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. Dünkü park eğlencesi 
yavruları güldüremedi 

Adliye saravı .. enkazı 
niye ucuza satıldı 

'°°°liraya ihale ed.ilen enkazın mu
nıen kıymetinin mezad kaimesine 

4.ıı· aması muamele noksanı değilmi? 
'>'le •arayı enkazı bundan iki neıriyata bir tavzihname ile muka
~ el beı bin lira bedelle emliki bele etmiıti. Gün geçtikçe alman 
~e llıüdüriyeti tarafından mü haberler enkazın aali kıymetlerin
\ ~t llikmet, Hayati ve laken- den çok dUııa aatılmıt olduğu ka
' ~1';1'e ihale edilmit ve o ıı- naatini ziyadeleıtirmektedir. Biz, 
S ıhalenin pek ucuz bir fi. üzerinden aylar geçen bu vakı
~'-Pıldıiı hakkında bazı net anın tadil ve ıılahı için değil an
'"1 hul~ulmuıtur. O sırada cak bu gibi ahvalde daha ziyade 

enııriye müdüriyeti yapılan (Devamı 7 nci aayıfada) 

Pariı, 28 (A.A) - Berlindeki 
Fransız sefiri M. fruıauva Poncet, 
Alman: lniktmeti nezdinde nakil 
muamelelerine ait tehirin Dayiı ve 
Yung pliıılanna teımilinin arzede 
ceği vahameti anlamak için İngiliz 
sefirinin tefebbüıüne mümaail bir 
tetebbüıte bulunmuttur. 

Brükıeldeki aalahiyettar maha
fil, M. Suviı ile yapılan mülakatla
nn Belçikanm ıilahlan bırakma 

aahaaındaki ıiyaıetini değiıtirme
mit olduğunu, bu siyaıetin M. Hy· 
mana tarafından 7 Mart tarihinde 
tarif edilmiı bulunduğunu aöyle-

E f b k mektedir. lnıilterenin ltalyan pro-

teeuir bir halele 
dönmütlerdir. 

Dün parkta gör• 
düğümüz kusurlar 

tmilardu Parkblkl Aarl (1) Ruaclalt 
1 - Parkın üat kıammda iki ae- ımın üzerindeki bakır laftalar ya-· 

ne evvel belediye tarafından fÖY· pıldıtmdan beri tamir aörmediiin 
lece yapılmıt bir çocuk bahçeıi den müteaddit yerlerinden kop
kıımı vardır. Burada çocukların muı, bazı yerleri kalkımtbr. Dün 
kayarak eilenmelerine mahauı yüzlerce çocuk burada kaymıılar
(Ruı dağı) denilen bir eilence va- dır. Bunlardan çoğunun pantalonu 
ııtaaı da vardır. Bu eğlence vasıta- ( De•aım 7 nci aayıfada) 

Bir genç 20 gündenberi 
kayıplara karıştı S Da an ası işi jeıihakkmdakiihtirazika1di,Bel-

çika efkin umumiyeıinin nazan • 

tabı.Al mecrasında dikkatini celbetmiıtir. Esaaen Bel· Sezaı Ff. maaşını aldıktan sonra sine-
·çika efkan umumiyeıi, geçenlerde k d• • 

.~h ki ziyareti iki memleket araamda- maya gitti o vakitten beri en ısınden 
~ İr ı· • • b b •• .. ki doıtane rabıtalan takviye etmit h be tQ ) mec ısıDID . U perşem e gUDU olan M. Bartunun tezinden ayni· a r alınamıyor 
& J> anarak beledı ye reisi Muhiddin _,. hiç bir veçlıile arzu etmemek Devlet demiryollan Haydar .,... rünce halrilraten merak etıaeie hat 
~Yİn • h d • J • h 1 tedir. Belçika parlamentoıunun Al ta mıtbauında çalıtmakta olan hyarak tqrada bulunm uzak 

' IZ3 atıDI ID emesi mu teme manyanın yeniden ıilihlanmuı a - Sezai isminde bir genç, ayın altı- veya yakın akrabalarmClan çocu • 
~ t., 28 (Huıuıi) - Esnaf rü Cemal Zıya Bey dün Ankara· leyhinde ve yeni emniyet zımanları smda maqını alarak ortadan kay- ğunun yanlarında olup olmadığını 
!~İt~l'Q etki müdürü ~aik Be! dan gel.mittir. Bugünden itiba· arqbnlmaaı lehinde kat'i ıurette bolmuıtur. Sezai Efendi ayın aormu' ve müsbet bir cevap ala• 
' -... Aııkaraya geldı. Kendı- ren bankada tahkikata bqlıyacak- karar vermiı olduğu hatırlardadır. on altıncı günü itinden izin alarak mamıttır. Bunmı üzerine Avni 
~İt "•16.natına müraraat edile- tır. •••••••••••••! lıtanbula geçmit ve Mustafa is- Bey poliae müracaat ederek çocu• 
~ Muhiddin Beyin pazarteıi günü c h • t 8 minele bir arkadaıiyle buluımuı - ğunun hayab hakkında enditeleri-

~lt~ ~~ •aliai Muhiddin Bey Ank:ıradan lstanbula dönmesi ih- a 1 eye CCV8p tur. iki arkadq ıinemaya gitmit· ni ·bildirmittir. Zabıta gencin bu· 
lclcliıı luıde oturmaktadır. Mu- timali vardır. Bu takdirde tehir Tanmmıı muharrirlerimizden ler, sinemadan çıktıkt:ın ıonra lunmaaı muhtemel bulunan yerleri 
~ ~ Yeni beyanat vermek· mecliıi ı>ertembe günü fevkalade Hüseyin Cahit Bey "fikir Hare. Sezai Efendi arkadqına 11,40 va- araıtırm'lktadır. 
"' Çelcınınektedir. Kendisinin bir içtima yapacak, Muhiddin Bey ketleri,, mecmuaaında "lılamiyet puriyle Kadıköyündeki evine dö • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
-.,.~'-i-. ~lletleri araaında mevcut mecliıe izahat verecektir. nedir?.,, unvanlı bir makale neıre- necejini aöyliyerek aynlmıı fakat 
~~ ~Yleneıı bet bin liralık ıe- • • • derek bunda mütalealar yürüt· eve ıitmemiıtir. O ıece çocuğu· 
·veilctb- i bir borç mahiyetinde • Diğer taraftan Maliye ve Dahi· miiftü. Müılümsnbk meseleleri nun eve dönmediiini ıören babaıı 
'--~... liye müfettifleri de tetkiklerine hakkında büyük ve derin bilgiıi Avni Bey ertesi sabah, ojlunu bu-

