
KUP On 

111 3 
KURUŞ 28·4 834 

~lefon 23872 28 nıaan Pertembe 1B34 Sene 3 Sayı: 714 

Sıcak! 
8 . Eroin / Esnaf bankası rezaleti 

t ır fabrikanın zabıta Hıdırellez gelmeden ga-
o.rafından keşfedildiği B •• •• k M•ıı t M ı• • d zın en sıcak günlerini 
ı. söyleniyor uyu 1 e ec ısın e yaşamıga başladık 

b __ ~bul emniyet m~dürlüğü , Ş"dd tl" b" k tan ı ___ •-·--
-~ılık b ·· 1 ı e ı ır ıt ÇllUUI uıaa-
~ . uroıu tarafından y~- Jl I h Mı••.&. •t B t .&. J • bul halkı üç ıündenberi o 1at ha· 
~:da~rkne~iceai ~·~r~.bır 1 ıv1.az ar u,ı . elJ ara,ınuan verı- vasıiletabantabanazıtolan,... 
>it.1 ku fe e eaı ele geçırıldıgı fa kıcı bir yaz havası içinde banal • 
" \'Vetledeveranetmektedir. l t k • D h •ı• k •ı• (W ~ B " b l d B d b" bç .. ı.;.~kçıtebekeai.'.'in h?"'malı en a rıre a .l ıqe ve l l Y· .n..aga . ::~~A':!.:n~ad:ng:.:m:emif ~ 
"lff.ıc. ~etle çalıftıgı teıbıte mu· ./. J b •• •ı k cakhrını hüküm sürdüğü haber ve-

Oİ 'oıkiı~::u~u~:!;'u~en~r~:~ tara, ınuan ugun cevap verı ece rilmitti. 
~'lta.k nihayet Galatada Cavi· Anl&§ılan ııcak dalıaaı cemal. 
~'il ka.h\'esinde. Tarlaba•ında Hak Ankara, 26 (Hususi) - Esnaf itinin tetkiki için teıekkül eden doğru akın etmiı olacak ki IMltüa 
~ ~ , ~ Bankası rezaleti hakkında Denizli komisyona Cemal Ziya Beyi me· lrla hii-
toı.ıc eıtdinin evinde, Taksimde Meb'uau Mazhar Müfit Beyin ver• mur etmiıtir. Cemal Hüsnü Bey bu ~~rki~.e~e sayılı bir ııc• 
ı. Hayrinin kulübesinde, I kilin ıuruyor. 
4ilh diği takrire bugün öğleden sonra akıam ıtanbula hareket edecek 
a&._ aın ıokağında Ç3.kır namiyle Bir hafta evvel palto ile ...-• 
~f 8-bıka.lı ve elyevm mevkuf ler, buBün ceketi bile fazla alr-
~lr bir kaçakçmın karısı Na· 1

1 

mektedirler.. 5?kaklsr~a. p.pb.• 
~ilin evinde kaçak bazı ıeyler ıız gezenlerın mıktan gıttıkçe çoa 
~- ğalıyor. Eğer bir iki giin daha 'bi7· 

~'-'dan maada asıl tebekenin le devam edecek olursa yazm en 
t._ hl nıerkezi o~du~u .öğren,,ilen sıcak günlerindeki gibi celretaiz, 
'-aı ~fada bahriyelı dıye çagın- İ yeleksiz dolatanlara teıadüf ede • 
~ ~in evi aranınııt burada 

1 

ceğimiz muhakkaktır. Bir taraf. 
\ıaı Çok eroin ve ıabıkah ıabcdar tan sıcak ıiddetle hüküm ıiirtl ... 
~utr. .. 1 1 diğer taraftan yağmur yaimamuı 
~er taraftan kaçakçılık buro- kuraklık huıule ıetidiğinden 1-· 
~ lıtanbulda eroin imal et• 1 hann son kıammda yetifen ..-ı• 
'iti olan bir de fabrika ketfet • ve sebzelerin zarar ıöırm..ıı-.~;;'~ 

"''°Yleniyor. ŞUkrU Kaya B. Muhittin B. Celll B. endi~ ediliyor. 
'fabrika müeaaiılerinin kibar Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin 1 resinin çok hararetli olacağı ve bir 1 ve hemen Tevfik Talit ve Abbaa Kandilli raaatlaen r.e 1Jt11n 
'1~ '9'e. kadınlardan m~rekkep cevap vermesi bekleniyor. Takrir çok hatiplerin söz söyliyeceii tah· Beylerle temaaa seçerek tahkikata kü haYa ypi~ h~• ~ • 
~ lu l'lvayet edilmektedır. henüz yeni verilmiı olmakla bera· min ediliyor. ıiriteeektir. HOkGmet 80D hadile- mat ..duk. Yerden haber f1I • 

t~bıta taharriyahnda mütkülit ber Şükrü Kaya Beyin lazım gelen htanbul valiliii hakkında bir ler hakkında lbım selen haaaaai· dur: Dünkü derecei hararet aza. 
etnek için fevk~lide ketum malilmatı alarak cevap vermeğe takım rivayetler deveran ediyorsa yeti göstermekte ve efkarı umumi· mi 29,5 akadar yükaelmittir. Rüz· 
dıfından Yerdiğimiz ms.IG· hazırlanmı, olduğu tahmin edil· da henüz tah.kkuk •tmit l>ir nok· yeyi tatmin edecek tedbirlere le· gar dün gece lodostan ve iki iDet • 

,,ff:~~ ;~mi tftbite mektedir. iktisat Vekaletinin hu- :ta yoktUr. Vali Muhittin Beyin veuül i1inel:le'beraber banblaıa re sür'atle eliniftir. 
~~~ 

0 
ama 

1 
• auai bankaların mürakabeıi ile münhal meb'ualuklardan birine kartı emniyet hiaaini sanacak ha- Bu sabah on bire doiru .... 

Sıcümhurun teşekkürü derecei alikaıı ha'kkmda iktisat namzet göıterilmeai rivayeti bun· rekette bulunanları ıureti kat'iy· birdenbire yıldızdan eamei• .... 
lic-~ra, 25 (A.A.) _ Riyaae. Vekili Celil Beyin de izahat ver· larm araımdadır. yede tecziyeye karar vermiıtir. lamııbr. Bu ıabahki h~ de• 
~bur umumi katipliğinden: meıi muhtemel görülmektedir. · iktisat Vekaleti Eınaf Bankası * • • receıi 18 idi. Rüzginn de ..... 

-._ ~eiaicüınhur Hazretleri, 23 Ni- Tramvay tirketinin halktan al· Esnaf Bankası meıeleıi latan· ıi havanın hararetini muhafaa 
~ b._ L d d h , . ı..... d tm· k . 1 .. · kanaati • •i)'ı -,,.-anıını kutlulamak vesile - dığı zait paralar meıeleıinin zuhu· on r~ a bulda yeni aaf a ara gırmeıue e- e ıyere ıerın eyecegı 
"-~~dıldarı tel yazılarından pek rundan sonra Eınaf Bankası reza· ~ vam ediyor. Esnaf Bankası ala• ni veriyor. 
l~_.i11:~•iı ohnu,lar ve teıekkür • Jetinin meydana çıkması Ankara· caklarmı alabilmek ve vaziyetini Ankaradan ve diğer viliyetler-
''llı 111 ıletilnıeıine Anadolu Ajan· da anlatılır bir asabiyetle karıdan Mösgö Suviç Sör Con kurtarabilmek için borçluları a • den gelen haberlerde aıcaim hü-
~t buyurmuılardır. JDJttır. Meclisin bugünkü müzake- Simon ile olan mül8.kat- (Devamı 2 nci sayfada) küm sürdüğünü bildirilmektedir. 

~ /arından memnun 

yehreminliler tramvay buı:ı::·:ı~:!'bey~u:a: CeneralKon~ilis haftaya 
\lrketine ders veriyorlar ~.!:r!:~::ı::e~ Ankaraya geliyor 
\, da yapbiı noktaı nazar teatııın • 
r a\' ı "' d h den pek ziyade memnun olduiunu ,....._. ru arı güneşten,yagmur an mu a- söylemi,ti ve demiltir ki: Ceneralın bu seyahah Balkan paını-

faza İÇİn aaz tenekeleriyle bir "Bu ıörüpneler esnaamda, bil.. ı•t ttİ"' • • h kk da o ·haaıa bütün .alakadar devletler a• nın tev 1 e gı vazıyet a ın 
hekleme salonu yapacaklar raa:nda bir it'.~f haaulü lüzum~ müzakerede bulunmak içindir 

daır olan İngılız - İtalyan noktaı 
nazarlarındaki uygunluğu bir kere 
daha mütahede ve teıbit mümkün 
olmuıtur. 

Londradan ayrılırken, Jngiliz -
ltalyan sarsılmaz dostluğunun Av· 
rupa siyaseti bünyesinin dostluk • 
)arından biri ve sulhun bqlıca 

mesnedi olduğu kansatini birlikte 
götürüyorum. Londradaki görüf • 
meler eınaaında Tuna meaeleıi

ne de temas edilmiıtir. 
Tuna havzasına taalluk eden 

meselelerin halline matuf müza • 
kerelerde bulunmak imkanı çok 
cea:ıret verici bir vaziyettedir. 
Ne Avusturya ile Macariatamn 
vaziyeti, ne de A vuıturyaya yeni 
bir iıtikraz yapılması me.eleai mü· 
nakata edilmemiftir. 

M. Suviç, ıilihaızlanmanın ana 
hatl:ırı hakkında halen yegane 
sureti hallin Muıolini planı oldu
ğu kanaatindedir. 

Atina 26 (Huıuıi) - Yunan 1 , . 
gazeteleri ceneral Kondiliı'in ya-
nında Yunan erkanı harbiyei u· 
mumiye reiıi olduğu halde salı 
ıünü Ankaraya hareket edeceğini 
yazıyor. 

Yunsn matbuab bu seyahati 
Balkan misakı ahkimiyle çok ali· 
kadar bulmakta ve bu seyahatin 
baıvekil Möıyö Çaldariı, harici· 
ye nazm Möıyö Makaimoı ile 
ceneral Kondiliıin yapbklan hu • 
ıuıl bir cörütme neticesinde karar 
latbnldıiım yazmaktadılar. 

Tahmin olunduğuna ıöre ce • 
neral Kondiliain paldin aktinden 
sonra Türkiye ve Yunaniıtanm 
bütün meaailde olduğu gibi aske
ri ve tedsfüi .meıailde de tev -
hicli mesai etmelerini temin edecek 
müzakerelere giriımek içindir · 

Ceneral bu veıileyle Ankarada . 

ceneral Kondllla 

Gazi Mustafa Kemal hazretl.ı. 

arzı muhaleaet edecek ve Tüıld,. 

ricali ile göriifecektir. Bu zifare. 
,(Lütfen aayıfay_ı snidaılll ~ 



2 HABER - Alctam Postası 

Bütün mem ekette gayritabii bir 
sıcaklık ükiim sürmiye başladı 

Orta Anadoluda hararet derecesi otuzu buldu-Bursada 
güneşte 45 derece- Mekteplerin tatil edilmesine 

lüzum görüldü 
Ankara, 26 (Hususi) - Meteo· 

rolji Enstitüsünden alınan mallı· 
mata nazaran bütün Türkiyede 
üç gündenberi hava vaziyeti anor· 
maldir. Yağmur hiç bir yerde yağ
mamakt~dır. Ve sıcaklar şiddetlen 
meğe baılamıştır. 

Orta Anadoluda Nisan içinde 
25 dereceden yukarı çıkmıyan sı· 

caklar bugünlerde otuz dereceye 
kadar yükselmiıtir. Cenubi Ana· 
dolu mıntakasında hava vaziyeti 

Çadır soyanlar 
yakalandılar 

lzmir, 26 (Hususi) - Tirenin 
Çavutlar köyü civarında Ahmet 
·eminde birine ait yürük çadırına 
tecavüzle dört ytiz lira gaspeden 
şerirler yakalandılar. Ayni za• 
manda Torbalı civarında da pusu 
kurup adam soyan şakılerden biri 
jandarmamız tarafından yakahn
mıttır. 

Adliye yangını 
İzmit, 26 (Huıusi) - İstanbul 

AA,liy,a aar~y~ y~ngım davasına 

dün de devam edildi. Şahitlerden 

itfaiye müdürü İhsan Bey vaziyeti 
anlatmış ve y~gının geç haber ve
rildiğini söylemiştir. Şahit Or
han Efendi de dinlendikten sonra 
içeride yemek pişirilip pişirilme .. 
diğini tahkik etmek üzere mahke
me 14 Mayısa bırakıldı. 

Kredi protokolü 
Ankara, 26 (Hususi) - Türki

ye ile Sovyet Cümhuriyetleri itti
hadı arasında nktedilen kredi pro· 
tokolunun taıdiki hakkındaki la· 
yiha iktisat encümenince kabule· 
dilerek heyeti umumiyeye sevke
dilecektir. 

.............. - -·· ----··· 
tin Türk Yunan dostluğunda ye
r:i bir inkiş?Lf safhası açacağı mem 
nuniyetle kaydediliyor. 

Muhalefet gazeteleri Ceneral 
Kondilisin Ankaıa ziyareti hak • 
kında mütalea yürütmektedirler. 

Yunanistanda dahi 
li vaziyet nehalde? 

Atina, 26 (Hususi) - Hükfı .. 
metle muhalifler arasındaki müza
kereler kat'i surette kesilmiştir. 
Evvelisi gün kendi aralarında top
lanan muhaliflerle anlaşamadık .. 
larından müzakereye devamın lü
zumsuzluğunu anlayarak dağılmış 
lardır. 

Anlatm:ıya en ziyade mani olan 
nokta zabitlerin terfi meselesi .. 
dir. 

Ayan azasından M. Grikoryadis 
bazı nazırların diktatörlük tema· 
yüllerini gösterdiklerinden bahse
derek ayan meclisine ıbir sual tak
riri vermiştir. 

Çiftçi ~e amele hrkası reısı 
M. Papanastasyonun hükumetle 
uzi.a§arak kabineye gireceği kuv
vetle söylenmektedir. 

