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Esnaf bankasının mevhum Misafirimiz M. Y evtiç bu 
b l 1 d. ? sabah Istanbula geldi 

OrÇ U arı ne ıyor • • Kendisine bugün öğleden sonra 

Şimdiye kadar mütalealarını alabil- viliyettarahndan bir ziyafet veriliyor 

diklerimiz, bankanın vazi1Jetile ala
kaları olmadığını söglüqorlar 

ta Esnaf Bankası meselesi artık 2 - İktisat Vekaletinin emrile beplerden en mühimmi ıermayesi
i;,rna.ınen adliyeye intikal etmek İstanbul ticaret müdürlüğü tara· nin dörtte üçünü kaybetmiş olma -
"""Cted" Ü ~hıc· ır. ç cepheden yapılan fından yapılan tahkikat. sıdır ki bu mesele hemen hemen 
Ça d ıkat meseleyi hergün bir par- Son zamanlarda bu cephe de tahakkuk etmiştir. 
tad aha genişletmektedir. Anka- inkişaf ederek yeni yeni safhalar Diğer taraftan müdedi umumi
idd~n alınan malumata göre bazı göstermeğe haşlamıştır. Bu cümle- liğe gelmekte olan ihbar mektup· 
te ıalara rağmen Esnaf Bankası den Ankaraya davet edilmiş olan farının henüz arkası kesilmiş de-
~~ 1 F \ · ı orada da bir bardak su stanbul ticaret müdürü Muhsin ğildir. Bankanın eski müdürü a-

M. Yevtifi Haydarpaşa garında 

~a.lllde fırtına mahiyetinden çok- Bey dün şehrimize gelmiş, ve ·bu- ik Bey aleyhinde şayialar devam e 
Yo~ çıktnı~ ve ciddi münakaşalara radan bazı vesikalar aldıktan son- diyor. Bu meyanda Faik Beyin 
b asmıştır. Bugünlerde mecliste ra tekrar Ankaraya dönmüştür. salahiyeti olmadığı halde bir ta .. 
ı ~~1 ltıeb'usların da bu hususta 3 - Belediye tarafından niha- kmı senetleri ciranta ııf atile ım· 
•iltı;ri 
ttl t \'ermeleri kuvvetle muhte- yet yapılmağa karar verilen tah - zaladığı söylenmektedir. Yugoslavya Hariciye Nazırı çıkmışlardır. Burada da bir kıt'a 

eldir. kikat. Biz de bu mesele hakkında tah· Yevtiç Cenapları ve refikaları bu polis dost Hariciye Nazmnı se-
k Banka hakkında yapılan tahki· Bu da Vali Muhittin Bey henüz kikatımızı ilerletmekteyiz. Bu sabahki trenle Ankaradan şehri- lamlamıştır. 
l ldt.!u üç cepheden inkitaf etmek· gelmediğinden belediye reisi mu· cümleden olmak üzere Esnaf Ban· mize gelmişlerdir. Kıymetli misa· 
e ır H " · B · M. Y evliç otomobille doğru Po-. avin amıt eym riyaseti altın- kası rezaletinde iımi geçen ve bu firi Haydarpa§ada vali muavini 

1 d kik · f rapalas oteline gitmiştir. llt'f· - Ciinıhuriyet müddei umu- a · omııyon tara mdan yapıl· sabah Ankaradan gelen Ali.iyeli Ali Rıza, Refik Amir, emniyet 
~ ığj tllrafından yapılan tahki· maıkta olan tetkikattan ibarettir. Zade Mahmut Beyle görüterek müdürü Fehmi Beylerle bir çok Bugün saat 13,5 ta viJayet ~ -

t, Alakadarların teminatlarına gö- 2:evat karşılamıılardır. Bir kıt'a mına 80 ki,ilik bir ziyafet verıle-
8 ( Devamı 7 nci ıayıfada ) cektir. M. y evtir cenapları !ehri· 

,l\Jıl . ~ cepheden yapılmakta olan re bankanın iflası mukadder ve ! !!!!!!!~~~====~==~~====~!!!!! asker, polis, istasyonda resmi seli- ~ 
~ tetka.tın bugün ikmal edilmesi nihayet bir gün meselesidir. Çünkü Venı· zelos mı ifa etmiştir. mizde iki gün kalarak müzeleri, 
~tle mu·htemeldir. bankanın iflasını intaç edecek se- M. Yevtiç ve müstakbilin mo· camileri eski sarayları gezecekler· 

J töre binerek Tophane rıhtımına dir. 

aponlara karşı umumi~n~~~~~~fumu~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıefetı butun izahlara rağ Hususi mektepler ne vaziyette? 

cephe teşekkül ediyor A;~~2~e;::.ı~diuo;ükii_ lnkılip lisesinı niçin 
f tı · ı metin muh:t.liflerle anlatmak iste-

gı tere ve Amerikada şiddetli iti - meıeri üzerine muhaliflerden eski tercı·h ederler?. 
tazlar yu··kseıı·yor-Bı·r Fransız gazetesı· hariciye nazırı Mosyö Papanaata. 

siyo, M. Çaldaris ile M. Maksimo· 

J 1 •• daf d• su ziyaret ederek muhaliflerince-apon arı mu aa e 1 yor vap ve itirazlarını söylemittir. 
l.ond I · · d"-ki .ra, 21 (A.A.) - Londra• ıyy~t edecek değildir. . Bundan sonra tekrar Mösyö Ve-

tiei b~llı orta elçiliğinin ne§ret· . Çın hükômeti, Japon hükUıne- nizelosun yanına giderek M. Ç3l
'-it J ır tebliğinde Çin siyasetine tınden izahat alması için Tokyo daris le M. Maksimos'un cevapla
~)&. 'ı>~nya hrafmdan yapılan sefirine talimat vermiştir. Şurası rmı söylemiştir. Anlaşıldığına 
'-ıtı,'1ıttın JaponyanJll Asya kıta- muhakkaktir ki, uzak şarkta sulh göre iki zümrenin anlaşmasına 
'İ):\'e ~nanevi yayılma ve taa~ zamanları Çinin ğarp devletleri- imkan görülememektedir. 
tt) ll\tıllin teyidinden batka ~ır· Y~e dostane ve semereli bir şekilde Dün öğleden sonra saat beşte 

J41. lnadığı kaydedilınektedır. hır teşriki meniden imtina et· hükUmetle beraber hareket eden 
ha \> ~l\ siyaseti uzak ıarkta sul• mesinde değil, fakat Japonyanm fırka liderlerinden M. KondiJis 
1el'ih e &.ıayışa teıvik edici hareke- Aıyadaki gemsiz emperyalist si• ve M. Maksimos başvekilin y:ınına ., t, ~ . . 
i\k8• !namen ve açıktan açıga yasetımn terkinde ve muahedele· giderek muhaliflerin vaizyetini 

•!ıed· · b' k ~:ı. d ır, Çin milleti hıç ır esa- re arşı mecburiyetlerine itina ile müzakere etmişler ve netice itiba-
))oll ~h·nınadan Asyada bir Ja- riayet etmesinde mündemiçtir. (Devamı 7 nci sayıiada) 
~onyaıu düsturuna teba- (Devamı 7 nci sayıfada) 

Dünkü lik 

l='en~r 
111uhacimleri SUleymaniye kalesi önünde 

_ Yaı:ı•ı 5 ncl aa~ıfamızd 

Recai Nüzhet 
bu zatın gazetemizle hiçbir 

alakası yoktur 
Perşembe günü Millet tiyatro

sundan, "Haber gazetesinde Recai 
Nüzhet Beye,, hitap eden ve gazete 
ye derci rica edilen· bir ilan aldık. 
Bundan Recai Nüzhet Bey aıdmda 
birinin gazetemize mensubiyetini 
ileri sürerek bazı teşebbüslerde 
bulunulduğu neticesini çıkardık. 
Gazetemizde RecaiNüzhet adında 
hiç bir kimse bulunmadığı gibi bu
na Yakın bir isim dahi mevcut 
değildir. Gazetemizin admı vere .. 
rek vukua getirilmek istenen her
hangi bir aldanmanın önüne geçe
bilmek ümidile keyfiyeti alenen 
işaret etmeyi lüzumlu gördü~. · 

Şayialar nedir? mektepte ne diyorlar? 
Ben neler gördüm? 

inkılap lisesi talebelerinden bir grup 

Yalnız İstanbul şehrinde, yan 
düzineden fazla "MuaddeJ,,hususi 
lise var: F eyziye, F eyziati, lnkı· 
lap, istiklal, Hayriye, Şişli T erak .. 
ki.. Bunların, resmi mektepler de;_ 
recesinde olduğu Maarif Vekale
tince tasdik edilmiştir. Türk, Ye
ni Lise, Yeni Nesil gibi muadelet
leri tasdik olunmamışları da 
var. 

Bunların sırf kazanç maksadiy• 
le açıldıklarına ve tahsil seviyesini 
dü§ürdüklerine d:ıir iddia üzerine 
liepsini birer birer dolaşıyonım. 
Alakadarlarından izahat alıyor ve 
ken.di intibalal'lmI da kayediyo
rum. Dtinkü nüshamızda F e~zi· · 

ati lisesini yazdım: Bugün de in· 
kılap lisesinden bahsedeceğim. 

Deveran eden pyialarm hulasa. 
sı şudur: 

"- Birinci ve ikinci y~klama• 
}ardan sonra, okudukları resmi li
selerden döneceklerini anlayan 
talebe, derhal tasdikname alarak 
hususi liselere geçiyorlar. Her 

tedris senesi içinde, böyle akınlar 
oluyor. Yetmiş kişilik bazı sınıflar, 
bu yüzden, 20-30 kişilik kalıyor. 
Hatta bir resmi lisenin muallimle• 
ri, kendi aralarında "bari çocukla• 
rı bu derece aıkmasak !,, diye gö· 

(Vl·rtO) 
'.(Devamı 3 üncü s&Y.fada); 



Yugoslavya hariciye nazırı hükU
met merkezimizden ayrıldı 

Y ozgatta bir maarif ge
cesi tertip edildi 

,, 
.. Maarif müdürü Cevdet lzrap ve mll' 

Resmi tebliğ Türkiye ile Y.ugoslavya arasında teessus f tt• T t b l · k l" ·· bbi 
k. · · d k 1 1 e ış urgu ey er ın ı ap ve mure 

eden teşri ı mesaının i amesini uv,vet e işaret iyor mevzulu konferans verdiler 
Ankara 20 (A.A.) - Resmi Türkiye ile Yuaoılavya bu su· Muhterem mi~afirler istasyonda 

-tebliğ: Yugoslavya hariciye nazı- retle teessüs eden teşriki mesaisi - B. M. Meclis reisi Kazmı, Bqve • 
n M. Y evtiç Hazretlerini Anka - nin idamesi için lüzumu olan irti • vil ismet Paşalar Hazeratiyle ve 
raya yaptığı ziyaret eanaıında Re
iıicümhur Hazretleri kabul etmiş 
ve kendiıiyle uzun bir mükaleme
de bulunmuıtul'. 

M. Yevtiç keza ismet Pa§a ve 
T eıfik Rüıtü Beyle de mülakatlar
da bu)unmuıtur. 

İki memleketi alakadar eden 

batı temin zmınmda, her iki mem- refikaları hanımefendilerle Hari -
leketi ve umumiyetle Balkanları ciye Vekili Tevfik Rütlü Bey ve 
alakadar eden meıelelere dair refikası Hanımefendi, Nafia Veki· 
muttali olacakları istihbaratı bir: li Ali Bey, Hariciye Vekaleti ki.ti· 
birlerine bildireceklerdir. bi umumisi Numan Rifat, Viyana 

Türkiye ve Yugoılavya Harici· ve Sofya elçilerimiz Hamdi ve 
ye nazırlan, iki memleket münue· Şevki ve muhafız kıtaatı kuman -
batının bu güne kadar mahrum bu· danı hmail Hakkı Beyler, lran, 

meselelerin heyeti umumiyeıi ve lunduğu unsurlar temin etmeğe Afgan, Romanya ve Yunan aefir .. 
huaatan Balkan misakının Türk ve bu huıuıta süra.tle ticaret, ika- leri, Hariciye vekaleti daire mü • 
ve Yuıoslav hükUmetleri tarafın -
dan anla1dı9ı ve keza Balkanlar· 
da huzur ve ıükUnun nef'ine ola • 

met, iadei mücrimin ve adli müza· dürleri tarafından teşyi edilmişler• 
heret muahedelel'İ aktine teves • dir. 
ıül eylemeğe karar vermiıtir. . M. Yevtiç ve refikaları Reiıi • 

rak bütün Balkan devletlerinin is· Ankara 20 (A.A.) -Yuaoılav- cümhur Hazretleri namına umumi 
tikbaline ve Balkanlardaki hudut- ya Hariciye nazırı M. Y evtiç ~e katip vekili Hasan Riza ve yaver

refikaları ferefine Belgrat elçi • leri Şükrü Beyler tarafından uğur-

Yozgat, 19 (Hususi) - Uk tedriAt 
müfettişlerinden Osman Turgut Bey 
Sakarya mektebinde merkez muallim
lerine mesleki mühim bir konferans 
vermiıtir. Bu konferansta valimiz Ba
ran, Samsun mebusu Zühtü, Maarif 
müdürü Cevdet lzrap, belediye rem 
Yusuf, C. H. Fırkaaı idare heyeti Celal 
Beyler de bulunmuflardır. 

Müfettiı Osman Turpt Bey kon
feransına bq1amadan önce, maarif mü· 
dürü Cevdet lzrap Bey muallim arka
cla§lal'ını Zühtü Beyefendiye takdim 
ederek milli inkılaptan ve inkılibı ya
ratan büyük baım dehaımdan muallim 
lerin aldıklan ilhamla nasıl çalııtıklan· 
nı ve inkılibın ruhlar<ıı kökle§tDesİ i
çin'huıünkü neslin terbiye ve talimine 
ait t.qıdıldan ülkünün ehemmiyet ve 
hedefini kısa bir hitabe ile anlatmtfbr. 
Cevdet Izrap Beyin kuvvetli esaılara 

dayanan bu hitabe&inden sonra o~ 
Tıırgut Bey konferansına baılamıttır· 

Konferansın mevzuu: 
"inkılap ve murcbbi,, icii. Os~ 

TuTgut Bey tezine ''Mürebbi,, keliır"' 
sini izahla baıladı. Y afadığunız in~' 
lap karıısında. mürebbinin ne gibi ~· 
~elerle kartı kartıya bulunduğul1~' 
mürebbinin yetitmekte olan nesle ~ 
halka kartı vazifelerini anlattıktan ~ 
ra idealci bir muallimin feragat do~ 
gayretinden Camianın elde edeceği :ı•~ 
gin neticeleri izah etti. . 

Müfeltit bey halk mürebbui içif 
meıhur terbiyecileTİ • ömek gösterdilr 
ten sonra köylere ve köylülere ait ~ 
km mü13hedelerini anlatarak 1"~· 
köylüsünün milli maariften ve tnaarll' 
cilerden beklediklerini kuvvetli bir ı,lı 
Jille ıınrattılar, ve sürekli afkııJıırll 
konferansmı bitirdiler . !arının ehemmiyetine istinaden te

essüs etmekte olan teıriki mesai 
aiyaaeti üzerinde cereyan eden bu 
rnükalemelerde tam bir noktai na· 

miz Haydar Bey tarafından Şe. Ianmışlardır. 
hir lokantasında bir öğle ziyafeti Kazım ve ismet Paşalar Haze-
verilmi§tir. rah ve Refikaları Hanımefendiler. 

1 

Bu da bir deve meselesf 
zar mütabakati müşahede edilmiş· 
tir. 

Sulh dava.ama azimle merbut 
bulunan Türkiye ile Yugoslavya· 
nm aiyaıetlerini ve teıriki mesai 
ve tesanüt fikriyle ve iki memleket 
aruında IJittikçe ırkılaıan bir mu
karenet yolunda inkitaf ettirmeğe 
devam edecekleri, ve bunu, eıaa • 
lan Balkan miaakını imza eden 
devletlerin Hariciye nazırları tara· 
fından aktedilen Belgrat ve Atina 
İçtimalarmda vazedilmiş olan Bal
kan tefriki meıaisi çerçevesi dahi
linde yapacakları tekarrür etmit· 
tir. 

Almanya - Lehistan 
Varıova, 20 (A.A.) _ Aima.n 

ya ıelecefdir. Bu ziyaretlerde 
ve Lehistan ziraat mümessilleri a· 
rasmda yakında mühim ziyaretler 
yapılacaktır. 

Alman iktı&at nazırının yakın • 
!arından mürekkep bir heyeti mu· 
rahhua hu ayın 26 ıında Varıova .. 
ya relecektir. Bu ziyaretlerden 
mabat iki memleket ziraat tetek
külleri müme11illeri arumda nok· 
tai nazar teatiıinde bulunmaktll'. 

