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Alakadarlardan ~oruyor ve 
cevap bekliyoruz! 

Esnaf bankası rezaleti "eski bir 
'ftıesele,, ise bu rezaleti qapanlara 
karşı şimdiye kadar neden susuldu? 

.. Esnaf Bankası rezaletinin her • 
!?un "e . bi d ~al " nt r safhası karşısın a 
y· lf<>ruz. Dün Vıali Muhittin Be· 
~~ ~aradaki beyanatmı kay· 
• bnıştik. Bugün de bankanın hu· 
•Uıi b' 
t." tr banka olduğu ve :tetkik en 

evvel verildiğini encümen azası ise 
bir hafta evvel verildiğini iddia e
diyorlar. Acaba bu idd.ialarm ban 
gisi doğrudur? 

:ıttneniuin tahkikatının ''hususi,, 
~İ:fette bulunduğu rivayeti çı· ği söy1eniyor. Ne için encümenin 
~ ~dr. Bazı gazeteler 'bankanın ta:hk}katıru daha evvel yapması 
l>ekıl edilemiyecek alacaklarının çareleri temin edilmemiştir?, 
l'ty ll.z olduğunu imaya kadar va- 4 ·- Şehir Meclisi bir komisyon 

3 - Encümenin mecli!i umu· 
mice karar verildikten yedi ay son 
ra tetkik vazifesine davet edildi· 

h. otJill', Bu bankanın do''rt yuz·· kil" • h • • te~ ı arzusunu ız ar ve ıSOn ırti-1n t· :ı' :r 
lı. rra sermayesi karşılıksız se· mada raporun okunmasmda ıa-rar 
bıetierJe ötekine berikine dağıtıl· etmem.it olsaydı, acaba Esnaf Ban 
bj: l~l'Ut Ve kasasında yalnız altı kası İ§i ıne vakit meydana çıkanla• 
l IrkJ ll'a. bulunursa bunu soğuk kan caktı?. 
~ a karşılamak ta aynca: bir 5 - Vali bey beyanatmm ba
~d~~arettir. Biz dünden beri ~ide şmda "mesele eski bir iştir,, diyor. 
te ~.en nıalUınatı aıağıya kaydede· Ve sonunda iıe "kabahatli olanla· 
~~12• Maamafih onlan nakilden nn cezaya çarptmlması hepimiz 
-.ıı el alaJ.tadar kimselere bazı su· için memnuniyeti mucip olacak· 
1)1\~r t~vccüh ettiğini görüyor ve tır,, diyor. Eğer mesele eski lbir it 

arı ışaretliyoruz: ise şimdiye kadar neticelenmesi 

~l ?.~ - Vali Muhittin Bev "Banka· ve kabahatlilerin cezaya çarpması 
lltitti-r'1-a. sokan adam111.r d~aıttlrll· klr.p c-:t.m"~ mı ıJ i !' 
~&.r r.,, diyor. Acaba bankayı bu 
de ~rıa. &<>kanlar hakkmda vaktin • 
dir? aııtıni takibata girişilmi, mi· 

~ 
~ali bey raporun .iki üç gün 

6 - Hikim Rıza Bey dört se
ne mediıi idare reisiliği ettiğini, 
fakat ancak ilk alb ay içtimalar· 
da bulunciııak bazı itlerin çoğuna 
muarız kaldığını söylüyor. Hakim 

Ru:a Bey mecliıi idare reisi sıfatı 
ile hangi makamlara ihbarda ve 
§İkayette bulunmuıtur? Ve nasıl 
olup ta bulunamadığı bir meclisin 
idare reisi sıfatile üç buçuk sene 
mes'uliyeti üzerinde taıımıtlır. 

7 - Faik Bey "Meclisi idare 
emir verdi ben yaptım.,, diyor. E
ğer meclisi idare gayri nizamt e -
mir verirse ve müdür bu emri ye • 
rine getirine kendisine hiç bir 
mes'uliyet terettüp etmez mi? 

8 - Kefilsiz ve teminatsız ola· 
rak bir çok !kimselere para veril • 
miştir. Merhum Sait Hikmet Bey 
bile bunların arasında bulunuyor. 
Bunlara kartılrkaız para verildi • 
ğini meclisi idare azalan ile ikti
sat Vekaleti ve belediye mürakıp. 
leri biliyorlar mı idi? 

( Devamı 7 nci sayıfada ) 

Uzak ıark 
tabarpteb 
ilkesi varı 

- Yaza• 7 ncJ aayıfada -
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Hususi liseler maarifi
mize mllzır mıdır? 

Bu suale Feyziati lisesi 
cevap veriyor! 

müdürü 

Feyziati lisesi talebesinden bir grup mektep bahçesinde 
Gazetelerinden birinde, bütün 

hususi mekteplerin maarifimize 
muzır olduğu yazılmıştı. Halbu· 
ıki, biz bu kınaatte değiliz . Elbet
te bütün hususi mektepler ve hu
ıusi mektep mezunları menfi bir 
not almağa layık değillerdir .. Fik
rimizi yazdık. Ayni gazetenin 
fikrinde ısrar etmesi üzerine şeb .. 
rimizde bulunan bütün liseleri zi
yaret ettim. Bunların müdürleri 
ve sair alakadar şahsiyetleriyle 
görüştüm. Aldığım intibaları bi • 
rer birer (HABER) in siitunlarr· 
na geçkeceğim. llk önce, Feyziati 
lisesinden başlıYorum. 

Arnavutköyünde bulunl.n F ey• 
ziati lisesine haberli olarak git • 
tim. Müessesenin müdürü Hıfzı 
Tevfik Bey, beni, büyük bir neza
ketle karşıladı. Zaten kendisini 
rahatsız edişimin sebebini önce • 
·den biliyordu. 

~: 

F:eyziati müdürü Hıfzı · 
Tevfik Bey 

- Hususi liseler, cidden ıslalill. 
(Alt tarafı 3 üncü sayıfada). 

(VA·rtO) 

Bugünkü lik maçları 
l'aksimde: Fener - Süleymimi;e 
l<adıköyünde: Galatasaray - Vefa -

ile karşılaşıyorlar 

HABER'in müvezziler .. 
koşusu yapıldı 

sokak 

h t!~t!nc:-~ k~menin 'ktlvvetlf takunıar1nda~ 
f;l\\~f' 

~~Sen: hUrı. 0 Ynanacak lik maçları, Kar§ıda yapılacak Vefa - Ga .. 
~~llıı-.... afta ya nazaran d~ba e· latasaray maçı ise son zamanlar-

~1ht' d f ' Fak sızdir. . a ena OYJla.mağa baJlıyan Gala· 
l'lta ... ı at buna ... " :ı_ ··-1-u'" tasaray genr takımı birinci küıne· l• ~ &.r ~ agmen 'DUgUDA , ·~ ' 
l)'ellle;r' lletkelerini merakla ,bek n~n ? kuvvetli takmıları sıra~ına 

tı. . 1L ilene .. ., d ·~ ·ld' gırmış bulunan Vefanın kuşısm• 
"' f:lt 11 -.c. egı ır. . 
~uı~ . asaa Taka.i-d k' F _ da nasıl hır derece alacaktır. 

~a. . ~ e ı ener d .._ _11_1• 
)~ b• llıy~ ov.·- ı..._·kl . Bunu a heyecanla oeıuıyenı 

ll" • " ..... ,unun •oe enmı • . 
)~lllı.'- netıce ile h'-- . • taraftarlar az değildır .• 1· ~ ıuueaı, şampı· 

1t- te • l>U\ıanlar1 üstünde büyük Herhalde bugünkü maçlar, e-
~a.. :ır Ya.pabilece .... · d b heınmiyet itibarile ikinci planda 1 ı-, lll.lu;~ gın en, u h 
\~.;'in ~a.bii halinden çok faz kalsa da, çok güzel v~ er.ecanlı 

~cı ~lbedecektir. ola.Ctlğa ibenzemektedır. 



2 HABER - Akfam Poataaı 

Mösyö Çaldarisin muhaliflere üç 
teklifte bulunacağı söyleniyor 

Eğer bu teklifler ültimatom mahiyetinde olmazsa M. 
V ~nizeiosun müzakereye yanaşacağı kanaati mevcuttur 
Atina, 19 (Huıuıi) - Siyaıi {"harekette bulunmak huauauada te

vaziyet müphemliğini muhafaza reddüt göıterdiii ıibi, muvafık 
törlüiün kurulmaıı için müzakere- mebualann ekıeriıi de diktatörlük 
ler devam ediyor. Maamafih dün· tesiıine lüzum olmadığına kani· 
denberi müıbet bir hadise olma· dirler. 
mııtır. Ne M. Venizeloıun otuz Dün muhalif fırkalar reialeri M. 
refikiyle beraber Yunaniıtandan Venizeloıun nezdinde toplanmıt
koğulacağı hakkında muvafık ga· lardır. Bu içtimada, resmi ve 
zeteler tarafından ileri ıürülen huıuıi bir aurette yapılmak tar· 
tehditler t:ıhakkuk etmif, ne de tiyle Yunan hariciye nazın M. 
kanunıuz bir hareket vuku bul· Makıimoı tarafmdan Balkan mi· 
muıtur. ıakı münasebetiyle hükWnet na· 

Yalnız vaziyet, normal bir in- mına vaki ohn beyanat muvafık 

kitafa doğru yürüyor. Zira bat· ve kafi olarak telakki edilmittir. 
vekil M. Çald~riı, kanunsuz bir Alm"ln malumata göre hükUmet 

63 yaşında imtihan Talim. ve terbiye 
olan Mareşal sinema kongresi 

Rom:ı, 20 (A.A.) - Ordu erka
nı harbiye reiıi maretal Bodoglıo, 
63 yaımda olduiu halde Cenacel· 
le tayyare limanında nizami uçma 
imtihanlarını ıeçirerek tayyare pi· 
lotu §ehadetnamesini &lmııtır. 

Peşteye seyahat 
Ankara, 20 tfu(ıusi) - Trab· 

zon mebuıu Haıan Beyin riyase

tinde Peıteye ıidecek on meb'ua
tan ~ m\clia heyeti 29 

nisanda burad:ın hareket ederek 

4 mayısta Peştede bulunmuş ola
caktır. . 

Tayyareler gidiyor 
Ankara, 20 (Huıusi) - Birma

yıı bayramına ittirak etmek üzere 

Ruıyayaya gidecek olan tayyare 
filomuz bugün Eakişehirden Sino

ba müteveccihen hareket - ;de
cektir. 

Yeni Berlin sefiri 
Ankara, 20 (Huıuai) - Kema· 

fettin Sami paf&nm vefab dolayı
ıiyle inhilal eden Berlin ıef aretine 
Viyana tefiri Hamdi Beyin tayin 
edilmesi tekarrür etmittir. 

Suriye Ermenileri 
Halep, 20 (Huıuıi) - Son za

manalrad ~mdak! Ermeni cemiye
tine Erivandan gelen bir mektup , 
ora bükUmetinin askere fevkalade 
ihiyacı olduğundan bahsetmekte 
ve en az yüz bin adam iıtemekte
dir. 
Bu haber f&Yİ olur olmaz Suriye 
ordusunda bulunan Ermeniler 
derhal iıtifa etmitler ve Erivana 
gitmeie hazırlanmıtlardır. Yakın
da Beynıta gelecek olan bir vapur 
kendilerini götürecektir. Yerli a• 
h:ıli tev;nç içindedir. 

Gümrükler bütçesi 

Roma, 20 (A.A.) - Bu ıabah 
M. Musolini tarafından Kapitolda 
küşat reımi yapılan beynelmilel 
talim ve terbiyevi ıinem" kongre
sine iştirak eden 43 memleket mu· 
raha11ları araıında milletler cemi
yeti umumi katibi M. Avenol da 
vardı. 

Mumaileyh, Roma valisinin mi· 
ıafirlere hoıamedi beyan etmeıin
den ve M. Muıolininin miıafirleri 
doetane .. t&mlamumdan 80ft1"& 

bimutuk söylemiı ve Rom~da sık 
ıık yapılan toplantıların ebedi 
ıehrin bütün dünya üzerindeki ·ca· 
zibeıini göstermekte oldujunu 
beyan etmittir. 

Mumaileyh, milletler cemiyeti 
namma kongreye muvaffakıyet 

temenni etmittir. Kütal celse • 
sinden sonra bütün kongre azası , 
inkılap sergisini ziyarete gitmiş • 
terdir. 

F ransan1n cevabı 
Vaıington, 20 (A.A.) - Fran

sa ıefiri taraf ıncbn bir ıureti hari· 
ciye nezaretine tevdi edilen Fran
aanm lnsiltereye vermit olduğu 
cevabi nota haklanda hariciye ne
zareti mahafilinin yegane mütale
aıı fUdur: 

Amerika, Cenevreye dönmeğe 
ve silahlan bll'almtaiaait müzake
reye yeniden batlamafa hantdır. 

irtifa rekorcuları 
Roma, 20 (A.A.) - Tayyare 

ile irtifa rekorunun sahibi olan 
Donab ile tayyareyi ihzar etmit 
olan Montecelgo tayyare merkezi 
müdürü miralay Biandı, M. Muıo
Iini tarafından kabul edilmitler • 

lerdir. 
Duçe pilotu tetebbüıünden ve 

miralayı da bü uçmayı ihaar etti
ğinden dolayıJebrik etmittir. 

lbrahim Tali 8. 

tarafından muhalif fırkalara vaki 
olacak teklifler şunlardır: 

ı - M. Zaimiıin tekrar cüm· 
bur reiıliğine intihabımn muhalif 
fırkalar tarafından d3. kabul edil-
meıı, 

2 - Ayan ve mebuıan meclis • 
)erinin bir mecliıi milli ,eklinde 
müıterek bir içtima aketmeleri 
hakkında muhalefet fırkaları tara· 
fmdan vaki olan tekliften f eraıat 
edilmesi, 

3 - Balkan miaala hakkında 

her türlü münabtalardan vazge
çilmeai •••• 

Alınan malumata göre M. Ve • 
nizeloa bu teklifler ültinıatum tek. 
linde vaki olurn derhal reddede
cektir 

Fakat fayet bu teklifler, müla -
yim bir tekilde yapılırsa o vakit 
bunlan müzakereye yanatacak 
ve mukabilinde hükUmetten zabit· 
lerin terfi yıl dönümünü değiftİI' 
mek taıavvurundan vazıeçmeıini, 
intihap kanununun ve intih:ıp da· 
irelerinin değittirilmeıini iıtiye • 
cektir. 

Bundan batka M. V enizeloa, 
Yunan hariciye nazırmm, Ama • 
vutluk ile Bulıariıtan ve ltalyanm 
mtıttefiki ııfatiyle Yuıo•la.,,aye. 
hücum ettikleri takdirde, Yuna • 
niıtanın harbe ıiripniyecelini res
men ve alenen taahhüt ve beyan 
etmesini talep edecektir • 

Bütün muhalif fırkslar reiıleri, ' 
hük6metin diktatörlük ilanı hak
kındaki tedbirlerini mevkii tatbi
ka vazebneie davet ediyorlar. 

Muhaliflerin hükOmete bu me
selede meydan okumalan, hükU • 
metin diktatörlük tehditlerini tat· 
bik edemiyeceğine kani bulunma
lanndan ileri gelmektedir. 

SİYASET 

Avusturyadi son vaziyet 
Dolfuı, Avuıturyada Soıyallıtlerle 

Nuileri bastırdı. Fırkalan datmP ken
di diktatarlllli.\ntl ku~u 1 .. 

Bu hldiae cereyan ettiil 11rada, ı•· 
ıeteler mütemadiyen Avuıturyadan 
bahıediyordu. Fakat timdi artık ~u 
mevzu tavsadı. Pek çok kimseler, ih· 
tiıml "Avuıturyada, ne oluyor? Ne· 
tice neye vardı?,, diye merak eder. 

