
HABER - Allfam_Poataaı 
5 

l, 
" ~ ~ S:!rL 

G 1 V 
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 

. . 
-20-· 

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 
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Zavallı çöpçülerin 70,000 
lirası da kaynamış! •. 

Banka mahva doğru sürüklenirken 
11ıii.rakipler "muamelatı umumiqesi-
1lin hedefe qürüdüfünü,, gazıqorlardı 
l" Eınaf bankaıının kayıplara ka- f Komiıer, dün geç vakit Eınaf l rafmda bazı malumat iıtenmitti. 
D~ ~ört yüz bin lira meıeleıi.ile bankuında ~efgul ol~~~~· Bun- Bu ~a_I~mat. d~~ ak_t~ mü~dAeiu
~~e 'Ve lktııat veki.letlerı e· dan batka Tıcaret muduru Muh • mumılıge bıldırılmııtır. vılayet 
kiJcat.1Yetle ali.kadar olarak tah • ıin Bey de Ankarada lktııat ve- gönderdiği tezkerede Esnaf Ban • 
~~· baılamıtlardır. Dahiliye ve- kiletine iz~hat vermektedir. kaıımn bir devlet müeıaeaeıi ol • 
l ı, hilen Ankarade bu- Diier taraftan Ankaradan ge • madığını, bir anonim tirket oldu::akta olan vali ve belediye rei- len bir habere göre Eınaf Bankası ğunu ve en büyük hi11edannın da 
111.a uhiddin Beyden izahat aldığı meıeleıinin Ankarada fırka gru- belediye olduğunu bildirmittir. 
~ Çorluda bulunan bir mülkiye punda aalı günü görütüleceği de Eınaf Bankaıının bir devlet müeı· 
~~İnin de lıtanbula gelerek ıöylenmektedir. ıeıeıi olmadığı anlqrldıktan ıon
~'lcta baılamaıı emredilmittir. Ayni zamanda müddeiumumi - ra paralarm kaybolmasma mey -

ll itt taraftan lktııat vekaleti liğin de tahkikatı ilerlemektedir. dan verenler hakkında ıuiiıtimal 
ı;;•ıı, da tirketler komiseri Rem Bug~n banka defterleri üzerinde maddeıi mucibince gelen tak~b~t 
lll tka Bey de tahkikata b::ııJa.. tetk1kat yapd::ıcaktır. değil, dolandırıcılık maddeaının 

•ıtır. Viliyetten bankanın vaziyeti et· icap ettiii takibat yapılacaktır. 

susi mekte ler ne vaziyette? 

ayriye lisesinde neler 
rdüm neler konuştum? 

Eınaf Bankası diğer taraftan 
bir çok borçlulardan paraıını taJı. 
sil için müteaddit dava doıyalan 
hazırlamaktadır. 

Verilen malUnıata göre, banb 
ıermayeainin yolıuz ve teminataız 
ıarf ı meselesi yeni bir teY değil • 
dir. Ticaret ve hona mahafilinde 
Eınaf Bankaınun vaziyeti daha 

(Devamı 7 nci aayıfada) 

Mösyö Yevtiç 

Bu sabah Büyükadaya 
gitti akşama memleketine 

KUPOft 

107 
22-4-934 

Sene 3 Sayı: 710 

Kemalettin Sami paşanın 
cenazes~ bu sabah geldi 

Cenaze otomobilde götUrUIUrken 

Mideıinde yapılan ameliyat ne
ticeıinde Almanyada vefat eden 
Berlin Sefiri Kebiri Kemalettin 
Sami Pata Hazretlerinin cena'Zeıi 
bugünkü konvanıiyonel trenile 
tehrimize getirilmittir. 

Tren gelmezden evvel IKa.syon 
içeriıi bir kıt'ai askeriye, poliı ve 
inzibat müfrezelerile A. E. G. Al
man tirketi erkim Alman sefaret 
eririm, merkez kumandnaı Fehmi 
Pqa, bir çok zabitan ve halk kit
lesi ile hınca, hmç dolu idi. 

Tren saat 10,22 de iıtuyona 
girdi. llkönce Pqanm burada ba· 
lmıan biraderi ve akra·baamdan 
bir çok hanımlar göz yaılarile 

trene yaklattılar. 
Merkez kumandanı F elımi Pa· 

f&D1ll nezareti altında cenazenin 
ıbulunduğu vagonun kurtunu ko
panldı. Vagonun içeriıi bir çok 
çelenk ve çiçeklere Türk bayrağı 

renginde kırmızı, beyaz kurdele-

lerle ıüılenmit bulunuyordu. Bet 
dakika kadar ıüren çiçeklerin çı• 
karma it inden ıonra ceviz sandu • 1 

ka poliı müfrezeleri tanfmdan 
dıtarı çıkarıldı. 

Poliıler ıandukayı omuzlarında 
getirip iıtasyon haricinde bekli
yen belediyenin 101 numaralı oto
mobiline koY.dular. Otomobil fren. 

den indirilerek çiçek ve kurdele -
lerle ıüılendikten sonra miilelMll 
kıtaatı aıkeriye ve polu mfifıwse
leri arasmda ağır, afır Gfi••• 
haıtaneaine müteYeCCihen hareket 
etmittir. 

Kemalettin Sami Paf&DID vu~ 
yeti mucibince cenazesinin mem• 
leketi olan Sinoba götürüleceğini 

yazmııtık. Son istihbaratımıza 1(). 

re kahraman asker Müdafaai Milli 
yenin tanzim edeceii Prosram& 
gö~e büyük merasimle Oı1didar 
tehitliklerinden birine defnedile
cektir. 

avdet ediyor !!9!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!1B!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Muhterem Yugoslavya Harici - Troçkı• yenı· bı·r Enter 

... ,,., 
li »• llaeaınden iki grup (ktitede) mUdllt' Sedat B. 

t "'"'t . . s 
• '°)~ 1 ·ı tnekteplerin ıırf tıcarı araçane batında bulunan bu 
•d e 11ı· kt b di, ~ld ~ açıldığı ve bunlarm, me e in binaıında, eıkiden, Is-
~, "ıtı:t uıu aibi, irfan hayatımı- tanbul liıeıi yerleımiı bulunuyor
f()k •itıc::t nu verdikleri, pek du. Münir paıa konağı denilen ?()t. ~ ar1-rın zihnini kurca· bu bina, eıki ve ahıap olmasına 
t~e.,,n d~kt. bir takım ,ayialar rağmen, insana: 
bij e 1Yor, "-Aman! .. Ne kötü yer .. Bura-

~ lıı~1~e e~•elki gün, F eyziati ıı da mektep olur mu imi?.,, hi11i-
'9Q)l P lııeı · ni vermiyor. d ediltJ . erı müdürlerinin 
'll iL erırıj ,. b .. Hem içeriıi, hem bahçe, emek " q~d e u muesseseler· 

;'"-· But» .. e lralan intitaı yaz· ye itina görmüf .. 
eıı t h •'-11 de H . l' . Qa ·~ ayrıye ııesın· 

~eiim. 

(Va-na) 
. (Devamı 3 üncü sayfada) 

ye -Nazın Möıyö Y evtiç bu aa.bah • 

ıaa:t on bir de zevceıi ve maiyetin nasyonal kurdu! 
deki zevat ile emrine tahıiı olunan 
iıtimbota binerek Büyükadaya bir 
tenezzüh yapmıttır. Möıyö Y ev· J 
tiç bu ak~ki trenle Belgrada Fransadan çekilecek o ursa, Türkiyeye 
müteveccihen ıehrimizden ayrıla - tekrar dönmesi muhtemeldir 
caktır. 

Hint mihracesi bu 
sabah geldi 

Maiyeti ile bütün Avrupaıyı do
latmıt olan Rampur mihraceıi bu 
sabah latanbula gelmiıtir. Mihra
cenfn bir hafta kadar lıtanbulda 
kalacağı tahmin olunuyor. Yamn· 
da zevcesi, yaveri vekilharcı ve 
bir nazm vardır. Mihrace Perapa· 
laa oteline inmittir. 

Franaarun cenu· 
bunda, Barbizon· 
da, Kermonik 
iaimli sayfiyede 
m91teci olarak o -

turmasına müaa· 
ade edilen Troçki-

nin Pariae kaçıp 
bir kargaıalrk çı-

karmak tetebbü
ıünde bulundu • 
ğuna dair, malu -

( ıt :.U4C'llOJI • PJUJt. e 1~ •• B il A.l•KH•(Tf'atr11t•. ~ .... - -.D ı•nr•AflOll • ._ ..... '" 
C. • ....-... .... M•, ....... •.---. , .... ~) 1t r .. ,. 11114·---- ··---··_,,._._,...___ • 

Şehir planı işinde mat vermiıtik. 
Son gelen Fransız 

yolsuzluk var mı? gazetelerinde, bu 
meseleye dair mü
temmim havadiı 

ve reıimler vardır. 
Dercediyoruz: 

Bu aaba·hki arkadqlarımızdan 
biri lıtanbul tehir planı münaae
betile bazı yolıuz muameleler ce· 
reyan ettiğini tahkik etmit oldu • 
ğundan bu huıusta lazım gelen ve· 
ıikaların hükumete tevdi edilmit 
bulunduğundan tahkikata teve11ül 
edileceği yazılıyordu. Bu bapta 
belediye reiıi muavini Hamit Be
ye müracaat ederek malumat iıte· 
dik. Hamit Bey aynen demiıtir ki: 

- Böyle bir havadiı tamamen 
uydurmadır. Kat'in,etle tekzip e -
debilirıiniz. . • . · · · · . 

Troçki, aeaaiz aa- Tro~klnln Rua~a ve Fransızca olarak 
duız mütemadi - ne9rettlil gazetelerin bathkları ve aabık 
yen oturma:iı va- Bol9evlkln beyannamesi 
dettiği Kermonik aayfiyeıinden üçüncü Enternasyonale kartdık, 
ara ııra çıkarak, otomobille gez- bir dördüncü Entemaayonal yarat 
melde idi. Bir iki kere bu gezin- mak tetebbüıünde imif. Merkezi 
tilerini uzabnıf, nereye gittiği ao- Cenovada olmak üzere, bu le,ek· 
rulunca, uzun bir dolaıma yaptı- kül, daha timdiden, meydana gel-
ğrnı aöylemittir. mittir bile ... 

Meierae, Troçki, Moekovadaki .(Devamı: 7 nci aayıfaU,: 



Mösyö DUmerg Fransız dahili ve 
harici si.yasetini anlattı 

"Fransa kendilerine ~<arş"! kendisini müdafaaya mecbur 
olduğu milletlere asla kin beslemez, fakat ... ,, 

Pariı, 22 (A.A.) - M. Du· 
mersin, r~dyo ile ne§redilen bir 
teblifi.nde bütün F ransızlarm pek 
ziyade p&hahlaımıı olan maifet 
maan.fmı tenkiı etmek ıuretiyle 

deTletin msli itlerini yoluna koy· 
maja taraftar oldukları beyan e

dilmektedir. 

M. Dumberı eski muhariplerin 
kendi arzu ve ihtiyarları ile kal
kmma itine yardım etmit olmala
nru tükranh karıtlamış ve devlet 
hadimlerinden bazı kimselerin ise 
frank kıy.metinin düımesi ve ev .. 
velce Frnaaızları ıatıraba düşür
müf olan f eliketli vaziyete tekrar 
dütülmeıi demek olan enflasyo· 
nun meziyetlerinden bahsedenlere 
safdilane kulak vermit olmaların::ı. 
tee11üf etmiştir. 

Baıv ekil, riyaset etmekte oldu
ğu hüki\metin her ne pahum& o • 
lursa olsun frangın kıymetini mü -
daf aa edt..~eğini, mali kalkınma
d::ın baıka kalkınmaları da temin 
eyliyeceği ve bilhassa hükUınet o

toritesini tesis edeceğini ve çünkü 
bu otoritenin bulunmaması anarşi
ye ve bu anartinin de dahili harbe 
ve ecnebi jıtiluına sebebiyet vere
ceğini söylemiıtir. 

M. Dumerg, bundan sonra tim
diye kadar görülmüt olıın itlerin 
neticelerinden bahsetmiş ve hayat 
pah:ılılığını azaltmak ve itsizlerin 
miktannı eksiltmek maksadiyle 
hükumetin bu vadideki faaliyetine 
devam edeceğini ilave etmiştir. 

Sözü harici ıiyaıete nakleden 
M. Dumerg Fran.sanm sulhü tahak 

lngiltere - Amerika M. Muşanof Sofya-
arasında ihtilaf ya dönüyor 
Vaıinaton, 22 (A.A.) - Cüm • 

huriyetçi Britten, mümessiller 
meclisine M. Hull'dan lnailtere -
nin Nevyork baıkonaolosu M. 
Kannpllelin geri aldırtılmaıı için 
müracaat etmesini istiyec.eğini bil
dirmittir. Bq konsolos bir nut • 
kunda (Vinaon) kanun layihasını 
\ariip etmeclii(ni .öylemittir. 

Bu liyiha, muahedelerin tah • 
dit ettiği nisbette Amerikanın bJ.h 
~i inıaatta buJunmuma aittir. 

Röyter ajanaı tarafından malu
matına müracaat edilen M. Knnp· 
lel ne böyle bir beyanatta bulun • 
duğunu, ne de böyle bir nutuk 
söylediğini inkar ebniştir. 

Altın gümüş işi 

Va§İngton, 22 (A.A.) - Beyaz 
sarayda yapılan görüşmelerin hita 
mında M. Ruzveltin katibi M. 
Earpy, dem ittir ki: 

Konferansta altın ve gümüş te 
dahil olduğu bütün dünyanın para 
meıeleıi görütülmüttür. Yakında 
yeni rörütmeler yapılacaktrr. 

M. Harison, demiflİr ki: 
Eğer bir kanun yapmak lazım 

ise bunun için hep beraber iyi bir 
kanun liyihaıı hazırbyabiliriz. 

V arşova yolunda 
Pariı, 22 (A.A.) -M. Bartu ıa

at 19,15 te Varıovaya hareket et· 
mittir. Beraberinde 'kalemi mah
ıuı müdürü M. Roıe vardır. M. 
Bartuyu iıtaıyonda bir çok zevat 
ve bu meyanda M. Tardiyo, M. 
Sarraut, M. Piyetri, M, FJanden 
Romanya hariciye nazırı M. Titü
leıko, Leh büyük elçiıi ve Çekos· 
lov~kya, Yugoslavya, Romanya ve 
Yunanistlln orta elçileri tefyi et .. 
mitlerdir. 

Maden infilakı 
Bt:lgrat, 22 (A.A) - Dün öğle

den sonra Sara;ıı Boına yakınında 
l:iin Kikanj kömür madeninde 
vukua gelen mülhit infilakta bir 
çok kimı~l,.rin ölmüt olmasından 
k.,rkulmaktadır. Şimdiye kadar 
on iki naıı çwrılmıtbr. Diğer yüz 
.ımelenin enkaz altında kalmıf ol
.iı:ğu zannolunuyordu. Akrbetleri 
rneç~ldür. 

' 

Berlin, 22 (A.A.) - Bulgar bat 
vekili M. Muşanof Almanyanın, 
Alman - Bulgar münaıebatını 
tarsin etmek arzusunda bulundu
ğu kanaatiyle aynlmııtır. 

Berlin.deki dostane nümayiıler 

bu gayeye erişilmesine yardım e
decektir. Alman siyaseti Bulgar 
larm arzusu mucibince ik" mle
ket arasınd:ıki münasebeti . inki .. 
şaf ettirmeği mühim birf vazife 
adetımektedir. 

Dahiliye memurluğu 
Ankara, 22 (Husuıi) - Dahili

ye memurları kanununun ikin
ci maddesi, dahiliye encüme· 
nince değiıtirilmittir. 

Bu maddenin değiştirilmiş şek
li §udur: 

llk defa dahiliye memurluğuna 
namzet olarak girebilmek için or· 
ta mektep mezunu olmak şarttır. 
Bu şartı haiz olup ta.fazla istekli 
olduğu takdirde müsabaka yapı • 
lır. 

Orb mektep mezunu bulunma • 
dığı takdirde diğerlerinin müu.ba
ka imtihaniyle alınması caizdir. 
Namzetlik müddeti azami bir se
nedir. Namzetlerden ehliyeti 
tasdik edilenler memur olabilir. 
Namzetliği tasdik edilemiyenler 
bir sene daha n:ımzetlikte kalırlar. 

Bu sene de ehliyet gösteremi· 
yenler çıkan!rrlar. Mülkiye ve hu· 
kuktan mezun olanlar namzetlik 
devrelerini birinci smıf nahiye 
müdürlüklerinde, vekalet veya vi· 
layet maiyet memurluğunda ge· 
çirirler. 