' 

geçen seneye nazaran mutat bir 
vaziyettedir. En fazla sühunet 25 
derecededir. Şu hale nazaran An
kara daha sıcak olmuştur. Cenubu 
Şarki Anadoluda da gündüzleri 
hararet ancak 27 ye düşebiliyor. 
Ankara dahil olduğu halde Orta 
Anadolu üzerinde bir sıcak hava 
dalgası dolaşmaktadır. 

Bursa, 26 (Hususi) - Sıcaklık 

bütün şiddetile burada devam edi
yor. Bu yüzden mektepler tatil o· 

Ruzveltin mümessili 

lundu. Hararet gölgede 30, güneş
te 45 derecedir. 

Bir kaç güne kadar yağmur yağ
mazsa bütün mezruatın ve bilhas· 
sa kozacılığın mahvolacağı tahmin 
olunuyor. Diğer taraftan mülhakat 
tan alınan haberlere göre zeriyat 
için yağmura ihtiyaç tiddetlidir. 
Kuraklık devam etmekte olduğu 
§U sıralarda bazı cihetteki mezru· 
at sıcaktan gördüğü zararı meyda
na vurmağa batlamıttır. 

Iran Şahının 
Pariı, 26 (A.A) - M. Ruzveltin 

sureti mahıuıada Avrupaya gön- Türkiyeyi ziyareti 
derdiği M. Şild bugUn Paristen Ankara, 26 (Huıusi) _ Şehri-
Berline hareket etmiıtir · 1 k 1 t ş h H 

M · ıd h k • · mıze ge ece o an ran a ı az-
. Şı ' are etınden evvel be- retlerini kartılamak üzere Harici-

yanatta bulunarak Franıız istikrar 'ı ye Vekili Tevfik Rüttü Bey budu· 
ve refahına sağlam bir itimat gös- d k d 'd kt' H · • Ve . • . . a a ar gı ece ır. arıcıye • 
terılmesı ıcap ettığini beyan ve M. k"l' · B·· "k E k 4 H b" e . ı ımıze uyu r anı ar ıy • 
Ruzveltin yeni hır iktisadi alem d t k l d · · k"' en ve pro o o aıresı er anın· 
teşkili eseriyle teşriki ımesai etmek d b" t t f k t d kt" . an ırer za a re a a e ece ır. 

hususundaki samımt arzusunu te• ş h H ti · b"ll T b • 
1 

• . a azre erı otomo ı e ra • 
yıt ey emıttır. . 

zona kadar gelecekler, oradan bır 
Devlet şurasında harp gemimizle Samıuna ve ora· 

Ankara, 26 (Husuıi) _Husu• dan da Ankaraya hareket edecek· 
ıi Devlet Şurau kanun layihasını ler, böylelikle Haziranın on beıin
tetkik etmekte olan encümen bu- de Ankarada bulunmut olacaklar· 

gün toplanarak ilk maddeleri ka
bul etmiştir. Layihaya göre Devlet 
Şurası kazai ve idari iki komiıyon
dan terekküp edecek ve kazai kı· 
sımda "yüksek idari mahkeme,, , 
"ilk idari mahkeme,, namile ikiye 
ayrılacaktır. 

Kambiyo takyidatı 
Ankara, 26 (Husust) - Maliye 

Vekaleti yeni kambiyo kararname· 
sile ecnebi memleketlere seyahat 
edecek tüccar, seyyah, hastalar 
hakkında ayrı ayn hükümlerle ye
ni bir takım takyidat koymağı dü
§Ünmekted ir, 

Çanakkale zaferi 
Ezine, 26 (Husuıt) - Umumi 

harp esnasında Çanakkalede kara• 
ya çıkan dü§mana kartı büyük bir 
kahramanlıkla harbederek düı • 
manı püskürten ıbir avuç Türkün 
gösterdiği muvaff akı:yetin 19 un· 
cu yıl dönmü dUn burada büyük 
merasimle kutlulandı . 

Men em en şehitlerine 

Ankara, 26 (Hususi) - Mene .. 
men hadisesinde ~ehit düşen bek
çi Hasan ve Şevki Efendilerin aile· 
lerine maaş bağlanma11 hakkında· 
ki teklif bütçe encümenince kabul 
edilmi!tir. 

Ehemmiyetli bir görüşme 
Vaşington, 26 (A.A)-M. Ruz· 

velt ile M. Hul bugün öğleden son· 
ra Japonyanın Asya siyaseti hak • 
kında görüşmüşlerdir. 

Çinin Vatington sefiri hu sa· 
hah M. Hul'u ve Hariciye Nezare· 
tinin yüksek memurlannı ziyaret 
etmiştir. Görüşmelerin tark vazi
yetine taalluk ettiği bildirilmekle 
benıber bu hususta hiç bir izahat 
veri bı~mi§tİr. 

dır. Pehlevi Hazretleri Ankarada 
bet altı gün kaldıktan sonra latan· 
bula gelecekler ve buradan da Av· 
rupaya ıideceklerdir. 

Buğday koruması 

Ankara, 26 (Huıusl) - Buğ

day koruma reami namile un üze· 
rinden alınacak vergi kanunu layi· 
hası tanzim edilmek üzeredir. Bu 
resmin ekmek üzerinden alınmaaı 
hakkında evvelce hazırlanmıı olan 
layiha meclisten geri istenmiştir. 

Bir ziyafet 
Paris, 26 (A.A) - Hava Nazırı 

M. Dönen ecnebi hava ve deniz a • 
taıeleri ıerefine bir öile ziyafeti 
venniıtir. 

Siyasilerin seyahatleri 
Diplomatlar köşe kapmaca oynu-

yor: 
Bartu, Varşovada ... 
Titilleako, Pariıtc ... 
Yevtiç, Ankaradaydr ... 

' Derken, şimdi de Mu1anof1 Roma-
da ve ltalyan hariciyesi Suviç Lond
rada ... 

Dikkat ederseniz, Fransaya mey
yal siyasilerin canla bagla çahşmalan 
karıısında, Italya kutbu da boş durma
mak için çabalryor. Mu anofun seya
hati; doğrudan doğruya bunu ifade 
eder. 

Londraya giden Suviç ise, "Al
manya ile Fransayı silihlilzlanma me
selesi etrafında uzlaştıralrm 1,. diye In
&iltereye yaklaşmak istiyor. Fakat, In
gillzler, Fransızların verdiği notayı 

tetkikle mcıgul olduklannı aöyliyerek, 
Fransaya karşı irnil olmaJs U.z:cre Ital
ya ile elele verrniş görUnı:nek istemi
yorlar. Onun için, Italyan siyasisinin 
seyahatinden bir netice çıkmıyacağa 
benziyor. Nctekim, bugünkU telgraf
lar, anlaşamadıfttarını bildiriyor, 

Esnaf bankası reza
leti Mecliste 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 

leyhine açtığı davaların miktarı 

580 i bulmu§tur. 
Bnkanın koruma kanunu muci -

hince Hazirana kadar serm:ıyesi· 
ni bir milyon liraya çıkaramadığı 
takdirde tasfiyesi icap ettiği ıçın 

banka idaresi bunun önüne geç • 
mek Uzere mevcut alacaklarını his 
se senedine tepdil etmek suretiyle 
sermayesini tezyit etmeği düıün

mektedir. 
Bu hayalin tahakkuk edebilme· 

si ve yahut batka bir karar verile · 
bil.tı~si için valinin lstanbula av• 
deli bekleniyor . 

Mussırrane devam eden bir ri
vayete göre bankayı binlerce lira 
dolandıran Volf lstanbulda Yeşil 
köyde oturmaktadır. 

idari cepheden tahkikata vaz'ı 
yet etmiş olan mUlkiye müfettişi 

Tevfik Talat Bey dün de bankada 
meuul olmuıtur. Volfun bank:ıya 
verdiği senetlerin hiç birinde ke
fil imzası bulunmaması nazarı 

dikkati celbetmektedir .• 
Tahkikat esnasında Mardik is

min bir Ermeninin bir piyango 
meselesinden dolayı bir aprtıman 
yap:ıcak kadar para kazandıiı 

meydana çıkmıttır. 
Borçluların bir kıımı bankanın 

alacak iddialarına itiraz ederek 
müdür Faik Beyin imzaıını muhte
vi bir takım makbuzlu göstermit· 
lerae de bunlar nazarı itibara alın
mamıftır. 

etnt111mM1m:rlnmnmmn ırtn"*"1ırmmnnmnıımtunmunıımuııtmııınt1111nııı111nı• 

Fransa - Lehistan 
Krakovi, 26 (A.A) - Havaı A· 

jansının sureli mahsuıa~a gönder· 
diği muhabirine beyanatta bulu· 
nan M. Bek bu beyanatının bir ne
zaket eıeri olmadığını söyledikten 
sonra dem ittir ki: 

Lehliler Fransız - Lehistan it· 
tifakını beynelmilel hayatın de· 
vamlı bir unsuru ve yaıayan bir re
alite olarak telakki etmektedirler. 

Bir itilaf !U iki amili cem etme· 
dikçe hiç bir zaman tam manasile 
müe11ir olamaz: Mes'ul hükume· 
tin arzusu ve efkarı umumiyenin 
müzahereti,,. 

M. Bek, Lehistanm M. Bartu'ya 
kartı olan muhabbetini hatırlatmış 
ve Fransız meslek arkadaıile yap· 
tığı görüımelerin ıiyaai hayatının 

en mühim teması olarak kalacağı· 
nı aöylemiıtir. 

Nafıadan çıkarılanlar 
Ankara, 26 (Hususi) - Nafia 

encümeni, Nafia Ve}f:aleti hizme· 
tinden çıkanlara beş sene müddet
le verilmiyecek itler hakkındaki 

layihayı müzakere etmektedir. 

Baytar kongresi 
Ankara, 26 (Huıusi) - Türk 

baytarları cemiyeti umumi kongre
•İ dün belediye salonunda toplan
mıttır. 

Müzakereler neticesinde cemi· 
yet merkezinin Ankarada olmaıı, 
ta.ıra baytarlarının cemiyette ve 
kongrelerde temıilen bulunmaları 
içir. nizamnamede bazı deiitiklik· 
ler yapılmıttır. Ayni zamanda ce· 
miyet mecmuaıtnın muntazaman 
ne§rİni temin etmek üzere dört ki· 
şilik bir heyet ıeçilmi9tir. 

ispanya kabinesi istifa etti 
Madrit, 25 (A.A.) - Kabine 

istifa etmi§tir. Sebebi Reisicüm • 
hur M. Zamoraunun ahiren tanzim 
edilmiş olan affı umumi kanunu 
ve bazı itirazlı kayitlerle imzala· 
mış olduğu ve bu itirazlı kayitleri 
neıredeceğini bildirmeeidir. 

28 Hisan 1924 ~ 

Şehreminlilerin 
şirkete dersi 

(Baş tarafı 1 nci sayıfad•) 
ber aldık. Mesele ıudur: 

Şehremini ve civarında otur•ıı' 
lar senelerden beri Çapada J<ı• 
Muallim Mektebi karşısındaki g~ 
'niş arsaya bir tramvay durak yefl 
yapılmasını istemektedirler. 

Bunun da sebebi bu hatta ıef' 
rek araba i§lemesi yilzünden JtleJc• 
teplere gidecek çocukların dakik~' 
larca yağmur altında beklemeler•' 
nin önüne geçmektir. AksaraydJJI 

b •• sonra Topkapıya kadar olan aa 
da tek bir kapalı durak yeri 1°~' 
tur. Çapada iki kız mektebi, h111' 
van hastanesi dört bet ilk mekteP 
hastane olmasına rağmen f irk et b~ 

•• raya ufak olsun yağmurdan, ç ~ 
mutdan, soğuktan korunacak b 
sığınak yapmamı§tır. Şirkete rll~ 
teaddit defalar milracaat edilf111~ 
mazbatalar yapılmı§, beledi1ef' 
heyet yollanmı§, bir netice çıkJ111 ' 
rnıştır. Bundan bir müddet e11ff 
Şehremini halkı bir toplantı eırı' 
aında bir heyet seçerek gene bele' 
.diyeye göndermişlerdir. Beledi! 
de şirketler komiseri Muzafft 
Bey işi hüsnü suretle neticelerıd 
receğini vadetmiş, bir kaç ,uo 
sonra: 

- Efendim, şirket mukaveJef> 
ıı· orada durak yeri yapılmasına ııı 

sait değildir. cevabını vermİfıir· 
Bunun üzerine halk çocuklarıııt1' 
sıhhatini korumak için kendiler 
Çapada bir durak yeri yapJ1111' 
karar vermişlerdir. Verilen karlltf 
göre bekleme yeri dört direk Liıt' 
rine teneke kaplamak suretile Y~· 

·ııı 
pılacakhr. Tenekeleri Şehrel1l1 

T opkapı civarındaki bakkallar v( 

ıroochlo.4'i •• D;.,. .. ı • .,..o - ..... L.ı-.- Y'( 
zır olduktan sonra eli kazma, \. 
kiç tutan halk bir Cuma günü b6o 
leme yerini in§a edeceklerdir. , 
esnada zurnalar, davullar çalıj 
cak, hatta bir de resmi kütat ıı 
ku ıöylenecektir. 

Halkın bu kararı vermesi~0'ıı 
bir kaç gün sonra Nafia Vekil~~ 
~eyin tramvay meseleleri üzerıfl ( 
cıddi teşebüslerinden haberdar 
1 • . ıı~' unınuş ve vazıyetın tavazz er 

~a kadar tenekeden beldem~ : ~ 
ınfası geri kalmıttır. Şehremırı• 
. h 1 . ti11 

cıvarı a kı yeni kararlara 111 

halindedir. 

