığına, hatta 
hayret ediliyor ••• Bil~ çt§Ji. 
renin kulak kenarları ve sair öte
beri kuytularındaki "znlid~,; 

• muazzam akamklar, yüz tekallüa· 
leriyle bertaraf etmek için kulla
nılan nadir bir berber metaı olan 
bu ilet, timdi, herhangi zamane 
hanmıırun ç.antaaında bir jilet bı· 
çaiı kadar lüzumlu ve keıretle 
rutlanan teydir. Jiletlerle, ense
lerini braı ediyorlar •.. 

"Ey benim kaşı kemanını! •. ,, 
"Ey benim koca ahmatnn !,, 

dan ba!ka hiç bir cnap ilham et· 
miyen, budalaca bir arzu ve hayal 
fA!lanlıiıdır timdi. •• 

insanlarda tabiatle mücadele 
ve onu kendi "ze.ftclerine,, söre 
deii!tirme hevesi arttı. Bazan, bil· 
diğimiz katların, uıtura ile tama
men kazmıp, yerine kara kalemle 
iatenildiii ıekil ve inhinada katlar 
çizildiii •6rülü1or. Bu tertip kq • 
lar da kullananlar var. Fakat ta· 
biat, kendiıine kartı bu hoınut· 
suzluk devam ettikçe, gaga bir bu· 
run, patlak bir çift göz ve hele, ti· 
dili gayri kabil sivri kafalar ica· 
dından geri durmıyacaktır sanı· 

rnn. 
Hikmet MUnlr 

Yarınki konferans 
Köprülü Zade Fuat Bey yarın 

Alayköfkünde Güzel San'atlar ıu· 
beıinde bir konf er anı verecektir. 

Mevzuu (ilim ve uıul) dür. J(on· 
feranıtan aonra bir de konser ve
rilecektir. 

Hesabı kat'ı 

931 teneıi hesabı kat9tıi tetld· 
katım bitirmek üzere Şehir Mec· 
liai izaımdan yirmi beı kiti di· 
vanı riyuete fevkalade bir 
mitlerdir. 



4 HABER - Aktam Poataaı 

( HABR'ln 
lhlklyelerl Bir çocukluk hicranı 

Henüz yedi .ekiz yaflannda bir 
çocuktum. Babamın, anneımin ya
nında, gayet mes'ut yafayıp du· 
ruyordum. Ben de onları, onlar 
da beni, tabir bir muhabbetle ıe· 

• viyorduk. 

Günün birinde, evimize, uzak 
akrabadan bir zat geldi. Hukuka 
devam ediyormuf. Ev halkı, gez· 
gınci bir memuriyete çıkmış. Biz· 
de otaracak, mektebine devam e

decekmit••• 
Muıtaf a ismindeki bu akrabam, 

yırmi yatlarında kadar vardı ve 
Franaızca da bilirdi. 

Bir gün, elinde bir Hachet tak· 
vımi, yapraklarını çevirip duru· 
yordu. kinde karikatürler ve di
ğer resimler olduğunu görerek, 
ben de sokulup baktım. 

.MusJafa dayım, Franaızca bil· 
diği için, bana, ibir takım izahat 
verdi. 

Bir kaç sayfa çevirdi. 
Burada, muhtelif devletlerin 

nitanlan, madalyeleri göze çarpı
yordu. 

- Bunlar haç mı? -diye sor· 
dum .. 

- Hayır, nişan ..• 
- Ne nitanı? ... Hani, babam-

da olanlardan mı? 
- Babandakiler, Osmanlı nı· 

tanlan ... Halbuki bunlar ..• 
Her biri baWunda bir çok teY· 

ler söyledi. 
- Şuna bak... -dedi.- Bu, öyle 

bir madalyedir ki, babadan oiula, 
mıras gibi geçer... Bunu, baba ka· 
zanıra, oğul da takmak hakkını 
haizdir. 

- ı ... 
iyice anlamadım. izahat İsle· 

dim. 
Suallerimin araaında da tunu, 

her nasılsa aormutum: 

- Babamın nitanlan da böyle 
mıdir? 

Emin olunuzki,bu suali irat eder 
ken hiç fena bir niyetim yoktu. 
Tamamile tesadüfi olarak ağzım. 
dan çıkmıtlı. Hani çocuklar, her
teyi anlamak isterler bir mesele , 
hakkında ha sorarlar, ha sorar
lar ... İtte, o neviden ... 

Mustafa Bey, benimle ıüzel 
güzel konuştu. Sonra, ben, kendi· 
ıınden aynldım. Bahçeye, oynama 
ğa gittim. 

- Kek ... Kek ..• 
l).ekeledim. 
Yutkundum. 
Kabahatli gibi önüme baktım. 
Kıpkırmızı kesildim ... 
Sapsarı oldum. 
Hiç bir tey aöyliyemedim ... 
Ve, kabahat, tırp diye üzerime 

yapıtıp kaldı. 

Annem, babam, haftalarca ba
na dargın kaldılar. Ve öyle zanne
derim ki, aramızdaki em muhab
bet ve ıefkat ula bir daha tees· 
süı edemedi. 

Kıymettar bir vazo kınlır. Ya· 
pıftırırsınız. Gene kırıktır. 

Bizim mütekabil atkımız da öy· 
le idi artık.. • 

Kardeılerimi daima benden 
fazla sevdiler. . . . . . . . . . . 

Aradan bir çeyrek uır geçti ... 

Dile kolay: Bir çeyrek asır ...• 

Mustafa Bey, o günden sonra, 
bana kartı daima nazik, sevimli 
davranmıttır. Sanki kabahatini 
kendi de anlamıt gibi affettirmek 
için çabalamıttır. 

Fakat, yüzünü gördükçe, teY· 
tanla karııl&pnıf gibi titrerim ... 

Ondan aonra kaç kitiyi affet
tim ... Fakat onu asla affedemiyo-
rum ..• 

(Hatice SUreyya) 
............. mnılftllilUJllltl i1811ftliMIU-----·-----

iKTiSAT 
Avrupa memleketlerinde 
memur maa9lar1 azahyor 

Bütün Avrupa memleketlerinde 
memur maaılan azalblmaktadır. Bat
hca Avrupa bükUınetlerince memur 
...... ... iimrilMle yapılan ...ırhet nia
betlerini apğıda gösteriyoruz: 

lngiltere yüzde 9,5 tan 13,7 ye ka
dar. Polonya vasati yüzde 8 den üstün. 
Almanya 1930 senesinden 1932 senesi· 
ne kadar ıeçen müddet içinde yüzde 
18. Çekoslovakya yüzde 4 ten 7'izde 
12 ye kadar. Belçika yüzde 10 elan yüz 
de 15 e kadar. lta)ya yüzde 12 den yüz 
de 35 e kadar. Granaa hükUıneti son 
günler içinde memur maqlannclan 
yüzde 5 ten yüzde 10 a kadar tenkibat 
icrasını karar altına abmtbr. 

1933 de ithalat ve ihracat 
mıktar1 nedir 

1933 senesi teırini enelindenberi 
ait olduğu makamlar ticareti hariciye
mize ait rakamlan benüt neıretmemit• 
lerdir. Bununla beraber, bul resmi 
menbalar• söre, kıymet itibarile 1933 
senesi harici ticaret rakamları fÖyle 
tespit olunmuıtur. 

1933 senesi 

İçeri döndüğüm vakit, babamı 
ve annemi Mustafa Beyle beraber 
gördüm. 

Kanunusani 
Üçünde de, bana karıı bir su - Şubat 

ihracat 
6.767.185 
7.255.910 
5.909.187 
5.068.808 

ithalat 
5.979.929 
5.054.384 
8.237.089 
5.419.&63 

rat... Mart 
Hain hain yüzüme baktılar. 
Babam: 

- Sen, :bizim öldüğümüzü mü 
istiyorsun? ·diye 901'du: 

Annem: 

Bu yqta bir çocuiun mirasa 
göz dikmesi olur fey değil •.. -dedi. 

Mustafa Bey, ili ve etti: 

- Kimbilir bu fena fikirleri o

na kim telkin etmittir? 
Bir teY anlamıyordum. 
Ağlıyacak gibi, yüzlerine bakı· 

yordum. 