Prekop suikastı 

Bükreı, 20 (A.A.) - Perekop 
ıuikastçilerinin muhakemesi bU"' 
gün divanı harpte baılamııt1r. 8 
zabit •e 5 aİTilden ib:net olan 
maznunların iaimleri okunduktan 
sonra phitİere ıeçilmif, müdafaa 
tarafından kaydedilen 233 tahit
t~n an.cak yüzü yoklamaya cevap 
T"ermittir. 

Bu celsede iıtiçvap edilen kay
makam bu ittihamr redederek ma• 
ıum bulunduğunu ve asla krala 
k&Tfl bir harekette bulunmayı dü
ıünmemit olduğunu iddia eylemiş• 
tir. 

Muhakemeye devam edilmekte
dir. 

Macar seyahları 
Tekirdaiı, 20 (A.A.) - Bugün 

tehrimize Alpullu f abrikaıının 
fen müdü~ l'iyaıetinde 30 Macar 
ıelerek Mac'.lr millt kahramım Ra· 
ltoçinin evinde meruiM yapmış • 
lar J'Jl\.rillklar aö lem: le,·dir. 

Misafirler yemekten sonra tehir le Tevfik Rüttü Bey ve refikası 
civarında bjr gezinti yapmıılar ve Hanım tarafından Madam Y evtiç-
Ziraat enstitülerini gezmişlerdir. e bir buket verilmiştir. 

Saat 17 buçukta Riyaıeticüm • Tren hareket ederken ·bir asker 
hur umumi katibi vekili Hasan Ri· kıtaaı reımi selamı ifa etmiı ve 

Zarar veren hayvanı ·zaptedenlerde~ 
birisiyle deve sahibi duello ettiler 

za Bey tarafından Marmara köf .. muzika Yugoslavya ve Türk milli Adana; 18 (Husuıi) - Obruk na.-
künde bir çay ziyafeti verilmit ve martlarını çalmııtır. biyesine baih Kolca yayla11nda hacı 

ı t • • d b• •km• 1 Mahmut og~lu Yusuf Beyin develeri bu ziyafette bütün ıefirler ve ıefa· s a.ayon ıçın e ın 1! o an 
k 1 b 1 k b . h Ik kü 1 · f. Ekse kuyu yaylasmdan lama.il ağanın 

retler erkanı hazır bulunınuılardrr. a a a 1 ır a .. t esi mısa ır- tarlasına giierelı ekinine zarar vume· 
Ankara 20 (A.A.) -Yuıoalav- leri sürekli alkıtlarla uğurlamıştır. ıinden wı.uiher olan oiullu.-ı Yunus 

ya Hariciye nazırı M. Yevtiç ve Ankara, 20 (A.A.) - Yugos • ve Nazif develeri tutarak ağdlanna 
refikaları ve kendilerine refakat lavya Hariciye nazırının ref ikala • saklamıtla:rdır. Develerinin saldan· 
ebnekte olan zevat bugün ıaat 19 n Madam Yevtiç bugün İmıetpqa. dığını haber alan Yusuf Bey develerini 

K t•t•• ·• ·ı H. · Etf I götürmek üzere ağıla gİtmİf, Yunusla da Anadolu ekspresiyle Bela'Tad'a ız enı ı usu ı e ımayeı a 
o• Nazif develeri vermediklerinden arala-

dönmek üzere §ehrimizden ayrıl• Çocuk bakım yurdunu gezmişler.. rmda münazaa başlamııbr. Yunus kar-

mışlardır. dir. deıile, Yusuf Beyi tata tutmuılardır. 

ltalyada doğum 
çok ölüm az 

Roma, 20 (A.A.) - Resmi ıta· 
tistiklere göre bu senenin ilk üç a• 
yında 276.586 çocuk doğmuştur. 
Geç~n senenin ayni devreıyıdeki 
doğum adedi 263,568 ve 1933 se • 
nesinde de 275,796 idi. 

Ölüme gelince bu ıenenin ilk 
üç ayında 162,244 kiti ölm~ttür • 
Geçen şenenin ayni devresindeki 
171,913 ve 1932 senesinde de 
172. 770 ki,i ölmüftiiı". 

stihsal sahaımda İle ıeçen ıe • 
neye nisbetle §U tezayütler kaydo
lunmuttur: 

Dökme demir yüzde 5, çelik 
yüzde 9,6, demir yüzde 24,7, kur• 
fUD yüzde 164,2, çinko yüzde 14,8, 
alominyum yüzde 13,2, tasfiye e· 
dilmiş petrol yüzde 28,5, bitüm 
11,9, kok köm~rü yüzde 8,2. 

- Buna mukabil §U tenakuılar kay 
dedilmittir: 
· Civa yüzde 38,S, ham petrol 
yüzde 19,9 ve mahrukat yağı yüz

de 10,7. 

Tenkit müsbet olmalı 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman 

;:ızeteler cemiyetinde söylediği 

nutukt.a propaganda n:ıı;ın M. 
G:ibbelsJ gazeteciler için tenkidin 
yalnız müıbet olduğu takdirde ca• 
iz olabileceğini ıöylemiı ve mat • 
buat' erkanını fikirleriİıi dürüst 
olarak müdafaa. için cesaı:et ıöa • 
terme e davete lmıİJtir. 

. 
. SiYASET ' 

Japonyanın büyük emri
vakii ne zaman? 

Bütün Avrupa, dün, merak ve heye
can içinde bir gün geçirdi: Acaba, Ja
ponya, -zaten kendisinden nice za· 
ınandrr beklendiği üzere- birdenbire, 
niyetini meydana vuruyor; açıktan a
çığa: 

"- Evet, harp edeceğim f Çini hük
müm altına alacağım ve Moğolistan 

vaııtaıile Sibiryaya ve Orta Asyaya 
hikim olacağım!,, mı diyecek? .. 

Filhakika, bu Uzak Şark İmparator
luğu, Mançuriyi nilfuzu altrna aldık

tan sonra, Mogolistan üzerinde çalı§· 

mağa ve bunun Sovyctlere tabi kısmı· 

nı tehdit etmeğe, bir takım berri ve ha
vai üssülharekeler t~sis eylemeğe baş
lamıştı. Bundan, 1934 ilkbaharında 
Sovyetlerle muharebe edeceği manası 

çıkarılıyordu. 
Diğer cihetten, Çin üzerinde, Ja

ponyanın, öbür devletlerden ayn bir 
hükümranlık tesis etmek niyetinde ol
duğuna dair, dün yazdığımız emareler 
göründü. 

İ§te bilhassa bu ikinci nokta, Avru
pa ve Amerikaya yirmi dört saatlik 
bir heyecan geçirmiştir. Japonyanın, 

artık, yeni siyasetini açıktan açığa ilan 
edeceği sanılmıştır. Halbuki dün gece 
gelip te bugün sabah gazetelerinde 
neşrolunan ajanslara nazaran, Japon
lar, hila, eski sinsi ve emri vakiei siya
setlerinde devam ediyorlar ve sanki 
hiçbir fevkal!delik yoknıuı gibi sefirle
rine beyanatta bulunduruyorlar ve na
şiri cfkarlarma da öylece makaleler 
yazdırıyorlar. 

Bu, Japonların, henüz, arzu ettikle
ri derecede cephe t:.ıtmadıldarma dela
let eder ... AnlaşılıYor ki, tnukadder o
lan büyilk ve kat'i exnri.vakii yapmak 
için, hala h~ırl~ktarı nıhaycte erme-

Halime kadını 
hoğmamışlar 

Adana, 17 ( Hıısusi) - Karga Ke· 
keç köyünden kaynı validesi elli bet 
yaılannda Halime kadıru ıalıncak ipi 
ile boğarak öldürmekten auçlu ve mev• 
kuf. Ayşe ile ıuç ortağı Celilin muha
kemelerine dün öğleden ıonra ağrr ce· 
zada devam edildi. 

Bu cinayet vakaaı failleri hakkında 
iddia makamınca idaın cezası talep 

edilmit ve muhakeme heyetince bu hu· 
sustaki raporunu fenni olup olmadı· 

ğmın tetkiki için Iatanbul bbbi adlisi
ne ıönderihniıti. 

DünkU celsede gelen rapor ve ve· 
rilen cevap okundu ve neticede hakla· 
rmda dela.il mevcut olmadığmdan be· 
raetlerine karar verilerek tahliye edil
diler. 

Pamuk tarlaları 
çapalanıyor 

Adana, 17 (Hususi) - Çukurova· 
nm hemen her tarafrnda on gündenbe· 
ri koza tarlalarına çapa ıirmiıtir. Ça
pa iıleri hararetle devam etmektedir. 
Mmı- cinsi kozalar yerlilere nazaran 
erken yefiıtiii için daha gümnh bir 

· haldedir· Yerli kozanın da vaziyeti iyi 
görülmektedir. 

Arpalar henüz &at'al11ıq iae de 11-

caklar devam ettikçe on bq cüne ka
dar orak ınakineleri Iİftbilir. Buida· 
yın vaziyeti de pyam ınen:ınuniyet o
lup bilhatu Yüreğir mmtakumnı ban 
yerleriyle Tarıuı toprainun bir inamı 
köylerindeki ı.pk vermİ§ buğdaylar 
adam boyuna yakındır. Bu mıntaka· 
lardaki buğday bataklarının da çok tok 
olduğu haber verilmektedir. 

1 

O da tahancaımı çekmi§, Nazifi ""' 
nmdan yaralıyarak kaçmaia ba,ıaJ111f 
tn-. 

Yunuı kardeti Nazifin elindeki 'f' 
rabellom tabancumı alarak Yu.uf fi 
ye alg etmi4tir. .\1 

:Yusuf Beyle Yunus ara:ıında '°" 
yan tabanca düellosu neticesinde f; 
nus göğ~ünden Yusuf Bey de bafıtld 
yaralanmak suretile ölmüılerdir. . . 

Yaralı kalan Nazif te buraya ı~ 
lerek memleket hastanesine yatJrJbt' 
ve hidiae adliyeye intikal etmiıtir. 

Malatyada yol in' 
şaatı ilerliyor ,, 

Malatya, 18 (Hususi) G~ 
haftadan itibaren vilayet yolarmda -~ 
lııma batladı. MalUın olduğu ve~ll" 
ilkbahar çalışman Nisanda başlar, W 
zirana kadar aÜTer. Nafia fen meJl1ıı< 
Jarmdiın bir çoğunun kııa askerlik hİ. 
metlerini Y•Ptnakta oldukları için .;ı; 
yet makamı liu devredelci yol çalrtı1" 
smı yalnız be! kazaya haaretmi'1İr· 

Bu kazalar, Malatya merkezi, ~ 
çadağ, Adıyaman, Hekimhan, Be' 
dir. 

A ki P··tf Kemaliye, rap r, Ki.hta, ~ I 
ge kualarmda 1933 senesi amclesl ,JI 
velce davet eclilmiı olduğu için buı;.ttf 
da ilkbahar ça.lıtma11 yapılmıya~r 

Malatya merkezi amelesi ı'f, 
haftadanberi Malatya - Kahta 1 t 
nun 12 inci kilometresinde ileriye d~f 
ru çalıfmaktadrr. Bu yolda hale11 ~ 
den fazla amele vardır. Diğer t~ 
Malatya - Sıvat yolu üzerinde p 
göz - Fethiye araaındaki kıım>~ f 
dünden itibaren Hekimhan amelef' 
lııtırılmıya başlanrnqbr. 

Bu arada kırma tat hazırlana~ 
Adıyunanda ayın yirmi ikisinde /1 
yaman - Börkenek ve Akçadai~ 
ga - Darende yollan üzerinde ~ 
baıhyacakbr. 

/ 
Besni kazasında ise; Gölbaf.'JJ 

Beıni yolunun 11 inci kilome~ 
itibaren ıilindiraj ameliyesi y•P 

tadır. =·- ... 1 .. _--4 
ÇiftçDerimiz hu ıene ~ 

ümit ettikleri tekilde~";• 
lerdenberi devam eden kuraktıkt.ıs JI 
tevellit rstıraplan bir dereceye "' 
dimnit olacaktır~ 
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Hususi mektepler Pencerelerdeki 
ne vaziyette? bahçeler 

M••t k •t k "l • t• A t k Arkadaşlarımdanbiri, başın· l"Üfıneğemec~=r~~ı:ı:r~~ u e aı as er er cemıye 1 ve n a - dangeçenmühimbirkazayı an· 

, :~:t~~:· :~:~".1.:;ind;bü:::!· ya yardım bir lig~ İ kongrelerini yaptılar ıat~•-: Kendi halimde, yolda gidi-
~esıneg~ menetmış amma, bu . yordum, dedi. Birden bir şangırtı 

1~nuıyet laftı kalmış. Talebe, . oldu. Ve önümde parçalanmış, ko· 

~~rn, akın, hu.•usi liselere geç~yor. Taşrada bulunan bütün ·askeri mu·· tekaitlerin de cemi- caman bir saksı gördüm. 
0 

gün 
d u nıekteplerın bazılarının bınası bu gün, dikkat ediyorum ... Zahir, 

nı~~~e d~ima. bı~lund anf 1 ç~dk yete alınmaları kararlaştı mütekait işsizlere iş bulunacaktır bu mühim kazadan sonra, aklım 
---nnm uç mıı ı eter erın e başıma gelmiş olacak: Hemen her 

Yıı:ttiı, de'Va.m etmemelerine idare- "Mütekaidini askeriye cemiye- cemiyete girmeleti laz~dır. Bu gelmiştir. evin, apartmanın sokaktan tarafa 
~e göz Y\lmuluyor. Hatta yoklama ti,, dün aaat 13 te Bayazıt Vezne· takdirde varidat artar. Cemiyet, "Antakya ve havalisi yardım penceresinde birer saksı dizisi far-
~f~erlerinde, gelmiyenler, gelmiş cilerdeki binasında senelik kong- daha semereli işler görmek iuıka- birliği dün halkevinde senelik kediyorum. Bü sefer, benden, iki 

gıbı 0 0·· l ·ı k · " ·ı · ' t ld h ı· · ld d " · t" 'l · du"şmu··o. bı'r evı"n k "' s erı ere tıcarı gaye ı e resını y::ıp ı.. are. e~e .ı, ceınıye- mm e e e er. kongresini yapmıştır. Kongreyı san ım ı erıye ~ 

l Urulan bu müesseselerin botalma tin bir ıenelık faalıyetını, hazırla- ldre heyetinin t"1!1ennisi mem .. I doktor İbrahim Bey açmış, katip· saksısı, az ötedeki binadan iki sa· 
~ruıdan korkularak zapturapta dığı bir raporla kongre azasına nuniyetle karşılandı. Raporun 0 • liğe de Edip ve HulU.i Beyler se- niye sonra ta beynimin ortasına 
~Yet ~~ilmiyor. Numaralar bol bildir~i .. Bu ra~~ra göre, .. ~dare ~u~masım mü~ea~ip idar: heyeti çildikten sonra Esat Bey birliğin yuvarlanarak beni malul bıraka· 

.ver1lıyor. Sınıflar kolaylıkla heyetı bır sene ıçınde, hük.umet ıntıhabına geçıldı ve yem heyet bir senelik faaliyetine ait raporu bilir. Bunun bir çaresi yok mu• 
geçıriliyor. Hatta, maalesef, daha· nezdinde teşebbüslerde bulun.muş, seçildi. Kongre münasebetiyle okumuştur. Bundan sonra bazı dur?,, 
sı da. Var. Bir müdür, başka mek- askeri mütekaitlerin buhran vergi- Gazi Haıretlerine, Meclis Rejsine, noktalar et.rafında münakaşalar lstanbulda bahçe kıtlığı, tabia· 
~ePlen arkada§larmı getirecek ta• sinden istisnala!ını temin etmişti. Başvekil İsmet Pata Hazı:etlerine yapılmış ve birliğin ilk vazifesi te ayni derecede düşkün olabile· 
e~eye Yiizde on komisyon V3det· Asker yetimlerini mekteplere yer• telgr:ıflar çekilerek c~miyet azaıı· olarak Antakya ve havalisinden cek insanların, muhitlerinde, bir 
~lt. Ah,ap ve harap bir konak leştirmiş, işsizlere iş bulmuştu. mn tazimleri bildirildi. gelecek talebelere yardım etmesi ne\ıi saksı fantezisi doğuruyor. 
lltup hu suretle maarif ticareti Gene bu raporda, hükUmetin, mü• Ankarada bulunan vali ve bele• kararlaştırılmıştır. İstanbul, en yeni kurulan binala-
~~Pln:ıak yüzde yüz karlı olduğu tekaitleri tefecilerin elinden kur· diye reisi Muhittin Beyin pazarte· Birliğin yeni idare heyetine se- rmın bile; aydınlığını, rahat ban
~ın l~ıelerin mikhrı çoğalıyor! t:ırdığı şükranla kaydedilmekte si şehrimize gelmesi beklenmekte· çilenler; Tayfur Vedi, Faik, yosunu; modern, madeni döşe· 
aa.rıfiınize bu, büyük zarardır.0 idi. Geçen idare heyeti, ,u nokta· dir. Esat Şekip Beylerdir. Yardımcı mesini, endirekt ziyasını, her şe· 

l Ortalıkta dolaıan bu şayial:ırı ya bilhassa fazla temas ettiler: Bu sene lstanbula geçen sene· heyet de Edip, Türkmen Emin, yini düşündüğü halde, bir türlü, 
nk.ı14p liscıinin alakadar fahsi· Cemiyetin azası azdır. Taşrada kinden on bin kadar fazla seyyah Emin Balcı, Nuri ve Talat Bey- mükellef veya ufe:k bir bahçe edi-
~:llerinıe söyledim. Şu suretle c•· bulunan asker mütekaitlerinin de """"'""'"'""'"'"'"""'"""_, •• _.,,..,, .... ,ıuııoıı11111ııııu111numısıı11111111ını• lerden teşekkül etmittir. nememektedir. Her bina, küçük 

~ _:·~~ıfzı Tevfik Beyin ga· ··~""""""""'""''":"''""~"""'~-··'"'"""""'"~~-.. - ~ ~· L i ~ T ll ---Mü;;;;;·--·- ::~:.·~~~h~~u::ı;:çg~~:.:.ir ~:~: 
~~tenize söylediği gibi, Avrupada · ~;; J dar ayak üstü duruyor. 

