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lnsul Bugiin 15 te Muhakeme Ediliyor 
Müflis bankerin muhakemesi Muhakeme devam eder-

.. ·· ·· d ·· ··ı·· ken lnsul isterse gidebilir uçuncu ceza a goru uyor 
Meotis vapuru istim üzere duruyor; 

Mah eme, cürmün siya5i malıi1Jette- milyonerinh. vekreceğdi kakrara göre 
• k AdA /ı . • lr J "' are et e ece 

mı lJO sa a l ma ıgef te mı o uuguı Son dakikada mevsukan aldığı- göre mahkeme Jnsul hakkında ve-

hakkln Ja kararını verecek mız bir habere göre banker lnsulü rilen evrak natamam görülmekte· U ~ ı lhamil olan Meotis vapuru kaptanı dir ve esasen müddei umumilik le 
gemisini istediği dakikada istediği lnsulü tevkif edebilmek .alahiyeti· 

Meşhur Ameri~alı banker ln- ı vaziyet karşısında kendisini müda-, latmıştır. Buna nazaran vapur, tat- :ere gö~reb!lecektir. ~ayet, lnsul ni kendisinde görmemektedir. Me· 
aülü ta,ıyan Meotıs vapuru halen faa etmek için htanbulda iki avu- h suyu bittiği için limanızda kal- ısterse, hıç bır mec~ur~yet . olma· otis vapuru iki günd~nberi tam bir 

1. 1-dadır. lnsül de vapurda- kat tuttug"' b k 1 d b" 1 k b · t" d k 1 t dan muhakeme netıcesıne lımanı· istim üzerinde durmaktadır. 
ımanırn ~ . . u ve u avu at ar an ı- ma mec urıye ın e a mış ır. . . . . 

d Amerika sefarcthanesımn ta- rinin Sadı" Rı B ld ... d k mızda ıntızar edebıhr. Bu sırf in- lnsul muhakeme neticesini bek· 
ır. • za ey o ugu a ço l · 

eb. uz._ , soy enıyor. l • . .. ,.,rine Türk adliyesinin bu kuvvetli olarak .. I . r ~ sulün arzusuna kalmış bır mesele- lemeyi arzu etmediği takdirde bu· 

meseleye derhal vazıyet ettiğini Dün bankerin karaya çıkarıla- ı dir. gün hareket etmesi kuvvetle muh· 
ve c~ra!nn tetkik edil ... diğini d~n 1 cağı ~ınit edildiğinden bir çok ga- 1 Gene mevsukan öğrendiğimize temeldir. 
yaznıış~ık. Bugiin aldıgı~ız m~~~: zetec~l~r Ve fotoğraf · muhabirleri ı 3 

. Ameı·ika Büyuk Elçılıgı kendısıni uzun ··dd t be'-1 . Al il f b •k k A ın1ta gore ~ . I d. mu e K emış- · 
tarafından Hai·iciye Vekaletıne er ır. Fakat bütün bu bekleyişle- pu U a rJ asının ar 
verilen do&ya dcin akşamki trenle re rağmen kendisi karaya çıkma-
lıtanbı,la gönderilmiıtir. Evrak•." :.~ftır. Yalnız vapurun kaptanı mı•ktarJ nedı•r ?. 
bu sabahki trenle Istanbula gelmış un ~araya çıkarak Yunan konso-
olması kuvvetle muhl~meJdir. Di· loslugu~a gitmit ve İstanbul lima· 
ğer taraftan banker ln•ül'ün bu nmdakı tevakkufunun sebebini an 1 

~ ) 

F eshane amelesinden 5 
lira kesildiği doğru mu? 

F eshano fabrikası amelelerin in diği yerden alır.,, 
;r tikiyeti var: Blyramd:ın evvel Meselenin mahiyetini fabrika • 

deye aylrkları verilirken beşer dan sorduk. Salahiyettar bir zat 
> cksiLmit ve bu para ile de li- hu şikayet hakkında dedi ki: 

CJ.n tirketi kooperatifinden mal "- Ameleyi liman şirketinden 
(ftuz denmiştir. mal almıya hiçbir zaman icbar et· 
1nayram üzeri be§er liranın ke- medik. Bu §ika yet dog"' ru de ... ·ıd· 

ıı .. I 8 . b . gı ır. 
ailmesi bir kısım ameleyi mütkü ız fa rıkad:ı ameleye 0•· "'l ·· t 

1 . geuı-
vaziyete sokmuş, şikayetleri ınu· erı yedi buçuk kuruşa sıcak • 

1 k . . b ye 
cip olmu~tur. Şikayetçi amele er ıne ıçın ir kooperatif :1__ d k 
d B 

]'!;Uf U • 

iyor lci: undan başka bir de satış mağa-
. "-.. Bayram üzeri değil, bafka zası açtık. 

hır ll~~de de ameleye liman ko~ Amelelerin §İrket ·k~eratifine 
pctr~t. f ındcn «nal alması nıecburı- bile girmeleri mecb~rf9 deg"' 'ıld.ır 
Ye ını ""ki "''ld' A • u .. k . Yu etınek doğru ~egı ır. ıneleyi nasıl olur da liman tirke-
:ı"'.le. esın h . d kasabı t• • k · · b kk nıa aile.sın e . ' J ının ooperatıfınden mal almıya 

a alı Vardır. lıtediii :nıalı ıste - icbar ederiz.,, -
eniz lisesi mezunlarına 
diplomaları verildi 

Denı. 1J · · b" · 
.. 

• sesını ıtıren 54 gence dün öğleden sonra merasimle diplo 
n vcrıldi M · · ma

.. t~-~ erasıme aıt malUmat ile mezun efendilerin isimleri ürün-
eu 1&}'1U1&1U1:dadı~ :ı 

- • 8 

Meotis vapuru etraflndaki 
zabıt:ı mem !hırı 

Arzu ettiğimiz şey şirketin maliyet 
fiyatı üzerine ne miktar kar koyduğu 

hakkında malumat alabilmektir 
Diğer taraftan 1bankerin vapur-

da ne yaptığım ve ne ile vakit ge
çirdiğini öğrenmek için bir çok 
yerlere başvurduk. Nihayet lnsü· 
lün vapurda ne yaptığını ne ile va· 
kit geçirdiğini öğrenebildik 

Müflis banker gündüzü ekse
riyetle vapurun kamarasında ve 
yemek salonunda geçirmekte buna 
mukabil geceleri geç vakte kadar 
güverte ve kaptan köprüsünde do
laşmakta ve İstanbulu seyretmek
tedir. Piposu mütemadiyen ağzın • 
dadır. Geceleri kamarasına çekil· 
dikten sonra da kamarasının elek
triki sönmemektedir. Kamarasının 
penceresi İstanbul cihetindedir. 

Banker yemeklerde ihemen yal
nız patates püresi yemektedir. iç
ki kullanmamakta ve ağzına !kat' -

Şeker fabrikalarımızdan Uşak fabrikası 
Alpullu şeker fabrikasının 933 neşrolunan rakamların kısmen yan 

bilançosundaki bazı rakamlara is- lış olduğu hakkında bir kayda te
tinaden geçen gün mütalealar yü• s:ıdüf ettik. Bu bapta fazla malu
rütmüştük. Bugünkü sabah refik - mat elcle etmek için müracaat etı-
lerimizin bazısında mukaddema (DevamI 7 nci sayıfada) 

iyyen et almamakt~dır. • Şirketin müzeyyel mukavelesindeki 12 inci madde: 
lnsul telsizle Atınadakı avuka-

tile. mütemadiyen~~hab~reetmek ''Tramvaylar 4 ten hı.re 
tedır. Ve vapurun ıkı telsız memu· ' 

ru nöbetle mütemadiyen iş başın- k d • ı ı • d • ' 
da~~:~~~nkamarasında pek çok a ar iŞ eme ı ır.,, 
kitap vardır. Bu kitaplardan bü· 
yük bir kısmı iktisadi ve lbilhasaa 

(Devamı 7 nci sayıfada) 

laglllzce 
, üstat OMER RIZA'mn 

pratik İngilizce derslerini bü
tün okuyucularımız takip et
melidirler. Çok kısa bir za
manda İngilizceyi hiç bilmi
yenlerin bile öğrenmiş olacak
larım temin ede biliriz. 

ingilizce derslerini 
ÖMER RIZA'mn hazırlamış 
olması buna .kat'i bir deli1dir. 

11 Nisanda Başlıyoruz 

Belediye, şirket mukavelesindeki bu 
sarih maddeye niçin ehemmiyet 

vermemiştir? 
Tramvay Şirketinin halkın men- ı yüzünden, daima halkın ezilmeıİ· 

faatine hizmet eder bir §irket ol- ne fırsat vermiş ve zemin hazırla· 
madığı hakkındaki yazdığımız mı§tır. 

yazılara ilave olarak bugün de şir- Çok ümit ediyoruz ki, belediye, 
ketin, mukavelesindeki bir madde- bundan böyle halkın daha fazla 
yi işhat edeceğiz. Bu madde ile, baziçe olmasına meydan vermiye· 
gayet açtk ve hiç 'bir itiraza mahal cek ve tramvay seferlerini ihtiyacaı 
kalmadan Yarılacak netice şudur: nazaran tanzim edilmiş bir tarife· 
Şirket şimdiye kadar yalnız ken- ye göre yapbracaktır. 
disini düşünmüş ve asıl vazifesi o- Şirketin hükUmetle 9 Mayıı 

1 lan halkın menfaatini ihmal etmiş- 1328 tarihinde akdettiği 8 Kanu· 
tir. Ve maalesef İstanbul belediye- nusani 1326 tarihli mukaveleye 

91------------•ı ıi de senelerden beri vaki ihmalle •i ( Devamı 7 nci ıayıfada ) 



Millet Meclisi dün birçok Büyük 
kanunları müzakere etti 

Alınacak ecnebi profesörlerle mukavele akti için 
maarif vekaletine salahiyet verildi. Tekaüt kanununun 

' 
30 uncu maddesinin tefsiri yapıldı 

Ankara, 1 (Husuıi) - Dün ıa· 
nt on dörtte Büyük Millet Mecliıi 

iç· ":yıa etmiş, cskeri ve mülki teka
üt kanununun otuzuncu ı:ıaddeıi
n;n tef-·rini tezekkür ve kabul et
r;ı ·: f r. Kabul edilen tefıirin mahi
yeti ş: . .dur: 

kaüt edilecekleri sırada ifayı vazi- J le her türlü mukavele yapmak için 
fe esnasında malul olanlar nazarı Maarif Vekaletine salahiyet veril -
drkkate alınacak kendi auitakıir- 1 meıi huıuıu kabul olunmuıtur. 
leri neticesi huaule gelen bilcümle Müteakıben evkaf müdürlüğün· 
mahlliyetler hiç bir ıuretle kabul ce yapılacak bazı intaat için mezu· 
olunmıyacaktır. niyet itaıı hakkındaki teklif kabul 

Bundan ıonra Oniveraite için olunmut ve b~dan maada 1ürki· 
.A-!:cri ve mülki memurların te- celbolunan mütaha1111 profeıörler ye - Suriye demiryolları iıletme· 

Mösyö Muşanof vaziyeti 
nasıl görüyor? 

59.ffl(, 31 (A.A.) - Bulgar a· niim. Bunun içindir ki, miaakm 
jar.11 bildiriyor: 1 hiç bir devlet aleyhine müteveccih 

Mecliste hariciye bütçesinin olmadığı hakkındaki teminattan 
müzakeresi münasebetiyle beya· dolayı memnuniyetimi söylemek -
r.atta bulunan ba§vekil M. Muta· le beraber miıaka iltihak etme· 
nof, Bulgariıtaıun harici ıiyueti· mekliiimizin sebeplerini tekrar 
nin yegane hede.fi bütün milletle· izah etmeyi lüzumlu addetmekte· 
re ve evelemirde kolllfu milletlere yim. Miıak mal6m olduiu tekil· 
kartı ıulh, anlatma ve dostluk de, aulhu takviyeye matuftur. Fa· 
olduğunu tekrar teyit ederek de- kat diğer cihetten de sulh muahe
miftir ki: delerinin müaalemetperverane bir 

'Memlekete ağır fe'daklTlıklara ıurette ·tashihi hakkında milletler 
mal olan harbin ne olduğunu bilen cemiyeti tarafmdan derpit edilmit 
Bula&lhtan artık ne harbe ümit olan imkana engel olmağı iatih· 
bnğkmakta ve de bubi beynel• dal eylemektedir. Bunun için bu 
milel raiyaMt vaııtaıı olarak tellk· misaka girqaek bizim için, ~uahe
.lci etmektedir. Bulgar milleti mi· delerin ebediyen deiitemez tefler 
ha samimi bir surette merbuttur. olduğunu kabul etmek ve bizzat 
Hiç bir kimseye taarruz niyetinde sulhun menfaatleri vaziyetinin ye
dejildir. ve hiç bir kimseJ.İ teh· ni ahvale ve milletlerin qikir i·h· 
d it etmemektedir. Nereden gelir· tiyaçlanna uydurulmumı iıtilzam 
ıc gelı~n, bunun akıi iddialar ettiii fikrine dayanan 19 uncu 
yan1ıştır. Eaaaen Bulgar hiikfl- madenin hükme bailadıillDIZ ü
met:nin icraati Bulıariatanm bu mitten rızamızla vazıeçmek olur• 
nıuslihane siyasetini münakata du. 
k;:ıhul etmez bir surette iıpat et· B kil M M f Tümi 
111 ktedir. Bulgaristan sulhu ve . &fTe • utano ye 
A ·ıı ti • • h • ıle olan münasebetlere naklederek 

ıine dair olan itilifname, Suriye 
ile emlak itili.fnameıi ve zehirli 
gazlar ile bunları kullanmağa malı 
ıuı vaııtaların memlekete ıokul • 
muının men'i, barut ve mevaddı 
infilakıye inhisarınca verilecek 
ruhsat ve nakliye tezkereleri li.yi· 
hası, Türkiye - Sovyet hudut iti· 
lif mm ıureti halli ·hakkında akto • 
lunan mukavelenin daha altı ay 
temdidi husuıundaki layiha, bu it· 
lerle alakadar olan meb'usanın bu· 
lunmadıiı aebebile tezekkür edile
memittir. Maahaza mecliı yarm 
ıene içtima edecek ve bu huauaat 
hakkında kat'i kararını verecektir. 

11 n x:aaı•••ıı •• 

Bir takrir verildi 
Ankara, 1 (Huauıl) - lstan'bul 

Oniveniteainde bir kaç zamandır 
verilmekte olan inkılap tarihi ders 
!erinden müı\}ıasıran Onivers\te ta 
!ebesinin istifade etmeıi ve bu 
derslerden iıtifade etmeıini canı 
ailden arzu etmekte olan diler 
halk tabakasmm içeriye ıirmeleri· 
ne mümanaat edilmesi ael>eıbi hak· 
kında Denizli Meb'uıu Mazhar 
Müfit Bey tarafından mecliıe bir 
takrir verilmit ve bu sebepler et· 
rafında Maarif Vekili Beyin cevap 
vermesini iıtemittir. Maarif Yeki· 
linin bu huıuaa yakında cevap ve
receti tahmin ediliyor. 

vrupa mı e ennm uzur ve ın· ..1_ •• ki 
k" f . ı..• :J-. dah"l" uemıttır : =======~====:ı= ·~ıo. ma ıenıt vır m .. ,._ ı m· ,, .. • 
el ~ temine ıbatuf bütün beynelmi· Ce~up komtumuz. olan Turk~· 
1 1 ~e~ =-bhüsleri kayıtsız ve prtsız yeye bır do.ıluk ve bitaraflık m ... 
oh ·ak taıvip ve bunlara müzaha· sakı ile bailryız. Bir müddetenbe· 
ret eder.,, ri Türk matbuatmm Bulgariatana 

B:ılkan misalnna temu • eden kartı kullanmakta olduju ıale-
ba!vekil demittir ki: yanlı lisanı~ Tüddyenin hatların· 

"Biz misakı lüzumsuz addettik da Gazı Muıtafa Kemal 
ve c~ le addediyoruz. Esasen hiç bulunan akil v-:_ m~~er ıiyaset 
b:r himıe tarafından tehdit edil· adamlannm tellkkilerıne ve arzu· 
me :'\lekte olan Balkan sulhu ne iti· 
mats."'Zldc ve ne de füphe tevlit et· 
111il ":."!1 daha basit vasıtalarla za
man altına alınabilir ve takviye e· 
dile~:!irdi. Balkan memleketleri 
ara -'m:laki muallak meselelerin 
do:;~~ne bir surette teaviresi Bal
kan sulhu eserine mühim ve kıy
methr bir surette hadim olabilir· 
d". Teklif ettiğimiz ademi teca• 
vüz milaklan usulü bu ıulha sağ· 
lam bir zaman teıkil edebilirdi. 
Bahuua "i bütün Bw!kan devletle
ri mnletler cemiyetinde aza ve 
KeHoı misakını imzalamıtlardır. 
Bumuıla berM>er komtulanmız 
1-tka bir yolu tercih ve keneli hu
dutlaruun umumi zamanı için bir 
misak imza etmitlerdir. Komtula· 
r11D1z bu miıakı müıbet bir sulh 
ve müaalemet siyaseti vasıtası ad· 
Mtmektedirler. Keneli heıabıma 
iten, ,alna herhlbı laukuk ve 
menaffinl hemahenk kılabilecek 
bir siyasetin müıbet olaujuaa ka· 

larına tevafuk etmekte oldujunu 
hiç zannetmem. 