Babamdan anneme ... Annem • 
den banma ... 

Fakat, ikiainin de yüzü, kaya 
gibi sertletmitti. O an• kadar, a -
ramızda daiına akan muhabbet ve 
ıefkat aeyyaleainden eser kalına· 
mııtı. 

- Demek niıanlarımızı almak 
. . ölm • • • • ? 
ıçın emızı ıatıyorsun ..... 

Kekeme denecek kadar tutuk 

Niıan 

Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Aiustoı 

EylGI 
Tetrininvel 
Tepiniaani 
Kanunuevvel 
Yekun 

1932 ıeneıi 

Fark 

6.287.024 7.177.241 
6.164.181 4.158.864 
4.790.856 8.175.169 
&.ISS.010 7.532.281 
8.393.GM 4.234.ICM 

13.723.GOB 7.313.G28 
6.119.000 7.165.000 

19.706.001 6.168.986 
96.100.000 74.700.000 

101.300.000 85.900.000 

5.200.000 11.200.000 

Yukarıdaki nbmJarclan seçen ... 
neki ihracat ,.kUaa ile claba e...uô 
sene ihracat yekUnu araamda S mi170n 
liralık hir tenakus olduiu rörülür. Bu
na mubbil ithalit hanesi yekUnunda 
ki fark 11 milyon liralık bir noksan 
göıtenneldedir. 

ihracat kııunlarmda seneden sene
ye azalııı gayet tahüdir. Sanayilepne 
devrinde bulundujumuz aenelerde ba 
tenakus bellli cl..am edecektir •• ba 
azalıt eski ıt~n !ıariçten tedarikine mee• 
bur lcaldıjmuz bir çok mamul emt•· 
nm dahilde imalinden dolayı hariçten 
gelirikneıine lüzum lcalmadıimdan- • 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en süze1 fıkraları bize sön· 

dereceklerin yazdan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 
maması, aeçme olması ve okunaklı 

yazılması lizmıdır. 

226 - Yeni zenginler 
Sonradan ıörme yeni zengin 

bir çift, mücevher almak isterler
ken dükkan sahibi kendilerine 
der ki: 

- Eğer hususi kıymeti olan 
bir fey arzu ediyorsanız, size Si
yam hükümdarının tacındaki met 
bur elmuı verebilirim ... 

227 Gaf 
Bet yatlarındaki küçük kız, be

beği için bir entari almak üzere 
civardaki dükkana gider. 

intihap ettiği bez parçasının 
bedeli ne olduğunu sorar. 

Aile dostlarından olan dükkin 
sahibi de der ki: 

- Sadece bir öpücük! 
Çôcuk, ~tiii ,eyi alarak çıkar· 

ken safiy~ne der ki: 
- Annem ödiyecek! ... 

228 Kadın yaşı 
Franaada Kalmet isminde bir 

ıazete muharriri bir gün gazete
sine kadınlann aleyhinde bir ma· 
k.ale yazar. Bunu okuyan kadınlar
nad bir çoğu fevkalade hiddet e
derek Kalmete bir ceza vermeii 
kararlqtırırlar. 

Büyük madamlardan birinin e • 
vinde bir çay ziyafeti tertip edip 
Kalmeti, de bu ziyafete davet e • 
derler. Bir iki saat bot bir vakit 
geçirdikten sonra ziyafete davetli 
kırk madamdan birisi Kalmete 
kadınlar aleyhinde yazdığı maka
leyi hatırlatarak buna kartı ken· 
disine bir ceza tertip edildiğini ve 
cezanın da bu alqam bu mecliste 
tatbik edileceğini söyler. 

~ , 
Kalmet cezanın kadmlar tara· 

f mdan tertip edildiğine nazaran 
latif bir ıey olacağını gülerek söy· 
leyip ne olduğunu sorar. 

Kırk kadın Kalmete birer top
lu iğne batıracak! İtte ceza ·budur. 

Kalmet itin ciddi olup latife 
olmadığını anlayınca etekleri tu· 
tuıur; bir çok ricalarda bulunur· 
aa ela madamlan fikrinden vazıe
çiremez. Kalmet: 

- Peki! der; fakat malU:mya 
heryerde mabldimun son arzusu 
sorulur ve icra edilir. Benim de 
son arzum ıudur ki, en yqlmız 

hangisi ise bana ilk iğneyi o ma • 
dam soksun! 

it Yat meselesine dayanmca hiç 
bir madam ~n yqlı olmayı kabul 
edip iğneyi batırmadığmdan Kal· 
met te yakayı kurtanr. 

Büyüka.da: M. Ziya 

Gidilebilecek 
eğlence yerleri 

SiNEMALAR: 
iPEK: Şeytan kız 
MELEK: Ben bir melek değilim. 
ALHAMRA: Bir göniilde i~i sevda 
SARAY: Kocasız kadmlar. Sahne-

de: Edvardo Bianko . 
SUMER: Nil Hayduttan Dünyayı 

dolapn p.rkı 
TURK: Altın anyan kızlar 
ASRI: Göniil tuzağı. 

ŞIK: Kadm ve kumar. Kara yılan. 
ŞARK: Hayatı Isi 
ALKAZAR: Vahti orman earan 
HiLAL: Beyaz rahibe 
ALEMDAR: Fedailer alayı 
YILDIZ: Şeytan kardeı 

HALE: (Uıküdar) ~oma atefler 
içinde 

MiLLi: Sahte fahite 
KEMAL BEY: Gece hakimi 

FERAH: Hayatı Isl 
TAN: (Şitlide) Çin ıecelert 

bir 9oc*tum. 
1 J dır.. ı•----=-------•ı 

l~glllzce dersleri 
Perşembe ve pazartesi günleri çıkar . 

MUelllfl: Bmer Rıza 

lngilizce dersini takip eden o -
kuyuculanmızdan bazısı dersin 
gazetede yazılış suretinde tered
düt ettiklerini bildiriyorlar. Ken
dilerine şu tavzihte bulunalım. 

Her kelimenin İngilizcesi kalın 
yazı ve telaffuzu ile manası ince 
yazı ile dizilmekte ve.alt alta gel
meleri için kelimeler aralıklr ya
zilmaktadır. Böylece aşağıdaki u
zun ibarelerde birinci satınn ma
badi dördüncü satır ikincininki 
beşinci satır ve üçüncününki altın
cı satırdır. 

Maamafih artık kelimeler ile 
istinas peyda edildiğini nazarı dik 
kate alarak gelecek dersten itiba
ren ibareleri toplu dizeceğiz bu 
suretle tereddüde imkan kalmı
yacaktrr. 

1 - Okuyunuz: 
Two, who, no, mother, ıon, dauıh

ter, child, 1, girl, firat, iı, baı, ıonı, da· 
ugterı. 

2 - Cevap veriniz: 
(1) Who have two ıonı? 
(2) Have they daugbtera too? 
(3) Who iı the f'ınt ıon? 
(4) Wbo iı the aecond dauıhter? 
(5) What iı Mary? 
(6) Who iı not a child? 
(7) Wbo ia not a woman? 
(8) Wbo iı nota daugbter? 
(9) la the mother a child? 
(10) Hu the mother a child? 
01) b Henry a ıon Ôr a daughter? 
(12) la the mother a man or " 

woman? 

3 - Şu cümleleri tamamlayınız: 
(1) The mother haı two - and 

two - • 

(2) Henry iı - • 
(3) Tom ıs nor--._,,...--.. .-_· • 
(4) Jane İı not-; ıhe iı - • 
( S) Mary and Jane are - • 

( 6) Jane haı -; ıhe hu - too • 
(111) Three; third lesaon. 
(111) Sri 1] ; serd leson. 

Uç; üçüncü den 
Uçüncü derı. 

The father haı children. 
Zi fazer haz çıldren. 

Baba maliktir çocuklar. 