]
Qll' huıuı·ı mektep, gerçi, mevcut· Fakir ve lstanbulda barına- Dün gece Halkevi Beyoğlu 'u-
ar ı- cak yeri olmıyan yüksek tahsil ta.. 45 kuruş rüşvet Fakir mahallelere bakarsanız, 

a. tıiahetle bir yeni tedris uıu u 2022 numaralı otomobil ~oförü besinde Halkevi temsil şubesi ta· her pencere önüne tahtadan bir de 
)'a_ta.•- k l ·ı· lebesi için üniversite binaamm ar- :ı rafından bir müsamere verilmi', 
l "'lla gayretiy e ve vesaı ı on· b 1 d" · · :c k 1 ak kırlar kon•erve ~- f F kaaındaki binada =-rılan Tal ebe dün e e ıye nızamnamesıne uy· as ı yapı ar , sa , ~ 

k 
., aik olarak ihdaa edilir. a· .,. ikizler piyesi oynanmıştır. k l . k k plar ve hatta 
at 1 yurdu önümüzdeki ders senesinde gun olmıyan bir halinden dolayı ulu arı, çın o a hf 

l
, iirkiyede, hususi liselerin a• k b Bugu··nku·· toplanh hazan pek müna•ebetaiz ma.. aza· 

r- b. d h · ı ı·ı kt' revrildig"'i sırada memura kır e-. beki ~• lflt\tn .. d. . . ıraz a a genıt e ı ece ır. 3' :c k dar -go e• 
l ve taammum e ışının ıe- kuru"' ru··"'vet verı"dı"g"'ı" ıçın cu··rmu·· . . 1 E "bb lara varıncıya a , ueb· h B" h.h :c ~ Dit tabıplerı geçen sar ti a h ık t ı, aıkadır: ır tas ı k dl" rine birer dal veya to um s ış ı· l me§hut h:ılinde yakalanara a ı· odasında kazanç vergiai etrafında l 
ti .•tanbuldaki maarif mekteple- Dün yapılan müvezziler sokak yeye verilmi,tir. bir toplantı yapmışlardı. Bugün rılınış bir şekilde- bura ara 51ra• 
l\ın nıiktarı, mevcut çocukları ko•uıunda bu··yu"'kler arasındaki la k lanmışlardır. Ve büyük binalarda, 

()kutnı ... h ~ , Bakla çalarken bir içtimı daha yapı ca tır. " ·H sı ,-rı 1 \ aga kafi ~etmiyor d~ uau· müsabakada dördüncü gelen 14 H•kkı gene pencere Kenar .. ıarı_n_a_, Y~ --~ • o ,.;ı_d ı M ıA Sabıkalı hırsıdardan ... p t•k f k l "1 cr- -}\ '_,,, en açı ıyor. eae a, n,u';naralı K1idri Efendinin f ;mi ra 1 arma o og ar le bağlanır, veya balkonumsu bir 
a.dık.. r · d ·· · · tal dün Beyoğlu civarındaki pazar yeoo Ll. oy ıseıın e yuz yırmı eoo yanlı•lıkla Nuri "'eklinde çıkmıştır. Pratik farmakoloğlar birliği a· çıkıntının yam, yahut parmaklığı 
~ t ıın fi d B 'b' kal ,. ~ rinde 13 kilo kadar bakla Çil.lıp ka· h l 1 ar var ır. u g1 1 1 • Tashih ederiz. zalarmın m:ılumatmı genitletmek üzerine itimatla konulurlar. 
ı.~ ık ınıekteplerde ders takibi im· çarken yakalanmıştır. d h 1 Onl . den hır' çocuk l\i. ıwıaıııı"""'""'"""'""""ıaıumı1t111unnııımıııo111uuıııı1111111ıu111ııııııı11unıııwıımın üzere bir era programı azır a • ara -ıçer -
l n111.ı bulamıyan çocukların biz· "Sene içinde haksız yere not Sandal parçalandı mıştır. ilk dersi kimyaker Mus· gibi bakılır. Gelen giden ziyaret • 
lere gelıneıi tabiidir. Biz, tamam.. almak ve bunbrla imtihansız sı· Cibalide oturan Maksut ile Ha- tafa Nevzat Bey tarafından veril- çilere iyi bir baş ağrısı mevzuu· 
aycı bir rol oyruyoruz sanın idaresindeki motör, Kuru• · t d l b"tmez " • ruf geçmek meselesine gelince, ke- miştir. Dersten sonra cemıye ur. Medih ve aena aTı 1 ·•• 
t h'liıfzı Tevfik Bey, kendi mek · za, varit değildir. Bizim bütün çeşmede Hali!in sand:ılına çarpa· reisi Nuri Bey azaların alakasızlı· Filan falan tohumun, o beş santi· 
he tne ,binası noktasın.dan bir rüc· muallimlerimiz, İstanbul lisesinin rak sandalı parçalamış, Halil de- ğını söyliyerek istifa elmek iste " metre kutrundaki yerde bir servi 
b~~ araınış olacak, yoka.:ı, faraza, ve sair mekteplerin tanxmnı•, anlı nize düşmüşse de kurtarılmıştır. mi• ise de istifası kabul edilme· gibi şahlanmııı oluşu veya bir ça· 

1~1ınk· "h · d F . ~ :c ,. 
ir 1• tedris cı etın en, ey2:l" şanlı hocalarıdır. Bunlar, kana• Otomobil çarptl miştir. dır gibi dal budak sah~ı, müthiş 
t1'rt.den hiçte aşağı olmasa gerek· atlerinı·n ve me:.leki "'ereflerinin Şoför Muhiddinin idare&indeki bir iftihar vesilesidir ... Güzellik • 

.. :c Ticaret talebeleri 
,,~ haricinde hareket edecek kimıe - 2019 num:ıralı otomobil Harbiye• . )erine dayanılmaz. Heli" sulanma 

~ 'trupadaki hususi mektepler· ler değildir. Hatta, seksen kişi.. d" 7 yaılarındaki Salamona çar· Muallim Turgut Beyin idaresi fasılları gelmesin: Ş".!·,ar şakır ve 
~~· 0;,1iinal usuller tatbik edilil'· lik sınıfından anc:ık dört talebe p3rak yaralamış, çocuk hastahane altında İtalya., Fransa ve lngiltere· hür bir nebat gibi serilip serpile· 
' ıtkat, bizde, maarif progra· g~irdiği için gazetelerde bir kaç ye kaldırılmıştır. de bir tetkik seyahati yapmakta °'" cekleri arz üzerinde bile nail ola· 
' 

11 dıtma çıkmağ:ı iınkan ~ok.. sene evvel münakaşa mevzuu tef- MUtekaidin parası lan yüksek iktısat mektebi talebe· mıyacakları bir mebzuliyetle ıular 
h...· O programı tatbik edıyo- kil eden tabiiye muallimi ve "sı· si beş' mayısta ıehrimize gelecek· yeıneg"' e başladılar mı, artık yol-
-~. E b Y a.lnız Firuzağada mütekait Bahaettin 
'b•~ tmeğe mec uruz. ' fırcı,, diye lakap almış Nizamettin lerdir. dan gelip geçenlerin ıikayetini 

'<\ f l Mesela beyin cebinden 65 lirasını çalan 
!ltı.. az alıklar yapıyoruz .. k l ' Bey bile bizde hocadır. duymayın! Yaya kaldll'ırolarını ""'))- d rı a mış sabıkalı Vitali tutulup adliyeye Hitleri n yıldönümü 
taı~ı en dersler en . ~e .. . . . bir çiselemedir alır. Ne o ... Bahçe· 
~ Q~Yi yetiştirmek ıçın her gun Mektebi gezdi.m. Perşembe ol.. verilmi~tir. Alman b;ııvekili ve naayonal ler bakılıyor. 
1 da... ku 1 ardır Bun· d u • • ------------ sosyalistlerin reisi M. Mitlerin dün b" . d ~~t •a ra arımız v d·b·ı· . ugu ıçm, yalnız bekar talebe tyi, güzel ama; günün ınn e 
h .. llnr .. k b"ız t .. tbik e e ı ırız. d ıt· f k Halı· ç şı· rketı· hak- dog"'umunun yıl dönümüne tesadüf b . {\~ ..... ~ var ı. ıra etmeli ki, bina, ço 0 tavsamıg veya r~ ıta11 gevşemış 
l 'Ilı\' kt 1 d bu yoktur h dd ettı"g"'ı.nden lstanbuldaki Almanlar b b' !t~ 1 itle ep er e, 'd. t · arap, ma i cihet ı·esmi liselerin k d k şeyin, bir zavallının aşma ır se· 
t q .. , ·1 · b" ınevcu ıye se- k k lll a arar Totonyada bı'r mer::ısim yapmııı.Iar. hl'k ~b' .... llaı erın ır ço , ::ımma ,ço dununda... Tapu ~ mavi afet gibi inivemıesi te 1 e· 

··~ d,ha !.. dairesini boşaltıp ta mektep yapıl· Haliç şirketinin belediye hisse· dır. aine nasıl bir tefsirle cevap verile· 
b İplorna meselesine gelince, mıs farzediniz.. Öyle bir cey.. · d M t •kl tl" hl 1 d ak .ı ~ uı. · ~ aıni vermemesi üzerine bele iye o osı e ı seyya ar cektir? .. Apartman ar a, s ııuan l·"'·"· biz veremeyiz.. Hü&umetın. Bununla beraber, inkılap lisesinin .... ,,111 ıt şirket mukavelesinin feshini iste • bahre kopyelerine bedel, birer 
1 .. ,. ettiği mümeyyizler vas a.sd.ık.. bec. yu··z kadar talebesi, tedris üc.. M. Kingzett ve M. Kenetz is· ~ "' &t'h t ~ miştir. Aldığımız malfunata göre, "hakiki,, dam bahçeleri neye yap· 

•• , 1 an 1 Bunların as 1 • • b .... 'h · d 'k. 1 ·ı· h t ı"k ettikl yapı ır. . retını uraya vermegı tercı edi- hükfunet şirket hakkında yakında mın e ı ı ngı ız ıeyya ı mo os • madıkları, bugünkü modern telik· 
d erj defterler Ankaraya gı· yorlar .. Karı:.ıda İstanbul lisesi dil· bı'r karar verecektı"r. Mesele An.. Jet ile bir devriilem seyahatine d er-, di l ' .. Ma'.l· ~ kinin en eksik ve hayret uyan ı· 
tif V p oın.a, bunlara gore, . . yunu umumiye binası içine yerleş- k"rada tetkik edilmektedir. çıkmışlardır. Seyyahlar dün sa· ran tarafıdır. Ahşap ve mütevazi 
~ ekilin in imzuiyle verıhr · miş, New - York ı:.ehr'ı gibi ufuk· hah lshnbula gelmicler ve akşam ı k k eç~.... b k ~ Ferı•t Bey geldı· ~ evlerde ise, -par a ve mü em• 
l .. •ene b" d .. kici a a• 1 k l l k 1 · · k ·· C>ty • • ız e yuz 7 ara yü selmiş .. Ona muadil tutu· Ba kan mem e et erme gıtme u• ınel çiçek, yeşemıit tohum reıim· 
taka ltnliha.nına girdiği halde an· l:ın inkılap lisesinin binası ve mad· Varşova elçimiz Ferit Bey dün zere yola çıkmı9lardır. leri gösteren birer kartpostal alsın• 
h1'lJı'o.n küsur tanesi diploın.a a_ la.. di te .. kilaAtı Amerı"ka şehrı"ne kı- refikası Mufide Ferit hanrmla bir· ] k • 

:c ı ı Sahte eserler kol e sıyonu lar demiyeceğim!-Bu nadide ko· 
''S Bu da sıkılıg"a delıldır. ya:;la C_emı""'gezek halinde .. Hoca· likte zmir vapuru ile Pireden s· k ah d" :c b lekıiyonlannı, içeriye, sokağa ha 

k()d l te tah:ıdetname diye de ı· lar da ayni olduğuna nazaran, tan ula gelmiştir. lstanbul müzesinin eski şark e-ı 
ı " 8.t 1_ • t' 1 K d" · . serlen· •alonunda ••hte ve ..__ '-lı't mıyan bir pencereye sıralamalı• 
tta} e..__. çı1U111ş. Bu, adliyeye ın ı· bir tafebe, niçin birincisinde deği • en ıııne gazetemız namına o - UUfo. 

d,~ ""lif, bir sahtekarlık dava.sın· de, ikicisinde okumağı tercih et- (Hoş geldiniz) diyen bir muharri• antikalardan mürekkep küçük bir dır. Ve nihayet belediye, bunların 
kaç iala.t 01.acak. Filhakika, bir sin? Zahir, resmi liselerde sınıfla- rimize Ferit Bey sey:ıhati hakkın· kolleksiyon vücude getirilmiştir. hepsini kat'iyyen önler bir zecri
til\ ~~ttıa.n evvel, resmi mekteple- nn kalabalık olması ve fazh tale- da demiştir ki: Bu eserler, antika meraklıhnm 1 yetle, aokak üstü pencerelere asla 
)t ._.hiihrij Çalınarak, bir k:ıç kişi- benin kabul edilmemesi bunun "-iki ay iıinli olarak geliyo· iğfal maksadiyle, bir kısmı açrk saksı, ~~ns~rve ku~u ~oyd~a-
~ '-de'- · B k b ? G k b" d k .. l ta f d Hitit Aaur mak gıbı hır fevkaladelik goste· tl\Ute.. . r..ua.ıne verilmişti. Lakın sebebi olacak?.. aş a se ep.. ruın. elir en ıraz gez i ve yo- goz er yra ın anR 'd . ' rebı"lı'r • 

"İlStr} ' ak \ p· k d k Ç'-tpı} erı y alandı. Cezaya J Başka sebep?.. umuzu ıreye a ar uzattı . Mısır, unan ve oma evrıne 
Hikmet MUnir liaeıer~:a.klardır, Mesebnin hususi (Vl•HQ) Lehistan ile aramızdaki müna• mahsus eserleri taklit yapmıtbr. 

alakası yoktur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~•-e~b~et=ler~~o=k==i.~i~v_e~d_o_at_a_n_~e=d=ir~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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l ı HABR'in 
\-hikayeleri Bir balık avı f !~~a en~!~!_a!~ 1 Pratik Haqat Bilqisi 

Düşmanlar Eıki§ehirden öteye 
geçmişlerdi. Sakarya kıyılarında 
gece gündüz kanlı muharebeler o· 
luyordu. Baştan başa harabe ha
lini almış bu geniş hıtta üzerinde 
hava, daima kan, duman, barut 
ve infilak kokusu ile meşbu gibi 
idi. 

Suıköyde artk serçeler bile na
diren saça~lara konuyorlardı. A
haliden hemen hiç kimse kalma -
mıştı. Kalanlar da birer birer milli 
mücadeleye ilt:hak ediyor, yahut 
sefalet ve açlıktan ölüyorlardı. 

Pantoflacı esnafından Mestan 
Znde Abdülbaki Efendi çoktan 
dük!{anını kapamıştı. Bir sabah, 
kas:abanın hsricindeki tenha yol -
larda, dalgın dalgın, meyusane do 
l~s:rken eıo.ki dostu Husrev Beyle 
bı·· .-ıJa~tı. 

n usrev Beyle, harpten çok cv
\'d, Bozan gölü sahillerinde tanış
m.ş 'srdı. Abdülbaki Efendi oraya 
sıl: :::ık balık avlamıya giderdi. 
Eir gün sahilde bu yeni av merak
lı:;·na rast gelmiş, evvela sade ar
kr dc-.şlıktan başlıyan dostlukları, 

ya; ::ış yavaş çci kuvvetli bir rabı
ta !1:ı!ini almıştı. 