İ9~~ddi B d kt ~:.&.:~- k 1 lunm••ı m __ ._.__mel olan yerlerde HABER'in Haziran baımda •• ~• e ..... 11 eyin Esnaf Bankası evam etme edirler. Müfettifler uu1.U11 tar i eminde taıdik edil· - 1URC 

... L. .. .. •l d b ka be • b · ı ar&mıf8& da .. ~•ıa ait en ufak bir yapacağı tenezzühün: 
-. ~~ L• Ya e hatalı görülen ha· :ın nın teıekkülünden n u· mıt o an Ü.tat Ömer Rıza Bey ya· ~-
' L. ~r .,_._ .. k d ı ı t tk"k d · 'b : .. bile bulamamı_.ır • 1 - Ne tarafa yapılmaamı W. "'11 ,,.:_d~vııs: Yolıuz itlere giren gune a ar o an heaap arı e 1 rm an ıtı aren gazetemiz ıütun • ... ,.. 

">q; e kt d' 1 1 d H h Sezaı' Efendi, araaıra böyle aylı- tiyorsunuz? ~..... n iflia haline gelen ebne e ır er· arın a üıeyin Ca it Beyin mü· 
.. ~~ a...._ •t.ıiyetini daha evvel Müddeiumumi muavinlerinden taleahrına cevap verecektir. Bü • ğnıı alan.k ortadan kaybolup 2 - Beraberinizde kaç kiti ıe-
~ ..... -·~1a Jc R 'h Be d b •· banlra müdü yu··k ·· d bı'r müd' det kı'mıeye rrörüımıedig"i tirecekıiniz? '~,.~ 0Ynıadığı ve kanun atı 1 e uıun • uıta m Cahit Beye verdiği de- • 
ıt--d::·adikal bir tekil ara- rü Hamdi Beyden izahat alacak- lilli cevabın bütün müalüman oku- için bu bid~~ ~~.mü~imsemi • 15 Mayısa kadar cevapla 

:..~~~ tır. Bank~ya borçlu göıterilen Yucularımız tarafından alaka ile yen babaaı bır ıkı gun oglunun e-
~ "•kil t' h' K vkep Bey borcu olmadı J t k' d . . .... dönmeım· ·ı beklemit, rrelmedig"i rınızı HABER tenezziJ/ı ~ . e ı namma tahki- Ta• ır e • a l.P e ilecejine emınız. ' ...... • 

edilen fİı-ketler DSÜdÜ• ğlDI söylemiıtir. I Ve bir haber de çılmıadığml ıö• memurluiuna gönderin& 

Sorayoraz 



i1ABER -

Baltık m·sak Almanyanın kalbine On bin yıldanberi !iirk 
çevrilmiş bir oktur akınlarının konagı 

bir nota neşrederek Mösyö Alman istihbarat bürosu 
Litvinofun teklifini muvafık gördüğünü bildirdi 

Berlin, 27 (A.A.) - Baltık 

devletleri araaında bir miaa.k akti 
hakkında Sovyetler tarafından 

yapılmış olan teklif dolayısiylc 

Alm'ln iaHhbarat büroıu, bir no
ta nctrederek Sovyet Rusytmm 
Almanya ile daha ziyade itimat 'e· 

sasına müstenit münasebetler VÜ· 

cude getirmek için müıbet bir şey .. 
ler yapmak arzusunu beslemeain· 
den memnun olduğunu, ancak Al· 
man hükumetinin M. Litvinof b
rafmdan serdedilmi§ olan teklifi 
muvafık görmemekte bulunduğu• 

Japonlar a ı yürüdü 
Şimdi de lngilizle~in Sengapurdaki 
bahri üslerinin ilgasını istiyecekler 
Vatington, 27 (A.A.) - M. 

Saito Jnpon hariciye nezareti na· 
mma. y:ıpılmıt olan beyanatın 

dünyada u;andırmış olduğu heye· 
canın zail olarak yerini makul 
bir anlayı a terketeceği ümidini 
izhar etmittir. 

M. Saito, bu beyanat hariciye 
n:ızırı veya bıııvekil tarafından 

yapalmıı olaaydı, fena tefsir edil· 
mek ihtimalinin daha az olacağını 
zannetmektedir. 

M. Saito, hariciye namına söz 
söyHyen zatın bu beyanatı, Çin ile 
y:'lpılmaaı müzakere edilen bey· 
neJ.milel istikrazlara Japonyanın 
niçin muhalefet ettiğini öğrenmek 
iatiyen gazetecilerin tazyiki üze

rine yaptığmı ıöylemittir. 
M. Saito, Amerika hükGmetine 

ya.pılacak hiç bir reımi tebliğatı 
olmadığını ve Japony:ının vaziye· 
tini anlatmak için hiç bir müraca· 
atte bu 'unmak niyetinde olmadığı
nı ilave ctmiıtir. 

M. Saito, milletler cemiyetinin 
ecnebi murahhaılarımn Cindeki 
faaliyetlerinin Japony:mm ~canını 
sıktığını bildirmittir. 

M. Saito, şunları ilave etmi!tir: 
-JaPonya, Çine yapılacak bü· 

tün İatikrazların Çinin kalkmanaıı 
ile meıgul olan ve içlerinde Ja· 
ponların bulunmasını Çin hükfı· 
metinin itiraz etmesine rağmen, 
Fransız, Amerikan, İngiliz ve Ja
pon bankerleri grupu vasıtasiyle 
yapılmaaı lüzwnu kanaatindedir. 