Başvekalet, Şurayı Devlet ve 
mülga sadaret dairelerinde geçi • 
rilmit obn müddetle namzetlik 
müddetinden sayılır. Namzetlik 
müddetince maaş kanunun (20) -
inci maddesi mucibince ücret ve • 
rilir. Mülkiye ve ihu~k mektep· 
terinden mezun olup bir sene nam· 
zetlik geçirmiş bulunanlardan her 
sene müsabaka ile Avrupaya staj 
için bes efendi gönderilir ve bun • - ' lardau taahhütname alınır. 

Manalı bir seyahat 
Roma, 22 (A.A.) - Hariciye 

müstep.rı M. Suvİf, ıant 11,10 da 
J..ondraya hareket etmiştir. 

.kuk .ettirmeğe azmetmiı olduğunu 
ve çünkü F ranaanın diğer memle
ketlerden ziyade harbin fecaatte .. 
rine maruz kalmıt bulunduğunu 
söylemiıtir. 

F rann kendilerine karşı kendi • 
ıini müdafaa mecburiyetinde kal
mış olduğu memleketler hakkında 
asla kin beslemez. 

Fakat onun ıulh arzuıu ,ekendi .. 
ıine mazinin derslerini ve tedbir 
ve ihtiyat nasihatlerini :unuttur • 
maz. 

T opraklarmı çiğnemİf olanlar 
muahedeler ihlafına ıilahlanırken 
kendiıine evvelce esuen tenkiı 

etmİ§ olduğu ıilahları yeniden ten
kiı etmeıi teklif edildiği zaman, 
F ranıarun daha büyük bir emniyet 
ihtiyacı hiasetmeıini ve kat'i ve 
ciddi teminat araıtmnaıını bütün 
düny:ı anlıyacak ve haklr bulacak .. 
tır. 

Fransa, dünya müvacehesincle 
büyük bir mazi ile bir kültürü ve 
ayni zamanda ıulhün ve terakki • 
nin en mühim unsuru olan tecaat 
ve ferağati temıil etmetke olduğu· 
nu bildiğinden y&§amak ve baki 
olmak iıter • 

F ranaa hiç kimseyi tezlil etmek 
fikimde değildir. Onun arzusu, 
mazhar olduğu hürmet ve itibarı 
ve temin eb'Dit oldugu dostlulaan 
muhafaza etmektedir. 

M. Dumerg, bütün Fransızlar • 
dan bayağı ve adi mücadele ve ih· 
tilafları bırakmalarını istemi§ ve 
millet içinde esaslı prensipler hak· 
kında ihtilaf bulunmasının bir in
tihar demek olacağını ve hiç bir 
F ranaızın böyle bir cinayete itti· 
rak etmek istemiyeceğini beyan et.. 
mittir. ---............... ·-·mo.w_, ___ _ 
SİYASET 

. . . 

Amerikada neler oluyor? 
Amerikada, Rcisicümhur Rur:velt 

ekser meselelerde işçilerin taraftarı 
çıkmaktadır. Bundan dolayıdır ki, ken· 
disini, Bolşeviklikle yahut Faşistlikle 

itham edenler vardır. Halbuki o, "eşsiz 
bir inkılap,, yaptığını söylüyor. 

Müttehit Cümhuriyetler gibi bir sa
nayi memleketinde, en mühim mesele
lerden biri, §Üphcsiz ki, işçi bahsiydi. 
Bilhassa, burada, milyonlarc~ işsiz 
mevcuttu. 

Amerika da üç Cins amele vardır: 
1 - Patronlann kendi müesseselerine 
bağlı olarak teılril ettikleri İJçiler, 2 -
Kendi mesleki teşekküllerinde topla
nanlar (milli tred ünionlar), 3 - Hiç 
bir teşkilata dahil bulunmxyanlar. 

Ruzvelt, bütün itirazlara rağmen, 

bu üç cins işçi ile patronlar arasındaki 
münasebeti tanzim etti. 

Uç cins işçinin, miktarları nisbetin
de, mümessillerini merkezi komiteler· 
de, patronların rnümcssillerile birleşti· 
riyor. Araya bitaraf hakemler de koyu· 
yor; ücret, mesai saati ve diğer husu
sat buralarda hallediliyor. Eğer ihtilaf 
zuhur ederse, hükumet arayı buluyor. 

Amerika, sanayiinin pek ileri olma· 
sına rağmen, bu nevi içtimai ve mesle
ki te§Ckküllcri noktasından pek geride 
idi. Ruzveltin belli baş~ bu muvaffa
kıyeti, bunları yaratmasında olmuıtuı. 

Yeni Rcisicümbur, ~vlcti bu tarz· 
da istihsale kanştırrnı§ ve hakim kıl
mı~ olmayı, Bolşeviklerin ve Fa§istle
tin devletçiliğine nazaran baınba§ka 
bir mahiyette addediyor. 

Adanada bir suikast 
davası görülüyor 

ifadeleri alınanlardan dört kişinin 
mahkemeye ifade vermediklerin

den dava geri kaldı 
Adana, 18 (Hususi) - Suikast te

§ebbüsünden suçlu Kürt lamail ağa 
oğullan Şükrü, Ahmet ve tüccardan 
Corç Zeblet efendilerin duruımalanna 
dün öğleden evvel ağır ceza mahke
meıinde ıuçluların vekilleri avukat Ri
fat ve Halil Naci beylerle davacılardan 
Haa Seyit efendi zade Bekir efendi 
hazır olduğu halde devam olunmuştur. 
Cumhuriyet müddeiumumisi Münir 
bey bu ~uru~da eaaı hakkında mü
taleananıesini aöyliyecekti. Fakat iı
tintak hakimlifinde ifadeleri alınan 
Mustafa çavuı, Abdulkadir, Hilmi '°'e 
Süleyman admda dört kitinin mahke
mece ifadeleri Jl)ınmadığı görülmüı bu. 
lunduğundan evvelemirde bunların 
mahJcemeye getirilerek din1endikten 
aonra mütaleanamenin yapılacağı iddia 
makamından bildiriliyordu. 

SuçluJann vekili avukat Rifat Bey 
bu §ahitlerin istintak hakimliğinde ye
minle ifadeleri a1mmıı olduğundan 

bunların okunması talebinde bal.....,. 
1unlann okunması taJebincie buJuod" 

Mahkemece kısa bir müzakcredt' 
sonra iıinllen geçen bu ıahitlerin .; 
kemeye getirilerek dinlenmelerine ~ 
rar verilmiı ve duruıma 24 Nisan ,.,. 
gününe bırakılmııtır. 

Adanada çocuk 
bayramına hazırlı 

Adana. 19 (Husuıi) - 23 N~ 
çocuk bayramında Merain halkevi il' 
reıim sergili açacaktır. Bu aerıif 
halkevimiz namına 17 parça res"itıl 
liıe resim muallimi Sami, kız mu 
mektebiresim muallimi Naim, ka~ 
fen memurlannclan Tahsin, erkek 
allim mektebi son sınıf taı.baio 
Ihsan ve piyanist Sadi, kontrolör 
vat Beyler i§tirak edeceklerdir. 

Kastamonide bağcılık 
revaç buluyor 

Şimdiye kadar yalnız meyva yetiştit 
miye müsait zannedilen bu muhit 
~~-b~ağcılığa da elverişlidir 

zamanda tais murafı hektar ~ 
elli liradan fazla bir teY tutııw~ 
dır. Aynca, eski bailarm on ~ 
meydana gelmesine mukabil ,..ai ~ 
lar, en fazla üç senede mah111l ~ 
ye baılamaktadır. Uç dört ~u 
lan yeni sistem bailar, iıte t.unuD ~ 
T osyada büyük bir rağbete mazı.-' 
muı ve herkesi yeni ıeJolde bai ~ 

Kıutamonu, 17 (Huıusi) - Şim
diye lcadar bir meyva memleketi ola
rak tanmmıı bulunan Kaıtamonu, çok 
yakın bir atide ehemmiyetli bir bağ mın 
takası Irak ta kendiıini göıterecektir. 
iki senedir yapılmakta olan tecriibeler 
bize bu hükmü vermiye sebep olmakta
dır. 

iki sene evveline gelinciye kadar 
"Kastamonu ve mülhakabnın ikliıni 
yalnız meyvaclbia müsaittir. Bağcıb· 

ğa muvafık defildir.,, ıelı:lind~ her· 
keste yerleımiı Dir li'anaat •ardı. Bil· 
ham orta AnadOla baicrlıiımn iptidai 
bir tarzı olan Baran sisteminde T oıya
da mevcut üç bin hektarlık baf saha
sından senede ancak bir milyon kilo 
yaı üzüm a1abilmeai, bu lcanaata bir de 
lil olarak ıösteriyordu. Bittabi bu ip! 
tidai usulün verdili çOk mahdut haıı-
1at, nuıl ki Toayaıun hai kabiliyetini 
gösterınfften uzak ise, Kastamonuda 
bai yapılmıyacaiı fikri de o niabette 
bir knli mücerretten baıka bir fey de
ğildir. 

Geçen 1ene ilkbahannda, T otyada 
halka nazari ve ibir k mmtakada •· 
meli izahat verilerek bqlanılan J1lib 
İ§inde aynca üç ninwne balı teaiı O• 

lunmuf, ve vilayet merkezinde de, hat· 
kaca ÜÇ dönümlük yeni sistem M.i di
kilmiıtir. 

Geçen senenin bu t .. iaatı ballı: üze. 
rinde çok iyi n müSbet bir intiba be
rakmıı Te berlceai 1Mı usul.Ü tatbike teı· 
vik etmiıtir. 

Çünkü fİmdİye kadar eski uıulde 
dikilen ve behemehal suya ihtiyatç his
seden bailann Mktar baıına kunılma
ıı en az sekiz yü:ı lira ile IDÜtnlriin 01• 
makta ve aynca da on senelik aibi uzun 
bir emek ve külfete ihtiyaç hissetmek
tedir. Bilhassa aynı zamanda büyüle 
bir çeltik mınfakası olan ve bu kısım 
ziraat için he ran suya muhtaç olan 
Tosyalı)ar, mmtakalarında mevcut au· 
lan, kısmen bağlara, kısrnen de çeltik 
tarlalanna vermek auretile iki taraf tan 
da istifade edebilmek için çok yorulu
yorlar ve hatta zararlara uğruyorlar· 
dı. 

H:ılbuki yeni sistem bağlar, bir de
fa suya ihtiyaç ha11l etmemekt~ aynı 

ınıya teıvik etmiıtir. 

Tosyada iyi bir netice veren 
ıiıtem M.ğlar, viliyetin diier _,;I 
kalannda da yapılmıya ·batflaallllllt9"; 
Bilhassa viliyetin ikinci derecede 
bim bir bai mıntakaar olaıa (A~) 
(Iğdır) çayı 1ıavzumda da bu .... 
ni sistemde hailar kurulmuma 
nılmıı ve T oayaıun elde eltili 
menfaatleri iıiten ıDerakb, Aref .,. 
var köylüleri biiyiik bir alika ia. 
ni bağlar tesisine siritmiflentir. 1 
alika Kastamonu ve lneholuya ~ ~ 
mıf, Kastamonuda lıir kaç 111111~ 
lneboluda merkezde yeni uaulle r 
tesisine baılıyanlann adedi ww.I 
ya bql•mııbr. , 

lıte bu yeni bağlar aa,...i~J 
Kastamonu, çok tanınan me~ 
bir de modern bajcıbiı ilive ~ 
M.tlamııtır. Yalanda, Ku~ JI 
alığı da meyvaeılıiı kadar her ~ 
büyük bir raibetle kartıJanacak, ""~ 
imm ~ kireçli ~Imuı, i~ 
sisli ve yajmurlu geçmesi itib'PJ 
bir laut.ubat memleketi add•diJmi~ 
olan Kutamonu ikb .. di istikl""'
meyva ve sınai nebat zümrelerin~ 
min etmiı olacaktır. ,___.-/1 
•nn••So~"'·k::rdan :;;. _) 

Ankara, 22 (Huıuıi) - M~' 
te turayı devlet kararlarının? 
yeti hakkında verilen karar il I_ 
ne arzıhal encümeni mevcut ~ 
kı tasnife baıhmıthr. Bu e"':J 
yüzde doksanı memumuri~ 
çıkanlmıt ve vekilet emri~ :J 
mıtlara aittir. Arzıhal ertP'; 
evrak sahiplerine birer me~ı 
zarak Şuuyı devlete m~ 
etmelerini bildirecektir. 



etıtHt. •• .. .. 
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Hususi mek"te;ie; 
ile vaziyette? 

Z. . -:a., tarafı ı inci aaytada-

d ıyaretımin sebebini bildirme· 
Mn nıüdür beyin odasına ıirdim .. 
akaadınu anlatbiım vakit: 
- Buyurunuz .. ·Evvela müe11e· 

Şişli tramvayına bomba koyanların 
muhakemesine dün bakıldı 

ıeyj aezelim ... -dedi. 

Be kı~ lisesi eıki müdürü Zeki 
[j !ımdi buranın baı muavini .. 

ÇU'blüz birlikte, binayr dol3.1ı
Yoruz. Liboratuvarları, bizim o· 
0kuduğumuz zamanki rami mek
tepJerinlrine kıyasla iyi .. 

Mapavrili Mehmet bey, kendisinin suçunu ikrar ettiğini 
işittiklerini söyliyen memurları şahit olarak 

kabul etmiyeceğini söyledi 
. - Yalnız fizik takımları için 

Yırnıi 'bir bin lira sarf ettik. 
Talebenin aletlerle çalıttıiı, gö

~ Ç&rpıyor. Ana k11mı çocukhn 
ıçiıı t&bıia olunan oda, beğenile· 
~it aüezllikte .. Kiler, muthak, 11· 

Tünel - ŞitH hattına itliyen 1 Dünkü muhakemede önce fark 1 Beyler dinlenilmiıler, tahkikatın 
bir tramvayın. içeriıine çanta için· tezyini aanatlar mektebi müdür muhtelif ıafhalarına dair izahat 
de bom~, kıtap, ~ektu~ bıra· muavini lamail Hakkı Bey dinle-

1 
vermitlerdir. 

d~ Yan&, idarenin huiı olma· 
ıı- - . ·••1 goaterıyor: 

d - Cünde, sabahtı alqamlı, dör• 
er kap yemek veriyoruz. Bizim 

a.l'ecenıizde aıd3. nefasetine e· 
"-u.aiyet atfeden ders müeueıeıi 

karak tücc.ndan Artın Tulekyan nilmif, lsmail Hakkı Bey, kendi- Map:ıvrili Mehmet Bey, ken· 
efendiyi ıuçlu göstermek yolunda sinin polis müdürlüğünde Mehmet disinin ıuçunu ikrar ettiğini itit· 
bir harekette bulundukları kay.. Ragıp ve Cevat Beylerin iıtiktap· tiklerini ıöyliyen bazı memurları 
diyle muhakeme edilen Artin Tü· larını yaptığım, ç.ımta içerisinde· §Ahit olarak kabul etmiyeceğini, 
lekyan efendinin eski ortağı tütün ki mektupla evelce yazdıkları bunların kendisini tiddetle döv· 
taciri İbrahim, tüccar kitibi Ce- mektupların tetkiki neticesinde, düklerini, dövdükleri belli olma· 
vat, Mapavrili Mehmet ve Hafız yalnız Cevat Beyin yazısının çan.. sın diye de ayaklarını kolonya ile 
Mehmet Ragıp Beylerin muhake- tadaki mektupta bulunan yazı ile yıkadıklarını aöylemiıtir. 

Yoktur. 
melerine dün saat on beıte İshn- mutabık bulunduğuna dair rapor Muhakeme, tahkikabn bazı 
bui üçüncü ceza mahkemesinde verdiğini söylemittir. nokblardan genitletilmesi için 

Y &takbanelerdeki karyola ke· 
'-fetine itiraz ediyorum. 

devam olunmuıtur. Cevat Bey, bu raporu kabul e· baıka güne bırakılmıştır. 

- Yanımızda yatmağa mahsus 
)'-i bir bina yaptırdık; tevıi edi· 
>"°"z. 