Ondan sonra artık daima bera
ber balık avına gider olmuşlardı: 
Hi'l.f~anın muayyen bir gününde 
sabah erken buluşurlar, takımları 
ell~rinde, sigaralarını tüttüre tüt
tü:-~, ve yürüye yürüye sahile iner
ler, küçük bir sandala ıaaız adaya 

geçerlerdi. 
Bozan gölünün ücra ve hüzün

lü sahillerine çok yakın olan bu 
ıssız ada, balrk avına elverişli ol
duğu kadar, çok güzel, şairane bir 
yerdi. Ah, orada, yanyana ayak
larını suya aarkıtarak, ve tatlı tat· 
lı konuşarak, ne unutulmaz, soh • 
pet ve istiğrak saatleri yafamışlar· 

dı. Eski bir mülkiye memuru olan 
bu Husrev Bey de ne can bira· 
damdı! Sözü ve sohpeti dinleni
yordu. Uzun av saatlerinde tatlı 

fıkralar anlatarak arkadaşını gül
dürür, bin bir latife mevzuu icat 

ederdi. 
Send erden sonra, şimdi bu ka

dar acıklı şerait dahilinde bulut· 
tukları zaman, gözlerinde tahassür 
ve elem yaşlarile yekdiğerinin elle
r :ni sıktılar: 

- Yahu, nedir bu inkılaplar?! .. 
- Sorma birader, meğerse al-

nımızın ne kara yazılan vannıf ! 
- Evet hakikaten biz Allahın , 

ço!c isyankar kulları imişiz. 
Ve Abdülbaki Efendi arkadaşı

nın kulağına eğilerek, inler gibi 

bir sesle ilave etti: 
- Ben artık her şeyden ümidi

mi kestim. 
Husrev Bey de enditeli görünü

yordu. Maamafih arkada.ıını tesel
li etmek istedi: 

- Cenabı haktan ümit kesil
mez, dur, bakalım, ayinei devran 
daha neler gösterir azizim, dedi. 

Sonra kendi basit telakkilerine 
göre, hadisatı inceden inceye tah· 

lile çalışarak yürümeğe batladı

lar. 
Bu tetrinievvel sabahında hava 

gayet güzeldi. Günef, gökyüzünü 
kaplıyan 'bulut parçalan arasında 
parlıyor, hafif bir meltem rüzgarı 
yapraklarını dölanüt ağaçların ku 

ru dallarında hıtırdıyordu. Man -
zara onları yavaf yavaş maziye 
kendi hatıralarına doğru götürdü: 

- Balık avlarmıızı hatırlıyor 

musunuz Husrev Bey? 
- Hatırlamaz olur muyum a -

zizim ! O günler hiç unutulur mu? 
Bir an oldu ki Husrev Bey dik

özleri 

baktı. Bir §eyler söylemek istediği 
anlaşılıyordu. Fakat yutkundu, kı
zardı, ve söyliyemedi: 

dereceklerin yazılan; burada neıredi-

lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· ----------------------------~ Hayatta m11btaç olacağınız ameli maıGmab 
mamaıı, seçme olmaıı ve okunakb kolayca aJrenlnfz 
yazılınuı lazımdır. 20 

234 - Üç olsun -;akıl .:-terdme hakkı mahfaııdar 
- Oraya gitmediğiniz çok olu

yor mu? 
Ramazandan bir gün evvel, ak- Yazan: • Gayur 

- Sizden ayrıldıktan sonra bir 
daha gitmedim. 

§am üstü bekçiler, davulla ram~ C t • b " 1 • k 
zam ilan ederken bir kahvenin ö- umar esı, çarşam a gun erı çı ar 

Sustular. Abdülbaki Efendi ar· 
kadaşının dili altında bir şeyler 
gizlendiğini anlamııtı. Fakat aor
mağa cesaret edemiyordu. Onun 
kendi kendine açılmasını bekledi. 
Nihayet Husrev Bey tereddütle 
başını kaldırdı: 

nünde oruç ve namazla alakası Aspirin derecei hararette kaynamı§ ıu ve ba• 

Olmlyan bı'rı'yle alay edı'yorlar· huıuı tentürdiyod • 

- Şey ... Bugün oraya gitsek ... 
Ne dersiniz? .. 

Abdülbaki Efendi böyle bir tek
lif kar§ısında kalacağım tahmin 
etmişti. Sefalet ve ümitsizliğin bir 
kabus gibi her tarafa çöktüğü bu 
zamanda, kendilerini bilfiil mazi
ye, o mes'ut günlere -velev mu
vakkaten- götürecek olan bu 
teklifi hem hicap, hem de meser· 
ret hislerile karşıladı: 

- Nasıl olur, bilmem ki! ... 
Arkadatından kolayca muvaf a 

kat göreceğini anlıyan Husver B. 
artık coımuttu: 

- Pek ili olur! Felekten bir 
gün çalarız veaaeli.m .. 

Ve izahat vermeğe başladı: 
- Bizimkiler kasabaya bir saat 

mesafeye yaklaştılar. Karakol 
hattının en nüfuzlu zabiti benim 
dostumdur. Memnu nuntakayı on
dan alacağımız parola ile kolayca 
geçerız. 

- Peki ya düşman? .• 
- Dütman Sakaryanm öteki 

sahilinde, Bozan gölünden çok u -
zaktır. Zaten orada aktama kadar 
kalacak değiliz. 

Daha bazı teferruatı münakata 
ettikten sonra programlarını yap -

tılar. Ve takımlarını almak üzere 
kasabaya döndüler. 

Husrev Bey bir hayvana atlı

yarak bir saat ötedeki Türk kara
koluna gitti. Arkadaşını gördü. 
Kumandan bu garip müracaati 
hayretle kartılamalda beraber sui 
telakki etmedi. Gülerek iki avcı
nın eğlenmesine müsaade göster -

di. 
Olta ve kamıtlarını hamilen 

memnu mıntakaya dahil oldukla
rı zaman takriben saat on bir var
dı. Verdikleri parola sayesinde 
ileri karakolları zahmetsizce ge
çerek, Sakarya aahilleine kadar u
zıyan genit ve hali araziyi takibe 
başladılar. Tek tük çıplak kiraza
ğaçları ve hüznengiz tarlalari· 

le bu mıntaka, şimdilik tamamile 
müemmen görünüyordu. Huırev 

Bey, Kurt boğazı denilen korkulu 
geçide hakim tepeleri gösterdi: 

- lıte düşman oradadır, di· 
yordu. 

Bu kelime Abdülbaki Efendiyi 
titretti: 

, n.. ' -""utman ... 

mış: 

- Ey Mehmet Efendi! lıte ra
mazan geldi, yarın oruç var ya in

ıallah ! ... 
-Tabii, ben zaten her ıene ra

mazanda bir gün baıından bir gün 
de sonundan tutarak ortasını dost
lara bırakırım .. 

Bu esnada oradan geçmekte o
lan bir bektaşi: 

- Be mübarek adam! Bari bir 
gün de ortasından tut ta üç olsun. 
Belki ahrette icap ederse önüne 
bir sıfır kor, herkesle beraber o· 
luraun. der. 

233 - Kim yatar? 
Fi tarihinde Pariste bulunan 

üstat Ahmet Haıim Bey oradaki 
Türk futbolcularını Perlaşez me
zarlığındaki şair Hanri Dörenye

nin mezarına götürüp der ki: 
- Ey aziz Türk gençleri, bilir 

misiniz burada kim yatar? .. 
O zamanki futbol federasyonu 

reisi aanisi Bürhanettin Bey de şu 
cevabı verir: 

- Kim olsa yatar. Mübarek, 
mezarlık değil adeta çiçek bah-. 
çesı ... 

Aksaray: Hasan Basri 

Kibritten şikayet 
Son günlerde, kibrit kutuhrın

daki çöp adedinin noksan bulun· 
duğu hakkında ıik.ayet{er oldqğu 
yazılmıştı. Şikayetler devam e~
mektedir. Bazı kibrit bayileri, 
kutulardan eksik çöp çıkışını, f ab
rikadaki çöp doldurma makinele
rinin iyi idare edilmediğine atf e

diyorlar. 

, .. " ı ırt4uı'*'• as r• arı•""""'"""'' 

Kaos 
Ercüment Behzadın bu güzel 

eseri yarın piyasaya çıkıyor. Bü· 
tün okuyuculara tavsiye ederiz. 

.-.. ---·--·· ····---·=, 

l .... Gidii~bii~~;k ı 
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SiNEMALAR : H 

iPEK: Hulya pe§inde H 
MELEK: Ben bir melek değilim. H 

I! ALHAMRA: Kanm beni aldatırsa .. !: 
" SARAY: Kocasız kadınlar. Sahne· il 

de: Edvardo Bianko . n 
SUMER: Nil Haydutları Dünyayı "ıi 

dolaşan şarkı 

• TURK: Altın arıyan kızlar 

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

:f HiLAL: Beyaz rahibe 
ft ALEMDAR: Fedailer alayı 

YILDIZ: Şeytan kardeş 

MiLLi: Macar Marşı 
MiLLi: Sahte fahişe 
KEMAL BEY: Gece hakimi 

Vakıa düşman orada idi. Ora

dan inerek, sık sık Türk köylerine 
taarruzda bulunduklarını, ahaliye 
türlü işkenceler yaptıklarını, her 
tarafı soyup soğana çevirdikten 
yakıp yıktıktan sonra tekrar tek-

: FERAH: Volga km 
rar bu korkunç tepelerin arkasına ;; 
tahassun ettiklerini biliyorlardı. f: TAN: (Şişlide) Tali kuşu 

Ş. d' . l . d b.. .. k k il _ .............. -------··--....... _..... ım ı, ıc erın e uyuyen or u ve ~-·····················-······················· .. :im' 
evhama bu hadiseleri hatırlamıı lana saklana ilerlemeğe başladı • 
olmaktan mütevellit şiddetli bir lar. Dar bir keçi yolu onları sahile 
kin ve nefret karıııyordu. Husrev götürdü ve derhal ıazlar arasına 
Bey emretti: 19kuldular. Husrev Bey kulağını 

- Haydi yola, vakit kaybetmi· tl>prağa koyarak etrafı dinledi. Ci-
yelim ! varda ne insan, hatti ne de bir 

Her ihtimale kar§ı, avcı hatb· hayvanın yürüdüğüne del&Iet eden 
na yayılmıı askerler gibi, yerlere 

1 

en hafif bir gürültü yoktu .• 
sürünerek, gölgeleri örtmeğe elve- ~akili: M. Faız 
ri li ııkı fundalıklar arkasına sak· -Devanu yann-

ASPiRiN - Salisilaıetik hamız-

dır. Hamı7.İ tavda beyaz iğneler halinde 
tebellür eder. Dahilen hummaya, gri
be, romatizma veya yarım ba§ ağnsı e
lemlerine kar!• kullanılır. Ekseriya ve
remlilerde daima terletir. istimal mik· 
tan ellişer ıantigramlık kaıelerden bir 
ila üç gramlık alınır. Çocuklara yaş 
başına on ila yinni santigram verilir. 
ihtiyatla kullanmalı çünkü böbreklere 
zarar verebilir. 

Arnıka 
• ARNiKA - Avrupanın cenup kıs· 

mındaki yüksek dağlarda Alplarda, Pi
renelerde bulunur. Çiçeklerinden bpta 
istifade olunur. Bu çiçeklerde reçine, 
bir esaı yağ bir de arnisin İsminde 

huıusi madde var(}ır. 

Cümleyi adaliye ve cümleyi asabi
yeyi tehyiç eder. Arnika alkoolası 

veya tentürü bir sukut veya bir darba
dan husule gelen ıar11ntılarda hari
cen kullanılır. Beş gram arnika çiçe· 
ği bir litrede kaynatılarak dahilen 
münelbih olarak kullanılır. Vülnerer de 
dikleri likörde arnika da vardır. 

Apyol 
APYOL - Anber san11, züyuti, 

kuvvetli kokulu, sert tatlı bir mayidir. 
Maydanoz tohumundan elde edilir. 

Hıfzısıııhada kullanılır. Hayız de
minin muntazam zamanlarda gelmesi
ni, rahim sancdannın durmasını temin 
eder. Eğer hamilelik ihtimali varsa kul 
larulmamalıdır. Beheri yirmi beşer 
aantigramlık kapsül halinde günde 
yirmi ila altmış santigram alınır. 
Apyolin tebellür etmiş bir cisimdir. 
Maydanoz tobumuadan istiMal.oJwaur. 
iki ila on santigram miktarında alı· 

..., .., ... wl ... '\ol , • ...., 

nır. 

Antıseptik 
ANTISEPTiK - "Müzadı taaffün,, 

başlıca antiseptikler şunlardır: 

Ağız için: Sa&un, binde bir nisbetin
de formal, yüzde bir ldoral, 4000 de 
bir aıid timi1', binde bir nisbetinde 
fenosalil, oksijenli ıu, salol ve kömür 
tozu, ıulu ispirto . 

Yanıklar için: Evveli binde on iki 
aıid pikrik ile işba edilmit mahlulle 
mahalli banyo yapmalı. Sonra bu ınah· 
Iül ile ıslanınıt gaz bezinden kompres
ler koymalı, gaz bezinin üzerine idrofil 
vatka pamuğu koymalı ve her dört ila 
sekiz günde değiştirmeli . 

Fiıtül, adenit, soğuk çibanlarda: 
.Kafurlu naftol, kifurlu salol, iyodo
fonne eter, klor çinko• 

Göz içleri için: 20000 de bir biyo
dür dö merkür veya on binde bir oksi
ıiyamür ile yıkamalı . 

Burun içi: Vazelin, rezorıin veya 
mantonu yağ . 

Barıaklar: Süt rejimi, lngiliztuzu müs 
hili, kalomel, kaynamıt su ile ihtikan, 
mayaiar, lakto basilin tahammürler, 
lakteol, laktokol, anteroıeptil, salol, 
benzo naftol, nebati kömür. 

Kadm azaları: 4000 ili 8000 de bir 
niabetle mablül halinde permanganat 
dö potas, 8000 de bir süblime, binde 4 
mikroaidin, binde on kibriti nihaı, 

"Sülfat dö küivr" bir gram yod, iki 
gram yodiir ve 300 gram mukaddar ıu
dan mürekkep gram mahlülü, binde 
0,25 nisbetinde formol mablülü . 

Kulak: Onda bir niıbetinde fenik
li gliserinden bir kaç damla akıtmalı. 

Deri ve yaralar: Y odol, dört bin
de bir niıbetinde yodoform, aristol, 
<.'ermatol, aalol, oksijenli su, kangren
ler için binde O,SO il& bir niıbetinde 
permanganat dö potas, hin'de üç ili bet 
niıbetinde mikroıidin, binde bir ıübli
meli Van Siten likörü, binde bet niabe
tinde okıiyanür, "200 gram vazelin 
ve bit' gram yodoform, 0,50 gram aıid 
fenik, 4 gram aıidborik, 0,10 gram 
süblime, be, gram antipirin, üç gram 
salol ile yapılmıt köklü pomadası,, elli 

Alkool 
ALKOOL - Alkooller tabammiit 

edecek usaresi olan nebati maddelerİll 
taktiri ile elde edilirler. Bazı meyva• 
lann ve bahusus üzüm, elma ve erik 
posası alkool istihsaline müsait• 
tirler. Hububattan, pıltatea, panc:at 
ve melastan dun derecede alkool 
elde edilir. Yegane kullanılacak alkool 
ıaraptan elde edilen alkooldur. Buna 
yüzde altmıı alb alkoollü olacak olur
sa İspirto denir. 

Şarap İspirtosunda tohum İspirtoıO 
karışık olup olmadığını anlamak içİO 
bir miktarı kaynamadan ve içine ıo

kulacak kibrit alev yapmayıncıya ka• 
dar ısıtmalı, eğer ispirto safıa kalall 
suyun tadında hafif bir taraP hamizlİ• 
ği tadı duyulur. Ve kaynamıt şaraP 

gibi kokar. Eğer ispirto karıtık iı• 
tat acı olur. Koku da çirkin olur. h• 
pirtoya biler, zencefre gibi bir ıe1 
ilave edilerek tat verilmiş olup olma· 
dağını anlamnk için müsavi miktarda 
mütekasif hamizi kibrit "asid sülfürik,, 
ile kanştırmalıdır. Eğer ispirto saf,. 
beyazlanır. içinde ne kadar fazla ec:• 
nebi maddeler varsa rengi o kadar ko
yu olur. 