M. Saito, Japonyanın dokuz 
devlet mu:ıhedeıini ihlal etmek 

istemediğini tekrar teyit etmiş fa· 
kat J aponyanın Çine yapılan İt• 
tikrazların askeri gayelere kulla· 
nılmaaını istemediğini ıöylemittir. 

Londra,.27 (A.A.) - Mançeı· 
ter Guardiyan gazetesi, Hochinin 
bir makalesini iktibaı etmektedir. 
Bu makalede J aponyanın yakında 
Singapur üaaübahriıinin ilıuını 
talep edeceği beyan edilmektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Uzak 
fark vaziyetini mütale& eden "Ni· 
yuı kroanikl"gazeteıi, Japonyanın 

vaziyeti en iyi tekilde tefair bile e
dilse, kabul edildiği takdirde tam 
bir kaoa teşkil edeceğini yazmak
ta ve demektedir ki: 

- Japonyamn itirazları ıade· 
ce Çinde silah ıatıtına bile inhisar 
etse, bu itirazlar hakaız olur. Zi .. , 
ra, ailah ticareti fena bir şey ol· 
sa bile zayıf bir memleketi kendi· 
ni müdafaaya mani olacak bir ha• 
reketten daha iyidir. Fakat Ja· 
ponyanın itirazları ile örtülmek ia· 
tenen hakikat bundan daha ağır-
dır. 

Filhakika, propagandalara, 
suların taşmalarm:ı, Japonyanın 
Mançuri ve Mongoliatan akınları· 
na rağmen Nankin hükfuneti Çi
nin büyük bir kıammda metaneti .. 
ni muhafaza etmektedir. insani 
hisler bertnraf, iyi bir mü,terimiz 
olması için Çinin ıulh, sükUn ve 
refah içinde olmasına ihtiyacımız 
vardır. Halbuki Japonya bu refa· 
hı biz ne kadar istiyorsak, o kadar 
bundan korkuyor .. 

Bir genç arkadaşını öldürdü 
Eleiz, 23 (Husuai) - Takri· 

ben on yedi gün kadar evvel saat 
on dokuz buçukta vilayetimizin 
Nail Bey mahaUeainde çok feci 
bir cinayet olmu§lur. Hadise ay
nen §Öyle cereyan etmiştir. , 
Azerbayecanın ~imal Türklerin· 

den olan Piri Mehmet oğlu Fehim 
katildir. Maktül de demiryolu 
inşaııt fen kısmınt!a çahıan ve I<fa· 
sımın çok aziz arkadaşlarından 

Azerbayecanlı İsfendiyar iaminde 
namuslu bir gençtir. Cinayet sebe
bi: 

Memleketinde iki karısı olan 
Fehim A:zetbayecanlı Ali Bey ia· 
minde fbirinin kızını İ$temiş, kızın 
ailesi de evvela kendisine söz ver
mi~tir. Fakat bilahare Kasımın 

memleketinde iki karısı olduğu 
kız tarafından duyulduğundan 
ıözden sarfı nazar edilmİ§ ve kızı 
mııktul lafendiyar Efendiye nl • 
iıtnlamı!lardır. Bu halden çok 

• 

fazla münfail olan Fehim, kızın 
babasını bir kaç defa ölümle teh· 
dit etmişae de adamcağız aldırıt 

etmeyince Kaaım bu defa da kini· 
ni İsfendiyar Efendiye ~evirmiş 
ve intilcam alm,.ğa karar vermiş • 
tir. 

Nihayet vak'a günü lıf endiyar 
Efendinin evine gitmit ve büyük 
bir bıçakla zavallıyı sol memesin· 
den ağırca yaralamı§trr. Bir vur
ma ile k1'nmıyan Fehim bıçağını 
İsfendiyar Efendinin kom9uları a· 
vücudunun muhtelif yerlerine de 
saplamış ve !bilahare kaçmıştır. 
Neden sonra vak'adan haber alan 
sfendiyar Efendinin komtubrı a· 
damcağızı hastahaneye kaldırmış· 
larsa da haata1ıanede bir aaat son· 
ra feci sancılar çinde can vernıi9· 
tir. 

Kaçan.katil Hankendi nahiye • 
sinde saklandığı yerde yakalan • 
mıştır. 

nu bildirmektedir. 
Alman iatihba.rat bUroıu, Sov • 

yet Ruayanm Baltık misakını Al • 
manyanın kalbine doğru bir ok gi 
bi çevirdikten ıonra timdi bunu 
bir Alman • Sovyet miaakı tektin· 
de tahakkuk ettirmek istemeaine 
tatmaktadır. 

Sovyet Ruayanın teklifine Bal
tık devletlerine kartı Sovyet Ruı· 
ya veya Lehiatan tarafından bir 
taarruz tehlikeıi mevcut olmadıiı 
kaydolunmakta ve Alınanyanın 

bu memleketler iatikliline riayet 
etmiyeceği iırap edilmektedir. 

Alman hükumeti, böyle bir id· 
dio. ıerdedilmeıine müsaade ede • 
mez. 

Avrupa batacak mı, 
kurtulacak mı? 

Geçenlerde, Kadro mecmuasında, 
gayetle alakayı cllip iki yazı çıkmıştı. 
Şevket Süreyya Bey, Istanbul Jazete· 
lerlnin birinde, aynı nüshada ne§rolu
nan haberlere dikkat etmi~: Bir Çin 
heyeti, kurulacak fabrikalar için ma· 
kineler almak üzere, garba seyahat el
miı ... Bir de TUrk heyeti, aynı •cbep
le seyahate çıkınıt·· Kadronun kudret· 
li muharriri, Şark memleketlerinin 
Garptan boyuna makine alışlarını "ma
kinelerin muhacereti,, diye tavaif edi· 
yor. Ve, bunun ıu manaya geldiğjni 
uzun uzadıya anlatıyor: Sanayiin va· 
tanı olan garp, artık bu imtiyazını kay
bediyor. Şark ta sınaile;iyor ... Avru· 
padaki buhranın aebebi, budur. 