Dolfuı, keneli memleketinden ha· 
rice hlvadiı aızdıran ajansları da kon· 
trolü altına aldığı için orada artık ,u. 
kQn ve asayiJin ~yle hakim oldu
ğu zannedilir. Halbuki, bunun böyle 
olmadığı kolaybkla anlapbr. . 

EvvelemirC:le, ahalinin büyilk bır 
kıamı Dolfuae dUpnandır. Bu ıebeP: 
ıe. hük\Unet, keneli kudretini ve ahalı 
üzerindeki nüfuzunu ıöitermek üzere. 
bUyllk köylU ntımayitleri tertip etmit· 
tir. Styrcede kırk bet bin kaylll, apit 
Avuıturyada on bin ve Cerinthllde yir· 

Ankara, 20 (Huauıi) - Bütçe 
encÜDJeni ıümrük ve inhisarlar 
vekaleti bütçesini Vekil Rana be
yin huzuriyle tetkik etmittir. 

Edime, 20 (Huıuıi) - Trakya mi bej bin köylil itdrü etmiftir. He~ 
umum müfettiti İbrahim Tali Bey si de tehirlere celmiıtir. 

· ·· .. hr" • l k Dolfua, kendilerine nutuklar söyle· 

Muamele vergisi 
Ankara, 19 (Huıuıi) -Muhte

lit encümen n&amele vergiıi maz· 
hahamı ha~ıTlamaktadır. Mazba· 
tanm cumartesi ıünü aon bir tet· 
kikten •e>nra imzalanması muhte· 
meldir. 

! 

pa~rteıı gunu te ımıze ge ece • . Uma ._1 _ _ı_z ıllkQn ı .. : .. d 
• lla d -&.1-!k mıı, n Yl!16CPD& ~· e ya~ 

tir. Gelırken yo n a tcuu et· ı tıklarmdan dolayı tetüldlnfe bulun-
mek iıtedijinden seyahatini oto • muıtur . 
mobille yapmaktadır. Kendisini Fakat, Dolfuac taraftar olan bu 
kartılmıak üzere büyiik hazırlık • mitinglerde, &oayaliatlerle Nuiler be· 

)ar yapılıyor. Bugünlerde ~Gfet • =~er ~=:~u'::ı~n1:':: 
tiflik e~kanı da yavaı yavat ıel· bilıdirm . tir 

. .. l d b .. ra emıt · 
mektedır. Bu cum e en •! ~u· Görülilyo<" kt, A"IU•turyada, vuiyet 
ıavir Şükrü Bey de diin tehrimıze benli~ tam mlnaıUe ıUkan bubnuı de. 

gel~if\W. iildir ~ 

Huysuz eşek 5 yaşında yavruya çar;. 
parak yere devirdi sonra da ... 

Adana, 17 (Hususi) - Dün tehft· 
mizcle tuhaf bir vaka olnıutlur. Han 
Ku~bu mahallesinde oturan Davit, e19-
iine bir kısmı manifatura yükliyerek 
mahalle aralarmda aatmakla seçİnen 
bir yahudidir. 

Dün, Davit, eıeiile mahalle arala
rmd• dolaprlren yolda oynıyan bet ya
ıınd'l ve Mehmet oflu Mustafa adında 
bir yavruya çarpmıı. Çocı~, bu çarpıt 
ile yere yıkılmıt ve aksilik bu ya, o 
esnada Mustafanm bacafıncla donu da 
yokmut! 

Çocuk yıkılıp, entarisi de açrlmca 

Menemen bağlarında 
~ hastalık 

lz'mir~ 18 (Hususi) - Kemalpafa 
ve Menemen bailannda · Maymuncuk 
tabir edilen yeni &ir haıere zuhur et· 
mittir· Bu haıere yapralrlara huar 
vwmektedir ve seceleri de bai omcala
rının altmda vaktini seçirmektedir. 

Bütün bağ mevsiminde bilhassa ha· 
zirana kadar bunun Jıuaratmı defet
mek için ),ağlarda lcullanılacalr ıöz ta· 
§ilama ilacı içine oranyalı lcinç mablu· 
lü kanıtmnalc ve &u rnahliilü Milan 
ıcrpmek suretile mücadele yapılmıya 
baılanınıttır. 

Selçuk harabeler:i 
lıanir, 17 (Hususi) - Selçukta E· 

fu buüeleriain temizliii bqünlerde 
ikmal ecWec:ektir. . 

Aaariatikadan tamir ettirilmekte o. 
lan laabey camiinin de tamiratı bite
cektir. On gün sonra, cuma günü Ay
dm demiryolu kumpanyası tarafından 
A Yizo tr.i tahrik edilecek " a.-lc 
Efea fü•nıbelcıini, •orc~ıe l.a'bey ca-
miini ziyarete bir çok halk sidecektir. 

Kozpmar ve Belevinde Kral türbe
si namile anılan uanatilcaclan &inama 
tamir ettirilnwai Maarif V eklletince 
muvafık görilmüt " banan için müze 
müdürlüğüne tahüaat selmlttir. 

Müze müdürü Omer Selihattin B. 
&ir kaç güne kadar mahalline gidecek
tir. 

lzmir uanatilca hafriyabnda mey· 
nada çıkan (Kolon) ların restorasyo
nuna devam edilmektedir. 

lzmirde yaşayış endeksi 
lamir, 17 (Hasuıi) - Şehrimiz ti

caret odası tarafından mart ayı hayat 
pahalığı endeksi bazn'lannu;br. Bu: 
na göre üçü muhtelif yafta bet kitiden 
mürekkep orta halli bir ailenin, mÜaa· 
it hir ıurette ... hibneai için mart 
ayında mulıtaç olduiu para milıtan 
ıoz Un 30 karat oluQ hlpİt •• 
mittir. 
A~ Qft muraflar ta suretle he

SAf edilmİttİr• 
Bir~· rıda maddeleri i~ 30 Hra 

20 kunt. YJbma, aydmlatmm, t.nb
leme maddeleri için (yani .... kömfir, 
odun, tabun, ıu ve lain) 1110 kanat. 
giyecek •tJa ...... ya .. (.U.U.. ÇUDa• 

fır, pplca, ayakkal. ".., -~ Wr 
ayhk unortiamuu) 21 Un, .., ldrur 
18 ~ muhtelif aarflyat (aiaara, tü· 
tiiD, ..mı ,,...taJan. dolder, illç inal• 

r6n) 12 lira, ta.....,., ..,. Iİt'orta 
munlı • lirada-. 

1914 aenui martta aynı vaziyette 
&ir aile için albn para hesa&ile aylık 
masraf ihtiyacı 949 kuru§ idi. 

Mart 934 •Jlllcla bir albn lira n
aati olarak 902 kuruttur ... s~ mut 
ayında. 1914 martına nuaran hayat 
pabalıbiı on misli fazladır. 

Keşanda elektrik 
Edime, 18 (Hasusi) - Kepn be

lediye reisi Ahmet B. enellci sün ıeh· 
rimize ıelınit ve üç sün kalcbktan 
sonra bugün Ketana dönmüttiir• Ah
met B. burada kalcbiı müddetçe Kepn 
heledi1eaine ait itler üzerinde icap e
den zevatla sörüımüıtür. Ofrendiii· 
mise ıöre Ketan helei:liyeıi Kepnm .. 
lektrikle tenvir edilmeainl kararlaftlr
mıı ve bu iti üzerine almak lstiyen 

DaTidin muzip ve terbiyesiz ( l) ~I 
guya 111nlacak batka bir !ey but.so" 
mıt gibi; zavallı Mustafanm erke~ 
aletini yakalayıp ISD'DUff •• 

la.allı Mustafanm ferJadma ..ı
dan soldan koıuımuılar, it ıtoliae ; 
aetmit ve Davit, huysuz eteğile birJilı· 
te yakalanarak karakola ıetirilmittir• 

Bir taraftan dikkatsiz Davit ı.; 
kında kanuni takibata batlanırken, , 
i•r taraftan Mustafa da memleket bl" 
taneaine kalclmlarak tedavi altına abll' 
mıştır. 

Arabacı Y aıar1n 
muhakemesi 

lzmir, 18 (Hususi) - Bir müddl' 
ttYel Sülüklü ~yı civarında Fatma 1' 
nuuncla J,ir kadnu öldnrm.k ....... 
dile y~amaktan auçlu arabacı 11' 
§ann ajırcezada devam eden muhakf' 
meıi neticelenmiıtir. 

Y a§ann katlin tete1'büs derecetİ" 
de kalmasmdan dola)'! on sene ınal' 
detle afn' hapse konulmasına ... o iri' 
dar müddetle amme hmnetinclen ~ 
rumiyetin" karar vwilmiıtir. 

Fukaraya yemekhane 
Mersin, 16 (Hususi) - Eski ,; 

fahrikuı denmekle maruf harap Wll': 
nm Halkevi içtimai yardım ko.Ditl" 
tarafından fukara ve acueye ~ 
yemekhane haline ifrai eclilmeaine t" 
hir meclisince karar verilmiıtir. 

içtimai yardım komitesi burayı 1' 
tıracalr " enkazmdan istifade ed-' 
yeni tekilde bir yemekhane .,.par" 
caktır. 

w:-......:-...... __._.._._ ~/ 
heyetleri, belediye fukara yardım ~ 
aiaatı. Halbvi içtimai yardan k_., 
leri tahıiqtı ela hirlettirilecek ve ~ 
dmılar daha eaasb ve topla bir ....
de yapılacalrbr. 

Şehir tiyatrosu 
Balıkesir, 17 (Hususi) - la~ 

&elecliyeai Şehir tiyatrosu ( Darii~ 
dai) dün akf&D1 Şebi; sinemuınd•" 
kinci temailini vermiıtir. 

DarülMdai üçüncü temsilini lı' 
sün Yereeek ve yarın seyahatine l' 
vun •baek üzen Ealcitehin banket 1 

decektir. Darül&edayi Eski~ 
sonra sıraaile Ankara, Kayseri, S~ 
Samıun, Trabzon ve Zonguldaia f 
decek. oralarda temsiller verecektir• 

Denizli, (Hususi) - Denizli 
pishaneıindeki kanlı hadise hakJoll • 
intitar edea haberler yanlıtbr· fl'i 
Mele bir kiti öba6ı ve üç kiti 
aut clefilclir. Fakat iki kiti öhnill I 
üç kiti ,.,.alanmıttır. 

HMüeain tahJribtma mii~ 
mi maa.uü Rüıtü -~ denm e~ 
tedir. Katil ve c:arililer de ~ 
Şalün Oıman, Manutırb ~ 
Çineli Saadet, malrtuller de Çineli fi. 
mm, Davaunın Yurso köyündd 
clir. 

Kırkbınar panay~ 
Edirne, 18 (Huaaıi) - E İl'--~ 

methar Kırkpmar P&nayınnm ~ 
..... 1en1en daha canlı olmuı içbl ~ 
mrbldan clenm edilmektedir. 811 ati. 
allkadar olanlar dün ele -~ bit ~ 
lanb yaparak buı kararlar aJmq1ll ~ 
bu arada 9, 10 ve 11 m)'Js ~.J 
vam edecek 1'üyük pehlivan ~ f. 
ai idare etmek üzere. Müf~ ..:J 
rif, musiki muallimi Yekta, Lald'!; 
Tevfik Şazi, Bosnalröylü ıamail ~ 
na ve Nazmi Bey.zade ~I 
terden müteıekkil 1Nr hakem h 
çerek dafılmııtır. 



93enim ·· ·· .. -... qacuşum: 
b -----
QUsusi liseler maa-
rifimize muzırmıdır 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 

muhtaç bir vaziyettedir!er ! -de· 
~i.- Zaten, bir kaç senedenberi, 

unlar, m1arifteki alakadar ,ahsi
Yetlerin dikkatlerini celbetmiştir. 
Bundan iki ıene evvel, irfan haya
htnızda büyük mevki sahibi bulu· 
nan, halen de maarifimiz erkanın· 
~an olan bir zat, bize dedi ki: 
liuıusi teıebbüslerin resmi mek

~e~Iere yardımcı o!masına, önce • 
~rı, pek sevinmiıtik. Halbuki, 
Şınıdi, onlarm menfi bir rol oyna-
dtkl "'rı .. k .. . . B .. nı gorere muteessırız. u-
~un bir çaresine bakmalı ... ,, Bir 