Babanın çocukları vardır. 
Haı 

Haz: 
malik midir 
Three 
Sri 
Uç 

Onun üç oğlu var mı? 
No, be 
No, 
Hayır, 

Two 
Tu 
iki 

hi 
o 

he 
hi 
o 

aonı? 

sanz. 
oiullar 

haı 

haz 
maliktir 

sona. 
aanz. 

oğullar 

Hayır, onan iki oğlu vardır. 
Tom and Henry 
Tom end Henri 
Tom ve Henri 
~ ~ ~~ 
ar biz sanz. 
dırlar onun oğullan 

Tom •e Henri onun ojullandır. 
Tbe &iri• 
Zi gerla 
Kızlar 
His 
Hiz 

are 
ar 

dırlar 
dauıhten 

dovterz 
Onun kız evli.tlar 

Kızlar, onun kız çocuklandır. 
The cbildren 
Zi cildren 
Çocuklar 
a mother 

ha ve 
haw 

malik 
too 

e mazer tu 
bir anne dahi 

Çocuklann bir de anneleri var. 
Tbey 
Zey 
Onlar 
her 
her 
Onun (müennes) 

Onlar onun çocuklandır. 
Who 

are 
ar 

'dırlar 

chilclren 
çıldren 

çocuklar 

Hu 
Kim 
Her 

ar 
dırlar 

aont• 
Her aant• 
Onun (müennes) oiulları 

Onun (o kadmm) oğullan kimlerdir? 
The father h .. 
Zi fazer 
Baba 
a 
e 
bir 

Babanın bir evi var. 
Hu the 
Haz zi 
Malik midir 
Two 
Tu 
iki 

Bahanın iki evi var mı? 
No, he 
No, hi 
Hayır, o 
One 
Van 
Bir 

ha• 
maliktit 

hav .. 
havt 
eve 

f ather 
faz er 
baba 

hovset 
ha vaiz 

e'V 

hat 
has 

maliktir 
hane 
havs 

eY 
Hayır, onun bir evi vardır. 

He and the motber 
Hi end zi mazer 
O ~ anne 
and zi children li'flt 
end 
ve 
in the 

zi çildren 
çocuklar 

liv 
yapr 
hovae 

In zi hawı 
içinde eY 

- O ve anne ve çocuklar eçinde içinde 
yaprlar. (ikamet ederler) 
The father · 
Zi fazer 
Baba 
But 
Bot 
Fakat 
ıs 

iz 
dır 

.. 
iz 

bil 
big 

büyük 
Henr1 
Henri 
Henrİ 
amali 
sın o 

'L~~ 

Baba büyüktür, fakat Henri küçüktür• 
la the hov .. 
Is zi hawtl 
midir 
Very 
Veri 
Çok 

O çok büyük müdür? 
No, it 11 

No, 
Hayır, 
it 
it 
o 
a 
e 
Bir 
but 
bot 
fakat 

it ız 

o dır 

iı 

iz 
dır 

big 
big 
büyük 

a smolle 
c smol 
bir küçük 

o 
bis1 

big 
büyük 

not. 
not, 

değil, 
not 
not 

deiU 
bouse, 
haWS• 

e• 
on• 
vorı 

bir 

Hayır, deiildir. Büyük bir ev deiU• 
dir. Küçüktür • 

..... ""'" 1111•1•11•• ""' 
Şlklyetler temenni!::.; 

Maaş verilmiyor 
Geçen gün matbaamıza lstanb"1 

evkaf tahat:clarlarından bir kari• 
miz müracaat ederek çok ha1'11 

bulduğumuz bir tikiyette buluıt• 
muıtur. Kariimiz diyor ki: 

- Biz evkafın ücretli memur 
larıyız. Yani maatımızı ay itled~ 
ten sonra alırız. Buna rağmen b1" 
gün Nisanın ortası olduğu haldi 
hala Mart aylıklarımızı alamad~ 
Halbuki, maa!Jl'\rını ay işlemed-' 
alan u!; meır.<1rlar aldılar B 
dan maada yol ve !Pir masraf 
mız için bize verilen o/o 3 aidat 
elimize çok ıı '"Ç o~ıh·ak Jıeçiyal 
Boğazım~:ta kadar horc"'. gird~ 
Maatlarrmı7ın bir an c-vvPI "eri . . . . ,, 
mesı ıçın tavJaut e'.menizi rıÇc' 
deriz. 

HABER - Aç brra.kılan ttJI' 
murdan hayır ı;eln• e ~. Ev.ı<af bl' 
·hakikati ttöz f nünde bu!und&&S'' 
fena olmu. 
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b Kadın 
ulaYlm. 

Ogüst bizim otomobil hangisi çantamı arayıp 

n - - - -= - =---=-- ----
ehşetıi bir hovard~k Yayan adam 
Bir Yah d' · b" · lisi .

1 
u ı gencı ır gece sevgı· 

e"l 1 e beraber gezmiş, tozmuş, 
g ennı· t" S - d" dUğ·· 1~ ı. abaha dogru eve on· 

llrk ~ ıanıan babasını yatakta uya· 
'Uldu, ihtiyar yahudi: 

de"-:- Gene o kızla beraberdin, 
g,\ l'l\i? d d' . . e ı. 

tat-; ~\'et ama baba ne diye su -
dıyorsun? 

k d- Nasıl etmem?. Kim bilir ne 
a ar . . d' d. b·· .. Para sarfetmışsın ır; ıye 
u.tQn k . d. Rece gözüme uy u gırme ı. 

ni h:ocuğu, babasının b~ .endişe~i
iç- klı buldu. Kendisını tatnun 
ın dedi ki: 

Birisi sordu: 
- Yayan adam neye derler? 
Bir başkası cevap verdi: 
- Bir karısı, bir kızı, iki oğlu 

ve bir otomobili olan adamdır. 

Hangisini dinlesin 
Bir otomobil kazası geçiren bir 

adamı, bir dostu ziyaret etmeğe 
gelmişti. dedi ki: 

- Vah, vah.. Geçmiş olsun! 
Daha ne zamana kadar yatakta 
kalmak mecburiyetindesin. 

Kazaya uğrayan şu cevabı ver
di: 

lij - Öyleyse üzülme baba.. Bü· - Doktorun sözüne bakılırsa 
n sarf et' .. · • bit bu ıgıınız para topu topu yarın kalkabilirim. Avukatımın 

çuk lira. dedi ve ilave etti: tavsiyesini dinlersem bir ay yata
~~ ... ; Belki daha fazla da sarfe- cağım. 
}' ık; fakat ne yapayım ki kızın 
"Q.~?a bu kadar para vardı. 

Otnıemezliğe gelmiş 
İki k· ·d b. · d"- · ışı en ırı, ıgerıne: 

•un~ Şu geçen adamı görüyor mu· 
\'ar.' ;edi. Benden 10 lira alacağı 
}tor. ak heni görmemezliğe geli-

tt\e~ .. AYol borçlu değil ki görme
ge gelsin .. 

ltcı~ l ekrar borç istemekliğimden 
D~; olacak .. 

ort hastadan üçü 
l'e ~aatane doktoru, baş hemşire- ı 

ordu: 

~ Bugün kaç hasta öldü? 
eltl§ire· ........ .. . 

t)l)lt?ç ki§i, efendim, dedi. . 
~"\ or hayret eder bir çehre ıle 

11 "erdı" ........ J:' • 
}'~lll akat ben dört kişiye reçete 

li l§tıın. 
bele eltt.§ire doktora şöyle muka

etti: 

ila,c~ liastanın birisi verdiğiniz 
1~ttıe-· · 
~-~ ........... 

Bonjurlu adam (yapı müteah
hidine) - Bana bir iş verebilir 
misiniz?.. Sabık nazırlardamm. 
Temel atma merasimlerinde ilk 
taşları çok koydum. 

Duyulmamış söz 
lki genç kız birbirlerile konu· 

şuyorlardı; biri ötekine: 

- Aman bu delikanlı da ne 
tuhaf diyordu; ne orijinal bir şey. 
Bana şimdiye kadar işitmediğim, 
duymadığım şeyleri söyledi. 

Öteki genç kız: 

- Ya, dedi .. Yoksa sana izdi
vaç mı teklif etti. 

Niçin düşmüş? 
Hapishanelerden birisini ziya· 

ret eden bir adam maıhpuslardan 

hirfaine sordu: 
- Sen ne yaptın da buraya 

düştün? 

- Bir otelde hırsızlık olmuştu 
da efendim .. 