Bilaki, Türk devlet adamları .. 
nın Bulg:ır milletinin Türkiyeye 
kartı beslemekte olduğu ibli.a ve 
dostluk hissiyatını bilmekte olduk 
larına ve yekdiğerini tanıyan ve 
mütekabilen takdir eden iki millet 
arumdaki münasebetlerin istik
balde de gene iyi ve dostane ola-
cağına kıniim.,, 

Elektrik istihsalin
de yeni bir usul 
Leningrad, 29 (Taı ajanıın· 

dan) - Ruıya ilim akademiıine 
merbut enerji ellttitüıü elektrik' 
iıtihıal etmek üzere i bir usul 
keıfetmittir. Bu mul ıe kutup• 
lard:ı·ki havanın ve ıuyun ıühunet 
değipelerinden iatifade edilerek 
vi.ai miktarda elektrik iıtibaal edi
le,',ilecektir. 

SİYASET 
.. . . . 

Fransa siyaseten kendini 
toplıyor 

Hatırlardadır ki, Belçika baıvekili 
Möıyö Brokvil, geçenlerde, Franaız 

siyaıetinin adeta aleyhinde bir nutuk 
söylemi,ti. Gerçi, hariciye nazın M. 
Himen• bunu tekzip etmek ıarabetini 
eöıtltdi. Fakat, Pariıte, onun bu söz
leri kimseyi tatmin etmedi. 

Bunun üzerine, Fransız hariciye na
zın M. Bartu vasiyeti emniyete almak 
makaadiyle Brüksele gitmiı, orada, si
yasi temaslarda bulunmuıtur. intiba· 
!arının iyi olduğu tahmin edilmektedir. 

M. Bartu, yakında, Çekoalovakya 
ve Lchiıtana da eidecektir, oralarda 
da ayni mahiyette temaslarda buluna· 
caktır. 

Keza, maH\m olduğu üzere, FranH, 
üç bet sene evvel, Avrupa lat'aıı üze
rinde, ıiyaıeten pek kuvvetliydi. Bir
çok küçük devletleri, kendisine peyk 
yapmıftı. Halbuki, son zamanlarda, 
Lehistan, Fransanın tesirinden uzakla
şarak, Almanyaya kartı taban tabana 
zıt siyasetini değittirmiştir; onunla 
buı cihetlerden anlatmııttr. Diler 
taraftan da, ltalya, ild devleti, Maca
riatanla Avusturyayı, kendi pefine ta
kıyor. M. Bartu bu ziyaretlerle, tav
ııyan, gev§iyen Fransız siyasetini ean· 
landırmıya, :ıindelqtirmeye uğrapyor. 

Fakat, kıt'a üzerinde ltalya ile Al
manyanm ve Sovyetl(rin buatinldl va
si~ti ihraz etmelerinden IOnr&, Fran-
1anın, artık eıki kat'l ıiyaat satvetine 
erifecepden ıüpbe edilir. 

1nıaan1924 

Kabak Hüseyini evinde 
bastırıp parasını aldılar 
Adamcağız namazını kıldıktan sonra 
uykuya yatmıştı. Birdenbire dört çelik 

kol vücuduna sarıldı 
Berıama, 30 (Huauıi) - Evvel 

ki gün burada görülmemit 'bir soy· 
guncul~k vak' ası olmuı ve kasaba 
kenarında ikamet etmekte olaq 70 
'J&tlannda Kabak J{üaeyin ismin • 
de bir ihtiyar gece yarısı evinde 
aoJulmuıtur. Yapılan tahk~kata na 
zaran vak'a töyle cereyan etmiştir. 

Bergamada Kobak Hüseyin uı
ta isminde 70 yatlarında zengin 
bir ihtiyar ikamet etmektedir. Hü• 
seyi{l uıta f a:kir sever ve hayır itle
rinden botlanrr ·Lir adam olduiun· 
dan bütün kasaba halkı keiıdiıini 
ıevmektedir. Hüseyin uıtamn ka • 
saba kenarında bir evi vardır. Ve 
orada yalnızca oturmaktadır. 

Evvelki ıece Hüıeyin usta ber· 
mutat yemeğini yedikten ve yatsı 

namazmı kıldıktan sonra yatağın:ı 
girmit ve biraz sonra da uyumağa 
bqlamıt. 

Böyle uyurken gece yarısına 

doiru -saat on bir, on iki radde
lerinde- birdenbire bir aadme ile 
uyanmıt, yatajından kalkmak iı· 
tem.itse de çelik atbi d6rt kol yor • 
gam üstüne basarak buna mini ol· 
mutlar. Kendiıine taarruz eden 
bu küıtahları tanımak üzere bık· 

mak iıterken bu sefer d:(zlerine 
gayet kuvvetli elektrik sı tutu
larak ihtiyarın kendilerini görme -
ıine mani olmuşlar. 

Bundan sonra mütaarrızlar İ!le
nirini kolay yapmak için Hüıe::in 
uıtayı karyolaıına sımsıkı b3ğ}a
mı§lar, yorganı da üıtüne örttük
ten sonra etrafı karııtırmağa ve 
ibtiyann paralarını aramağa ko· 
yulmutlardır. Bu mücadeleden çok 
yorgun düıen zavallı ihtiyar daha 
fazla tahammül edemiyerek erteıi 
günü kendiıine geldiği zaman hay 
dutların kaçtıklarını görerek fer • 
yada batl&llllf. Nihayet güçbeli za 
valb ibtiyarm aeıi duyularak kur· 
tarılmış, ve batından geçen vak'a 
anlıtılmııtır. Hüseyin usta parala
rının bulunduiu yere koımut fakat 
orada bulunan 450 lirasının yerin • 
de yeller estiğini büyük bir teessür· 
le görmü§tÜr. 

Hu.eyin uatanm uğradığı bu ta• 
arruz Bergamada umumi b:r teeı
ıür uyandırmı§lır. Zabıtanın tid· 
detli takibatına rağmen §erirler bu 
güne kadar yakalanamamıılardır. 
Maamafih yakmcla ele ıeçirilec~k
leri ümit olunuyor. 

Hayvanların ürkmesi 
kadının canına maloldu 

Balıkesir, 30 (Huıusi) - Ge·. kuvvetile dizginlere sardmıt, fakat 
çen ıün Babkeıir - Biıadiç yo- bu tedbir neticesinde dizginler de 
lunda hayvanlarm ürkmesi aebe- koparak araba büıbütün idares · z 
·binden dolayı bir yolcu arab~aı kalınıttır. Hayvanlar bat dön~ü • 
devrilmiş ve bunun · neticeaincle ı rücü bir ıüratle koımala. l>t.§lıı
Hat:ce Hanım imıinde ihtiyar ve , mıtlar. 
haata bir k:ıdmcaiız ölmüttür. Ya· Bu esnada Kavakdere boiazı 
pılan tahkikata nazaran mesele mevkiincle bir viraja ıeldilderi za· 
töyle cere~~ etmittir. Biıadiç'te man o.raba o hızla te:-ıine kapak
Yaicdar ıt&hlyesinin Apğıdere kö lannııt ve &t1ar da ara hayı bir müd 
yünden Mehmet Kaı·uı Hatiçe Ha· det bu tekilde aUriikledikten ıonra 
nım Balıkesirdeki bir itini ıörmek kendi kendil3rine cluonutlardır. 
üzere tehrimize ıelmi! ve ~ertem- 1 O ııracla Biıadiçe gitmekte olan 
be aünü akf&mı Biıadiçe avdet et- bir kamyon arabayı bu ,.kilde gö
mek üzere arabaya binmittir, ken· rünce hemen dunnut Ye bayam bit' 
diıine kızları A.yte ye Azime, otlu halde yolcuları alatkk der· 
Mehmet refakat etmekte idiler. A· hal Balıkesire avdet itfr. Ya.• 
raba yolda ıiderken hemuılıa fa- raldar vakit kaybe · medcn lıas
laka demiri larıhmt bundan ütken taneye naldeclilm • rse de esasen 
hayvanlar da alabildiklerine kof - hasta bir halde Hatiçe Hanım 
mağa bq~ardır. erteei aünü v etmif, teeadüfün 

ArUacı meaeleain fenalatbiım lrilJiik bir ıa a uğrayarak ha· 
görünce ıemi azıya alan haJftD• yatlanm ıa,'laran çocuklar da haa· 
lan durdunllilmek ~in olanca taneden 9'mutlardır. 

H&cllle m•balline .... ek tet· 

uçurtma uçururken kikatppan müdd.t~i mua• 
viai Hilmi Be1 t,allrikatı tama• 

lzmir, 30 (HUIUli) -:- KUife men bitirerek tefarimize avdet et• 
kaleıi dıYarları üzerinde uçurtma. aıiftir. 
uçuran ıs Jatlarmda Masaffer iı· 
mlnde bir çocuk muvueneıltri kay e!!!!!lllB!!!!!!!!!!l! ___ B!!!!!!m ___ l!!!!!!I' 

·bederek dütmiit "ınr kolu kml~ Kilit fabrikası 
mlfbr. Y arab hastan.,. kalclml· 
mııtır. 

Franaıa bandm.lı Patria npuri
le tehrimi• üç yb kiaur ..,,.tı 
geleeillEtir. Haber aldıimma tire 
aeyyahlar 2 Nilulda tehrimiscle 
bulunac•ldarclır. 

Seyyahlann bir kumı Efe ve bir 
kımn da Berpma harabelerini zi· 
yaret edecektir. 

Zimaaldak, 31 (A.A..) - SG· 
mer Bank tuafmclan kmalr=ak 
olan lcii~ fabrikan 19Mmıda 
tetkik:\tta bulunmakta olan iki 
Türle 3 A.hnan mütebuaıılardaıı 
mürekkep 1tir be,et Karadeni• 
Ereilieine plmiftir. Kipı fab
rikasmm 'burada. kunılmaıma mu-

. hakkak nazariyle bakılmsktad ... 
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Yüksek tahsilli 
daktilolar! 

Ankarada "Türkofis,, isimJi ye
ni bir daire teşkil edilmif. Bu, 
"Türkiye dı§ ticaret İşleri :milli o· 
fisliği,, m:masmadır. 

Deniz lisesini bitiren 54 gence dün 
merasimle diplomaları verildi 

Dünikü gazetelerde haber veri) .. 
diğine göre, bu müessesenin bü
tün mem\N"lar• )~<sek tahsil gör
müş gençlerden nıürekkepmi§. 
Hatta burada daktiloluk etmek 
için bile şart, Hse tahsili gönnüş 
olmaklrk imif. 

Kumandan dediki: "Yavuz kelimesinde ifadesini bulan 
deniz ordusunu yaşatacak ve yükseltecek yarınki 

kudret sizin aranızdadır,, 

Türk 

Türkiyenin dıf ticaretini dev- Deniz lisesini bitiren elli dört talebeye İ Mezun tnlcbcleri arkadatln:-ı fapkalariyJe tile mektep ve Hamidiye bayraklarln do· 
letin zapt ve rabtı altına almak, dün Heybelideki mektepte ıneraaimloıı;elamlnm::}lar, b:.ı esnada muzika da ıo- nanmıştır. 

diplomaları verHmittir. Saat ikide harr ~'um hav:m çalr.ıııtır. O:ı bet dakika ıon· Mezun olan 54 talebeye muvaffakiyet ge1ı'ı:i.gu··zeJ, b:ışıboı: bırakmamak, r· k d M. 1 ş··k .. 'h. ı B Ef d'I . dl 1 d 
l' l' dosu um:ın anı na ay u ru, ı hye.t ra mektep kuman:?nnı Hidayet Bey H:ı· dileriz. u en ı crın a arı §Un ar ır: 

mükemmel bir tedbirdir. "Böyle filo kumıındanı Mehmet Ali Beylerle do· .ınidiycye gitmit, talebesine veda etmi~ Ziya Vehbi, Fethi Mehmet, Şcm'i 
bir dairede cahil memurlar kulla- nanma erkanı harbiyesi Heybeli Ada ö- ve bir nutuk ıöyliycrek ezcümle demiş· Tevfik, Sebri lsmail. Kemal Ahmet, Ce· 
nılsın !,, demek, elbette kr.msenin nünde dcmirliyen donanmadan motörlc tir ki: lal Mehmet. Lem'i Ali,. Orhan NnzH, 
akhlldnn geçmez. mektebe gelmişlerdir. "Deni::çilik yoluna bugün ayak baııı- Hilmi Sillcyman, Hayri Mustafa. Tcvfil: 

fakat, devletin diğer pek çok Donnnrun kumandanı mektep r:htı- yorsunu::. Onun için maddi ve manevi Refik. Kcnnn Bican. Cemal İbrahim. 
mında dizilen mektep talebesini teftiş et- hayatınızd:ı bugün en keskin bir dönüm· Nurettin Ahmet, Necdet Abtullah, Saf. ırıüesseseleri, Türkofise n~zaran tikten sonra hnzırlannn yere gitmişti.-. dilr. Kuc~ğında feyizli zamanlar ge~İ· fct Şe\•kct, Sadettin Beh~et, Ziya Şe:· 

daha nz mühim deg~ildir. Onlarda M k b. h h · d 1 ·r H'l · K M f ı t H kk e tc ın a şcsın c mezun talebeler bir receğiniz H:ı.midiycnin güvertesind~n bir rı , ı mı asım, usta a zzc , a ·ı 
aranılması bilak:ıydü şart mecburi mustatil şek~inde yer almıılordı. ortaln· 'deniz talcbe~i sıfatile etrafınıza ilk dcf:ı Ali, lsmail Yusuf. Sabri Salim, Baki 
olmıyan şehadetnamelerin dış ti- rındnl•i mananın üzerinde meçlcr v~ ıeha- baktığınız vakit gördüğünüz levhayı bil· Cem:ı, . Hayrettin Ruten'. Fi~ret.Nebil, 
caretteki daktilolukta bile isten- \-1etnamcler duruyordu. tün §U ha§metli, bütün şu heybetli ml\· Muhıddın Ihsan, Şe~abettın ~usnU, Tah· 

d b Saat İki buçuğn doğru Istik!iıl. marıile nasiyle bar.mızın ve kalbinizin derinlikle· sin Süreyya, Vehıp lsmaıl, Haydar 
mcsi, hepimizi düşün ürtücü ir merasime bıışlanmış, mezun talebelere rine gömü-nüz. Onu unutmayınız; Ya- Hilmi, Necdet Kimil, Kadri Mustafa. 
hususiyet te§kil etse yeridir. meçlcl".i talı:ıJmı§, mektep kumandam vuz kelimeı:inde ifadesini bulan Türk de. Ibrahim Ali, Sacit Ata, Cemal Mahmut, 

Hele, bir gazete, Türkofisin im- binba§ı Hidayet Bey de şehadetnameleri- niz ordusunu yaşatacak ve yükseltecel; Sermct Niyazi, Faruk Ali, Behzat lb· 
tisale şayan bir iş yaptığını da ila .. ni vermi,tir. Bundan ıonra donanma ku. yarınki kudret sizin aranızdadır. Gözü. rnhim, Mehmet Sabri, Uğuz Hulusi 
ve ediyor.. mandanı Şükrü Bey talebelere muvaffa. nüzü onun §ercfli mevkilerine dikerek Cemal Ali, Cenap Mustafa, Adnan Hıf· 

Unutmamalı ki, Türkiyede, bir kiyet temenni etmİf, bütün tnel<tep tale· çalışma yolunda yürümenize hiç mani zı, lbrahim Halil, Ramazan Bekir, Ke· 
k ·1· beşi donanma kumandanının önünde bia· yoktur. mal Hüseyin, lbrahim Mehmet, Münir tek ıı'se•"ı o1-1yan kos oca vı a· . 