Osmanın cesedi 
mezardan çıkarıldı 

.._,.;:_Fakat, talebeniz nerede, Bir müddet evvel hırsızlık cür· 
-... ~, ıalib:ı bombot.. münden Bakırköyünde Kel Osman 
lfalbuki, ıu esnada, iki yüz ta• isminde birisi tevkif edilmit, bir 

le~ ·· 1 d · · l d l • llluta ea a ımlf · ay evve e ö müttü. Bu adamın 
Sıeuflarm kapıaı açılıyor. dayaktan öldüiü hakkında müd -
~bazılarında kırktan dei umumiliğe bir ihbar yapılmı9, 

f~la ~uk oturmuf, bqlannd3 ceıet dün mezardan çıkarılarak 
~ ~anmamaama ra~en, sü· morga götürülmüttür. 

il ıstnde ... Lisandan ıen kalan • • 
t.le~e, bir Almanca muallimi, Hıkmet Beyın konf era.nsı 
•ııuf arkadqların:>. yetittirmek Ü· Maarif Vekili Hikmet Bey dün 
ltre, ayrı bir odada dene ç.ahttı· inkılip enıtitüsünde dersine de· 
• •:r--.-.ı.... v- •tl'W'Iİ!tİr. Hilnnet Bey .vvelce 

ICız talebe, ayn binada yatıp askeri zaferi istihsal için neler ya· 
k.Ucıyor ve mütalea ediyor. An- pıldığını harict siyaset noktai na· 
~ dersten deTse burada birleşi· zarından anlatmıftı. Dün de Lo -
>'orlar. B;,.~ede voleybol var. Çi· zan sulhunu etrafile izah etmiıtir. 
~i tarafta da çocuklar gezdirili· --·-·----................ .. 
!_.~Uf. Kızların bahçesi ıae a- çoktur. Bu notların sureti hem 
•ı-çldcb... muallimlerde bulunduğu, hem de 

- Yazm toz, :kıtın çamur olma· velilere gönderildiği için sonra • 
~ diye, bahçeye, çimentolu çakıl dan deiittirilmesi mevzuu bahis 
~0lctiırdük. Hamidiye suyunu bi· değildir. 
e filtreden geçirdikten sonra içiri- "Buradan çıkıp düyunu umumi

>'C>tuz.. Kıııa t:ılebe, yüzünü ıözii· Yeye hJman lıtanbul lisesine na • 
"'1, &J&Jdarmı YJkayabilmek için zaran, binaca, geri olabiliriz. Fa· 
~ela ııcak au bulur .. Ona kat, Türkiyedeki resmi mekteple· 
'6te tertihatmnz Tard1T. Biıaaıun rin hepsi o ayardaki yapıları İ§ial 
~ olması 9imdilik mahzur te•· etmiyor ki ... Hayriye liaeai, elbet· 
L edi1oraa da, hunu alarak, a~~- le, "nauadil,, olmak sıfatını botuna 
._... ti.zerine beton yapmalı dutu• alrnamıttır. 'Ol'uz.. "Mu~llimlerimizin hepıi, resmi 

Şİnıdi, müdür odaaıll& döndük.. liselerin hocalarıdır. 
~batlı muallimler arasındayız. "Huıusi liıeler, resmi mektep • 

....... BuJWUD.. Bütün defterleri· lerdeki hocalar arumda en iyileri· 
"iı llluntazam tutulmuf*ur ve ni seçmek inıkanmda olduğu için, 
~tetkikine aınadedir. "Hu- talebenin bunlara rağbet sebeple· 
~t '!Qekteplerde dev:ımıızhk olu.. rinden birini, bunda aramalıdır. 
}'~~\it!,, iftiruının bariz te~ibi " Küçük çocukları, evlerinden 
"''*telckeple tutulmuf ve üç ımza otobüsle aldırıyoruz .. Bunu, resmi 
~&tı bu defterlerdir. Gelmiyen bir mektep, elbet yapamaz. 
~•bellin devamıızlıiı derhal ve-
'~ne 'bildirilir. 
~Ye ikinci yoklamalar· 
~ toııra hmuıi mekteplere tem• 
l'\l l tale'benin akını oldui~ ~a ~.oğ· 
~eiildir. K&nunuıanıyı mute· 
lal ' llıelctehimize, ancak kırk ye· 
""ı.ı...,. ı•lmittir· (ki, sııuf ba· 
? a a""'-ıaız, dört tane düter.) 
t~~iz, aene başında alın1T .. 
cı· 'lllrfrınızdanberi okuyup ta 1im 
~ IOn lltuflaTa varan çocukları· 

"&rdır · "a· . 
~ l&de DUınaraluın bol hol ve· 
~'-. İl"'i fQ defterlerden prür· 
d-

0 
• Ce.;en Mne, bir unıfmuz· 

\._' _ \lJ.ı, talebe dandürdük. lıte 
-ııe · ~ ~ı~ !o~l•malarmı ~a vf'z • 

d, ı,~l'lllıa. ·~r iki yokla'l!)&da 
1t, ttr· . ~ .... 1 't'6rdiiftniz çocuk1ar pek 

Bütün gördüklerimi, duyduk· 
lanmı $&1Dİmiyetle gazeteye yaz • 
mak yolunu tutmuş bir muharrir 
olduğum için, şunu söyliyeyim ki, 
Hayriye lisesinden menfi bir inti .. 
bala aynlmadmı .. 
~enlerde, bir aan&Jİ anketi 

yapmak üzere çalıımai:ı 'bqla· 
mııtnn. (Bunu tamamlayıp HA· 
BER' de netredeceiim.) O anket 
esnasında, devlet fabrikalariy)e 
hususi fabrikalar arasında uçu· 
rum.lar kadv farklar olduiunu 
görmüttüm. lıtanbuldaki bir 
kıç miikemınel li" müstesna, di
ğer resmi liselerle Hayriye tiaeat 
arasında, böyle bir fark, elbette 
yoktur. 

demiyeceğini, yeniden iıtiktap 

lazım geldiğini ileri sürmüf, sonra 
ÇakmakçJ"larda kitapçı Bimen 
Zarlaryan efendi çağırılmııtır. 

Çantada bulunan · kitaplardan 
ermenice olan ve 1924 senesinde 
buılan "Tas,, isimli aık romanı· 
nı, Mapavrili Mehmet Beyin bu 
kitapçıdan on bet kuruta ıatm al• 
dığı mevzuu bahsoluyor. Bu ıahi· 
din, mahkemede tereddütlü bir 
tarzda söz söylediği, Mehmet Be· 
yin, kitabı kendisinden ıatın al• 
dığını memurlarla birlikte dükki· 
na geldiği zaman ikrar edip etme· 
diği noktasından davacı vekili F e

ril Beyle Mapavrili Mehmet Beyin 

Adliye yangını da
vasında istinabeler 

Adliye sarayının yansını dava· 
11na önümüzdeki Salı ıünü lzmit 
ağır ceza mahkemesinde devam 
olunacaktır. lzmit ağır ceza mah· 
kemesinden lıtanbul üçüncü ceza 
mahkemesine ıelen talimat muci· 
hince .bazı tabitlerin dün istinabe 
suretile ifadeleri almmıtlır. Bu 
phitler o ıece tevkifhaneden yan 
ıınr ıören mevkuflardır. 

Evvela Haydar Efendi isminde 
biri dinlendi. Bu zat zimmetten 

vekili Osman Nuri Bey araımda mevkuftur. tfadesinde ıöyle demiı 

- Y ataı namazını kıldım. 

şiddetlice münakaıalar olmuf, ta• tir: 
hidin iki türlü ifadesiyle karııhtıl· 
dığını müddeiumumi muavini Nu
rettin Bey de ileri sürmüş, kitap• 
çıdan bunları telif etmesi istenil· 

Mangal batına geçtim. Botnak Ali 
o 11rada "saat dokuza çeyrek var,, 
demiıti. derken acı, acı bir düdük 
sesi itittik. Pencereye koştuk. Ben 
Adliye sarayının T opkapı sarayı 

tarafına: bakan cihetinden ve en 
üst kattan duman çıktığmı gör· 
düm. Dumandan sonra da alev 
çıktı. Bir adam camın önünde te· 
latlı, telatlı gidip geliyordu. Ey· 
vah yanacak zavallı ... Bari itfaiye 
çabuk yetiıse de yanmadan kur· 
t~rsa dedik. Fakat itfaiye yarım 
saat sonra geldi. Y:angın üst kat· 
tan çıktı. Biz böyle gördük.,, 

mif, bu it bir hayli uzamıftrr. 
Davacı vekili, bu ıahidin teh .. 

dit edildiğini, onun için mütered· 
dit bir tavırla ifade verdiğini iddi· 
a etmittir. 

Bundan ıonra diğer şahitlerin 
dinlenilmesine geçilmif, birinci 
ıube ikinci kıaımda birinci komi
ser Fevzi, birinci ıube memurla· 
rından Hakkı, Ali Rıza, Şitlide 
memur Nuri, Pangaltı komiseri 
Ki.zım, tramvay biletçiai, sivil 
merkez memuru, komiaer Lut
fi, tramvay müf ettiı muavini Ni· 
hat sivil merkez memunı Kemal 

~n11ttmı•11tflll'lınut1nıam...,rwn1tıQ1mlllfttt1IU•111t111•110••-

lkı !• L l l T 1) 
A§ırca yaralandı 

Bundan sonra çairılan bir ka • 
til mevkufu da töyle anlattı. 

- Dokuza on vardı. KuiUfun 
pencereainden baktım. En üst kat 
yanıyordu. İkinci pencerede bir a
dam gördük. ltfaiye,sandık. Bu 
kabn altındaki katta bir şey yok 
tu. Birinci ikinci katlar karanlık· Aksaraylı Kerim isminde biri 

dün gece Samatyada Behçet adlı tı. Bir adam ikinci pencereye tır· 
biriyle kavga etmit ve Behçeti hı· manı1ordu. Sonra kurtulamadı, 
çakla: küreğinden yaralamıttır. Ya yandı.,, 
rası ağırca olan Behçet hastaneye Müteakıben Hamdi Efendi ia • 
kaldmlmıştır. eninde bir mevkuf daha dinlendi. 

Dayak attı Bunun ifadesi de diğerlerinin ayni 

Beyoğlu T opçeken sokağında 
oturan Angelikiyi döven Artin ya
kalanmıttır. 

Bl•iklet ~rptı 

Fındıklıda Hamam aokajında 
oturan Mehlika kıza Ahmedin bi· 
ıikleti çarpmıı ve yaralamıttır. 

Suçlu çocuk yakalanmıtt1T. 

Yangın 
Takı im Sıruervilerde Miçonun 

apartımanından yangın çdmııı ise 
de etraf tan yet itilerek söndürül· 
müttür. Polisçe yanaınm sebebi a • 
raıtmlmaktadrr. 

idi. Salih iaminde bir mevkuf ta • 
hit daha dinlenecekti. Fakat bu a • 
dam halen hapiahanede olduğun • 
dan aetirilmeai için muhakeme 
baıka süne bırakıldı. 

Yugoslav meb'uslar 
Şehrimiz ve Ankarayı ziyaret 

edecek olan Yuıoslav Meb'mla· 
nndan bir grupun bugün tehrimi
ze gelmeleri beklenmektedir. 

Meh'uılar Ankaraya ıitmez· 
den evvel bir kaç ıün tehrimizde 
kalaalklanbr. 

3 

~~ -----·-
Şeker meselesi 
lktiaat Vekili Celil Beyin dün 

Büyük Millet Mecliıinde verdiii 
izahat kaydedilmeğe dejer. Celal 
Bey §eker aanayiinin menıloketi· 
mizde henüz yeni inkipf ettijini 
ve krize daima maruz bulunan bu 
aanayiin hima'Yesi lizmı ıeldiiini 
itaretledikten sonra mü.tehlikin 
hukukunun da ııyaneti icap ettiii· 
ni söylüyor ve ,eker fiyatmm ten· 
zili imkanı hakkında tahkikatta 
bulunulduğunu bildiriyor. Celil 
Beyin beyanatında bizim bir müd· 
dettenberi ileri •Ürdüjümüz "te· 
ker pahalılığı,, meselesini tekzip 
eden bir nokta göremedik. Vekil 
Bey de bizimle bera.ber !eker fi
yatının fazlalığını kabul ediyor. 
Yalnız Şeker aanayiinin himayesi 
için bu fiyat fazlalığının idame e • 
dilip edilmemesi meıeleıinde te· 
vakkuf ediyor. 

Şekerde ihtikar yapıldıiı hiç 
bir vakit habrımıza ıelmemittir. 
Ayni zamanda teker aanayiini ko
rumanın da ta.munen taraftanyız. 
Maamaf ih geçenlerde de bilveıile 
itaretlediğimiz gibi memleketimiz 
de teker fiyatı müstahsil olmıyan 
memleketlerdeki fiyatlardan bile 
çok yüksektir. Bunun sebebini a. -

rattırmak ve tekerin maliyet fiya• 
tını azaltarak halka daha ucuz ıe
ker temin etmek mümkün müdür? 
Değil midir? Meselenin en can a· . 
lacak noktası bizce budur. 

Vekil bey bir ecnebi .......
ıısa müracaat edilerek c1ıı- mem 
leketlerdeki ıeker fiyatlamım, 

ndnnanlarmm ve mem • pancar ra • . 
Jeketimizdeki vaziyetin tetkık ettı· 
rildiğini bildiriyor. Bu gayet mu· 
sip bir harekettir. Ayni zamanda, 
mütahassısın alakadar olamıya
cağı diğer bazı cihetler de nazarı 
dikkate alınmak lazım ıelir kana· 
atindeyiz. Bu, fahrikalann müs· 
tahdem kadrolarına taallak edi
yor. Yeni açılan milli mües1e1ele· 
rimiz rast gele yüzlerce lira maat 
alan ve ehliyeti meı\<Uk bulunan 
memur ve müstahdemlere me'kel 
olmamalıdır. Bütçeleri ııkı bir tel· 
kik ile yapılmalı, bot yere aarfi • 
yattan sakınılmalıdır. Biz bunu 
yazarken f ili.n veya falan müeste· 
seyi kutetrniyoruz. Müeateıeleri· 
mizde umumi surette görülen bir 
temayülü ipretle iktifa ediyoruz. 

Diğer bir nokta da kriz ihtima· 
li vesaire nazan itibara almdık
tan sonra maliyet fiyatı üzerine 
konulması icap eden kir miktarı· 
nm teıhitindedir. Günün birinde 
Kriz olabilmesi dütünülerek yüz

de altmıı, yetmit kir almak 
füphesiz ki idiline bir hareket ıa
yılamaz. 

Mesele bizce gayet ba~ittir. ik
tisat Vekaleti milli müeaaeselerin 
sarfiyatını ve iıti}ısal kudretini 
göz önünde bulundurmalı, zait 
sarfiyattan sakınmak yolunda on· 
ları irtat etmeli, az murafla çok 
randıman elde edebilmelerine im· 
kim dairesinde yardımda bulun• 
malı ve sonra muayyen bir en
debe göre kir almalan usulünü 
kendilerine kabul ettirmelidir. 
Bunda hiç bir ıüçlük yoktur ve e
miniz ki bu tamamen tatbik olu· 
nuna ıeker fiyabnda ıükranla 
kaydedilecek bir tenezzül ıörüle
cektir. iktisat Vekilinin eski tecrü
besinden bekleclijimiz semere de 
budur. 

M. Gayur 

Seyyah geldi 
Dün tehriaıiae Pro'ricluu •&iMi· 

rile 200 seyyah ıgelmiftir. 
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,------...--------------------------..... Fıkra müsabakası 
~

HABR'in s· b 1 k 1 hikayeleri ır a 1 avı ______ .... ____________________________J En iyi, en güzel f ıkralan bize gön• 
dereceklerin yazıları; burada neşredi· 
lecektir. Yalnrz bu fıkraların uzun ol
nıaması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lizmıdır. 

Bunun üzerine ava hazırlandı

lar. Aylardan beri olta ve k3.mışa 
el sürmemekle beraber, eski me
lekeleri sayesinde, ilk tecrübeler 
iyi semere vemıekte gecikmiyor
du. Abdülbaki Efendi daha ilk ol .. 
tada iri bir kaya balığı tuttu. Hus
rev Bey de bir tatlı su kefalı yaka
ladı. Ve ondan sonra kamışlarını 
her defa sudan yukarı kaldırdık

ları zaman, ucunda küçük, gümüş 
renginde bir balığın çırpındığını 
görüyorlardı. 

Hakikaten bu harikulade bir 
balık avı idi! 

Çıkardıkları b:ılıkları gayet sık 
bir ağ torbaya dolduruyorlardı. 

Yemlerini her değiştirmede yeni 
bir haz ve ümitle titriyorlar, dün
yadan bihaber avlanıyorlardı. 

Fakat birdenbire derinden, san 
ki yer altından gelen boğuk bir 
gümbürtü, üzerinde oturdukları ze 
mini nrdı. İki avcı titriyen el!eri
le, kamışlarını sudan çıkardılar: 

- Ne oluyor? .• 
Husrev Bey elini siper ıekline 

koyarak karşı dağa doğru bakı

yordu. Parmağı ile gösterdi: 
- Top atıyorlar, i§te orada! .. 
Filhakika d:ığın tepesinden ko

pan koyu siyah bir duman parçası 
ağır ağır havada yayılıyordu. 
Çok geçmeden başka bir istika
metten, ba§ka bir gümbürtü buna 
cevap verdi. Ve sonra fasıla ile 
her günkü kanlı düello ba§ladı. 