Ada pazarında 
bir hadise 

Adapazarı, 25 (A.A.) - Jıt' 
lal mahallesinden Mustafa oi 

. h"'k~ tı1tJ' Hüaeyın u uınette evlenme ( 

Yeneıini yaptırırken kendisinİll t ·~ 
Ii olduğu ihbar edilme1i üıet1 ;'* 
evinde aratlırmalar yapı11"1f 

ht•ıbodrumda talaı ve kan p1 d~ 
üıtünde yatan yarı ölü bir iı' 
bulunmu9tur. ·~ 

K d H .. . . k f'' a ın, uıeyının ar11ı ~ 

olduğunu, altı aydanberi flil'~ıd 
nin itkenceıiyle ölüme ıevJıed• / 
i . · 'k' .. k" · bit' ını, ı ı gun evvel va ıtaız 

cuk doğurduğunu söylemittir· 
doı 

Kocasının bahçede göı1' ~~ 
cenin meydana çıkarılmııtıt· 

ıeyin ölen metresi AyteYİ 1',.~f 
Faize öldü deye mahalle iltı1iJ 1'1 

heriyle nüfusa hal>er vererel' 
rısının nüfuı ·kaydini kapatııt'f tt~ 

it, 
bu suretle yeniden baıka b tt'« 
dınla evlenmeye teıebbüa et ~ 
tir. Meseleye müddiumu111ili1' 
ziyet etmittir. 



=q ae ftl•an 1834 

11~- ...... 
---- ~!': 
~h tinıendifer, vah 

HABER - A~am Po•t••• 

••nıendiferl ah yol .. 
Ma·T· 

ı 1 Up olduğumuz muharebe· 
erden b' . 

ırınde, bat kumandanı· 
~~z, hatıratını netretnılttl. Be, yüz 
t~ ~nıetre uzakat bul~n~~ cepheye 

p •rı naııl naklettığını anlatı· 
Yor, 

Boğazlar komisyonu 933 senesine 
ait raporunu bastırmıştır 

k Arabaları yola çıkarmıtlar .. fa .. 
at, on bet gUn mukavemetten 

•onra b 1 k . . . ' d ozu an as erımız, rıc at e· 
.erek, topları, sevkeyledikleri ye
ruı on kilometre öteıinde bulmuf. 
. Bıt kumandan acıklı hiklyesi

llı: 

Rapora göre, Karadenizde en kuvvetli donanma Sovyet 
· hükiimetinindir, boğazlardan en fazla Yunan 

gemileri geçmektedir 

f - Ah timendifer, vah timendi
er t d' b' .. 

Bojazlar komiıyonu 933 aen .. 1 fazlalriı görülmüt ve bu para ihti- ı denizde Keremp burnuna, sesi iki 
sine ait faal.iye~in~ bir rapor halin· yat olarak bankaya verilmittir. mil uzaktan itldilebilecek bir sis 
de tab'ettırmı9tır. R:ıpor 116 1 1934 bUtçeıi de 8267 lira üze· dildiliü konulmak üzeredir. j''• • ıye ıtırıyor. 

._ •nıet Paıanın azmiyle, memle
llet b' 
I>·· •.~ çok demiryolları kaz~n~ı. 
t llnku gazetelerde de, Eliaız ... 
'•)'onunun 30 Aiuıtoıta açılacaiı 
~~ılıyordu. Pek yakında, memle· 
betin dört hududu biri birine demir 
'ilarla birlettirilecek. 
Artık, "ah şimendifer, vah ti· 

~tndifer !.,, diye hayıflanmıyaca • 
••ı .. 

ıayıfadır ve üç kısma ayrılmı§br . rinden tanzim edilmit ve komiı • 1933 ıeneıinde Bofazlardan 
Birinci kısımda komisyonun 933 yona dahil hükumetler arasında 4180918 ton hacminde 1547 lt:ıl· 
senesi faaliyeti, ikinci kıaımda taksim olunmuıtur. yan gemisi geçmit, bunlardan 
Bojazdan geçecek gemilerin el • 1933 senesi zarfında komisyo • dört yüz dokıanı limanrımızda mu· 
yevm tabi olduğu şerait üçilncU kı· nun alakadar hükllmetlerden al • amele yaptırarak geçmit, dijerleri 
ıımda da bazı cetveller bulunmak· dığı maluamta göre Karadenizde transit olarak ıeçmittir. Ayni 
tadır. en kunetli donanma Sovyet hü • müddet zarfında ıeçen Yunan ıe-

Komisyonun bütçesi 8620 Türk kUnıetine aittir. Bu don~nma· mileri (2.974.506) ton hacminde 

. . . . . . . . 
F' akat, ah, yolıuzluk.. · 

lirasıdır. Masraf ta 8344 lira 40 dan hali faaliyette olanları, bir olup 1600 adettir. Bun1ardan da 
kurut olduğu için 33 ve 34 faizle zırhlı, üç kruvazör, dört torpido, yüz yedisi limanımızda muamele 
beraber 309 lira 93 kurut bütçe yedi denizaltı gemisi, bir mayn ıörmüıtür. 
---·-··""""""'"-'"•'"""'"''"11"'"•""""-•~11mı• tarayan gemi, iki sahil muhafaza -·-·-, 1111•-•••·-ııı--11•11111111 

t._E:sn--.f Bankasındaki yolıuzluk .. 
~ bahıedeceiim sanmayın... O, 
•trı bir faciadır .. 

Halkevinde çocuk 
müs~bakası 

l>oirudan doğruya şosesizliği 
llllttacaıım.. Dün çocuk bayramının üçüncü 

C d'w• günüydü. Bu münasebetle Halke-ene dünkü gazetelerin ver ıgı 
tu ilci haberi beraber okuyalım.. vinde ıürbüz çocuk müıabakuı. 

Af d ·ı yapılmııtır. Süt çocukları arasında t. rika ormanlarında eğı , 
Qlz' b 'k yapılan müsabakada Beyazrtta 
~ 

1
"' ınemleketimizde bir üyiı Eminbey mahallesinde Tabanca 

llıandana ameliyat yapmak üze· 
te bi .. sokağında 14 num:ıralı evde otu· ı. r ay ıeyahat eden operator 
"'· kenıal Bey bakınız, mııceraıını ran Zeki Beyin ojlu Bahaettin u .. 
.._.ti 1 g"'ur birinciligwi, Hüsnü Renan ikin· an atıyor: 

''I<ay:seriden Erzuıııma gide . ciliği ve Ali Cemal de üçüncülüğü 
Cektik, Samsuna geldik. Samsun- kazanmıtlardır. 
~ '.a.~w'laL Tı·au~una, oradan da ' MMffa çp,pu~Jarı caraaında yapı • 
~k. tnobıllc Erzuruma hareket et lan müa:ıbakada da birinciliği Li· 
ıtı·· Buradan Kop dağı civarında leli harikzedegan apartımanların
~ı~:hiş fırtına ve kar tipisi ile kar- da birinci dairede bir numarada 
~~tık.. Otomobil işleyemedi.. oturan Suphi Beyin I(ızı Biraem, 
l'a l'aba getirtildi. Araba da karla- ikinciliği Tonçay Rauf üçüncülüğü 
~d~Plandı. Ahali ve asker yardmı de ikiz olan İnci ve Turğut kazan· 
tıl 1YOrdu. Nihayet güçlükle Erzu· mıılardır. 

tna gelebildik!.,, Bedi Ziver, Türkan. Vasfi, Er· 
d l'>utUnün: Bir villyet merkeziı> can Nihat, Uiur Mirza, Altay 
~en ötekine gidiliyor! Kutup Hıfzırrahman, Gayur. Hilmi, Sel· 
'tfine deg" il.. T 
A ma ahir Niyazi, Hüseyin, Kudsi 

Al Yni ıayıfada diğer bir haber: ve Neı'et birer takdirname kazan• 
to.~'nyadan Afrikaya kadar mo • mıtlardır. 
• ildet1e ıitmeie karar veren 
·~ı S M'I V Oyun çocuklan arasınd:ı da 4ı'L er, engotar, ı i.no, ene: 
'ı ?· f ta ı birinciliJ'i Ni•antatında Güzel l. ıryeste Belrrat, So ya r • ıs J' 

'lll)Je 1 ' f kat bahçe soka"ında 27 numarah'lı • \ı.ı •tanbula gelmişler, a .' a 
....... _, k J ketı kender Bey apartımamnda oturan 11ııı:_~ u yüzünd~n mem .e • .;-de ıeyahate devam imkansız· Muharrem Beyin oğlu Zeki, ikinci· 
-.,tt.. Onun için Mersine kad.ar liği Metin Selami, üçüncülüğü 
) ~la gidecekler, Adana, S~rı • Kemal Feyzi kazanmıtlardır. 
.\j ~•liıt!n, Mııır, Sudan yolıyle 

.;-Ya dalac'lklamııf.. . 
~İt 'ni, bütün bu kıt'alar üzerı~~e 
iti lek Yolıuz memleket var: Tur-

)e,,, 

..... ~ hacaıeti silmek için angarya 
'Uııu ibdaı ederek bütün ha1kı
tj.ı. • Jol Yaptrrmaia çık:ıraak ye· 

qlt! 

Ayte, Yusuf, Yalçın, Hikmet, 
Selçuk ve Cami Mirza da birer tak 
dirnamc almıılardır. Süt çocuk .. 
larından birinci, ikinci ve üçüncü· 
lara bir kolye, mama çocuklarına 
birer oyuncak ve oyun çocukhrına 
da bir kalem verilmittir. 

gemisi, yirmi Uç sahil muh1f aza 
motörü, d6rt mayn harp gemiıi ve 
bir mektep gemisinden ibarettir. 

Bunlardan maada bir torpido, 
bir denizaltı gemisi, bir mayn tar~ 
yıcı gemi, ayrıca bir zırhlı, bir kru· 
vaziSr, altı torpido ve dört deniz 
altr gemisi tamirde olup Sovyet· 
lerin Karadeniz donanmasına da· 
bildir. 

Bu donanma emrinde ayrıca da 
otuz iki deniz tayyaresi vardır. 

Raporda tahlisiye ve kıllvuzluk 
hakkında da izahat veriliyor. 

Boğazın Rumeli ve Anadolu sa• 
hillerinde kullanılmak üzere 16 
projektör satın alınmıttır. Kara· 

1ii~9iJ"J'
0

Tlf 
Duvar yıklldı 

Beyoilunda S.lrkpazarında De· 
deodalar çıkmazında Kondopulo 
Efendinin sahibi bulunduiu üç 
katlı ev tamir edilirken duvarın 
biri yıkılmıı ve ameleden Platon 
kalf:ı ağırca yaralanmııtır. 

Kayık ~ahyordu 
Balat Muslihiddin mahallesinde 

oturan Şerif kaptanın iskeledeki 
ka1.1jın1 çalıp kaçan Kamil yaka • 
lanmıttır. 

Bı~akh adam 

Sabıkalılardan Gslatalı Zeki ü· 

zerinde gezdirdiği bıçak ve ta • 
banca ile Nizamiye caddesinde 
oturan Ohanea Efendiyi ölümle 
tehdit ettiği için yakalanarak ad· 
liyeye verilmi,tir. 

Barakada yangın 
Fatihte H aaanhalife mahallesin 

Belediye ile Periye 
bankası arasında 

Periye bankasınd:uı 1911 ıe~e
sinde bir milyon yüz bin altın iı· 
tikraz etmit olan belediye iki 
bankanın mümeaailleri araıında 
bir müddettenberi Ankarada cere· 
yan etmekte olan müzakereler iyi 
netice ile bitmiıtir. 

Ankarada bulunan vali ve bele· 
diye reiıi Muhiddin Bey ile bele-

. diye iktısat ve hukuk itleri mü
dürleri mümeuiller ile görüşüp 

Saracojlu Şükrü Beyin hazırladığı 
itillfname eaaılan üzerinde yeni· 
den bir itil&fname hazırlamıılar 
ve iki taraf imzalarını koymutlar
dır. ltillfname eylulde Maliye 
Vekaletince tasdik edilecek ve 
borcun tayin olunacak taksitler ü

zeri:ıden ödenmesine batlanacak· 
trr. 

Maslak kazası 
Bundan bir müddet evvel Mas • 

lakta üç kitinin ölümiyle netice· 
lenen Maalak kazası muhakemesi
ne dün batlanmııtrr 

Dünkü m...ııakemede otobüı fO· 

förü Hakkı ve otomobili idare e· 
den Taraıano Efendiler ile vak'a 
eınaıında otomobilde bulunan 
Matmazel Anna ve otobüste bulu· 
n~n· bazı Macar phitler ve otobüı 
müıterilerinclen bir kaç hanım 

dinlenilmittir. 
Şoförler kabahati biribirlerin.e 

yüklemitlerdir. Şahitler de bu 
çarpıtma hidiıeıinde her iki §Ofö
rün de ıuçlu olduklarını ima e· 
der ifadatta bulunmutlardır. , 

Fırka balosu 
Cümhuriyet H. Fırkası latan· 

Neşriyat sahamızı 
geniıletelim! 

Vali Nureddin Beyin, dün, kartı· 
ki ıütunda Hamide dair bir yazı· 
11 çıktı. Büyük tair, dahi; Etber, 
Makber müellifi Hamide; 83 ya • 
tındaki muhterem, mükemmel ve 
yüksek rütbelerde gördüiümüz 
Hamide dair uzunca bir hatıra ya· 
zıaı .. Şimdi Vala Nureddin Bey, 
bu yazısındaki intib:ıların hakiki· 
yetine dayanarak, bundan gene 
bir elli sene sonra, (o yıllara ka
dar idrak edeceğini uınarnn) Hi· 
mit hakkında heyecanlı, yerinde 
ve en doiru ıahıi izahatı verebile· 
cek zattır. 

Bundan ne çıkar diyeceksiniz? 
Yirminci asrın ilk )'.arılarında ya· 
ıamıt insanlar, o devrin müstesna 
tahsiyetleriyle olan kuti veya te· 
sadüfi münasebetlerini, ömürleri 
oldukça diğer yarılarında, nde
ce böbürlenmek için istimal et· 
mezler .. Bu mazhariyet, ayni za· 
manda o devrin huıusiyetlerine, 

o devrin adamlarının ayırıcı va· 
sıflarına, tahsi mümtaziyetlerine 
dair en lüzumlu ve değeri olabile
cek yardımcı malfimatı ele geçir· 
me fırsatıdır. 