" um gcçıt rcarni yapmııtır. Geçit resminden Gücünüzün yetti· Haşim, Mehmet Hilmi, Reşat Kenan, 
yetler v:ırdır. . sonra mezun talebeler hazırlanan filika- ği dereceden çok fazla çalışarak olgun Muzaffer Snlih, Muzaffer Mehmet, Fil:· 

Unubnamalı ki, yüksek tahsı! lara binmiıler, Hamidiyeye gitmişlerdir. birer zabit namzedi liyakatiyle harp mek· ret Şevl:et Efendiler. 
b't'ren vatandaslarımızın umumı -_,_.,..,,.---.. - .. , __ febinc döneceğinizdcn emin olarak sizi .,,,,_ ____ ..,,._..........__ ... """'_ 

n~;usa nis eti devede kulak bile ·Sirketlerı·n du·· nk .. bu faal tatbikat muhitine bırakıyorum. Tramvay şı·rketı· 
... • P .:> U Allaha rnmarladık arkada§lar . ., 

degıldır. • • , • .. " t l Hidayet Bey bundan sonra motörlc l'llU•• du•• fU•• gı•ttı• 
Üniversitelerinde bızımkının uç UmUffil Op 30lJS1 mektebe dönmü~, Hamidiyeden aynhr· 

beı: misli talebe okuya.n Ba.lk.an ken top ntılmıık suretiyle ıelimlanmıı-
l' b d k d Liman, Üıküd:ır tramvay .. memleketlerinde bile, ız e 1 ! 1 • hr. 

d ti' b yoktur. Nerede kal- ları, İzmir - Kasaba demiryolu, Sut be,te mektepte davetliler ıerefine 
ın~ ık' a~eı;:tilolara lise tehadetn:ı- Şark demiryolu, Anadolu Bağdat bir çay ziyafeti ve.rilmiı, ziyafette ku· 

§ 
1
• a de.miryolu, telefon şirketi dün ae· mandnnlar, davethler, mezun talebeler 

ıneıi sorulsun. · nelik toplantılarını yapmıtlardır. hazır bulunmuıtur. Merasim müıuasebe-Resmi, yarı reımi ve hususi 
d Liman tirketinin raporuna gö- ••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••• bir dairenin, memurların an §U 

veya bu bilgiyi istem .. i hakkıdır. re, liman faaliyeti 933 le azalmış· '? ~· l i ,1 T E-J 
Fakat, daha evvel, o bilgiyi veren lir. 929 da ı.417.451 ton İf yapıl- ~; _ 
ınaarif taammüm etmiş olmalıdır. dığı halde 933 te bu miktar 874 
Aksi t·i:dirde, - eski krallık ve bin tona düfmüıtür. Varidatta iae 
imparatorluklarda zabitlik ve mu· Yüzde 44 nispetinde bir azalma 
ayyen memuriyetlerin yalnız asil- vardır. 
zadelere tahsis edildiği gibi • Şark demiryollarmın raporuna 
memleketimizde memur olabil- göre, 932 senesine nazaran itlet -
mek hakkını, ancak muayyen bü· nıe faaliyeti artmıştır. Otobüs re· 
yük şehirlerde oturan içtimai nok- kabeti İstanbul banliyö hattı vari· 
tadan imtiyJzlı ailelerin doğuştan datı aznlmıştır. Şirket 2.098.881 
talili evlatlarına tahsis etmif sayı.. lira gayrisafi hasılat yapmıştır. 
lırız .. Zira, liseyi ve üniversiteyi, 933 te lstanbulla Küçükçekınece 
bugünkü şeraitte ancak onlar bi- arasında 2. 709.606 yolcu taımmış
tirebilirler.. Böyle bir tahsis İse br. 

Kıl hırsızı 

Arapcamiinde oturan arabacı 
Mustaf anın ahırındaki hayvanla • 
rının kuynığunu kesip kıllarım ça• 
hn Nesim yakalanmııhr. Nesim 
bu kılları balık oltası yapacakmıt. 

Hafifçe yaralandı 
Beşiktaşta oturan Niyazi efendi 

motosikletle Beyoğlundan geçer • 
ken şoför Yaninin otomobili ile 
çarpıtmış ve hafifçe yaralannuı -

rejimimizin ruhuyla tezat teıkil Üsküdar tramvay şirketinin ra· tır. 
eder. Poruna göre, şirket 933 te zarar Gece htrsızı 

Bu ntünasebelle, halk üniversi- etınıiıtir. 934 te hat Kadıköyüne Uzun zamand1nberi aranmakta 
tesi fikrine avdet edeceğiz. uzatılacağı cihetle zarar temıımen oJan gece hırsızlarından Kürt Hü-

Madem -ki nıemurb.rda bir ta· kapanacaktır. Şirket 173.702 lira aeyin, dün saklı bulunduğu Vitne 
ktm bHgiler aranıyor, hiç olmaz• hasılat elde etmi§tİr. sokağındaki evir.de yakalanmı§ ve 
n, gayreti ve istidadı fazla olan Telefon tiıketi ise ki.r ve zarar üzerinde bir maymuncuk ve anah
bütün vatandaşlarımızın hu bilgi- hesaplarını gösteren rapor ve ma- tar bulunmuftur. 
yi liselerin haricinde ve reaıni tah- lumatı çok gizli tutmuş, gazeteci- Baca tutuştu 
sil çağından sonra edinebilmesi lere vermemiştir, Or.manbeyde oturan madam A .. 

için üniversitelere mülhlk kurslar Maliyede tayinler r:ıkaiyanın evindeki baca kcrum· 
açmalı, bunlarda imtihan verenle- ları tutucmuıısa da etraftan yeti•İ· 

d 1 d • k~ İstanbul şuabatmda bir mu''d- l' l' =-re sece ers erine evam ım anı.. lerek söndürülmüştür. 
nı bahşetmelidir. dettenberi tahakkuk me.murluğu Şerif efendiye yazık 

Vatanıı .. lisesiz vilayetleri var. yapmakta olan mülkiye mezun -
ken, resmi tahsil çağını kaçıranla- larından Avni Ukkaş, Avni ve Sarıyerli arabacı Alinin sürdü
rın okuyacağı hiçbir maarif şebe- Bedri İsmail beylerle hukuk ve ğü araba Şerif efendiye çarpmrt 
kesi kurulm::mı!ken, daktilolar • Yiilcsek iktısat mekteplerinden me- ve başından ağırca yarabmı§hr. 
dan bile lise ~ehadetnamesi isti· 

2
.un Sait Tahsin, Şeref ve Şer:ıfet- Suçlu yakalanmıştır. 

Yen, yalnız yüksek tahsil görr.nüş tın beyler İstanbul mıntakası ta- Hizmet~lnin işi 
llleınurlar kullanan müesseselerin hakkuk müfetlİ§liklerine tayin ° - Modada oturmakta olan Fevzi· 
Türkiyedc taammümü hiç de man lunmuılardır. Ye hanımın bir duvar halısı ve 

hki değildir. Telefon aboneleri yirmi beş' lirasını çal:ın Hüsniye 
(V:l·NO) 

\!arlık 
Muntazaman çıkmakta olan bu 

edebt mecmuanın 18 nci sayısı 
r.~1f mutena yazıl ~rla, nefis bir 
l n:::n üzere inti§nr etmi§tir. j 

Telefon abonelerinin terkede • yakalanmıştrr. 
cekleri haklarına dair feragat Fabrikada yangın 
mektupları belediye tarafından a· Bu sabah saat yedide kutucu • 
bonelere tevzi edilmektedir. Şim- larda Kadıoğlu aokağında Vitali 
diye kadar beş bin ımektup dağı - ve Nesim efendilerin çikolata fab
tılmııtır. Me'ktuplnr on beş gün rikasınd:ı yangın çıJmu§&a da der-
sonra loplanlcaktır. : hal söndürülmüttür. 

Tramvay ıirketi mecliıi idare 
reiıi mösyö Veyi ve hukuk müta· 
viri Metr Salem dün akıam Anka
raya ııitmİ§lerdir. Müdür Ankara
da fazla alman paralarla bundan 
sonraki tenzilat meselesi etrafın
da nafıa vekaletiyle görütecektir. 

Arapça pullar 
Arap harfleriyle basılmış olan 

pullar dün akşamdan itibaren ·te
davülden kaldıTılmıttır. 

Tayyareler gitti 
Yunan cümhuriyetinin 10 uncu 

yıl dönümü şenliklerinde bulun· 
duktan ıonra ıehrimize gelen tay
yare fi1omuz clün 1zmire gitmiş· 
tir. 

Seyyah geliyor 
Yarın ıehrimize 200 kitilik bir 

Rumen seyyah kafilesi gelecektir. 
Bugün 600 Belçikalı gelmiştir. 

Halk evinde 
Hava hücumlarından korunıa ce 

miyeti umt•mi merkez heyeti bu -
gün öğleden ıonra haJkcvinde ilk 
toplantısını yaparak cemiyetin 
müstakbel faaliyeti etrafında gö· 
rütülecektir. 

Maliyeciler kursu 
Maliye rr:emurlarının bilgilerini 

arttırmak için açılması kararla
. §an kurslar, yeni bazı kanunların 
çıkması üzerine bir müddet geri 
kalmıştır. 

Şeh=r meclisi .. 
Şehir meclisi bugün saat ıkıde 

nisan devresi toplantısın~ baıhya 
caktır. 

Etem Bey 
Nafıa vekaleti imtiyazlı §irl:et .. 

ler müdür muavini Etem Bey 
tehrimize gelmittir. Bazı tetkikat 
yapacaktır. 

Müfettişler toplandı 
İstanbul ilktedrisat müfettiıleri 

dün öğleden sonra maarif müdü
rü Haydar meyin riyaıe~inde top
bna.rak mekteplerin sıhhi ihtiyaç 
lan etrafında B'Örütmüılerdir. 

3 

(jıi!Liimte ------·-Yelkenler • • 
ınıyor 

Dün gece gelen iki haber ııiya· 
si haYada görülen mühim değİ§İk· 
likleri işaret ettiğinden ayrıca İ§a• 
rcte değer. Bu değişikliklerden 
biri Mösyö Musolininin Pari Suar 
J olan beyanatı diğeri de, Mösyö 
Muşanofun Sobrnnye meclisinde 
!.Öylediği tözlerdir. 

Mösyö Musolini Romada son 
söylediği nutukla İtalya aleyhine 
umumi bir tereddüt ve emniyetsiz
lik hini uyandırmıştı. Hiçbir 
Avrupa, Asya ve ya Afr;ka devle· 
ti "Kayserlerin mirasını İtalyanın 
t :ırihi hakkı,, addeden bir İtalya 
hükumetiyle karşı karşıya bulun· 
maktan ho§lo.namazdı. "To.rihi 
hak,, keHmesinin günden güne 
lugatten silindiğine tahit oldu
ğumuz bir asırda yaşıyoruz. Nasıl 
Türkler "Tarihi hakka, ,istin:ıden 
Bükreş, Belgrat, Atina, Peşteyi 

Osmanlı İmparatorluğu parçala
rı addederek mütalebcde bulu -
namazea, nasıl Almnnlar Ş:ırlken 
sııltanatının zamanında l~panya -
nm Cermen İmparatorluğuna mer• 
butiyetini gözönünde bulundura· 
rak M:ıdride göz atmazlarsa lta!
ya da "Yülyüs Kayseryü311 ve 
"Oktav Avgüstos11 zamanınc!aki 
Roma saltanatının mirasçı ı ola • 
rak ortaya çıkamaz. 

Mösyö Mussolini son nutkund'l 
bu hakikati biraz mühimseme
miş ve İtalyanlara varılmaz bir 
hedef göıtermiş bulunuyordu. 
Bugünkü beyanatı İtalyan ba~ve· 
kilinin dahilde milleti canlandır· 
mak için müfrit sözler aarfetmek· 
le ber:lber hakikati de gözönün· 
de bulundurduğunu ve komşuları
nı olsun, diğer devletleri olsun en
di,eye düşürmekten çekindiğini 
gösteriyor. Bu bir .• 

Bulgar Sobranye meclisinde 
Mösyö Muşanofun gayet sulhper
ver, gayet mutedil bir nutuk ::Ö}• 

lediğini de haber almaktayız. 
Mösyö Muşanof, Bulgaristnmn 
komşuları ile hoş geçinmeğe az
met,miş olduğunu, Balkan mi::a
kına Bulg1rlar tarafından i~t;rnk 
edilmemesinin an.cak Nöyyi rr.u~
hedeainin ahkamından Bula:ı:-is
tanın muslihane istifade edebi!me· 
sini temin için yapılmış bir hare
ket olduğunu söylüyor ve Balkan 
misakının metninin bildirilmemi~ 
olmaeından dolayı teesüfte bulu
nuyor. Ayni zamı.nda Türk mat· 
buatımn Bulgaristan aleyhinde 
yazı yazmalarını da dostane bir 
tarzda tenkit ediyor. 

Mösyö Muşanofun Balkan mi· 
sakı hakkmdal<i beyJnatına dair 
bugün bir şey demiyeceğiz. Yal .. 
nız son nokta hakkında bir i!arct 
te bulunacağız. Bulgar başvekili 
Türk matbuatını Bulgar aleyhtarı 
görüyor ve Bulgaristan :ıleyhindc 
yazılar yazılmasına teessür gönle· 
riyor. Bunda maale~ef onu haklı 

bulnmıyacağız. Türk matbuatı 

hiçbir vakit Bulgaristand:ı çıkan 

ve Bulgar efkarı umumiyeıini ze
hirliyen gazetelerin çirkin lisanını 
kullcr.mıya tenezzül etmemişler· 

d:r. Türk matbuatı Bulgaristan· 
daki bazı g:ızetelcr tarafından 
Türkiye ve Türklük aleyhine y::.pı .. 
lan hücumlara kartı onda bir nis
petinde mukabeleye lüzum gör· 
müşlerdir. Bunda da itidaUerini 
muhafaza etmi9lerdir. Eğer Mös· 
yö Muşanof Türk matbuatır.ın 

dost Bulgaristan için dostça y3zı 
yazmalannı arzu edene Bulga· 
riston<la çıkan ve bir kısmı komi .. 

(Devamı 7 nci ııayıfada) 

M. Gayur 
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1, HABR'in 1 
\. hiklyel4.!ri I Bir aşkın sonu 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkraları bize gön

dereceklerin yazılan; burada netredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
mamasr, seçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Onu bütün gün bekledim ••. Ne 
demek istediğimi iyi anlatayım: 
Yani, uyandığımdan itibaren her 
dakikam, onun hay:ılinin türlü 
türlü şekillerile doldu. 

Bir senem işte bu anlattığım 
gün gibi geçmiştir.. Nihayet.siz 
bir aşkla sevişiyoruz; daha doğ • 
rusu onu ben seviyorum ! 

Beyoğlunun küçük fakat temiz 
ve tenha bir pastahanesinde birle· 
şiriz ! Zira, burası, bütün dedik~ 
dulardan kem nazarlarından -
zaktır. 

Daima ayni masaya otururum. 
Kapı, tam karşımdadır. Başımı 

kaldrrır, duvar saatine bakarım. 

İçeri girdiğim z:unan, hep "altıya 
yirmi!,, olduğunu görürüm. 

Muradın çok işi olduğunu, al
tıdan e~vel gelemiyeceğini pek iyi 
bilmeme rağmen, her gün yirmi 
dakika evvelden burada hazır 

bulunurum. Bundan kendimi asla 
menedemçm. Ya ondan bir daki
ka geç kalırsam, bu bir dakik:ım 

.ziyan olursa diye korkarım .... Mu 
rat gelinciye kadar, burada, yega· 
ne arkadaşım bu dıvar saatidir. 