İki avcının birdenbire zevki 
kaçmıştı: 

- Bizim için artık hiç bir yer
de hakkı hayat kalmadı. 

- Allah belalarını versin! 
Diyerek oltalarını . topladılar, 

ve..gibnejec\na.Eır\andılar. 

·Bu 'esnada arkadan bir takım 

ayak seslerinin yakla§tığını hisse· 
derek titrediler, ve, başlarım çevi· 
rince, hemen on adım ötede dört 
tane iri efzun neferi gördüler. Olta 
ları ellerinden düştü, ve suya atıl· 
m:ık istediler. Fakat geç kalmış • 
lardı. Neferler daha çabuk davra
narak üzerlerine atıldılar. Elleri • 
ni, ayaklarını bağladılar. 

Üniformalarından zabit olduğu 
:mlaşılan, uzun boylu, iri kemikli 
bir adam elindeki kırbacı sallıya· 
rak kalabalığı ayırdı. lki avcıya 
doğru ilerledi. Mükemmel bir 
Türkçe ile: 

- Maş31Jah efendiler, nasıl iyi 
avlandınız mı bakalım? 

Bir asker, bu suale cevap ol -
mak üzere balıkla dolu ağ torbayı 
zabitin ayakları ucuna bıraktı. Yu 
nanh gülerek: 

-Eh, eh, görülüyor ki hiç te fe
na gitmemiş!. Maamafih biz baş
ka şeyden bahsedeceğiz. 

Sonra iki avcıya yaklaşarak 
ciddi bir tavırla: 

- Şimdi !>eni dinleyiniz, dedi, 
siz, bence, bizim harekatımızı göz 
lemek için gönderilmiş iki casus -
tan başka bir şey değilsiniz. Pro
jenizi tatbik için zahirde balık av· 
hr gibi görünüyordunuz. Zahme .. 
tiniz boşa gitti, elime düştünüz, 

vaziyetinizin vahametini elbette 
takdir edersiniz. Çünkü bugüne 
bugün biz hükumetinizle hali harp 
le bulunuyoruz. Siz, ileri karakol
iarı geçmek için şüphesiz gizli bir 
parola aldınız. Bunu bana söyler
seniz size merhamet edebilirı.m. 

İki dost, sapsarı çehrelerile a -
yakb. duruyor, hiç cevap vermı• 

,_ıardr. Zabit devam etti: 
- Bu if§aatmızı kimse bilmi· 

yecek ve kemali emniyetle köyü
nüze dönebilecekainiz. 'Aksi tak -

• 

' 

dirde ölüm muhakkaktır. 
bakalım, iki şıktan birini 
ediniz. 

Haydi 
intihap 

iki Türkün hala cevap verme
diğini görünce elini suya doğru u· 
zattı: 

- Düşününüz ki beş dakika 
zarfında bu suyun dibinde bulu· 
nacaksınız. Ve isterseniz gene beş 
dakikada ailelerinize kavuşacak· 
smız. 

Karşı dağın tepelerinde top 
sesleri gümbürdemekte deva~ e .. 
diyordu. 

İki avcı, ayakta, sükunetle ne • 
ticeyi bekliyorlardı. Yunanlı ken -
di diliyle bazı emirler verdi. On 
iki nefer sıral:marak silahlarını 
yere dayadılar. Zabit tekrar söze 
başlıyarak: 

- Size bir dakika müsaade e • 
diyorum, fazla bir saniye bile yok, 
dedi. Sonra, son bir tecrübede da• 
ha bulunmak emeliyle, hayvana 
biner gibi oturduğu hasır iskemle
denkalktı.lki arkadaşa yaklaıarak 
Abdülbaki Efendiyi kolundan tut· 
tu bir kenara çekti. Yavaş sesle o· 
na: 

- Çabuk, parolayı söyleyiniz. 
Arkadaşınız bir §ey anlamaz, ben 
merhamet etmiş görünür ve sızı 
salıveririm. dedi. 

Abdülbaki Efendi hiç bir ce
vap vermedi. 

Bunun üzerine Yunanlı Husrev 
Beyi çekerek ona da ayni teklifte 
bulundu. Fakat Husrev Bey de 
arkadaşını taklit etmişti. 

İki arkadaş tekrar yan yana 
geldiler. Zabit kumandaya başla· 
dı. Askerler silahlarım kaldırdı-

lar. Bu esnada Husrev Beyin na-
zarı, bir kaç adım ötede, çimen .. 
ler üstüne bırakıl.mıt balık torba -
sına ilişti. Bir güneş hüzmesi ha· 
la çırpınan balıkların üzerine dü • 
§Üyordu. Derin bir yeis ve fütura 
kapıldı. Ve bütün metanetine rağ• 
men gözlerinin ya§ardığmı hisset· 
ti. Arkadaşm-ı dönerek bağlı elle-
rini uzattı: 

- Hakkını helal et Abdülbaki 
Efendi! 

- Helal olsun Husrev Bey, sen 
de helal et! 

Y ekdiğerinin elini 
metanetle ve dimdik 
Zabit: 

sıkarak, 

durdular. 

- Ateş! diye bağırdı: • 
On iki silah birden patladı. 

Abdülbaki Efendi ruhsuz bir 
külçe halinde yüzü koy,ıın düştü. 

Vücutça ondan daha iri olan Hus· 
rev Bey bir an olduğ.: ;-ttcle sal• 
landı; sonra istıraptan takallüs e· 
den yüzünü gökyüzüne kaldırarak 
o vaziyette arkadaşı üzerine yıkıl
dı. 

234 - Sen al 
Köylünün biri öleceğine yakın 

imamı çağırmış, ve şöylece vası

yet etmişti: 
- .Evim, tarlam, bağım hepsi 

çocuklarımın arasında taksim o -
lunsun, yalnız kaybolan inek bu • 
lunursa onu büyük oğlan alsın ... 

Hoca dalgınlıkla birden sordu: 
- Ya bulunmazsa? 
Köylü çok kurnaz bir adam o

lacak ki hemen şu cevabı yapıştır· 
dı: 

- Bulunmazsa sen al Hocam! 
Davutpa.,.c;a Orta Mektebi 1. /1;. 

235 - Uyanık sandım 
Bir gün köylünün biri valinin 

huzuruna çıkar, der ki: 
- Efendim bu sabah ormanda 

heğbemi yanıma koymuş uykuya 
dalmıştım. Biri gelmiş heğbemi 

çalmış. 

Vali köylünün ihmalkarlığına 

kızar ve çıkışır: 
- Be adamhem malını, canı

nı düşünmeden yatıp uyumuşsun 

hem de gelmiş timdi heybemi çal· 
dılar diye şikayet ediyorsun: 

Köylü sözünü saklamaz bir a -
dam imi~ hemen şu cevabı ver
miş: 

Ne bileyim efendim. Siz bizim 
malımızı canımızı düşünerek uya· 
nık bulunuyorsunuz diye rahat ra· 
hat uyudum! 

Bu söz valinin pek hoşuna gider 
ve ziyanını tazmin ettikten maada 
üzerine bahşış da verir. 

Davutpaşa Orta mektebi 1 A. 
266 A. Fuat 
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Artık karşı dağdaki top sesleri ı dı: , · d. d balıkla-- ':t ırr- ı e av sı'"aar 
susmuştu. , 

rın ... 
iki asker Abdülbaki Efendinin 

başından ve ay~klarından tutarak 
kaldırdılar. Diğer iki asker de 
Husrev Beyi yakaladılar. İki defa 
sağa sola salladıktan sonra var 
kuvvetle uzağ!l fırlattılar. 

Ani bir cumburtu işitildi. Sonra 
ayaklarındaki iri taşlarla ağırla -
§an iki şehit şakuli vaziyette suya 
dalarak kayboldular. 

Su açılıp kapandı, dalgalandı 

ve kaynadı. Sonra düzeldi, ve kü· 
çük dalgalar ıah~le kadar geldiler. 

Ba§ını arkaya çevirdi: 
- Kosti! 
- Amesos kirye ! 

' 

Üzerinde önlük bulunan bir ne• 
fer koşup geldi. Zabit kurşun:ı di· 
zilen iki masumun avladığı balık· 
)arla dolu torbayı ona uzattı: 

- Bunlar henüz pek tazedir. 
Biraz çalı çırpı toplayıp bana kı· 
zartı verin! Emrini verdi. Sonra 
bir sigar3. yakarak keyifle içmeğe 
koyuldu. 

Nakıli: l\I. Faiz 

Nakıl ve tercilme hakin mabfu:r.dllf 

Yazan: M. Gayur 
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Cuma, Pazar ve 
Su 

Su idrojenle okıijenin birleımeıin
den husulen gelen bir seyyaldır. Arz 
üzerinde mayi, buhar ve sulp halinde 
bulunur. Nehir, göl, denizlerde mayi, 
havada buhar, cumudiyelerde, kutup
larda ıulp halindedir .. 

Muhtelif sularm incimat ve gale-
yan dereceleri başka baıkadır. Suyun 

·içinde kimyevi maddeler olursa gene 
zeveban ve galeyanda fark görölür. Su 
tabiatte saf olarak bulunmaz .• 

Hayvanların ve nebatların terki
binde su vardır. Mesela: insanın vü
cudunun terkibinde gençlikte yüzde 
97, ihtiyarlıkta yüzde 70 su vardır. Süt 
te yüzde seksen yedi, kanda yüzde yet
miı sekiz, ette yüzde yetmiş ila sek
sen, meyva ve sebzelerde yüzde yetmiş 
bet ila doksan su bulunur. 

Saf su elde etmek için su inbik ile 
kaynatılır. Bu ameliyata taktir, taktır 
olunmuş suya eau distillee =-mai mu
katt:ır denir. 

Hikemi bassalan: Saf su İnce ta
baka halinde renksiz beş metrelik kalın 
tabakada gök mavisi olur. Kokusuz, 
lezzetsizdir. Hararet ve elektiriği nak 
letmez. Donma derecesi santigrat ter
mometrelerde sıfır ve tabahhur dere
cesi yüz addedilmiıtir. Su donarken 
billurlar vücuda getirir ve hacmi bü
yür. içinde münhal maddeler olan su 
sıfır dereceden aıağıda donar. 4 dere
ce fevkinde suyun hacmi tekrar büyür. 
Sıfır derecedeki 1000 santimetre mi
kabı suyun donmasından 1090 santi
metre mikabı buz basıl olur. Demekki 
su donarken hacmi on birde bir niıbe
tinde büyür. 100 dcrecei hararetteki 
bir kilogram su tebahhur edince 1700 
litre su buhan husule gelir. S~yun için 
de 'münhal maddeler olursa 100 dere
cenin fevkinde galeyan eder. Su; sulp 
mayi, gaz, bir çok hacimleri halleder. 

Erlyecelf. dıimlcı-.in ~abulı erime 

iÇin onları toz haline koymak, suda ka· 
nştırmak ve ısrtmak lazımdır. ispirto, 
sirke her nisbette su ile ihtilat eder. E
ter, benzin, gazyağı, zentin yağı ve di
ğer yağlar ise ihtilat etmezler. Oksi
jen, azot suda pek az miktarda inhilal 
ederler. Caz kibriti çok miktarda inhi
lal eder. Gazların inhilal nisbeti su
yun harareti çoğaldıkça azalır. Gaza ya 
pılan tazyik çoğaldıkça artar. Su ev
velce de söylediğimiz veçhile. Volta
metre denilen bir Iıadeh içinde tahlil o
lunur. Ve oksijenle idrojene aynlır. 
Odyometre denilen bir aletle de okıi . 
jen ve idrojeni birleştirerek su vücuda 
getirilebilir. Her ikisinde müessir olan 
şey elektrik §Ulesidir. 

Kimyevi hassaları: Suyu sodyum 
madeniyle tahlil mümkündür. Potas
yum da ayni tesiri yapar. Demir suyu 
kızıl derecei hararette tahlil eder. Kı

zıl derecede kömür de suyu tahlil eder. 
Su içilebilecek halde olmak için i

çinde 4 ila 5 desigramdan fazla ıulp 
madde karıımamıı olmalıdır. Akıi tak
tirde hazmı ağır, güçtür. Mevaddı uz-
viyeyi havi sular son derece muzırdır

lar. 

. içilecek ıu berrak, renksiz, koku
suz olmalr, içinde münhal hava bulun
malı. Bunun için ya suyun kum taba
kalan arasında süzüldükten sonra mey 
dana çıktığı menba sularını içerler. Ya 
hut ıuyu filitreden geçirirler, yahut ta 
İyiden kaynahrlar. Sudaki mevaddı 
sulbeyi anlamak için usul şudur: Kloru 
madcnileri bulmak için suya bir kac 
damla Nitrat darjan - Gümü§ azoti: 
yeti konur. 

Eğer kloru madeniler yoksa tereuup 
ve bulanıklık haırl olmaz K'b ' t" • · ı rı ı ma-
denileri bulmak için suya klorbar· 
yom konur, eğer beyaz bir bulanıklık 
olursa kibrit madeni var demektir. 

"K bo • • ar nıyetı kalsyum,, u aramak i-
çin su kaynatılır. Bufanırıa karboniyet 
var demektir. 

Maden suyu: Hamızh, kalevili, kü
kürtlü, demirli, arsenikli, müshil, tuz· 
lu olabilirler • 

Hamızlr ve kalevili sular: Mide ve 
suih&zım, böbrek hastalıklarında kulla· 
ndır: Çitili, Karahisar Sahip, Ala§e· 
hir maden suları böyledir • 

Salı günleri çıkar 

{ 
Kükürtlü sular; cilt hastalıklarııt' 

da kullanılır: Bu;sanın kükürt kaplı· 
caları; Yalova, Uıak gibi. 

Demirli veya çelikli sular; kanırt:· 
lık, sanlık tedavisinde kullanılır: Bur· 
sa Keşişdağ eteklerinde "Terce,, rna· 
den &uları gibi • 

Anenikli sular; Romatizma tedavi· 
sinde kullanılır • 

1 
Müshil sular; Yanoı ıuyu gibi. 

Tuzlu sular; fazla tuzu olan sular• 
dır • Çanakkale civarındaki Tuz kÖ• 
yünde fı§kıran kaynar sular gibi • 

Klor 
Rümuzu: Cl Atom vezni: 35,5 
Klor tabiatte serbest bulunma%• 

Meşhur mürekkepleri Klor sodyum, 
kloru potasyom, kloru mağnezyomdur• 
Klor mürekkebahna klorür denir. 

lstih&ali: Sanayide müzap "izabe 
halinde,, klor sodyomu elektrik cere· 
yanı ile tahlil ederek istihsal olunur• 
Tecrübesi !Öyle yapılır: Suyun tabii• 
)inde kulla:ulan voltametre gibi bir bar 
dak alınır, bunda elektriğin müsbet ya• 
ni amod tarafına kömürden ve menfi 
yani katod tarafına demirden çubuklar 
konur. 

Elektrodlar yani elektrik teller ii· 
zerine klor sodyom mahlulü ile dolu 
birer muhbir konur. Cihazdan elekt• 
rik geçirilince kömür çubuk etrafınclı 
ye§ilimtırnk san renkte ve suda kı•" 

men eriyen bir gaz toplanır. Bu gaJ 
klordur. Demir tel cihetine giden socl• 
yom suyu tahlil ederek bir taraftan ınB 
antımunan da klor içinde hararet ve 
tan müvellidülma husule gelir ve taY,. 
ran eder. 

Hikemi hassalari: Klor ye§ilirn~· 
rak san renkte bir gazdır. ismi rul11' 

ca yeıil demek olan hlorosdan alınmıt• 
tır. Kokusu boğucudur. Oksürtür• 
Fazla teneffüs edilirse kan tükürtür• 
Büyük harpte muharip devletler tara' 
tından muharlph:ı 1 •• luılıaıu "'IÇU• "•'' 

mikyasta kullanılmı§tır. Klor havadıırt 
iki buçuk defa ağırdır. 

Klor suda münhaldir. Adi derece
de bir litre suda üç litre klor gazı erit• 
Klorlü su sarımtırak renktedir. Gii· 
neş müvaceheıinde tahallul eder. Klot 
gazının buhran derecesi 146 derecedir• 
Onun için adi derecei hararette tazyilı 
ile ve kolaylıkla su haline getirilir• 
Mayi klor altın sarısı rengindedir. Sıı• 
nayidc çelikten bombalar içinde hıf• 
zolunur. Çünkü mayi klor demire te
sir etmez. 