aç ay sonra, yani 1932 senesi ka
~~~~aaniıincle, Nafi Aatuf Bey, 
kutun hususi lise müdürlerini An· 
araya çağırdı. Oradaki içtima • 

•tnıza, merhum doktor Reşit Ga • 
lip B . . H A l' ey rıyaset ettı. ususı ıse· 

~tin ıshh edilmesi, bun' arın sıkı 
lt talimatnameye tabi tutulması 

lrıevzuu bahsedildi. Lakin araya 
dil kurultayı ve sair hadiseler gir
diği için, mesele, talik o!undu. 

''M aarifimizin üniversite kıa-

dır İ§ hitmİ! değildir. Hususi 
'-'~ktepler hakkında, müfetti,ler 
de bir çok raporlar vermitlerdir . 
Otllar da, vaziyetten şikayet edi .. 
Yarlar. 

''Bugün, !ehrimizde, beş on bin 
ta.lehe okutan Türk hususi mekte· 
bi 'Vardır. Ekserisi hükumet lise-
le · h ı/ıne muadil tutluyor. F:ıkat, a• 
ıkatte değildirler. 
"A vrupada bir hususi mektebin 

tca· · ıaındeki sebep, onun, resmi 
~ekt?plere faik oluşudur. Onda 
l(endıne göre bir usul tatbik edilir. 

V;>-I .. ,..• J •• 'ftl' lt ·- •• ........ u ::.. numuntı çı ı· 

~yse, hu1Usl mektepte emsali 
ilrilaında böyle bir rol oynar!. 

''LI rıalbuki, bizde, hususi liseler, 
re1ll:ı •1 el ı ere tefevvuk etmek şöyle 
Ursun, onlara yaklaşm-ıktan bile 

'Uzaktırlar. 

''B una rağmen mevcudiyet, mu· 
"'affaı._ t .. t . l c·· ıuye gos erıyor ar. un 
:.eçtikçe üreyorlar. Her sene, bi· 
1' ll\ti Ve ikinci yoklamadan sonra , 
l e•llıi liaelerden hususilere, yüz· 
)erce talebe ,?ıkın ediyor. Bu sa· 
etle, hususi liselerden bazılarının 

)ed· . 
'• sekiz dokuz yüz talebesı 

~- J r. 

''8 ~.. unun ıebebi, diğer liselerde 
~lleceğini anhyan çocukların ora .. 

' hücum etmesidir. 

\>j ~,u hal, memlekette, tahsil se· 
}'eıini dü,ürüyor !. 
,,~ 

1. ~endi mektebimi ,diğer huıusi 
' ~~\~den ayrı görüyorum. isterim 

1
' hyot sıkı bir talimatname y.:ı-

r>ıJ,,.. l.I _ • • h . 1 nl \te •ı, qangi şeraıtı aız o a arın 

lle kadar sermaye ile mektep a
~;hilecekleri, ve bir mektebin 
du~teıi İçin ne gibi terait lazım ol .. 
ed·I~ telbit edilsin ve buna riayet 

t dıl> edilmedig"' i sıkı bir surette 
et)c'k 1 

\Pe tefti§ olunsun .. .. ,., 
""" arafinıizin üniversite kıs· 
•qtııd l A . 'l . 
'd " 1• 3hat yapılıyor. ynı 1 erı 
t •"1ırı Haelerde de kendini gös· 
'rıtı,,; · N't k' la' l ·Ilı pek isterim. ı e ım, 
•e er· hll 111 on iki snuf a çıkarılması 

da~ha.da ciddi bir adımdır. Bun• 
~•on b' t-.ı 'be .re.. tahadetname alan ır 
~e~ lltn bile, daha yukarı bir 
\., ehe o·ı- k . . . 'h ta· oı tut ı 0 •uae ıçm, ımtı :.ına 

~hı" l.l 1'laır mevzuu bahsedilece· 
bcs;l Urtıarnn. Temenni ederim ki, 

e ola . un ... 
P.f ı~ . . . . 

eıqe'bj nezd'k 
~ ~ 1 .. 

• • .. 

Beynelmilel ticaret odasına Türkiye-
nin de iştiriki kararlaştı 

Nemli zade Mitat, Hüsnü, Cemal, Galip Bahtiyar 
beylerden mürekkep bir türk milli komitesi seçilerek 

derhal faaliyete geçilmiştir 
Ankarada üçüncü Türk ticaret 1 de Mitat, Hüsnü, Cemal, Galip 1 odasına Avrupadaki memleketle-

~daları kongresi~.e ~e>:'elmilel B:ıhtiyar Beylerden mürekkep rin hepsi dahil olmuştur. 
tıcaret odasın:ı ıştırakımız karar· idare heyeti hükfunete müracaat Beynelmilel ticaret odaaı Türk 
]aşmış ve iktısat vekaleti bu hu· ederek (Beynelmilel ticaret odası milli komitesi memleketimizle 
susta faaliyet.le bulunmağa lstan- Türk milli komitesi) ismi altında diğer memleke;ler arasındaki iktı• 
bul ticaret odasını memur etmişti. bir cemiyet teşkili için müsaade is- sadi vaziyetin inki,af ı için ç:ılışı· 
Ticaret odasında seÇilen Nemli za- temişler ve bu müsaade verilmit lacaktır. 

Bir katil dört sene
ye mahkum oldu 

İki sene evvel Kadıköyüncle 
Yel değirmeninde bir cinayet ol· 
muf, Jiz Osman isminde birisi 
sarhoşlukla Am:.vut Hasanı kafa-
sına taş vurmak suretiyle öldür· 
müştü. Bu cinayetin muhakeme.. 
si dün ağır cezada neticelenmiş, 
af kanunundan istifade etmek su· 
retiyle dört sene altı ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Yunanlı basketbolcular 
Atinadan şehrimize gelecek 

olan Yunan üniversitesi basket· 
bol takımı paa:ıport işlerindeki 
bazı m~şkülat dolayısiyle bu ak
§am tehrimize gelemiyeceklerdir . . 

Yunanlılardan dün gelen tel
grafa nazaran bu hafta çar§amba 
günü 2elebileceklerdjr. Evvelce 
ilan edilen oyun tarihleri bu suret· 
le yeniden tesbit edilecektir. 

Tekaüt edildi 
lstanbul nafia sermühendisliği 

muhasibi Saip Bey 31 sene bila ... 
fasıl:ı hizmet ettiği için tekaüt e· 
dilmiştir. 

Tahkir mi? 
Mimar Fuat Bey isminde biri 

De'Vlet Şfu.:uı şahsiyeti maneviye
sini tahkir ıuçiyle maznun bulun • 
duğundan müd.deiumumilikçe hak 
k•nda. tahkikata bat anm1,tır. 

Seyyahlar 
İki gün evvel Letita ve Adran • 

tos gemileriyle ,ehrimize gelen 
seyyahlar dün gitmi§lerdir. 

Moskovadaki kongreler 
3 mayısta. Moskovada toplana· 

cak olan ro- ı· k · ... a ızma ongresıne 

Akıl Muhtar Beyin reisliği .:ıltın· 
da bir heyet Moskovaya gidecek .. 
tir. Ayni heyet 1 mayıata gene 
Moskovada toplanacak Salibiah· 
mer kongresine de İftirClk edecek· 
tir. 

Httlltt1nın'"nın11111111ınııı1111111111111Mıı11111ıuıııı111nı111111111nu191nııunııımuıııum ınııı" 

~ususi mektepleri toptan yekUn 
ıthanı etmesi caiz olmadığına 
F eyziati misali kafi bir iabattı. 
Yatakhanelerinden laboratuvar .. 
larına. ve bahçelerine kıdar, bu 
hususi mektep, elbette, bizim oku· 
duğuınuz zamanld Galatasaray· 
dan aşağı değil, üstündü. 

Hıfzı Tevfik Bey, müteakip tet· 
kikatnna. zemin olmak üzere, bana 
bir Ç,Ok malum:ıt verdi. Şehrimiz .. 
deki bütün hususi lise' eri birer bi
rer gezdim ve çok acı hakikatler
le kar,ılaftım· Bunlar, birer 
birer yazacağım .• 

olduğundan komite derhal faali-

yete başlamıştır. Yusuf Razi 
tık iş olarak Türkiyedeki bütün 

bey 
tavzih tic:ıret odaları ile, borsalara ve meselesini 

iktısadi müesseselere müracaat 
edilmiştir. Bu müesseseler cemi
yetin faal azası olacaktır. 

Bundan başka müesseselerle 
hususi firma1ar da cemiyete ferdi 
aza olarak dahil ol:ıbileceklerdir. 

Milli komite beynelmilel ticaret 
odasının Paristeki merkezine mü· 
racaat ederek Türk milli komite
sinin de teşkil edildiğini bildirmİ§• 
tir. 

Dün Paristeki merkezden ge· 
len bir mektupta teşekkülden do· 
layı te~kkür edilmekte ve çalışma 
tarzları hakkınd!l malumat veril· 
mektedir. 

Öğrendiğimize göre beynelmi· 
lel ticaret odaıına memleketimiz· 
den başka Poı·tekiz ve Bulgaristan 
da ittirak etmemişlerdi. Memle· 
ketimizin ıştirakinden sonra Por
tekiz ve Bulgaristandaki ticaret o
daları da milli komitelerini seç· 
mişlerdir. 

Bu suretle beynelmilel tİc3ret 

75 lira utjtu 

Cibalide oturan Hüseyin Hüsnü 
Efendi kendisinin kadutro me • 
muru olduğunu söyliyerek Şayan 

Hanım isminde birisinin oğlunu 
Edimeden lstanbula naklettirei:e· 
ğini vadetm.İf, bu suretle Şayan 
Hanımdan 60 lira almı~tır .. Bun
dan bll!ka Ayfe Hanunı da odac.ı 
yazdır:ıcağmı ıöyliyerek 15 lira 
aldığından yakalanınıttır. 

Tramvay lljarpta 
Edirnekapıdan Sirkeciye gel • 

mekte olan vatman Kemalin kul· 
bndığı tramvay Şehzadebaşında 
Ömer isminde bir çocuğa çarpmıf, 
yaralamıştır. 

Esrarcllar yakalandı 

Taksimde Valde çeşmesi soka· 
ğında Eyüplü Mustafamn kahve
sinde araştırma yapılmış 170 gram 
esrar bulunmuş, Mustafa, Halit, 
Sait, Şinasi, Hristo,Kenan yakalan 
mı§tır. 

Yüksek mühendiı mektebi mü· 
derrislerinden Yuıuf Razi Beyin 
bir talebeyi sınıfta bıraktığından 
dolayı vazifesine nihayet verildiği 
yazılmıftr. Mühendiı mektebi mü· 
dürlüğünden gönderilen bir mek· 
tupta :r;nesele şu ,ekilde izah edil
mektedir: 
"Yuıuf Razi Bey Ankaraya gi

derek Nafia Vekaleti dairelerine 
müracaatla Amerika müıtahzera
tından (Everaal) m3ddesinin satı· 
cı11 ve komiıyoncuıu olarak do • 
}aşması ve vekalet makamına da 
müracaat ebnesi müderrislik vazi· 
fesiyle kabili telif görüle:ımediğin· 
den işine nihayet verilmiftir.,, 

Telef on paraları 

Telefon şirketi tarafından faz. 
la alınıp iade edilecek paraların 

aboneler tarafından teberruu için 
dağıtılan mektupların büyük bir 
kısmı doldurulup belediyeye iade 
edilmiştir. 

Iraklı misafir 
Geçenlerde şehrimize gelen 

Irak kralmın hassa nazırı Ahmet 
Fehmi Bey dün lraka dönmüştür. 
Haasa nazırı bunda kral için bazı 
ıpor vesaiti ve Bağdat sarayı için 
eşya almıştır. 

Damızlık boğalar 
Vilayet namına damızlık boğa 

satın almak üzere Bulgaristana 
gitmit olan viliyet bayt:ır müdürü 
Etem beyle Ziraat V eki.leti zeo
tekni tubesi müdürü Nazım Bey 
dün latanbula dönmütlerdir. 

Bu heyet Pilevneden 30 boğa al
mıt ve bu boğalar gelmittir. 

inhisarlar müdürü 
1nhinr1ar umum müdürü Hüs· 

nü Bey iki gündenberi Ankarada· 
dır. Hüsnü Bey, gümrük ve inhi· 

n 

sarlar vekaletine mütehassısların 
faaliyeti hakkında izahat vermek· 
tedir. inhisarlar ve yapılacak ısla
h:ıtın tatbıki etrafında görüşmek 
üzere mütehassıslar da Ankaraya 
gibnif Ierdir. 

RUtvet veriyordu Kaçak eşyalar 
Seyyar portakalcı Hüseyin inhisarlar lıtanbul baş müdür .. 

2463 numaralı zabıtai belediye Iüğü takip memurbrı 12 günde 
memunına bir lira rüşvet vermek tu kaçak eıyayı müsadere etmiş • 
İstemiş, yakalanmıştır. lerdir. 4821 paket köylü sigarası, 

Kamyondan düştü 170 paket uker siıaruı, 53750 

SüleYmaniyede Darülhadis med kilo tarap, 285 aram rakı, 600 
resesinde oturan ham'.ll Şemsetti· gram Yunan konyağı .. 
nin oğlu 11 ya,ında Raımazan, Tütün murahhasları 
3822 numaralı tuğla kamyonunun Ankarada toplanan tütün kon· 
arkasına asılmı§ ,bir aralık yere gresine tehrimizden ittirak eden 
düşerek muhtelif yerlerinden ya .. , murahhaılardan bir kısmı dün 
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~fZiimte -------
Hangisi doğru 

Bir müddetten beri bir köşeye 

bırakılmış olan ekmek meselesi, 
son günlerde Cümhuriy'!t başmu·· 

harriri Nadi Bey tarafından tekrar 
canlandırıldı. Idükfunetin ekmek 
veya un üzerine vergi koyması 

hakkında yapılan teklifler buna 
vesile oldu. 

Ekmek meselesi bundan iki se
ne evvel de uzunca münakaplara 
sebebiyet vermiş ve o aırada HA
BER noktai nazanndaki isabeti 
ka.t'i ve vazıh delillerle göstermi!· 
ti. Bugün bu meselenin tekrar 
mevzuu bahsedilmesi karşısında 

bazı noktaları işareti fay dalı bulu
yorum. 

Deniliyor ki: Köylünün sattığı 
buğdaydan aldığı bedel zaruri ih
tiyaçlarını temine ki.fi değildir. 

Köylü aç sefil kalıyor, buna bir ça· 
re bulmak köylüyü geçirdiği acık
lı buhrandan kurtarmak lazımdır. 

Bu noktada biz de makale sa -
hibi ile tamamen hemfikiriz. An· 
cak köylünün hava.yicini temine. 
debilmesi için tutulacak yol nedir? 
Bir defa köylünün havayicini na
zarı dikkate alalını. Başlarında 
şeker, tuz, kibrit ve melbu.atı bu
luruz. 

Şimdi köylünün terfihi için ek
meğin fiyatını iki misline çıkar
mak mı lazımdır. Yokaa zaruri 
havayicin fiyatını indirmek mi? 
Mesele buradadır. Bir defa buid•· 
yın fiyatını yükseltmek vaktiJe de 
itaretlemiş oldufumus gibi kö>:lü· 
den ziyaıde mutaYa .. rtların lehıne 
olur. Köylünün fiyat yükselmesin· 
den hakkile istifade etmesi için 
hükumei. · n alım satıma köylü le
hine m·. :-.haleai lazımdır. O mü· 
dahaleyi Ziraat Bankasınca huğ· 
day satın alınması suretile hüku
met yapnuı oluyor. Daha viai bir 
mikyasta bir müdahalenin imkan· 
sızhğı aşikardır. Köylü malını her 
ne pahasına olursa olsun süratle 
elden çıkarmak ister. Mutavassıt 
bu malı şimdiki bedelle belki cüz'i 
bir farkla alır ve iki misline sabna. 
ğa muvaffak olursa bundan köylü 
ne kar eder? 

Eğer biz muhakemeyi böyle 
tersine yürüteceğimize köylünün 
zaruri ihtiyaçlarını kendisine ucu· 
za teınin etmek yolunu tutsak da
ha doğru olur zannediyorum. Bu 
ihtiyaçlardan melbusat meselesi 
Sumer Bankın son teıebbüsü ile az 
çok halledilmiş bulunuyor. · Kibrit 
fiyatlarında yapılan yirmi otuz pa 
ra tenezzül de memnuniyetle kay
dolunmağa değer. ı, şeker ve tuza 
kalıyor demektir. 

Elde bulunan rakamlara göre 
şekerin kilosunun maliyet fiyatı 

yirmi sekiz kuruş olduğu halde 
köylüye kırk iki, kırk beş kuruşa 

satılıyor. Eğer şeker müstahıilleri 
yüzde yetmiş beş ila seksen kare· 
deceklerine karlarını makul bir 
miktara indirecek olurlarsa köylü· 
nün ıeker kilosunu otuz iki otuz 
üç kuruşa alması mümkün olur. 
Bu suretle ,eker meselesi de hal
ledilmiş olur. Tuz da şekerin vazi· 
yetinde bulunuyor. 

Ekmeği şehirlinin on iki kuruşa 
yemesi köylüye bir fayda temin et• 
mez. İş köylünün muhtaç olduğu 
maddelerin fiyatlarındaki fazla • 
lığı gidermektir. Piyasada huğda· 
yın fiyatını yükselteceğimize diğer 
havayicin fiyatını tayinde bufday 
fiyatını nazım kılalmı. Daha maıı
tıki hareket etmiş oluruz. 



4 HABER - Akşam Postası 

(h~kı::;!~ı Gelin hanım 1 F!~~a en1!!!!~~~~..'!~~ 
\ _____ _.._ ______________________ .I dereceklerin yazılan; burada netredİ· 

Bu sırrı içimde bugüne kadar 1 Bu sözleri söyledikten sonra, 
sakladım, hannncığrm ... Fakat ar· yolladı. 
tık büyük küçük bey de öldü ... bir dükkanını sattı. Torununu he
Küçük küçük bey gelin hamını men ertesi sabah Avrupaya tahsile 
bırakıp gitti ... Onun için gelin ha· Fakat, öyle hayıflandı, öyle ha
nımın ne şırf mtı şey olduğunu söy yıflandı ki, gün geçtikçe sarardı 