Onunla öyle iyi anla,ırız ki ... 
Saat, benim hem dostum, hem 

sırdaşım, hem de na.aihat vere
nimdir. Yaldrzlr dümdüz yelko
vanı, düpedüz der ki: "Azıcık 

sabır ... Henüz erkendir ••• Bir ıey 
kalmadı!...,, Yahut: "Nafile fazla 
bekleme... Artık gelmez ••• ,, Ah 
ey yelkovan! Sen, kaç kere benim 
kalbimi kndın Baza~ da benimle 
alay ettin. Mesela, geçen gün ol -
duğu gibi, erken geldiğim zaman 
lar, yavaş yavaş hareket ettin .•• 
Aman, ne ten bellik bu!... Öyle a· 
heste yürüyordun ki... Sinirlen
dikçe sinirleniyordum! ... 

Şeytan: 

"- Şu iskemlenin üstüne cık 

ta saati ileri et!,, diyordu. 
Sa : t altı olup ta dandan vur· 

duğun zaman kalbimin halecanı 

gibi senin de hareketin çabuklaş· 
tı. Ne de hrzlı ilerliyordun, ca· 
nLm ... Ümidimi yıkmak için böy
le aceleye sebep ne? ... 

işte, bugün saat altıya yirmi var. 
Bu bitmez tükenmez yirmi dakika 
içinde, parmaklarım, mütemadi· 
yen, resimli mecmuaların sayıfa· 
larını çevirecek; fakat gözlerim 
sayıfalara bakmıyacak. Yalnız 

seninle meşgul olacak, ey saat .. 
"Olacak!,, diyorum, zira, dai

ma, bu, böyle olmuştur. Lakin, 
hayret .•. Gözlerim, bugün elimde· 
ki mecmuayla alakadar oluyor! 
İnanılmıyacak şey ... Şu anda, böy· 
le bir anda, resimler, dimağı meş
ğul edebiliyor! 

Allah Allah ... llk sayifadaki a. .. 
Jimin çehresini tetkikle meşgulüm. 
Halbuki, şimdiye kadar, Mur:ıdm 
hayali yirmi kerre buna mani ol
malr değil miydi? 

Dahası da var. Alimin tercümei 
halini, virgül kaçırmaksızın okuya
biliyorum. Bir senedenberi, ilk de
fadır ki, bu pastahanede okuduğu
mu anlamak iktidarındayım .. Mu
radın düşüncesi, mani olmuyor! 
Vay! Demek ki, ben, onunla ala
kadar bulunmıyan şeylerle de uğ

raşabilir mişim !. .. 

Hatta;, hatta, Vallahi, billahi, 
gördüğüm bir reklamdaki adres! 
bile not defterime yazıyorum. Bir 
lamba ilam ... So dolu vazonun i
çinde ~ anabiliyormuş .. Dur hele, 
şunu, sahnuma alavtm .. Sa~·.ı!lum, 
c.1ec1iın d~, kumaşlar e11kidi, koltuk
la,..... yeni kt!maf l:aplatmalı.. Bu 

derece evjmi ve kendim! ihmal e
dişim, <:'.ffclunur iş değil ... 

Bizim yorgancı K~rkoru çağıra
j'IJYJ : ... Kapıcı adre'iini bilir!.. 

Zihnim, ·bir düşün~edt-n diğeri· 
ue 1coşuyoı·... Başım• kaldırdığım 
vakit, matin altıyı L:.:1 geçtiğini 
gördüm .•. Demek ki. çaldığını bile 
dt:ymamı~ını ... Ban~ ne oldu?. Bir 
senedenberı daha. ilk defa, altı dal· 
be, kalbimi altı kerre sekteye uğ· 
ratmadı ... llk defa olarak, gözleri· 
mi kaptya dikecek yerde, kardeşi
me mektup yazabiliyorum .. 

Garsonun sesi, beni ikaz ediyor: 
- Sizi telefona çağırıyorlar, ha

nımefendi. 

Tamam. •. Malum olan telefon .••• 
Murat beni çağırıyor, gelemiyece
ği için itizar edecek... "Son daki· 
kada bir mani çıktı. işlerim ba,ım· 
dan aşkın ... ,, diyecek. Ne diyece
ğini ezberden tekrarhyabilirim. 

Saat altıdan sonra, nice kerreler 
bana böyle telefon edilmiştir. Her 
defasında, sararmış, bayılacak gi
bi olmuş, sendeliyerek küçük ku· 
lübeye girmiş, kısılan sesimle ko· 
nu§muşumdur. Uçurumlara yuvar· 
lanıyormu, hissine kapılmışımdır. 
Pastahaneden, başım önüme dü
şük, dışarı çıkarak, şehrin içinde, 
hedefsiz, gayesiz dolaşmışımdır. 

- Telefon hanımefendi. 
Garson lakaydimi görerek, tek

rar ikaz etmek istiyor. 
Saate bakıyorum. Tam altıyı 

çeyrek geçiyor: 

"- Gelmiyecekse daha evvel 
telefon etseydi .. insan böyle bekle
tilmez •• Bu ne kabalık!,, diye dü
şünüyorum. 

Garsonu çağmp diyorum ki: 
- Bugün gelmediğimi söyleyi-

niz. 
Oldu ... 
Tamam ... 
Bu iş, bitti.. 
Hapishaneden azat olmuş bir a

dam hisaile, pastahaneden çıkıyo
rum. Sanki kanatlanmışım ! Bir 
yaş, , on ya' gençleştim. 

Bir taksiye atlıyorum, şoföre, e
lektrik lambasının satıldığı dükka
nın adresini söylüyorum. 

Aman Yarabbi ... Hürrriyet, ne i
yi şeymiş ... Bu küçük şeylerle ala· 
kadar olmak, ne mükemmel.. 

Yolda giderken, not defterimi 
çıkarıp şu satırları yazıyorum: 

"Murada karşı esrarengiz ve se· 
bepsiz surette 1933 haziranında 
doğan aşkım, 28 mart 1934 sene· 
sinde, gene esrarengiz ve sebebi 
anlaşılmaz şekilde, birdenbire öl
dü.,, 

192 - Az daha gayret 
Bektaşi ile sof tanın biri iki ar

kadaş gayet acele işleri olduğu 
İçin seri adımlarla bir yere gidi • 
yorlarmış. Öğleye doğru bir köye 
varmışlar. Softa namazını kılmak 
için camiye gireceğini, kendisinin 
~e beklemesini söylemiş. Bektaşi 
ıse acele işleri olduğund:ın bu na 
mazdan vaz geçmesini ileri sür
müş dinletememiş. Bunların bu 
münakaşaaı esnasında cema:ıt 
sünneti kılmış farza başlamı,lar. 
Softa da tabii sünneti luılmadan 
cemaate uymuş. Nam:ız kılınmış, 
dua olurken softa bir gaflet uy • 
kusuna dalıvermiş. Rüyasında 
sünneti kaçırdığı için peygambe • 
rin kendisine sitem ettiğini görür. 
Namazdan sonra bunu hektaıiye 
şu şekilde söyler. 

- Beni lafa tuttun sünneti ka· 
çırdım ve rüy1mda peygamberi 
gördüm bana sitem ediyor. der . 

Bektaşi gülerek, sünneti kaçrrt· 
tım, Peygamberi gördün. Demek 
farzı kaçrrtmış olsaydım Allahı 
görecektin. 

Mürvet Yunus 
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Sırp suikastçıları 
Belgrat, (Hususi) - Geçen 17 

Kanunuevvelde Zagrepte Yugos· 
lavya kralı Ale'kaandra ıkar§ı sui· 
kast tertip etmek cürmiyle "müda• 
faai devlet mahkemesi,, ne sevke
dilmit olan üç Hırvatın muhake -
mesi bitmiştir. 

Petar Oreb, Y oıip Begoriç ve 
An.tun Podgoreletz namındaki bu 
üç suikast m:ıznunu, ltalya, Maca· 
ristan ve A vaturyada faaliyette 
bulunan ve Yugoslavyada suikast· 
ler tertip eden "Usta§ - Kıyam• 

cı,, teşkilatına mensup oldukların· 
dan ve Yugoslavya hükumd1rma 
suikast tertip ettiklerinden dolayı 
asılmak suretiyle idama mahkiim 
edilmiılerdir. 

"Mudafaai devlet mahkeme· 
si,, nin hükümleri istinaf edileme· 
diğinden kararın icrasın:ı intizar 
olunuyor. MahkUmların, af talebi 
zımnında krala istida vermişler· 
dir. 

"Müdafaai devlet mahkemesi,, 
bu kararı verdikten sonra Yugos
lavya ordusu hakkında malumat 
toplayan İtalyan tebaasından Brus 
namında birini 10 sene küreğe 

mabkUm etmiıtir. 
._ .................................................. . ...................................................... 

·ı Gidilebilecek H . ~ 
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den şehrinde üç ayd;nberi gizlice j ~i KEMAL BEY: .. 77 nu~arah ev Ü 
nesredilmekte olan "Arebeiter :: HALE: (Uskudar) Kıng kong. il 

~ i.:.= FERAH: Şehir ışıkları D •• 
Stimme,, gazetesinin matbaası za· n TAN: (Şi§Iide) Beyaz rahibe :ı 
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• 
Nakd ve tercüme hakin mabfu~d•r 

Yazan: M. Ciayur 

-22-
Davalar 

• Aıağıda açık bir ifade ile verilecek 
olan davalar evvela iyiden anlaşılarak 
bellenmelidir. Bunların iıpatları var· 
dır. ispatlar hendese kitaplarında gö
rülebilir. Maamafih ilerdeki mühim 
meseleleri hal için bilinmesi lazımgelen 
bu davaların ispatlarını bellemek an· 
cak ilerde muhakeme yürütmeye zihni 
alıştırmak noktai nazarından faydalı· 

dır. Yoksa talebeden beklenecek olan 
bunlann·nanri bir surette ispatı değil 
bunlardan istifade edilmesidir. Bunu 
nazarı dikkate alarak burada dava İs· 
patlarını yazmıyoruz. Yalnız iJk bir 
davanın ispat tarzını kaydederek bu. 
nunla dava halli hakkında bir fikir ve
receğiz: 

Müselles davalc:rı 
Dava: Bir müsellesin üç zaviyesi 

mecmuu iki kaimeye (znviyei kaime) 
müsavidir. 

ispatı: Herhangi bir abc müsellesi 
alalım. Bu müsellesin kaidesini her 
hangi bir istikamette mesela b istika
metinde uzatalım. Bundan sonra b 
noktasından ac hattına bir muvazi 
resmedelim. Böylece müsellesin hari
cinde iki zaviye hasıl olur: Bu zaviye· 
lerden b zaviyesi "iki muvaziyi bir hat 
kat'ederek husule gelmiş mütevafık 

zaviyeler biribirine müsavidir.,, dava· 
sınca, "a,, zaviyeıine müsavidir. Çün
kü a zaviyesini vücuda getiren dılılar· 
dan ac dıl'ı ile b noktasından çizdiği

miz bd dtl'ını biribirine muvazi saydık. 
Bu iki muvaziyi ah mümtet hattı kat
ediyor. Ve böylece mütevafıklar husu
le ge)iyor. Ayni zamanda b: zaviyesi 
c zaviyesi de dahili mütebadil iki za
viyedir ve müsavidirler. Bunda muva
zi olan hatlar evvelkiler kateden hat ise 
cb dir. Böylece müsellesin dış tarafın
dan dahildeki iki zaviyeyi tenim et· 
mit oluyoruz. Bunlara müsellese ait 
olan b zaviyesini ilave edersek: "Bir 
müstakim hattın bir tarafında husule 
gelen zaviyelerin mecmuu iki kaime· 
dir,, davasınca b+ b:+b1= 2 kaimedir. 

b:=a 
b1 = c 
Olduğuna göre müsavilerini yerine 

koyarsak b+ a+ c= 2 kaime olur ve da
va İspat edilmiı bulunur. 

Diğer davalar 
Dava: Bir müsellesin yanlarından 

biri diğer iki yanının mecmuundan kü
çii.1 tefazulundan (biribirinden çıkarı
lmca husule gelen miktardan) büyük. 
tür. 

Dava: iki yanı bir olan müse11esler
de iki yanın üçüncü yanla teşkil ettik
leri iki zaviye biribirine müsavidir. 

Dava: Bir müsellesin iki zaviyesi 
biribirine müsavi olursa iki yanı rnü
ıavi bir müaci'Jestir. 

Dava: iki yanı müsavi olan' müsel
Ieslerde kutur ayni zamı:ında irtjfodır. 

Dava: Uç yanı müsavi olan müscl
leslerde Üç zaviye biribirine müsavj 
olur. Ye her bir zaviye 60 derecedir. 

MUselleslerde müsavilik 

Dava: iki müsellesin birer had za
viyesi ile o zaviyenin iki tarafındaki 

dıhlar biribirine müsavi olursa 0 iki 
müselles biribirine müsavidir. 

Dava: iki müsellesin birer dılılan ile 
o dıl'm iki tarafındaki zaviyeleri biri
birine müsavi olursa 0 müsellesler bi
ribirine müsavi olur. 

Dava: iki müsellesin Üçer dıldan bi
ribirine müsavi olursa o müıellesler 
biribirine müsavidir. 

Dava: Kaime olan iki müsellesin 
birer dıl'ı kaimleri ile o dıl'a bitişik bir 
zaviyei haddeleri müsavi olursa o iki 
müselles biribirine müsavidir. 

Dava: Kaime olan iki müsellesin ve· 
teri kaimeleriyle birer dıl'ı kairnlcri 
biribirine müsavi olursa o iki müsel· 
lcı biribi:cine müsavidir. 

Müşabehet 

Dava: Herhangi bir müselleste dıh
lardan bir:ine muvazi olmak üzere çi
zilen ve diğer iki dıl'ı kat'eden hattın 
husule getirdiği müselles esas müsel
leac ~ü,abihtir. 

Dava: Bir müsellesin kaidesine mu• 
vazi olarak ve diğer iki dıl'ı kat'etmek 
Üzere resmedilen hat ıu niıpetleri hu
sule getirir: 

Evvela: O hattın kaideye niıpeti 

yan dılıların her birinden ayırdığı par• 
çaların bütün dd'a nispetine müsavi
dir. 

Saniyen: Hattın ayırdığı paı·ç.a]arın 
biribirim~ nispeti parçalara ayrılan dı
hların ve kaide ile kati' hatın biribir
lerine nispetine müsavidir. Yani abc 
müseJlesinde ah kaidesine amut olarak 
de hattını çizersek evvela: 

ad/ ac- be/ bc de/ ab 
Saniyen: 
ad ac - bc/ ec- de/ab olur. 

Dava: Herhangi iki battı muvazi 
bir takım hatlar kat'ettiği zaman hu· 
sul~ gelen mukabil parçalar gerek bi
ribirlt'r;yle, gerekse mecmularının vüş 
cuda getireceği niıpetle mütenasip o
lurlar. 

Dava: Herhangi bir müsellesin iki 
dıl'ını kat'eden hat yukarda ıöyleni
len nispeti temin etmezse o hat mü
sellesin üçüncü dıl'ına muvazi olamaz. 

Dava: Müşabih müselleslerde müsa
vi zaviyeler karıısrndaki drlıların biri
birine nispetleri müaavidir, "Yani o 
dıhlar mütenasiptir.,, 

Dava: Vaziyei kaime re'sinden ve. 
teri kaime Üzerine teazil olunan amu
dun murabbaı veterden ayırdığı iki kıı
mın hasılı zarbına müsavidir. Yani bu 
amut veteri kaimeden ayırdığı kııımlar 
arasında vasatı mütenaıiptir. 

Dava: Amudun veterden ayırdıiı kı
sımla amudun hasılı zarbı o k11ma bi
titik dıl'r haimin murabbaına müsavi
dir. 

Dava: Veteri kaime murabbaı dıl'r 
kaim murabbalan mecmuuna müıavi
dir. 

Misal: abc gibi bir müsellesi kai
müzzaviye alalım. c zaviyesi kaimedir. 
Bu zaviyci kaime se'sinden veteri kai
me olan ab üzerine bir amut lKame e• 

delim. Amut veteri ad ve ah kısımları• 
na böler. 

Şimdi birinci dava mucibince; 
ad cd cd/ ab yani cd ad db dir. 

ikinci dava mucibince amudun ayır· 
dığı ad parçasiyle cd amudunun hası· 
lı za:-hı ayrılan parçaya bititik ac nin 
murablıaına müsavidir. ad cd- ac1 

Uçüncü dava mucibince de: 
ab"-=ac~ l- cb~ drr. Son davaya uFiıa• 

gorse,, veya "Eşek davası,, ismi veril
miştiı·. 