Bu cevap üzerine ziyaretçi ken
disini tutamıyarak: 

-Tabii, dedi. Anladım, sen ya 
otel sahibisin yahut ta garson .. 

Kapıya: "Anahtarı paspasın 
altına sakladım,, cümlesini yazıp 
yapıştırdıktan sonra emniyetle gi
derken: 

- Karım eve döndüğü zaman 
anahtarı bulabilir. 

Gürültü yüzünden 
Münakaşalı bir konferans es

nasında konf eranıcı dileyiciler ar· 
asında baş alan gürültüyü bastır· 
ınak için bağırdı: 

- Efendiler, o kadar gürültü 
yapılıyor ki ben bile kendi söyle· 
dikleri.mi İ§ite.nYyorwn. 

Kalabalık araımdan biri cevap 
verdi: 

1 

- Büyük bir şey kaybetmiyor-
sunuz .. 

Eşya satıcısı 
- Bugünlerde ne işle meşgul

sün? Görünürlerde yoksun? 
- Eşya satmakla meşgulüm bi

rader. 
- Ya .. Bari çok satabiliyor 

musun? 
- Evde satılabilecek ne kadar 

varsa o kadar. 

Erkek - Buna ne olmuş gaz 
kokuyor .. 

Kadın - Lambalara gaz koy
mak için huni diye kullanmıştnn. 

~ ,_,, ,,_, .._.~~ 

Annenin sesi Nü;un-=; ;em=;k ... 
Küçük çocuk babasına sordu: Köylünün birisi bir §ehir lokan· 
- Babacığnn, içeride annem tasma girerek et kızartması iste· 

niçin şarkı söylüyor? di. 

- Yavrum şarkı söylemiyor; On dakika sonra garson koca· 
küçük kardeşini uyutmak için nin- man bir tabak içerisinde bir et 

'~~V••.,,.. 
F enerbahçe- Süleymani-
ye, Galatasaray -Vefa 

Yarın yapılacak 
oldukça 

olan lik maçları da 
mühimdir • 

Yarın, lik maçlarında, Taksim * * * 
de Fenerbahçe Süleymaniye ile, Fenerbahçe - Süleymaniye 
Kadrköyünde de, Galatasaray Ve- maçına gelince, günün en mühim 
fa ile karşılaşacaklar.. karşılaşması budur. 

Galatasaray - Vefa maçı, Ga- Bugün ş.ampiyonluk yolunda 
la tasa rayın son mağlubiyetlerin • Beşiktaşla baş başa giden Fener• 
den sonra ehemmiyetini oldukça bahçe tabii Galatasaray gibi, 
kaybetmiş sayılabilir.. genç takımı ile son maçrnı rapa -

caktır. Çünkü yarınki oyundan alına-
cak neticenin, lik maçlarında esas Fakat Fener bahçe için tek bir 
olan derece üzerinde büyük bir te- puvan kaybetmek, bir mağlubiyet, 
siri olmıyacaktır bir beraberlik şampiyonluğun yüz-

de doksan tehlikeye düşmesi, ve 
27 Nisanda ikişer ay boykot a- hatta kaybedilmesi demek oldu• 

lan 7 oyuncunun cezası biteceğine ğundan yarınki maç çok ehemmi• 
nazaran, bu hafta birinci takını o- yetlidir. 
larak son oyununu yapacak Gala-
tasarayın genç takımı, Beşiktaşla, Fenerin genç takımının, geçen 
beraber kalmak azmile epeyi mu- haftaki ilk mağlubiyetten sonra, 
vaffakıyetler kazandıktan sonra, Galatasarayın başına geldiği gibi 
evvelki hafta Beykoza mağlup o • maneviyat bozukluğuna uğrama
luverince birden durakladı. Bütün ması lazımdır. Çünkü vaziyet bam 
takımda büyük bir maneviyat kı· başkadır. 
rıkhğı başladığı, geçen hafta Is· Süleyınaniye takımı, şüphe yok 
tanbulspor maçında bütün açıklığı ki son zamanlarda çok düzelmit 
ile görülüyordu. ve kendini toplamıştır. Y arm için 

Fenerin karşısında tehJikeli bir 
Eğer yarın da ayni yüzden ma- rakip olarak boy göstereceğine 

neviyat ve isteksizlikle oynarlarsa bakmak r muhakkak nazarile a• 
Galatasaray gençleri için mağlô- zıındrr. Her zaman canla başla oy_· 
biyetetn kurtulmak imkansız ola· . nıyan bu takım, F enerbahçeliler 
caktır. 

Son zamanlarda tamamile ken
dini tophyan, ve mükemmel oyun
larla, güzel muvaffakıyetler kaza· 
nan Vefa takımı, bugün birinci 
kümenin en kuvvetli takımları sı· 
rasma girmeğe h"&.k kazanmış bu
lunuyor. Gün geçtikçe hatalarını 
düzelten Vefa takımının yarın da 
kendinden beklendiği gibi çok gü· 
zel bir oyun oynaması lazımdır. 

Bugünkü vaziyette yeşil beyaz· 
hların galebeyi kolayca temin e

deceğine inanmak lazım gelir .. 
Ancak Galatasaraylı g~çler, 

·bu maçı galebe ile bitirmek azmile 
çıkar, ve ilk oyunları gibi canlı bir 
maç yaparlarsa, o zaman bu tah· 
minin doğru çıkmaması ihtimali 
vardır .. 

için hakikaten benimsenıneğe de-
ğer bir kuvvettir. 

.... __.. .... 
Genç Fener bahçe takmır, Gala• 

tasarayın Beykoz mağlubiyetin • 
den sonra dü§tüğü hataya düfilleZ· 
se, kuvvetli bir ihtimalle yannki 
maçı kazanacaktır. 

Fakat bu galebe, hiçte kola~ 
ve zahmetsiz olmıyacaktır. 

i. m. 

Basketbol Heyetinden: 

20 - 4 - 934 Cuma günü Ga
latasaray lokalinde yapılacak Bas
ketbol maçları: 

Vefa - Hilal 18 Feri dun Vaı
fi B. 

lstanbulspor - Galatasaray 19 
llhami B. 

Valeybol müsabakaları 

Darüşşafaka voleybol takımı 

kazanmışlardır .. 1 
ni söylüyor. ~arçası getirdi. Tabağın büyük, e· 

1 

- Kardeşim uyuyunca sesini tın küçük olmasına bir türlü akıl Mektepler şampiyonası voley· 
d - \"ahu kesecek mi? erdirenıiyen köylü biraz düşündü bol maçlarına dün akşam da de· 
a lle bek}' ' Yakalıyacağına bma· - Elbette. ve sonra bunu gelecek yemeğin vam edilmiş, ve Kabataş lisesi mu 

Polis lYorsun? _ Ben kardeşimin yerinde ol- bir nümunesi zannederek: allimlerinden Sabri Beyin hakem-
l'ıtı l - Bes ·· · b. ·· I · D ·· \lt-abi} -. YUz ınetr~ rekoru- saydım uyuyormuşum gı 1 goz erı· - Peki dedi, nümune muva· liğinde yapılan F eyziye - aruş-

~~---e_c_e~k=l ~·~~·~· ~~ö~----~~~--------~~f~. ~ b~a~ ~~2m~nı ·· ~~ 

Darüşşafaka voley'Dol taliımı· 

nın bugüne kadar tek bir ınağlu· 

biyeli vardır. Diğer maçların hep

sini kazanmıstır. 
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19-4·934 Her bakin mabfuzdar 

Ge~en kısımların huUisası 
Mütarakeden sonra lstanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
var~ı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalı§ıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık
ları llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

miıti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında b1r se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çahş
nuştı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışını~; 
fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın
dan yüz verdirilmemişti. Kihya atlat
mıya çalıpyordu. 

İsticvap nihayete erdikten son· 
ra kendisini bodruma attılar o ge· 
ceaini topNk üstünde geçirdi. 

Hiç kimıe ile konu§mamaaı hak 
kında emir alan memurlar, yir· 
mi ıün kadar yanına kut bile uğ
ratmadılar. 