liyeyim ... Bunu gazetelere yazın... soldu. Gelinini görmemek için oda 
Dünya alem de öğrensin varsın. .. dan dışarı çıkmıyordu. 

Allah rahmet eylesin, yattığı 

yer güllük gülüstanlık olsun, bizim 
büyük Hanımefendi, ne iyi bir ka
dındı ... Nur içinde uyusun... işte 

onun ölümüne sebep, gelin hanım· 
dır ... 

Biliyorsunuz ki, iki eveladı var· 
dı ... Birisi, merhum küçük hanım • 
cağız ... lnce hastalıktan yirmisin· 
de yuvarlandı gitti... Dünyasına 

doyamadan öldü... Bize üç yaşın· 
da oğlunu bıraktr ... Konağımızda, 
bu küçüle küçük beye, hiç anne
sizlik hissettirmemeğe uğraştık. 
Böylelikle, on yedisine kadar eriş
ti ... Sarı bıyıklı, mavi gözlü pek 
güzel bir oğlan oldu... Ah, keşke 
yüzü gibi ahlakı da güzel olsay
dı ... Öyle gibi dururdu ... Meğerse 
değilmiş ... İçin için fena im;ş ... 

Büyük hanmıef endimizin öbür 
evladı da, büyük küçük beydi ... 
Ablası öldüğü vakit on beşinde 
V'\rdı. Yirmi beşine geldiği vakit 
evlendi ... 

Böylelikle, -o yılan gelin hanını, 
evimizin eşiğinden içeri kırılasıca 
ayağını attı. 

Güzel olsa bari ... Yok efendim, 
ne münasebet? ... Yeşil gözler, gür 
kirpikler, lepiska saçlar, incecik 
bir vücut, uzunca bir boy ... Hula
sa, hiç güzel değil... Erkekler ne
sini beğenirler, bilmem ... 

;. L 

Büyük küçük bey, kansına ba-
yılıyor, ayılıyordu ... Gelin hanını 
da, ondan başka, hiç kimseye bak
mıyor gibi duruyordu. 

Ne zaman namussuzluk eden 
kadınlardan bahsedilse, o da, he -
pimiz gibi, yakasını ısınr: 

_ Tü, tü, tü, tü !. .. Allah esirge· 
ye ... -derdi. 

Fak.at, ah alçak karı, ah namus 
suz fahişe ... Ne yapmış, biliyor 
musunuz, hanuncığım? Meğerse, 

bizim cahil küçük küçük beyin 
aklını çelmiş ... Gönlünü kapmış ... 

Bir gün, efendiceğiziıne söyli
yeyim, büyük hanımefendi önde, 
bu arkada, küçük küçük beyin evi
ne girdik ki, ne görelim? ... 

Yatakta iki kişi ... 
Biri erkek biri dişi ... 

Zaten hastalanmıştı. Yataklara 
serilmişti ... 

Tam kırk saydım. 
Kırk birinci gün, öldü ... 

O namussuz, cibilliyetsiz kadın, 
dağ parçası gibi hanıınefendimi
zin kanma girdi ... 

Dahası da var, dahası da var ... 
Yün:kler acısı hikaye bitmedi. 

Geçen gün gazetelerde oku • 
muşsunuzdur. Bizim büyük küçük 
bey, kalpten öldü, gitti ... 

Sebebini biliyor musunuz? Kü
çüle küçük bey, Avrupada tahsili· 
ni bitirip döndü. Tabii, dayıaıdır, 

büyük küçük bey, onu, evine aldı. 
Öteki meseleden haberi yok .. Ben, 
sır küpü gibi, bildiğimi içimde 
sakladım. Dışarı sızdırmadım .. Ne 
me lazım? Hanımcığıma söz ver· 
miştim ... Yemin etmittim ... Sonra, 
yarın ahrette beş parmağı yakama: 
yapışır ... 

Hulasa, efendim, bir glln, bü
yük küçük bey, eve, vaktinden ev
vel döndü. Bir şey mi unutmuş, ne 
ol mu~?... Doğruca yatak odasına 
çıktı ve orada, karısı ile yeğenini 
annesinin yakaladığı gibi yakala· 
dı .... 

Namusuna yediremedi ... Yerle· 
re yuvarlandı .• Mosmor kesildi ... 
Ağzından salyalar bıraka bıraka, 

teprene teprene öldü ... 
Üç gündenberi, gelin hanım, 

bizim 'küçük küçük beye: 

- lUe beni al. .. ·diye balta olu-
yor. 

Fakat ooh! 
Oh. 

...... _. 

Oooooh ! Oooooh ~ 
Küçük küçüle bey aşifte ile eğ· 

lendi, eğlendi ... Fakat, almak me
selesile karşılaşınca ona dirseğini 
çevirdi ... Evden pılısmr pırtısını 

toplayınca yallah ... 
Artık, pis kadınla ailenin hiç a· 

lakası kalmadı ... Şunun ne a:hlak
sız şey olduğunu Allah rızası için 
gazetenizde yazın da el aleme re• 
zil kepaze olsun, e mi Hatice Sü
ı·eyya hanımcığım? .. 

(Hatice Süreyya) 
nıuıuınnııınun11 1ı11mm11anıtt11ııuwıt11111twıu1•11t1ıUtJ1111111111lUHWU11111uwııınunıı• 

M. Yevtiç 

lecektir. Y almz bu fıkralann uzun ol-
maması, seçme olma11 ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

229 - Yoktur ilacı 
Adamın biri mühür kazdırmak 

için mühürcüye gider. Mühürcü 
adın nedir diye sorar: Adam: 

- (Gavur Hacı) der. 
- Ayol bu nasıl isim hem ga-

vur hem de hacı olur mu diye tek· 
rarlayınca: 

- Canım sen oraları karıştırma 
benim söylediğim gibi yaz ver. 
der. Mühürcü de (delidir yoktur 
ilacı (abdühu) gavur hacı) diye 
yazarak mü hürü verir. 

230 - Delik kaldı 
Muallim hesap dersinde tale· 

beden birine dörtten dört çıkarsa 
ne kalır diye sorar, talebe susar. 
Muallim: 

- Oğlum ne susuyorsun ce
vap versene farz et ki cebinden 
dört onluk düşürdün bu halde ce
binde ne kaldı?,, diye ısrar edin
ce çocuk: 

- Onluklarm düştüğü delik 
kaldı,, der. 

231 - Koklarsın 
Zenginlerden birinin (Anber) 

isminde bir ağası varmış. Bir gün 
ağayı görmek üzere konağa biri 
gelmit ağanın nerede olduğunu 
kapıcıya sormuş ağa ile araları a
çık olan kapıcı gelen adamla alay 
için buyurun yukan oda kapıları
nın anahtar deliklerini koklarsı· 

nız, Anber Ağanın odasını bulur
sunuz demiş. 

232 - Bir günde 
Sarhoşun biri rüyasında bir şa

rap bombasına düşmüş çıkmağa 

uiraımı1, çıkamayınca aman Al-
1ahım beni kurtarın diye feryada 
başla.ınıf. feryat üzerine uyanan 
karısı efendi ne oluyorsun. diye 
sorunca, sorma canım ('bana on 
beş günde içeceğim şarabı) bir 
gecede içirmek istediler. demiştir. 

Hariciye tayinleri 
Ankara, 19 (A.A.) - Londra 

Büyük elçiliği müsteıarlığma i · 
kinci daireden Sedat Zeki, Madrid 
elçiliği müsteşarlığına Sofya müs· 
teşarı Süleyman Saip, Sofya elçili
ği katipliğine Madrit ikinci katibi 
Kemal Neja.t, Selanik konsolosiu -
ğu Kançılalığma şifre şubesinden 

Arif Emin Beylerin tayinleri, Lon
dra büyük elçiliği müsteşarı Nuret 
tin Ferruh Beyin merıkeze nakli ve 
Berlin üçüncü katibi lsmail Uşaki 
Beyin de vekalet emrine alınması 

Küçük küçük beyle, gelin ha
nım, sarmaş dolaş olmuşlar, yatı
yorlar ... 

ali tasdika iktira.n eylemiştir. 
Cümhurreisi Hz. Yugos- .:::::::::: ..................... :::::.m·-·=·==~ 
lav hariciye nazırın.ı jl Gidilebilecek . p Vallahi, biHihi, tallahi ... lki gö

züın çıksın, nimet hakkı için eğer 
hilaf ediyorsam ... 

Beraber yatıyorlar ... 
Büyük hanımefendinin kapıyı 

açmasile kapaması bir oldu. 

Çankayada kabul ettz tJ • e 
Ankara, 19 (Hususi) - Yugos· l eglenCe yerleri § 

lavya Hariciye nazırı M. Y evtiç SİNEMALAR : Y 
Hazretleri §erefine Başvekil ismet Si 

iPEK: Hulya peşinde fi 
Paşa Hazretleri tarafından ·bugün MELEK: Ben bir melek değilim. H 
saat 13 te Anadolu klübünde bir ALHAMRA: ı<.:arım beni aldatırsa .. :: .. Eşiğin önünde, geriye öne doğ

ru bir iki kere sendeledi ... Ve ca· ziyafet verilmiştir. 
r SARAY: Kocasız kadınlar. Sahne-:j 

de: Edvardo Bianko .i; 
mm kurban olsun o kocaman vü- Bu akşam Yugoslavyanın An· 
cudu ile, şrakkadak düşüp bayıl- kara elçisi M. Muroslav Yankoviç 
dr. tarafından M. Y evtiç şerefine bir 

Hemen su ... Çiçek suyu ... Kal· 
dırıp, yatağına götürdüm ... 

Yarım saat sonra, gözlerini aç-
tı ... 

ziyafet verilmiştir. 
Ziyafeti bir süvare takip etmiş-

tir. 

SUMER: Nil Haydutları Dünyayı f: 
dolaşan şarkı i" 

TURK: Altın arıyan kızlar 

1 ASRI: Evlenecek kızlar 
1 ŞIK: Kadın ve kumar. Kara yılan. f 
1 ŞRK: Çingene kızı 
i ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 

20 rlisan 1934 --
Nakıl ve tercllme hakkı mahfuzdur 

Yazan: M. Gayur 

-29-

Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
78 + 18 = 80 + 16 yani 78 gram ok
silit tatından 16 gram yahut (16 gram 
bir molekül gram olduğundan) 11,2 
titre okı.ijen elde edilir. 

Muhtaç olduğumuz oksijen mikta
rını ne kadar oksilitle kuJlanacağ1mızı 
da bi rtek nisbetle bulabiliriz. 

Diğer bir misal: Hamizi klormiı = 
asid kloridrik çinko üzerine dökülürse 
bir taraCtan kloru çinkon diğer taraf
tan idrojen çıkar, düsturu: 

2 H Cl + Zn = Zn Cl2 + H~ 
"Çinko iki kıymetli olduğundan ve 

hanıizde bir tek idrojen olduğundan 

iki z:erre hamiz elmıya mecbunız.,. 
Şimdi adedi kıymetleri yerine kor

sak gfüür-üz ki 73 gram asid kloridrik
le 65 gram çinkodan 2 gram yahut 22,4 
litre idroj~n çıkıyor. 

H.itlrolit denilen Ca H 2 "idrojenli 
kalsyom., un üzerine su dökersek bir 
taraf tan idrat dö kalııyom diğer taraf
tan 2 ZP.rre idrojen çıkar. Yani: 

Ca H 2 +ı H 2 O = Ca (O H) 2 + 
2 H2 olduğuna göre 40 gram Hidrolit· 
ten 4 gram veya 22,4 = 44,8 litre idro· 
jen elde edilir. Şimdiki §U kadar litre 
eder vezni elde etmek için ne kadar 
Hidrolit lazondır ıuali de adi bir nİs· 
betle hallolunur • 

Şibih madenler ve 
mürekkepleri 

ldrojen 
Atom vezni: 1 Rümuzu: H 

Hali tabüıi: ldrojen suyun terki· 
binde yüzde on bir nisbetinde bulunur. 
Hayvanat ve nebaatın terkibinde kar
bon, oksfjen, azotla birleşik olarak bu
lunur. Hamiz = asidlerin terkibinde 
de vardır. 

istihsali: Sudan elde edilir. Bir bar
dağa ıu konur, bardağın albndan eleJc.. 
trik pilinin müıbet ve mentisi ıç.ine ge
çirilmitttir. Su elektriği nakil olmadı
ğından nakıl kılmak için içine biraz 
sut mahlulü veya zeçyağı konur. Son
ra pillere cereyan verilir. Telin ild U· 

cuna da tutulan mihberlerde gaz top• 
)andığı görülür. Toplanan gazlardan 
biri idrojen diğeri oksijendir. 

Kimyahanelerde çinko üzerine a· 
sid kloridrik dökülerek idrojen elde 
edilir. Düsturu !Udur: 

2 H Cl + Zn = Zn CP + 2 H 

Fakat idrojen istihsali için hidrolit 
denilen sincabi renkte sulp cisim Ü• 

zerine su dökülür. Hidrolit maiyeti 
karbondur. Düsturu Ca H 2 dir. ldrojen 
atağıdaki düsturla hidrolit'ten çıkar: 

Ca H 2 + H 2 O = Ca (O H) ..ı.. 2 H 2 

Hikemi haııııaları: Idrojen mevcut 
gazlar arasında hararet ve elektriği en 
ziyade nakleden gazdır. Suda pek az 
erir. Saf olduğu zaman renksiz, ko
kusuz, lezzetsizdir. Saf idrojen elek· 
trikle tahlil suretile elde edilir. ldrojen 
- 241 dereceden atağıda mayi haline 
gelir. Mayi idrojen renksizdir. ldro
jen aynı derecei hararet ve tazyikte 
olan havadan on dört defa hafiftir. 
Onun için idrojen do)u cam fanos "mih 
ber,, in ağzı a§ağı tutulursa gaz içinde 
kalır. 

Idrojen hafifliğinden dolayı balon 
doldurmasında kullanılır. Balonları 
doldurmakta havagazından daha iyj. 
dir. Fakat havagazı hem daha kolay 
tedarik edilir, hem balonun mesama· 
tından kolay kolay kaçmaz. ''Havagazı 
havadan Üç defa hafiftir.,, 

Kimyevi hassaları: ldrojen, oksi
lutu içine bir tule tutulursa infiliıki.ı 
lutu içine bir me§ale tutulursa infilakla 
yanarlar ve su hasıl olur. Hava tema
sında idrojen donuk bir şule ile ya· 
nar ve gene su haaıl olur. ldrojen ya-
narken ziyade miktarda hararet neşre• 

! irca hassası: ldrojen, içinde oksİ: 
jen olan mürekkep cisimlerin okıijen1 

ile birle!erek su hasıl eder ve madeıı 
serbest kalır. Buna irca denir. Bunu ya 
pan cisimler mürcidir. 

istimali: ldrojen balonlan dordur
makta ve sanayide fazla hararet vereı:t 
hamlaç aletlerinde kullanılır. Labora· 
tuvarlarda mürci diye istimal olunur• 

Oksijen 
Atom vezni: 16 Rümuzu: O 
Hali tabiisi: T abiatte en çok görii• 

len bir cisimdir. Havada azotla mab• 
luttur. Havanın beşte birini te§kil 
eder. Suda idrojenle beraberdir. Su· 
yun dokuzda sekizini te§kil eder. IOo· 
rat dö potas, oksilit gibi mürekkep ci· 
simlerin terkibinde de vardır. 

istihsali: Oksilit almr. Bu cisİ.111 

maden kutularda rutubetten muhafa• 
za edilmelidiı:. Oksilit üzerine su dö· 
külünce oksijen bir mihberde toplanır· 
Düsturu: 

Na2 0 2 + H 2 = 2 Na O H + O 
Oksijeni klorat dö potastan istihsal 

için mürekkep ciımi ısıtmak lazımdır· 
Ancak klorat dö potas 400 derecede içİ11 
deki oksijeni bıraktığı halde eğer içine 
Bioksid dö Manganez konursa 200 de• 
recede inhilal eder. Böylece kimyev-i 
teamülü tesri eden cisimlere Katalizör 
derler. 

Klorat dö potastan oksijen istihsali 
düııturu ıudur: 

K cı 0 3 -= 3 o + K cı 
En saf oksijen suyun elektrikle talı· 

)ili suretinde elde edilir. 
Hikemi hassaları: Oksijen renksiıt 

kokusuz, lezzetsiz bir gazdır. Havadan 
az ağırdır bir litı-e oksijen adi §eraitU1 

1,4 gram gelir. Suda pek az erir. Bit 
litre su da ancak bir kaç santimetre 
mikabı oksijen inhilal eder. - 118 de
ret-.eden asai•d.._ __ .; lıualin• ......ı;. .. 
Mayi oksijen koyu mavi renktedir. 

Kimyevi hassaları: Teneffüs ve ih' 
tiraka elverişli bir cisimdir. Onsuz te
neffüs edilemez. Oksijen içinde tenef• 
füs havadakinden daha şiddetlidir. Ih• 
tirak yani "yanı§,, ta öyledir. 

Oksijen basit cisimlerin çoğu ile 
doğrudan doğruya yahut bilvasıta bit• 
leşir. Basit cisimlerin oksijenle bir 
leşmeıine Tahammüz = Oksidasyofl 
ve husule gelen cisimlere Oksid :;:; 
Hüınuz denir. Suda bir oksiddir. 

Şurada işaret edelim ki iki nevi ib• 
tirak vardır. Biri şedit ihtirakbr. O• 
dun, kömür vesairenin yanması gibİr 
diğeri bati ihtira'ktır. Demirin yava~ 
yavaş paslanması, nefesle alınan oksi 
jenin vücuttaki muhtelif mevaddı yak 
ması gibi .. Nefesle olan ihtiraktan hU 
sule gelen hararet insanın vücudund 
36,5 tur. 

istimali: Oksijen içinde yanan bıt 
va gazı hava içinde yanan hava gazı11 
dan daha şiddetli ihtirak eder. Bundat1 
istifade ediJerek çelik ve platin made11 
leri eritecek hamlaçlar yapıbr. 

Hamlacın solgun şulesine erimiye 
bir cisim mesela kireç konursa, kir 
hararetin şiddetinden teşebbühe gel 