Netriyat sahamızda hatıra; (bir 
• üçüncü adamın hatıraaı) denen 

teYe çok nadir tesadüf olunur. Mü· 
him tahsiyetlerle gerek bizzat te
masların, gerek bilvaırta •...ık 
kabilinden ilintiler temin ebD• 

. 1 d w batka'r amatör· nın can ı, ogru, ıe • . 
ı . kt Bir •etİtlD•f ınaanın 
erı yo ur. , .. 

1 
d 

cemiyet içinde Y•Tlhf, ıumu e • 
receıi çok defa pek ciddi ve hat· 
ti. ku:U denecek k~dar ruhsuz bir 
çahıma nevinde kalmıt ve §&hsi• 
yet, ancak o malum zaviyeden 
belli edilmittir. 

Bir büyük adam ıöıterebilir 
miıiniz ki, hayattayken veya üfu· 
lünden sonra, kendiıine dair teza· 
hüri gayretlere geçildiii z:ıman, 
onu tanıyan, ona ait :ınekdotlar 
itiden, onunla ya§ıyan fertl~rin 
bütün meıhudatı, hatıraları, ına• 
nrlabilir kulak dolgunlukları mu • 
ayyen bir usul d :ıh ilinde teıbit e· 
dilsin. Ondan külliyat çıkarıl· 
sın. Onun kıymeti daha yüceltil· 
ıin . Müteaddit cephelerden 
_ kısaca: - aynen hayatı tekrar· 
}anıyor ve ya9anıyormuı gibi ye • 
ni ve sürekli bir mazhariyete 
m:ıledilıin .. 

Neıriyat sahamızın aeniıletil
meıi için, -böyle hakiki bir mahi· 
yeti de olabilecek - kalem ve tet
kik faaliyetlerinin arttırılması, da· 
ğrtrlmaaı lazımdır. Kollekaiyonc~
lar, -bir cinnete varmamak şartı 
le- çağ:ılmalıdır .. Bir devirde ya• 
§amıt muayyen büyüklerin, kula· 
ve kudreti olan muhiti de ayni 
tecessüsü görmeli ve bundan mü • 
tenevvi hakikatler . belirebilmeli • 
dir. Bu hem, bir meslek olabilir. 

Hikmet MUnlr 
'-.._ (Vl·"O) 

Bundan maada Halkevinde te
fekkül eden bir heyet dün Darüla
cezeye ıiderek oradaki yavrulara 
bazı hediye1er dağıtmıttır. 

de Yusuf barakasından yanıın 
çıkmıf ise de etraftan yeti9ilerek 
söndürülmü§tÜT. 

Vagonlarda 
bul vilayet baloıu bu aktanı Fırka -=-====::=~~=~:=====~ 
binasında verilecektir. Balo hazır· Celal Bey geliyor ~~~~~~~ - ~ 

1 Genç hekimler 
tı.ı1 ?. f.alctilteıinde bu sene ıtajla· 
Cltlaı ::~:f olan ıenç hekim.ler 
\i.,. ·~tnıde hocaları ıerefıne 

"'ed V çayı vermitlerdir. 

Flistine gitti 
Bir kaç ıündenberi tehrimizde 

de bulunan İsviçre baytar müdürü 
M. Pavoelli dün Filistine gitmittir. 

Damızlık boğalar 
Bulıaristandan aatın :ılınan 30 

damızlık boğanın köylere dağıtıl· 
maaına batlanmııtır. 

Yerine iade 

~ •purlar çarpıştı 
~d1.,.•denizden . ız•len İtalyan 
tl'-a ~ rr()nıete va,uru ile Yu· 
it....._ ıralı Ka101 vapuru dün 
ı,,.dıt ~lbe önlerinde çarpıflDlf • ... ,~a.o. vapurunun en brafı 
~•tt 1l'etll 1111'ett h w a• Jeten ıal çektiril«uit olan Kemer-
' ır. 8 e asara uır . . " d" .. M h 
't~ U vapur n_b • ... 1 · de 1

• bur~az nahıyesı mu uru e met , ot ~ eı. on erın d·ı · . 
Urırıuıtur. Ali vazifesine iade e 1 mıttır. 

Şark timendiferleri vagonla • 
rından kömür çalmakta olan ha· 
mal H :ıaan cürmü meıhut halinde 
yakalanmıttır. 

Terbiyeci müşivir 
Bir müdettenberi İzmir mınta• 

k11ında tetkikatta bulunan Maa • 
rif Vekaleti terbiye müpviri Miı 
Parker dün iz.mirden ıehrimize 
ıelmittir. 

hklanna dünden itibaren baılan· 
mı9tr. Baloya fırka azaları davet 
edilmitlerdir. 

Gümrükten maafiyet 
Seyyah ve yolcu beraberinde ıe· 

tirilen kayak ve paten ıibi ıpor a• 
letlerinin ıümrük .-minden istis· 
nası huıusunda yeni bir karar ve· 
rilmittir. 

lktııat vekili Celil Beyin yarın 

ıehrimize gelmesi beklenmekte • 
dir. Celil bey pazar günü it 
Bankasının Galata tubeıini me • 
raıimle' açacaktır. 

Bir tayin 
Mülkiye mektebi mezwılann • 

dan Edip Bey lıtan~ul viliyetl 
maiyet memurluğuna tayin edil • Belediye heyeti 

On ıün evel Ankaraya ıitmiı tir. 
olan belediye iktııat müdürü Yangın söndürüldü 

Ferit Bey Atım Süreyya Bey ile hukuk itleri Kernerburıazın Petnebar köyü 
Varıova büyük elçimiz Ferit müdürü Muhliı Bey dün aabahki civarındaki fundalıklardan çıkan 

Bey yarın Ankaraya ıidecektir • t trenle Ankaradan tehrimize ıel· l yanıın söndürülmüıtjr • 
mitlerdir. 
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(~H~Aa_R_·ı_"~l~~~~!~~~~~~-J~kramii~baka~ g h-i~lyelerl OmrıS En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

0 
; _ dereceklerin yazılan; burada neıredi· 

lecektir. Yalnız bu fıkralarm uzun ol· 
maması. seçme olmaaı ve okunaklı 
yazılmuı Iamndır. 

Dünkü kısmlar,ın hUlasası Düımandan boplan harp mey-
Kurak arazide kalan Iskitlerin ece- 1 danmda, muzaffer lakitler vardı. 

si Tomns, oğlunu, Cenuptaki insanlar T omns bir türlü oğlunun acısını 
üzerine akma yolluyor. Zafer haberi- unutamıyordu. Keyhüsrev'in kafa· 
ni bekleQt&i sırada, bir süvari, felaket sının kesildiğini gördüğü halde içi 
haberi getiriyor. k 

anmamıttı. 

Atlı, Tomns'm önünde diz çök· 
tü. Kısık bir sesle, soluk soluğa 
ancak ıunlan inliyebildi: 

- Ordumuz yenildi. Baykal e· 
sir oldu. Keyhüsrev onun batını 
kesti. Bunu gözümle gördüm. 

Ayağının dibindeki kafayaı ha
la kinle parhyan bakıtlar atıyor· 
du. Birdenbire karıısındakilerden 
birine bağırdı: 

- Bana bir küp getiriniz! 

Getirdiler. 

44 - Kandan korkma-
yan adam 

Oturmut kürsüsüne vazediyorken 
imam 

Dedi ki birdenbire karısından 

korkmıyan 

Varsa görelim lutfen bir an gözü· 
me baksın 

Hiç kimseye söylemem o zat buna 
inansın Olduğu yerde sallandı. Elleri· 

ni göğsüne götürdü. Yırtındı. San 
ki havasız kalmı§b. Ağzından kan 
boıandı, düttü ve öldü. 

- Esirlerin kafalarmı kesiniz Herkes secdeye vardı ba.kmamak 
ve hunu kanla doldurunuz! 

Gülmiyen yiğitlerin analan, 
kardetleri ve babaları, ağladılar, 

hıçkırdılar ve Türk ülkesi o gece 
ölümle kucak kucağa yattı. 

- Keyhüsrev ileri geliyonnuf. 
Bizi aaracak, lhepimizi kılıçtan ge 

çirecek! 
Diye bir haber duyuldu. Hele 

bu, ortalığı allak bullak etti. Ko
casından sonra oğlunun da ölü· 
münü gören T omrıs'm çadırını 

Dediğini yaptılar. 

Eğildi. Keyhüsrev'in kesik ha· 
ıını saçlanndan yakaladı. Ağzına 
kadar kanla dolu olan küpün içi.: 
ne soktu: 

- Şimdiye kadar kan içmekten 
doymadın! Al, İgtediğin kadar iç! 
İç ve doy! 

Diye haykırdı. 

Yazan: Kadir Can 

-S o N-
sardılar ve haykırdılar: !=============== 

Hayret! - Bizi sen sürükledin. Koca· 
)arımızı, evlatlarımızı, babalan· 
mızı ıen öldürdün. Ülkemizde kaı 
lırdık, Gök Tanrı ne buyurursa o Fransız meb'usan mecli-
olurdu ! • sinin etrafı dikenli 

Bu sözler Tomns'ı kamçıla· //ı h ~ 
mııtı. Yataran gözlerini sildi. Ça- le e mu a,aza ediligorJ 
dınndan çıkb. Atma bindi: Pariste çıkan "Matin,, gazete· 

- Bunu da Gök Tanrı bulu-
sinden: 

"Cuma sabahı çıkan nüshamız 
da, 6 Şubat kıyam hareketlerinin 
tekerrürü halinde meb'usların da-

yordu. Ben ıhepinizden daha çoğu· 
nu kaybettim. Onlan hiç bir ıey 
kazandıramaz. Fakat öcümüzü al· 
mazıak 0 zaman hangi yüzle kara ha müessir bir surette müdafaası· 
toprak üzerinde dolaıacağız. Ben nı temin için meclisi meb'usan za· 
oilumun öcünü almaia gidiyo- bıta amiri M. Barthe'm hotuna 
ram. Han 6lür,.Wl&t &tür, \Mpi- gitınemif. 

miz ölürüz, fakat soyumuz ve ~e- Bu muhterem zat bu haberi 
refimiz ölmez. Yiğitler, arkamdan 

1 • ' ge sın •• 
Diye bağırdı ve dörtnal sürdü. 
Eli silah tutan, altına bir at uy· 

duran herkes (Ece) nin arkasın • 
dan kanatlandı. 

Karabağdan geçildi. lrana gi -
rildi. Bir sabah Keyhüsrev'in muh 
teıenı, büyük ve baştan hafa zırh
la kuıaınmıı ordusu ile karıılaıtı· 
lar. Harp ba§ladr. lskitler ölesiye 
dövütüyorlardı. Ancak onda biri 
kadar olduk1an halde yılmıyor • 
lar, birer yıldırım gibi aaldmYor· 
lardı. 

Fakat taı ne kadar sert olursa 
olsun, yalçın bir kayaya çarparsa 

ne olur? 

lıkitler bozulmak üzere idi. 

Keyhüsrev çadınnda şatranç 
oynuyordu. Kendine o kadar e· 

mindi. 

Fakat bilmem nasıl oldu; bir· 
denbire ortalık karııtı. Beyaz bir 
lakit süvarisi etrafındaki bin ka· 
dar atlı ile lranlılann aaflarmı ya
rıp, geç.mit, Keyhüsrevin çadırına 
doğru gidiyordu. 

kat' iyyetle tekzip etmek lüzu· 
munu hissetmiı ki, bu da: kendisi· 
nin, idaresi uhdesine bll'akılmıt 
olan müstahkem binada olan bi· 
tenlerden haberi olmadığını ispat 
ediyor. Bütün Parisliler, eğer akıl 
larma bina etrafındaki parmaklık 
ları yoklamak geliyorsa ellerinin 
dikenli teller tarafından nasıl yır· 
tılacağını bizzat görebilirler. 

Acaba M. Barthe cahil midir? 
Geçen Per§embe günü 6 Şubat ha 
diselerini tahkika memur komia· 
yon tarafından isticvap olunur
ken, reisin "Malin,, in makalesi 
hakkında sorduğu suale böyle bir 
cevap vermemİ§tİ. 

Tekzip edilmek tehlikesine ma 

ruz arkadaşlarımız huzurunda 
söz söylerken M. Barthe, bilakis 
meclisi meb'usan zabıta amirli-

için hocaya 

Vaız - Kandan ikorkan varsa 
kalksın ayağa 

Cemaat fırlamıştı. yaydan çıkan 

ok gibi 
Yalnız. bir zat kalmıştı. eli yüzü 

bereli 
Cami halkı hayretle bakarlarken 

adama 
Biri dedi "bekardır,, , öbürüsü bu· 

dala 

Biri dedi pehlivan evet pehlivan 
Hasan 

Kandan korkar mı hiç böyle bazu 
taııyan 

Vaız - Batka yok mudur kadın· 
dan çekinmiyen? 

Allah kadın ıerrinden Allah şey· 
tan terrinden •• 

V aızın titrek sesle kesti İözünü 
Hasan: 

"Kadından bahsedince dizimde 
kalmadı can 

Beni dışarı atın etmiyen kalbim 
şikest 

Beytullahta kalamam çünkü bo
zuldu abdest .•. ,, 

Ankara: Koyun pazarında 

Mustafa 

Birtarla uğruna iki 
adam yaralandı 

Konya, (Hususi) - Obruk nahiye
sine bağlı Golca yaylaaında hacı Mah
mut oğlu Yusuf Beyin develeri Ekse 
kuyu yaylasından Ismail ağanrn tarla· 
sına girerek ekinine zarar vermesinden 
muğber olan oğullan Yunus ve Nafiz 
develeri tutarak ağıllarma saklamıı· 
)ardır. Develerinin saklandığını haber 
alan Yusuf Bey develerini götürmek ü
zere ağda gitmiı, Yunusla Nazif deve
leri vermediklerinden' aralannda müna 
zaa baılamııtır. Yunus kardeıiyle, 

Yusuf Beyi tqa tutmu§lardır.O da ta
bacasmı çelmıiı, Nazifi karnından ya
rahyarak kaçmıya baılamııbr. 