Kahya hiyaneti vataniye cül"
miyle ve Anadoluda te§ekkül eden 
gayri nizami kuvetlere İstanbul· 
dan cephane kaçırmak, Anadolu· 
ya •dam göndermek, vatanın em· 
niyeti dahiliyesini ihlal edebi· 
cek teıebbüalerde bulunmak fiille
riyle meıhur Kürt Mustaf.3. pafa • 
nın divanı harbine verilmiıti. 

-12-
Sut gece yarısını bir hayli geç· 

mitti. lıhaminin iki günü &Jan u}"o 
kuau2luiu aöz kapakluım ağrr
latmıı, kendisini yarı soyunmuş 

bir halde· yatağa uzamnıya mec
bur etmitti. Uykusuzluğa taham
mülü olmasına rağmen bilhusa bu 
iki gün kendisini çok yormuıtu. 
Y.:ılnız bu, hemen uyumasına kafi 
bir aebep tefkil ediyordu. 

Gözlerini açtığı :Z&tnan da saat 
öğleye yaklamııtı. Uhaminin F at· 
ma Nüzhetle alakası gittikçe iler
liyordu. 

llhami, Mehmet beyin verdiği 
havaditten sonra onunla çok ıık 
dütüp kalkmamıya karar vemıif, 
hatta kendisini aorıuya çelameyi 
dü§üumüıtü. 

Onu seviyordu. Mehmet Beyin 
bildirdiklerini bir iftira gibi din· 
lf"mi§ ve bunlann yalan olacağını 
haykırmak iıtemiıti. Ondan ayrı· 
lıp ta eve geldiği zaman köşede 
saatleru. dütünmü§ ve nihayet ka· 
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urını verımiıti. Onunla daha ih .. 
tiyatlı temas edecek ve onu unut· 
mıya çalııacaktı. Hiç alakadar ol· 
mamak kendisi için belki daha 
doğru olurdu. Fakat, geri tarafta 
omuzlarına aldığı vatan borcunu 
hakkiyle · ödiyebilmek, temasını 
kesmemeyi icap ettiriyordu. 

llhami, Fatma Nüzhet için sÖy· 
lenenleri, bu .pansiyona taıındığı 

günün sabahında öğrenmiıti. lıte 
o gündenberi, onunla çok ihtiyatlı 
temas etmeyi düt ün en ve buna 
karar veren İJhami hemen he
men her gün onu görmeden yapa
mamıı, o aramadan kendiai onu 
arayıp bulmuıtu. Bu gün de Fat· 
ma Nüzhet pansiyona gelecek, 
başbqa oturup görüteceklerdl. 

llhami sür'atle giyindi. Ayni za· 
manda, Fatma Nüzhetten öğren

mek mecburiyetinde bulunduğu 
hi.diıeleri, Mehmet Beyin kendi· 
ıine bildirdiği raporlan bir ıine· 

ma teridi gibi kafasından geçirdi; 
ezberlemiye çalı§tı. 

Düıünüyordu. Fatma Nüzhet , 
Uhamiyle konu,tuklan zaman 
içinde -okad.n dikkatli davran· 
dığı halde- caıuıluğuna dair bir 
§ey hissettirmemi§tİ. 

İlhami, kendisinden buna dair 
malumat alabilmek için hemen 
hemen her feYe bat vurmuı ve o
nun İ§ine yarayacağını tahmin et· 
tiği asılsız bazı haberler uydura • 
rak söz arasında ıarfedivermitti. 

Fatma Nüzhet, şayet İngiliz 

istihbaratında bllanılan birisi ol
saydı 1Ihaminin bu haberlerini a .. 
lakayla dinlemesi, hiç olm:ızsa 
bazı müphem gördüğü noktaları 
sorması lazım gelmez miydi?. 

Hayır o, hiç te böyle hareket et
memiş ,bilakis bu mevzulara çok 
alakasız görünmüştü. 

Kendisnie, Fatma Nüzhetin, a
çılma.u için İngiliz iıtihbaratın<la 
tercüman olar.,.k bulunması kifi 
bir sebep gibi görünüyordu. lıte 
bundan dolayıdır ki bu itlerdeki 
alakasına akıl erdiremiyordu. Yal
nız bu iıe dair hatırladığı ilk za .. 
manlarda kocası hakkında ıordu· 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset . romanı 
MUellifi : < va • na ) 

1 G~en kıaımlartn hula.ası 
Balkan miaakr için Türk sefaretinin 

tertip ettiği bir balodayız ... Kalbinde 
bUyük bir intikam hissi bcsliyen ve ıi
lih fabn'hlannm mümessili Ert of Sad 
tarafmdan tcllcin altında tutulan Muh
sin Rqit Bey. can dü~-nanı Erci Beh
zacliain kamı ile konuıuyor . Ve bu 
esnada, Beıpmar köyUnde, Erdnin 
yaptığı fecayii hatırlıyor: 
jıtihıalinde büyük bir rol oynıyan kö
yün( hayır buna köy değil, kaıaba de
meli!) lzmir haritaıında yer bulmama-
11Cbrt ... 

Ona, Cumhuriyet Tütiôyeıinin c:oğ
rafyaatna ko,ınamak li.zım... Çünlriİt 
bir tek yıkık minareden ba!ka bir ıe· 
yi lcaJmtJan harabezann elbette arz ü-

zerinde, kasaLa, yahut köy diye 
yoktur ... 

Fakat, Beıpınar, i11alclen evvel. 
hajlık, bahçelik, pllük, sülüıtanlıktı 
ve F erihanın evi, buranın en süzel, en 
tirin parçasındaydı .... 

Köy, kendini, kahramanca müdafaa 
etti... Likin, aıri bir ordunun taama· 
zuna, bir çete, kaç saat muknemet e
debilir? .. 

Bahuıuı, müdafaanın eleha§ısı o• 
lan Muhsin Ra§İt te iki kaburga kemi
ği kınlmı§ ve yüziine o müthit kılıç 
darbaamı yemiı olarak kendi-nden ıeç· 
mitti. 

Eğer köy delikanlılarından Maam· 
mer, onu, o halile, ırrtına alarak dai
Jara kaçırmasaydı, diğer Tür:k yara1r1a-
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Qilenciler arasında 
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Samatyadaki evi boş 
yere gözetledim ve .. 

T Do_fru~u, usul hankulide idi .. 
. ~lanıl dıier azal:ırı korlmtma.k 
:11ı ilci azayı feda ediyorlardı. 

q heriflerin teıkilah yamandı 
Ye&aelinı. Tekrar sordum: 

- Sen kaç ründür bir teY ıör
lhediıı mi?. 

ş· - Görmedim.. Ev iki ~flı .• 
. 111ıdi aen arka tarafı bekle, ben 
on tarafı?. 

- Peki ıen beni na.aıl tanıdın .• 
- Bur-3ya kııa boylu biri gele-

ceJc diye haber verdiler de .. 
le' Acaba bu eve gelen arkadatlar 
llnlerdi?. 

be Bana kahvede rei.ten gizlice 
l raber esrar utmajı teklif eden 
akete Recep olmaam?. . 
~llllun bir daha aizını arayayım 

lını, dedim. 

._ - Peki kimden füphe ediyo~ 
-.r'> • • 1 

- Yallah bilmiyorum?. 
-<:anım bilinin. 

l - Bilmiyorum dedim a ... Hem 
~ .iar:ır etme. Git evin arka ta· 

l't. "tlCla nöhet belde.. • 

..._ ........ Nöbet beklemek bot ,ey .. 
&~i illi bu iti arkadatlarla hallet· 
:-ıi veaaelim.. Onlan poli.e ver· 

tlc bence doğru deiil .. 

d .. : Dotru yeya değil, o bizi~ 

- ! .. 
-Amma bu ıuali aormağa hak· 

kım yok mu?. 
Benim bu sözlerime reiıin ca· 

nı ıduldıiı belliydi. Şimdiye ka
dar kimaeden wibat almam11 o
lan bu adam benim bu halimi her 
halde küıtahlık addediyordu. Bu
nm delikleri hızlı hızlı açdıp ka
panmaia bqladı. 

- Ulan, dedi, beni ukalllıktan 
hotlanmadığımı ıana ıöylemedim 
mi? Sana 'biraz yüz verdilue 
kabak çiçeği gibi açıl demedik!. 

- Amma sen de söyle bunu 
neye 10rdun?. 