rek şiddetli bir ziya çıkarır. Bu ziyai 
drümond ziyası denir ve projeksiyoJ1 
larla sinemalarda kullanılır. 

Oksijen elektrik şerarelerine J1111 

ruz kalırsa O· halini alır. Buna Oı0 

denir. Ozon, oksijenin bütün hassıı 
larını daha şiddetle haiz olan bir g&t 

dır. Ozonlu oksijen kuvvetli bir J11~ 
hammiz "Humuz yapıcı,. ve kuvv-et 
bir bakterisit "mikrop öldürücü,, diİ' 
Pis sulan takim ve hastahaneleri t 

mizlemek için kullanılır. 

Sanayide oksijen hava veya sud. 
istihsal olunur. Oksijenin havadan 11 

tihıali için hava soğuk ve tazyikle Jf1t' 
yi haline getirilir. Sonra bati tebahbaı 
ra bırakılır - 194 te azot tayaran ede 

- Bizden başka kimse görmedi 
ya? ... ·diye sordu. 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisi· 
cümhur Hazretleri bugün saat 17 
de Çankaya köşkünde Yugoslavya 
Hariciye nazırı M. Y evtiç Cenap -
larıru kabul buyurmuşlardır. 

İ HiLAL: Beyaz rahibe 
fİ ALEMDAR: Fedailer alayı il YILDIZ: Şeytan kardeş 

• der, bundan istifade ederek platin gibi 
güç eriyen madenleri idrojen yakarak 

k .. k tcJ&ı ve o ııJen pek az azotla karışı 0 '1' 
ğu halde elde edilir. Suyun cJektrıd 
le tahlili suretiyle de bol oksijen el 
edilir. 

- Görmedi, hanımefendici -
~ · 
gım ... 

- Öyleyse, aman kızım, bir 
yere sızmasın ... Namusuna ema -
net ... Dü§Ün: 0.2lumun vaziyeti ne 
ı;)Iur? ... 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyin de hazır bulunduğu bu mü· 
lakat bir buçuk &aat kadar devam 
etmiştir. 

ı. 
I! MILLir Macar Marşx 
ı: ~ 

H kEMAL BEY': .Gece hakimi 
r :5 FERAH: Volga kın 1 TAN: (Şişlide) 'fali kuşu 
• - ~;::=::::n:::::-••n• 81Ha••••••••••••a .. aaaaa .. • ••ll•ı 

eritirler. 

Idrojen bütün şibih madenlerle 
doğrudan doğruya yahut bilvasıta bir• 
leşir. Bir takım mürekkep cisimler 
husule getirir. Madenlerle birletmez. 
Birle!se de sebatsız mürekkepler bu· 
ıule gelir. 

Oksijen ticarette ~elikten 
mul ve dayanıklı bombalarda tOO • 1 

t .k. . . k k plltı azyJ ı nesımı tahtında olara a 
mıı bir halde sablır . 

(Devamı var) 
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HABER - Akşam Postası 5 

Holivutta artist çocuklarının 
yaşayışı nasıldır? 

Sinema şehrinde qeni birde kilise 
ljapılzqor, evlenmek için qer qer 
dolaşmaktan kurtulacak/armış 

ı 

}';ı Son zamanlarda, makiyaj birliği ile yüzl~ri hep birbirine benzemiyc başlı· 
"c n :ı:ti:ıtler araSinda bu kimdir, dersiniz? İşte, kaşları hepsininki kadar ince 

daıre • ı · · · ı ·· vı . şte ayni pozlardan biri. Aynı gu uş ... 
ll'ıak Altına ismini yazmamış olsak, bunun Cin Harlo olduğunu bulup çıkar .. 

Pek güçtür ... · 

di ;:~nin. çev!rmektc olduğu "Ke· f d~ş~ez: ~erilfan o~ôuauıiaa es· 
lulle ç.~~ı,, fılmindeki, çocuk ro· ık.ı bır ~abıt o~_an.~~-bı~ çok ha~ 
~İlli' luınin kendi çocuğu seçildi- fılmlerınde gordugumuz bu deh· 

l'a.ınııştık. Fakat şimdi bir kanlı; karısıyle birlikte çocukları· 
ltıeıeJe çrkt F"I . h nı hiç dövmemeğe karar vermiş· 
~ıtJı ı. ı mın mevzuunu a- .. .. l . }'an ınuh · b v 

1 
ler. Duşunce erı şudur: ~ 

t1 .., arrır, u çocugun a • "B' k"" .. k . "b 
, .. ,,a_~tnda olm ,. •v• • ız uçu yaştan ~tı aren, o· 

0Ylij,,0 rd HaM lazım geldıgını nun, idarecisi degıv·ı, dostu olduğu· 
\ ,, u albUk' k" ··k "L··· 
~lt ii · 1 uçu uı,, muz hissini bırakmağa çalışaca· 

tetedd" ç Yaşındadır. BöyJece bir ğız ... ,, 
ut devresi geçiyor .• 

r imtihan 
l\r, ~~at film ticaretile uğra~an-
t·ı dhas L"" · 1 d' ... l! biri· sa umm. <en ı çocugu 
'İtı· ıltte ayni filmde eörünme· 

it} f . 
l>~ı_ • azla alaka uyandıracağını 
• it il>' 1-
~lih 1 ıoildikleri için çocuğu bir 
~~ ~ ediyorlar Netice fevkali· "a ao~ı ~a§ındaki çocuk icap eden 
-"tı ~.1 bülbül gibi söyliyebiliyor. 

eıb· 1A 

lltı'b 1 de çalışkan. Pek a a oy -
.T(lt 

l'oJG h, Söz dinliyor. Binaenaleyh 
l~tttı ı.ı suretle ona vernıeği karar· 

~Otlar. 

l ··· Eski bir aktör 
l'~ .. l liıtıin cocug"'u küçükten beri 
~er ~ ' 

ki)ltıi t.e ltıetrelik filme zaten çe-
~eh}tır. lüi ibütün hayatınca, en 
.ı ~ı. k d. v. 1 . ~\i"" ' Ve ıymet ver ıgı şey en 

·•!a f"J 
~U~ 1_rne alır. Çocuklarının da 
t~lllıltJ eııni ve her devredeki af a• 
~lıht ~rını tesbit etmek üzere 
f'J eJır d 1 tlt) • 2CUnan ve vaziyetler e 

erın· 
\' 

1 çeknıiştir. 
,, ah11z L··· . 
llı.ı .. ' uının fikri şudur: 

"er~e~ç Yaşındaki küçüğe rol 
~l\ <la h~lursak, diğer iki çocuğu· 

•t, \':
0

1 'rer l'ol bulmanız lazım· 
~~- tesa e • • . 
~l\'ktı vın ıçınde kıyamet ko· 

r .. ,, 

lfor 
~· ıvutta terbiye 

~e Iıt Çocukl 
ı l\, ~i arından bahseder -
otıtı.ı Sa.td A 1 ,. .. 
t' ~ h 1 r en ın çocugu hak-
tı-,._ ea ene f 'k . 

·~e ta n ı rı ve yeni yeti,. 
rzını d k a avdetmek yeniz 

Bununla beraber, ilk dostlukla· 
rı hemen bu küçüğü de kendileri 
gibi film alemine çekmek oluyor. 
Genç Riçard ta, yakında bir film
de görülecek. 

Barrimor un kiler 
Con Barimorun çocuklarını bil

mem bilir misiniz? Con Barimo
run karısı Dolores Kostello' dur. 
Ve ikisi de, çocuklarına tarif edi· 
lemiyecek derecede düşkündürler. 
Son defa, hususi yatlarile Meksi· 
kaya bir gezintiye çıkıyorlar. Ço
cuklardan ikisi de, güvertede, İp· 
ten büyük bir kafes içerisine alını
yor. Orada oynuyor, orada dalaşı· 
yorlar. 

Çocukların yiyecekleri daima 
ayni neviden olduğu için, bütün 
seyahat müddetince kifayet ede
cek kadar yiyecek, süt, hatta suyu 
bile kendi oturdukları yerden al
mışlar. 

Con Barimorun küçük oğlu, bu 
son seyahatte yat üzerinde iken 
yürümeğe haılamıt.. Bu yüzden, 
babasının, fikri bu çocuğunu büyü 
yünce gemici yapmaktır. 

Herkes kendi işine 
Holivutta, şimdi iki mühim şey 

var ki, pek meraklıdır. Bunlardan 
biri,artist Co.E.Bravn'ın, yeni oynı 
yacağı filmde bir sirk canbazlığı
na çıkmasıdır. Sirk canbazlığı, bu 
artistin esasen eski meslekidir. 
Mektebi bırakıp buraya girdiği 

zaman, ailesi de pek itiraz etme· 
mişti. Zaten buraya da bir takım 
şerait altında girilebiliyor, giren· 
ler disiplinli çalışmaya tabi tutu· 
luyordu. Uzun zaman jimnastik 
dersleri aldı. Ve nihayet, mükem
mel idmanlı bir akrobat haliyle 
yeryer dolaşarak, sirkine hayli 
şöhret kazandırdı. 

Filme sonradan iltihak etmit· 
tir. 

"Al Kapon,, filminde görülen 
Corc Raft ise, o da şimdi kendi 
eski işlerinden birine "baş vuru· 
yor.,, Corc Raft'ta, bir filmde 
boks yapacak. 

Boks 
Şimdi en güzel ve görünürde 

hiç bir kusuru olmıyan artist na
mına gösterilenlerden biri olan 
CQrc Raft vaktiyle amatör, profes
yonel maçlar yapmıştır. 1921, 
1922 senelerinde 17 maç kazan· 
mış, 5 maç 'kaybetmiştir. Son ma· 
çı Franki Jerom İsminde biriyle 
idi ki, Raft'ın burada, kulağı eni
konu yırtıldı. Ve maçtan öyle çık· 
tı. 

iyi olmaaının tam altı hafta 
sürdüğünü söylerler. Corc Raft 
bundan sonra bokstan vazgeçmi§, 
dansör olmuıtur. Oradan da fil· 
me ..• 

Corc Raft'm en sakındığı şey, 
ekseriyetle boksör ve pehlivan· 
larda rastlanan "Karnabahar ku
lak,, dedikleri ezilmiş ve şeklini 
kaybetmiş olan kulakmıf. Raft'ın 
kulaklarında böyle bir emmare 
yoktur. 

Holivut kilisesi 
Holivutta en büyük ve en esaslı 

kilisenin inşasına karar verildi. 
Şimdiki halde yalnız plan hazır· 
lanmış .. Bina batlanmak üzere . 

Ve ibadetler, mera-sim, bir ça· 
dır içerisinde yapılmakta imiş .• 

Maksat tudur: Evlenmek icap 
ettiği zaman diğer şehirlerin kili -
selerine gitmeğe neye mecbur kal· 
sınlar. Kendi kiliselerini kendileri 
yapacak ve kanunlarının müsaa· 
desine göre orada evlenecekler
mış .. 

• • • 
Holivuta henüz gitmi§ olan in· 

giliz aktrisi Madlen Karol'ün do· 
ğum günü senei devriyesini daha 
şenlendirmek üzere Franşot Ton 
isimli artist mühim bir f ev kala de· 
Jik göstermiştir. O da: kendi doğu· 
munun yıl dönümünü, hiç te o gün 
olmadığı halde, mutadmdan bir 
gün evveline getirerek Madlen 
Karolla birlikte tes'it edecek. 

• • • 
"H ayatım sana feda,, filminin 

çok sevilen iki san' atkarı lren Dan, 
Con Bola, "Masumiyet devri,, di· 
Ye bir filmde tekrar birlikte görü· 
neceklerdir. 

Him 

• 

Eskiden, eldivenler, basmaka· 
lıp güderiden yahut düz renkli 
muayyen kumaşlardandı. Maa
mafih, daha evvelleri, parmakları 
meydanda, ajurlu eldivenler var • 
dıya .... 

Son zamanlarda, gene bunlar, 
yeni baıtan moda olmak temayü• 
lünü gösterdi. Fakat, kısa bir te· 
reddütten sonra, bu moda, mecra· 
amı değiıtirdi. 

Artık, eldivenler, elbise ile as· 
sorti yani renk ve cinsçe uygun ol· 

Eıdioen 
modasuıda 
S.ü11ii4 Bü 
üıAdap 
oldu 

mağa başladı. 
Tayyörler Tweenden ise, eldi· 

venler de ondan ... Elbisesinin kıra 
vatı tafta ise, eldivenler de ayni 

kumaştan ... Öğleden şonr.a elbise· 
1 . k . · tten jae eldivenler 
erı rep 1or1e . 

de öyle ... İçlerindeki ajurlar, elbı-
•elerininkinin motifinden ... 

Bazı §ık ka Jınlar da, çantalari· 
le ayni deriden yahut ayni kuma§• 

1 

tan eldivenler yaptırmaktadırlar . , 
ki, bu da, başka tarz bir zar af et 
teşkil ediyor. 

Her hanım mutbağile 
öğünmelidir! 

Bu sayfanın içinde sinema ar· ! Burasını, adeta misafir odası ka• 
tistlerinin kıyafetlerini anlattık. dar bakımlı ve sevimli bir hale 
Fakat, hanımlarımızı ille onları getirmelidir. insanın evinde iki 
taklit edelim diye züppeliğe sev· odası varsa, birinde yatıyor ve 'Ö· 
ketmemek için taban tabana zıt tekinde misafir kabul ediyor ve o• 
bir mevzudan da bahsedeceğiz: turu yorsa, mutfağı, işti ha açacak 

Mutfak!... ve "aman turada oturup yemek yi-
Bizde, maalesef, ekseriya, e- yelim!,, dedirtecek kadar güzel 

vin mutfağı, ikinci derecede ap- olmalıdır. 
destanesi kadar berbat yerdir. Temiz tutulmuş, tabiatçe yer • 
(Hoş, apdestanenin de berbat ol· Ieıtirilmit mutfağını, hanımlar, if
mamaaı lazım gelir a ... ) tiharla misafirlerine göstereliil-

Bir hanım, ite gitse de, gitmese· melidir. 
de, mutfağı ile alakadar olmalıdır. (Hatice SUreyya) 

Kısa kollu 
jileler 

Artık havalar yavaı yavaş ısın· 
mağa batladı. Mantolarınız ve u
zun kollu jileleriniz size ağır gel· 

miyor mu? Geçen gün bir arkada· 
şın evinde idik. Arkadaşım moda· 
ya çok düşkün bir hanımdır. Bize 

Paristen getirttiği son modelleri 
gösterdi. Bunların arasında bir ta
nesi fevkalade nazarı dikkatimizi 
celbetti. Kavun içi ve eflatun ka· 
reli kısa kollu bir jile. O kadar 
botumuza gittiki ki tahmin ede-

mezsiniz Hemen yapmakta oldu· 
ğumuz dedikoduyu yarıda bıraka
rak ellerimize şişlerimizi aldık. 

Ben benimkini beş günde bitir· 
dim. Aktam üzeri giydiğim vakit 

kocamın da çok hoşuna gitti. Siz 
de böyle;bir jile yapamaz mısınız? 

, 4 ~ 

Yazlık hasır 
şapkalar 

Son gelen Avrupa moda gazete 
]erinden anlaşıldığına göre Avru· 

pada hasır şapka yeniden moda ol 
mağa başlamıştır. Daha timdiden 
bir çok kimselerin böyle şapkalar 

giydikleri görülmektedir. Seneler· 
ce İ§ yapamıyan hasır şapka f abri· 
kacılarının da bu vesile ile biraz 
yüzleri gülmüştür. 

Y npılan istatistiklere göre es· 
kiden giyilen hasır ~apka miktarı 
şimdikinin beş mislidir, halen bu 
şapkaların en fazla giyildiği mem· 
leketler, Çin, Japonya, Afrika, ce

nubi Amerika, Meksika ve civarı· 
dır. Eskiden Avruparun en şık ıap 
kacı vitrinlerinde duran panama 
fapkalarınm ekserisi şimdi zenci .. 
lerin kafasındadır. 
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2().4.934 Her luakkı mahfuzdur Tefrika: a!:J 
GeCjen kıaımlar1n hulasası 

Mütarakeden ıonra Istanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çahıaı'ılar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et· 
tiği Fatma Nüahetle aralannda Sır se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış
mıştı . 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmı1: 
fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kfihya atlat
mıya çalışıyordu. 

- ihtimal ondandır. Adeta 
hasta gibi yüzü ıap sarıkesildi .. 

- Vah, vah .. Acıdım doğrusu. 
Şimdi giderim .. 

- Git, git .. Kendisini azıcık te
ıelli edersin .. 

- Teselli edecek ba,ka bir ha
dise de mi V.3r?. 

- Y ooo .. Elinde iz kalacağın· 
dan korkuyor .. 

- Yara bu kadar büyük mü? .. 
- Söyledim ya, küçücük bir 

JeY .. Amma ona sorara.:ın bundan 
büyük yara olmaz .. 

- Tahmin ederim. 
llhami, bir an tam fırsatıdır di

ye Onni-kten Fatma hakkında ha· 
zı mal\ımat almayı düşündü. 

Onnik zeki görünürdü amma, 
llham,i~ ~~i•i aibi tercüman 
olma11 şüphe etmesine mani olur-
<lu .. 

- Onnik, -dedi- .senden büyük 
bir ricam var. Fatmaya ait daire
de birinden, F atmanın kaptan 
Benete bazı yanlıı malumat ver
diğini öğrendim .. Bunu ben ıöy -
lesem "kiımden duydun, kimden 
işittin,, diye ahret suallerine k:ıpı· 
lırım.. Bunu sen duymuşsun gibi 
aöyle .. Maluınat verirken iyice tah.. 
kik etmeden vermesin, ıonra is
tihbarat amirlerinin teveccühünü 
kaybeder. Bu da, sen de takdir 
ederain, kendisi için iyi olmaz .. 

- Bu yanlıt malumat acaba 
ne? F atmanın şimdiye kadar bü· 
tün ihbarları doğru çıkmı,tır. Bu
nu kim söylediyse muhakkak ken
~lisini çekememelerindendir. 

- Verdiii malUınatın neden 
iparet olduğunu bilmiyorum fakat 

söylediğim gibi yanlıılıimdan 