Kimyevi has:ınları: Karanlıkta a'/" 
nı miktarda klor ve müvellidülma ga• 
zını bir kaba koyup güne§ ziyasına ye" 

ya magnezyom ziyasına tutulacak O" 

]ursa iki gaz §iddetli bir zıt ile birle
şirler ve nsid kloridrik yani klorlü id• 
rojen hasıl olur. Bu tecrübe eJektrikl• 
de yapılabilit·. Klor bir çok mürek• 
kep cisimlerde idrojeni cezbederek ci•' 
mi tahrip eder. 

Mesela pis bir kokusu olan H 1 S * 
kükürtlü idrojcn mnhlulünden klor ge
çirilirse klor bu cismin idrojenini alıtı 
kükürtsüz menfiler ve kükürtlü idto' 
jenin verdiği pis koku yok olur. mu•' 
delesi şudur: 

H 2 s + c12 = 2 H c1 + s 
Klorün bu hassasından istifade t:' 

derek abdeııthanelcrdeki pis koku>"' 
mucip olan kükürtlü idrojeni imha içİıt 
kireç kaymağı halinde kullanılır • 

Klor gayet faal bir cisimdir. Azotr 
karbon ve oksijen hariç olmak üzere 
diğer unsurlarla doğrudan doğruya tJI 
k • "'d. d . ....t e ıerıya a ı creccı hararette har••· 

ve ziya neşrederek birleşir • 

Klor oksijen temasında yanmaz, 1' 
nan bir cisim klor dahilinde söner. fı• 
kat fosfor, arsenik, antimuan sod· ' . 
yom, bakır gibi cisimler klor dahilı~ 
de yanarlar . Klor dolu bir şiıeye bl' 
raz fosfor sokulursa fosforı:n ycıiliıf" 
tırak bir şule ile yandığı ve bayaz dır' 
man ncırettiği görülür. Bu buh,t 
Klorü fosfor = P Cl3 tür. Arsenik "' 
antimuan da klor içinde hararet -ti 
ziya ne§rederek yanarlar ve Kloriİ .S-

'k ~ senı - A S CP, Klorü antimuarı 
Sb Cl1 hu5ule gelir. 

(Daha bitmedi) 
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Bu adam şeyh değil kallişmış 
Tez nefyedilsin ... 

,, ('r 

"'eni bu akşam cennete davet ediqo· 
,.,un, seninle şöyle h<J.fif bir dolaşırız, 
. ne şerbeti istersen söqle .. ,, 
U$k'·d entr'k u arlı şeyh İbrahim Efendi 

o,~ aları ve çevirdiği dolaplarla 
tet k anh tarihinde büyük bir şöh
liıtle a.z.:ı.nınış bir adamdır. Aslen 
~ Plı olan bu d k '' "ki'' &Und a am uçu u-
de h~ l_ıtanbula gelerek zaviyeler-

il ırı · · · di'" ne mtısap etmış ve göste~ 
't:tı. '?.t !eYtanca kabiliyet üzerine 

hiç bir pencere yoktu ve oda dört 
kö§eye konulmuş olan şamdanlar
la aydınlanmıştı. 

Şeyh efendi bir kenarda otur • 
du ve müridine elixle yanında o
turmasım işaret etti. Hüseyin ağa 
ayni heyecanı daha kuvvetli duya• 
rak: 

t ettebe rt b .. , __ 1 . . ııa.~ nıe e e yuw.e mış ve nı- - Hu ... diye itaat etti. Bunun ü .. 
'la.!:t oldukça genç sayılan bir zerine lbrahim Efendi ellerini bi
Ş~)h baş posta oturabilmitti. ribirine vurdu . Odanın bir köşe
adıt İbrahim kurnaz ve akıllı bir sinde ince bir tül arkasından geldi .. 
az llldı. Bunun neticesi olarak çok diği anlaşılan bir muzik duyulma· 
fe~~al'llanda etrafına kendisine ğa başladı. Fakat bu muzik uhre
kl alade sadık bir bendegan hal- viden ziyade dünyeviye benziyor .. 

11 te·k·ı d b· ı · · M" . 1 . d B d ke d' -x ı e e ı mıştı . unt en u. . u esna a simsiyah iki arap 
11 ıı· V c h •ne fevkalade merbuttular . her ikisinin önüne mükellef birer 

old .. eınen hepsi kendisinin ermiş nargile koymuşlardı. Bir taraftan 
şguna. iman ediyorlardı. nargilelerini çekmeğe, diğer taraf· 

lerd e~~ efendi bir çok dini ayin- tan bu baş döndürücü nağmeleri 
lta.rne ırer arşın boyundaki şişleri dinlemeğe koyuldular. Fak.at Hü -
}'el\· •na saınlamış, ateşten henüz süyein ağa nargileyi iki üç defa 
~~çıkını, kıpkızıl demirleri çektiği zaman başı hafif surette 
hil'. ~k t~bağı yalar gibi büyük dönmeğe ve kulaklal'l oğuldama
k~,~tıha ıle yalamış ve iki kılıcın ğa başladı. AYI?-i zamanda burnu· 
nldu..:l\ tarafına yalın ayak basmış na da acayip bir koku geliyordu .. 
~lltn 8lt halde uzata uzata ezan o- Bu esnada şeyh kendisine hitap et-
Ş Uf, kamet getirmişti. ti: 

~h~Yh efendinin bu şöhreti zaten - Seni bu akşam cennete davet 
liy~tı·\'e.her şeyi büyütmeğe kabi- ediyorum. Seninle şöylece hafif 
k1ıa~ hı~ halk kütlesi üzerinde fev bir dolaşırız .. Şimdi söyle bakalım 
tl\i§f e hır tesir yapmağa kafi gel- turunç şerbeti mi istersin yoksa 

kifi ~a ~rtık her cuma yüzlerce şarap mı?. 
tıttd k'kudarda Çamlıca tarafla- Hüseyin ağa hiç bir cevap vere· 
atı}> a 1 dergahına gitmek için can ırıiyordu .. Şeyh devam ederek: 

Otdu İhtah: - Elbette ki abı kevseri tercih 
~k ku ıın Efendinin nefesi de edersin, dedi ve ellerini tekrar bi
ltefe "~etliydi. O kadar ki bir rihirine vurdu. Derhal karşıların· 
)or ~te hasta ad 4lmları iyileştiri • daki kapr açıb.rak ayın on dördü 
he"' 0Palları yürütüyordu. Fakat gibi iki kız göriindü. Ellerinde iki 
~q~edel\ae nefes kabiliyetinin en altın ibrik ve billur kadeh vardı .• 
~tu etli <:ephesi olmak üzere ço· Gayet ince yeşil tülden şalvarlar 
lltft,0ltnıyan kadınlara yaptığı giyinmişlerdi. 

};' •ayıtll'dı. Hüseyin ağa bunları gorunce 

~fett~~t O ıküdarlı şeyh lbr~hi':11 büyük bir raşe geçirdi. Artık başı 
kıllı ayni zamanda çok harıs hır çok seri dönüyordu. O kadar ki 
biti 'e~di. Etrafına topladığı mu· önüne diz çökerek billur kadehler· 
a.r~\tSok dar buluyordu. Yegane le kendisine buzlu şarap sunan 
şitlld:~. hu çemberi genişletınek ~e hurinin(!) kadeh tutan elini bu
hiı- llluh~e nisbetle çok daha genış lamıyordu. Biraz soma perdenin 

)!· ıte hakim olmaktı. arkasından çalgı çalan sazendele-
den ~r tlin bu. fikrini müritlerin· rin nağmelerine yanık hanende 
Oda t \ıluııa.n saraya mensup has sesleri de k31'ı§h. Bu sesler Hüse• 
açtl\a ~k1tnından Hüseyin ağaya yin ağaya büsbütün tesir etmişti 
tat}\ h kar:ır verdi. Ve onu o ak· ki bu esnada birdenbire ortaya dö
te he~~n1nda alakoydu. Zikir bitip külen çıplak vücutlu ve harı· 
•on.. ea etek 0··pu··p dag"'ıldıktan kulade kıvrak belli rakkaseler onu 
l ·a tel"e h~~Unla beraber hemen tek· çıldırtacak bir hale getirmişti. Ar· 
"e tl .. ıtışik olan konağına geçtiler tık ~ördüklerinin hayal mi, yoksa 
l 0 &r\lc h . · kt h k k a.r. ~ h a :ı.rem daıresıne çı ı • :ı 1 at mi olduğunu bir türlü 
la.tı. tı .. Y İnin evliyalıg"'ına kani o· kat'i surette tefrik edemiyordu. 
,, '"lllae • Y 1 f "~l!l\ d Yın ağa fevk~ lade bir he· a nız evkalade bir heyecan için-
Iİi~leri ~YllYordu. Ve arkadan de kendisinden geçtiğini hatırla-
~~t tıtr;.,, k N'h dı ga,. · ere yürüyordu. ı a• • 
il 1 yet ·· l e diler ~~s Ü büyük bir salona 
\>e tıadid Utün duvarhr kıymetli 
'l et}.. e halılarla süslenmi"'ti. 

~ "'re. :s 
r! ~. t·· ıpek atla6larla kaplan· 

•eı- • -x Uyij ·ı 1 t..,1>1fıni tl !t te er ve yastıklar 
~l.l ' . iç . • ~· ael'İtı erıye g.rer girmez 
lı- !~}t c.aa.lbb.nın nazarı dikkatini 

"' etın· · ııtı. Bu s~londa 

Ertesi saban şeyh ile mürit 
karşılaştığı zaman Hüseyin ağa o
nu bir yarım peygamber derece
sinde görüyordu. Şöyle konuştu-

f a1'f 

- Söyle bakılım, Hüseyin a .. 
ğa ! . Alemi manayı nasıl buldun?. 

- Fevkalade ya şeyh .. 
- Bu veçhile ebedi bir hayat 

yaşamak ister misin?. 
- Eyvallah ya şeyh .. 
- Şimdi sözlerimi iyi dinle .. 

Bana itaat eder ve sözümden çık· 
mızsan çok yakın zamanda şeni 
bu şekilde ebedi bir hayata naile• 
deceğim. Aksi takdirde biiznillah 
seni anı vahitte mahvederim .. İn· 
san suretinden çıkarıp derhal bir 
maymun suretine kalbederim. 

- Hu .. ya şeyh .. 
-Dinle: Seni büyük bir sırdan 

haberdar edeceğim. Geçen Rama .. 
zanda mübarek Leyleikadir gece
si yalnızca cenabı mevlaya ibadet 
ve zikrederken birdenbire karşı
ma Cibril aleyhisselam çıktı. Ve 
bana cenabı mevlanın şu emrım 

tebliğ etti:: Ya ~yh ! Şimdiki hal
de halifoi ruyizemin ol Mustafa .. 
fayı rabiin harekatını hoş görmi -
yorum. Kendisinden o mansıbı al 
ve onun yerine sen geç.. Uzun 
müddet tereddüt ettim, cenabı 
hakka bu işe beni memur etmeme
si için gözlerimden yaşlar dökerek 
yalvardım. Fakat bütün bu niyaz· 
lal'lm hiç bir netice vermedi, §İm • 
di ben de bu meseleye seni memur 
ediyorum. Gelecek cuma günü ne 
yapıp yapacak birinci kadınef en· 
diyiburaya getirecek ve bir fırsa· 
tını bularak padiş:ıhı sarayında 
öldüreceksin .. Bunu sana emredi • 
y:orum. 

Hüseyin ağa şeyh İbrahim E· 
fendinin büyük bir teessürle söyle· 
diği bu sözleri anlatılmaz bir he· 
yecanla dinledi, ve yerleri öperek 
saraya gitmek üzere oradan ayrıl
dı. Bir gece evvelki alem hala ü
zerinde kuvvetle tesir etmekte de
vam ediyordu. 

Bir sarhoş gibi sağa sola yalpa 
vurarak iskeleye vardı. Ve kayığa 
atlaratlamaz s:uaya doğru hareket 
etti. Ne yapacağını bir türlü tayin 
edemiyordu. Kendisini himaye 
ederek bu mevkie kadar yüksel· 
mesine sebep olan velinimeti 
dördüncü Mustafayr nasıl öldür· 
meğe cesaret edebilecekti. Fakat 
içinde tuhaf bir kuvvet vardı. Göz
lerini k:ıpar kapamaz karşısında 
şeyh lbrahim Efendi beliriyor ve 
kendisine kaşlarını çatarak: 

- Y apacaksm ! emrini veriyor • 
du. Hüseyin ağa bir sairifimenam 
haline gelmişti. Ne yaptığını, ne 
yapması lazım geldiğini bir türlü 
k3t'i olarak kararlaştıramıyordu .. 
Y alnrz harıkulade bir kuvvetin 
kendisini bu müthiş cinayete sev • 
kettiğini anlıyordu. Dimağının ve 
düşüncesinin bütün muhalefetleri· 
ne rağmen kollan ve bacaklan o· 
nu bu işe kat'i ıurette götüriiyor • 
Yardı. Sanki kendisini idare e· 
den dimağ b3.şka ve yabancı bir 
dimağdı. 

(Devamı 7 nci n~ada). , 

Hô.kimigeti milliqe ve 
çocuklar baqramı 

Yarın, 23 Niaan Hakimiyeti 
Milliye bayramımızdır. Ayni za· 
mandaı Çocuk bayramı haftasımn 
ilk günüdür. Bu itibarla resmi da· 
ireler yarın, mektepler de yarın 
ve Salı günlertatil edilecektir. 

Bu münasebetle çocuk haftası 
programını aynen neşrediyoruz: 

1 - Türkiye Büyük Millet Mec· 
tisinin ilk açılma günü olan 23 Ni
san ayni zamanda Çocuk bayramı 
olarak kabul edildiğinden resmi 
daireler ve hususi müesseseler 
Türk bayraklariyle beraber Hiına· 
yei Etfal bayraklariyle de donatı• 
lacaktır. 
2-23Nisan pazartesi günü saat 15 
te Halkevinde merasim yapılacak· 
iir. Merasime istiklal Marşı ile 
başlanacaktır. Halk Fırkası İstan
bul vilayeti idare heyeti reisi Cev· 
det Kerim Bey tarafından bir nu· 
tuk söylenecek, sonra Gazi Haz
retlerinin nutkundan muhtelif par· 
çaları Halkevi idare heyeti aza
sından Köprülü Zade Fuat Bey o .. 
kuyacaktır. 

3 -23 Nisa'll günü çocuklar 
Fatih parkında saat 10 da topla· 
nacaklardır. Himayei Etfalin 
bayraklariyle süılenmiş otomobil· 
lerine binecekler, sıra ile beledi· 
ye, Himayei Etfal, Fırka, Halke· 
vi, vilayet, kolordu merkezlerini 
ziyaret edecekler ve sonra saat 
12 ye doğru Taksim abidesi önü
ne gideceklerdir • 

Bu sırada abide önünde muhte
lif mekteplerin izcileri maarif ve 

emniyet müdürlüklerinin salahi
yetli memur lan tarafından ( Kroki 
üzerinde) gösterilecek yerlerde 
yerlerini alınıt bulunacaklardır. 

Saat (12) de şehir bandosu ta· 
rafından İstiklal Marşı çalınacak 
bu sırada meydanda hazırlanan 
direğe Türk bayrağı çekilecektir. 
Abideye çocukların ve muhtelif 
müesseselerin getireceği çelenk • 
ler konacak bundan sonra Halkevi 
namına, çocukların bayramları 
kutlulanacak, ondan sonra hep bir 
ağızdan Cümhuriyet Marfı söyle· 
nerek merasime nihayet verilecek· 
tir . 

4 - Çocuk alayı köprüden ge· 
çerken vapurlar tarafından dü
dükler çalınarak selamlanacaktır. 

- Himayei Etfal Cemiyeti 
tarafından şehrin muhtelif mahal
lerine vecizeler yazılı livhalar a • 
sılacaktır. 

6- 23 Nisan günü Tayyare ile 
şehrin muhtelif semtlerine Hima
yei Etfalin hazırladığı vecizeli 
kağıtlar atılacaktır. 

7 - 23 Nisan günü öğleden 
sonra muhtelif istikametlere hare· 
ket edecek tramvaylarla çocuklar 

gezeceklerdir. 
8 - Her kaza mmtakasının, 

Himayei Etf al ve Fırka reislerinin 
yardımiyle 23 Nisan günü kutlu· 
lanacak ve eğlenceler tertip edile
cektir. 

9 - Himayei Etf al Cemiyeti ta
rafından Gülhane parkında çocuk· 
lara ve umuma müsamereler tertip 
edilecektir. 