Kadronun ikinci yazısı da, bir Fran· 
sız muharririnin mUşahedesinin tercll· 
mcsldlr: Fransada 1834 senesinde te
caaUı etmlı bUyUk bir fabrika var. Bu 
nun etrafında, bir kasaba tee11Ua et· 
mit; fabrikada çalıpn binlerce amele, 
burada oturuyor... Fakat, her yerde 
kontenjan usulleri tatbik olunduğun
dan ve Şark memleketleri ke~di ihti
yaçlarını bizzat yapmıya başladık· 

tan sonra, Fransız fabrikasının hikme· 
ti vUcudu kalmıyor. Makinelerini te· 
ker teker satıyorlar. 1934 ıeneıinde, 
Amele, ailelerini bir asırdır geçindiren 
müessesenin yüzüncü yılını tes'it et
mek istiyor. Lakin, aynı gilnler zar
fında, ıon bilyUk makine de satılmıı-
tır. · 

Onu dıgarı çıkarmak için, bitıanrn 

böğründe koskoca bir delik açıyorlar ... 
Ve amele, cenaze merasimine iştirak e
der gibi, çelenkler koyarak, bu maki· 
neyi teıyi ediyor... O sanayi kasabası, 
şimdi, mevcudiyetinin manasını kay· 
betmiı bir haldedir ..• 

< Işte, dünyanın manzarası budur ... 
Garbi Avrupa, Şimalt Amerika, yega
ne ıanayi merkezi olmak hususiyetleri· 
ni kaybediyorlar .... 

Halbuki, bir yere toplu olan o de· 
rece nüfus, baıka türlü yaşıyamaz ! ... 
Bir çok memleketlerde, bilhassa Al
manyada: "Şarka makine satmıyalım r 
Hattt Şarklıları mekteplerimizde okut
mıyahm 1,. diye cereyanlar var. LAkin 
bu fikri terviç için muazzam bir kon
grenin toplandığı gün, devasa bir Al· 
man fabrikası, en büyük ocağından en 
küçük çivisine kadar Sovyetlere satıl· 
mı§ttr. 

Hitlerin "Ari ırk müntesipleri ara
lannda anlaımatıdrr 1,, deaıeglnc nığ
men, büyük devletlerin büyük ser
mayeleri araaındaki rekabet öyle mUt· 
hi§tir ki, katiyen. Şa.~kta~i sınaileş
me hareketine karf 1 muttehıt cephe tu
tamıyorlar ... Tutarrıayınca da, Avrupa, 
işte böyle buhran uçurumuna :yuvar

lanıyor. 

Taşköprü saltanat devrinde ihmale 
uğramış ancak yeni yeni 

terakkiye başlamıştır 
. buraya beynelmilel ismi kadim ol•r•~ 

TaıköprÜ, 25 (Husuıi) - Size bu Zara köprüsü olduğunu iddia ederler• 

k b 1 b• 1 1 .. T'' k 11· me tu um a on ın erce yı once ur Burası aynı zamanda mühim kC 
akınlarının ehemmiyetli konak yerle· dir istihsal mıntakalanndandır. .uU· 
rinden biı·i olan şimal anadolusunun hass Lev 1 talyan fabrikaları bil~ 
süzel bir köıeıini anlatmak istiyorum. kcndirlerinin haiz olduğu hususiycıı 

Kaıtamonu - Boyabat şosesi Ü· nazarı dikk<tle alarak ihtiyaçların• bıJ' 
zerinde Cökırmağının kenarında olan radnn temin ederlerdi. Maalcıcf lf' 
Ta k" .. 1 d . d 'h 1 ğ C' § opru tıe tanat e~ru~ e 1 ?1~ 0 u • tanbuldn açılan kendiri 11lah ve ne•' 
ramıf, ancak cumhurıyelın tesııındcn • den fabrika bura. zirnatini adeta iıııb' 
beri terakkiye baılaınııtır. edercesine fiatle:i kırmıştır. Tütl-+ 

Pek ~anlıı bir görüılo tarih, b~~a- yede belli ba~lı üç mıntakada yeti~~ 
ımı kadım Paflagonyalılann aruısın· kendir piyasasını istediği gibi elirıd' 
den addeder. Bugün mazinin dar gÖ· tutmak istiycn bu fabrikaya kartı h~ 
rii!lü muverrihlerinin yanıldıklannı il• yapacak b'ır .. b l c mhıl~· . . .. .. • ,.ey u amıyor. u ~ 

pat edecek ızlere b:lkarak ogrenıyoruı: yet ı'daremı'z' 'kt •· dtlı11 m ı ısaaı programa 
ki buraaı P.aflagonyahlnrdan evvel ettiği kendir fabrikasıru (Tire) ltııı•· 
Kar~ Tür~l~rınin .. •t oynattıkl~rı bir aına kurulacağını İlfiltik. Elyafıtılıı 
yerdır. Mılattan once Puntoı ımpara· uzunluğu vo sa ~lamlığı 1928 ıeneıiııd' 
toru Mühürdadın Bitinyalılarla yapbğı Var•ova ve Ti~yeatede reımen errıs'' 

h bede M"h" d d dı k "' • ·ıe~ rnu are u ur a a yar ma 0 • line tevafult ettiğine karar ,:er• 
§an Roma cenerallerinden Pompeiıı Kastnmonu kendir mıntnknııınrn bÖfıe 
kendisine liabra olarak tersim edilen bir fabrikaya çok lüzum oldııiıııı~ 
burasının imarına epey yardımlar et· l' • lb ·d •· el' ev ıyayı umurumuzun e ette ı rl\" 
mi,tir. Bugün §ehrin kenannda Zım· tiklerini ümit etmekteyiz. 
bıllı namiyle anılan tepe, hiç §Üphe 
Yok ki o, devrin her yerden güzel bir 
kasabası idi. Ara sıra tesadüfen ele 
geçen eserler bunu pek süzel ispat et· 
mektedir. 