Dört dı ih şekil davalar1 
Dava: Bir ınu•aboaın, bir müstalilin, 

bir mü~evaziüladlaın ve bir mainin ku
turları biribirini tansif eder. Yani her 
bir kutur kat'edildiği noktadan iki mü. 
savi kısma ayrılır. 

Da,·a: Bir mütevaziyüladla kaide ve 
irtifaı ayni olan bir mü.ta.Lile muadil
dir. 

Dava: Bir tibih münharif kaidesi fİ• 
bih münhari(in alt ve üst kaideleri 
mecmuuna ve irtifaı ı;ibih münharifin 
irtifaına müsavi olan bir ınüselleae mu
adildir. 

Dikkat: Müıelleılel'de bahsolunan 
mü~abehet kaideleri daha fazla ddılı ı;e· 
killerde aynen vıal'ittir. Mesela abcdef 
gibi bir altı dıhlı muntazam ıtekiHe a'b' 
c'd'e'f' gibi altı dılıh bir muntazam §e
kil alalım. Bunların zaviyeleri nazir na• 
zire müıavi olduğundan dıhları müte• 
n;ısiptir. Yani: 

a;a' ==bı b'==c/ c' 
d/ d' :;:... e/e'= f f dir. 

Daire 

Dava: Kutur veterlerin en hüyüiü
dür. 

Dava: Zaviyei merkeziye dıbları a• 
rasmdaki kavsin derecesi ile ölçülür. 

Dava: Zaviyei muhitiye dılılan ara• 
smdaki kavsin derecesinin yansı il• 
ölçü1ür. 

Dava: iki veterden, merkeze dah• 
yakın geçeni merkezden daha uzak O" 

landan büyüktür. 
Dava: Uç noktadan biı· ve ancak bir 

daire g:?;:rilebilir. Birden fazla dııire 

geçirilemez, --
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U'.· üdardaki eşkiya y3tağı 
nasıl temizlenebildi? 

Bu· herif !erden dolayı vallahi/azim 
namazlazrmız ve oruç/arımız sakat 
• kalılJor. Gayrı evlenemiqoruz,, 

İJ:ind Mahmudun tahta otur- gece olcivarda naralar işitilir. Bir 

duğumın ....... uncu günü idi. Bir 
sabah T opkapı sar-:yının denize 
nazır bir penceresinde otururken 
Üsküdar tarafından İstanbul ci -
heline doğru yüı.lerce kayık ve 
Yelkenlinin harekete geçtiklerini 
hü .. ·ük bir hayretle gördü. Höpür
deb höpürdete içtiği halis yemen 
kahvesini yanına bırakar:ık elle -
l"İni birbirine vurdu. İçeriye giren 
~~riyeye: 

- Senin çe§manın {gözlerin) 
kuvvetlidir. Hele fU karfıya bak, 
ıanomıca Üsküdar canibinden 
bu tuafa kesirülmiktar kayrk ve 
l'elkenli gelmektedir. Diye sordu. 

C::riye, yarı şeffaf ince bluzu
:tı.ud altında çok diri olduğu belli 
0 la.n göğsünü titreterek padişahın 
Yanırta. yaklaştı. 

O zamanki tabirle ahu gözleTi
lli kar§ı tarafa çevirdi ve Sultan 
~ahmudun k:ılbini oynatan ıuh 
"e çapkın bir sesle: 

- Evet efendimiz. Gördüğü
nUı gerçektir. Cevabını verdi. 
F' akat ak.iliğe bakın ki bu esnada 
Sultan Mahmudun parmağında 
bulunan kocaman akik yüzük C3• 

riyenin ipekten ıalvarına takılıp 
'bil§ tan bata yırbnasın mı? Meji -
dana çrkan harikulade iki baldır 
ll "'.dişaha bir an endiıesini unut -
turdu ve doymak bilmiyen bir ar
:tu ile itaatkarane bir §ekilde kar
f rs:n -:la duran cariyeye ellerini u • 

zattığı zaman heyecanla yanın -
daki kahve fincanını deviriverdi. 
Sr:: · k kahvenin dizini yakması o
nu bir an için unuttuğu endişesin~ 
avclet ettirdi. Cariyesine şu emri 
verc!i: 

- Dışarıya haber ver. Tez a
dam gönderip hali tahkik etsinler 
ve bana haber versinler. 

takım meşkuk hatunlarla alemler 
yapılır. Hatta bu eşhası erazil cür
etlerini daha ileri götürüp ehli ırz 
hatunle.ra da tasallut etmek ve an
ları zorla odalarına götürmek küs
tahlığını gösterirler. Gayri olca
nipte evlenmeğe cesaret edecek 
nas kalmamıt tır. Bu utanmaz he
riflerden dolayı vallahilazim na
mazlarımız ve oruçlarımız sakat 
kalıyor. Nice defalar nezdlerine 
kendilerini ir~at edecek ve dairei 
salaha sevkedecek ilim, kamil ho
calar gönderdik. Hepsini istihkar
la geri çevirdiler. Ne yaptıksa fay
da vermedi. Hepimizin malı, canı, 
ırzı tehlikedidir. Huzuru hümayu
na sığınmaktan ve zıllüllih olan 
padişahımız efendimize iltica et· 
mekten haıka çare görmedik. İş· 
te dileğimiz budur. 

Şimdi yüzlerce kadın, erkek, 
çoluk, çocuk padişahın dertlerine 
deva olacak olan fermanlarını 

bekliyorlardı. Sultan Mahmut oda
sında bir .aıağı bir y'ukan dolaşı
yor ve bu meseleye bir çarei hal 
bulmağa uğraşıyordu. Nihayet 
herkesin büyük bir dikkatle gözle
rini diktiği sakalı oynadı .• Sakalı 
oynadı demek ağzını açtı demek
tir. - Katip demindenberi fermam 
hümayunun yazılacağı kağıdı ve 
dividini hazırlamıştı. 

"Ol gafil bendelerime emrede
ritn ki derhal ikamet etmekte ol
dukları odaları terkle ol canipten 
a~imet etsinler, aksi halde bilcüm
le odalar bostnncı başı, sekbanba
şı ve mim:ır ağa marifetile hedme
d"J ı e .. ,, 

Sultan Mahmudun bu sözleri 
kcitibin elindeki kamış kalemi va
sı.tas:ıe nefis bir nakşı hurufa tep-

Cariye tam kapıdan 

du: 

clıl c:lili .. h .. h.. . b 
çıkıyor- el P mu ru umayun asıl· 

ık.tan ~onra ilan edildi. Bunun Ü· 

-Dur .. 
zer~ne Usl<üdar halkı büyük bir 
sevın-1 t k 

- ..... . l 
: 0

, e rar kayık ve yelkenli-
ere rakm ola k O k"d 

- Heh söyle hnmamı da ihzJ.r d ... • ra s u ar tarafına 
.ogru harelt~t ettiler. Sultan Mah-

ets:nler. 

Bi~· saat sonra mesele anlaşıldı. 
Us1..-üdardan lstanbul tarafına ge
çe.:ı yüzlerce halk doğru Babıaliye 
gitmi§ ve çok mühim bir maruzat
lan olduğunu söylemişler. Kendi
lerini kabul eden vüzeradan Meh
met paşaya O sküdar halkı namına 
haceganda:ıı Mehmet Sabri Efendi 
§u sözleri söylemiş: 

- Efendim, biz Üsküdar hal· 
kının huzuru hümayundan bir di
leği vardır. Dcvletlu efendimiz el
bet bilirler. Bendelerinin ikamet 
ettikleri Üsküdar canibinde Bal
han iskelesi verasında ve debağha
ne civarında ve sabili deryaya kıı
rip diğer köte ve kenarlarda med
l'ese bozması bir sürü bekar oda
ları mevcuttur. Bu odalar öteden-
be. b" k rı ır ta ım eşkiya ve erazil eş-
hasa ihtifagih olmaktadır. Her 

mut gene gözlerile bu kalabalık 
heye.tin Üsküdara geçİ§ini yeni bir 
mavı şalvar giyen cariyesile bera· 
her sarayın penceresinden takip 
etti. 

O Ertesi giin bo:.tancı ha§ı bizzat 

1 
sküdara geçerek bekar odası itti-

ıa. d"I . z e 1 en medreselerden bir:ne 
gıı-d· E 1• trafmı derh .. l b" ·· ·· b .. .... ır suru - u-
gunk· b" u te ırle - külhanbeyi sardı. 
f -. Behey nadanlar ... Pndişah e
endırnizin hakkınızda verdiği fer-
manı oltumadınız mı? 

- Biz okumak bilmezük. 
- İtittin~z mi? 
- İşittik amma inanmadık. 
- Neden inanmadınız? 
- Bi.~ rivayettir dedik. Son gün-

lerde boyle yalan havadı·sı • erı gene 
aldı.yürüdü. Hatta haşa min huzur 
padışahımız efendimiz"ın h er gece-
yi başka bir cariye ile beraber ge· 

çirdiği bile söyleniyor. Bir senenin 
kaç gün olduğunu bilmediğimiz i
çin efendi hazretlerinin bir senede 
cariye ihtiyaçlarının adedini bir 
türlü tespit edemedik. Diğer bir ri
vayete nazaran zatınız da her gün 
altmış kese rüşvet alıyormüşsunuz. 
Bu doğru mudur? 

- Haşa .• Yalan .. Haltetmi, onu 
söyliyen .. 

- Biz de inanmadık. Görüyor
sunuz ya ne kadar biasıl ve esas 
rivayetler çıkıyor. Bundan dolayı 

bizler için çıkan rivayete de inana
madık. 

- Fakat ol rivayet hakikattir. 
Tez vakitte bu canipten gitmezse
niz burada mevcut bütün odaları 

yıktıracağım. 

Ve bostancı batı açtı ağzını, 
yumdu gözünü. Söylemedik söz, 
savurulmadrk tehdit bırakmadı. 

Bir an evvel buradan gitmelerinin 
elzem olduğunu, gitmedikleri hal· 
de tavanları da başlarına yıktırıp 
hepsini sümüklü böcek sudan ge
linceye kadar (daha kuvevtli ol
muyor mu?) dövdüreceğini bağı
ra bağıra söyledi. Fakat ağzını ka
patıp gözlerini açtığı zaman etra
fında kimsenin bulunmadığını gö
rünce çok hayret etti. llk önce: 

Zahir sözlerim pek tesir etti de 
hemen gittiler, diye dü§ündü ve bu 
kudretinden dolayı kendi kendini 
tebrik etti. Fakat bu sevinci uzun 
sürmedi. Biraz evvel yanında bu
lunan adamların arka tarafta bir 
odanın üstünde güneşe karşı bit· , 
lendiklerini görünce kan tepesine 
çıktı ve büyük bir hiddetle dışarı
ya çıktı. Elhasıl Bostnncıbaşı nere
ye gittiyse ya alay, yahut ta lakay
di ile karşılandı. Bunun üzerine 
meyusane lstanbula avdetle keyfi
yeti Babıaliye arzetti. 

Üç gün sonra mahı Recebin ü
çüncü Çarşamba günü bu odaların 
lıedim ve imhası için istar edilen 
fermanı ali mucibince sekbanbaşı 
Osman Ağa başta olmak üzere bos 
tancıbaşı ve Mimar Ağa ile mikta
rı kafi sekbanı cedit askeri Üskü
dar tarafına geçti. Ve senelerce o
ra halkına dert olan odaları birer 
birer yıkmağa başladılar. içlerin • 
de bulunanların bir kısmı kaçtı di
ğer bir kısmı da ele geçirilerek ce
zalandırıldılar. Üsküdar halkı bü
tün bu işleri büyük bir memnuni
yetle seyrediyor ve padişaha dua 
ediyordu. 

Yalnız bu esnada bazı garip şey 
lere tesadüf edildi. Ezcümle on, 
on beş odada kundaklı çocuklar ve 
h :r çoklarında beşik gibi çocuk le
vazımı bulundu. Bunlar güruhu se
filenin bırakıp kaçtıkları mahsulü 
muhabbetleri idi. 

iki gün sonra da sekbanbaşı Os· 
man Ağa bütün bu zorbaların reisi 
ve Galatada Kulekapısı yanındaki 
meşhur haydutlar kahvesinin sahi
bi olan eşkıya Yetim oğlunu biı 
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Mısırçarşı esnafile ... 
"Şimdi seyyahlara yalnız öt ağacı, gül
yağı ve anber kabuğu satabiliyoruz.,, 

Mısır çar§ısının Yeni cami tarafın· 

daki kapmnın yanında •büyük bir ba
haratçı dükkanı var. Dükkanın üzerin· 
de "Bııhnratçı Cemal,, diye yazıyor. 

Kendileriyle konuşmak istediğimi sÖy· 
}ediğim zaman beni hir takım acaip ku· 
tular ve kavnnozlaı la dört tarafı kaplı 
küçük bir odaya aldılar. Odanın bir 
köşesinde Hint fakirlerine bcnziyen 
zayıf, zayıf, zayıf, kuru, kunı, kuru, 
ihtiyar bir adam oturuyordu. F evlm
lade parlak ve zeki bakışlı gözleri var· 

dı. 

- Mısır çar§ısının en eski ve en ma· 
IUmatlı :ıdıımıdır. dediler. 

- Ncr~de o eski zamanlar? diye sÖ· 
::e haşladı. Günde yirmi okka t:ırçın, 
ynrım çuval karanfil safardık .. Gecele· 
ri m:ıcun ezmekten belimiz ağrırdı. 

- Ne mncunu? 
- Heygidi zamııne cahıtleri.. Siı 

bunları ~ilmezsiniz.. Ne :nacunu ola· 
cak? Kuvvet macunu .• 

Aklıma Muıahipzaden:n bu macu
nu istimal ettiği piyes geldi .• 

Baharatçıların pil'.inc ııordum: 
- Hain kuvvet macunu arıyanlar 

bulunur mu? 
- Bulunur.. Fakat gayet nadir. 

Hatta bn sabah ihtiyar, beyaz saçlı bir 
adam g~terek Emlek, Beliç, Macangor, 

Kuı su Kemer aradı. 
- Bunlar nedir? 
- En tesirli kuvvet macunlarr. 
- Şimdi en fazlıı ne salıyorsunuz? 
- Karabiber, yeni bahar, karanfil, 

tarçın, zencefil, havlucan .• 

Orta Asyada Sov
yet ilim heyeti 

Moskova, 30 (Tas ajansı) -
Sovyet ilim akademisinin bir şu • 
besi nisan ayı içinde Orta Asya 
çöllerinde bir tetkik seyahati ter
tip etmiştir. Bu seyahatten m:ık

sat, bu havalide bulunan zengin 
maden yataklarını, tahtelarz su 
menbalarını ve arazinin coğrafi 

vaziyetini iyice tetkik etmektir. 
Sam"lra, 29 (Tas ajan.sından) 

Sudin isminde bir genç Samara i
le Grenburg arasındaki 420 kilo
metrelik mesafeyi motörsüz biı· 
tayyare ile üç saat elli dakikada 
kat' etmeye muvaffak olmuştur. 

Hav:l kapalı ve fevkalade soğuk 
olduğu halde seyahat büyük bir 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Genç müteşebbis ayni tayyare ile 
Moskova tarikiyle Kırıma gitmeyi 
düşünüyor. Kat'edeceği mesafe 
2550 kilometredir. 

Maksim Gorkinin 
eserleri basıldı 

Moskova, 30 .(Tas ajansı) -
Alınan son h:ıberlerc göre Sovyet 
matbaacılık yurdu meşhur Rus 
romancısı Maksim Gorkinin eser
lerini 19 milyon nüsha olarak bas· 
mıştır. Bun.dan başka gene Rus 
muharrirlerinden Şolokof'un bir 
iki romanı 2.100.000 nüsha, Pan
ferof'un Bruski ir,mindeki roma • 
niyle diğer bir iki eserini 1300000 
Novikof ismindeki muharrirn "Gc 
mici hikayeleri,, ve diğer birk:ıç 

eserını "1.900.000, Aleksandr 
T olstoy'un "Birinıei Piyer,, ismin -
deki eserini 200.000 ve meşhur 
"Çimento,, romanım yazan Glad
kof'un yeni eserlerini de 1.800.000 
nüsha olarak basılmıştır. 

bahane ile lstanbula getirtti ve ön
ceden aldırdığı tertibat ile ani ola· 
rak idam ettirdi. Böylece İstanbul 
ve Üsküdar halkı müthiş bir hay
duttan da kurtulmuş oldu. 