Konyak yapmak için yetmİ§ iki de
recede ve lezzeti gayet iyi iıpirto al
malı. Her iki litre suya bet gram ol
mak üzere kapilyer koyarak kaynatma• 
b, kaynamış suyu süzmeli vo her ~ııi 
litre için iki yüz elli gram teker koy• 
malı, bu kaynamıı ve ıüzülmüı auyd 
dere:esi 72 den 50 ye ininciye kacla' 
İspirtoya karışhnnalı. Mayie bir ka9 
parça beyaz ve taze çam odunu koy• 
malı. ispirto hafif bir reçine tadı a~ ......... t•~·- ....... ..._.. . ...... ı: ~ 

• veld~ biraz karamela ile renk ve 
te mümkündür. Elma, erik ıaraplaril• 
üzüm cibresinden yapılan konyaklar~ 
bir tat bozukluğu vardır. 

Bu nevi konyaklar elma, eril' 
ve cibre şarabı yapılan memleket• 
lerde istihsal olunur. ispirto mutfak• 
larda kesretle kullanılır. Aşçılar elleri• 
ne bir miktar damlatıp uğu!turarak kO 
kuıuna bakarlar. Güzel bir koku nefre" 
derse İyi demektir. Bütün likörlerİll 
yapılışında ispirto vardır. 

ispirtonun iyi olması için alkoomet• 
re ile 90 dereceyi göstet"111esi, 80 santİ" 
gratta kaynaması, renksiz olmaıı, ya• 
rım bardak suda bir kaç damlası içilir 
se hususi bir taamı olmaması laznndıt• 

Bazı usuller - lspirtodaki suyu çı• 
karmak: ispirtoya iyi cinsten bir ~ 
jelatin sokulur. Jelatin suyu çeker ~ 
İspirto serbest kalır. 

ispirtonun zenginlik derecesini bol• 
mak için: ispirtoya bir parça filitre ki" 
ğıdı batırılır. Kağıt ıslannıca çıkarı1' 
rak alete tutulur. Eğer İspirto yandı1'' 
tanıonra kağıtkolaylıklayanarsa iıpirl° 
80 dereceden fazla demektir. Eğer kO' 
lay yanmazsa ispirto 75 ita 80 dereci' 
dir. Eğer kağıt yanmazsa ispirto 1f 
dereceden az demektir. 

ikinci uıul: lapirto ·dolu bir katıl' 
bir kaç zerre barut konur. lapirtot" 
tutuştunnalı. Eğer safsa yanar ve .,_
rut tutuşur. Eğer içinde ıu varsa .,_-
rut tutuşmaz . 

(Daha bitmedi) 
111mııımıınının1111111ıı ıttıı ıu111 11111111mıwı 1111n111• 11 ... u ıtt1ın•ııU8'1H~ 

Sokak köpekleri 
öldürülüyor 

Son günlerde şehirde soV 
köpeklerinin f azlalaıtığını görtl' 
belediye, itlaf ameliyesine eh~ 
miyet vermeğe karar vennittit 
Mücadele heyetleri tehrin her t( 
rafında gece ve gündüz 'do'~ 
c~klar köpekleri zehirliyece~~ 
dır. Zehirlenen köpekleri yo";t 
ve saire ile kurtarmağa çaht•111 

ceza göreceklerdir. 

le 
4 

d 
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Emil Zola gibi ahlakın vesveseden 

a atasaray- efayı, Fener de doğduğuna inanmışısınız dimagı-

s ı nızda ihtilal var sakın bana kızmayın 
Ü eymaniyeyı· yendı·ıer ~ .:._ Dikilitaf M. Mustafa: Biraz Hevcsatımza fazla mağltlp oluyorau-

mübal!ğacı fakat intizamperverdir. U- nuz !. 
~~.,........, nutkanhğı ve ihmalciliği fazlacadır. Ik- 17 - (Kadıköy) 63 Ule: Daima 

DUnkU Vefa takımı 

~ ~ aonlarına yakplan lik 
nanc1~dan bi rkı111u da dün oy· 

ı. 

le,! akaiııı de F enerbahçe - Sü· 
4 llıiye ile karfılqtı ve neticeyi 
-J L_ t- '4lZ&ndı. 

Vef, .ddtöyijnde iae, Galatasaray, 
dı, a· •!e Çok zorlu bir oyun oyna· 
])i~~i devreyi 2 - O mağlup 
tol eıuıe rajmen, ikinci devre 3 
dr, ~~~rak neticeyi 3 - 2 kazan 
'unun en ıüzel ve mühim o • 
~) Kadıköyündeki Galatua· 

,--:-_ Vefa maçı oldu. 
~~ndaıı aonuna kadar tam 
~ ıle ırkı bir çarpıtma tetkil 
' d ;-.._ oyun, mühim bir knmm"\_ 

' Çok zevkli oldu. 
• • • 

te!71ı~ Berlin Büyük Elçiıi 
--~tt~ Sami Paprun ölümü 
ttı.ı. betıte, hami reislerinin ma 
-.ı.. ıne lıünııeten, Vefa takımı ""t• d.. . tıı_.., uz ııyah formalarla çık· 

o 
~ile hna ba,lanmadan evvel bir 
t'-iı.ı • lcadar ıükUt edilerek me· 

So tapıldı. 
de a;:' Ahmet Beyin idareıin· 

V ef batlandı. 
~- takımında iki oyun e~~I 
~ dt \&rafından çıkarıldığı ıçın 
~°tundan mahrum edile__n 
~ lll11&vin Lutfinin olmadııı 
~rdu. Diğerleri mutat o • 
~dı. 

bi,. 1-ıiiddetlerinin 27 Nisanda 
llu~ ~en dolayı dün aon oyu· 
•.~ )'lalllakta olan Galatuar~! 
tilcliJc~lllda da bir çok degı· 

l'-ıc f:r 'tapdmıtb.. .. 
-::: ~rı, p fftJ. !Öyle dizildi. Hız~r, Bur· 
1f 'l'i, 1tt ~il, muzaffer, Rasıh, Su· 

'ı p '-lılı, Şemıi, Eniı, Ke

ıJ' ~ ~I, Danyal. 
f' '' ~'*Yor ki etki oyuncu Ke· 
b'" ~· ~ ~e Hızır, Eniı, 
.,,- ~ ~ dört be, yeni oyuncu 

~'ttı. 1ll'ı.ıit. Rasih te geri alın· 

~~ ~lar batlamaz, Galata· 
~f, ~~iYeti aldı. 18 dakika 
ı..,• lllütemadiyen ııkıttı. 

~ toı f~tl Ylrlar bu arada bir çok 

r"' " p ~ •rnıı kaçırdılar .• 
. ~ ef, 'ta.,. 18 irıci dakikadan ıonra 
tit ~ Ş~.'t Y••q açılmağa bqla· 
ti ~- aeı.:. ~ılaf1nk aıraar Galataaa· 
~ ıe.: ~ e~ti. Sarı kmmzrlrlar, ar· 
[~ dı. OJuııunu kabul etmit· 

r-. -~ ~ tfaı11arı 1-' '- •çiıı lıa 11 boylan uzun oldu· 
~"-ı. . "•dan 'Qtl, ~ .oynuyorlar. Buna 

11 kısa bnY.lu olan 

matem formalarlle 

Galatasaray takımının, yerden oy· 
namaaı icap ederken, ıarı kırmızı· 
hlar da havadan oynuyorlar ve 
lopları kaçırıyorlardı. 

Devrenin ortalarına doğru, Ve
fanın ıeri bir hücumunda, Galata• 
saray müdaf aaaının bir an bot bu· 
lunamıından istifade eden Vefa 
muhacimleri topu Galatasaray ka
lesinin ağlarına takarak birinci 
golü yaptılar. 

Bir kaç dakika sonra, mütema· 
diyen arkıımakta olan Galataaara· 
ya, ikinci gol de yapıldı. Bu sayı· 
lar hakikaten beklenmiyen bir 
tarzda olmuftu. Arbk Galataaara· 
ym alır bir hezimete ulrry~atı
na inananlar bile oluyordu. 

Fakat birinci devre fazla bir 
efy yapılamadan 2 - O vaziyette 
bitti. 

ikinci devre hatladığı zaman, 
Galataaarayhlar hiç te ümit veri· 
ci bir oyun oymyamıyorlardı. 

Takımda muhacimler yerlerini 
deiitlirmiılerdi. Bu oyunu büıbü· 
tün aksatıyordu. G'\lat.saa~&ym 
yapbğı akınlardan biriı;inde, Dan· 
yal Vefa kaleciıile çarpıttı. Ve ba
yıldı. Oyundan çıkarıldı. 

Bundan sonra Galataaarayın 10 
kiti kalmaaı, bir çok kiıilerin ümi· 
dini büıbütün kırıyordu. 

Esasen Şemıi de aakatlannuf, 
yürüyecek hali bile kalmamıttı. 

Artık Galataıaray 9 kiti oynuyor 
demekti •• 

Şimdi Sarı kırmızılıların, bir 
çok gol yemeıi bekleniyordu. 

Fakat hiç te ümit edildiği gibi 
olmadı. 

Bilakiı, arbk Galatasaray takı • 
mı, lam minasile aldım batına top 
lamı,, canım ditine takmıtb• Bu· 
na mukabil Vefada, bilhassa mü· 
dafaada ıinirli bir hava hakim ol
mafa bqlamııtı. 

Bir aralık Vefa kaleciıi de iki 
dakika kadar sakatlandı. Tekrar 
oyuna bqladı. 

Devrenin 15 - 20 da·kikaaı geç· 
mitti. Vefaya, kale yakınından 
bir ıerbest vuruı oldu. Bürhanın 
atbiı top, Vefa müdafaalarına 
çarparak, Kemal F aruldye geldi. 
Kemal Faruki soluk kanlılıkla to
pu biraz kaleye doiru itti. Ve 
hafif bir tütle Galataaarayın ilk 
golünü yapb. 

Bu gol, 10 kitilik Galataaaray 
takJnılDI büıbütün canlandrrmıttr. 
A tık Vefa kaleıine akınlar de

r m ediyordu. Bu arada yetil be-
va k l . 
yazblar da Galatasaray a esı ö .. 

nünde bir çok tehlikeler yaratmak tısadı sever. mustarip ve endiıeli görünen tipler-
ta devam ediyorlardı. Artık ııkı 2 - lbrahim Ekrem (Usküdar)ı den. Zekası basittir. Vefalıdır .. Dost-
bir çekitme batlamıtb. Aceleci tiplerden. Biraz inatçılığı var· !arını sever. Ailesine merbutiyeti faz

dır. Vefakardır. iktisat ve tasarrufa ladır. Çok hassastır. 
Galatasaray bir akın daha yap• riayeti yoktur. 18 - Rec.ep Ferhat: Mübalagacı ve 

lı. Top birden merkez muhacim E· 3 _Kemal Faik: ltküzar ve bece- inatçı tiplerden. Nefsine itimadı yok
nise geçti. Enis hafif bir çalımla rikli tiplerden. En büyük kusuru: tur .. Kimseye inanmaz. Cüretkardır. 
epeli kartıındaki müdafii, sonra• Sebatsızlığıdır. Muhitine ve dostla- Sebat ederse, muvaffak olur. Tasarru
da kaleciyi atlattı. Topla beraber nna kıymet vermez. Biraz da ihmal- fu sevmez . 
Vefa kaleıine girdi. Ve nefis bir cidir. 19 - F. Recep: 18 numaralı tahli-

4 - A. Cemal: Fikirlerinde insi- li lutfen okuyunuz: Aynı yazı.. Aynı 
golle beraberliği temin etti.. cam yoktur. Fazla hodbindir. Herkesi tip . 

Şimdi tam minaıile çetin bir beğenmez. Iktısadı sever. 20- Hitay: (iki isim lizun? Mek· 
oyun baılamıttı. Oyunun bitmeıi • 5 - Nazaret Dilıizyan: Muhavi- tubunuz: "Güneıin oğlu, kralm kanıı· 
ne 7 - 8 dakika kalmıftı. iki ta • yet ve tevazuu sever. Tasarrufa ria- m umıya karar vermiıti.,, cümleaile 
raf ta kat'i neticeyi almak için ça• yetkardır. D011tlanna karp fazla vefa bqlıyor) Yazınız çok enteresu. Lüzu
lıııyorlardı. ve muhabbeti yoktur. Herkese inan- mundan fazla cüretkir görünüyorau-

maz. nuz 1 Kendinizden batkasma itimadı-
Galataaaray arka arkaya bir 6 _ S. Nesip: Hayatta muvaffaki- ruz yok. Siz de Emil Zola gibi ahlakın 

kaç korner tehlikesi atlattı. Şimdi yeti tesadüflere bağlı<' •. Hüsnü ni- vesveseden doğduğuna. inanmışsınız! 
daima Vefa hücumda görülüyor· yet sahibidir. Dostları:ıa karşı vefa- Dimağı111Zda anarşi var .. Sakın kızma
du •. Top uzun bir vurutla tekrar kardır. En büyük kusuru· Azimkar ol- yımz 1 
Galataıaray muhacimlerine geçti. mayışıdır. 21 -Semra: (Mektubunuz: "Şehir 
Kemalden güzel bir paı alan Enia 7 -Günlen San: Yaşı ilerledikçe tiyatrosu .. ,, cümlesile baılıyor.) ldca
tekrar Vefa kalesine inmek iıtedi. zekası inkipfa müsait tiplerden. En bü list tiplerden. Uzağı görür. Vefası az-

yük kusuru: Fazla asabi ve sür'ati ka- dır, hatta bunun manasızlığına kaildir. 
Fakat arkadan yetiten müdafii~, rar sahibi olu,udur. Muhitine yüksekten bakar. 
kaleci arasında kalarak topu ka· 8 - Kanlıca Kamil Fevzi: Asabi 22 - Homongolos: Müdekkik ve 
çırdı. Fakat top Muılihin ayağına tiplerden. Doğruluğu sever. Hüsnü ni- zeki tiplerden. Fikirlerinde insicam var 
geçmiıti. Muılih tekrar Enise ver· yeti vardır. lktısada meyli yoktur. Me- dır. işlerinde intizam ve doğruluğu 
di. Bu sefer Eniı ikinci golden da· linkoliktir. sever. Biraz inatçıdır. 

9 - Hnliç Feneri Dimitri Palati- 23 - Çalı Kuıu: MüteredaJttir. 
ha güzel bir hareketle Vefa kale· JC.:1~•-diı: MübalağacI ve inatçı tiplerden. Zekasına güvenir. Sebetkir de5 .. uu• 

ıine indi. Ve ıoğuk kanlılıkla at- Kimseye itimadı yoktur. Daima şüphe sür'ati intikal sahibidir. 
bğı bir plise ile, Galatasarayın 3 ve tereddüt içinde yapr. Kadına te- 24 - Oaaik .....,_yan: Minnet 
üncü ve galibiy.et golünü yaptı. mayülil fazladır. ve riyayı aevme:ı:. Talihsizliğinden ti-

dak
. 10 - Ali•e Gül-n: Zeki ve cüret- kiyetçidir. Hayatta tesadüflerin yar· 

Bundan ıonra oyun 3 - 4 ı· " 'lr' kir tiplerden. Uzağı görür. Tahammül dımile muvaffak olur. Zekası basittir. 
ka daha devam etti ve netice de • ve irade kudreti fazladır. Herkese i· Dostlarını sevmez. Tasarrufa riayeti 
iişmeden 3 - 2 Galataıarayın ga• nanmaz. Nefsine itimadı vardır. azdır. 
lebesile bitti. 11 - Emel Tekin: Hafızası zeka- 25 - Kemalettin Rıza: Brraz 11-

• 
Vefamn mağlup olmaaı, birinci 

devrede yapbkları iki golden ha§· 
ka, yeıil beyazlılar bir çok fırsat· 
lar kaçırdılar. Bu ikinci devrede 
de oldu. Bilba11a müdafaanın 
galip vazİY.ette olmalarına rağ· 
men, ikinci devredeki açık oyunu, 
ve ilk golünü yedikten aonra büı· 
bütün açılması, büyük tabiye yan· 
lııhiı idi. ihtimal Vefa müdaf auı 
m ·bu hataya dütüren de Galata· 
ıarayın ektik oynamaıı oldu .• 

Eğer bu hataları yapmasa idi· 
ler, dün oynadıkları güzel oyunla, 
Vefablarm nasıl olup ta mağlup 
olduğuna akıl erdirmek büıbütün 
kabil olmazdı ... 

izzet Muhittin 

8. takımları 
(B) takımları araıındaki maç 

Galataaaray nedense 3 kif i ile çık· 
mıı ve Vefa neticeyi 5 - 4 kazan· 
mııtır. 

Fener (B) takımı da Süleyma· 
niyeyi yenmittir. 

Fener - Süleymaniye 
Fener • Süleymaniye maçına 

gelince, bu da pek zevkli olmadı. 
Fener takımında Zeki Bey gene i • 
eıki yerini almııtı. Bununla bera • 
ber, ayağımn vaziyetinden olsa ge· 
rek, bir hayli çekinğen oyniyordu. 