- Söylemiyeceğim, sen cevap 
ver .. 

- Yok be reiı.. Mesele ıenin 
bildiğin ıibi değil.. Sana akıl öğ
retmek istemiyorum .. Amma bu it· 
te benim iki kitiden §Üphem var .. 
Onlarla konuıacağım .. Sen bana 
bir aaat müaaade ver .. Eier onlar 
benim zannettiğim gibi iıe kendi· 
leri ayaklan ile ıana ıelip yalva • 
racaklardır. Fakat aen de onlan 
affet, bu def alık kuıurlarına bak· 
ma olmaz mı?. 

- Sana tam yarım aaat müsa· 
ade .. 

- Baıüıtüne merak etmeyi~ .. 
Sobanın yanına oturdum. Etra· 

fa baktım. iskete köıede tavla 
oynüyordu. Yanına yaklattım ..• 

- iskete dedim, biraz gel.. Sa· 

~lleceğimiz it deiil. Böyle du· 
liİlaıııiifler, böyle yapılmaamı em
l'etıaifler. Delikanlı galiba ıen a· 
teaıiıin.. Bizim k3hvede alınan , 
eı.ai na bir çift ıözüm var. 

r Yapılır... Kim kartı gelirse - Dur, ıimdi acelesi yok Şu o-
01lun hali haraptır!.. 

- Peki ben ıidip bekliyeyim.. yun bitain de .... 

l=-tcaı. ktnn, em arka tarafına Ne yaparsın çar naçar otur-
'Stbn duk, oyunu seyre ba§ladık .. 
~ •. Fakat iti anladıktan ıonra Tavla bitince, iskete bana de 
li lda durmak artık beyhude idi. dü: 
tr halde bu iıten lıketenin malu-

"-tı .. L l b d kal - Ne var Ahmet, dedi.. L.. •arıın. yiıimi ma an • 
~kahveye ıider. lakete ile ko- - Gel dıtaTı çıkaluın, biraz se· 
llQfu.. ninle konutacağım .. 

, nıeaeleyi anlanm.. (Devamı var) 

~lcadqa haber bile vermeden • • ..... _, _.... 
1 
.... - .... 

ar caddeye indim .. 
Şİllıdi S:unatyadan ti Beyazıda 

"'-11 aidecektim.. Yaya ,n.em 
:~ lcaıırdmı. Tramvaya binıem 
~cinin tramvaya bimnai biraz 
~olurdu. 

ıı1 .. ~ahtan meyhanenin karf~ı~n
~ ilQ kitinin bir otomobilcı ile 
~ldc yapbğını gördüm. • • 
-......~di kendime ıu otolll0hıl11i 
~ atlarım dedina, naaı 
....: Buralarda ' eauen ~tediye 
~ da az. Kiuıae tormez .. 
\t bil' rkaıma J... ·' derhal otomo ın a . 

~ldunı. Ootomobilde aanki be
l.t ~iyormuf gibi hemen h:ue-

etti, 
~.,. kadar 1ayet rahat 

ltldik_ Fakat Aksarayda caddeye 

!' lllesele değitti• Dahs fazla 
~ arkaund• dura· 

~d111ı. Atladım.. Keıtimıeden 
· 'h~leye kahveye indim. Re-
1& ·~iz heni görünce ıeılendi: 
~ -eeı balım, Ahmet, ne hsber, 

)e leld· ., 
ın •• 

...... itte.. 
- S-- verdiiimiz it ne oldu?· 

d' ':'" Siz bana bir eTİ gözetle de
l lllıa, kiıai dikiz edecetimi söy· 
eıa.ed· · · · · r-. ı_ llltz, Orada bizden bınııne 
1-~ d.l'lll.. Me.eleyi sordum· An· 
1aıaa.' Sız Yaıalq yolda yürüyor91ı-
'ld,~l Ben orad:ln kimlerin ampel 

•111ıı pek çabuk bulurum·· 
-N-.ıl? 
-t .. el" · k. ·· h etı.ıı a ıız ımaeden tUP e 

Yor llnı ., 
...... li IUtıuz •• 

P 
•nr ... 

- •lci ··-ı... d l\~den tUtme etmiyorsunuz a 
evi dı'k' •• 

ız ettırıyor;unuz .. 

üniversite profesör 
lerinin cemiyeti 

(Baı tarafı 1 nci aayıfada) 

katen Pro. Hanı Winterstein, 
Pro. Erwin Freundlich, Pro. İbra· 
him Hakkı, Pro. Mazlnr Osman, 
ro. Hi.mit Nazif, Pro. Andre Navil 
le, Pro. Hana Reihenbach beyler
den te,ekkül etmiıtir. 
• Ceaaiyeti fiziki ve tabii ilimlerin 
muhtelif ıahalarında muntazam 
koııf er anı lal' tertip edecektir. 

Konferanıların birim:isi 30 ni
san günü saat 18,30 da üniversite 
büyük konferans a~onunda veri· 
lecektir. 
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Adada dört bay
ram yapılıyor 

-Bq tarafı 1 inci layfada.

da büroya tayin olundu. Büronun 
merkezi Ada meydanındaki ıaat 
kuleıinin içindedir 

Yalnız Büyük.:ıda için ıimdilik 
Franaızca ve Türkçe birer rehber 
hazırlandı. Bunda adanın otel• 
leri, pansiyonları, bunlarda otur· 
mak için icap eden masraflar, ha· 
mal, arab:ı tarifeleri yazılıdır. 

Bu rehberi bütün ecnebi turinı 
klüpleri ile ıeyahat acentelerine 
gönderdik. 

Bu ıene ada mevsiminde bir 
çok cemiyetlerin verecekleri mü • 
ıamerelerden baıka cemiyet na • 
mına muayyen zamanlarda. bay
ramlar yapıla~dır. Cemiyet ta· 
rafından tertip edilen bayramlar 
dört tanedir. Bunların her birin· 
de 35 kitilik tehir tiyatroau artiıt• 
leri operetler oynayacaklardır. ilk 
bayram Temmuzun 12 inci per • 
ıeırnbe günü yapılacaktır. O gün 
danalı, ı:ırkılı Adalar revüsü oy• 
nanac.ak, gece balo verilecektir. 
lnkinci bayram iki Ağuıtoatadır. 
O gün deniz ve çiçek opereti oy • 
na.nacak, ertesi cuma _günü deni21-
de kotra ve sandal yarıtlan yapı
lac:ıktır. Üçiincü bayram 24 A· 
ğustoı cuma günü yapılacaktır. 
Şehir bandosu öğleye kadar çala· 
cak, öğleden sonra merkep yarıtı 
yapılacaktır. 

Ada bu sene lstanbulun en gü
zel bir sayfiyesi l\'lline gelmiı ola· 
caktır.,, 

-·-•IBmlPlht•DINHDRlll-.-alllHUUIOK1111 .. la-AU_i __ 

Mütekaitler cemi
yetinin takvimi 

-B&f tarafı 1 lnd aa~ 

satarlarken g1irdüm. Bunların eJ.. 
!erinde 1-2-3 liralrk kıymet koy 
dukları defterler vardı ve Beyoğ· 
lunda bir apartımandaki kadınlar· 
dan birine satıyorlardı. Ben bir 
mütekait ve m'llul bir zabitim, hü
kUmet ve memleket bana geçine • 
ceğim parayı tamamen veriyor. 
Benim gibi malullerin de ihtiyaç· 
ları yoktur. Bu takvim ve defter 
lerle tophnan paraların ne oldu
ğunu da, ne yapıldığını da bilmi • 
yorum. Benim gibi diğer malul· 
lerin, mütekaitlerin de böyle bir 
teyden haberleri yoktur. 

Memleket uğruna çalııanlarm 
iıimlerini ilet ederek böyle rast 
gele yerlerde takvim ve defter 1&· 

tılmasını alakadar makamhr ıür
atle menetmelidir. 

Ben de böyle defter satan üç 
kitiyi taksim merkezine davet et· 
tirdiın. Bir zabıt tutuldu, sonra Ü· 
çü de gene ticaretlerine serbeıtçe 
devam etmek üzere çıkıp gittiler. 
Bu itle~ müdahal zamanı gelmif, 
geçmiftir kan'latindeyim !.,, 

Ticaret UAn1armm 1&tm U.60 
Reaml UAnJaı' 10 1mruttm. 