10 - Himayei Etfal Cemiyeti 
taTafından 26 Nisan Perşembe gü· 
nü Maksim barda bir çocuk eğlen-

cesi yapılacaktır. 

MEKTEPLERDE 

1 t - 23 Nisan günü ilk ve orta 
mekteplerde konferanslar verile· 
cek ve Himayei Etf al Cemiyetinin 

yardımiyle eğlenceler tertip olu

nacaktır. 
12 - Himayei Etfal Cemiyeti 

tMafmdan hazırlanacak kartlar 
mekteplere dağıtılacak ve çocuk· 
lar bunlarla biribirlerini tebrike 
teıvik edilecektir. 

13 - Çocuk haftası içinde ço· 
cuk mevzularına dair gazetelerle 
neşriyat yapılacaktır. 

HALKEVlNDE 
14 - 24 Nisan Sa:lı günü ıaat 

(18) de Halkevinde çocuk 
mevzuu üzerine bir konferans ve· 
rilecektir. (Kadri Ratit Pata ta· 
rafından). 

15 - 25 Nisan Çarpmba günü 
saat ( 17) de Halkevinde gürbüz 
çocuk müsaıb~kası yapılacak, ve 
kazanan çocuklara hediyeler veri· 
lecektir. 

Bir heyet tarafından saat 
(14) te Darülacezedeki yavrular 
hediyelerle ziyaret edilecektir. 

16 - 26 Nisan Perşembe günü 
saat (18) de HaUcevinde bir kon
ferans verilecektir. (Dr. lhsan Hil
mi Bey tarafından). 

17 - 27 Nisan Cuma günü Hal
kevi temsil komitesi tarafından 
Alay iköşkünde çocuklara ·bir mü· 
samere verilecektir. 

18 - 28 Nisan Cumartesi günü 
saat ( 18) de Halkevinde bir kon
ferans verilecektir. (Bedriye Nec· 
mi Hanım tarafından). 

19 - 29 Nisan Pazar günü 
Halkevinde dil, tarih, ve edebiyat 
komitesi tarafından ilkmektep 
ta-Jebeleri arasında güzel okuma 
ve söyleme yarışı yapılacaktır. 

20 - 23 Nisan Tepebaşmda 
Şehir Tiyatrosunda saat 14,30 da 
Ateş Güne§ Klübü mensupları ta· 
raf mdan çocuklara: mahsus bir 
müsamere verilecektir. Müsamere
yi Cevat Abbas Bey bir nutuk ile 
açacaktır. Şehir Tiyatrosunda 
radyo tertibatı olduğu için, nutuk 
ve müsamereler, radyo ile de din· 
lenebilecektir. 

21 - 23 Nisan Pazartesi günü 
saat 21 de Halkevi Tepebaşı Be
yoğlu kısmında bir musiki müsa
meresi verilecektir. 

22 - Çocukların istifade ede • 
cekleri filmler gösterilecektir. 

Beşiktaş-Beykoz 
Birinci takımları yann 

Beykoz çayırında bir maç 
yapacaklar 

Beyk~z klübüne müracaat eden 
Beşi1ktaş jimnastik klübü 23 Ni
san Çocuk Bayramında, Beykoz 
çayırında, her iki klübün birinci 
takımlarının bir futbol maçı yap• 
malarını teklif etmiş. 

Bu teklif Beykoz klübünce ka· 
bul edilmiş, yalnız Beykozdan son 
vapurun saat 5,30 da olması me
seleyi biraz müşkülleştinnişse de, 
beykoz kulübünün Şirketi Hayriye 
ye olan müracaati şirketçe makul 
görülerek 23 Nisan Bayramına 
mahsus olmak üzere hususi olarak 
yarınki Pazartesi günü saat yedi
de Beykozdan bir vapur kaldırma• 
ğa karar vermiştir. Bu karar üze· 
rine yarın Beşikt3.§ ve Beykoz bi· 
rinci takımları saat beşte Beykoz 
çayırında hususi bir maç yapacak
lardır. 

Şirketi Hayriyenin bu alakası· 
na tetekkür edilmektedir. 
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Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine bağhyan 

Kadri CEMiL 
22-4-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 39 ( 

Geç~n kıaımlaran huUlsası 1 (Ş.) Bey Hoca Sabri Efendiyi 
Mutarakeden sonra Istanbulda A- 1 görünce şaşaladı. Zamanın muh-

nad.olu lehinde ve aleyhinde çalışanlar t ( f) Ş h. IA l 1 
d Bunl .. •...;..-dan bıkmada erem . e ıs amı nası o muştu var ı. ar yor~ , n 

mütemadiyen çatıpyorlardı. Leyhte da tenezzülen bu daireyi teşrif 
çalrf&Jllardan bir grupun içlerine aldık- buyurmutlardı? Evvelce ne ko
lan Ilhami ismindeki genç Glatada nuştuklarmı burada bulunmadığı 

Ariyan hanına tercüman piye yerleş- için işitmemişti. Belki, hususi bir 
miıti. Park eğlencesinde tesadüf et- mesele hakkında müdavelei efkar 
tiği Fatma Nüshctle aralarında bir se- d b 1 l d' ·ı • • a; u unuyor ar en ışesı e: 
vıpne uyaruyordu. Dığer taraftan ev 
aahibinin oğlu Fatma Nüzhcte Şahin - Acaba rahatsız mı edece-
kchyanın kahvesine giderek onunla ve ğim, efendim. Bulunmamda bir 
arkada§larile temasa geçmiye çalış- mahzur varsa işaret buyurunuz da 
mıttı • ayrılalım, dedi. 

Bu adam uzun bir müdavemetten H S b · . oca a rı Efendi, aıinalık 
ıonra, Şahin de anlatmıya çalı§mı§; 

fakat ,Kihyanın arkada§lan tarafın

dan yil.z verdirilmcmi§ti. Kihya atlat· 
nuya çalı§ıyordu. 

(M. S.) Beyin bana anlattığına 
göre, Bocis kendilerini ~ok iyi kar
tılamlf, fakat maalesef müsbet 
bir cevap verememİ!. Yalnız: 

- Bana: bir kaç gün müsaade 
ediniz, bükUınetimden telgTafla 
sorayım. Bu huausta müzakerede 
buhmmıya aalahiyetim yok 

Demif. Bence Bocis'in bu ıekil
de bir cevap vermesi, öğrenmek is
tediğimiz neticenin ehemmiyetli 
obnaamdandır. Yunanlıların bi
zimle uyuf&Caklarına ıureti kat' -
iyyede kanaatim var. Zaten aklı
selim de bunu ıöıterir. 

(K.) Bey: 
- Aklı selimin bunu gösterdiği 

f üphesizdir hoca efendi hazretle
ri, yalnız bir enditem var. Acaba 
Yunanlılar, Trakya ve lzmiri, bı· 
rakacaklar mıdD'? 

- lzmlTİ, bırakm11lar veya bı-
rakmamıtlar bu mühim değil, Dü
veli 1tilifiye! ile hoı geçinmek mec 
buriyetinde olduğumuzu unutma
malıyız. lngilizlerin, lzmir ve ha
valiıini Yunanhlann iHaline mü
saade etmeleri, ıöz yum.malan bu 
na taraftar olduklarına bir delil 
deiil midir. 

"Hayır efendim, lzmiri, Trak
yayı vermeyiz,, desek bile bu ni
hayet bir temenniden ileriye ge
çemez. Yeni bir harbe mi girece
ğiz. Ne ile .. Bir lzmiri alacağız .di
ye bu kadar yıllık Osmanlı salta

natını nare mi atacağız. 
Hoca Sabri, bu cümle.ini bitir

memiıti. içeriye hiç haber verdir
meden (Ş.) Bey girmitti. Hoca 
Sabri büyük dehasımn ( ! ) erişil
mez muhakemesinin ( ! ) çarkları
nı durdurdu. 

gösterdi: 
. -Hayır, rica ederim (Ş.) Bey 
buyurunuz .• 

- Efendimiz hazretleri, daire
mize teşrifiniz bize §eref verdi. 

- Estafurullah ... Bilirsiniz, a -
rasıra vakit buldukça uğramak

tan ve sizinle sohpet etmekten haz 
duyarım. 

- Eksik olmayınız, efendim. 
- Bilmezsiniz, burada bulun-

duğum zamanlar cidden geni§ ve 
ferah bir nefes alırım. Mesaili di-
niye ve siyasiye ile teveggulden 
tasavvur edilemiyecek kadar hal
s iz kalıyorum. Bu sefer de ıehis
Jamlrk vazaifi azimesinin efendi
miz hazretleri tarafından bende
nize tevcih buyurulmasını, kendi· 
lerine kar§I bir zaafı derunim 
mevcut bulunmasaydı reddede
cektim. Hele damat Ferit Pa§a ile 
yıldızrmızm barışık olduğu za
manlarda beraber çalışmak ne ise .• 
Ya tekerrcnk bulunduğumuz za-

man İ§ tamamile berakis oluyor. 
- Aman Efendim, bi:ıim bil

mediğimiz bir mesele mi var? 
- Pek mesele var denemez. Fa-

kat, damat nedense bu son günler
de benim meşihat makamında bu
lunmamı kendi muvaffakıyetsiz
liğine bir delil telakki ediyor zan
nındayım. Hele Hürriyet ve hilaf 
Fırkasile aramda tahaddüs eden 
meseleden sonra ... 

Maaınafih benim anlayı§ıma 
göre damat bunda bir dereceye 
kadar haklıdır da .. Fakat hakikat 
§U ki, onun muvaffakıyetstzli3ine 
sebep gene ancak kendisic\ir. Ef
karı umumiyeyi iyi kollamayı, iyi 
hüsnü idare etmeyi bilmiyor. Da
ha sonra beni makamı meşihate 

getiren kendisi mi ki değersiz gör 

mekte haklı olsun .• 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUellifi : < va - no ) 

G~en kıaımlaran hullsası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Raıidin Yunan diplomatların
dan Erci Behzadise karşı beslediği 

müthi§ kini, silah fabrikaları mümes· 
ıili Ert of Sad körüklüyor ... Muhsin, 
Erci Behzadisc tabancasile ateş edecek 
derecelere gClmiştir. 

Fakat, önünde, bir tablanın belirdigi
ıi görüyor. 

Meier, kendilerine Ercinin çarptı
~' adamlar, Tevfik Rüıtü Beyin etra
fında halka olarak söylediklerini dinli
yenlermit··· Bunlar dağılmca, Muhsin 
Rafit, Türkiye harici:re vekili ile göz 
göze geldi. 

Tevfik Rüıtü Bey, baloyu tezyin 

t 

için bir çok yerlere asılrmı olan Gazi
nin ve i smet Paıanın büyük resimleri 
altında duruyordu. 

Muhsin Raıidin tabanca tetiğinde 
duran eli titredi .. Hala, için için: 

"- Büyük babam da, babam da, 
amcalartm da, benim gibi sulh fikrine 
knpılmı§, asırlık düşmanlanmızla u
yuımak yolunu tutmuılardı ... Fakat, 
bunlar, nasıl aldanclıklannr, sonradan, 
acı acı öğrendiler .•. ,, diye zöyleniyor· 
du. 

Ve gözlerinin önünde, F erihanın 
hayali. Bqpmar köyÜ facia11 ve kita· 
besinde "intikamımı unutma,. diye ya
zılı olan mr'2ar dola§ıyordu. 

Tevfik Rüıtü Beyi ve resimleri gö
rünce, tetiğe dokunan parmaklarına 

zaaf g-eidi ... Bcyni:ıe hüt:um eden fikir-
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Ge~en kısımlartn hulaaaaı J Ahmet' sevgil~sinin koluna gire- Diyerek Fatmayı aramacbkJllC 
Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir- rek ı~aia çrktıgı zaman arka cad 1 muhakkaktı. y •• 

diği bir sürü kızdan, Süleyman paşaya, dede cınler top oynuyordu. Şato- Ahmet ortalıgın henuz ~ 
birini bile beğendirememişti. Fakat pe- dan iki yüz adım kadar uzakla§· madığı bir saatte Ali babayı ziY" 
şinen aldığı bin altına mukabil, Kaf- tıkları halde henüz bir araba a rete gelmitti .. 
kasya valisinin §atosundaki mutena çer- y l ·ı f h 1 nd•·· 
k d"lb . . k y d . rastlamamı§lardı. - smaı o , er §ey yo u . 

es ı erını açıracagmı vaa etmış- . .. 1 d d · ti' 
· tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. Ahmet yolda bir jandarma ile Dıye ıoy enerek o a an ıç 
(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir karşılaıacağından korkuyordu. ye ıiren delikanlının tavırları ,.ı 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci Nihayet korktuğu başına gel- den değişmitti? 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu kc- di .. Uzaktan gece devriyesi görün· Yoksa Ali baba mı Ahmedi 0 ' 
zx, birçok diğer kızlarla birlikte Rus-
yadan lstanbula kaçıracak .. Ancak bir mü§tÜ. 
k k Fabna bu yolları Ahmetten iyi or usu var: Çar Nikola ... 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin- biliyordu. 
deki saklı esir kulan hadım bir deli- - Jandarma.far görmeden yan 
kanlıya b· aktıktan .:onra Kafkasyaya sokaklardan birine sapalım ... 
gidiyor. Diyerek Ahmedin kolundan 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç-

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- çekmitti. 
ramıştır. Genç, bundan intikam alma- Dar bir sokağa ıaptılar •• Yürü-
yı düşünüyor. düler .. Batka bir sokağın apmda 

Bahçeye çıktıklan zaman orta- duran boş bir arabaya atladılar •• 
Irk çok karanlıktı. Ağaçların ara • Uzakattılar. 
sından sine sine yürüdüler .. Büyük Ahmet ihtiyatı elden bırakmı
demir parmaklıklı kapıya yaklaş- yordu. Eve yaklattıkları zaman 
tılar. ba§ka. bir aokağm ağzında araba-

Petroviç kapıda bekliyordu. dan inmitlerdi. Eve yürüyerek git-
Fatma, fedakar bahçıvanın ya - tiler. Artık ne jandarma .. Ne va-

runa sokuldu: li.. Hatta ne de Ali baba tehlikesi 
- Beni esaretten hürriyete ka

VUfturduğun için, seni ölünciye ka
dar unutmıyacağmı, Petroviç ! 
Petroviç, Fatmayı böyle yakıtıklı 

bir delikanlı ile birleıtiğinden çok 
memnundu. ötesini dütünmüyor
du. 

- Siz mes'ut olun, çocuklar .. 
Ve yakayı ele verJllemeğe çalışın! 
Gerisini dütünmeyin ! 

Diyerek yavatÇa kapıyı arala -
dı. 

(K.) ve (Ş.) Beyler taıdik et
tiler. 

Sabri Hoca ıözüne devam etti: 
- Anadolun• günden güne 

kuvvetlendiği inkar edilemiyecek 
bir hadisedir. Bunda yegane sebep 
gene damattır. Bu, onun yolsuz 
hareketlerinin neticesidir. 

(Ş.) Bey şehislimın sözünü
kesti: 

- Sözünüzü hal ile keıtim, e
f endimiz hazretleri, dedi. Dün bir 
yerden ehemmiyete değer bir ha
ber işittim. Ömer Faruk Efendi 
hazretlerinin Anadoluya kaçtıkla
rı çok kuvvetle ıöyleniyonnuf, a
caba bunun aslı var mıdır? 

Şehislam gayet telaşlı bir 9ekil· 
de: 

- Asla asla .• Bu battan aıaiı 
yalan, nereden it ittiniz? 

(Devamı var) 

er ve gözlerimn önündekrhayaller ya· 
vaı yavaı silindi. 

Boğucu bir odadan bir yaz sabahı· 
na batını çıkanru§çaaına ferahladı: 

- Mademki onlar böyle istiyor .. di 
ye düıündü. Biiyle olmalıdır .. Ben aan· 
ki onlardan daha mı çok vatanperve
rim? •.. Onlar aanki benim düıünceleri
min istihnlesini geçirmeden mi bu an
laıma neticesine vardılar?. Bu üç Türk 
Feriha gibilerinin macerasını bilmiyor 
mu? Hepsinin birden matemini tut· 
muyorlar mı? ..•• 

Erci Behzadis, Muhsin Raıidin bir 
anlık durgunluğundan istifade ederek 
yan tarafa doğru ııyrıldr .. 

Şimdi, genç diplomal, hamiye ve· 
kili ile karıı ka11ıya kalmıştı. 