Yunus kardeıi Nazifin elindeki PJ· 
rabellom tabancasını alarak Yusuf Se
arasmda baılıyan tabanca düellosu ne· 
ticesinde Yunus göğsünden, Yusuf Bey 
de baıındım yaralanmak suretiyle öl
müşlerdir. 
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Silivri çiftçisi müşkül bir 
vaziyette bulunuyor 

Yağmurun yağmamış olması, köylü
nün yaz mahsulünü alamamasını 

• 
mucıp 

Silivri, 20 (Hususi) - Silivri ve 
havalisine iki aydanberi bir damla yai· 
mur yağmanuıtır. Mezruat çok müte· 
esairdir. Erbabının söylediğine bakı· 

lırıa daha onbeı, yirmi gün yağmur 

yağmıyacak olursa bu ıene buğday ve 
diğer mahsulabn geçen seneye naza
ran çok noksan olacağı söylenmekte· 
dir. Köylü kuraklıktan m111r ve sair 
yaz mahıulitı ekemiyor. Kazanuzın 
bazı köyleri panc.ar ekmekteydi, bun
lar da kuraklıktan halen ekilmemiıtir. 
Halbuki zamanı çoktan gelmiıtir. 

Kazamız cenubi Trakyanın zirai 
sahasının hemen hemen ilk aafm-

oldu 
dadır. Mıntak•mızda bu sene külli• 
yetli miktarda bezelye ekilmiıtir. Ri· 
vayete göre bu mahsulü Avrupa çek· 
miyonnuı. Çok olduğu için tabii bu• 
nun memleketimizde sarfı mümkün ol· 
madığından köylülerin ümidi kmlınıt• 
tır. Ben de (Haber) gazetesinin köy• 
lünün derdini yakından gören bir ga· 

zete olduğunu bildiğim için bu mab• 
ıulün A vrupaya sevki için ıimdidell 

teıebbüaatta bulunulmak üzere icap e

den makamatm nazan dikkatini cel• 
betmenizi bütün köylüler namına rica 
ederim. 

lzmirde tütün fideleri 
muayene ediliyor 

Şimdiye kadar kontrol edilen fidele
rin kısmı azamı sağlam ve hastalıksıı 

bulunmuştur 
lzmir, 21 (Hususi) - Kazalarda 

tütün fideliklerinde tatbik edilmekte o
lan kontrol muamelesi ehemmiyetle 
devam etmektedir. 

Burnuva, Kemalpa§8, Menemen, 
Torbalı, Urla, Çeıme, Seferihisar, Tire 
:ve Bayındır mmtakalarindaki tütün 
fidelik\erind~ ıinıdilik hiç 1 bir hastalık 
görülmemiıtir. Kemalpa§8 kaza11nın 
Ulucak, Halilbeyli, Gerdeme köyle
rinde 88 tütüncüye ait tütün yasbklan 
kontrol edilmiıtir. 

Bergamada da tütün yasbklan kon
trol edilmiı olup, yalnız bir yastıktn 
kök çürüklüğü görülmüttür. Bu kök 
çürüklüğünün bulunduğu yanm met· 
re murabbaı saha dahilindeki fideler 
söktürülerek yaktınlmııtır. BüyÜyÜt 
iyidir. Fidanlar bir kaç güne kadar fi· 
delikten tarlaya naklolunacaktır. 

Bayındınn üç bin bet yüz fide yas
tığı kontrol edilmiıtir. Baymdıida va• 
zayiet çok iyidir. Ziraat memurluğu• 
nun aldığı tertibat aay~inde fidelikler 
daimi bir kontrol altındadır. 

Seferihisarda 840 ve Menemend• 
3246 fide yutıiı kontrol edilmiı, fidall 
lıklann etrafı temiz tutulmak sureuıe 
takyidat alrnmııbr. 

Şimdiye kadar lzmir bonaaında 
43.076.605 kilo üzüm aablımıtır. GeçeO 
hafta Izmir limanrndan muhtelif ecnr 
bi memleketlere 48.826.230 kilo üzüaıt 
ihracati yapılmııtır. 

Geçen hafta incir aatııı 19.629.790 
kiloya baliğ olmuıtur. ihracatla borta 
ıabtlan arasındaki fark, Aydın incit 
müstahsilleri kooperatifinin yapbğı ıa• 
tıılardan ileri gelmektedir. 

Yarımca kirazlarının diyarında 
Hereke, 20 (Hususi) - Kocaeli

nin Marmara ile kucaklaıan yeıil bir 
köyü vardır ki burada güzelliklerini 
esirgemiyen tabiat nimetlerini de ver· 
mekte hiç hasis davranınamııtır. Ya· 
kmda bu ı:üzel köyün Yani Herell'enin 
meıhur yanmca kirazlan bahann ilk 

lezzetini tattıracakbr. Herekelilerin 
en büyük zevklerinden biri, aktamlan 
kiraz bahçelerine akın akın gidip kiraz 
tophyarak hoı bir gezinti yapmaktır. 

bir makine getirterek bütün Avrupa)'t 
almak mümkün olmuıtur. 

fafrika kooperatifinin memurların• 
ve iıçilerine ucuz yemek veren çok tr 
miz bir lokantası v•dır. Burada otu• 

ranlar her türlü ibtiyaçlannı edinınel' 
için ıehir ve kasabalara gitmek liizU" 
munu hi11etmezler. Çünkü ffabrİaı-

kumaılanndan biçimli kostümler y•• 

pan terzisi, asri berberi, ıık kundu ... 
salonu ve her türlü esnafı vardır. 

Hereke fabrika misafirhaneıiııİ" 
koförünü ve temizliğini burada zilı" 
retmezsem büyük bir kadir bilmenıei' 
olur. Son ziyaretlınde bir gece kaldı• 

Bu beyaz atlı, Tomns'ın ta ken· 

disi idi. 

Bir kaç dakika sonra Keyhüs
rev telaşla yerinden kalkıyor, dı· 
§arı f ırhyor ve kaçmak istiyordu. 
Fakat nereye? 

ğinin uzun zamandanberi meclisi 
meb'usanın müdafaası için müda· 
faa tertibatı yapmağa karar ver· 
diğini beyan etmit, dütündüğü ted 
birleri saymııtır ki, bunlar arasın· 
da kör edici ıtıklar kullanılmasını 
dütünecek kadar ileri varılmakta· 
dır. 

1 

SARAY: Hortlıyan mumya :İ 

SUMER: Ankara Türkiyenin kal-Hl 
b"d" = !!!!!!!!!!!!!!!! ı ır. :: 1 TURK: Ankara Türkiyenin kal-;i 

Anadolu köylerinin çoğuna nasip 
olmıyan bir nimet te Herekenin elek
triğidir. Memleketin ıayanı iftihar 
müe11eselerinden bir olan fabrika iktı
saden yükselttiği bu köyü geceleri de 
nurlandınnaktadır. Gerek Hereke, ge
rek civar köyler ahalisi bir çok kasaba 
ve hatta vilayetlerimizin halkına nasip 
olmıyan medeni bir nimete iriımi§ler· 
dir. Haftada iki defa programı deği. 
ıen güzel bir sinema köylümüzün hem 
nezih bir eğ:ence bulmasrna, hem de 
medeni bir terbiye almasına hizmet t:t

mektedir. 

ğnn misafirhaneyi bir çok Iatanbul "' 
tellerinden daha temiz ve rahat bol• 
dum. Bilhassa ziyaretçilere her tiirli 
kolaylığı gösteren ve çok nazikio' 
muamele eden misafirhane medlı.ıtd 
Fidan Hanıma da teıekkür etmeği bO~ 
bilirim. 

Bir lskit kılıcı havada bütün 
bir halka yaptı, güneıin parlak 
ıııklerma kar§ı bir timıek gibi 
çaktı ve yere indi. Bir kafa ile bir 
çift omuzu11 arasında hızla geçti; 
bir vüc-.ıt, olduğu yerde sallandı, 
kapaklandı; kesik bir kafa yere 
pvarlanch. 

Bu, Keyhüsrevin. kafası idi. 
Jran ordı;ıunda panik başladı. 

• 

Sora•Oraz n
1 
AsRı: çın geceleri bidir.q 

J : ŞIK: Kız mısm, erkek mi? 

,. . 1 ŞARK: Çingene km. 
HABER ın Hazıran başında ıALKAZAR Vah · 

l 
: şı orman esrarı 

yapacağı tenezzühün: HiLAL: Çin geceleri 

1 - Ne tarafa yapılmasını is· ! ALEMDAR: Altın w arayan kızlar ··ı 
tiyorsunuz? 1 YILDIZ: Güneş dogarken 

2 _ Beraberinizde kaç kişi ge· MiLLi: Bir gönülde iki sevda 
HALE: (Usküdar) Milyon aveı-

tireceksiniz? lan. 
15 Mayısa kadar cevapla H KEMAL BEY: Volga, \Tolga. 

_h :: FERAH: Volga kızı 
rınızı HABER tenezzu H TAN: (Şişlide) saygon isyanı 
memurluiuna eönderiniz 1. ..... -............ ====:::: ... :::::::~ 

Akıamlan fabrikadan ve tarladan 
dönen iıçiler lzmit körfezinin güzel 

manzaralarına karıı (Çınar dibi) ga· 
zinosunda oturur ve radyoyu dinliye
rek ruhlarını da dinlendirirler. 

Evvelce gazino radyosu yalnız h

tanbulu alıyordu. Şimdi mükemmel 

W1atın .. ,,.. ..... ıuunım•mnı111t11 ..... a • _ .... ..,..,../ 

Özür dileriz 
Mühim bir manianın zuhuJ'l.lıı' 

binaen İngilizce dersimiz bu,aı' •• konulamamııtır. OkuyucularıJl!I • 
dan tekerrür etmemesini teıııe.,ısJ 
eylediğimiz bu noksandan dol•f' 
özür diler ve dersi evvelki gibi r•• 
~artesi gününden itibaren ,utıı• 
nunda bulacaklarını bildiririz. 

-



l.izun kirpikli gözler 

l'll::- UZUn kirpikli gözlerinize ba-ı - Bırakınız da öpeyim .• 
-,,orunı. 

...... . . . . . . . . 
Kaynana derdi 

lı.....Jld .ıa1aap yolda hem sicliyor, hem 
~Jorlardı. Birisi daha yeni ev
~ ~n bir aile içine içıüveysi 
" lıiJe llrnütti. Aradan daha bir Mf
ıı_.: ~ halde kaynanasrnın 
lı.a. leJdeia filciyetçi olduiunu yana ya 

lldabyor ve: 
~ele, diyordu; kaynanam müte
~ J:;; '-t airuından fikiyet ediyor. 

..,. alcıl öint, ne yapayqn ki. biç .,...,,.,.._ __ 
~ ,.....-fililyetinin arkası kesilsin. 
~aiildü: 

- . . . . . . . . . 
Kadın niçin ftltlel 

gar atıldı 
Daha mektebe yeni baılıyan bir 

çocuk, mektepte Allah tarafından b· 
dının erkekten sonra yaratıldıfmı öi· 
renmiıti. Eve döndüiü zaman ilk iti, 
bunu babasına sormak oldu: 

- Baba, dedi. Neden Allah kadı· 
nı herkesten sonra yaratb .. 

Ba~sr: 

- Enel y.atutdı; projelerini alt 
üst ederdi de ondan, c:nabmı Yerdi. 

~ &öyle sidene bütün ömrün ti· 
~ve deva ~ !eçecei~ Girdiği ger 

' b • Bunun kestirme bir~ ı H nlı bi •• H-"-
' v -'ôt ıeçinneden kulaklanna pa- eyeca maç tmitti. 111& akın 
~ eli reli akın kapıdan çdmuya uirap,.ordu. 

ye cevap ve • Bir .lelilrenlr spor sahaunı çeviren par· 

. 7 aaarruf çaresi ~~~~~ut 
">I. lir ticarethane sahibi kriz doleyı- :.... k~ndisım kapıcı prdu ve ba-
k. '1iarda beri d eli 'd ,, • 
~-.._ ~ evam • P il en a· - Heyi delikanlı, ne yapıyorsun? 
~ çarelerini düıünüp du- Cit"diğin ı.aman nereden airdime, ora-

'~)~ IÖze ıörünür bir vü .. lira ka- dan çıkıan a? •• 
~ 1 

- Delilranb istifini bomnadan ıu ce-
~ vardı. Buna bir çare bul· vabı verdı: 
"'i K-~ tenbih etti. Er- _ 0yle 

....... --%..--1. yapıyorum, ya •• 
..... 1'anına !14115"~-= 

'isi..ltefik Bey, dedi. Açıtı kapat • Değmez 
...._ Wr çare buldunuz mu? iki kiti, bir ziyafetten IODl'a ayak-

lfa11r, beyefendi, henüz llir ta konuıu:rorlarclı. Sanlardan lliıi ö-
.:::.hnak kahil olmadı. tekine, Wr tahafbk olaun cliye: a.....:- t..ılduın.. 

'-ıL.. ""'-.beci bü--:.ı. bir ..::ı.- kar- - .aen, dedi, timdi üze ne dütiin· 
~ _..... 

7
-

7
-- düiünüzü .X..Ji-L!•!...!-. lstenemz' iki' ...._ _.... ıeniı bir --~ .. aldı ve: --, ı-..n111 "' ~. ....., lira bahse ..:..: • ..ı:_ 

.... tebrik ederim beyefendi. •-.,........ 
tiıw.. ~. ki t..ılduiuauz çare çok ye- Diieri cnap •erdi: 
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' t~ .. Vazifenize nihayet ver- - Niçin? .. 
- Çünkü sizi düıünüyonun • -

Zam hakkıdır 
Uzan müddet, büyük bir ferqatla 

bir müeasnecle, küçük bir ...... ı. Ç&• 

btan ~ bir sabah müdürün kapma. 
da bekliyor aörildü. Müdür, plip o-

dasına airince arkasından - ıölp si· 
bi o da fakip etti. Müdür sardu: 

- Benden bir 197 mi istiyorsunuz? 