HABER'in müvezziler 
sokak koşusu 

Gazetemizin, müvezziler ara • 
aında tertip ettiii aokak koıusu 
yarın ıabah yapılacak .. 

Dünkü nüıhamızda programını 
uzun uzun yazdıiımız bu müaa· 
bakaların, buıün de hakemlerini 
bildiriyoruz .. 

Bat hakem: 

Ömer Besim Bey (Galatasaray 
atletlerinden) . 

Hakemler: 
Oaman Cemal Bey (muharrir) 

llhami Bey (Galataaaray klübü 
eıkrimcilerinden) Nevzat Bey 
Clıtanhulıpor klüpbü futbolcula· 
nndan) Şevket Bey (inkılap liıe· 
ıi muallim muavinlerinden) Saci 
Bey (Galatuaray atletlerinden) 
Behram Bey (V akıt ıazeteai ki· 
tap kıammda) Halil Bey (Haber 
gazetesinden) Remzi Bey (V akıt 

ve Haber baıbayii) Kamil Bey 
(Bayi). 

Yukarda iıimleri yazılı zevatın 
bir kıamına ayrı ayrı haber ver· 
mek imki.nı olmadıimdan bu ar· 
kadatlarmıızın da yarn aa.bah, ıa· 
at tam 8,15 te matbaanızda bulun 
malanm rica ederiz ... 

Dün de yazdığımız gibi, 14 ya· 
tına kadar olan küçükler araam· 
daki ilk kotu aabahleyin tam aaat 
9da Fatih tramvay iıtuyonundan, 
büyükler arasındaki de tam aaat 
1 O da matbaamızın önünden bq· 
lıyacaktır. Müıabakaya iıtirak e· 
decek küçüklerin ıaat 8, 15, büyük 
lerin de 9,15 e kadar matbaamı· 
za müracaat ederek numaralarını 
almalan icap ed~r. 

Geç kalanlarm, koıuya ıinnek 
haldan kalDJıyacakbr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir bardak suda fırtına 
-Bat tarafı 1 inci ıaytada

led iyeye rapor vermeğe lüzum 
ıömıemiştik. Müdür Faik Beyin 
vazif~tine itleri iyi idare edeme· 
meai ve tecrübesizlik ııöstermeıi 
üzerine idare mecliıi tarafmdan 
nihayet verilmittir. Bir Ukmı yol· 
auzluklar neticeıinde paralarm te· 
minatlız olar.ak öteye beriye daiı· 
tıldığır.dan haberim yoktur. 

idare mecliıinden çekilenlerin 
iıtif alan iddia edildiii ıibi yol
suzluktan ileri gelmit d~ğildir. 
Bunların ıehebi batka ıeyleı·Jir.,. 

Eınaf Bankuı itinde ismi geçen 
Alaiyeli Zade Mahmut Beyden şn 
telgraf gelmiştir: 

"Gazetelerde Eanaf banka ıı 
macerası tahlil edilirken bankaya 
borçlu olan ve ifli.a ettiii yazılan 

Süt ıirketinin müdürü ve ayni za· 
manda Bankanm mecliai idare a • 
zası olduğum zikrediliyor. Ben biç 
bir zaman ıirketin müdürü olma • 
dım ve bu Süt ıirketiyle hiç bir ıe· 
kilde ve hiç bir vakit münaıebet ve 
ali.kam ıeçmedi. Bundan bet altı 
aene evvel bankada hiıaedar ol • 
dum. Az bir zaman meclis idare· 
ıinde bulundmn. latif a ile çekil • 
diın. Zararla hi11emi sattım." 

lıtanbul Betinci icra Memur· 
luğunclan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet kıymettar pan· 
c:lantif 26 - 4 - 934 tarihine mü· 
aadif Pertembe ıünü saat birden 
itibaren latanbul bedesteni mü· 
cevherat mezat 13 mahallinde 1&· 

blacaimdan taliplerin vakti mu· 
ayyeninde mahallinde baZJr bulun 
malan lüzmnu ilin olunur. (2271) 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 

l•lm • • • • • • • • 

bin lira geriye alınamamıttır. 

Yoksa bu para ıennayesipi tezyrt 
makaadile bankaya verilmit deiil 
dir. 

Gene kuvvetle ıöylendijine ıö· 
re bu 400,502 liralık alacajm bü· 
yük bir kısmı bir takım hayali a • 
damların heıabında göıterilmiftir. 

Haddi zatında bu para bazı ı:n•· 
lın ellerine geç.mit ve apart.mani•· 
ra kalbolmuıtur. 

• • • 
Ankarada bulunan latanbul Va• 

liıi ve belediye reisi Muhittin Bey 
Iıtanbulda Esnaf Bankası rezale· 
ti hakkında 1.ıir , gazçt~ci;yr, ıu 
sözleri aöylemittir: ,,.. 

"Eanaf Bankası itini ıazeteler• 
den takip ediyorum. Bu mesele 
hakkında yapılan prültünün tim
dilik bende yapbiı tesir bir bar• 
dak ıuda fırtına çıkannara ben· 
zer. Sonra bu mesele yeni bir teY 
delildir. Çoktan beri bankanın 
vaziyetini ıalah iç:n mütemadiyen 
tedbirler alınmıt ve bankayı zara 
ra sokan adamlar deiittirilmittir. 

latanbul gazetelerinin neıriya· 
tı hakikate müıtenit değild:r. Mec 
lisi umumiden bankanın heaabatı· 
na bakmak için seçilen heyet rapo 
runu belediye riyasetine ancok iki 
gün evvel vemıi9 ve aleli.cele mü· 
zakere edildiiinden bu huw.ta ce
vap vermeğe imkan kalmaauttır . 

Kabahatliler elbette cezalan
dırılacak ve adalet pek yakında 

Çocuk 

Vela lisesinden 934 Seyfi. 29 - Ak· 
earay Namık Kemal caddesi numara 
35 Muzaffer Haaan. 30 - Cibali fab
rikumda sigara makinisti Ali um. 
31 - Beyojlu 3 inci ilk mektep 4 • t 
den Necdet Kubilay. 32 - ~ 
otelinde ıececi Hasan. 33 - Polis İ· 
kinci tube müdür odacııı lbrahim. 34 
- btaUal im ortadan 116 Seb.hat. 
36 - Şirketi bayriye fabrika )Jitibi 
Muhiddia. bey oilu FikreL 36 - ı.. 

tanbul kız ortadan 711 Aliye. 37 -
lnkılip liaesi sınıf B 4 ten 722 Muam
met'. 38 - Kmltopnk Süle,man pa
ta köıkünde Sevim. 39 - Çapa tü
tün deposunda küçük Hasan. 40 -
Jnkdip liaeainda Y ckta. 41 Kantar
cılar 10 amnaralu düldcincla Osman. 
42 - Haydarpqa Akif J.ey sobk nu· 
mara 21 Sabi Nef'et. 43 - BetiJdat 
19 uncu ilk mektepte Mehmet Suat. 

(Deftllll ftl') 
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A.-lyibir traş bıçağının düzgün olan ağzını gösterir 
B.-Kötü bir traş bıçağının desteredenfarkı olmıyan 
ağzını gösterir. 
A.-Adetayüzünüzdekayar ve buruşuklarıimha eder 
B.-Cildinizi yakar, ve buruşuklar peyda eder. 
Binaenaleyh SOUPLEX dünyanın en dikkatle 
yapılmış traş bıçağıdır. 

Lı .......... ._._ __ ._ .... .._ ... 