Sıraıiyle Selçukilerin bir ayaleti ve 
Çandar oğullarının emareti olan bura· 
ıı Fatihin bir hilesiyle Osmanlı oğul· 
larına intikal etmi§ti. Tanzimattan 
biraz önceye kadar Akyörük denilen 

Hükumet doktorunun vazifei ııf' 
keriyesini yapmak üze.re va:ı:ifesiııded 
ayrıldığı zamandanberi burası doktor •• 
suzdur. Esasen doktor da olsa etP 

• k lşf 
nesı yo tur. Sehscn kahvecİ$i 0 fi 
burayıı. b:r tnne doktor bulunmıır1'8 

burada bir çok hastalıkle.nn çoğalııı" 
$ına sebep oluyor. 

~ 
Ahmet NccJ 

lbrahim Tali B. Edirnede 
Namık Kemal mektebi 

güzel bir müsamere 
tarafındafl 
verildi 

Edirne, 25 (Huıusi) - Umumi mü· 
fettit lbrahim Tali Bey ve maiyeti er· 
kanı puar günü 'ehrirnizo otomobille 
ıelmiılerdir. 

O gün ıehrimizin her tarafı bay· 
raklarla donatılmı§, tehrin haricine bÜ· 
yük bir tak yapılmıştı. Şehre vaaıl ol· 
malarına bir saat varken ıehrin latnn· 
bul yolu ciheti müfettiılerini karıda· 
mıya giden halkla dolmuştu. Otomo
billerin geleceği yolun her iki tarafına 
askerler, mektepliler, izciler dizilmİ§· 
ler, lbrahim Tali Beyi sabırsızlıkla 
bekliyorlar. Nihayet saat beş buçukta 
otomobiller göründij, lbrahim Tali B. 
ve erkanı otomobillerden inerek kendi
lerini kar§ılamıya gelen halk arasında 
onlan selamhyarak ilerlemiye başladı
lar. Kendilerine ıehir namına ve her 

mekteple ayn ayn buketler takdİ~, 
tiler. Otomobilleri çiçek buketleri 
dolmuıtu.. ~ 

Halkın mütemadi alkıılan arıı•~ 
şehre yayıı olarak vasıl oldular. Otrfİ 
billcrine binerek doğru istirahat et 

iizere belediye dairesine gittiler.. (f 

Akşam ıereflerine belediye . tGr 
fından 50 kişilik bir ziyafet verildi• ıf} 
ce Hal~evi salonunda Namık JÇe r 
mektebı tarafından verilen müsarf1 
ye teşrif buyunnuılardrr. <' 

Salona, dakikalarca süren al1'1t 
yaşa sesleri arasında, hnlkm, çof1' 
tezahüratı ile knrşılnnmıılnrdır. ,J 

Müsamereden ıonra otomobille• ti' 
Kıyık tnbyelerinc kadar kısa bit bıl' 
nezzühten sonra belediyeye avdet • 
yur:nuşlardır. 

Edirnede çocuk bayramı 
,; 

23 Nisan Türk istikliıl &ava§ınıtı. ~ 
hakkuk tnrihidir. Şunu biliniz "ı (ı' 
büyük günün çocuk bayramına 0~el 

Edime, 25 (Husuai) - Şehrimiz
de çocuk bayramı her senekinden çok 
daha güzel bir şekilde kutlulandı. Şch· 
rin her tıı.rafı bayraklarla donatılmış, 
sabahın dokuzunda Halkevi önüne bin
lerce halk kütleıi akın ediyor .. Cadcle· 
ler mekteplilerin boru ve trampete &es· 
leriyle inliyor, herkeste neıc var .. Sa
at on .• Halkevi önu hıncahınç dolmuş .. 
Askerler ve isciler, ilk mektepler ver· 
li yerine de mevki alrnıılar .. 

Saat onda lbrahiın Tali Bey refn· 
katlerinde baş müıavir Şükrü Bey, va· 
li S. Ozdcmir; B. reisi Ekrem; Halk 
fırkası reiıi lbrahim Beyler hudut ta· 
buru kumandanı ve erkanı hükumet 
olduğu halde geldiler. Merasime is
tiklal marşiyle ba~landı .. 

ilk mektep talebelerinden bir kaçı 
tarafından ıözler söylendi.. Ibralıim 
Tali Bey küçüklere cevap olarak ez· 
cümle dedi ki: 

"Çocı.:klarım 23 Nisan sizin günü· 
nü:ı:dür. Koıunuz, gülünüz, eğleniniz .. 
Biliniz ki siz Türkiyenin yannısınız .. 

h"k- ti' • d'ğ' c!ı mnsı u ume n sızlere ver ı ı 

miyetin en büyük delilidir •. ,, ,1 
,,ır 

Bundan sonra Türk çocuğu ~,I 
söylcntt eh merasimin birinci t!l 

na nihayet verilmi§tİr. " 

Halkevinden hareket eden h•1"ıııl' 
dıtl'l1 mektepliler Cumhuriyet ınoY fı~ 
tll" toplandı. Burada da çocuklar ~ 

dan sözler söylendi, ıiirler ok1lıı o'ıl' 
Lala Şahin ilk mektebinden bir ~"11,ıt 
v •• 1 d' w. •• ı k lı .. &lll ,ı cun soy e ıgı soz er so a .... s ·ıı 

ve Ibrahiın Tali Bey çocuğu tebı1ttsı<' 
mi§tir. Sonra belediye önürıde~l lf 
geçit yapılarak Gazi heykeli sel ;/. 
dıktnn sonra merasime nihayet ,,,.ı;1 

mittir. Gece Halkevi salonuıı~61/ 
N • Kemal mektebi tarafından rı;11 F 

·ı . .. 'k Saf ctuıı ·" re ven mış, mustantı a ıı.•') 

Bey tarafından (Te!kilatı es'!'~ 
mevzuu Üzerinde bir rnüsahabC 
mıııtır • 



il 
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!]j.,..:..... .. .. .. . ....... _,"""" ~. 
Çok çocukı; bir. 

aile babasının 
mektubu 

Efendim 

1 
Ben, çok ~ocuklu bir aile baba· 

111111"• Allah kimin varsa baiııla-
1111 tanı . d 8 tane evlidım var. Birbi-
~ll en büyük, birbirinden büyük ... 
~alarıanız, merdiven tetkil ede

ce ler ... 