- Ent efendim, 11ir miktar --.. 
- Zam mı?- Ne diye böyle llir 197 

İltiyonunm? Vazifenize bir iliTe ya· 
pılını, delil ki ... 

- Efendim, haldıuna. .. Fakat ka· 
nm, alclıiım lllUfm miktarım öina
mit te ondan •• 

Aiti ag daraun 
lhtiyer adamın biri, istasyon mü· 

düriine müracaat ederek: 
- Trende bir paket balık buldum, 

ne yapayım? 
Gayt t hukukfinu olan müdür dü

ıündü, tapndı •• ıu cevabi v..m: 
- Paketi bize veriniz. Onu malen 

altı ay saklamamız lbım, Bu müddet 
zarfında kimse çıkmaza mal sizindir. 

Ne gapıgoraun? 
Çiftçinin biri, kendi çiltliiinde ba· 

hınan llir elma aiaamn üzerinde ftir 
çocakıönli•e...ı.ncli: 

- Çocuk, dedi, orada ne yapıyor
sun? 

- Efendim, ~ere Wr elma düpnüt
tü. y uıktır, ıünabtır, dedim. Şimcli 
yerine fala7oram.. 

- --~ -- --
Uzun rekor 

• ı 

Böyle bindiler; böyle indiler. ., -~·=--c.- -
Allah kerim 

ihtiyar - çiftçi, çiftliiini zipret 
eden llir ziraat müfettitine, haftlann 
fena sittiiinclen, kuraklıktan WU.le ti 
kiyet ediyordu. 

Mifettit çiltçiaia pek tasalı oldu· 
lana .-m.ce mütnelddl Wr ta....Ja: 

- Korkma, dedi, her f8Y9 Allah 
kaclirdlr. Baksaa a, Ceuhdtelg, handa 
uçan k\tılara Wle her tin rmldanm 
'\'eııyor. 

Çiftçi, banda müfettitin eöziiai 
kestin: 

- Veri1or, dohu amma, dedi; be
nim tarlamın mısırlan ve arpalarm
dan-

Radyo nasıl beğenilmez 
\ 

-Şu radyoyu nasıl beğenmezsin birader ı 
-Niçin? 
_ tstediğin zaman sustura. bilirsin. 

s 

Beşiktaşın son zorlu 
imtihanı 

Y ann Kadıköyünde Beşiktaş-lstanbul
sporla bu seneki son maçını yapacak 

Y ann f&lllpiyonluiun bafmda 
giden takımlardan Betiktaı, bu se

neki son lik maçım yapacak .. 

Ufak tefek arızalara raimen, 
hemen her maçtan muvaffakıyetle 
çıkan aiyah beyazlılar, yarın ya· 
pacakhan 10n maçta latanbulıpor 
gibi çok tehlikeli bir rakibi de ye
nerlene, f&IDpiyonluk yolunda en 
mühim Ye belki de kat'i adımlan· 
nı abnıt olacaklanhr. 

tstanbulspora gelince, bu maç 
için çok hazırlanmakta oldujana 
ıüpbe yoktur· 

Netice üzerinde hiç teairi olma· 
dıiı zamanlarcla bile, nedeme Is· 
tanbulapor - Betiktat maçlarmm 
çok zorlu ve heyecanlı olduğu dü· 
ıünül~oraa, yarınki kartılllf1D&DID 
da ne lcaclar ehemiyetli Ye aılu ola· 
calı anlatdır •. 

Betildaf, bu maçı kazanmak 
için ne kadar çabtacaku, latanbul 
ıpor da kart11ında daima en canlı 
oyunlannı oynadıiı bu ••lama 
majhip olmamak Ye neticeyi le
hinde bitirmek için o kadar güzel 
Ye dikkatli oyıuyac:aktır. 

Neticeyi ıimdiden Betiktat le
hinde görmek kabil olmasına rağ· 
men, bunu kat'iyyetle kestirmek 
hiç te akla yakın olma• •• 

Yalnız busünclen tahmin edi 
lecek en kunetli nokta; yarınki 
maçm çok canlı ve heyecanlı ola· 
cajıdır. 

1. M • 

MAÇLARIN PROGRAMI 
latanbul Mmtakuı Futbol He· 

yeti Ri,..etinden: 

27 - 4 - 934 Cuma günü ya· 
pılacak mıntaka birincilik müaa· 
bakalan berveçhi itidir: 

1-Fenerbabçe atadmda: Saha 

komi.eri Necmi Bey. 
Saat 12,30 ela latanbulspor -

Beıiktat B takımları hakem: Şazi 
Bey. 

Saat 14, 15 te Hilil - Kuımpa· 
ta birinci takımları hakem: Rüttü 
Bey. 

Saat 16 da latanbulapor - Be
ıiktat birinci takımları hakem: Sa• 
di Bey. 

il - Betiktat Şeref ltadmd,ı 
Saha komiaeri Sal•hattin Be,. 

Saat 9 da Betildat-Vefa ıenç 
takımları hakem: Halit Galip Bey. 

Saat 10115 teGalatuaray-Fe
nerbahçe genç takımları hakenı: 
Halit İbrahim Bey. 

Saat 11,30 da Bakırköy - Su· 
merıpor birinci takınılan hakem: 
izzet Muhittin Bey. 

Saat 13,15 te Ortaköy- Kara
giimrük birinci takımları hakem: 
Ahmet Bey. 

111-Takaim atadmda ... 
tur. 

YUNAN BASdi80LCULARI 
Şeluimürcle •ir kaç müsabaka 

yapmak için ne vakittir gelmesi 
beklenen Yunan basketbol takımı, 
dün şehrimize gelmittir • 

ilk maçmı laa akp• Galata•· 
ray loblinde Maeeft ...._ •7&
pacak, mütealop aiDlelde ele ı .. 
tanbulıpor ve Galatuara1la lraı
plapcaktır. j 

BEYKOZ - SOLEYMANIYE l 
Yarın Beykoz aahumda, Bey

koz ve Süle,maniye 4 üncü, 3 ün· 
cü, 2 nci ve birinci talomlan ara • 
ımda dottlulc aıüabablan yapı
lacak ve bu l1ll'etle iki klüp apor
culan tarafından hem maç yapıla
cak, hem de hot bir dn ıeçiril• 
cektir. 

Kocaelide spor f aaligeti 
A..,._n, (H......a) - Bu hafta 1 ji " alaeqi mubafua ec1enk ~ 

Hals fal iFA .. ~n Wr tepiaab• Wline, ... papall plİlli 0 ......... 

da KOCM1i mtahpnm A...,.._n Wi:rfik Wr mui ....... saıunm. Acla 
fiıistürii, klip ariİllleNillerİ huzuriyle ldınaa ~claa- (A) ~ _,m 
son ve kat'i pldini almıı bulunmakta· olduiu itin 11a maclara pbnnldan 
dır. Aclapazan sahasmda batlıyacak takım timcliden ~ iPa. 
ı.a fiıbtiire Adapazarmdaki dört klüp bu hususta fula söze de lüzum bJam. 
ile, hariçten Geyve 1. Y. ittirak edecek· yor. Geyve idman JQl'du için kİmM 
tir. bir teY bilmiyor, fİmclikİ la,metli ha-

Mmtakanm cliier klipleri lzınit 
kümesi ismi altında lzınit sabuında 
karplapcaldardı. Kocaelinin .... .. 
mi pmpİJCID takımı, h iki 1111P bİ• 
rinc:ilerinin kaqılapnumdan sonra 
Wli olacaktır. 

Adapaan kümesinin mühim maçı, 
Ada idman yurdu - Gençler birliii 
au.p olacak ve Wld de ba ~ netic:e
:ri Wli eclecıektir. KHipleria vasiyeti-

- ..... s.lmrp spor ba ... çolr 
aydbr ......... eluıiktir, lik ...... 
n 6-iatle mm.im Wr l'OI ~ 
p'W ıörfiaiJOI'. Yeni HiW 80ll aman-
da ak sık ~ ,.__ ......... " i7i çalq. 
........ ral1nen .... iJi - blecidea 
ft ıol &natlarmdan istifade edecek 
,........ mallramdur- Gençler Wrtiii, 
halen IM•cat bclrosu ile o:ynana, b· 
nnWlan ihtimali çok zayıftır ve ye
ni Hi8Ddar isin de aphna11 ılt olma. 
Atla Jclmaa ~ IOD masmd'Jd ...... 

mileri ve kaymakamkn Fenerli Hilmi 
Bey tarafından çalqbnldddan .,. ,... 
dan ıördülderi malim ise de, Ada klip 
leri karpsmda aJecaklan •tİceJİ tim
cliden kestirmek, kolaT ~ 

Adapazan ldimesi fisistirii 111-: 

Ada idman Yanla - ~ id
man Yurdu, Yeni HiW - C•ca. 
Birliii 18 • 6 • 34 te • 

Gqye ldmaa Yanla - Yeni HiW, 
Salaıı7a Spor - Gençle Birliii • • 
1·34te. 

Acla idman Yarda - C•sJw 8iıı. 
liii, Salmrya Spor - Yeai Hi111 
t-6-34te. 

SaJmr,a ldmm y ..... - GQw 
idman Yarda, Ma I.._ y_.. -
Yeni HiW8·8·34ta. 

Gençler Birliii - ~ .... 
Yurda, Ada idama Yanlu - SU.,. 
Spor 11 ••• 34 te • 



• 

Haklllf ••lkalar1 taanlf eden ve birbiri•• b•ilııan 

Kadri CEMiL 
1 28 4 834 

G~en kıaımlar1n hull•••• 
lltıtarakeclm eonra latanbulda A· 

nadolu lehinde " alqhinde çalıpnlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
... ....,. Ç8bpyorlardı. Leyhte 
çalıpnlardan bir grupun içlerine aldık
tan l1hami iamin4ıld genç Olatada 
Art,an Jwuna ~Uman diye 19rlq
mltd. Park elltncosinde teladüf et
till Fatma Nillhetle aralannda öır ıe
vipıe uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
eeMNntn otlu Fatma NUıbete Şahin 
~ kah...tne slderek onunla •e 
arbdqlarile temasa ceçmiye çalq-
llllftl. 

Bu-.. uma bir mOda•emetten 
..... fllllD De 1DJ1pnya çahpııq; 
flılrat ,Kth)'Ullll arkadaılan tarafm
ctaa yGs ftl'dirilmemifti. Kihya atlat
_,. tlhPJordu-_ ,_ aıa.. 

F..tclm Bey fasla oturmadı. 
l\dlow lrmcli iılerile yalnız bı· 
ralmrak ayrıldı. 

• 1 • 1 1 1 1 • 

• • • • • • • 1 
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Tefrika: 43 1 
iuktan ve karanızlıktan yerinde 
duranı17or. Kalkıyor •• dar oda 
içinde biraz dolqıp IODra tekrar 
oturuyordu. 

Kararı fu idi: Karaalaç ukert 
ıillh depoıuma buacak, keaacliain 
den İdeDea mulatelif barp levaı• 
mım Karamünele ctitiirerek Ka
vayı Milliyeye tealim edecekti. 

Aradan çok zaman ıeçmeden 
balıkçı Ali Ala ıeldi. 

Ali Aia kendiıinin mahremi 
earanydr. Bütün tehlikeli •aman· 
larmd• yalm• ona afaur, mey• 
danda 16rilnmem .. l icap edene 
yalnız onun ninde .aklaaırclı. A· 
li Ağa da kendi.me kartı pk doıt 
ça, çok arkadqça muamele eder· 
dl. Son defa Huan Tabainin emri· 
le tevkif edilip te Muatela Pata 
divanı harbine teılim ecllldili za· 
man, kendiıini cnadan kurtar· 
mak •• hürriyete ka'ftlpnak itba 
•..u..i icap .... laia bet ,u. li· 
r&JI wı. ..... ahmfb. Şahin 
Kahya bu parafı dotrudan doi• 
ru:ra bir vuıta ile Kürt Mutafa • 

Tarlhf Tefrlkal 28 28 nı .. n 11184 

o Karadeniz Korsanları O 
Müellifi: ishak FERDi 

Q~.,. kı81ntların hul-ı ( onun üatilDe ,ekletmltlercli? · { nın mermer tatlan herine 
latanbulda Sultan Jıleclt" Rua,ada All ı.ı. hem Fatmayı elin dı. 

~ :.:~::::: = A:!!: den ~, hem de yakayı ele Ali baba bayım bir hald• 
yapmakla IDlflUldu. AUbaba :rerut 1a- vermftti. de JMl1ordu. 
minele btrlnl ~lldcen llaCbm ,apmq- Çar Nikola F atmanm nasıl ve Zulüm •e itkenceden çok 
tı. Bu,.tldUll A1DaD latubuldaki Jm- nel'9f9 kaçmldıtmı anlamak ieti· kan Ali baba Çarm cellatları 
lan bu dellbnlıJa teillm edtnk, Kaf- yordu. düttülünü ıörünce 7avq 1' 
kuyaya lfdlyor. TUUate valinin kona• Al• L-ba d--1 • • d • • l L-.. lad tında (Fatma) ilminde çok slH1 bir ı va ya aor uıar. ıra eaanı top amaja _, ı. 