Bütün Türkiye Radyo Meraklılan 

YALNIZ 

cco SOR 
Radyo 13.mbalar.nı kullanıyor 

siz de fevkallde neticeler almak ister• 
seniz ingilterenin en meşhur 

CO OR 

HABER - Akşam Postası 

lstanbul Dördüncü icra Memur· 
luğundan: 

Bir deynin tesviyesi için merhun 
ve furuhtu mukarrer elmas pan· 
dantif ve elmas yüzük ve bir taŞı 
noksan diğer bir elmas yüzük el
mas 1kol ve göğüs düğmeleri incili 
altın nazarlık ve on dört ayar al
tın saat ve altın köstek yemen taş· 
lı altın iğne dört adet gümüş bile
zik ve vakfon madalyon 21 - 4-
934 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar ls
tanbulda Sandal bedesteninde a
çık arttrrma ile satılacalktır. İştira· 
sına talip olanların ve daha fazla 
malUınat almak i11tiyenlerin yüzde ,.. 
yedi buçuk teminat akçesile bir
likte memuruna müracaat etmele· 

19 nisan 1934 - --;:: 

Hasan özlü unları 
"!"'ll'll=-c:' __ ___,,...............,.._--:""..,..,....~ Pirinç özü 

Patates özü 
Nişasta özü 

"Arpa özü 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf özü 

AillJll Mercimek 
.......,... irmik 

.........._____....;,.;.;;_.....__ı.L~-::-....-::-..:.....~---......ıl Çavdar 

özü 
özü 
özü 

ri ve mukadder kıymetlerinin yüz Unhnnı çocuklarınıza yediriniz. lstediklerini ve sevdiklerini bık· 
de yetmi§ beşini bulduğu takdirde 
satılacağı ilan olunur. 

Fatih Sulh &inci Hukuk Mah
kemesi Satıt Memurluğundan: 

Fenerde T evflki Cafer mahal
lesinde Kiremit sokağında 73 No. 
lı ev ile Balatta Söğütlü bakkal 
sokağında eski ve yeni 10 No. lı 
maabahçe hane izalei şuyu zım· 

nında satılığa çıkanlmıt ve müşte
rileri bedeli ihaleyi miadmda ver
mediklerinden icra kanununun 

tırmıyarak değiıtire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok 

-;,lan hu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tonı· 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle• 

nir, ish:ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, ta! adalata~ gr;

nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azinı 

ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE YAPILAN 
MAHALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve püreleriO: ve yemek 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sa• 
kınınız. 

HASAN MARKASINA DiKKAT 
133 üncü maddesi mucibince iha • ------------------ - - ----- -
le feshedilerek bir evvelki müşteri-r , 
(erine teklif edilmiş ve bunlar da 
istemediklerinden yeniden arttır• 

Radyo llmbalarını tercih edini~ maya konulmuştur. 73 No. h ev R l • h 
Umumi sabş yeri MIKA RADYO sos liraya ve ıo No. Iı ev 2000 li- a e l g 

"'·oyvo.ı:la caddesi, rtazh Han, Tel. 49021 raya çikmış ve 73 No. 1ı ev alt kat· 

1 K t } k fi • t • • J ta bir oda bir mutfak, bir hala, 
~ a o o ve yat ıs eyınız bir sarnıç, birinci katta bir o· s· ·kı ti . 
~1~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~d~birwh bir hda bir d~ ISI ~ ~rı 

lap ikinci katta ıiki oda bir uf ak 

N KAŞE N 
E E 
0 Grip 0 
K Baş agr1/arı11a K 

Diş ağrılarına 
A Romatizmaya A 
L. L 
M Yegane M 
İ ila~tır.. İ 
N N 
A A 

{fPA 
sofadan ibarettir. Ve Balattaki 

MA~l(A i 10 No. lı hane ise 2000 liraya bir 
1 · 1 

bodrum bir bahçe alt katta taşlık 
Müslalızualı bir oda bir mutfak bir musluk tu-

HUBUBATUltLARI 

StHHAT 
V E; 

KUVVET 

lumha; sarnıç birinci katta üç oda 
iki sofa bir hala ikinci katta üç o
da bir sofa bir balkondan ibaret 
kagir hanedir; İ§bu evler 3-5-
934 Perşembe tarihinde mahkeme 
baş katibinin odasında yapılacak 
açık arttırma ile 14- 16 ya kadar 
satılacaktır. Fazla malfunat al
mk istiyenler satış 12 No. ile me· 

1 
muriyetimize müracaat ebnelidir
ler. Şartname herıkese açıktır. 

istifadeli ilan 

2 
6ve 

Çenberlitaş Karababa sokağı 
12 numaralı iki kısma ayrılabilen 

büyük konak kiralıktır. Pansiyona 
veya b&§ka müessesata elveriılidir. 
Öğleden evvel içindekilere müra· 

Beynelmilel bisiklet aleminde büyü~ lnkılap yaratan Meşhur 

12 kaşelik 
Kutuları 'isteyiniz 

. Daleigh 
Fabrikasının, safi, l~GtLtz çeli~inden pek zarif. metanetli ve fennin en son 

terıkk iyatının tatbikile yapılmış yegane bısikletlerdir. 
caat. {2196) 

METANET, ZARAFET ve SÜR' AT 
. itibarile emsali yoktur 

aı:;• deposu: Sırkeci·lstanbul•Liiuan Han No. 35 Seyyar ilan memuru 
Bir ilin memuru Bursa, Izmit, Es

kişehir, Kütahya, Afyon karahisarı, 
Konya, Ankara ve civarında Mayıs ayı 

içinde bir turna yaparak ilan yapıştı

racakbr. Bu suretle reklam yapbr- Savo-P1ksin saçlann 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hergüo akşama kadar 

Beyoğlu Tok atliyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

mak ve Anadoluda malını tanıtbrmak 

istiyenler Mayısa kadar her gün öğle

den sonra ve fazla izahat almak üzere 

telefonla (2ı434) numaraya müra

caat edebilirler. 

hal ask arıdır. ::u.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Umum sataş yeri: Bah~ekapı ii DOKTOR H 
Zaman ecza deposudur. Bir I~ Kemal Osman ii 
lira mukabilinde taşraya 55 ~i 

Ö d i :: Bevliye Mütehassısı :: 
9 n er r :.:. ==~ Model Weltsuper . 34 

-------------------------- .. Karaköy-Po§aCjacı fırını .: d 

Bursa Belediyesinden: 
Belediyemizce tarihi, idari, ticari, ımai, zirai ve beledi illb .• 

büyük ve reaimli bir yıllık neıredilmek üzeredir. 

Viliyet merkezinin bütün devair, müessesat ve fabrikalarının 
resimleri, Çekirge kaplıca ve otelleri, tarihi yerler hakkında 
malumat ve resimleri ile ayrıca kazalar hakkında kısımlara ha•i 
•e 18 kısımdan milrekkep olmak üıere çıkacak olan Yıllığın 
kısımlan arasından renkli sahifelerde ve ilinat kısımlarında 
ehven ıartlarla ilanlarını koydurmak isteyenlerin Belediye Dai
reısinda (934 eursa Yılh:ı) Bıır.oıuaa bizzat •eya tahriren mil-

:: sırası rto. 34 :: ı B co 2000 metreye 
ie i! kadar bütün istasyoolan 
:: HergÜn 14 - 20 :e alır. tstasyonlan ayırma 
ii ii hassası büyüktür. 
ii Telefon: 41235 ii Fiyatı 330 lira . ............. :-.... ----... ·-·-··--·-·········· ............. ······-· .. -··-·-· .. •·••• .......... ._.. M d 1 B il '~ C) o e a y no. _ 

D O K T O R I 8den 2000 metreye 

Dr. Hafız Cemal kadar. alır 
Fiyat. 200 lira 

Dahili hastalıklar" m~tehasaısı 
Halk modeli 

Cuma ve pazardan ba§ka aünlerde 200 den 2000 metreye 
ifleden sonra saat 21 den 6 Y• kadv bdar olan istasvon-
lıtanbulda Divanyolunda (118) nu- ları alır. · 
maralı hususi kabinesinde haıtalannı Fiyatı 120 lira 

e .. Mua enehanede telefon nu-

3136 ~ 

SCHA UB. 
Radyoları 

Bütün dünyaatamnmış olan SCHAUB fabrkaS1 

en müşkilpesent radyo merakhlarını memnuO 
etmek 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 düoyaoıft 

her bir tarafını dioliyebiltrsiniz. ~ 
Tediyede kolaylık yapılır. Peşin tediyatta bus111' 

iskonto vardır. 

Satış yeri: Rikardo Levi 
Sulanhimam Havuzlu han No. 9 .. t 1 d'' 

Anadolunun mühim merkezlerinde acentesi vst 