bahsediliyordu. 

- Zannetmem. Benet kendiıin
den çok memnundur. Mecir Hey 
de öyle .. itimatları olmaıa mühim 
i,lerin hemen hepıini kendi•ine 
havale etmezler. 

- Oraıı öyle .. 
llhami Onniğin bu IÖzlerinden 

öğrenmek iıtediğini kifi derecede 
öğrenmişti. O, bunun böyle olma
masını isterdi. Fakat hakikat de
mek ki böyleydi.Ne yapabilirdi.Ar 
trk ihtiyatlı hareket etmek nihayet 
ve nihayet Fatma Nüzheti bir va
sıta olarak kullanmak çarelerini a· 
raştırac.ak, gönül derdini unutnu • 
ya çalıtacaktı. 

Konuımıya ıene llhami c:levam 
etti: 

- Annen de evde mi 1 
- Ev~t .. Buıün Pqaköye ıi· 

decekti. Fatma bırakmadı. Y arm 
gidecek. 

- O halde ben hemen gidip 
kendisini göreyim. 

- Pek ala. Beraber çıkalım. 
-Olur. 
llhami bir an içinde alacakla

rını aldı ve kapıdan çıktılar. On
nik doğrudan doğruya i•tihbarata 
gidecekti; fakat daha evvel de 
Krokere uğramak mecburiyetinde 
bulunuyordu. Köte batında llha
miden aynldı. llhami Fatma Nüz
hete, o, Krokere gittiler. 

-13-
Köprünün kar§ı tarafında, on 

altr on yedi yaşlarında bir çocuk 
balıkçı Ali Ağayı ar;yordu. 

Onu muhakkak bulması ve ken
disine söylenmeıi istenen feyi bil
dirmeai lizundı.Balrkçı Ali Ağa,
ŞahinKahyanın bildirdiği bir habe 
ri getirecekti. Gerçi çocuğun bu 
i~e dair malUnıatı yoktu. Yalnız 
kendisjne: 

- Balıkçı Aliyi bul... Şahin 
Kahya için 0200) lira versin ... 
denmİ§ti. O yalnız bunu aöyliye • 
cekti. 

Ali dün gece h.hia çıkmıı, da· 
ha henüz dönmemiıti. 

Kumkapıdaki evine uiradı, o -
rada yoktu. Evden: 

- Balıktan döndükten ıonra 
muhakak eve gelir. 

Diyorlardı. Orada oturdu. Bek
ledi, bekledi. Ali ancak . öfleye 

Her hakkı mahfuzdur 

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

Ge~en kıaımlar1n hulasası 
lBalkan misakı için Türk sefaretinde 
bi:- balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Raşidin Yunan diplomatlann-

r
~an Erci Behzadise karşı beslediği 
üthiş kini, silah fabrikaları mlimes

.!i Ert of Sad körüklüyor ... Muhsin, 
n·m mücadelede başından geçen ma
c: ::yı hatırlıyor: 

- Feriha onlara mı kaldı?. diye 
t •ttrarladı • 

Muammer, bu suale doğrudan doi· 
ruya cevap veremedi: 

- lıte burada bu akıam doplan
liuk hoyüml dedi. Beıpınara gece baı
lunı yapacağız... Uzülme... Benim ya
vuldum da orada kaldı ... Nah budarm 
kanlan, bacılan da ... 

? 

Çetecilerin yanamclan fazlan yara
lıydı. Kiminin yüz\i, kiminin kolu, ki
minin bacağı aarıılı olarak, ıece '-•· 
kınına ittirak ettiler. Gerçe Muhıin 
Raıit ağtr denecek derecede haıtaydı 
amma, bu akından, o da kendini mah
rum edemedi ... 

Dolu dizıin Beı pınarın üzerine in
diler ... 

Muharebe çok çetin oldu. Hani 
"Pirüs vari zafer,, derler... Saatlerce 
süren çarpıtma, bizim hesabımıza tam 

o neticeyi vereli • 
Yunanlılar, filhakika kaçtı, ıitti ... 

Lakin, arkalarında, bir yangın bıraka· 
rak ... Hem de ıonuna gelmiı bir yan
gın... itte, Beıpınann burünkü hara· 
ben türa'- manzarası o poe lııaalmu· 

HABl!R - AkJam Po•bl•• 20 nı.an 183~ 

Tarihi Tefrika: 22 20 nı.an 1"34 

o Karadeniz Korsanları o l 
Müellifi: ishak FERDi 

GeCjen kıaımlar1n hula•••• 
Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir

diği bir sürü kızdan, Süleyman papya, 
birini bile beğendirememi§ti. Fakat pe· 
şinen aldığı bin altına mukabil, Kaf- . 
kasya valisinin şatosundaki mutena çer
kes dilberini kaçrracağmı vaadetmiş
tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. 

(Eİir ticareti) Avrupada yapılan bir 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu kr
zr, birçok diğer kızlarla birlikte Rus
yadan Istanbula kaçıracak .. Ancak bir 
korkuı;u var: Çar Nikola ... 

1 
lhtiya~ı~ varaa, açıkça. ıö!le. Din [ 
kardeııyım ... Memleketımıze dü, -
müt bir yabancıim ! Sana elimden 

Ali Baba, leumkapıdaki mahzenin
deki saklı esir kızlan hadrm bir deli
kanlıya b· aktıktan .:onra Kafkasyaya 
&idi yor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ
ramııtrr. Genç, bundan intikam alma
yı düşünüyor. 

• • • 
Ahmet Bey, o alqam Ali baba

nın dükkiruna uğramııtı. 
- lsmailof, bir derdim var! 

Sen hayatta fazla piımit ve kim bi
lir kaç defa feleğin çenberinden 
geçmit bir adamıın ! Seninle biraz 
konuımak istiyorum. 

Cedi .. Tezgahın :batma oturdu. 
Ali baba delikanlının yüzüne 

manalı bir tebessümle bakarak: 
- Para mı ittiyeceksin? dedi. 

doğru geldi. Kendisini bekliyen 
çocuiu görünce: 

- Ne o dedi. Gene biri, mi 
var. 

- Ben bilmiyorum, Ali dayı .. 
Sana haber gönderdiler de onu 
ıöylemiye geldim. 

- Hayır ôla.. Nedir bakalım .. 
- Kihya için 1200 lira lazım· 

mış. Bunu senden istiyorlar. 

- Bunu kim söyledi? 
- Kahya haber yollamıf. 

Ali meseleyi anlar gibi olmuı· 
tu. Kahya aıağı yukarı yüz gün
denberi, Tevkifhane köıelerinde 
çürüyordu. Bir yolunu bulmuı ola: 
caktı, bu parayı istiyordu. Bunu 
muhakkak kurtulma11 için ıarf e -
decekti. 

Ali, çocuğa fazla bir §ey aor· 
ıftadr. Yalnız: 

- Haydi ıen git ben gelir, ıö· 
rürüm. Hüseyin kahve~ mi? 

- Bilmiyorum. 
- Pek ili; haydi ıen git ... Be· 

nim aaat dörtte gelip göreceiimi 
haber ver. 

- Olur Ali ağa .. 

nın mu aı"1asıdır .... 
Değil binalar, hatta ajaçlar, koru

luklar bile çayll' çayır yıtndr. Bugün, 
o eski ıirin kasabadan yalnız §erefesiz 
minare, mahvolmuı bir ümranın saba· 
ka mevcudiyetine dair 11pabm1 gibi, 
ıehadet parmafı miaali, semalara doğ
ru dikili kalrnıtbr. 

Muhsin Ra§it, ni~anlmnrn bahçe
ıine, iıte böyle ortalık alevler içinde 
iken girdi. 

En güzel zamanlannı geçirdiii bi
nanın, çatııı, üst kah, hatta alt katı 

bitmiıti... Sade alt katının yanıı, hala 
ocajm içi ıibi, yalın alevler içinde idi. 

Muhlin ve Muammer, buraya, itfa
iye neferlerini taıırtacalr bir ceaaretle 
daldılar. Tehlikeye rağmen, tabtalan 
kaldrrdılar.Heryeri aradılar ve enkaz al 
tında üç ltadın cesedi bu!dular. Yüzleri 
ıözleri tanınnuyacak. vücutlan da teı· 
his edilemiyecek haldeydi. Y ahını bir 
tanesinin yanık elbiıe parçalanndan 
F eriba olduğunu anladılar •.. 

lıte, Muhsin Raıicliıl bütün emelle
ri bu ıunıtle mahvolınuıtu. NifU)m
nın vücut bakiyesini, bahçede, ilk ö
püıtülderi ve iıtikbal hakkında bütGn 
hayallerini kurdukları ınbılc lraınerye. 
nin yerine gömdü. Mezannın iizerine 

ıelen iyiliii yapmak vazifemdir. 
Dükkanda yabancı kimse yok· 

tu .. Ba, ba§a kalmıılardı. Ahmet 
Bey anlatmağa batladı: 

- Ben Tiflise geldiiinf günden
beri, güzel bir !kıza tutuldum, ls
mailof ! Bu kız, kafeste yqıyan 

bir ku,a benziyor. Elde edilmesi 
hem kolay, hem de zor. 

- Sen bana nerde ve kimin kı
zı olduğunu söyle! Ben onu baba· 
ımdan ister, alırım. Hiç merak et
me! 

- Babaıı yok, lımailof ! Bu 
kız Tifliı valiıinin ptoıundadır. 
O kadar aüzel ve .ehhar bir kız 
ki .. 

Ali baba derhal ufak bir vak'a· 
yı hatırladı: 

- Kilisenin önünde iki hafta -
dan beri ıivil memurlarm aradığı 
delikanlı ıen miıin yokıa? ! .. 

Ahmet Bey dudaiını büktü: 
- Kimbilir? !... Arandıimıdan 

haberdar değilim .. Ve aranacaiı • 
mı da zannetmiyorum. Çünkü bu 
derdi kafamın ve kalbimin ıçın· 

den ilk defa çıkarıyorum. Fatmayı 
sevdiğimi timdi yalnız ıize tÖy· 
lüyorum, lamailof ! 

Ali baba sevincinden yerinde 
oturamıyordu. 

ı d 'l" ~ çin en: 

- ı,te timdi kuyruğundan ya • 
kaladım .. Artık elimdesin.. Bana 
külah &eçiremezaiıı ! 

Diyordu. Ahmet Beyin omuzu• 
nu oktıyarak: 

- Bu kolay bir it değil, dedi, 
fakat senin güzel hatırın için, bu 
tehlikeli işe,. giriteceğim. Umarım 
ki Fatm~yı elde etmeğe muvaffak 
olacaksın! 

-19-
Ahmet Bey o gün lsmailoftan 

söz almııtı: Sevgiliıi Fatmaya ya· 
kında kavutacaimı umuyordu. 

Ali babanın Abmetten de kor· 
kusu kalmamııtı. 

O gece meyhaneye Ahmetle 
beraber gitınitti. 

Ali baba Petroviçe aöyliyece• 
ği ıözleri tasarlamıttı. 

- Hele bir bahçıvan ıelsin, di
yordu, onun bana borcu vardır. 

Ahmet Bey aordu: 

de;-liilahare-;-nihai weidea, ıul tan 
sonra, fotograf taki "intikamımı unut
ma,, kelimelerini yazdırdı! 

Kuyuya saklanan ve bu badireden 
böylelikle yegane kurtulan Beıpnuırb 
bir kızdan başka feci bir ıey daha öğ
rerunişti: 

lııal esnaııncla, Erci Behzadiı, 
Muhıin Raıidin odumda, onun yata
imda yatm•t··· Mütemadiyen ailayıp 
duran Ferihayı ela, dizinin dibinden 
hiç aymnamıı ... Hatta, kız, Yunan za. 
bitinin Ferihayı okıadığınr bile sör· 
müı ... 

işte, o romantik cümleyi, mezar ta
ıına, Muhsin Raıit, bütün bu intiba
lann tftiriyle YILZDUfb. 

Şimdi, baloda, Yunan havalan ve 
oyunlan hala devam ediyordu. Bula· 
nr verdikleri gece de, aynı §arkılan u· 
zaktan uzıtia ititmiılerdi ... 

Düşmanının karm mütemadiyen 
bir ıeyler anlatıyordu: 

- Kocamın ıu!Aperver fikirleri ... 
Anadolu {aciaamda, milletdaıı.mma 
ıöıterdiii yardım ... Bilhuta biçare ka· 
dınlara kartı ıefkati ... Ben, bunlan, biz 
zat, yakinen biliyof1lm ... Ve iıte, onun 
içindir ki, Erciye, kalbimd.. tonıuz 
muhabhet llelllerim. 

- Ödünç para mı verdiniz? 
- Hayır .. 
- Ne borcu ya?! 
Ali baba güldü: 
- F edakirhk borcu, 

Bey! F edakarhk borcu .. 
mı? 

AJUoel 
AnladıJI 

Bu ıırada kaıketini eline abll'f 
orta boylu bir Rus köylüsü r.rıer 
haneden içeriye giriyordu. 

Ali baba Petroviçi görünce: 
- ı,te geldi, dedi, bana borf 

lu olan adam budur. 
Petroviç, lsmailofun yanına o 1 

turdu. Ahmet Bey coşkun bir i~ 
rolü oynuyordu .. Petroviçle ahbd 
olmuttu. Bir aaat kadar içtiler, ki' 
nuıtular. 

Ali baba, Petroviçin kulaid' 
fııddadı: 

- Borcunu ödemek ııraaı ı' 
di .. Bu delikanlıyı tevıiliıine kt' 
vuıturacakam ! 

Petroviç ıözünde durur bir • 
damdı. 

- Ne pahaıına oluna olıun it 
tediiini yapacajım ! Bana iki ıU' 
müaaade et! .. 

Diye cevap verdi. 
O ıece meyhanede fazla k,l' 

mamıılardı. 
Petroviç arkadaşlarını ıatodl' 

ki oduma götürdü.. Delikanld' 
votka ikram etti: ? 

- Koca Tifliste F atmad,.. 
batka sevecek bir kız bulamadı' 
mı? 

- Gönül bu, yoldaş! Ne ya~' 
yım? ... Kar ıma o ıktı. Onu 
etmezsem kendimi öldüreceğilll' . 

- Yok canım .. Sen aılan si._ 
ceıur bir delikıuılıya benziyat' 
ıun ! Senden böyle bir delilik .,
lenmez. Fatmayı bu kadar çok -' 
viyortun demek? ... 

- Geceleri onu dü,ündükçe ıd' ... 
kum kaçıyor. Aylar var ki, gösil 
me uyku girmedi.içim kan ağlıya' 
yolda, .. Ocağına dü~tüm .. Kurb1 ' 

nın olayım. Beni bu dertten kııf 
tar! 

Petroviç, Ahmede çok acırısı' 
tı. iki üç kadeh votkayı üıtU 
atıtbrdıktan aonra: 

- Peki, dedi, ıeni ona kavut 
turacağım! Fakat, ertesi günü 
meydana çıkınca ne yapacaktı' 
Onu Tiflisten kaçırabilecek tİ 
ıin? 

(Devamı var) 

Bi uhainin aklına hüJCmettİ' 
"- Bütün bildiklerimi ıu ka..-' 

•öylHt?m ... J(ocaıırun ne adan~ nl~ 
iun~ı anlatsam... Onan aıkını ınab j 
debilir miyim? Saadetini yıkabilir 

0 yim? •..• Fakat bundan ne çıkar? ... ~ 
kili bir intikam mıdır? ... O adaıılr ~ 
nim ıade maneYİ bir kötediimi F. 

madı lci .. Bu adam, benim bütün ~ 
bmı mahvetti... lnınu, namus~~ 
mellerimi, aıkmu, yüzümü, kabl'" 
tarımı ... Her ıeyimi ... ,, 

Ve birdenbire: , 

"- Demin Ert of Sad haktl' l' 
ıöylüyordu? .... diye düıünmekt9 
vam etti. Büyük babam, Sultaıl ,rl 
mide Ruslar haldmıcla ne safiyartl ,,ıf'_ 
)er ıöylemiıti, neticede alcibetİ f 
vardı? Babam Ye amcalarnn BulP' ...r 
pulariyle meırutiyette naul ~ 
latmıtlıi pe tarzda öldüler ... Ve 
Ve ben.... Benim, bu baloda, 
bu frakla ne itim vardı? .. .,, 

Tabancanın lcabzeaini 11ktı0 ,,,,il 
"- Ne itim mi var? ... Evet, 

burada bir itim .... _ ~ 

Silah trottGnün mümeaaili. ~ 
harakitile birlikte fikirlerini • tfl" 
ediyor rihiydi. Jı 

(De ..... 
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harp tehlikesi f a~lalaştı Bilmecede kazananlar Şarkta 
~ - Beıikla§ köyiçi 44 numarada 
N uıwa Nihat. 45 - Bakıiköyde A. 
uıri. 48 - Beyoğlu htiklil caddesi 

~~l'Qara 97 sepetçi Nafi. 47 - Feri· 
"OY İkin 
41 

ci baruthane caddesi numara 
Refet. 48 - Uluköy orta mektep 

lllllf B 2 den 348 Necmettin Nazif. 49 

- latanbul 15 inci ilk mektep sınıf 5 

lt~n 22 Kadri. 50 - Bakırköy zeytin
ık 1 

Acar Rıfat. Fener tahta minarede 
Kamelya kadın berber salonunda Meh. 
met. Eyüp orta mektepten 541 Khnn. 
Istanbul 38 inci ilk mektepten Sedat. 
Cihangir talurnba aralık yokut numa
ra 12 de ;,erya. Tepebatı Mahmut a
ğa yokutu numara 4 te Efnade ıait. 
Çapa numara 3 te lbrahim. htanbul 
kız muallim mektebinden 151 Nermin 
Zihni Bey ve Hannnlar • 

--
Çin hariciye nezareti Japonyanın Uzak Şarkta sulh 

nazımı olmak iddiasını kabul etmiyor 
beyanatında Japonyanın uzak 
ıarkta monnoe kaideıine mümasil 
bir ıiyaıet takip edeceii bildirili • 
yordu. 

h ur rnenekıe sokak numara 8 Or· 
ı an. sı - lıtaobul erkek liıesi nıes- •mıamnmıı-nııııımıı•urı _____ ııwııuııııı• 

eic lasnundan H. Ruhi. 52- Kaıım- HABER 1•0 •• 

Son gelen haberler Uzak Şark- Japonyanın kullandıiı liıanın ağır 
fa vaziyetin gene fazla gerginlet· lığı, umumiyetle uzak f&l'kta bey • 
tiğini gösteriyor. Japonyanm Man nelmilel münuebahn iıtikbali ha• 
çuukoyu hazmettikten sonra bü- kımmclan ortayJ. bir takım müt· 
tün Çine göz dikmeıi pek fena te- küller çıbracaiı ıüretinde kabul 