Gözlüklü adam 
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- Havlucan neye derler? 
- Oksürüğc İyi gelir. Bizim en bü-

yük rakibimiz eczahar:.elcrdir • Ecza
haneler taammüm ettikten sonra iki yü
cz yakın kalem piyasadan çekildi, unu
tuldu. 

- Şimdiki halde en iyi müşterileri
niz kimlerdir? 

- Tıbbiye ve Eczacı mektebi tale-
b:ıleri. Kolleksiyon yapmak için en 
çok öteberi alanlar bunlardır. 

- Baharatta hile yapılabilir mi? 
- Dövülmüş olursa içine öteberi 

katılır. 

- Bir sual daha .• Baharatçılara çok
seyyah gelir mi? 

- Elbet gelir. 
- Ne ararlar? 
- En çok gül yağı, öd ağacı, anber 

kabuğu .. Aselbent .• 
Yanımda duran genç baharatçı ila

ve etti: 
- Bir de menekıe .• ararlar. Hatta 

ismini de öğrendim. Viyolet diye so

rarlar •• 
- Macun aramazlar mı? 
Birbirlerinin yüzüne baktılar, güldü· 

ler .• Baılarını salladılar. Nihayet ihti· 
yar söyledi: 

- Eskiden ararlardı. Fakat neydi is
mi? Hani bir maymun aıısı çıkmııtı. 

-Vomof •• 

- Evet .. lşte o aşı çıktıktan sonra 
pek aramıyorlar. Fakat bir kaç sene 
sonra bu a§ının hiç bir işe yaramadığı 
anlaşılaraktır. O zaman belki gene a· 
rarlar .• 

M. musolininin 
yeni bir hitabesi 

Paris, 31 (A.A) -Pari - Suvar 
gazetesi, orta Avrupada bir mesai 
iştirakinin mukaddemesini teşki\ 

eden Roma protokolu hakkında M. 
Musolini ile bir mülakat neşredi· 

yor. ltalyan Başvekili; bu gazeteye 
vaki beyanatında diyor ki: 

"ltalyanın, silahlnrı bırakma 

meselesine dair olan planı, Fra::ısa
nın noktai nazarına İıep-ıinden da
ha yakındır. 
Konferansın adı, "s\lahların tah· 

didi ve silahlanma nisbetinin tes • 
biti konferansı,, olmalıdır. 

Avrupa haritasının hali hazır 
şeklinden müteessir olan memle
ketler için, muahedelerin tadili me 
selesi her zaman gün meselesidir. 

Bu muahedeler imza edildiği 
vakit, hiç kimse onların ebediyeti
ne iman etmi§ değildir. Fransız -
Htalyan münasebatı düzelmiştir. 

Fakat onları bir hüsnü neticeye 
bağlamak için yalnız sözler değil, 
fakat 15 senedir muaJliikta kalan 
mesaili mevzuu bahsettirebilecek 
hüsnü niyet ve ef'al lazımdır. 

Fa§ist rejimi, herhalde, barutu 
ateşliyecek değildir. Onun, daha 
pek çok görülecek işleri vardır ki, 
ancak sulh içerisinde başarılması 

mümkündür. 

Başka bir suale karşı M. Muso· 
lini beynelmilel vaziyette tehlike 
alaimi görmediğini, yakın bir har· 
be ihtimal vermediğini ve her hal· 
de faşist hükumeti tarafından ha· 
rutun ateşlenmiyeceğini, onun 
maddi, manevi daha bir çok işler 

ve vazifeler ikmal etmek mecburi· 
yetinde olduğunu ve bu vazifelerin 
ancak uzun sulh devresinde başa
rıla bileceğini söylemiştir. 

Meis'te nümayişler 
Kaş, 3l(A.A.) - Meis'te nü

mayişçilerden be§ kişi tevkif edi· 
lerek Radosa götürülmüştür. 0-
dayn 20 asker ile 20 jandarma 
getirilmıştir. Belediye işlerine 

kaymakam bakmaktadır. 
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1 o Karadeniz Korsanları o ] 
HaklkT vesikaları tasnif eden ve birbirine bağh_yan 

Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 
1-4-934 Her hakkı naabf11zdur Tefrika: 1f!_l Geç.e~ k.••ımlar1n hulasa~ı \ · Şarap kadehleri dolup ,bot~lı.~ l ceğiz? . v 

Oıeçen kııısımlar.n hulasası 
Mütarekeden sonra Anadolu hare-

ketlcriyle alakadar bazı zevat bütün 
mUşküUta rağmen lehte çalışıyorlardı. 
Çerkes Ragıp Damat F eridi kaçırmak 

istiyenlerden llyas kaptanı diri diri 
toprağa gömmüştü. 

* * * 

Esırcı Alı Baba, Kafkaıyadan getir- yordu. Dokuz kızdan ancak uçu Ferhat Bey dogruldu: 
Madam Takohi Fatma Nüzhet diği bir sürü kızdan, Süleyman pa§aya, tarap içmeğe ah§ık olduğu halde _ Sizinle beraber yemek yedi· 

Hanımın odasının kapısını açtı. O- b!rini bile wbeğ~ndirememişti. ~akat pe- diğerleri de her zaman f&ırap içi: ğimden memnun değil misiniz? 
çü birden içeı·iye girdiler. şmen aldıgı hın altına mukabıl, Kaf- 'b' b' b' l k l ki H . b' d d' l 

Fatma Nüzhet: kasya valisinin şatosundaki mutena çer- yormu§ ~ı .ıt ta ıi ' ır a ış anı a ep~: ~r en cevap ver ı er: 
kes dilberini kaçıracağını vaadetmiş- kadehlerını yavaş yavaş 'boşaltı· -Bdakas .. Çok memnun~z, Fer• 

- Otur şuracıkta, ağabey!. diye tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. yo:rlar ve iatıraplarını bu ıureıtle hat Bey I Hatta akşam yemeğinde 
yer gösterdi. Sen Onniği tanımıyor (Esir ticareti) Avrupada yapılan bil' dindirmeğe çalışıyorlardı. d~ burada kalsanız .. Beraber yiyip 
musun? kongrede menedilmiştir. Fakat esirci Ha("çe Tifliıte kendi semtinin İç.~ek, ne İt·i olur. 

Fatma Nüzhet Hanım o gün Gülha- H Al' b b h hl'k ğ b k ·:. - J - ayır. ı a a, er te ı eye ra men u ı- .. l k 1 . d b' . ld v Ferhat Bey gu"lu" mıedı' ·• 
ne parkmda verilen eğlenceye gide- b' r k d' ~ k 1 1 bi l'kt R en guze ız arm an ' ırı o ugunu 

- O da istihbaratta çalışır. Bu· zı, ır:ı:o ı5er ız ara r ı e us-
cekti. Burada ziyaretçilerden birini ev- yadan lstanbula kaçıracak .. Ancak bir söyliyerek: - Bir erkeğe talih gülerse, böy· 

1 t d kl d b. · b · rada olsaydı aizi tanı&tmrdım. B · d d h k ı ı ı · G ı k b ı ı ve ce anı ı ann an ırıne enzetmı~ ~ korku!'u var: Çar Nikola... - en evım e e er a şam e gü me 1. Ü , onça, .süm Ü , a· 
fakat yanıldığına hükmetmişti. Sonra- - İstanbul da değil mi? Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin- · şarap içerdim, diyordu, babam le, meneiqe ... Goğ~iinıde hepsi bi ,·- • 
dan bunun çok eski bir ahbap olduğu- - Hayır, iki gün evvel bir yere deki saklı esir kızlan hadım bir deli- Tiflis valisinin maiyetinde ufak den açıldı. Allahım, şimdi, nerdey· 
nu anlamı§ ve park eğlencesini miltea- · • il b' b'l • k n1ı b ktık K fk gıttı ama, va a ı nereye 1 mıyo· aıd· ya ıra tan :ıonra a asyaya bı'r memurdu. Fazla i,..ki müptela· se ak1ımı oynatacagvım... Sen bu 
kip beraberce, Fatma Nüzhetin e.parh- .., 

rum. Madam Takohi oğlunun ne • g ıyor. • · · • ı ki · 
mam kapısına kadar gelmişlerdi. Hadım delikanlı Ferhat, çok genç- sı ıdı . Bızı de .şaraba. a.lıştırm·~·'·tı. m-e e eri, yumurtadan civcıv çı-
ııh hak'k d F reye gittiğini izaha lüzum görme • K d b h k - k k d' ld ~ ami ı ati hal e, atma ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- aç ay an erı aısretını çe tıgım armağa mu te ır o u5 um za~ 

Nüzhetin bu arzusunu yerine getir· mişti. Fatma Harum: ramİ§tır. Genç, bundan intikatn alma- şaraba nihayet bugün kavu§tuğum man neden karşıma çıkarmadın? 
mek istiyordu, fakat. - Madamcığım, aijaıheye bir yr dU,tinilyor. iç:n, şimdi bilseniz ne kadar çok Kızlar Ferhat Beyin sözlerinden 

-Yok yok, vakit oldukça geç çay hazırlar mısın? Zahmet olmaz Elindeki §arap haTdağım bir ıeviniyorum, Ferhat Bey! Meğer bir mana çıkaramadılar ve gülüşe-
oldu. Bir batka gün gelirim, dedi. sa ben de içerdim. yudumda midesine botalttı .. Gözü· siz ne iyi yürekli bir eı-kekıniısi- rek başına Ü!tiiler. 

Fatma Nüzhet eskisi gibi şıma- - Söyliyeyim hizmetçiye de ne kestirdiği Çerkes dilberlerinden niz ! Zavallı Ferhat Bey, bu kadar 
rık ama sevimli bir çocuk haliyle: hazırlasın.. birini eteğinden çekti: Haççe şarap kadehini doldurdu güzel kızlar arasında, ilk defa, 
_Hayır, hayır .. Çıkacaksın.. - Hayır .. Hayır .. Kendin hazır- - Gel bakayım, şöyle yaınacı.: ve arkadaşlarına uzatarak şakrak damarlal'ının tutuştuğunu hişset-
Diye ayak diredi. llhami de kı- lamalısın yoksa başkaı türlü ıben iç· ma otur .• Şahin bakı~h yosma! bir sesle haykırdı: mişti .. 

ramadı. mem.. Genç kız tereddütle Ferhadın - Ferhat Beyin teı·efine zehir Yosmaları mütemadiyen öpü· 
-Pek ala .. Fakat çok oturmam. Madam Takohi gülerek: yanına oturdu. olsa içeceğiz.. Haydi kızlar> ka· yor, okşuyor, saçlarım göğü3lerine 
_ Hele bir gel de, pazarhk - Bilirsin Takohinin damarını.. Ferhat kıdarın hepıine birer dehlerinizi boşaltınız l Bugün, ta· dökerek, manalı bir hayranlık i-

sonra.. diye ayağa kaılktı ve odada ikisini bardak şaırap içirdikten sonr.a, ya- liimizin lıtanbulda ilk defa yüzü- ~inde zE-.man zaman kendini kay-
Fatma Nüzhete apartmanın ka- yalnız bırakarak dışarıya çıktı. nındaki kızla konuşmağa başladı: müze güldüğü bir gündür. bec.liyordu .. 

pısmı ihtiyar bir Ermeni kadım aç- Bir an ne o ve ne öteki bir tek -Adın ne ıenin?... Bu &Özler Ferhat Beyin erkek· Fakat işte o kadar ... ! 
mıştı. Fatma Hanımın yalnız ol- kelime sarfetmediler. Fatma Nüz· - Haççe... lik gururunu okşamıştı. Haççeyi Zavallı Ferhat Bey içinden ağlı· 
madığını görünce sol eliyle geceli- het ayna önünde saçlarını düzeltir - Nerelisin? kolundan çekti. Dizinin dibine o- yordu. 
ğinin öniinü ?c .. pamıya uğraşarak gibi yaparaık ince vlicudünün düz· - Tifliıli.. turttu ... ve gözlerini genç kızın Esirci Ali baba, bu yavrucukları 
yol verdi. Fatma Nüzhet, tıho.miyi gün hatlarını llhamiye göıtermeğe - Anan, baban var mı? gittikçe mabmurlaıan ve mahmur· ana baba yuvasından nasıl çalmış· 
hu ihtiyar kadına: çalıştı; tlhami, eğreti gibi oturdu- - Elbette.. laşt~kça güzelle,en gözlerine dik- sa, Ferhadm gençlik cevherini de 

_ Benim biricik ağabeyim ll- ğu 1kanaped~ ellerini uğu§tura.rak - Sağ mı? ti. öyle çalmış .. Gaddar ve insafsız 
hami, diye tanıttı. Kadın için de: gözlerini onun güzel ve o nispette - Evet.. - Bunu sen mi yarattın, Yarab· bir hırsızdı. 

- Apartman sahibi Madam Ta- çekici vücudünden ayıramadı. - Ali babanın tuzağına nasıl ıbi? !.. Artık içmiyordu. 
kohi .. dedi ve ilave etti: tlhami, ne it yaptığını, ne ile ge· düttün? Diye mırıladndı .. Sonra birde~ Fazla sarhot olacağından ve kız-

- Pel': iyi kı-.dmc1ğızdrr. Ban:l çindiğini sormak istedi; fakBt sua· Tifliali Haççe içini çekerek an· ditlerini gıcırdatarak önüne bak· ları farkında olmıyarak k'açır&cn· 
evladı gibi bakar Uhami ağabey .. , li .boğazı~~a ... düğümlenip kaldı. la.ttı: tı. ğından korkuyordu. 
Bir oğlu vnr. Adı da Onnik.. Koca Nıhayet sukutu gene Fatma boz- - Şehir kenarında oturuyor· Gözleri yerde, kendi kendine: Ali babadan intikam almak için, 
apartmr.:::ıda üç kişiyiz. Bir dehiz- muştu: duk. Bir gün bahçede gezerken, - Onda~ intikam alacağım! onları hiç olmazsa., yok pahasına 
metçi vaı· ama onu bizden sayını- - tlhami ağabey, dedi. Neye yalbancı bir adam benden yol sor- dedi. Bu zavallıların hürriyetini, olsun satmağa ve alacağı paraların 
yorum: sustun? Bir şey söylesene.. muştu. Sokağa. çıktım: "Şuradan benim de erkekliğimi çalan o hını· üzer~ne oturmağa yernin etmi,ti. 

Fatma Nüzhet Hanım, llhami- - Ne söyliyeceğimi bulamıyo• giderseniz> aradığınız yere varır· zın cezasını ben vereceğim. Onu - Hele biraz eğleneyim .. Gözü· 
ye bunları söylerken Madi.\Dl Ta- rum. Fatma> cidden şaşırmış bir sınız!,, dedim. Meydanda ondan claı·ağacma kado.r götüreceğim.. mün ve kulağımın pası silin&·n. 
kahinin çehreıi biraz değitir g:·bi haldeyim ... Sen böyle yapa yalnız. ! ve benden ·batka kimseler yoktu. Kızlar Ferhat Beyin hu sözleı·in- Ali bahanın Rusyaya gidip gelme· 
olmuşt:u. Bunun farkına varmış o· Bir pansiyonda .. Kocandan tama· Birdenbire ne olduğumu anlıya· den bir şey anhyamamışlardı. si üç e.y !Ürer. O vnktc katlar Allah 
lacaktı ki, madama: miyle ayrıldın mı? ınadım... Sersemledim.. Başım Kimden ve niçin intikam alacağı- kerinı ... Üç ay İçinde çok harman 

- Benim daha çocukluktan a • Fatma gülerek: döndü. Biraz sonra kendimi ıkapa1o nı bilmiyorlardı. s:ıvururuz. 
ğaıbeyimdir. Kendi kardeşim değil _Evet> ta.mamile .. dedi ve: lr 1bir arabada buldum. Ağzım Ferhat birdenbire itidalini top- Diyordu. 
ama bir mahalleliyiz. Görseniz şe· _Yalnızlıktan daha iyisi yok. 'bağlıydı.Benden yol soran adamın ladı .. Ve kızlara hissiyatını izhar Kızlardan birinin d:zine yatmı~. 
ker gibi bir ~ız kar.d~ş~ va~dır ... Se· ı llhacmi ağabey ... Ne karışanım, ne kucağında yatıyordum. Bu adam etmekten çekin:r gibi görünerek, gözlerini Haççeye cHkerek, şair 
nelerden berı kendısını gormuyo· görüşenim. Tamaınile kendimin Ali babadan ba·,ka bir kimse de- tekrar gülmeğe başladı. Nedimden bir gazel tutturmuştu: 
rum. Allah bugün yoluma çrkardı. hakimi ... Bu hayatın ne kadar iyi ğildi. lşte beni memleketimden - Bundan sonra hor gün eğle- "Tahammi.11 ınti1kUnü Yıldın He1Ag1l ,!8'~~~ 
lngilizlerin yanında çalışıyor. Ter· olduğunu tasavvur edemezsin.. böyle kaçırdılar, Ferhat Bey! neceğiz.. Şarap içeceğiz. Haydi, Nuln lll!n d1>ğru sö~ le can mıam, canan mı-
cümandır. Yabancı değil.. _ Ben hiç zannetmiyorum.. Satılık kızlar yavaş ya.vat Fer- gülünüz .. Bol bol şarap içiniz! ıın klttr. 