Birinci devre 1 • 2 Fener lehine 
bitti. Süleymaniyeliler ıollerini 
penaltıdan çıkarmıılardı. Bununla 
beraber çok iyi de çabflllıtlar ve 
Fener kaleıini epeyice •'kıtbrmıt· 
lardı. 

ikinci devrede de Süleymaniye 
bu iyi çalıtmasmı epeyce müddet 
devam ettirdi. Fakat tona doiru 
ıevıeyince Fener hatları me,hur 
tenıpoıunu bularak oyunu Süley • 
nıa.niye kalesi önlerine kadar ge • 

Sindan kuvvetlidir. Fikirlerinde insi- kayt ve ihmalci tiplerden. Fikirlerin
cam olmamakla beraber, mantık ölçü- de insicam ve itrat vardır. Asabi ve 
lerint tanır. Muhitini sever. Vefalı- evhamlıdır .. Fakat nefsine itimadı var-
dır. dır. 

12 - (Valdebağ) Ş. Dogan: Zevki 26 - Hayrünnisa Miiem: Asabi ve 
selim ve hüsnü niyet sahibi tiplerden. melankolik tiplerden. Kanrsızhğı bir 
Biraz mübaliğayı ve inhinayı sever. kusur sayılabilir. Ekseriya mustarip 
Tasarruftan hoılanmaz. Asabi ve hod- ve endişelidir. Kimseye itimadı yok-
bindir. tur. 

13 - Emine, Melihat: Yaşı ilerilc
dikçe ailesine hürmeti ve nefsine iti· 
madı artacak. Kararsızdır. Hayalper
verdir. 

11 - (Niıantaı 1.) H. Mustafa: 
lntizam ve tenasübü sever. Muhitine 
çabuk uyar. Az yalan söyler. Temiz 
yüreklidir. 

15 - Klara Budden: Asabi ve ha
yalperver tiplerden. Biraz ketüm ve 
vefalıdır. Muhitine muhabbeti vardır. 

· Uzağı görür. Sadakati sever. 
16-Tevbide: (Tek imza.. Şeraite 

ria,.et etmemiııini:ııl Mektalııunuz: "Ey 
Türk • .,, Cümleaile bqbyor.) Fikirleri
niz de itleriniz kadar dağınık. Şüphe 
ve tereddüt sizi daima muvaffakiyet
sizliğe sevkediyor. Hayaiperverainiz .. 

27 - (Fatih) Muvaffak H&mit: 
Yaşı ileriledik~e zekası inkişaf edecek. 
Hafızası ku~tlidir. Riza ve tabasbus 
dan !ıoılanmaz. V dalıdır. Biraz fazla 
hodbindir. 

28 - M. Mediha: Fazla haaaas ve 
melankolik tiplerden. Muhitine fazla 
inanır. Hüsnü niyeti ve tevazuu, ku
sur sayılacak kadar fazladır. Vefalıdır. 

29 - 99. Kadri: Müavia ve a
caleci tiplerden. Her şeye inanınaz. 
Mübalagaya meyli vardır. Tasarrufu 
hazan aever, hazan da hiç sevmez. Ka-
raraudır. 

30 - Kaduı: Aceleci ve ihmalkar 
tiplerden. Nefsine itimadı yoktur. Ze
kisi basittir. Yatı ileriledikçe ha.fıza
sı inkipf edecek. V efahdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tirdi ve iki gol daha çıkararak ı dildi. ilk devrede her iki takım da 
maçı 4 • 1 kazandı. sayı yapamadılar. ikinci devre da· 

ikinci küme 
Kadıköyündeki ikinci küme 

maçında, Anadolu Beylerbeyi ile 
karfılatmıf, Anadolu güzel bir o • 

yunla Beylerbeyini 5 - O yenmit· 
tir. 

Takı imdeki ikinci küme maçın· 
da ıampiyon olan takım Albnor • 
du ile kartılapnıf ve güzel bir o • 
yunla rakibini mailtip etmittir. 

Beykozlular 5-0 galip 
Dün, Beykoz sahasında ilk ha

reket görüldü. Ayak değmemit çi
çeklerle dolu sahada Haliç ldma· 
na kartı yapılan maçı Beykozlu
lar (5 - O) kazandılar. Hakem es
ki kaleci Şazi Beydi. Topun her 
hareketi kalabalık bir ıeyirci küt
lesi tarafından alaka ile takiP. e • 

ha heyecanlı ve ıeri oldu. 

Rıdvanın çok güzel oyunu, Bey· 
koza iki gol kazandırdı. Sağ açık 
Kazımın iki golü de pek nefiıti. 
Bunda Mustaf anın atbğı bir golü 
de ilave edersek netice (5 - O), 
olur. ikinci takım maçlarını Bey
kozlular (3 - O) kazandılar. Bu 
kıymetli gençleri tebrik ederiz. 

Vefalılar toplandılar 

Vefa mektebinde yetiıenlerin 
teıkil ettikleri "Vefa yurdu,, dün 
toplanmııtır. 

Riyasete en etki Vefalı muallim 
Niyazi Bey ve kitipliie de Nec· 
mettin Bey seçildikten ıonra fahri 
reis Kemalettin Sami Pata merhu
mun hatıra11 için bir dakika ıükUt 
edilmiıtir. 



H•lllkf veslkalar1 tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 
21-4-934 Her hakin malafazdar Tefrika: a!:J 

Ge~ 1u .. 111ıar1n hullaası Kahveıini içip l>itirdikten son· 
Miltarakeden sonra latanbulda A- ra, lnailiz istihbarat dairesinin 

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar çok ehemmiyetle telakki edebile • 
vardı. B~nlar yorulmadan, bıkmadan ceğini umduğu bir meıeleyi yaza
müteaı;ıdiyen çalı11yorlardı. Leyhte cakh. Bu ne idi? Bunu kendisi de 
çalıp.nlard.an bir grupun içle~ine aldık-
ları llhami ismindeki eenç Glatada bilmiyordu. Fakat iıtihbe.ratla a -
Ariyan hanına tercüman diye yerleş- ralarn;ıdaki münasebeti takviye 
miıti. Park .eğlencesinde tesadüf et- etmek için bunun lazım ve hatta 
tifi Fatma Nüshetle aralarında bir se- elzem olduğu kanaatinde idi. 
viıme uyamyordu. Diicr taraftan ev • Fakat gene §Urası da muhak
sahibinin ojlu Fatma Nüzhete Şahin kaktı ki, yarım saatten daha fazla 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaflarile temasa geçmiye çalı§- dü§ündüğü halde bu mühim mese• 
mıştı . lenin ne olabileceğini kestirem~ 

Bu adam uzun bir müdavemetten di; tayin edemedi. içeriye kahveci 
sonra.. .Şahin ile anla§m!ya çalı§nllş: ~ırağının girip te hoca Sabrinin 
fakat ,Kahyanın arkadaştan tarafın- geldiiini aöylediii zamana kadar 
dan yüz verdirllmemi§ti. Kfihya atlat-
mıya çalı!ıyordu. dütündü; gene nafile .. 

-14-
Köprülü handa, 45 numarada 

''Türk zabrtai ihusuaiyeıi,, adryle 
lapartalı (K.) in vücude ıetirdiği 
dairede günlerden, Pazartesidir. 
laputalı (K.) günlerdenberi mü
him hir meselenin peıinde uğra!· 
maktadır. Sabahleyin yazıhaneye 
ıeldiği zaman saat on bire yakla
fıyordu. 

~İye girerken kapıcıya sor· 
du: 

- Beni kimse aradı mı? 
- Hayır, beyim. Kim•e ara· 

madı. 

{K.) bundan memnun olmu§ 
göründü. · Hakikat ta böyle idi. 
Nerdeyse hoea Sabri ile Zeyneli.· 
bidin gelecekler konutacaklardı. 
Qnt.. .. 1e'-esden evvel, bazırhya· 
cajı bazı §eyler, yazacağı bazı 

meklupJar vardı. Y azıhaneıi ba§ı 
na oturdu. 1,e baılamazdan evvel 
bir cirara yaktı. Daha .kapıdan gi· 
rerken ıımarladığı kahvesini ge
tiren çocuia: 

- Oilum, buraya kimae gelir· 
se enreli bana haber ver de ondan 
sonra içeriye a], dedi. 

(K.) in bu hazırlığını gören
ler onun cidden çok mühim· bir it 
pefiode kottuiunu zannederlerdi. 
Fakat, bu zavallı adam, muhalif· 
ler araıına katdmıf bir derbeder • 
den batka bir fey aayılamazdı. En 
gizli ve en ehemmiyetli telakki et· 
tii~ İf lerinin ekseriya pek sudan 
ıeyler olduiu görülürdü. 

Acaba bugünkü meJgaleai de 
ayni tekilde miydi? Bwıu kendiıi 
de takdir edecek bir halde değil· 
di ,.c o kadar zavallı idi. 

Tefrika: no.11 

- Pek i.li buyursunlar, dedi. 
Ayni zamanda da kafasmm için 

·den: 
- Çok durmazlar. Gittikleri 

zaman yazarım, diye kendiaini te· 
selli etti. 
. Hoca Sabri, bu müessesenin ıan 
lı ( ! ) müesaislerinden biriydi. 
Nüfuzu, siyaset aleminde sürdüğü 
kadar burada da cari idi. 

Eteklenmekten çok zevk duyan 
bu menfaat dütkünü adam, (K.) 
ile kar§ı karııya gelince büyüklere 
has bir tavırla: 

- Nasılsınız, efendim? 
- T qekkür ederim, muhterem 

hoca Efendi hazretleri. 
- Rahatsız olmayınız Efen· 

dim, oturunuz. Yeni bir feyler var 
mı? 

- Henüz hir JeY yok efendim. 
Haberi zatıalinizden bekliyoruz. 

- Ne söyliyeyim? Nereden 
bathyayım? 

- Dün toplanılacaktı. Neler 
konuıulduğunu nelere karar veril~ 
diğin merak ediyorum. 

- Hakikaten merak edilecek 
ıeydir. Anlabrım. Hele bir nefes 
alayım, Kendimi çok yorgun hisse
diyorum. 

- Bir kahve emreder miıiniz? 
- Çok iyi olur. Teşekkür ede· 

rım. 

Hoca Sabri i<ahveıini içtikten 
sonra aözüne fÖyle batladı ve !ÖY· 

Je devam etti: 
- Bu hükumetle, itlerin doğru 

ve aalim bir mecrada yürütülemi· 
yeceği iddia ediliyor, bu belki doi 
ru olur. Fakat, buna esuh bir te

kilde karar vermezden eTVel ya· 
pılması icap eden. hazırlığın ik· 

Her hakkı mahfuzdur 

Aık, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUelllfl : c va • '40 ) 

Geçen kıaımlaren hullaası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Ra§idin Yunan diplomatların
dan Erci Behzadise karşı beslediği 
müthit kini, siWı fabrikaları mümes
sili Ert of Sad körüklliyor... Muhsin, 
Erc:i Behzadiae tabancaıile ateş edecek 
derecelere ıelınittir. 

lıte tam bu esnada kolundan tut· 
tu: 

- Madam cenaplannm zevcile ıi
ai ~bnııluna miiaude huJUrunuz. .. 
--. ı,,.ı eenaaıacla TiirkiyecJe soka· 
ailAae, ıulh~ hareket eden, 
vlıeldere insaniyet Ye kadınlara ıefkat 
ıöıteten müateana hayırperver sabık 
Yunan zabit1~rinden Möıyö Erel Beh-

t 

zadiı ••• 
ve, alay eder cibi, manalı minah, 

Muhıin Ratidin yüzüne bakh: 

- Şüphesiz hayırperverliiinizi. 
ınlhperverlifinizi iıitmiı oI.n Muhıin 
Raşit Bey ••• 

iki can düımanı, timdi, karşı kar
ııya idiler. 

Muhain Raıit, asabi parmaklannı 
tabancasının kabzesinden aymp sahte 
bir nezaketle elini dütmanına uzatma· 
dı .. 

Erci Behzadis te, bu m&naıız atna· 
lığa c:aaret edmtecli. 

Sabık Yunan zabiti, karpsındalô •
damın kuik yüzüne bakıyordu • 

Ert of Sad, heyecan içindeydi: 
"- Ah fU toplantı, umduğum re-
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Tarihi Tefrika: 23 

21 nısan 1934~ 

21 nıaan 1113.t 

o Karadeniz Korsanları O 
Müellifi: ishak FERDi 

G~en kıaımla r1n hulaaaaı kaçırmaia meclMırdu. miyordu. 
Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir- \ - Onu bahçede güzel çiçekler· l - Evet.. ' ır \ 

diği bir sürü kızdan, Süleyman paşaya, le oyalıyacağım .. Seni zengin ve Dedi.. Kapıyı yavatça kap•d" 
birini bile beğendirememifti. Fakat pe- çok güzel bir delikanlı seviyor. Bir admt daha ilerledi. . 
şinen aldığı bin altına mukabil. Kaf- Çarın sarayında bir e.ir ıibi - - Bu kadar çabUk ge}ece~ 
kasya valiı;inin şatosundaki mutena çer· w • .Yatı w 1 'k d'lb · · ka ~ d t ·., yac.agına ona kaçsan daha ıyı ol· ummuyordum, F abnacıgrm. es ı erını çıracagmı vaa e mııı· ·LJ 
tir. Zaman. Sultan Mecit zamanıdır. maz mı? Diyecejim. Ben zaten o- Diyerek birden ıenç kızın • 1 

(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir nun Tifliı ıarayında bile esaret nuna aanlmıftı. _ _J 

kongrede menedilmiıtir. Fakat esirci çenberine kolay kolay 1İJ'md[ iı· Fatmayı derhal teshir dil" 
Ali balıa, her tehlikeye rağmen bu k[· temiyen bir kız oldujunu çoktan lizımdı .• Ahmet bdm aYl...--
zı. birçok diğer kızlarla birlikte Rus- l t Za ali '- .., y 1 b'l b. ü" . an amıı mı. v ı :ııuzcaıız aa· o unu ı en ır ıenç . 
yadan lstanbpla kaçıracak .. Ancak bır . ek f' 
korkuı;u var: Çar Nikola... bahlara kada~ uy~. u.yu:a~~r.. .. Ay_lar~an ben ıatoc:la erk .. ~ 

Ali Baba. Kumkapıdaki mahzenin- Peteraburıa pdecegını dutunduk· zu 10nnıyen Fatmanm J'P-
dcki saklı esir kızlan hadım bir deli· çe aaranp soluyor. çarpmaja bqlam1Jtı. 1 

kanlıya b· aktıktan ;onra Kafkasyaya lunailof ayni lifı tekrarladı: - Kililenin kapıımda beoİ 1 
gidiyor. . _ Onu kolaylıkla kandırabile- limlıyan ıen dejil miıin? 
Hadım dehkanlr Ferhat, cok genç- w• • • le . ., D d. v d l"k 1 • _.Hl 

k E · • Aı· B b h ~ t' - cegınden emınım, öy mı . e ı.. e e ı an IJ'I D9r" en, sırcı ı a anm ıyane ıne ug- . . • . .. .. .. rtfl. 
ramıttır. Genç, bundan intikam alma- - O kadar emınım kı •.• ltın bu tıma~ kad~ aüzdu •. Çarın ; 
yı dütilnüyor. tarafım dütünmüyorum bile. Be- takbel ıozdaı Ahmedı dab. 

Ahmet ümit verici bir tavırla ni dütündüren maele, onun bura· göriifte beienmifti. 
bahçıvana döndü: dan dıfUJY& çtkanlmuıdrr. Ahmet: 

- Hiç merak etme, yolda§! Ahmet: - Evet.. Benim. Seni çok "1 
Ben kenar mahallelerden birinde - Ben yarından itibaren ıu· dim, Fatma! Ben sensiz yatrf 
bir ev tuttum. Onu karım gibi ora· lar kararınca Petroviçin odasına marn. Buradan seni ~kimse ıörı' 
ya kapatacağım. Bir müddet son- gelir, otururum, Petroviçin o • den kaçıracağım. Eaaretten ~ 
ra da yüzü kapalı olarak Batuma dasına arkadaşları nasıl gidip ge· lacaksın, Fatma! Mes'ut ve 
kaçıracağım. Tifliste benden fÜp· liyorsa, ben de öyle -kimseye bir yar olacakım ! 
hesi olan bir fert yoktur. şey sezdirmeden- gelirim. Fat· Petroviç, Fatmayı zaten e.-t' 

Ali baba itin yolunda gittiiini ma odaya gelince yava§Ça bahçe ce ikna ebnitti. Gürcü dilberi 
görünce kendi hesabına sevinme- kapısından çıkar, gideriz. Yolda tehlikeyi göze aldığını ima 
~e batladı. Petroviçe: bir arabaya atlanz. Nerden çık· bir taYirla ayağa kalktı: 

F d ...ı_ tıgwımızı, nereye gideceg .. imizi kim· - Vali bu gece evde yoııt' - atmayı nasıl elde e eCCK· _,,fi 
sin? se bilmez ve görmez. Şatoya ancak sabaha kartı r-·_ 

Diye sordu: / ·u Ali baba: O vakte kadar aaklanmıt olur 
- Münasip ... diye batını salla· yuz? 