GilrcU 1mı vardır. Ali baba bu ımı - Fatma nerede? Batım yanındaki duvara 
kagınmya ulnfırken, bir sUn RO.tem - Bilmiyorum .• Onu ben ka· di •• V • dunrcla ilk defa .-~ 
iaminde bir cençle çahpyor. Bu ıen~, çırmadnn... çarpan fU kelime oldu: Ştanka-
Ferhadın arkadapdır ve Ali babadan _Sen kaçırmadm mı? Çar Demek ki (Karadeni• ko 
intikam almak Usere lıtanbuldan Tif. da buraya dütmiiftü ! 
liM ıelmitdr· ıta.tem Fatma,. ka~ır- Hazretlerinin huzurunda da mı 
mak ve Ali baba11 ele •mnek için ter· yalan .aylüyoraun? Haydi.. Ça· Fakat, Ştaaka bu aindand&ll 
tibat lhyor • lMık •• F abnanm nereye ve na11l kuını nasıl kurtarabilmiıti 1 

RUllar Ali babayı tevkif ederek Pe- k~ldılmı aalat 1 Duvarda bir çok imzalar ft 
tenburp ıeürmiflerdir. AH baba aa- zun usun JUılar vardı. Hatf& 

Ali baha yerlere kapanarak raym slndanlannda ifkence ılrllyor. aatırlar anamda TürL-- .,...,_ 
B ..1- nıı- n- T'nı-t r.. yalvarmap bqladı: ~ 1 

u una- A ... tem ~1 uu. • ~ • merıiyeler, feryatlar ve 
nn &lıdeaile btnber yapmütadır. - Benim bir feyden haberim 

Ali bahanın dillleri tutmuyor- yok.. Fatmayı kaçıran iten deti· notlar ~~·• çarpıyordu. 
du.. Korkudan dili tutulmUf, ben- lim. Onu bir Türk .-ci kaçırdı.. af Ali uaba aotuk kanbbjmı 
•i aapaan olınuttu. Ce•Hını ben ,ekiyorum •• Beni af· b laraua1a çalıprak, duvaı:dald 

r--a ne ,,.-ap •-..e'-tı•? Be zı ıh ıezdrirken, d ~ -· ..... _ • fediniz!.. n muumum. d 
Fatmayı keaclili kapmadıjı Ali habanm kolaylıkla herıeyi zin ana doiru yaklqan bir 

halde bunun .... 'uli•etini neclen 1--ı . . 1 ıilrilltüler ititti .. ı eöy .... ,.oetını an ıyan ıaray Sert yürüyüıler ve ıarip 
-------------.ı memurlan: medin. Kimler ftr?. ıaıııırtı. 

Klhya biraz dUtilndUkten aon· - Onu bize baaknus, hatmet• Tqlarm üıtünde ınl'ilmrm 
lahln KlhJa sislice sidip sel· 

tliii Allbraclan daha bir aün ev· 
nl danmütfü.. Bu teferki iıi hali· 
n •71hr derecede ehemmiyetli 
idi. A11acıolu ıillhıızdı. Ufak par
tiler ........ ıanderilenler fayda
lı olamıyordu. Kendiıine alaka
dar m8'c•mlv Mr hl•lJet vara· 
kuiyle eline bir de liıte vermif
lercli. Bu liatedeki rakamlar bir 
inaan kudretinin kolay kolay ta
tıJ'UIU1aC&iı derecede yüklü idi. 
Klh,.a el• lstanbala ayak ba· 
.. -- ıeals'lltma bqlunq ve 

ra: 
nın oğluna verdirmiı •• (120) - Bir çolunu tamraın, dedi. 

meap ! Biz çabuk söyletiriz... zincir ve demir takırtıları .. 
Deaıitlerdi. ) · teı erı .. 

..-.. ..-:.._. tOah dewto• ile, 

bumul tününü kararlatbrmıfb. Bu 
seferki iti çok tehlikeliydi. Bütün 
enditeti yakalmmaktan delil, mu 
vaffaJİ: olamamlıktaa ileri pliyor 
du. 

Keıu:liaiM Karaağaç ıillh de • 
poaunda iatediii miktarda veya 
hat tııaaa Ja1an harp levazımı hu· 
1aalt llylennıifti. Buraımm mev 
idi iti bir bt daha gliçleıtirecek 
111afılyette iclf. Programını nasıl 
yapacak ve bu baskını nasıl idare 
edecekti. Enelemirde altmıtM' 
tonluk uıart dart motör temin et· 
meei icap ediyordu. 

Çeıme meydanmdakl kabTeıln 
de, üıt odada pbuzdı. Haber ıön 
derdill Mlamlanm IM1d'7ordu. Dı 
tuda aofak bir b~li fazlaydı. 
Hava nercl•JM karlıyaca.ktı. So-

gün süren mevkufiyetten ancak hu 
tekilde kurbalahilmitti. 

Kahya Ali Aia11 oda kap11m· 
da karııladı: 

- Gel yahu, dedi. Can ııkmb• 
ımdan patlıyacaiını .• 

- Hayır ola .. lntallah her .-yi 
yoluna koruz. 

- Can ııkmtnn ondan clelil 
be •• ite bir an ene) bqhyamadı· 
ltmmdan .. 

- itte karar verdik ya.. Ya· 
rm. •. 

- Evet ama bu yarm ne aman 
gelecek •• Saatı... ıeçmiyor, be bi· 
rader .. 

- Arkadaılara haber yolladm 
mı?. 

- Yann aaat yedide bana ıe
lecelder •• Mottirler hasır.. Onlar 
da yanlarına alacsldarı adamları 
(7) den itibaren her saat bqmda 
ikifer kiti olmak üzere motiSrlere 
dolduracaklar. 

- Bir pot kmp ta farkına vv
dırmaaınlar .. 

- HaJll' hayır •• Sıla 11la tembih 
etim •. Hepsi de tecrübeli arkacl .. 
larda. • 

- iyi amma ıen ban bunların 
kimlerden ibaret oldufunu tayle· 

Her hakkı mahfuzdur 

Aık, macera, kahramanlık ve sigaaet romanı 
MUelllfl = < va • na ) 

G9'9n 1Uaıml•r1n hullaaaı 

1

. -Yene mi U.? .. 
Balkan miaala için Türk ıcfaretindc Bu sefer, ~uhıin_Raıi~ ~iJora. 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan Artık o haile eqız hali zail obnaı-
Mulıain Rafidin Yunan diplomatların- tu • 
dan Erci Bclu:adiae karşı bcalediğl Sanki, netıll~ ~ ....,_: 
mlddt kini. llWı fabrlkalan mUmea- "- Nafile, Hai tetir altmcla ln-
lill Ert of Sad körWdilyor... Fabt, rak•nMzt~!" ~ istiy~u. 
Muhain Erciyi öldürmeyince Yunan - Mühim itil' f8Y 10JU1eceiim, 
dip- Atinaya otomoblll~ gtttfii Muhlin Rafit Be!. 
arada, Bulgar çetec:Deri ona tulkaıt Genç, alay etti: 
yapacaklardır. Fabt Ert of Sa4, Ml1h- - NeJmiı laalaılnn aö1li1eceilab 
IİDI, 1ıUlm henb mahiyetini bilmedi- teY?-
ğimls bir..,. tindi ederek, onu, atla, Sllü fUrilralarmm ......_.,;, et-
keetirmeden ErdnJ& c~•li Altıyol nfma '-landı: 
mnldllle llYWiyor. JMyldilde Btti- - ~~~:ı...,.t .. cWL Bir kö-

y! lluWn BldOrdG tanacakllfcbr. teY~uh.:, lllA ... t.hnm elı.eı pnipdi 

DöaclG. Wr .. ,, WWlnceiine ihtimal ~ 
Ert of SWdrt.. du. 

Huan kahya, Hayrullah, Tahıin, 
Gafur, Mehmet, Abdullah, Ab
durrahman •• Bunlarda kendi tanı• 
dddanndan itimat ettiklerinden 
onar kiti ıetirecelder. 

Araba temin edildi mi?. 
- Evet arabacılar reiıi Nuaa 

ilteclitimlz kadar araba ıinclere
cek.. 

-Yabamal .. 
- Salim ala da Sütlice iiatihı· 

den bize, aaat ondan aonra 100 
aclam pnderecek •• 

- Şimdi ne yapacaiız?. 
- Yapacaimm it, yann aabah· 

Çar, Ali habanm Ml'&Ja niçin Ve buıtirültü çok ıürmedell 
ıetirildilini Çariçeden ıialemitti. danın &nünde durdu. 

F atmanm araya ıetirileceiin· "Çar Nikola, kendiıini O 
den o vakte kadar kimsenin habe- dnletiain fatihi müıtakbeli o 
ri JOldu. ,arUyordu. Bu millete me....., 

Ali baba11 aar~ sindanlann rinin ıaray için hazırlanan bit 
dan birine atmıtlardı. Eaircinin el uzatması hqmetlt Çar h 
canı boiazına ıelmitti. Zindan· lerini fevkalade hiddetlen.I" 
dan içeriye ılrince, 18zilne dıvar· ti.,, 
daki kan lekeleri Ye tqlara ya· Nikolanm cellitları, Ali 
aılmıt hir ~ Raeça 7wlu .e heı"ttlrl& lflrenceni11 ppı'-"*-' 
imzalar llltti. nihayet F atmanın meydana 

Saray muhafızlarından biriıi 
Ali babanm kula.ima etilerek: 

- Sen de onların yanma ıi· 
deceluin, dedi, dayak yemeden 
hakikati itiraf et 1 Hiç olmana 
ölümden Ye Slbil'J&Ja ıürıün ıit· 
mekten kurtulunun ! 

Ali baba alçak tavaDlı, dıvar· 
lan tat •• korkunç manzaralı bu 

nlmaaı hakkında Cardan ıid 
ve kat'i emir almıılarcb; 

ltkenceciler sinclandan · 
ıirerken, yanlannda bir de 
aakallı ve kan bakıtlı hir 
vardı. Bu papu evveli Ali 
dmı telkinler ve çoc:ukça n 
ler verdiktea tonra: 

tan bqllf&C&k. Bflttln hambiaı•ı 
yaptıktan t0nra alqam üttü ıaat 
7,6 te hareket edeceiiz. JCaruiaç 
deposu nhtmama 7anatuak ve 
karaya çıkacapz. Ondan aonru .. 
nı timdiden keatiıme1' imkinaız .. 
Fakat mu•affak olmalıyız .. Bunun odaya ıirdili zaman: 
için p.lıfAC*lm• - ölmeden cehenneme ıire· 

- ltkence emumda belki 
ıün .. Haydi, ellerini kaldır k 
Allaha yalvar .. lıtiifarı züo 

_ Depoda kaç kiti ftr?. 
1 
ceti~i tahmin ~ezdim. . 

_ Dünkü yapbion tahklcatta Diye söyleodı. Muba~ız aakerı· 
ne: hir Türk zabitiyle 21 - 30 nefer 

bulunduimau, bir de lnmlana iiH- - Bir tef bilmiyorum ... 
rinde iDİlr nst,-.tte bir laallb hat DIJe cevap vereli .. Disleri tut• 
çaYUfU oldutunu tlyledller. Falcat muyordu. iri ıa•deıi, tltriyen db 
kimıe kat•ı hlr ıey MSyleyemlyonı • !erinin ilatilnde ıallald)'Ordu.. Da· 

(Deftml Tar) ha. fazla ayakta duramadı. Zlnda· 

_,._ ........ ,..._ 
1 

Mumafilı: 

T..U bir ,...W alafhklarm aJ. 
tma pldiler. 

DudUlarmdaki iatihza ifadesi cle
nm ederek, sonla: 

-E? ... 
Fakat, ne söylenirse inanmıyacap

nı mnlatan bir hali vardı. 
Ert ol Sad, Muhainin kuJaima etil· 

di. 
Bir kaç cümle fıtlWadı • 
Bunu, o kadar thtl,.türant fıtıl• 

da• ki, MiU onluca metre uulda 1"1• 
.......... ı.tta J:ia Wle ititemediJı. 

Delikanluua haU, .......... .leli· 
fiverdi. 

Yerinden 1191yuakı 
- Banua U.m.li 1ok! detli 
- Mt•ı'ill, ..ı.ew,.k ... _.......,..........._ 
- lepat tcleı.llirhn-
- Nud?. 
- v ............. 
-Hani? 
- lıte. •• 
Cebinclen bir toanar çıq..dı. 
lçbulen Wr iki kiiıt •Jltclı. .• Birer 

Wrer Mub.U. Rafide uzattı. 
Genç .......... , ... 

- Yarabbi. .. Y....w.i- di,. lail
dedi. 

- Gördünüz mü? ••• Yalan 1m aöy
lemitim? .... 

-Ya.&unlar, UJcharma 1911ene? 
- ihtimal veriyor musunuz?- Uy-

c1uıma,. ...... orlar •? 
- Benzemi1orlar amma •• Benzemi. 

Jorlar ......... 
Deminki miistebsi " 911U1İJebiz 

·Wa•• .... ka'=""lfb• AubiJeti tel 
kin ........ ltuluaduiu uınanldnclen 
wı.ı..w., ..... tı. 

01......, - ...... - lwacd&ga .... 
...... - .................. ri iman el-
tili ......... ....._ IUll•ı 

- Şimcli, ..._ne,..,.,_,_ 
"Dmize diıen yılaaa ...... ,. .... 

Jer ... Tam IMDUiyle o.-,_ ... ... 
SiWı fUrilralunu nriiııııeı.nl, •· 

f.-inin netetinl dunJa -...ı. .,.... .... 
"-Ah, Gal ile GotlNMfin ı.en1 Wr 
~ p.et1eae1dil.r - ... hali ıör
MJtliler...,, diyı ~itiMI. 

Alır aiJr, cevap nrdi: 
- Ne mi ~?-Gayıt ltuit •. 

Atinaya aiden yol üzerintle, "Alb 1ol,, 
deaiJen Wr meYki vardır- Blli1or mu
ıaau? .. 

Di1erek eaircinin kollamu 
ti .. Zorla yukan7a kalcladı. ~ 
raz daha Hrt bir tavll'la ıu 
ilave etti: 

- Halcikati t6ylenen, aenl 
biryaya ıürıün ıitmekten 
cajım! 

- Evet... OtcmoWlle, ~··-
1Ut uz•ldadır, Wli1onnn ••• 

- Fakat, atla, k•tİrmedellt 
1Utte ıidilir ••• Acaba, at var flJIT 

Muhsin Raıit: 
_ v •... v .. _. dl,. ı.....-

t•cli. 
- Epr .-ı..1& aibMlc • 

atla plia! 
Mahlln, atların .......,. 