D. · h k b • h B d k Niçin sılu;ık bııl<arlm bö3·te nılr'ııtl mücell~3J iye ıza. at verme mec urıye· _ Nı'çı'n zannetmiyorsun? at eye itimat e ere sofranın Kızlardan biri sord11: · Meğer sen da.hi l•endl hüsnüne hayran rrl 
tini duymu!tu. (Devamı \•ar) etrafına otumıutlardı. - Yemeği de bere.her mi yiye• ıun kil.fır .. • 

-4-
Geçen kısımların hulA.sası 

Vahşi manzaralı Morne adasının or-
manlı ve bataklı bir sahilinde gemi i.
çinde, üç kişi bekliyorlar. Biri bahri
yeli Fernando, öteki, zenci tayfa Pa
co, üçüncüsü de Maria isminde bir 
kadın.. Kadının mahkCtm olan kocası

nı adadan kaçıracaklar.. Bu noktada 
randevu vermişlerdir.. Zenci yukarda, 
gözcüdür .. Kadınla erkek, geminin ka
marasında .. Maria, Fernandonun met
resi olmuştur .. Hava, çok sıcak .. Içi
yorlar .. 

Sahilden, gemiye salla bir adam ge
liyor .. Kamarad:ı sevişenleri gözetli
yen zenci bunun farkına varmıyor. 

Denizin ıathında bir kaynaşma 
gôrdü. 

!enci kayboldu. Yerinde, bir 
kan lelr.si husule geldi. 

T 1yfanın bağırması üzerine, 
F ernando, yatağında doğrulmuş -
tu. 

Mariayı itti. 
Kadının başı tahtaya çarptı. 
- Paco ! diye bağırdı. 
- ... 
- Paco ! ... Yukarıda ne oluyor? 
Yere atl:ıdı. 
Kayış kemerini sıkıştırarak, ıner 

divene doğru koştu. 
Lakin, ilk basamağı çrlmıadan • 

sanki bacakları kesildi. 

Bacakları büküldü. 

Geri geri yürüyerek, kamaranın 
dibine kadar dayandı. 

ÇivHe kocaman bir tabanca. ası~ 

lıydı. 

Fernando, bu ıilahı eline aldı. 
Kapzaıını avuçları içinde iyice 

sıktı. 

Namlu itıldıyordu. .. 
Emniyet tetiği "tik,, etti. 
Kamaraya inen dik merdivenin 

ilk baaamaklarında iki bacak gö
rünmü§tü. 

·Bu iki bacak, kırmızı ve beyaz 
çizgili pantalon giynıiıti. Oteıine 
ıberisine çamurlar sürülmüttü, pa
çaları yırtılmıftı. Pantalonun mah· 
kumlara ait elbise olduğu belliydi. 

Ayaklar, merdivende, 'bir ınüd· 
det, hareketsiz durdu. 

Sonra, bir basamak daha indi
ler ... 

Derken, bir baaamak daha! 
lnen adamın hayali, timdi, ka· 

maranm deliğini tamamile kapı· 

yor, içeriye, ziy:ınm liy:l'kı derece· 
de nüfuzunamani oluy<>rdu. 

Kamara adeti karanhkla9tı. 
Fernando, yava§ yava§> merdi

venin kartıaın.a ııeldi. Tabanca> 

hala elindeydi. J resinden çıktığına ihtimal verilmi-
G'enç kadın, yatağın bir kö§esine yecek bir feryat kopardı. 

biizülmüf, entarisini gi,ymeğe uj· içeri giren adamın çehresi yok· 
ra9ıyor::lu. Lakin elleri öyle titri- tu. 
yordu ki, viicudü öyle iıpazmozlar Örülmüş hasırdan bir şapka al· 
içinde sallanıyordu ki1 buna mu- tında, ıa.de kanlı bir yara görünü
vaffak olamıyordu. yordu. ötede beride delik yerleri 

Birdenbire, afıkının, suratına vardı. Kafanın bütün ön tarafı bıI 
yumruk yemiş gibi gerilediğini manzarada. olduğu iç;n, iami11~ 
&ördü. surat, çehre, yüz denemezdi. 

Filhakika, Femando, hem geri· Hiç kımıldamıyordu. 
ye doğru bir adım atmış, hem de F ernando: 
müthit bir feryat koparmıttı. - Defol buradan> cüzamlı! di• 

Bu, öyle büyük bir korku. ifade ye bağırdı. Cüzamlı! ... Cüzamlı ı ... 
eden ~ir aayha idi ki, ıebebi ne o· Gelen ·adam, hu kovulmayı işit• 
la bilirdi 7. memit gibiydi. İki basamak dah" 

İnen ada·m, merdivenin tam ,or· indi. Deliğin hizasından çekileli. 
tasına gelmitti~ Merdivenin iki ya· Şimdi, artık, güne,, arkaıında.Jıı 
nını tutan elleri paçavralara dolan- gümrah bir tfık saçıyordu. 
mıttı. Maria, bu ııcağa, bu günet' 

Kartı11nda duran Femandoya rağmen donmut gibiydi .• 
bakıyordu. Artık naııl titrediii gözle göril" 

Hiç bir 9ey söylemiyordu. lüyordu. 
Yava, yavaf, döndü. Cüzamlı, merdivenden indiktefl 
Genç kadına baktı. ıonra, bir müddet daha kadı~~ 
Bu ıefer, Maria da, insan hançe baktı. Del".ken, F ernandoya dcndiı• 



-=----~"~s=ls~a~n~1~9~3~4~~~~==~~==ı=---=-===-----=-==-=----~H~A~B=E~R:--.__:A~k~f!;a~m=--~P~~~·~t=•=•~•...=..;;;..===:===~=:;=.;;.===;======~=-===========-"'=:;;====7--""==... 
Diı~nc:ler arasında Tramvaylar 4 ten Alman yada harp hazırlığı 
A 1f ~ •• [ük/ü J bire kadar işlemeli ı; ın ~ o z a u am (Baı tarafı ı nci sayıfada) 

Yazdlg"'ı kartı bana uzattı müzeyyel mukavelenamenin 12 nci 

Askeri masraf /ar bütçesine geçen ·seneden 300 
milyon frank fazla konuldu 

maddesi aynen şöyledir: Paria, ı (A. A.) - Havas ajan· efrat maaıatı, 23.740.500 ü crka· 

Ge~en kıamlar1n hull•ası ğil a ... 
"Şirket ahalinin ihtiyacatmr te

mıne kafi araba ve edevatı müt.J
undan: nıharbiye, teçhizat ve iskan, 27 

Dilencilerin ve serserilerin bayatını 
tetkik için dilenci kıyafetine girdim. 
Sirkeci istasyonunda ve Köprüde di
lendim, posta oldum, kurtuldum. Pos
tah:ıne önünde ahbap olduğum Ayşe 
adındaki dilenci bana doıt sofrası ver
di. Ertesi gün öğlene kadar tırada kal
drm. Ayşe gllzel bir makiyaj yaptı, di
lene dilene GalatayJ. Yedibell Hasz.nın 
odasına feldik. Oradan çıktım. Dilen
ci kahvesine geldim. 

-Bir de hana kafa tutmak ha!.. 
Adam soluya, soluya bana yak· 

laştı. Omuzuma yapı9tı. 
- Ne oluyor .. Miço. Ne oluyor?. 
Miço beni bıraktı... Saçlarını 

ıöyle bir düzeltti. Yeni gelene doğ
ru indi .. Röveranı yaptı: 

hani.keyi ih~ar ve bunla.rı ihtiyacat 
ve münakalatm tezayüdü hinedil
dikçe tezy:t eylemeğe ve yolcuların 
intizarma meydan verilmiyerck 
ıcap eden ~rabaları 8eyrüsefer cet· 
vellerine nazaran daima müheyya 
bulundum1ağa mecburdur. Sabah 
zevali saat dörtten msfrlleylden 
sonra saat bire kadar güzeran olan 
müddet dahilinde olmak üzere 
Şehremanetince mevsim ve mevkii 
dahi nazarı dikkate alma.pak göste 
rllec~k lüzuma göre tertipolunacak 
cetveller mucibince tramvaylaı,n 
seyriisef er etmeleri mecburi ve bu 
saatler haricinde İ§letilmeleri ihti
yaridir.,, 

Jurnal dö Deb-ı'nnı Berlin muha milyonu gemiler ve tcrs:ıne lami • 
biri, milli sosyalistlerin ilk bütçe ralrna, 1,577,400 Ü iatihki.mla va 
kanununu tetkik ederek kara, de- top imalatı için tahıiı edilmi§tir. 
niz ve hava kuvvetleri için tahsiı Yalnız torpiller için 4 milyon 264 
edilen b:zı rakamları kaydetmek· bin ımark tahsis edilmi9tir. 
tedir. Hava kuvvetleri bütçeıi 210 

- Nuri Beyimo, dedi. Bu serseri 
buralarda herkeai taciz ediyor .. 

Bütün Alman ordusunun kara milyon 186.750 marktır. Havo. mi.:· 
kuvvetleri için masraf bütçeıi top· dafaaıına 50.103.250 mark tah:;is 
tan olarak 654.643.SSO marktır. edilmittir. 

Sonra kurnar oynarken karakola 
düş-tüm. Ayşe betıi kovdu. Tekrar kah
veye geldim. Lonca erkanı tarafından 
isticvap ediliyorum. 

Yeni gelene ben de, döndüm ... 
A. A ... Bu gelen bizim dilenciler 
kahveıindeki Nuri Beydi... Hani 
Sirkeci istasyonundaki Lacivert el. 
biaeli adam ... 

Bu bütçe geçen seneki bütçe ye· T:ıli birçok bütçelerden ıonrn 
kunundan 300 milyon frank fazla· hücum kıt'alarma ve gönüllü isi· 

lere 250 milyon mark tahsis edil· dır. 
Muhabir, bu fazlalığm alman diği görülmektedir. 

Birdenbire bir otomobil kapı
nın öal\nde durdu.. Kapıcılardan 
c,.vel seyirttim, otomobilin kapı· 

5roı açhm .. Genç bir bey fırladı •. 
Engin denizler kadar berrak ve 
mavi gözlll bir kıza elini uzattı, 
a,ağı indirdi •. Boynumu büktüm .. 
Şapkamı uzattım... Beyefendi 
elini cebine attı.. Bir cllzdan 
çıkardı.. lçcrden çarktan çıkma 
yepyeni bir lira çıkardı... Şap· 

kama attı .. 

ordusuna fU ıuretlc bks!m edildi· Kara, deniz, hava ve "Kv!'Ll 

Ba9ında Ho dö form bir ıapka .. 
ğini bildiriyor: renk ordu,, nun bütçeleri rckförı 

Arkaıında siyah bir palto... Elle· 
rinde beyaz eldivenler vardı ... 
f altonun altından frak giydiği an· 
la§ılıyordu. 

Ağzmda en iyi cinsinden bir pu· 
ro vardı .• 

Şirketin bu maddeye uygun ha
reket etmemesinin bütün kabahati· 
ni biz tirkette değil maddede "Şeh 
remaneti,, kaydile iıaret edilen be. 
lediyede buluyoruz. 

1.700.000 mark "Ordu müdiri - 1.364.500.100 markhr ve hc!'di u
yeti,, içiıı, 10.000.000 teçhb:at, 4 mumiye itibarile sekiz milyrr 
milyon iate, 23 milyon iıki.n, 11 frank fazlalrk· göstermekt~dir. 
milyon eıliha ve mühimmat, 1 Muhabir, yukardaki bütçeye dn
milyon aıhhiye itleri, 12 milyon hil olmıy:ın 1.095.270.000 marklık 
ıahra telaiz aletleri ve iatihki.mat. bir tahsisata ciaha itaret etmektc;r 

- Bırak be Miço, dedi. Elin za· 
vall111 dilensin? ... Kimbilir yeraiz 
midir, yurtauz mudur, nedir? •• 
Belki de parasızdır. 

latanbul !ehrinde sabah saat 
dörtten itibaren yolcu ta.tıyan bir 
tramvay i9lediğini bi.z timdiye ka· 
dar görmedik. 

Deniz kuvvetleri için bütçe 236 , diı-. Bu meblağ harp raalulleri ile 
milyon 243.200 marktır. Bunun 271 Nazi ihtilal efradına taheis edil· 
milyon 471.450 markı zabitan ve mi!tir. 

_ Lue Den ouı Beui11e ober 

masien? 

- Aman efendim .. Daha benim 
yanımda iki lirayı kıvırdı .. Acaba ihtiyaç mı yoktur? Bunu, 

bütün dairelerden evvel iı ba!ında 
1bulunmak mecburiyetinde olan eı· 
naftan, küçük memurlardan, işçi• 
lerden mesela tütün amelelerinden 
ıormahdır. 

Bankerin muhakemesi 
Son söztim üzerine kadı~. dö~-

dU.. Beni bııtan ·~ığı suzdu:. 
O da elini çantaıına atb... Bır 
lirada ondan geldi.. 

. • Allah bereket verıin do{ı· 
rusu T okathyanın önl kazançlı 
yerdi... • 

F akıt ICapıcılarda bana haın 
hain bak:mai• baıladılır.. 3yle 
ya.. OnlarlD kHmetlerine mani 
olmuş • ellerinden ekmeklerini 
almııhm.. Genç birisi yanıma 
~aklaıtı .• 

• • • UJan, dedi, ne arıyonua 
burada ... 

. . . ! ... 

- Dur bakayım Miço 1ben ona 
yaklaıaymı. 

Sonra bana yaklaftı .. Hızlı seı
le: 

- Oğlum burada ne dola!ıyor· 
su,n ... 

Dileniyorum efendi amca ... 
- Dilenmeğe utanmıyor mu.un, 

bak güçlü kuvvetli adamaıiı .... Ça • 
lıt para kazan.. Al aaııa bir kart 
vereyim .. Üstündeki adrese götür, 
aanaı it verirler •• 

- Peki efendi amca. 

Gece yarısından çok daha evvel 
bile Bebek vesaire gibi en uzak 
yerlere biçare ıece İtçileri yaya 
gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Y arİn da, gene batka bir madde 
ile tirketin tad>ika mecbur olduğu 
halde bugüne kaıdar yapmadığı bir 
taahhüdünden bahıedecek ve hu· 

Cebinden maroken bir cüzdan nun tatbik ettirilmeıinin bir ,ehir 
çıkardı .• içinden bir kart aldı .. O • için ne kadar ehemmiyetli olduğu· 
:ııerine albn kalemle bir ıeyler yaz• nu itaret edeceğiz. 

··- Ne arıyoraua diyorum.. dı ve dikkatli dikkatli gözlerimin --11111·•-zıtı••--... m··--·-·-
Hiç Türkçe an!amıyormuı gibi: içine bakarak -Al bunu oğlum

Yelkenler • • 
ınıyor •• • Comprend pH dedim. 