Petroviç, Fatmayı kaçırma ha
disesinde parmağı yokmuş gibi 
davranarak, bahçedeki ç.İçeklerile 
me§Bul olacaktı. Yapacağı it çok 
mühim ve tehlikeliydi. Fakat, ls
mailofa söz vermişti.. Fatmayı 

mali lazım gelir. Ferit Paşanın ta· 
kip ettiği ıiyaıetle kat'i ve dürüst 
bir netice alıne.mıyacağına kani 
olduğum için ilk teklifim şu oldu: 

Muhalif fırkalara mensup bir 
kabine mevkii iktidara geldiği 

takdirde, Yunanlılarm, İzmir ve 
Trakya hakkındaki· hattı hareket· 
lerini evvelden öğrenmemiz icap 
eder. Bunun için hükUnıetle mü
cadeleye devamdan evvel bunu 
öğrenelim. dedim. 

Büyük gürültülerden sonra ni· 
hayet bu fikrimi kabul ettirdim. 
Ve (K.) Beyle (M. S.) Beyi İs
tanbul Yunan komiıeri Bociı ile 
görütmeğe memur ettik. Gene dün 
vakit kaybetmeden Yunan aefa
rethaneaine gittiler. Bocis ile gö· 
rüştüler. 

(Devamı vart 

zaletle neticelenıe.. Eminim ki, itte o 
zaman tröstün vereceği ikramiyelere pa 
yan olmıyacak!.. diye dütünüyordu. 
Tabii, bu misak iıi, o :taman tavaıya· 

cakbr ..• Zira, Yunaniıtanclaki muha· 
lifler, ora efkarı umumiye.ine karıı 
"biz demedik miydi?,, diyerek yay1ıa
rayı basac:aJdardrr .• Bulgaristandaki ~e 
teciler, vaziyetten iatifade edecekler, 
rezaleti ayuka çıkaracaklardır... Hele 
bizim paramizla itliyen büyük Avrupa 
matbuatı, neler yazmıyacak, neler •.• 
"itte, Türkleri" ıulhperverliiini gör
dük . ..,, diyecekler- "Balkan misakı mı, 
Balkan harbi mi?,. Serlevhalannı ko
yacaklar ... ''Bir Türk zabiti, eski bir 
intikam hi11i yüzünden bir Yunan za· 
bitini öldürdü! .. ,, feryadmı koparaçak
lar .•• Ve felsefeler yÜrüteceiiz: "Asır· 
lık düımanlıklar, hiç yabtabilir mi? . .., 
Neler görüyorum? Aman yarabbi! De· 
min verdiğim tabancayı, Muhsin Raıit, 
cebinde oynatıyor •.. Frakının pantalon 
cebinde, emniyet tetiğini harekete ge· 
tirdifini hi11ediyorum- A1nan yarab
bi ... Aman yarabbi .. Acaba, felek bana 
yar olacak· mı? ... Acaba? Aeaı._.,, 

Ve memnuniyetle ıörüyrı·duı 
"- Renkten renge ıirdi. Kendini 

kaybeder gibi bir hal aldı .. Sarardı, mo 

dı .. Ayrıldılar. - Bir saat aonra, feyl 

. . 
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Ahmet, ertesi aktam ortalık 
kararınca Petroviçİn odasına ko§· 
tu. Mütereddit adımlarla yürüye· 
rek kapıya elini uzattı. 
-Tık tık tık ... Petoviç, ben gel· 

dim. 
Odada ince bir kadın seai vardı. 
Ahmet heyecanla kapıyı açm • 

ca, birdenbire içini çekerek sende
ledi. 

Odada F atmadan ba!l<a kinıse 
yoktu. 

Ahmet, Fatmayı görünce tanı· 

mıştı. 

F atmanın yanında siyah bir 
Müslüman ça11afı vardı. 

Petroviç herfeyi ham-lamıttı. 
Fatma, Ahmed-in yüzüne baka· 

rak: 
- Beni sen mi kaçıracakıın?. 
Diye sordu. 
Ahmedin çenesi tutulmuftu .. 

Sevincinden ne söyliyeceğini bil-

rardı, kızardı ... Her halde, demin söy
lediğim sözler, maneviyatı üzerinde çok 
çok müe11ir oldu .•. Düımanına, sözJ ... 
riyle yiyecek gibi bakıyor •.. Kirpikle
rinin her biri lavılcnnlar ıaçı:ror -· Ha 
gayre~ ha ıayreL.,,, 

Ve, gayret vermek için, yükıek 
ıeıle: 

- Tanır 1ribi bakıyorsunuz? •..• Ga
liba, evvelce de bir yerde miiten-ef ol· 
dunuz. •. Dütünün bakayım ... Erci Beh
zadis .. Bu iımi hatırlamıyor muıunuz? 
diye iarar etti ... 

Muhsin Raıit, bu iıimden zaten si
nirlenirdi: 

- Erci Behzadis ... diye adeta bo
ğuk boğuk telnvladı .. 

Geriye doinı bir adını daha attı •• 
Bu gayri tabülikten, Macf.-nı Bedi 

azıcık p.şa)anuıtı: 
- Ne oluyor? ..• diye, ıilah tröstü 

müme11ilinin kolunu tuttu. 
- Galiba, !;nadola iıblasından ah· 

bap çıktılar, madam •.. Koc:uuzm Türk· 
lere kartı çok rahim n kadınlara kartı 
çok tefkatli davrandıimı aö7liiyordu
nuz •. Her halde, bu heyin de lıir hatı-
raaı var ... Zevcenize teıekkürlerini ar· 
zedecek ... Oyle ıörüniiyor ..• 

Bu sözleri, ne kadar sinire batacak 

hile bulamryaeağı bir yerde 
nacağız. Kenar mahallelerdel'l ti 
rinde gayet mahfuz ve emin ~ 
ev kiraladım. Şimdi hemen~ 
gideriz. 

- Sonra?... fi 
- Ortalık mayna olunca 'il~ 

lüman kıyafetile peçeni örter -
her yere serbestçe çıka~linüı t 
kaç gün ıonra Babmıa ıideris, 
maz mı? 

Fatma çarıafmı giydi .. y·· 
örttü. Ayağına eıki bir papuÇ 
çirdi. ' 

- O halde hemen çıkalım· .. 
- Petroviçi beklemiyece1c 

yiz?. 

- Hayır .. O dııarda bizi 
ıut ve kapıdan çıkmamıza y 
edecek. 

Ahmet, Fatmayı bir daha V 
cakladı .. YanaJdanndan öptiİ• 

- Gürcü kızlarmm hepıi ,ti. 
gibi ceıur ve sevimli midir, f' 
ma?. 

ıinsi bir ifadeyle aöylerniıti. ~ 
Muhsin Ratidin asabı büıbütiit' 

rekete gelip bir adım daha atb: ti. 
Şimdi, artık. Erci Behzadiı, / 

yetize olmutçaıma, üzerine ~,,./ 
len bu adamın kaqıaında rical edR
du. 

Geri geri iki adım yürüdü • 1, 
Bu sırada, Gal, bütün meı~ / 

retini derlemİf, toparlamıt. ha~ ,af 
simler çekiyordu. Belki üçiDCll 
bitinniıti •• 

O da: ~ 
- "- Ah, tabancayı çekip •....-J 
resmini çıkarabı1aem.. Ne mu~/ 
yet olurdu, ne mavaffakiyet! •• ~tCJ 
ıiinÜyOl'du. Bravo bizim arbdlaf 
Sada ... Ammacla lazıttrrdı!,, . ,1.. 

Fakat, Yunan diplomatı. iki J 
geriledikten sonra, kendisine ~; 
dönmüı duran bir kaç kiıiye ~~ 
durmak mecburiyetinde kaldı. fv~ 
arkalanndan gelen sadmenin ·~ 
anlamak ben, :ran taraflara ~ I 

Ve itte. o zaman, ~ 
binde emniyet tetiiini açan ~· ~ 
nm en hld noktuma qran, alılf ,;i' 
ye hazırlanan Muhsin Raıidiıı ~ 
önünde, yepyeni bir taWo cani• 

~ -
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Esnaf bankasının mev-ır or u .yap~ 
DlJya karar Veriyor.lar Pehlevi Hz. haziranın hum bo çlularJ De d• Or? 

ilk haftasında 1ürkigege r ıy . 
Makedonya komitesi hükiimet içinde misafir olacak <•ı tarafı 1 ~cl.eayada) 1 Ye.~ize ·~en fU ~Y~bı Yerdi: 

h 
. Ankara, 21 (Huul) _ ı bu meaele haldaacla fikriDi aor· - Mueateaemızm bu bankaya 

ükiimet kesilerek Vergi Şahı Pehleyl Hazretlerinin H~~. duk: Bize tu cevabı verdi: kat'iyen borcu y~ktur. Bu borç 

h d 
ranın ilk haftuında Ankar d b • "- Ankarada çok itlerim Yar- naualı olsa ola bır kefaletten doğ 

tar Jna 3 başladılar Jun9A.cağı tahakkuk etmittir~ a ş.'iı dı. Onun İçin bu mult)eJi ıuete. IDUt bir reklam meselesinden. Ç
0
I • 

z.,&ıre, pt.e .... ı. .. _ yan resmı· "No Hazretlerinin Trabzondan Samau· !erden layıkiyle tetkik edemedim. kartılmıt olaa ıerek. Yoksa hızım 
~ ~u zı mdtafil ile temularcfa ı..--lun • k d k t'" borc•""UZ voktur . .,., ıazetesin da uu na a ar Ertuirul yab ile ıeyahat Yalım ltir arbd&fllll& rica ederek a ıyen ..... " .,, 
l'ft;_ e Sofya n bildi - mufbır. Makedonya ihtilll komite- ı.. __ 
-~or: etmesi ve uu eınada bir kaç harp 11rf benim h:ıkkımde. yapılan net- Gene bo-1ulardan lıtanbul ka· 

q. __ . ıi ajanları Seliniie de ırk ıık ua- · · · d k ·~ 

cll 
~iti F•.: ... devletinm" mad --L b • ıemımızın e endilerine refakat riyab okumaımı bana huliaten aplar cemi-ti reiti il' -ra Muatafa ~ • r • .7..--, ir çok delillerin teyit et· b. 1 ,,_ A9i 

Ye ID&nevi h" · bar etmeıi i tıma i vardır. anlatnıumı rica ettim. pqa sade Ahmet BeJi, Y• Tahir 
la...L. - M-'- dunayeameh maz tiitıibi, M. Veni•lotan Balkan HABER_ Ertug"'rul yab ,:- • :--nan aa d T 0 ht'l·1 · k al h" dek" 1 ı ıııau B nla Kevkep Beyi müteaddit ~lar ı.ı...i . . ~ ony!'" a ı ı ı ı a mııa ı ey ın ı ta yan taraf. diki halde Haliçte havuzdadır. u ra kartı iki deh tel• 
lcıaaııteıı tıındı, JaJU, Balkan lllİM• tan hareketi ile bqbqa olarak, ırafla cevap verdim. Benim ve müteaddit yerlerde aradıiımrz 
'-le İııızaaından sonra, yeni usul- ithilaflar vücude getirip yeni çar- Isparta Hilaliahmerinde ıüt tirketiyle hiç bir alilwn ol- halde bulamadrk. Ayni cibnleden 
ı.aa...~i bir faaliyete bamrlan. pı,..lan mucip olarak Bulgar • lıparta, 20 (A.A) _ Hililiah.. mamqtır. Ve yoktur. Ne riyase- eskiden banka mecliıi idare laa-
~lr Y la ak ı k m·- C · et• ı t" el d ı..-.ı..- ı olan ve Eınaf Bankası hakkında !I · UI08 v Y ın atma ve ıı ı tetri- - emıy ı aparta merkezi u· ın •, ne e ... ,_ M &hiyethr bir 
llııa~e _ettiiimiz itimada deler ki mesaisini imki.nıız kılmak iıti • mumi mecliıi bugün saat 14 te mevkiinde bulunmadım. Gene 
u.tiİaı...._ &öre Makecloa1a dahili yen buı Yunan mehafili ile temaıı mevcut azanın huzuru ila toplan- bir ıazetenin yazmıt olmasına rai• 
" komiteai bir "Mllkedonya idame etmektedirler." dı. Konıre reiıliiine Vali Fevzi men benim Volfla hiç bir ahhaP" 
l ._,, tetkil ederek bu ordu ile · ve ikinci reiıliie de C. H. Fırkası lığını yoktur. Hatti U..diai7le ... 

bir çok malOmab olduiunu tsh· 
min ettijimiz Ak1&ray Kadıtılar 
çalıfbınna yurdu müdürü Abdu11-
rabman Naci Beyi de bet sünden· 
beri aradıtmm halele maaluef 
henb J'9rinde ltal..,adıium• ıibi 
bir tanih mektu1"mu cia alama• 
dık. 

~eelaYJa1a kartı pyet ıenit ve Japonlara karşı reisi Remzi ·Beyler ve katiplikle- limlaf1Dayız bile.. Matkatta bu 
Wlait lditJeJ.riai lmllan • re de Bekir ve Mehmet Beyler ... mesele etrafında intipr edea JUi-

~ IUretiyle ıilihlı bir faaliyette umumi cephe çildiler. ları tetkik ederek yarın mufuaaJ 
ala buırlatmaktac:lır. 933 yılı idare heyeti raporu oku- bir mektup yazacaiım ve ltunu 

"-~Je kadar ppb, pelerin __.., taratJ ı 1ae1 a7fada- narak abık he1etin faaliyeti tak- bütün ıuetelere daiıtacafım 
~le levazım ile birlikte ıe- Vqinston, 2 il (A.A.) Resmi dir ve t.-ıkkür edildi. Münhsl 
l.ı. mahafil, Ja ı.. - h-LL ·-.-- Diler taraftan borçlular esa • 
,... onifonna huırlatmqtır. PoD ueyanab -...un· izabklar .eçimi yapıldı. Rıızmm .. 

d b. ,__ da mütales viir:~ kt e_ • mitinde iıimleri geçen muhtelif ze 

• • • 
Sürene pqa iH ciemiıtir kiı 

"-Benim baiıkaya bet para borcum 
yoktur. Banka ile 'f•ıw a•ik... ilk 
tefekkül ettiği zaman verdijiqa hiaae 
olan 100 liradır. Bu parayı müteaddit 
defalar iatediiim halele de alamadım. E· 
i• bütün borçhdar hö.,le İM heyhat .. .,, 

• Poliai bun an U' aaç ıün " - wwue en 1U1tına de müzakere edilecek batka me-
Tteı M d h etmektedir. vat ve firmuarı aradık. Bu me-... _ akedonya or uuna ma • vat kalmadığından H-tünaa niha· -. ılh.tf ı ik k Ay.an ,. ___ _. __ M K" b" b ·~ yancla Li- .,.fkolata fabrikasına 

~-""' ormalarla do u · i amyon ~ · ıng ır e- yet verildi. ,, __ ~ 
ff-'- 1 VAn•bnda demıt" ti" k" telefon ettik. Muhatabnnız -ıızle-lll ere etmeğe muft sa o • " - r ı: '"' 

llftıar. "Japonyanm hattı hareketi e- Bir Hint hükômdan rimizi hafif bir sülütle kartıladı 
)lJı biter oniformaları Makedon • hemmiyetle tariP ohnMcak bir ha Sofya, 20 (A.A.) - Hint mih-
ııJ.ı Çeteciler ıizlemeğe muvaffak rekettin. V ~ açıktan açıja uaak racelerinden Nahap Ramur yanın· 
;'11Jdaı.mdan bulunamamıtlar - fark ıulhunu ihlale matuftur. da HYceai, batvekili Ye kalabalık 
ır. Japonyanm buhareketinden tid· bir maiyet olduiu halde bu alqam 
~ 1-i hareketin merkezi Bul- detle mütehayyir olad M. Klnı, Sofya1a ıelmit Ye iıtuyonda ha-

-...: ..... _ - fikr" · kı b" d l riciye nezareti mum·· e11illerı0 ve ln-L ~ Makedonyuınc:la Petriç ını en aa ır zaman a yan-
~uqı lacaktır Mak d da bildirecelini iliYe etmiıtir ve giltere ıefareti erkanı tarafmdan .._ • ....4:h . e onya or- demıt" tir" kı'·. kartılanmıfbr. 
:...... ....,.U.tı ikmal olunmuı ve 
...... lı... -.U edilmifdr. , "YaJM l~!den J~yanın lnailtere Mfaretinde Nabap 
..... -_ llıılterd. Pwtrlç cl•waud• • .,jL. L~--.RMllfltiiJsi. ~~ w·~Ramurun.ıercfine bir çay verile
~onya orduaa manevraları rıtıklığını teırik gayeaile bütün cektir. Mütarünilehy yarın akf3m 
_lacaktır. Mabclonya dahili ih· milletlerle tefriki meaaiye avdet laatnbula hareket edecektir. 