c1otru kottu. Fabt, Ert ol (i9I. 
slftdaa ıeUyor •e lrencll ...... 
düıünü:rordu: 

"-Baa ....... cl.hal,.a. 
muı ilam... Biz enell .ttn'tlllJ'll!! 
bislm arbnnzdan ......... _ 
.. .,..., Wr çeyrek kaclar -.ı!llllllll"'r 
Bunun l~ ne ,,apmalı? ... Y 
,......ı.1 .. .,, 

Bütün te:rtaaetkir zeki._ 
yordu. . _.... 

Yüz c.dım atmadan, ~; 
du. 

Tilrlc dlplomatma yeti ... 
- CaHlla hemen ata w.IP 

niyetinduiniz?-
Mahsia Ratlt, laeyecaala: 

- Bir dakUra Wle .reclldl~'1 
Sillh fürikalannıa -ı1ııı..-~ 
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Düşünen, ağlıyan ço
cuk yerine, 

Gülen, koşan çocuk! 

Sevinmek, gUlmek, e§lenmek 
~Oc:u§un hakkıdır. çocuklarl bir 
klteye bUzUIUp oturma,a, ma• 
•a ba91nda dU9Unmeye de§ll, 
IUlmeye ve oyna•aya tetvlk 
-..ınız. 

Kumbara, çocuğa yalnız 
;.tikbal yapan değil, fakat 
aeoindiren en güzel vasıtadır 

~iz de çocufıunuza 
ış BANKAS,NDAN 
bir kumbara alınız 

Yeni Kazanç Kanunu 
Martın yirmi beşinde meriyete 

girmiş olan yeni Kazanç Kanunu 
V AKIT tarafından kitap halinde 
çıkarılınıştır. 10 Kuruşa Satılıyor. 

~Afll(A 
Müslahn.ralı 

HUBUBAT UNLAR! 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

HABER 
Akşam Postası 

danbanui: ISTANBUL ANM 
KARA CADDESi ----Telsraf Adrell: ISTANBt7L llABEB 

Telefon Taaı: 28111 idare: 2'110 , " ABOnE ŞERAiTi 
l S e ıı aylık 

'l'tlrklye: 90 280 dO 810 K,.. 
E.eldı llO 111 190 1100 

ILAn TARIPl!SI 
Tlearet ll6alaraun .um 11.&I 
Reemı ll&nlar 10 lnanlt*U· 

N 
E 
o 

KASE 

Ori? 

N 
E: 
o 

K Baş ağrılar111a K 
Diş ağr1/ar1na 

A Romatizmaya A 
L 
M 

• 
1 
N 
A 

Yegane 
ila~tır. 

L 
M 
• 
1 
N 
A 

Yu pldl. Tahtakurusu. ılnekler ve bütün haşarat uyınmadan yuvalannı behemehal 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiı tenzilat vardır 

:lSO pnıhk kutu evvelce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kutu evvelce 'lS şimdi 

50 kuru,a, Bir kiloluk kutu evvelce 125 'imdi 80 kuruşa Aln litrelik büyiık 

renelıesile beraber 350 kuruş. Toptancılara tcnzilAr. 

Model Wclcsuper 34 
18 den tOOo ınetrey 

tadar bUtUn istal}onlın 
ılır. t.rasyonlan ıyırmı 

bu1111 bilyilktilr. 
Pı.ata aao Hr 

Model Bally No. ! 
ı 8dtn toOo metteye 

kadar. ılır 

fııab 200 llr 
Halk modeli 

200 den 2000 meueyr 
kadar olan fltuyon

lan ılır. 

Plın 180 llra 

SCHAUB 
Radyo lan 

Bite. d1a,utaaı••11 olan SCHAUB fabrkaaı 
en mltldlpeaeat rad,o meraldalarıaı memnun 

etmek için 

Bu sene iç yeni model 
çıkarmııtar. Fiyatlannın ucuzlujuna ratmeo 

verdikleri netice 

Harikuladedir 
Radyo almadın evvel bir defa da 

SCHAUB 
makiauini tecrlbe ediniz. Bamalrine ile dlnyann~ 

her bir tarafını dialirebiltr1iniz. 
Tedi1ede kolaybk yapılır. Peıin tediyatta b.....ı 

jıkonto vardır. 

Satıı 11eri: Rikartlo lAf1I 
11 

Sulanblmam Hawzlu ha• He. ' : ., rd 1 r Aaadolaaaa mlhim ••rkesl.n.4e acenlell • 

Raleigh 
Bisikletleri 

Beyndmilel bis1Lı1:c Aleminde büyük inkıltp yaratın '.\feşhur 

Raleigh 
Fabrikasının, safi, INGILIZ çcliı;ndcn pek z.nf. metaı etli ve fe_nnin en son 

tenıkklyıbnın tatbıkıle yapılmı~ )tgAnc bısikletlerdir, 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Sattı depotu: Sirkeci·lıtanbul·Liman Han No. 35 8188 

--• ı.tanbul ve Bilhassa ~-
Besiktaş Ahalisine Müjde 

Bütün Anadolu a&hilınl seyretmek: suretilc saf ve temiz havı almak isterseniz 
bu lttrc yeniden tezyin ye tefriş edılen Beşiktaş vapur isktlesi üstünde 

Deniz Köşkü 
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''Karadeniz Korsanları,, tefrikamızın tarihi resimlerinden 
"Rus Korsanı Sıvastopol sahillerinde tahrikatına devam ediyordu. Çar Nikola, (Ştanka) nın bir an evvel geçmesini istediği halde, ona iltihak eder 

korkusu ile Sıvastopola bir gemi bile gönderemiyordu. Bir sabah Ştanka limandan aynlırken, uzaktan bir kaç yelken gemisinin kendisini takip ettiğini 
görerek. maiyetine: -Silah başına! .. diye bağırdı.Bu gemilerde kimler vardı?Niçin ve nerden geliyorlardı? ..• Sonunu romanımızda okuyacaksınız.,, 

Bu tarihi tef rikamızı takip etmek için daha va kıt kaybetmiş sayılmazsınız. Baş tarafındaki 
hültı.sayı okumanız tefrikanın bundan sonraki kısımlarını takip etmige kafidir. 

Şikayetler temenniler 
Çocuk bayramında l lanların bana lutfen ve insaniyet 

namına haber vermelerini rica e
Balatta oturan mütekait bir ka- derim. 

riimiz yazıyor: 
Balatta 55 inci ilkmektepte saat 

dokuzda yapılan birinci müsame

Türbede Doyum Lokantası sa
hibi Arnavut Hüseyin 

reye mektebin yüksek sınıf talebe- !~~~~~~-~~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!'~~ 
1 Gülhane müsamereleri sinden bir efendi biraz geç ka mış. 

~BORSA~ 
rHizalarında yıldız işareti olanlar üzer
lerinde 25 Nisanda muamele görenler
dir.] Rakamlar kapanış fiatlarım gösterir. 

1 * Londra 
* Ncvyork 
• Paris 

643, -
123, -
168. 00 

Viyana 
l\tadrlt 
BerUo 

~4. -1 
ıs. -
48, -

--
Reklam ve ilan müesseselerine: 
Akay işletmesi levazımından: 
Akay idaresine ait vapur ve iskelelerde tayin olunan mahalle

re ilan konulacaktır. Bu iş bir sene müddetle bir müteahhide ihale olu 
nacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek için 30 Nisan 934 tarihi
ne kadar hergün Levazım Şefliğine müracaatları. "1861,, 

* Mlltno 
Brilk~cl 

Atına 

214. so Var$ova 23. -· !!=.-.... .ıı.::-• ....-·===::..s::-=um:::::::::: Zayi - 7 - 3 - 934 tarihind• 
ı 17, - Budapeşı. 28, - :: :: 

Kapıcı mani olmuşsa da iç.eri gir
miştir. Fakat kendisini müdür kar
şılamış, talebeyi kapı dışarı etmiş
tir. Çocuk bayramı gününde mü

~4. so Bükres 19, - iİ Dit Tabibi ~~ ve 932 - 933 ıeneıinde Beıikı-t 
22-4- 934 tarihinde mual- 1 Cenevre sıo. - Belgrat ~3. - •• :: {19) uncu mektepte açılan geee 

1 ~o~~erdam ::: : 4 r~~:hama g~~:: I ~~ Halit Galip u derslerine ait ıahadetnameyi zari 

dür beyin bu hareketine ben 
tım doğrusu siz ne dersiniz? 

Aceba nerdeler 

lim doktor Fuat Kamil Beyin ri -
yaseti altında toplanılmış, dahili-

ye baş muavini Nusret B. tarafın -
şaş- dan (hipertansiyon Glycose se-

rum} ile tedavi edilmiş bir kilye te 
sallubu, dahiliye muavini Rüttü 
Bey tarafından (resipancreas tü
mörü) neticesi diyabet, hariciye 

muavini Salahattin Bey tarafından 

bir kist hydatik, Röntgen mütahas 

sısı Kazım Bey tarafından (Mor-. 

Amcazadelerim Yozgat kazası
nın Çakır Hacılı köyünden Kada -
lak oğullarından Ali onbaşı oğlu 

Ahmet ve biraderi Seyfi Efendile
ri beş seneden beri kaybettim. 
Kendilerinden malumatı olanların 

bus Christian Schüller} vak'aları 
adresime malumat vermelerini ri-

takd im edilmiştir. Münakaşaya ca ederim. 

Eyüp: Bahariye mahallesi bek-
çisi Halil oğlu lsmail 

Rica ediyor 
Üç sene evvel Fatih camii ima

mı Hafız Bekir Efendinin oğlu A
tıf askerliğini yapmak üzere lğdı
ra sevkedildi. Iğdır askerlik şube
ıine müracaat ettik. Fakat hiç bir 
cevap alamadık. Kendisinden ha -
yat ve mematından malumattar o-

muallim Abdülkadir, Süreyya, Na-
zım Şakir, Murat, Bürhan, Fuat 
Kamil, Niyazi İsmet, izzet, Nusret, 

Ahmet Hamdi Beyler iştirak etmi~
lerdir. 

.... _. .................. ~llllıllflldllll 

Leblebici Horhor Ağa 
27 Nisan Cuma günü gündüz 

saat 15 te ve akıam 20 de Fransız 
Tiyatrosunda 

Prag 104, - * Mecidiye :ı6, - fi M I !i ettim. Yen isini alacagw ımdan eskİ" 
•• llnib ve ıtanbul üniversite- •• 

~rotho1m 3~. • R~nl<oor 23Q· - • İİ ii sinin hükmü yoktur. Sutehirli 'YU" 
:==:-::.~ç=e:=k=l=e=r=-=-=-(-k~a=p=.=sa=. =1=6~)~1 ~= terinden diploınah si suf (112) 
L-=~====~~=-:=:=7=~:=:= 1' ··r b1şı· Nec'p a 3 s· · · k N 2=1· · -:-- :: epe • . ı p. ın ncı at ı. o. • ····---···········:::::::·························~ 1 L d bıl4 Stokbolm 3.0~~1 .. : ••• _............... • ..................... -.__.......-
ı ı; on ra .- ~.'""'7 :

1
.::. [Majestik lokantası üstünde] :.:.· i.·.:. DOKTOR • Nevyork 0.800?2 Viyana ... '''"' 

* Paııs 12.06- • Madrıı 5.sm fi Hergün 10 • 20 ye kadar j! Ji } Q 
• l\lllAoo 9.3~1!> • Berlln 2,0323 0 ................................................ - ..... :: :: Kema sınan : ~:~:~:c ::::~ • ::::~:e~te 7:

3

=' •. ::4~80::1 42~ s ..... a ....... t ... ı ... l ... J ... k .......... h ....... a .... -n ...... e."•• !.'··' Kar:;;~.~~:~Cj~=·~ır1nı 
* Sofya 6S,os2s llelgm 
* Amsterdım 1.1763 Yokohama i.6431 ::::.::::::::::::: -~ ii straSI rto. 34 

[=P"".'ra-=g==~i..:~=-~:-":o~=-~~·~:::::-:1:=-=s~:-::ov.,.,,'==-=ıo=s6=2=s H Fatihte, Kıztatında N:::~=r il HergÜn 14 - 20 
~=======:==:======:jı 1 ~~ tin beyin aparhmanı karşısında Ü Telefon: 41235 ı t~ Bankası s.so rerkos -,110 ·:··:: (30) numarala müceddet hane :: --dl 

~:~dolu 2~::~ s~;::1~e;.s· ~~~ :: acele satılıktır. Terkos ve elek· ı· ===o;:=H;J;;~c=;-:;ı 
sır. nayrtye . -.oo şark ne~. -.oo i~ 'k d D d k 1 ·:===· trı Yar ır. erunun a i ere 1 Dahili hastalıkla- mu"tehaıııff Merkez Baotası ·-.•lO Balya -,O'l • • 
u. Sigorta ro.sı; Şark m. ecza --.oo ~~ miracaat. 1 Cuma ve pazardan baıka ,ünlerdl 

• Bomootl ıS,90 Tcldoo -.oo 1 :::::::::::=::.o.:::::::::::ma=n:n::mnmrns:mm ğleden sonra aaat 21 den 6 ya kadat 

l~iatik;~ı-;; - --_tahviller , K Jıtanbulda Divanyolunda (118) ofl' --- - ·- a o s maralı hususi kabinesinde baıtalaıs::, 
1 1933Tlir!t Bor. 129.~0 Elektrik -.oo 1 kabul eder. Muayenehanede telefoll 

• • .. • il 29•09 Tramvay - .oo Ercüment Behzadın yenı" maraeı: 22398 
+ • " .. III 29.75 Rıhtım 16. 90 D kt 
•lstıtrtzıDahilll 99,- • Anadotuı 47ıo şiir kitabı,bugün çıktı C o or •Operatör !1 

Ergani istikrazı 93.50 • ı\nıdolu il 47,70 elilettin İsmaP 
1928 t\lü A. - ,00 .Anadolu Ilı -IS. to 40 k 
Bı~dıt. -.oo • l\1liıaessıı /\ 56,:-s r • Adres : lzmit, Demiryolu No. ı5~e 

.._,~ =777 =-==- _. Teçhizat: RONTKEN, diathertıl ' - lı1traviolc, infrarui ı 59ti' 