Doktor Tevfik Rüştü Bey: 
- Ne o, çocuğum? diye ıordu. De

min seni ıordum. Neredeydin?... iki 
gün, iki gecedir, uyumadan boyuna 
çabıtığın için rabatıulandıiını zannet· 
tim ... Balo baıladığı halde ortada yok· 
tun... Merak ettim··· Hem, merak et
mekte de haklı imİ§İm· Ne kadar sol
muısan.. Titriycn"IUftM• Hastasm raH-
ba H d. · · tirahat et ı.._ • ... ay ı, gıt, ıı uan ... Ay, 
senin sulh dalın da yok ... Dur, yakana 
kendi elimle taksytm"' 

vardı. 

Ahmet: 
- Tiflisin altını üstüne getirse-

ler, bizi gene bulamazlar. . 
Diyordu. Ali babaya nerde ev 

tuttuğunu aöylememitti. Evvelce 
birlikte ev tutmak tetebbüsü var -
ken, Ahmet bunu kendisi için teh
likeli görmü,tü. 

Ahmet kendi kendine: 
- Öküzü öldürüne sürülürler. 
Diye söyleniyordu. Ahmet, Ali 

babanın kaçırmak istediği biricik 
Gürcü dilberine, gene onun yardı .. • 
mı ile hem de ne kadar kolaylıkla 
kavuşmu§tu. 

Ahmet ertesi sabah Ali babanın 
yattığı otele gidecek ve kendisine 
F atmanın saraydan kaçırıldığını 

ıöyliyecekti. 
O gece, iki sevgili gibi, birbir

lerine sarılarak sabaha kadar uyu· 
dular ... 

-21 -
. Ahmet, sabahleyin ıehire indiği 

zaman, caddelerde ve Müslüman 
mahalleleri arasında hiç bir fev-· 
kalidelik görmemitti. Acaba Fat· 
manın saraydan kaybolduğu he -
nüz anlaşılrnamı§ mıydı? 

Şatoda: 
- Henüz uyanmamı§ olacak ki, 

kalkmadı .. 

Tevfik -Rüıtü-Bey, kalababkyer• 
)erde, herkese ayrı ayn hitap edebil· 
mek maharet ve inceliğini gösteren bir 
zattır. Kendisine bet dakika evvel, 
biri, sulh manasına gelen minyatür, bir 
kaç palm yaprağı hediye etmiıti. Bun
lardan irini, genç dilomatın yakasına 
iliıtiriverdi .. 

Muhsin Raıit, bir ıeyler kekeledi. 
Ne aöylediğini hatırlamıyordu. Gali
ba, hasta olmadığını, tabii halde bulun
duiunu, belki bu serin havada birazcık 
ü,üdüiünü bildirdi ve palm için leıek· 
kür etti. 

Fakat, resmi balolarda, hariciye 
vekilleri hiç bot bırakılır mı? ... Derhal 
etrafında yeni bir halka huıule ıeldi ... 

Ecnebi muhabirler ... Sefirler ve sa· 
ire ... Tevfik Rüştü Bey, bunlarla ko
nu§mıya baıladı... Ve, Muhsin Ra§İt, 
bir kenarda kaldı ... 

Bir ağaca dayanmııtr ... 
Bu vaziyette ne kadar kaldıiını ha· 

tırlamıyor ... Belki bet dakika, belki bir 
çeyrek, belki y~nm saat ..• 
duğu esnada, biraz ötede, ağazhklar a• 
rasında, üç kiti konuıuyuordu. 

Bunlardan bir tanesi Bulıar komİ· 
tecilerindendi ... Bu adam, Türk aefare· 
tinin verdiği baloya girmek için, hem 

gün baıka türlü görüyordu? 
lsmailof yatağından kalktı: . , 

-Aktam Petroviçi gördün 11111' 

Ahmet bir koltuğa oturdu: 
- Gördüm ve Fatmacığıma 1" 

vuıtum. 

- Bahçede mi göruıtünü2? 
- Bahçede .. Petroviçin od•' 

sında.. Ve nihayet sokakta.. Şii 
di de benim evimde. 

lamailof gözlerini açarak 
rinden f ırlamııtı. 

- Kaçırdın, öyle mi? 
Diye haykırdı. Fakat, bu 

lamailofun son haykırıtı oldu. 

Ahmet gözlerini süzerek 111 

tehziyane 'bir tavırla kurnaz 
cinin yüzüne baktı: 

- Artık bu oyuna nihayet 
relim, Ali baba! 

- Sua be .. Bu §akayı yap 
dedim sana! Yabancı bir adtİ 
duyacak ta benim sahiden Ali 1" 
ha olduğumu zannedecek. 

C d 
. . . ,, 

- anım, ne sen erı tacın 

mailofsun ! Ne de ben Ahmet. 
Sonra birden kaşlarını ~t1 

rak: 

- Ben senin esirci AH baı,. İ 
duğunu ta lstanbuldan t~ar,~ 
rum ! dedi. Şimdi iki aost h~ 
ri gibi, biraz daha açık konur 
Jım. 

Ali baba ıaşahmıştı.. Dizi~ 
nin üstünde duramıyordu .. Y•tf 
ğınm kenarına çöktü: 

- Sen kimsin oğul.. lstan 

dan buraya niçin geldin? . a• 
- Niçin ımi geldim? Bunu il"" 

anlamadığına §~ıyorum ! Sen 
intikam alm:ığa geldim! 

- Ben sana ne yaptım 
Paranı mı çaldım .. Babanı mı 
dürdUm? ••• 

- F erhadın intikamını ah-. 
ğa geldim. Anlamıyor m~ıun? 
ni ıu küçükken gençliğini çaldı 
zav:ıllı Ferhat ... 

Ali babanın benzi balmumll I 
bi sarardı. Çeneleri kilitlendi:. 

(~vaıJll 

hüViyetıni-deiiıtinniye, hem do ö_~ ıJ 
beri meıhur olan uzun kaba ~..ı 

kesmiye mecbur olmuıt-.ı. Ve bÖ 
asla tanınmaz haldeydi. 

Daha doğrusu, ta1ıınmaz hale İ 
diğini pek yanlıı olarak zannedi~ 
Çünkü, Türk sefaretinin alikaclat ti 
muru, onu, baloya girdikten ıonra il, 
his ctmiı, ne yapacağını anlamd ;;/. 

arkaıına bir kiti takılmııtı. 9 ~ 
dan bir tanesi de, harici ıekliyl•~ 
vurdum duymaza benzi yen fakat I 

katte pek açık göz olan Muun...., 
vuıtu. . f' 

Muammer, Bıılgar komiteci..., ı 
kındJn ve uzakt.n takip ederkf!" i 
nun, Ert of Sad ve gaıeteci Gal ~ 
masta olduğunu hayretle görmiif~-' 

Netekim, şimdi, üç ahbap ç•~ 
yanyana gelmiı, kuytu bir yerd• Ilı"' 
ıuyorlardı , 

Konuıuyorlardı anıma. ne? ... ~ff 

Bunu, anlamıya imkin mı ~~ 
Zira, üç adam, ıon dene. ihtİ1~~ 
lar .•• Yanlarına kimsenin yau~ 
için gözlerini fal lafı gibi ~ 
Hatta önünde durduklan ağacn' 1 
na, solun:ı, üstüne altına da, ki"'" 
mı diye bakmıılardı. 1 

(De~ 



............... ,884 

zavailı çöpçül rin 70000 
lirası da kaynamış 

(Bq tarafı 1 nci •)'ifada) J mühim eenna,.eıini tetkil eden pa
~ eTTel anlqılmıtbr. Hatti ra zavallı çöpçülerin paraııdır. 
~dan iki 'buçuk aene enel Ma • Harbi umumide çöpçüler için bir 
~e •elclleti rami dairelere bir ta• barin aanchiı kurulm111tur. Bu 
-~ 1al'Uak Emaf B~nhNDın aandıim aenna,.eıi çöpçülerin 
ıe...lllat lllektuplannm kabul edil· aylddanndan yüzde 5 keıilmek 
-~•ini bilclirmittir. ıuretiyle temin edilmit ve bu ıu • 
uıier taraftan 127 MiMii idare retle 70000 Hra11 mütecaviz bir 

lllecliai ftPGruqcla bankayı dolan· para ),iriJaBittlr. 
~.~ıın aönclilrme Aletleri wı- ite alman çlpçGler ele kısa müd-
.. leri de ıiritilen zararlı tetebbü· detlerle çsbtmıtlar ve mütemadi
·~ Pek faydalı olduiu ıöıteril· yen birikmif, taavün aandıiı iti de 
-~ llle.duatm 150000 lirayı, ae-o eonradan yüz iatG kahmftır. MU: 
laelık cironun iki buçak aıilJO'D 11- huehel bUIUliJe \Utçeainde birik
,.,.. buld11h ileri ıüriillllit, ta • mit olan bu paranın itletilmeai 
-.,,.f aand•iı me•daatmm uh • ~İD Eanaf Beakuına Yerilmesi. mu 
hıd-.ı 1ikl1et edllvek auchlm yafm ıiSriilmüt, nihayet l»u para 
~bet '-•••uı '*6 wfm d• heha olmuftur. 

lnçı.r..... ltir lmmau .,....- Y arm lıtanlnıl tahmil ve tahliye 
~11 İtiyat 9bitımtluiae atfedU • cemiyeti müdürü Zühtü Sahit Be-
"1ftir • d!l-1--a. L • • JID f&JUI ..-& Dlr JU1lllU Def-
~ lradar karlı ltlwd• hahMdU. redec:.fiı. 
~-•bll 117 ....... ft• ----------
~ iJi o......_ ....... .. 
..-.,_.. Bilinçoda W. teml-
Wıa~ ciewtk lradv RJÜ kefa • 
~ Japılan ikru lD'lll lira. 
~ ..... '*'1aJar ...... 108771, 
'*- 1-alaı carileri 44132 lba· 
l.i, · '- r•kamlar, bankawn hiç 
ti ~ •UeıNMDin ıöstennedi· 

lair teaaretle ıermsye •• aıeYdu
"-"-amma ,..lan bir lamwmı 
~~ Ateldae herikin• dalıt • 
~ir • 

.\Jlli ....ıe •urakıp Abduı-
~ - Naci •71• r.111 Zeki., 

.,"1 l'aPoru ftl'lllitlerdir: , 

Bir tayin 
lmnir lhtuaa mahkemeıi müa

•tilderiadea M•'ut S., latan· 
bul befinci aıüıtuıtikliiine naklen 
tafin edllmittlr. 

Ziyafet 
Tıp Falriiiteıi 934 ıtajiyerleri, 

hocaları ,...efine hir çay ziyafeti 
tertip etmitlerclir. Zi,.afet 25 Ni • 
san arf&lllha linU 13,30 da Mak· 
ıim aalonlarmcla ftl'il..tdlr. 

atinalı sporcular 
Atina üniveraiteai ~erinden 

mütetekil bir ıporcu ınapu Salı gü· 
nü tehtimize ıelecektir. Burada 
1taaketbol miiaal,alcaaı yapacaklar-

..ı... lanır•nm hötün muamellt Y'1-
~•tin .. •e aaeclili idare raporu ta· 
._._..._ ,..an ,..&n tetldk .,. 
.,.._ııra_ e&IUmit .. ctlaıluinln dır. 

~ =lıil;yı~=-= __ A_n_k_ar_a ... zi·y·a-re~t-i-~ 
~ •wam ınuamellb uanı Belırat, 21 (A.A.) - Bu 1&· 

~ beclefe dolru emuiyetle hahki ıas•teler, Yuıoılavya Hari· 
'-a.ıcte olduiunu arz Ye te • ciye nazırı M. Yevtiç'in Türkiye 
~ adilane tevziini temin Reiaicümhuru Gazi Mustafa Ke • 
"""....._ tauimf e•aıımda ..ı Huretleri7le ve Batvekil la• 
~tlfi l•iaiye olarak 1Ölterilen aaet Pap. Hazretleriyle ve Harici • 
)'~ 308o liraya demirbat ~· ye Vekili Tevfik Rüttü Beyle yap· 
"l 'Çın &Jnlaa 1316 liranm 500 lı- tJiı mülakatlardan ıonra Ankara • 
lif" te.a.lll aaretiJie tepclilinl tek- da çıkan reemi tebliğ neıretmekte-

.a__. dirler. 

ita~ plbçoıunda ise baa· Matı.ut. M. Y evtlç tarafmclaıı 
.~ lhtiı. iakitafa JÜI tuttuiU ~apılan IMa ıi:raretin Yuiyetin müt S:: Mr111a1etinbı ~eli takbel iqkitafı .,. •lkaıdarda. Av· 

'4iliJ'Ol'chı • 928 aeıt.baia napaaın bu parçumcla, ıulhün teai· 
. ..._,........ clola71 ltorçlalar ı.-19• rini üıerindeki eheaımiyetiai t• • 

O lita11. IMhtelif ~ ltarüa ettirmektedir. 
lllteı, tediJ• _.den Belsra41'tla çıkan Vreme ıuete-
lirı,. yiik..-ittif· ıi, ıııa clenwi Türld1e • Yuıo .. 

' taraftan ald.,_.. ma~G- laYJa m&na..laatınm 1'ir tarihçeıi • 
~ Etaaf •nka1Qlılll ilk nl ,.aptıı.t.. aonra diyor ki: 

a,_ ----:: ''Türldye ile YuıoılaYJa, müt • 
~ müfettiıleri terek menfaatleriııin HYkİJle, ıulh 

L... ~ u_. Mifettitl S.liDI •e iktıaacll mulcuenet ılyuetlerinl 
;.~ '-ı t8ftitat lgia d~ ~· Ye ke•a mütebltilen iatllllllerinln 
l~ ~ hareket etmiftir, taammuını mu.bet icraatla teyit 

LL 1~11 tahmin •bnelc için son seneler içinde zemi· -._._. .... il. ., .le ıl!!-l!L 9- . 
, ... .. ... a .. " .,... ... ...,. nl huırlamıtlardır. Miltterek hiı • ...... - fti ._,._lan dahilincl• te • ltrclen tle mülhem olarak anlqma 
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Tarihten bir 
yaprak 
-'Cat tarafı l IDcl •Jfada

Hibeyin aia o hafta büyük bir 

• 
ır genç 
Istanbula 

7 

milyoner 
geliyor 

cebt •ar~e~er~k bir ,ey ~apmadı. r·· k d tu olan Baron Enpain bundan 
Yalnız bınncı kadınefendıye ıey· Ur 
bin davetini ıöyled~ .. l_'adm ~~ iki sene evvel de şehrimizi 
zaten evvelce kendıaının methinı • • 
Ve fevkaladeliğini dUJUIUf oJdq • ziyaret etmışti 
iundan hemen ilk cuma teleke,. . 

•tt• s· k L-h- d-L- .: 1 Awupa milyonerlermden 1-ron ıı ı. ır 3Ç ~ .... ıeç.-. 1 ektir 
H .. · i .1...-.-'-----d &-L Enpain latanbula ıe ec · useyın a a wunıı.'IMIU an ne ~ 
keye gidehiHJOI', ne de rahat uyu- Frama sularında Heliopolia na· 
yabiliyorclu. Şeyhin kudretine o mmdald 1atı ile teaeuüh etmekte 
derece -indi ki maJlllun olup ol- olan ıenç Awupa mllJonerle-
madıjnu anlamak için her sün rinden baron Enpain yakında 
aaatluce &JUDm brf11mdan ay. 
nlmu oldu. 

Diler taraftan feJh lbrahimia 
nüfuw ıittiqe daif•ini ıwılet· 
mekte cleYUI ediyordu. V azi,et o 
raddeye ıelmitti ki hemen hemen 
bütün endenanu hümayun aialan 
Ye saray kadmlan bu teJlaıı tef • 
hin müridi oldular. Artık bltila 
hahiıler onun mucizelerinden, ha• 
nkulideliklerinden iharet idi. 

Bir ıabah Hüseyin alanın JÜ• 
rinde bir sivilce çıktı. Za'Y&llı a. 
dam bunu ma1111un olmala batla• 
dığmm ilk nipıı•i addetti. Ve za• 
ten mütemadi enclifelerle büabü • 
tün berbst olan ıuuna daha fazla 

... ,.ın ••bık l•panya 
kr•lı Alfon•la 

tehrimizi ziyaret edip bir kaç gün 
kalarak Süven k&D&lı tarikiıle 

Çin ve Japonyaya kadar gidecek· 
tir. Oradan da Avrupaya tekrar 

avdet edecektir. Türk doaba olan 
bu zatm ziyaretini memnuniyetle 
kartılarız. Baron, iki sene evvel de 
lstanbula .. 1mı,e1 • 

Mwrdaki Heliopolia tehrini 
İnfa eden bu zat Anupada mev· 
cut mühim bir çok tlrketlerln m\l· 
eaaiıi, huıuıiyle, Pariı yeralb ti· 
mendil erleri le mezki\r tehrin ten· 
virabnı temin eden müeuetelerin 
reisidir. 

tahammül eclemi;rerek bir sabun y • b• E 
balôn plai claiıldı. Ve hiç bir ae- eli te eDI 11 nterDIS• 
bep yokken: yonal kurdu 

- Aman Allah, beni kurtar!.. C lı'•' B ,__ /ı • 
diyerek baiırmaia .,. aara1da • 111 eg ı•~r mese eaı -ilet tanır 1 IMll ...,,........ 

herkesin hayreti lmınde &f&iı 1'I'" lıakkında aorulan sualle- Bir, Rueça, "Bilten Af••.W • 
karı kotm'-ia bqladı. Nihayet o re t:ftlan oerdi yi,, yani "Leninci B~. na 
h 1 d • rek r ai.i efkin muballfe& ~,, ' ~z a ıarayın o aaına prea c::' Ankara, 21 (Huaual) _ Millet d'r;-ı .ı. .._.,mcs, •ı.a Vente,, , 
l»ır yumrukta parça P rça • Meollal busün topl•nmıı ve _.. JUi ..,..)r&lrat,, ilmiyle iki ıazete 
Bu darbeden bilek damarlan da , • . • t dicl. 1&-=L- b 1 "H k. 