........ ~iteai memurları tqkilat eclecejini ümit etmek l&zımdir." Ticaret mukavelesi 
~~ yakmda bqlıyacak olan Pariı, 21 (A.A.) - Havu A· Londr:ıı 20 (A.A.) _ ı "iter 
~ L__ • b"ld" · "J l" U k ' nıı e slb, . ~eklta hazırlanmaları i • Jamı 1 ırıyor: urna za ile Fransa arasında aktolunacak ..... rı. yollarla haber vermitler- Şa~k ve~yii h~ında fU mütale- ticaret mukavelesi projesini Fran-

• 1i haber alan mehafile göre ayı yihiitmektedır: ıa sefiri yann İngiltere hüldbneti-
"J ç· d" ·ı !'iti . dahili ihtilll komitesi . &ponya, ıne yar mı veu e- ne tevdi edecektir. 

~ eri ltalyanın himayesi ile ıenit ııyle bilhun onu Japon impera-
llıı .!.:::. bazırlanuıldadırlar. ttirluiii'1a kartı koymaya çalqan 
Dil._.::. makut wızm ya. tetebbütler aleyhine Jiikaelmekte-
~ l.u. kıJam ile Bulpr Mu.- dir." • 
C.~-L! bü"tün de-Jet ma • A 
1~ ... " merikalılann Çin tayyarecili-
l'al ı itlal etmek ve italJ&Dlll iini tanzim ettikleri, Çin milliyet
~ ~inde oJdaiu ıilri "Mfia- perverlerinin meydan okuyuılan-

•914Ueecloaya" ilinma matuf o- Qa milletler cemiyetinin bile röz 
~ -.elini ricada •tir· YUIDdup, Uak Şark birliiinin 

gônclerdiii he1etlerin uzlatm~ te
.,._,,,., Bulıariıtan hükiimeti tebbüıl•iui akim b1rakmaya az 
~~~idi Makedonya" teıkiline .-.-•ı- ~..._, __ _ 
1 
~ ~ s-&u---n ıöz önüne getirilir 

' .. ~~a Bulıariıtan top~~- ee Japonlar tarafından ileri ıürü-
~ODJ& e-1'iya çetelerının len ithamı · ı.._L_ 1 ,.. um ..... ız o cluğu söyle 

ıa. ve ltalyanın iıtillcüya• nebilir mi? ŞGplıeaiz Japonya A-

Tayyarelerimiz Sinopta 
Sinop, 20 (A.A.) - SoyYet 

Ruıyanın bir Mayıı bayramı ,en· 
liklerine hük\imetimiz namına it • 
tirak etmek üzere Alay kumanda
nı Celil Bey kumandasındaki bet 
tayyareden mürekkep bir hava fi
lomuz aaat t t de Sinop tayyare 
meydanına inmif, kadın erkek 
binlerce hallan cofkun tezahü • 
ratı arumda Vali, Belediye rei.i, 
Halkevi reiıi, fırka erlciıu ve bll • 
umum mülki, ukert ümera tara·· 
fmdan aeliml•.-ıftu'. 

L!. '1ıe~ri·ne. b"ır üuülhareb tef • d ~ •J& a ua:riı ve medeniyet tam- .. ·HABER ., 
a. .... · -:- piyonu olcluiuna, Jil)uek 1e9Je i-

iaı..:&.._~nya ihtilal komiteai re • lin ediyor. Japonya diler dnlet
\'.;..,.~ basılan aoa sibalerde leria mepil tetehlrilaletine ksrtı 

Ak•am Postası --
~ ~~Bulıariltaa& diamütler- Jibelmiyor, fakat hu tetebbüıle- lclarehanesi: .. ~ ~ L-·-- Mü•kil ~~ lllllllllMY.., rin ele Japonyanın cotrafi, ıiyui 
Sİll Olaya viimcle ptirilmai i • •e iktiaadi nziyet itibariyle elin-

lSTANBUL AN. 
KARA CADDESi 

Telpaf Adrml: tırrA.NlnJL 8-
TelelGn TMI: la'IJ ...,_, Ul70 

Ptt~d111ı TMledibniflir. Bulıar ele hıtuiu h111111t menfaatlerine 
~ OllhaJ üaliainden ve bil· h&nnet etmeleri de tarttir. Ame
de.ı lacirlenlea, fahribtarler • rikatılar ve İncilizler metru yayıl-
111 ~ y •bc'ikad• ı•Jri bnu • ma ile emperyaibm arumd3ki 
~ ._._ alman ~ ince farta bandaa bqb tiirlG mit
~ ~,. ihtilll lromiteU tel&Mq ebaitt.di? 

~ a..ı...: MakedoaJUI a• ----------

ABOrt~ 'UAITI 
ı • • u arldı 

-nr ... ldı'ew....·ı 11 • w "'' .,._ 
1111me111: uo 111 1oe ueo 

ILArt TARiFESi 
'l'leU'e& ....._· atıın UM 

...... lllıılar 10 Pıattm. ............ :-....... ,... "herkesin T r ki ld 
b..t;·..._ "'- ıoo ili 3.000 le•• oç yo aş 

M d K b" Sahibi: HASAN RASiM '1t.:... :'1 
1..o "Ltihlia y--i•i" namı a rit, 10 (A.A.) - a ıne N 

-......._ uı --·- t 1 k M T k" · F eırint müdOril M. GaWll• . aı .. L -~r-Iİ tarhetmiıtir. op anara • roç ının ranaa. • ., ... 
iti ~~..,. ihtil d::ın lıpanyaya hareket ettiğine •-r~~ed~dlll~~,.~: ~(!VU~'fl'~) ~-~·~·~·~ ta.~tıl M il komiteıi re • dair lıpanyanm Paria ıefaretinden 
~~da ~ .. ltalya yoliJle lı· .uılen teJ .... afı olmmut ve kendiıi-
"toaı_.,. li...._ orada, Bulpr • ·- •· 
~ llae..-_,..,.,_flDHını SliY ır. ne pasaport ve lıpanyada oturmak . --. o•--- müsaadesi verilmemit olduğundan 

· • ı..~ muunn Balkan mil • ....,. •.ı.ı:ı- ispanyaya giremiyeceiini karar-
"-----~--=.'"":....:•~·e addeden ba· .__~ 

HABER gazetesi 
El r•zıaı tahlll kuponu 
ialm • • • • • • • • -

xım.;iiiar .. F;ans;z·nôtas; ... . 
nı tehlikeli buluy r 

S.rlin, 20 (A.A.) - Fna•nm f p)O muamel..,e avdet etmek~ir . 
lnrilteroye Yerclili son DOta hara • Halbuki Almanya bu iki türlü 
da ıulh ıiyaaetine indirilmi§ ağır muameleyi proteıto için Ceı re-
hlr darbe ıuretinde telakki edil • den çekilmiıti. Blnwı\ateJh nVtl • 
mekteclir. m&nJ&Dın CepevrejeCloniiie1' iile· 

AlmUJ&11111 IÜY& Venay mu· meaaeai pyet tabiidir. Alman hü· ' 
ahedeaini iblll ettiliae dair olan kamet mebafillnde, Framamn eoa • 
doıyayı hiç bir vakit nqretmenıit notatmda ittihaz ettiti hatb hare
olan Fl'&DI& timdi ıilihlanma me- ketle aon itilif ümilerini akamete 
seleıindeki ıuiiniyetini ıizlemek i • mah1dbn etmit olmasına aulh fikri 
çin Almanyanın askeri bütçesini namına çok teessüf edilmektedir . 
bahane etmektedir. Abnanya, in· Berlin 20 (A.A.) - Franıız 
ıiltere ve ltalya araıında halisane notası hakkında ecnebi tenkitleri 
tavizlerle itilaf hemen hemen elde nakleden Berlin gazeteleri bil • 
eclilmiıti ve Fransa bu vaziyet kar- haın De11i Telıraf ıazetesinin 
tıımda muhik olan neticeyi istim· netriyatına itaret etmektedirler: 
zaç edecek yerde C"enevre koliıle- Deyli Telaraf, diJor ki: 
. . '-- - d · "F rc1 ' rmın arau.am a 11per almaktadır. ramız o u nancudunun a • 

Cenevre müzakereleri tekrar zaltılmaıı meaeleıinde Almanya 
b&flaraa Alman1a diler bütün dev- hatti lnıiltereden de ziyade itilaf· 
Jetler ıibi vakit kaybedecek ve perver davranmıtbr. Milliyetper. 
Franaa İle bu eınada ıili.hlannı ver Soayaliıt hücum lotaatının ıay 
taemmil ettirecel&ti". ri askeri mahiyeti bMdnacla Al • 

Almanya için Ceanrere dön • man Betvekili M. Hitler'in: tek
mele Venay mualıedeı!ne yani aa· lif ettili teminat Franaanm bu hu
lip Ye mailGp devletle.- sibi iki öl· auataki bütün ıüphelerini izale et• 

meliydi." 

Venizelos hili muhalif 
-- ...... ı IDcıl ..,,..._ 

rirle Balkan miaakı etrafında M. 
Çaldaria'ia mec1iate verdiii bey&• 
aatı lr&fi ı&mütler Ye yeniden M
yanatta buluma&llDll liiz1mı ıör • 
memiflerdir. M. Mwimoa bu 
neticeleri muhaliflere bildirecek • 
tir. ü 

Diier taraftaa ıerek M. Veabe· 
._ •• ..-.k M.,a Papem•alyo 
nun pzetecilere Yerdiii be,..ata 
ıöro muhalefette deftlll edecek • 
lerdir. Vui7-etin pek kanıık 
olmuındaa dolayı bir takım fn • 
kslide hallerin vukuu muhtemel • 
dir. 

Bu itibarla hilktmet Atin& ve 
Piredeki muhafız krt'alarmı tez • 
yit etmittir. Ayni suretle Sellnik 
ve emMli tehirlerde de fe-.bllde 

askeri tedbirler almınıftır. 
Atina, 20 (A.A.) - Atina A • 

jan11 bildiriyor: 
Hük4metle muhalefet arumcla 

cereyan etmekte olan müzakerele
rin buıün bir itilifla neticelenece
li tahmin edilmektedir. 

Et• ba itiW husul bulmaııa, 
hükemet, pzetelerin iıtihbarma 
nuaran intihap kanununu media· 
tea ıeçincektir. 

Gene matbuatın iatibbvma 1c;. 
re Batvekil M. Çalclaria, eler iti • 
llfın ıaJri kabili kabal olduiu ta· 
hukkuk ederse dahili Taziyeti cez· 
rl bir aarette tufiye edebilmek i . 
çin Jerbe çaııe yeni intihabata 
müracaat olduiu noktai naanna 
iltihak etmesi muhtemel sörül • 
mektedir • 
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::::::::::::::;.::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mml\ ı· 111mekt . P tarı· bl ı· c·~······ .. ··--··~ ·································································x·······························:....... t;••••·····--······~ -·······--·· ..... ................................ .. ........ ....................... .............................. . .................. ~ ·--------.-
m~ Ticaret işleri Umu~ Müdürlüğünden: m~ ~ =-= ... -.... -... ı: 
~m Sigorta şirketinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 haziran 927 tarihli im i! !~ ~I ·ı T T ekaleti Tarafından llkmektenlerin Dördüncü ve :; :ı·i sm kanun lıükhmlerine göre ıesçil edilmiş olan :m :: :.: ır.ı.aarı v j ,- g . 

ili! 1tinıD~1 Mi ili ~ i g o rto ~ i r ~eti· l!ll 111 T. T. T. ~:şi;:r:f::~::4~a~~~:ı.;m;~b~;e~: tevzii il 
m~ Bu kere müracaatla yangın sigortasından maada :m !!g "VAKiT" müessesesi tarafından deruhte edilen R !; 

~==.·=:==.~.;:=·~=:.=_ Nakliyat Sigortasile l!li!rn T A R ı H kitapları satışa çıkarılmıştır. U 
de uğrasac:ığını bildirmiş \'e IAzım. gelen vesikaları vermiştir. Keyfivet kanuni ım g n H ıil 

• hükCımlere uygnn görülmüş olmakla il An olunur. . ~.m ii ii / b l • d " ·1 h k • •fı dı dı b • •• 1 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: is H Bu kitaplar, yalnız ta e e erın egı er esin ıstı a e e eceği ır U :: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ii H surette yazılmış bir çok har ita ları ve resimler ı ihtiva etmektedir. ij li 

asan özlü unları ırn Bir kartonla kaplanmış olan bu T ARIHLERIN fiatları nefasetine ~ıı 
Pirinç 
Patates 

ili! · ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. ~ j 
özü ~i U Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi U i 
•• •• •• •• r: . ozu :: :: ti i 

Nişasta 

Arpa 
özü 1111 V l\ K 1 T Y U il U ~: 
özü ~·:t~ /) 

B .. .. ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::"! ... ----.:~ 
ey az m 1 s 1 r o z u :::::::::: ::: :::::: ::: ::::::: ::: :: : :: ::: :::::: ::: ::: ::::::: :m:: :::: ::::: :::: :: ::::::::: :::::::::::::::::: ::: : ::: : ::::: ::::::: ::: ::: ::: ::: :::::::: ::::::::::: :::::: 

Bezelye özü 
Yulaf özü 
Mercimek 
irmik 
Çavdar 

özü 
ozu .. .. 
ozu 

Unhrmı çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bık

tırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok 

olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tom· 

bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle

nir, ish:ı.l olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, taş adalata, gra· 

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

ve iradeye malik olurlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 

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

HASAN Ml\RKASINA DiKKAT 
~ i ..,;" : '•" ' • • , "': r , • .. 

U AT CElVİIYETI 
MERKEZİ e 

• •• 
ltt•haz Edilmek Uzere: 

AKSİM 

{fPA ~Afll(A 
Müstahıaralı 

HUBUBATU/fLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hast:ılarını hergün ak~ama. kadar 

Beyoğlu Tok atlı yan oteli yanında 

Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· 
nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

ZÜHREVİ HASTALIKLARI 
yakalamamak için en asri çare Amerikan 

Teksayt prezervatifleridir. 

• __.. • ._,.. Eczanılırde satılır 

Ş ~NEKARAKOLU~~--
1ÜNEL 

Arasındaki cadde ve yakın 
sokak içlerinde 

SATILIK __ ı::ı::m ___ _ 

• 

DOKTOR 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklal'l müteha111sı 
Cuma ve pazardan baıka ~nlerde 

öğleden sonra saat 2i den 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (118) nu· 
maralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Muayenehanede telefon nu· 
marası: 22398 . 

ARSASI OLA ATTAR ...... _ ................................................ :: 
ıvu ::···· ..... ················································:: BlftlA Veya 

:: DOKTOR :: 

i ı e b ö y ı e b i r i rı ş a a t ı ~~ Kemal Osman ~~ 
deruhte edebilecel< iE E~ 

• ia Bevliye Mütehassısı 55 

MİMAR Veya MlJJ EAHHIT LER/İv ~~ Kara~?r~:.0~:~a3~ fır1nı ~~ ------------:: :: Yazı ile 2o Nisana kadar~~ Hergün 14- 20 ~~ 
Ankara caddesi Orhan ii Telefon: 41235 ii 

:: ................... ·-····-····-······-··-·······:: .. Bey Hanı adresinde: ........ _ ........................................... ... 
ı .. -• Doktor - Operatör -11111 

ISTAN UL MATBUAT CEMiYETiNE 
Müracaatları rica olunmaktadır. 

TEL: 20087 "W 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
21, ı4, 26, 30 Nisan ve 3, 5 Mayıs 934 tarihlerinde ihale

leri il!n kılman gayri menkullerden 960, 961, 962, 491, 791, 
993, 1000, 1003, 1006, 1008, 1012, 1014, 1016, 1023, 1027, 
1O'i1, l 036, 1038, 935 sıra numaralarından maadasmın evvelki 
ilanlarda gösterilen yukarıdaki tarihlerde satışlarına denm 
olunacağı ilan fluaur. (1862) 

"' 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastahldarı 

mütehassısı 

:..-·------------· 
Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
IBaMıliı Ankara caddesi No. 60 

Telefon : 22566 

Ferab o alı dali-eler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

paşa apartmanında, · biri 7, diğeri 5 gayet 
ferah 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 isti genler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

VAK iT neşriyatı - - -
Fevkalacl heyecanb bir roman 

Suana'lı münkir 
Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın f evkalide heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkmı, san'atkarane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 

~======================~ . 
Tt:.:J R. K iVE 

l I R!l~T 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-l;DL;Q 

l 