sirler hasıl etmektedir. Japonların edilmektedir. 

Çinin cevabında bilhaua hiç 
bir memleJ:etin düny:ının her han• 
gi bir yerinde sulhu muhafaza et• 
mek hakkına munhasıran malik 
olamıyacağı beyan edilmektedir. 

~ .. deniz ınatbaa11 tipo makinistle- muvez-
~en M. Emin. 53 - Bahriye mat· ziler kOŞUSU 

tehdidi kartıımda Cemahiri Müt- Japonyanm cevabı, bazı maha .. 
tef ika ve Sovyet cümhuriyetlerinin fil tarafından, Japonyanın, Çinin 
ne gibi bir vaziyet alacakları he- harici münaıebetlerini kontrol et· 1 

1 nıakineler ustaaı Hayri. 54 -

5
1tanbu1 kız liıesinden 407 Dümev 

S:drk. S4 - Vefa lisesi 823 Haydar. 

1 
- Vefa liseıi 204 Cemal. 57 -

~~anbu1 kız lisesi A 1 den 557 Nefise 
~3

1"1net. 58 - lstanbul kız lisesinden 
., Senıiha Ismail. 59 - Gelenbevi 
~ta. mektep 11nıf B 1 den 176 lsmail 
t ahıdettin. 60 - Gelenbe~ orta mek 
ep •ınıf B l den 177 Sıtkı. 61 - Da· 
~t._ta orta mektep B 3 ten 299 Akif• 

- Calata Mahmudiye caddesi 137 
"lltnarada berber Hüseyin. 63 - la
~l kız lisesinden 711 Nebahat A· 

ll•Wa. 64 - Kılıç Ali eski konak 
~ numara 59 ela Necmiye. 65 -
~eni.evi orta mektep sınf B 1 den 
'4 Cezmi. 68 - Samatya: Sancak-
~ itan-ettin inekçi sokak numara 6 

t.!aako. 67 - Beyoilu 9 uncu ilk 
~ l'ransport Mehmet. 77 - Ka· 
k dcö, rıhtım caddesi misakı milli so-

l. ak llıı11ıara 43 te Hasan. 69 - Vefa 
•aea· 

9 
11lden 489 Orhan. 70 - Beyoflu 

t uııeıa ille mektep ıınıf 1 den 33 Mus· 
.ra. 71 - U kü' dar Sinan pafa ah-tata s 

l IOltak numara 26 Ekrem. 72 -
'lanbuı telgraf tevziatında Sefer. 73 t Sofular yefil tekke numara 64 te 
lftel Abınet. 74 - Bahriye matbaa· 

•ı T 
) ~ t'aıısport usta11 Sami. 75 - Be· 
~ılu. telefon !İrketi otomatik memu• 
•rrı~lı Şiilcrii. 7~ - Bahriye matbaa· 

a Tl'onspor Mehmet. 77 - Ka
'"-'Pa ~1 ta uaun yalı numara 6 :- 8 de 
~ınut. 78 - Bahriye matbaasında 
;~t"'erici Battal Ahmet. 79 - Top· 

ts.dirler 70inaıu numara t4 Att• 
le Şı:ı._ •• 80 S . 
l:ı.ı u -:na: - Kaaunpaıa urun yo-
l ~ K•:dice evliya sokak numara 5 Ali 
~9-,.Ululröy orta mektep A 3 ten 
fl'ı-.lc~Undüs. 82 - Rumeli kavağı ilk 
ti~ ep sınıf 5 ten 39 Mehmet Şerafet
~· 83 - Ortaköy dereboyu numara 

de N· 'l\a 1zunettin. 84 - T opkapı nu· 
liit~4 te Aabidin Daver. 8S - Çapa 
t'lı~~ deposunda 270 Fethi. 86 - Ye· 
"•'"O ·ı 87 Y 1 le mektep sınıf 5 ten R. Ziya. 
llıı - Ayvanaaray değirmeninde yağcı 
ttı~a~ adalı A. Rıza. 88 - Sultanah· 
-~~kifhane karııaında Kebap zade 
89 - 'll1anı numara 1 de Ali Oıman· 
~ - Sent Jandark Fransız orta mek• 
ş_... 'lllıf S ten Turhan. 90 - Lileli 
•1 liaıınet sokak numara 17 Metin· 
~ - Eski Saraçhane caddesi nuJ11&1'8 

'te Emin Cemil. 92 - Gelenbevi 
'-~tepten 22 Halil llll'aJaÜll· 93 
~, nhevi orta mektep A 2 elen 580 
~ ı. 94 - 40 ıncı ilk meihp nama· 
tııeıc """-stafa. 95 - GelealMYİ orta 
1 ~llbe' A 2 den 82 Suphi. 96 - Ce
t~ ~ orta moktep A 2 elen 262 Muı-
toeıı~· 9'1 -· Beylerbeyi 47 inci ilk mek· 
1' r> ~n 2'7 Müzeyyen. 98 - htanbul 
foet ~ı cami aokak numara 8 de lf. 
~ 'c 99 - CiHli ihracat fabrikasm
~ ""-l lfalit. 100- GelenlMYi or
ıo1~ 11aıf B 1 de 276 Hasan. t• 8 "::-- 1" -..ımye ıhlamur yolu nwna
~ ~ kat Nüaret Halil. 102 -
~~ ilk a.elctep ıınıf B 2 den 139 
-..., 103 - Dawtpaf8 orta mektep 
'il ·~4 • -._ 286 Fuat. 104 - 24 Ün· 
tet.

1 ~ anuf B 3 ten 147 Şöb-
1-.. ı,~os - Aakara: Aıkeri fabrik~
ieau ı~. ıubeıinde A. Celal bey yı· 

Seıçıa 1 Bey ve Hanımlar . . 
tJ,lciicı... le leız mektebinden 76 Aliye. 
~. g ~tan&>qa toprali sokak nu· 
~dea Dzaffer Nuri. Istanbul kız 
ili I~ 1'18 K .. her Nurettin. Ye· 
1~ u=:-- komisyoncu Mehmet. 
~il" i B 4 ten 724 Enver. Ca· 
'°'Öt ~olcu, .. Narlı bahçe numara 5 
t"a 8?4 • ~itantaı kız orta mektep
~ P~~· Vefa lisesinden 
~ }fOearta Vtfa liMainden 533 Sela· 

l 
~e ta caddesi numara 21·23 ..,,__ r. n· 

· ., Ciban ·~P~nser sıhhat memuru 
~"- tutun rejisi ahracat har-
a~._ hl>~ Ce ·ı C'bal. - .. il',· -...1 ifu.a mı. ı ı tutun 

ılc. Şiıl· "r cat harmanında Şakir 
1 

aJ-alcki liıesi sınıf 2 den 

-Bat taralı ı tncı aayt~ nüz metkUk iae de ıiyaıi münaae- mek iıtediii ıuretinde telakki e-
du. betlerin kat'i tehlikesi olduğu mu- dilmektedir. 

14 yqına kadar olan küçükler hakkak görülüyor. Bugünlük ge· Bu müdahalenin beynelmilel 
arasındaki koıu saat 9,5 ta Fatih len telgrafları kayıtla iktifa ediyo- ticareti zıman albnda bulunan 
tramvay iıtaıyonunda baıladı. ruz: "açık kapı ıiyueti,, ve Çinin hu • 

Şehzadehaıına kadar toplu bir Vatington, 19 (A.A.) - Ba· kulcu hükümraniei hakkındaki Ce-
halde koşan koşucular arasında mahafil, Tokyo hükUmetinin Sov· uevre telakkisini ihlal etmesinden 
yavaş yavaş mesafeler açılmağa yet hüki'ımetiyle Şarki Çin demir '·orkuluyor. 

Çin milletler cemiyeti azası 11-

f atiyle beynelmilel tefriki mesaiyi 
teshil etmenin ve beynelmilel ıulh 
ve emniyeti tahakkuk ettirmenin 
kendisi için bir vazife olduğu iti· 
kadındadır. 

Fak,.t bu gayelere vuıul çarele
rini araıtırırken Çin her hangi bir 
memleketin menfaatlerini izrar et
mek niyetini beılemediği gibi u
zak tarkta ıulhu ihlal etmeği de 
ula dütünmemektedir. 

başladı. Beyazıttan sonra bu açı• yoları hakkında bir anlatnıa ya - Tokyo, 19 (A.A.) - İngiliz ba
ht büsbütün arttı. Ve ilk olarak 4 pıp yapmadığını ve kendini bu iciye nezareti; erkinı tarafınd:ır. 
numaralı Jak büyük biT ara ile ıure:ie Siberya aahJllerinde bir vaki beyanatttan balueden Japon 
matbaamıza gelerek, koıuyu bi- tehlikeden muvakkaten kurtulmut hariciye nezareti namma ıöz söy -
rincilikle bitimıiı oldu. addederek Çinde her türlü ecnebi lemeie mezun bil' zat devletler 
Jaktan sonra 3 numaralı Mehmet nüfuzunu uzaklaştınnağa hazırla- kuvvete müracaat ettikleri takdir- Çin hariciye nezareti bilhassa 

ve bundan ıonra da sıra ile gelen· nıp hazırlanmadı ğı ve bütün Çin de Japony.:uun da uzak şarkta Çin ile diğer devletler arasında 
lerin isimleri fudur: iktıaadiyatını ele geçirmeğe teıeb- ıulhun muhafaza mes'uliyeti ken· gerek istikraz şeklinde olsun ve 

11 Osman, 34 Sotiri, 6 Artin, büı edip etmiyeceğini sormakta• diıine ait olduiu kanaatinde dl • gerek teknik yardım şeklinde ol· 
33 Nerses, 31 Adalı Mehmet, 1 Al- dır. duiundan dolayı, kuvvete müra· sun y:ıpılmıt olan teşriki mesainin 
ber, 12 Mehmet, 20 Rıza, 2 Arap, ·Nevyork, 19 (A.A.) _Tokyo- caat edecelini aöylemittir. hiç bir zaman siyasi mahiyette ol• 
14 Ali Parlak, 21 Sali.hattin, 27 dan gelen haberler hakkında {Nev Nankin, 20 (A.A.) - Çin hari• mamıt olduğunu beyan etmekte
Fahri, 22 Mustafa, 8 Marko, 26 york Taymis) aazetesi tunları ya· ciye nezareti Japon hariciye neza· dir. Askeri malzeme satın alınma-
Niyazi 32 Bekir Sami. zıyor: - Teti erkinmdsn biTinin dünkü be- 11 ve eçnebi askeri muallimler iı· 

Küçükler araımdaki müsabaka "Bu bir (beynelmilel bir balon yanab üzerine nim reımi bir cevap tihdamr yalnız milli müdafaa ıa• 
bittikten ıonra 14 Yatından büyük tecrübeıi) dir. Böyle talepler Ja· neıretmektedir. Japon recülünün yeleri içindir. 
Y&§ta olan müvezziler koıuıu da f d b·1d· ·1 ...... _ .......... . 

m~ü::.~:=n~0~~:7y~~~~~~n ~!~~~~~~~~:E~;~~~t ~ç~~~ .......... c~;;·P··· .. ····b~kiiY~;~zı 
seneki yarıfa İ§tirak edenler teşkil de mühim menfaatleri olan bütün 
ediyordu. milletler tarafından reddedileceği 

ilk koşuda olduğu gibi otoma- f üpheıizdir .,, 
billerle takip edilen müsabıklar, Londra, 19 (A.A.) - Çin lehi· 
arasınClakı mesate, daha köprü üs· ne beynelmilel bir yardım t'llebi
tünde açılmağa ba§ladı. ne ka111 Japonyanın remıi tifahi 

Bilhassa Şi§hane yoku§unda cevabı ve bu cevabı mütal~a eden 
sonlarda kalanlardan bir çoğu matbuat neıriyatı, Londrada bü· 
çok yavaılamıı, adeta yürümeğe yük huzursuzluk tevlit etmiıtir. 
baılamışlardı. Resmi mahafil daha mufaaaal 

Baıta geçen sene de kazanan malum:ıt alınmaıına intizaren hiç 
Üzeyir olduğu halde 4 - 5 kişilik bir mütaleada bulunmamaktadrr. 

-Bat tarafı 1 bici -~ 

9 - Afif Beyin üç günlük mü· 
dürlüğü neticesinde vasıl olduğu 
acı hakikatleri göıteren raporunun 
hangi maddesi tatbik edilmittir 7 
Ve rapor halen nerdedir? 

10 - Bank~nın Milli iktisat 
Bankası taıfiyesinde zimmetine 
geçirmif olduğu 37,000 liranın is
tirdadı için iktisat Vekaleti t~ra
fınclan ne gibi teıebbüslerde bu • 

' bir grup, evvelce yapbklan id· ~~~~~~~~~~~~~~ı lunulmuttur. 
manlar ıayeıinde, koşuculardan K sam i Pş 11 - Faik 81"1. bankı:. müdür· 
bir kıaıiıı daha Şi,hane yokuşunu • • liığü esnasında ~;:ayıra validesi na-
bitirıneden, istiklal caddesini boy mma para alarak Okland markalı 
lanııılardır. Büyük askerin cesedi iki otomobili takside itletmit mi-

13 dakika 35 ıaniyede geçen vasiyeti veçhile doğdu- dir? lılenmemiş midir? 
•enenin galibi 4 numaralı Üzeyir k d k 12 _Senelerce meclisi idare 
ilk olarak matbaamızd .. n Takıim ğu Sinoba na le ilece reis ve i.zahklarmde. bulunanlar -
ıtadyumuna kadar olan mesafeyi "' Berlinde bir ameliyat neticesin· dan bazıları ne için hakiki vazı
katetmiye muvaffak oldu. Ve ko- de vefat eden kıymetli askerimiz yeti teırihten çekiniyorlar?. 
ıuyu birincililde bitirdi. Arkasın· ve diplomatnnız merhum Kema· • • • 
dan 2 numaralı Ali Oıman ikincı· lettin Sami Paşa Hazretlerinin ce- Esnaf Bankası meselesi rün· 
likle geldi. Bundan sonra epeyi a • nazeleri Berlinde çok büyük bir den süne dal budak ...ı~or. Orta· 
çılan bir ara oldu. Ve sıra ile, 1 m.erasimle kaldırılmııtır. ya: yeni bir takım hakikatler çıkı· 
boksör Mehmet, 14 Nuri, 7Arap1- Cenaze lstanbulda da büyük yor ... Bankanm beş sene müdür -
aa, S Dimitri, 13 Artin, 11 Sezai, bir ihtifalle karıılanacak ve mer - lüğünü yapmıt olan Faik Bey aley 
10 Orhan, 8 Bekir geldiler. bumun vasiyeti üzerine asıl mem· hine bankaca bir davn açılmı~tır. 

Yolda kalan veya koşuyu terke lekeli olan Sinoba götürülecek ve faile Beyden 4600 lira islenmek· 
den olmadı. orada metfeni ebedisine tevdi edi· tedir. 

• • • lecektir. faik Beyden baıka 300 e yakın 
HABER'in her ıene yapmağa kimse hakkında da dava açılmış -

karar verdiği müvezziler arasın· r
daki sok,k koıularının ikincisi de 
bugün bitmit oluyor. 

HABER 
Akşam 

Kotuya iıtirak edip te derece 
alan galiplere gazetemiz muhtelif 1 darebaneai: 

tır. 

Bankaya borçlu olanlar araıın· 
da Ahmet Kevkep, Kara Muıtafa 
Zade Ahmet Beylerle merhum 
kehribacı Ali baba, Liyon çikola· 

Bankanın yolsuz İ§leri zama • 
nmda meclisi idare reisi bulunan 

hakim Rıza Bey demiştir ki: 

"-Ben dört ıene kadar eınaf 

hankaıı idare mecliıi reiıliiinde 
bulundum. Fakat Şehir Mecliıi ko
misyonunun raporunda bahıedi
len yolsuz muamelelerden malu • 
matını yoktur. Çünkü bu mue.me
leler yapıldığı zaman Ankarada 
olduğumdan bankanın ne idare 
meclisine ne de hissedarlar heyeti 
umumiyeıine ittirak etmedim. Ben 
banl,anın ilk zamanlarında altı ay 
kadar içtimalarda bulunmuıtum. 
O zamanlar bankanın sadece e:;
nafla meıaul olmasını ileri ıiire· 
rek baıka itler yapılmaıına daima 
itiraz etmitim. Mecliıi idarede ol· 
malda muhakka meı'ul aayılmak 
icap etmez. Ancak idare mecliıi 
kararlannı imza edepler mea'ul 
tutulabilir. Eaub tetkikat y.&pma
dan kimlerin meı'ul olacaiını ta
yin etmek imklnııdızdır. 

Bankamn zarar ve hesap def· 
erlerini tetkik edere)( yolıuzlulda· 
rı ve müsebiplerini bulmak güç bir 
İ! değildir. Diğer tarafhn bir müd 
det bankanın meclisi idare azalı
ğında bulunmuf olan ıabık Vali 
Haydar Bey de demi~tir ki: 

"Bundan yedi, sekiz ıene evvel 
meclisi idarede idim. O ııralarda 
Derincede oturuyordum. B!r kaç 
kere içtimalara iıtirak ettim. Son• 
raları ise hiç ujamadım. 

hediyeler verecektir. 

Postası 

ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

Tel&raf Ahı:-mANBuL llABEB 
Telefon Yazı: 238'72 idare: HS'70 

ta fabrikası, Amaara tirketi, Sait l-====-=::ıı:=:========== 
Hikmet Celil, Sahir, Abdürrah· 
man R~f, Efrayim Da-rides, Ferit 
Nabi, lbrahim Naci, Tahir Kev· 
kep, .. bık belediye mecliıi azaaın 
dan lsmail Rifat Beyler ve Sokuı, 
Yelkenci Zadeler, Süreyya Paşa, 
Eaat P•ıanm bulunduğu ıöylen· 

""'-""""'-111 ........ ~-. ............ -
K a os 

Ercüment Behzadm bu ıüzel 
eıeri yarın piyasaya çıkıyor. Bü
tün okuyUculara tavıiye ederiz. 

HABER gazetesi 
El yazı•• tahlil kuponu 
isim • • • • • • • • 

r 

ABOrtE ŞERAiTi 
1 S 6 12aybk 

Ttlrklye: DO teO '80 8'70 ıt,.. 
Er.nebi: 1BO S'75 '700 ııoo 

ILAn TARiFESi 
Ticaret UAııiarmlll satın U.M 

Rfıİlml U&nlar 10 kunattar. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

BaaddJfı yer: (VAKiT) Matbaa.u 

ınektedir. 

Bankada mevcut veıikalara gö· 
re bir takım paraların doğrudan 
doğruya müdür Faik Beyden alın· 
dığı da anlatılmaktadır. ' 

Define arıyorlar 
Ankara, 19 (Huıui) - Yirmi 

bin liralık defineıini aramak üzere 
Yunanistanlı lateliyoa isminde biri 
on amele ile birlikte buraya gel • 
mit, Benddereıinde hararetle ça • 
lıtmaia baılamııtır. 

Polisler ve aaarif memurları haf 
riyalı takip etmektedirler. Bu it İ· 
çin timdiye kad~r iki bin lira sarf· 
olunmuıtur. 