Dünyanın her devleti, nüfusu-
llllft •rtm . d'... . . k k aıını ııte ııı açın, ço ço-
cu lu aile babalarına mükafatlar 
\'eriy . or, yardımda bulunuyor. Bi-
ııın devlet te bu güzel nümuneye 
~re hareket etmek iıtemit. Fakat, 
d 1 •eren candan, çok veren mal-
~ıı,, düıturu üzere, çok çocuklu 

&ale babalarını yol verıiıinden 
Ilı' ' "•leına tutuyor. 

'Yol verriıi !. .• Dütünün !.... Se· 
11tde altı lira ..• 

lianai adam: 
h - Bundan kurtulmak için, dur 
ele, dört çocuk daha dünyaya ıew 

ti...... ! d' d" ::- b'l' 7 -·ıım ... • ıye Ufune ı ır ... 
U• 1 D i'l . ., n•ç.... e ı mı ... 
lakin, meıeli batka bir ıey ya

larlıa : 

Hükumetin meccani talebe okut.. :-lt için bir maarif bütçesi vardır. 
llcat, en iyi mekteplerde, paraıız 

olarak okuyan zenıin, hatta orta 
~ili •ile evlltları eksik değildir. 

•t llizam çıkarmalı: "Kat'iyyen 
ıehain ve orta halli çocukları mek
~eı>lerde meccanen okuyamaz!,, 
eıaıeli ... Kimin evladı oluna ol· 

eı,a.. L_ k 'd ' • ' k'l d.., uu aı enın ıatısnaıını tet ı 

c •lllenıeli ... Onların yerine, çok 
~oeu, klu bütün ailelerin en büyük 
(\" ld 

nıı mekteplere leyli ve · mec-
~ni olarak almalı ... 

lialı, bakın, buna aklım erer: 
Bet evlldı olan bir aile "bir ço· 

t;J, sahibi daha oluraam, en büyük 
Çocuğum mektebe bedava gire
~1'!,, diye heveslenebilir ... 

Bu, birinci söyliyeceğimdi. 
lldnciıi de, ekmek meselesidir. 

l»Q !:laneğe zam yapılıyor, Zira, 
~ •e köylünün himayesi noktai 
el ından, bu, li.zımmıf. Bu, ma· 
~lci aarurettir, bir teY diyeme-

. Elbette bük6mete bir varidat 
~baı bulmalı... Lakin, · dü9ün
-.:lidir ki, ekmek bilhaNa fıkara· 
...__)ediii ııdadır. Bir fakir, bir~ 
k"fla, bir kilo, yarım kilo ekmeıı 
""TJrır, mideye indirir .•• 
~l~uk~, .zen~inlerin y~iii İn· 
ı_.. Lir dılımdır. Demek kı, ?n
Q._' -....rı vergi verecek mevkıde 
~ bundan kurtuluyorlar .. Ba-
l, o l . 

d·ı.·'1 ..-ın ııduı ne iıe, o tayın e • 
l 11' L• • ' 
~ ~ uız ekmekten verıı verır-

" taa, onlar da kuıkonmazdan mı 
lci':.'celcler, ananutan ını? Onlann 
~e e &rtaın... (Ah ıu zenginler! ... 

Poataaa 

Üsküdar Posta müdürünü öldüren 
Zeki Efendinin muhakemesi 

iddiaya göre, Zeki Efendi kayın pederi Zühtü Beyi 
kendisini tehdit ve hapse mahkum ettirdiği 

için öldürmüştür 
İstanbul ağır ceza mahkemeıi ı müttü. Bu kanlı vak'a Osküdar iı· 

geçen aene vu~u~ gele~. bir ci~a- kelesi civarında caddede olmut, 
yel davasını bıtırmek uzeredır. da.mal ötedenberi araları açık olan 

Vak'a tudur: kayn!ltaıım tabanca kurtuniyle 
1933 ıenesi kinunusanisinin yere sermitti. lddiaıını eneli 

yirmi yedisine tendüf eden şeker müddeiumumi makamını temıil 
bayramının birinci ıünü Zeki Bey eden Kitif Bey yaptı. iddiaya ıö· 
iıminde biri kaynataıı Oıküdar re vak'a fU tekilde cereyan etmit· 
poıta müdürü Zühtü Beyi öldür• tir: 

• ' 
1
• • "'-"'= u • • ••1

• Zeki Beyle Zühtü Beyin araıı 
Şehir mec}İSİ İntİ- çoktanberi açıktır. Hatta burulan 

bir müddet evvel Zühtü Bey da-
ha bı 12 Eylülde madını tehdit ve hakaret iddiaıiy· 

le dava etmit, neticede davayı 

kazanarak Zeki Beyin altı ay ha· 
psile para cezasına uğramaıın!l se
bep olmuttur 

Şehir mecliıinin toplanma müd· 
deti bitmittir. Belediye intih:ı • 
batı hakkında Dahiliye vekaletin.
den viliyata emir ıelmittir. Bu • 
na nazaran yeni belediye intiha • 
bına 12 eylul 934 te başlanacaktır. 
Belediye k:ınunu eıkiden ihtiyar 
heyetlerine VeTdiji intihabat itle
rini ahiren belediyelere devretmiı
tir, ve bu sbepten belediyeler ve· 
zeifi çoğalmıttır. 

intihap defetrleri 16 ağuatoıta 
hazırlanmıt bu1unacaktır. ileride 
bir karıııkhğa meydan bırakılm1· 
mak için bu itlerle mülkiye amir
leri bizzat me91ul olacaklar ve ne
ticelerden zama zam:ın Dahiliye 
vekaletini haberdar edeceklerdir. 