1 akm Y&aene nrpaımn em ı 7"-· neıretmeie •! amı§tır. a ı· 
kesildiğinden etrab kan ar •· llDI kabul ettikten sonra §eker kat,, , kendisinin vaktiyle "Prav· 
la baıladı Hemen yanma kotu~ . . . . b' . . dd 

8 . d d' h d var ııtıhlik resmının ırıncı ma e· da,, diye çıkardığı, bugün Bolte" tular. u meyan a pa 1§& a • . . . . . . akkı daki lA 
d H.. · i baiıra baaıra bü- ımın deiıttınlmeaı h n a· viklerin nqiri efkin olan ıazete• 

ı. useyın a a • ·L- ı:--L---:-- ba lem -•--
ti h&diaeJi anlatb .,. Jcunetıi itil' 11--•111 ·~~ •r ala mi•••• •tilh• - ,.. 

il . . d. tır. Evvell MSz elan Kocaelı meh • roktir. Bu ıiali ..-.ı-c1e, TNt • 
ihtliçtan ıonra son nefeımı ver ı. S B .-1. • tihllk -'--'-ler -.....1 

Hüseyin ağanın ıözleri hazıru- uıu ım ey, ~er 11 reı· kinin imzaaile muuuc .,.,.,,, 

f -"--IA d t · ttı• - Sultan minin 8 kuruıtan 12 kuruta ç... Bunl .. da.n birmde, Tıotki, di~ na • .,,. .. a • ••r e ... '" olclulun els.. ... 
Muatafanm emri üserin kencliai· rılm~ı çok d~ • . ~ ha· yor ki: 
1lin de tepdili kıyafet etmiı teklir ~ hançten ıetırttiiimız zam "lnlalipçılık nol<taamdan~. .~· 
le d:ıhil olduiu bir heyet derhe.l zıne:re 11;:' h~~dat 
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d . . -~~°:: çüncü Enternaı;yonal ölmuştür. 
Oaküclara 1eçti. Doiruca tekkeye Ura tuttu . e! 1"' 1 f i:in tnkılap, başka yollar anyacaktır, 
varıldı. Ve tam zikrin orta yeri~ deıı alc aı:ı~ lltı~lik k~ımtuta· Boltevik Lenlniatler, (yani Troç
de telli baııldı. Hayret içimlo ~ ~ ~~~ alra k r dala· ldştler)_, hadiaelerin kendilerine 
Hüseyin alanın tekınil •özlubün ~~ A u ı . . lll&N .... 

1 bu yenı vazifeyi tevdi -etmiş olma· 
doiru olduiu ıBrüldü. ÇünkB tek· il ıatıh~ak retaUıı·"'· 4 ~ı deııl, sindan mafrur ve müftehlrdirler.,. 
1_ d ı.ı:ı.--..1 ta-ua _.,z claha zıyade tezyıdı muvafık ola• - nı:. ..1:1--u •-ae _,

1 
dl ae e aaraJ er .. 111D11&1l - ~.,. ... • 1. 1• d .,..r"'l&f'O" .,.. l'R&IJODM a • 

. k .. L..L. .... caımı, fekenn ma ıyet 11atm a . . "Be &n·ı 
1
• . K yinnı ııı u111"1111lUl,.v· I f f kı.rm f ~ri· jer ımıı Jile ı • 11etçı o• 

&.uwn üzerine ,.diph: ;: ':::!~· ı1: ~ hma:e: ve mtlniatler Birllll., dlr. Bol~· 
- Bu adam teJh delil, kalla.ı .. t hılpikelnnel h~ ' larak kulla lerin aa\Jılc Hultlye IC-..'-1, di· 

.11. d. • eua e er e ıne o • . ok h. l ..1 -n ·-•- • i lmiı T eı aefyedı m. ıye anır •--- _ _.. el i 1 i .. jer bır ç te ır oruo, -..1'swna 
ve f;nnan etmtlde ıerlı lbralıiın ıu.......- trva 

0 111 0 &Ga mı '°,. lcuıw11tt\Jf, Puı.t. ele Qal i• 
de derhal nebedilerek Denu..., lomlttlr • ....,._. ilt8 Halil llb ... Jda ıetlrmekle 1'C Moeko • 
teıı teb'it, badehu idam olwıdu. Be •:::. ... aldıktan .;:ra lk • Yaya tllti komüniıtleri kendine 

Q6a1Uk1U adam • Tt y-1...1ıı-· "'4il •• de.ti ldı 11tı meydana ıetirmekle ve Moako 
tı•a 111111 _ • ..,., ldü 

HABER 
Ak•a.m Poataaı 

-ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

_ Aıkadqlamn, nıl:ll!leket da· 111 • 
•ilindeld YQİJeti ınütaloa eclerek Bu bal, FraqaQ!arı toD dereçe 
teker aanayiinde aıUhim bir ka· kııdırıyor. Şiındi, F 11nıadaq çı~a
ıanç vaı-dır, bu bıancı phıalara rıl!Qf.lı mevzuu bt.hi•tir, ~k, 
kapbnnıyalım diyorlar. Halbuki kendiıini hiç bir devlet .IanJilıjı 
.. er auıa,.iini hqüııkü ve y•ruı· için, nere10 ıideçeii mal(iıQ clo· 

Telpal Adnı91: tn.umUL mn• iri halile ık öaiine ıetirmtk il· jilcllr. ÇqettciJer, müthit köpok· 
Hlfea T .. ı...,. ldulı Mrf• ııındır. )erle nnıhafaıe. altında INl\UINl 

Te adeıal tecavtlı miıakmı imza e- ,. ~ lktiMt Vekili beJuatma de· 1&Jfif9fiae Iİ"""' Tf0Cki4•• 
elen bu iki mewaleket Balkan teıri· ABOnE ŞERAiTi vam ederek teker aanayiinden aormutlardır: 

• 

ki •eaaitbıde daha ıiyade ileri ı ı • u aı1* -..ı. ı,ı....ı1&. kar obnMlılQU, ""eler - Gene Ttirkifeye mi c1ı .... 
•._: 1 la TlrldJe: .. - - 870 ""' ..- 7~ _ _.__. '-1 _..,, 11-.at erdir. Ttirklye ile YUIOI v.. ._...., 1.. 171 ıree uee ce Upk ~ fawa. .. 111 hepi• ..,....ıa .. 

aok1tnau ...., Ja Balkanların ittikWi f..U,.tlle • •:-' --•-- ı•ettillal. •e Al• - ihtimal ..• Pakat, TU.,kiye~ ~~-,.. Lı- u·-·•• ,....., ILA" TAlllPl!SI .., .......- &~1-- 1 im Lll '--~• lta ""' ·~-:-., _ 70 hvtıket eclerek, 1ay .. l ...... lama .,.ım.. ,....._ 91,aa ettillaiı iteni ~r a ır mı, a u mı, D • 

ı......--~ --. V=~=-1 

guübeli •utekabil olu Balku ali•lcma ~ == ::8° ıncak IMiila 1ırAr ... 111 ed..- ml,onma .. . 
-:,..~. üualarıJu koJ111Utlarm. Hit tiP • Yui,.te ,........, .,._it•• mat -----..... ~ı.-...-..-. .... -

hMis il.ikan mi•k• miillhaellan Sahibi: HASAN RASiM kunu tlJle Mdnaittir· ZA YI - Akay idareaiııden 
ıiyul l»ir Yee\ka olafalı kal&biı Netriyat müdirü M. Gayur "- A.rkatlatlat', fUDU aöyliye • 436 e1a1 defteri nwn&r..tle aW.k 

takdirde klfi c1.-et1e müesiir o- l!~~·~.....,.~~,..~ı~<V~.urr~:> ~·:·~*:·~·~· yim ki tuttuimnu yel refah yolu· ta oldıalPt Jetim ..,. ca.clumı 
(amaaclL dur. Atla ihtik&r 7olu delildir. kaybettim. Y•lalnl ç •• ,... ... 

Bu ı.ıi--'- ........ .,. teralı:lrinin HABER «ueteıi Eier lhtild.r vana kırmaia hazı· elan nkW ...._.Usdür. 
... • Haydat"paM vapuru lottr.Mw· unlı bir ileti olmuı ikbaa ediyor El u•zıaı tafllll kuponu nz.,, .. -ır lkı la merhuıa Zi7a Efwi olha 

du. :ıte M. Yntiç ~. •iaakı- • Celll J,eyln tiiılerl """' a t 11· 
lr. mahiyeti vennek .,çıııclir ki, lalm • • • • • • • ' dı ve llyiha kaltul edileli. AclDM 

Da L-.t• • pllll.._ tt 
},.nkıara ıey&IPI ını ya ra~ • 
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Düşünen, ağlıyan ço
cuk yerine, 

Gülen, koşan çocuk! 

Sevinmek, gUlmek, eğlenmek 
~ocu§un hakkıd.r. Çocuklar. bir 
köfeye bUzUlüp oturmaya, ma· 
aa batında düşünmeye de§il, 
gUlmeye ve oynamaya tetvik 
ediniz. 

Kumbara, çocuğa yalnız 
istikbal yapan değil, fak at 
sevindiren en güzel vasıtadır 

22 tll•an t934 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve so~uk 

algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
EB markasının tekeffül etttğf ASPİRlN, sizi bun· 

dan sonra dahi memnun edecektir. ~ 

• İsrarla tASPİR • 
2 ve 20 komprımelik ambalajlarda bulunur . 

.--.~ 

Siz de çocugunuza 
iŞ BANKASINDAN 
bir kumbara alınız 

A ~ • 
A.-lyibir traş bıçağının düzgün olan ağzını gösterir 
8.-Kötü bir traş bıçağının destereden farkı almıyan 
ağzını gösterir. 

rerall ollab daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çüriilcsulu 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 istigenler binanın kapıcısına 

müracaat edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

Ankarada BDyük Millet Mecliıi biaaaı dabilinda yapbrılacak 
olan (Tecdidi hava tesiub) kapalı zarf uıulile mllaakaıaya kon· 
an11tar. 24 Ma,.. 934 Peqembe pi uat on d&rtte Aakara'da 
ea,tlk Millet Mecliai idare He,etiade ibalui yapalacakbr. Talip
lerin blyle bir tuiıab mavaffakiyetle yapmıı oldaklanu dair 
vesika nrmeleri prtbr. Eğer bu tesisat hariç memleketlerde 
yapılm11 iıe veıikalarm mahalli TDrk konıoloılağundan muaad
dak olmua lizımdır. isteyenlerin ıartaame ve bina plinlannı 
almak 6zere Ankarada B&ynk Millet Mecliıi Daire MldDrlOtDne 
m&racaatlan. (1864) -lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Balkapam hanında 53 No. b odada tahminen aekiz bin kilo 
mBıtamel ve ciltli defterlerle altı bin kilo mhtamel klj1tların 
mabammen 490 lira &zerinden 6 MaJJS J 934 pazar giinii saat 
14 de açmk artbrma uaulile ublacaiı ilan olunur. ( M 1729) 

istif ad eli ilin 
ı 

Çenberlit&f Karababa aokaiı 
12 numaralı iki kıama ayrılabilen 

büyük konak kiralıktır. Panıiyona 
veya bqka müeueeata elveritlidir. 
Oileden evvel içindekilere müra· 
caat. (2196) 

Ticari ve Sinai 
TUrk Anonim Şirketi ta•· 

flye heyetinden: 

Taıfiye halinde bulunan ıirke
tin tasfiye muamelesi ve qağıdaki 
ruzname müzakere edilmek üzere 
12 Ma711 934 tarihine müsadif Cu 
marteıi günü saat 14 te Sirkecide 
Aksaraylılar hanında aktedilecek 
içtimada hi11edarlarm bulunmala· 
n ve bunun için de tasfiye memur 
luiuna müracaat ~erek dühuliye 
varakaları almaları ilin olunur. 

Ruzname: 

1 - Tasfiye bilinçoıu ile tas
fiye ve murakıp raporlarının okun 
ması karara bağlanarak zimmet· 
lerinin ibraıı, 

2 -Tahlili gayri kabil mebali· 
iin terkini kaydı. (15948) 

A.-Adetayüzünüzdekayar ve buruşuklaniml:a ede 
8.-Cildinizi yakar, ve buruşuklar peyda eder. 
Binaenaleyh SOUPLEX dünyanın en dikkatle 
yapılmış traş bıçağıdır. 

Istanbul Posta T. T. 
Baş Müdürlüğünden: 

Kara ve deaiı nakil vasıtalarında kullanllmak Ozere 600()' 
ili 8000 kilo benzin aleni mllnakasaya çıkarılmııbr. MOnak-
2/5/934 tarihinde icra kıhaacağından taliplerin % 7 ,5 niı"betind• 
teminab muvakkatelerini hamilen mezkar tarihte saat 14 t• 
Bat MOdiiriyette mOteıekkil komisyona mllracaat eylemeleri.(1655)'. 

latanbul Tapu idaresinden: - ikinci Yenileme Büroıunde11: 
Y edikulede Fatih Sultan Meh· Nezahat H. tarafından k 

met mahallesinin Y edikule cadde· Şehremininde Denizaptal m 
ıinde Eski 23, ve yeni 4, O, 4/ 1, leıinde börekçi aokaimda 23 
numaralı maakulübe bostanın Kir lı hanede mukim Hafız Sabri 
yako evlatları Apoıtol, Boı, Ka· •~eyhine açılan botanma dav 
tenko, ve Anuto namına olan 24 nın yenilenmeıi eınaaında 
hiuede 16 hiaaesine ait aırf mülk ikameqihı meçhul bulunan 111 

boıtan ıecliiinin taaarrufa müteal- daaleyhe ilanen tebliıat icr 
lik ibraz olun•na •eaaik ar verilmit olduiundan 
mahkeme kaydmdan iba • maileylıin tetkikatın icnı 1oı .... .-
ret olması ve bu kaydında hukuki iı 25 - 4 - 934 tarihine m · 
kıymetini kaybetmit yeaaikten bu Çarp.mba ,ünü saat 14 te B · 
lunmaıı itibarile 1515 numaralı hazır bulunmaıı lüzıpnu 
kanunun euveri tatbikiyeıi haldan makamına kaim olm• üzere 
daki nbamname ahkimına ıöre olunur. (2282) 

tahkikab mahalliye icrası ıuretile ----------
------------ mirasçıları Sabrino ve Evrediki ve Iİne bafkaca tuarruf iddia 

ZA YI - 3066 ıicil numafaİı 
toför ehliyetnamemi kaybettim 
yeniıi almacajmdan zayiin hük· 
mü yoktur. Şoför Enver (15945) 

irini namlarına intikalen tuarru· lerin müddeti memure 
fu teıbit edilmek üzere on bet ıün vesaiki ile birlikte bi.uat yep 
aonra mahalline tapu memuru kili reemiıinin latanbul tapu i 
gönderileceğinden bu eml&k hiue aine müracaatları 

F•nd•lr,d•po,an...F' areleri ve büyük sıçanları FAR 
1ar1.~n~n ... HASAN fare zehirile öldürünüz. 

Sü!;.ı.lai imha eder. Oldalden sonra katin• kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müesair fare zehiridir. Bir ~ça elanei• ıürülerek fareler tathlıkla ve Mverek yet"ler. 25 kuruıtur. Fare zehiriaia -.ı.ıı~ 
nevileri de çılamfbr. Macun ile birlikte buicl.1 zehirinden farelerin bulunduldan maballe Hr]liline f.,.Ierin ••~bütün ana ve baba w ecclaclı ve sihilelerinden eser blmu. 25 lmnftar• 
litlerinden Akınınız. Far Huan markamla dikka~ 