Bana yaldaıan kapıcı hatin ha· dedi. d p k _n •• tarafı s tıncıı aa.ytada-
Taksim e a aroma apartma· ..-. 

tin yüzüme baktı: lelerin bir kıamı da vatan haini 
d. nrna git kapıcı ya ver .. O ıana ıbir 

- Burada ne arıyorsun. de 1• yüz elliliklerin elinde bulunan ne-. 1 · iş venin. 
- Hiç be abicım sebep enıyo· •ı'r vaaıtalarını suıturmahdıır. O - Allah ömürler versin efendi 7 

rum. vakit Türkiyeden yükselecek seı 

-Baş tarafı 1 lncl sayfad-

hukukidir. Banker bunları oku· 
makta ve okurken zaman zaman 
not almaktadır. Yüzü çok yorgun 
ve ·bitkin görünüyor, ve vapurda 
kaptandan maada hiç kimıe ile ko
nuımuyor. Dün öğleden ıonra ya· 
nına vapurun doktorunu çağırmıt 
ve uzun müddet beraber kalmıtlar 
dır. 

Devera.n eden bütün rivayetlere 
rağmen bankerin yanında bir kü· 
çük çekmece altın ve mücevherat· 
tan batka para bulunmadıiı temin 
olunuyor. 

Diğer bir rivayete nazaran ban· 
ker hükumetin kendisi hakkında 

verdiği nezaret kararını büyük bir 

Alpullu fabrikası • 
nın kar miktarı - l§te epeyce i,i doğrulttun a. amca ... 

? -Haydi durma, yollan buradan daima samimi olaeaktır. Biz Möı· -Ba, tıı.ratı ı ıncı 1ayfada-
daha buralarda ne duruyorsun · " yö Muıanofun nutkundaki itidali 

_Ne aldık ki be ab:cinı. bakalım.. tiğimiz tirket müdiriyetinden ma• 
·k· r - Peki amca emredersin... memnuniyetle itaretliyerek bu iki. ale~~f bizi t:ırnamen tenvir edecek 

- Daha ne alacahıın, ı ı ırayı Dı·yoruz ve cihanın ıulh ve müsa-
kıvırdın be çok vakit var ki bu ka. Kartı aldım... Hemen oradan malumatı elde edemedik. Oiren• 

1 11 y k lemetı·nı· temine yardım edecek o• k d. · · k ı I dcır bahtiti biz Amerika dadan uza .. ~ &!lım. an so ağa saptım... me iıte ığımız no ta ar tun ar• 
B. l kt ·1 f · · lt d ku lan du··rüst ve muniı siyasetin bü· d bile alamıyoruz. :r e e rı { enerının a ın a o • rr: 

· b. d tün devletler t:ırafmdan takip e· k f - Aman be abicım ıraz müsa.~ um: 1 - Fa.brikanın 933 te i ıa i 
d 1 h · · k dilmeıini de temenni ediyoruz. e ne o ur be ya u aızın apmın .\lunet.. k d . k kirı nedir?. 
önünün kaldırımmı ıı.'ındırmam a . Şimdi.. Doğru.. Tahtakaleye Tehditle it görme evrı artı 2 - 1933 aeneainc:le amortitma· 
böyle gece yılda bir gelir. Sayen:z. gıt, Çamur reiai gör ... Ondan 12 tarihe karıtmı!tır. na ne mrkt::ır para terkedUmiıtir? 
c!e l;:;ş on kuruş s'"drıka alsam .. Si- paket kaçak iskambil kağı:lı, bi- M. Qavur 3 - Sekiz tenedenberi e.mortiı· 

d d el•em raz da. e ı B p ~ ...,. man ne suretle heıap edilmekte· ze e ua " ·• arar a .. eni erapalaun ,- BER _A 
- Bana b~k çok söylenme, hu· arka tarafındaki ele

0

ktrik santralı· • HA .... c:Hr 1 • 
r:ı:b. durmak ya~<lktn· .. lylilde ait nın yanında bekle ... Ama dikkat A k~a m Post as• 4 - 933 te kaç ton şeker iıtlh· 
yoksa al:mallah !... ~ et pol:ae ya.1kalanma.. Şayet sen· ı - -tSTANBUL AN· sal edi:mit ve kaç ton ıeker ıa~rl-

Sözünün nihayetini getiremedi. den şüphelenirlerae... Çevirirlerae luarehanesi: KARA CADDESi mıştır?. 
Kaprmn önünde bir otomobil d'llt· eşyaları yere fırlat .. Atamazsan on j ___ 5 - Fabrikar.ın §ekerin kilosu 
mu§tu .. Hemen koştum .. Gene ka. lar senin üstünü aramadan evvel .. 1 Telgral Adreet: tsTANBUL HABER batma, maliyet fiatı üzerine ne 

Telefon Yazı: 238'72 İdare: !.J!7U ? pıyı açtım ... Gene şapkamı çrkar - Sen onlara bunları yerde buldum miktar kar koymaktadır.• 
dım. Eskisi kadar değilse bile §ap. diye teslim et .. Göreyim seni. r-----------, 6 - Anadoluda ıeker tevzii 
kanıa bir şeyler düştü.. N. N. B. K. ABO"E ŞERAiTi h-:ıkkında Alpullu, Utak ve Eıki· 

ı S 6 12 aylı!< b. 
D:m·nden bana çatan ada:ın ta- Demek bize adam akıJlı emni· TUrklye: 00 260 4so 8'70 Krı. şehir fabrikaları arasında ır mm-

mnmen içcrlemiııti .. Yanıma yak - Yet t · 1 d. y k. ı ı; .. Mbl: ıso S7~ 700 ı200 taka antantı var mıdır?. 
_ 7 •• ~ mış ea· ı.. avaş yaıvaş iı- ı k 

lngtı: çuk ışler de tevdi ediyorlardr.. ILA" TARiFESi 1 - Alpullu §ekerleri meme e· 
- Ulan bana bak, dedi, kır ki· Şirndi yalnız çabucak nuıl Tah· j Ticaret ılAnl:arının ıatırı 12,00 tin hanai mmtakalarına ıevkolu-

rişi bı:radan yok,a... takaleye gidecektim .. Vakit geçti.. r..eımJ uanlar ıo kııruetur. nuyor?. 
G ı · d.. " k · ' b Y Milli müesseaeleri-mizin yeni öz erı onmuı, a ı gıtmıt e· ayan ait.em yolda çevrilmem ih· Sahibi: HASAN RAS!M 

}·azı kalmı9tı.. Suratı kıpkırmızı timalj pek çoktu .. Fakat bu kılıkla il inkişaf ettikleri fU ıırada bu mü· 
Netriyat müdürü M. Gayur ı l h Jkı f l 11!:.kad olmu~.tu .. Burnundan ıoluyordu .. . da otomobı'le bı'nemezdim a... esseae or e :ı n aza a a. o.r 

Ra~ıldıfı yer: (\'AKIT) l\1Jltbaa11 

E ine bo]una dev eibi bir adamdı En kısa yol Tünelin kenarından - olmaıı kadar tabii bir fCY yoklur. 
b ... h::ni bir yumruk vursa yere köprüyü bulmak ondan da kahve· -------------ı Biz de bu alakayı tatmin etmek 
Cııer 61Urdüm •• Fakat yerimden yi boylamaktı... HABER gazetesi için Alpullu teker fabrikası müdi· 
l<mn!daınak istemiyordum. Cevap Hemen yola düzeldim •.• Tam.. riyetinin vazıh cevaplar vermesi• 
v •. df111 ! Tü ı· d El yızısı tahlil kuponu ni istemekteyiz. Bu isteğimizin 

ne ın yanın an a~ağı iniyol'dum isim • • • ,, • • c: " 

ıoğuk hanlılıkla karşılamış ve fa=• 
la telaş göstermemiştir. 

Gene deveran eden diğer bir ri
vayete rağmen lnıul ayni vapurla 
Japonyaya gitmek istemiş fakat 
Süveyf kanalından geçmeğe c~ıa
ret edemiyerek bu fikirden vz zgeç 
mittir. Banker acenta vasıtas:lc lı::
tanbulda int'.şar eden bütün gazc· 
teleri aldırmakta ve kendi::ıi bak· 
kında yazılan yazıları tercüme et· 
tirmekteclir. 

Son dakikada aldığımız mallı· 
mata göre lnsul bugün öğleden 
sonra Sultanah.mette t~tmektcptc
ki üçüncü asliye ceza mahken:c· 
sinde ıorguya çekilerek hüviyeti 
ve i!lediği cürmün mahiyeti tesbit 
edilecektir. Bu itibarla müflb ban 
kerin bugün öğleden !onra vapu
rundan nen.ret altında çık"lr:lar-.k 
evveli Y enipoatahaneye, orat:an 
da Sultanahmetteki Taşmektep H
nasına getirileceği muhrı.kl<e_ktır. 

"".....,."'"'""'m,,ıuı mııt111ıu ıu11P11tn1tnıınt11t11mm11muınttH,ıı1.ı.:tı:1 ~nınu• 

Dilenci kıyafetine 
giren milyoner 
Londra, (Huıuıi) - Hiç beh· 

ler.n~diği halde bir kaç gün evvel 
Londra cevahircilerinden ve meş
hur zen1ıinlerden Emes~ İngram 
banin vaııtasiyle 20 b:n Fr~nsız 
franaı alm19tır. 

Bu para He birlikte cevahirciye 
~u mektup ta gelmiıtir: 

"Franıanm Nis şehrinde İngi· 
lizler piyasası denilen yerde c!ola· 
§anlar arasında bir dilenciye yir· 
mi frank veren sizdiniz. Bilmem 
bunu hatırlıyor musunu::? Ben di
lenci kıy:ıfetine girmiş çok zengin 
bir adamım. Si?:den çel; dah:ı z~n
ıinim. Adre~inizi n::ı.sıl bulduğu· 

mu sormayınız .. ,. 

Gazetecilere J:eyanftlta bulu· 
nan cevahirci bir müddet evvel 
Ni~tc bir fakire hakikaten yir:ni 
frank verdiğini hatırladığmı tör• 
lemiıtir. 

- - Abi •ana j'alvardık a'llama- ki ... Bir serseri yanıma yaıklaıtı: h~ksız göriilmiyeceiine eminiz. 
~zn •. Burflda duracağırıı yaııak~d~e:.:,- .:_ _______ _!J;D>_cyamLSw _ _L __________ ~----------------------------------

Bu suretle dilencilere gün dcc· 
mut oluyor. Çünkü bir çok kimıc· 
ler, aralarında kıyafetini değiıtir• 
mit milyonerler bulunmacı ihtin:~· 
line binaen dilencilere bol bel t-· 

daka vcrmeğe ha,lamıılardır. 
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Hasan özlü unları 
Pirinç 
Patates 

.. .. ozu .. .. ozu 
Nişasta özü 
Arpa özü 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf özü 
Mercimek 
frmik 
Çavdar 

.. .. ozu .. .. ozu .... ozu 

HABU - Akfam Poetuı 1ntun1884 

Yeni Kazanç Kanunu 
Marhn yirmi beşinde meriyete 

girmiş olan yeni Kazaııç Kanunn 
V AKIT tarafından kitap halinde 
çıkarılmıştır. 10 Kuruşa Satılıyor. 

Unbrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bık· rr·-=.= _ _, u•• ... e'-tep ta ... hlerl 
tırmıyarak değiıtire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok ..... ,.. ---·-
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, tom· : •• 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· ii J Maarif 
nir, ish:ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, taı adalita, ara· il il 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim U •i 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE YAPILAN i! : 

Vekaleti 7 arafından lllunekteplerin Dördüncü. ve 
Beşinci Sınıflarında Olcutturulmak Üzere 

.. . 
MAHALLESi ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek ii 5 

i! ! 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden ıa· i! ~ 
k •I ınınız. h : 

iP! 

HASAN MARKASINA DiKKAT jj ı 
..................................................................................................... :: 

En Alasıdır ı 
1 

• 

SAGLAM, ŞIK VE UCUZ ;ı 
Her mağazada ve Türkiyenin her tarafında EGE ! li 

şapkalarını arayınız ft 

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp ·tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitaplan sahşa çıkanlmışbr. 
Bu kitaplar' yalnız ta/ebelerin delil lıerke•in iatiftUI. «let:eli /Ji, 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtiva etmeldedir • 

:Bir kartonla kaplanmış olan bu T ARIHLERIN fiatlan nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen ı 6 şer kUlılfhır. 

Satış Ve Tnzi Yeri: l•tanbul Ankara €at/desi 

VA Ki T Y U R DU 
Depoau: Sirkeci Hamldiye caddeal no. SO 

Toptan ve perakende aatıt ~~·~. mammammmaaama~~~~~--~--=------~ :::m::::::mrm::::1111111:1:m1111111:ımı•w-u::mam•:imı11111111immmmliı .. mn:1m11-------~ 
Fabrikamızda teminatlı şapka tamir olar 

·-~r-;~·~~------------------------· 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
• 

Tl:JQ KiVE 

llR~~T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
QAı-IAT--~ OL;Q 

Kiralık gazino ve 
mesire mahalli 

D~ hatablda"' m~teha11ıaı Boiaziçinde Büyiikderec:le A-
Cama " paardan bqka sin)erde li Aia bağı,, demekle maruf me-

iil•••• ..... -t 2i ... 6 ~ aclar ıire ve derunundaki ıazino kira• 
iste t.!• Dnaa,.,aanda (118) na- lıktıt. latiyenlerin: Nitanl&fı 

....... huatİ ..._._.. hutalanm Meırutiyet mahalleıi Hacı Man· 

......... k .. d 94 .._,_+••• telefon mrau 22398 ıur IO aıın a numaraya 
Kqllk ---... telefona 425:&9 mektupla müracaatları. 

.. 

KORKU 
Sadri Etemin küçük 

Hikayeleri 
Kitap halinde baaıbyor, 
yakmda çıkacaklar. 

Remzi kitaphanesi: 50 kuruş 

ZA YI - Beyoğlu üçüncü mek· 
tepten aldığım ıehadetnamemi za· 
yi ettim. Yenisini alacaiım. Eski· 
sinin hükmü yoktur. 932 mezu· 
nu 71 Orhan (90) 

ı: mum::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-=: •• :: .. .. .. 
=i 1: 
u 

il 
il 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bevliye Mütebaa1111 

H Karaköy-Po§a4jacı f1rını 
!i a1raaı no. 34 

1 Hergün 14- 20 
H Telefon: 412311 
u 
:::&::::::• 

AKDA 
Ankarada A K B A kitap 

evini• birinci ıubeti modern 
bir ıekilde Maarif Veklleti 
kmr9111nda açalmııtır. AK B A 
kitap eyleri her dilde kitap, 
mecmua, razete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplartnıza ıerek lrntaaiye· 
nizi en ucaz olarak A K B A 
kitap evleriaclea tedarik ede
bilirsiniz. DeYlet Matbaa•ı 
kitaplan Ye VAKIT'ın D .. ri· 
yatının Ankarada utlf yeri 
A K 8 A kitap eY!eridir • 

AKBA Merkezi Telefon 
Birinci Şube ~ 
ikinci Şube : Saman Pazan, 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

ı BabAıliı Ankara caddesı I"o. 60 
Telefon . 22566 

... Oto.mobilcilere Müjde ~---• 
Bu kere Amerika Y' Japoayadaa ıetirttiiim •ahtelif -.. 

Ye numaradaki Jlltilderi ~_(e 50 tenUltla 
dıı 35 lira Ye iç llıtikler 5 liradır. Galata Şoflr er Puarı 

Gebzeli Ali Rıza 15152 

rerall odab dalrel 
Kabataşta, SediJ•tü.nde, Çürü.hulu Malanıut 

paşa apartmanında, biri 7, dileri S gag.t 
/erah ve büyük odalı mükemmel bangolu, gil.zel 
manzaralı, ilci daire ucuz /igatla kiralıktır. 

Bir yokuş çıkarak Takaime on dakikada varılır; 
Tramvay ise evin Önünde durur. 
Daireleri gezmek istigenler binanın kapıcıaına. 

müracaat edebilir. 

S ellnik Banka 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000.000 Frank 
idare merkezi .· 181 AN BUL 

Ttlrklyedekl Şubelerl ı 

lstanbul ( Galata ve ıstanbul ) lzmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk. Kavala. AUn• • Pire 
Bilfamam Buka maamelelerL Keclmeknplan. Cari bir 1a_, 

lan klpch. Esham Ye Talawillt. Kıulır ian. 

lstanbul Milli Emlik Müdürlüfünden: 
Bl,ak Adada Refet Plf& cadduinde 41 •..U .._, •• 

mevcut mulıteliftllciu eıyamn 21 Niua 9S4 Camtrt..ı .... 
ıaat 14 te mahallinde açık arbrma uaulile ıalllacajı illa olaaar• 

(1420) 