Celal Bey geldi 
lktısat Vekili Celil Bey bu sa· 

bahki dokuz treniyle Ankaradan 
,ehrimize gelmiştir. Mumaileyh 
lıtanbulda vekalete ait bazı mü • 
him itlerin mahallen tetkikiyle 
metgul olac1klar, bu meyanda 
Sümer B3nka ait mevcut Ye yeni • 
den yapılacak fabrikalar ve tahli
siye tetkilatı idaresinin daha iyi 
bir hale getirilmeıi meselesiyle ui
ra11cak' ardır. Vekaletin bütçeai 
çartamba günü mecliıte görütüle· 
ceğinden Celal Beyin o gün Anka· 
rada bulunacağı kat'tdir. 

Talebelerin kongresi 
Halkevi konferans salonunda 

dün saat bette Kastamonu lise • 
sinden yetiıenler birlijinin kon· 
greıine devanı olundu. Bu kongre
de birliğin nizamnamesi kabul ew 
dilmit ve idare heyetinin yeni in
tih1bı yapılmııtır. Konare aeç 
vakte kadar devam etmittir. 

Bu geçimsizlikleTi dosyada mev 
cut mektuplarla da aabitti. 

Müddeiumumi cinayetin iibirar 
ve infial tesiriyle itl~ndiğinden ve 
vak':ının af kanunundan istifade 
edebileceğini söyliyerek maznu
nun ceza kanununun 449 uncu 
maddeıine göre cezalandırılmuı
nı istedi. 

Bunu müteakip Zühtü Beyin 
vekili ıöz alank hadiıede taam· 
müt mevcut oldujunu ve Zeki Bew 
yin karısına eziyet yaptığını iddia 
etti. 

A§1rca yaraladı 
Vatman Bekir Efendinin idare· 

sindeki 78 numaralı tramvay ara
bası dün akfUD Karagümrükte A· 
cı çeıme caddesinden geçerken 
Sabri iıminde birinin arabasına 
çarpmlk ıuretiyle yere dütüraıüt, 
aiırca yaralamııtır. Vatman yaka• 
lanmıftır. 

Otomobil c;arptı 
Şehzadebatmdan ıeçmekte o· 

lan Alinin idsreıindeki 2296 nu • 
maralı otomobil Kmnkapıda otu • 
ran demirci Kazıma çarparak ko
lundan yaralamıt, ıoför yak31an • 
mııtır. 

M uatafa öldU 

En ıonra Zeki Beyin vekili mü· 
dafauını yaparak bu iddiayı red
detti. Ve meaelenin t:ımamen 
ant bir tehevvür ve infialdan iba
ret oldujunu ileri sürdü. 

Neticede muhakeme heyeti kısa 
bir müzakereden sonra kararı ver· 
mek üzere muhakemeyi 3 Mayıs 
pertembe pnüne bıraktı. 

Fırka balosu pek 
güzel oldu 

Cümhuriyet Halk F ırkau vili -
yet ıubesi balosu evvelki gece Fır
ka merkezinde verildi. Baloda 
fırka mensupları lıtanbuldaki 
konaoloılar, tehir mecliıi izaları 

tüccarlar, mfü:ıaeaat müdürleri 
aazeteciler bulunmuıtur. Davetli· 
ler vilayet idare heyeti Cevdet Ke· 
rim Bey tarafmdan kartılanmıt, 
izaz ve ikram edilmi,tir. Balo pek 
net'eli ve eilenceli ıeçmiıtir. 

Mürettiplerin reisi 
lıtanbul Türk mürettipleri ce· 

miyeti reisi Cemal Bey cemiyete 
ait bazı itler hakkında teeıbbüs -
lerde bulunmak üzere Ankaraya 
gitımiıtir. 

Resmi küıat 

İt Bankuınm Galata tubesi pa· 
zarteai aünü açılacaktır. Şubenin 
açılma merasimi dört buçukta ya· 
pılacaktır. 

Gayrimübadillere tevziat 
Gayri mübadillere iıtihk'lkları· 

nın yüzde yirmi beti niıbetinde 
tevziat& bu hafta içinde batlana • 
caktır. Bono kıymeti düfiirülmi· 
yecektir. 

Y ansenin sözleri 
Anlsaranm imar plinmı yapmıt 

olan profeelr YanHn Ankaradan 
lıbnbula plmiftir. 

Y amen ıunlsrı aöylemiıtirt 

)edikleri de belli delil ki!. •• ) 
Müstensihi 

'-. H.tlce suren• " Maarif vekili 
Mües ·f •bir irtih;l Maarif Vekili Hikmet Bey dü 

Si Ak d h". 1 · · A.L.._ • 1 • n ara an te rımıze ge mıttır. 

Nişantaıında F eıliyan aparlı· 
manının temelini atmak için Ç3h• 
tan amele kürt Muıtafanm kafa· 
ıına duvardan kopan bir tat ia:ı • 
bet ederek ölüınüne sebep olmut • 
tur. Zabıtaca hhkikat yapılmak· 
tadır. 

lngiliz seyyahları 

cc_ lıtanbul planını yapmıya 

davet edilmediğimden gelmedim • 
latanbul Ankaraya nazaran küçük 
olduğundan küçük mimarlan mü
racaat edilmittir. lıatnbul planını 
tatbik için ne kadar paranız var • 
dır? Tatbik için para olm3y1nca 
I A ., p an neye yarar .. ,, 