~~~~~--~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~-------------~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 
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MATBUAT CElVİIYETI 
e MERKEZİ e 

• •• 
ittihaz Edilmek Uzere: 

TAKSİM 

Düşünen, ağlıyan ço
cuk yerine, 

Gülen, koşan çocuk! 

ŞİŞANE KARAKOLlJ 

Arasındaki cadd~ ~ '!!~ ~ 

Sevinmek, gülmek, eğlenmek 
4iOCuğun hakkıdır. Çocukları bir 
köşeye büzülüp oturmaya, ma
sa başında düşünmeye değil, 
gülmeye ve oynamaya teşvik 

edini z. 

sokak içlerinde 

SATILIK 

BiNA Veya ARSASI OLANLAR 
ile böyle bir inşaatı 
deruhte edebilecek 

MJMAR Veya Jttı(iJ EAHHİTLERJ& 
Yazı ile 2o NisanakadaC
Ankara caddesi Orhaf'l 
Bey Hanı adresinde: Kumbara, çocuğa yalnız 

istikbal yapan değil, fakat 
sevindiren en güzel vasıtadır 

ISTANBUL MATBUAT CEMIYETINS 
Müracaattan rica olunmaktadır. ~t 

tcdi 

Siz de çocuğunuza 
iŞ BANKASINDAN 
bir kumbara alınız 

TEL: 20087 """ ı 
llıili 

- 111 

Ferah odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürük.sulu Mahmut 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
fer ah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 
Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; 
Tramvay ise evin önünde durur. 

Daireleri gezmek istigenler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

1 
lıtanbul 5 inci icra memurlu .. 

ğundan: 

Satılmasına karar verilen bir 
adet ilemir kaıa 29 4 934 pa • 

zar günü saat 13 ten itibaren Bey
oğlu lıtiklal caddeıinde Rumeli 
hanında ikinci açrk arttırma sure
tile satılacağından iıtiyen,lerin 
gösterilen gün ve saatte mahallin .. 
de bulunmaları ilan olunur. 

(2273) 

lıtanbul .asliye mahkemesi 
üçüncü hukuk dareıinden: 

Madam Pra§kevulanm halen 
ikametgahı meçhul Vezenti Tur· 
kunoneva aleyhine açtığı 934 -
101 numaraya mukayyet ihtar da· 

• va.sının tahkikatı ikmal edilerek 
evr3.kı dava heyeti müçtemiaya 
sevkedilmittir. Dava hüküm de· 
receıine geldiğinden gıyabında 

Tesis tarihi: 1888 yapılan muamelitabeı günden iti· 
raz ederek mahkeme günü olan 

Sermayesi: 30. 000.000 Frank ı2- mayıs-934 saat 13 te mah· 

ldare nıer kezi : ISI AN BUL kemeye gelmediği takdirde usulün 
406 ıncı maddesi mucibince gıya-

Tiirkiyedeki Şubeleri : hında intaç edileceği ilan olunur. 

lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr DOKTOR <
2212

> 

Samsun • Mersin • Adana Dr. Hafız Cemal 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
21, 24, 26, 30 Ni11n •• 3, 5 Mayıs 934 tarihlerinde ihale" 

leri ilin kılınan gayri menkuUerden 960, 961, 962, 491, 791, 
993, 1000, 1003, 1006, 1008, 1012, 1014, 1016, 1023, 1021, 
1031, 1036, 1038, 935 11ra numaralarından maadaıının evvelki 
ilanlarda gösterilen yukarıdaki tarihlerde satışlarına deYadl 
olunacaiı ilan olunur. (1862) 

~ TL:.:J Q K iVE 

l 1 QLl6.T 
BANKA51 

Yunanlstandaki Şubeleri : Dahili haıtalıklal'\ müteha1111ı D 
SelAnlk • Kavala • Atine • Pire Cuma ve pazardan baıka ıünlerde 

_, ~ öğleden sonra saat 2! den 6 ya kadar • A Q A 
~ - Bilumum Banka muameleleri. Kedmektopları. Cari ~ir hesap ~ lstanbulda Divanyol~nda (118) nu· B • Q · K T . QE N 
-- ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar ıcarı. --~ maralı hususi kabineıınde hastalarını 1 1 1 

~~~~~11 l lllJ• ~filljj~~ıı•ı l~ll~I il ~fili!! 1111 ~ ~::~ı~d~;9~uayenehanede telefon nu· RA~ T -1; Ob Q 
ıumunımın:nmn.ıu ııuttnmnıtılllDllhtttJtlhtDttttllltıınımınmmı111111Uımttu111tu111unu1111IUllllllllllU!lmu111111nmnw1u1UQ111Ut1111HPUUu.uwumıımn w nnmunmmmmmrnmmımunn 11Utm1Dmmtftlllllmll'l•ıuıta:ıummU111,.....,...........WWWWw•• •ıııı .... autnnnwUIUlllmD1111"11mmn11nmwaıwımunıuın'*"'IUIUltantm:nmmmmımnııııuuııımrmnnmmm 
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Fındık,depo,anbarF areleri ve büyük sıçanları FAR 
tar•·~~"~!'rnevi HASAN fare zehirile öldürünüz.~ 

SOIAl~ ·lmha eder. Öldükten soıu;a katiyy4:n kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müe11ir fare zehiridir. Bir p~rça ekmeğe sürülerek fareler tatldrlda ve severek yet'ler. 25 kuruştur. Fare zchirinin buid~ 
ne-r.Jiıf"'~ ...,.,., ı hr. Macun ifetbirlikte -d~<; elrirm~n fare1~rin bulundukları ınahalle serpilirse farelenn ve aı~nların bütün ana ve baba ve ecdadı ve ıilailelerinden eser kalmaz 25 kuru•tur. 1ıı 
"' • '.""- r.. ..,,, -~ 'I • ~·ti:!':~~ ,.. • " 
litl~den siilrmTrİt>' Far Hat1an markismc;- di at. 

' ~ 
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