Mühendis ,Şevket bey 
öldü 

._\id~ refikimi2in yuı ıt erı 
J.t 61'6 Erı:ı Tahıin BeyiP babaıı 
~ T&1ııin Bey, k11a hir haata• 
ltaittir. IOllra dün ıahah vefat et· 

~~~ıi bueün nat on bir bu· 
dta· 1•tlıde Halial ir Gazi cad· 

•1ıt1e E f d'-llr .t al Ha.tar.eti tra11na1 
~~ 1•rttıcleki Miku apartma· 
li .. ""aa.ı lr.1c1, .. 1.r:ık Ferikö:r ks'b
ı-. .. ~a defnedilecektir. 8l' e
~ •• Yadan dolayı arkadaşımı· 
~lttıd; .. ._rk ti111endiferleri bat ınii· 
r: .. ınua .• M "4. .... 

1 
• vını usaffer ve da· 

t _., \1 lıJet ref'k' • . h · ·t •• .. d ı ımızın mu ar· ~ . .. , e R 
te_. &il • n iliniz Beylere ve di· 
~i)e~11 

• erkanına en hararetli 

Amerikalı tayyareci 
Mis Mor iamindeki zengin bir 

Amerikalı kadın kendi tayyaresiy· 
le dün Ankaradan ıebrimise ael· 
mittir. Miı More bet altı Aıne· 
rikalı kadın ile iki pilot refakat et• 
mektedir. 

cep Beyin konferansı 
Fırka kati.b& Recep Bey inkılap 

kürıüıündeki derılerine buaün d~ 
devam edecektir. Recep Bey bu· 
günkü derainde lzmirin itıaliyle 
Erzurum kongresine kadar olı-.n 
zamana dair askeri ve siyaıi vazj. 
yetleri izah edecektir. 

Duçhe11 of Richmond isminde· 
ki bir İngiliz vapuru Çanakk3lew 
deki İngiliz mezarlarını gezmek 
üzere 740 seyyahı hamilen Çanak· 
kaleye gelecektir. Seyyah vapu· 
ru Mayıaın üçüncü günü lıtanbul· 
ıelerek bir aün kaldıktan sonra 
lngiltereye müteveccihen hareket 
edecektir. 

Mutat içtima 
Etibba Muhaclenet cemiyeti dün 

oğleden evvel aylık 'lllutat içtima· 
ını cemiyetin eataloilundaki mer· 
kezinde aktetıni~ir. içtimada ce• 
miyete ait İ!ler görütülmüttür. 

Yol, yapı Limtet ıirketi azasın· 
dan Gördesli Pamuk zade mü
hendis Şevket Bey dün ıece vefat 
etmiıtir. Henüz senç yatında 
vefat eden Şev1'et Beyin ölümü 
bütün tanıdıklarını mütee11ir et • 
mittir. 

Cenaıeıi yann Nit~ntatında A· 
merikan haatahaneai yanındaki e· 
vinden kaldırılacak, Beyazıtta na· 
mazı kılmdıktan aonr:ı Edimeka· 
prda aile mezarlıjına gHmülecek· 
tir. Merhumun ailesine, dostları • 
na derin taziyetlerimizi beyan e
deriz. 

8 

?3~'!!!::. ~ !. 
Gülbane parkında 

çocuklarla bir 
gezinti 

Çocuk bahıinin en çok ıeçtili 
ıu günlerde, onlara dair diltünce 
ve temenniler de, bütün keaafetile 
yer almalıdır. 

Dün, Gülhane parkında çocuk 
&ünü tes'it edilitini gördüm: 

Kapıdan ıirince kartmıa. ilk çı
kan, "Çocukları koruma derneği,, 
nin dizi dizi vecizeleri oldu... iki 
sıra afaçların bellerine perçinlen
miı olan li.vhalar, çocukların nam 
ve hesabına büyük bir "ISTlYt'l
RUZ! ... ,, kelimesile baıhyor. 

istiyoruz: 
Hürmet, 
Bize mahıua bahçeler. 
Mütaha111s ebeler. 
Yemek ve muntaz•m ııcla. -
Opillmemek, ·,urbüz olmak, her 

ıün banyo! •• 
Azarlanmamak, yalnız yatmak. 
Tozdan korunmak 1 
Bunların hepıi, tam ve yararlı 

bir nesil yetiıtirmek azminde olan 
bir cemiyetin hüınü niyetinden do· 
ğan umde ve kanaatlerdir. Bunla· 
rın her biriıini okuyan anne - ba· 
ba, cidden bir vazife ve ha· 
la da pek itina edemediği bir 
takım mühim meaeleler kartııında 
bulundufunu bi11eder. 

Çocuğun elbette ki od.,..,, hic 
olmazaa yataimı .,.,..+ lhnn· 
dır. 

Çocutu d6Yecek defil, aayaca• 

fıs. 

Yemek ve muntazam aıda ... Her 
gün banyo ! Bunun arkasından 

gürbüz olmak ge\ir; tl~iıı , 

Tozdan korun=ata' .. lhmtU 
Parktan içeri dojru ;yüriidüiüm 

zaman cml cml, temiz pik mek· 
tep çocuklarının müteneni ejlen· 
ce veaaitine güle OYDIJa bakındı· 
iını aördüm. Çok eaki ı:amanlar
dan beri yapılmış ve metruk duran 
kukla kulübesinin paaı, küfü silin· 
mit hayatiyeti yerine ıelmitti. Bir 
kukla da öbüryanda ... 

Ancak ıunu kaydedeyim ki, eğ· 
lence feyleri etrafına halka olan 
kalabalık arasında, büyüklerin da· 
ha çok, daha ileri Ye 6n aaflan it• 
gal ettikleri ıBzUme çarptı ... Veci· 
zelere en kıaa yolclan cevap ver· 
mek, en yakm huaul bulmuıru iıte· 
diğimiz temennilerden obnalıdır. 

Gülhane parkında dün bando 
muzika vardı. lnceaaz vardı. Bol 
bol da TOZ ... -azetemizin ıene 
bir ıayf uında ituel edildiği ıi· 
bi- parkm yukan kımnnda ço• 
cuklara mahsuı kayacak yer, mü· 
him bir tehlikenin önüne geçecek 
bir tamir ister. Ve oralara temine• 
dilen aletlerin, tam mlna ve iaabe
tile kullanma yollarını araıtırma• 

hdır. 

itte bu, ıene bizi; Güihane par• 
kını muntazam, elveritli ve Beyol· 
lu cihetine tq çıkartacak bir mil· 
kemeliyete vardırma nazariyesine 
döndürüyor ... Parkın belli baılı bir 
k11mı, ııhhi ve yarar bir ıekilde, 
haftanın her müsait gününde niçin 
çocukların olmas!n ! Ve biz koca 
bebekler, aaadetimizin mühim bir 
buçuğunu, neye oradaki mazhari• 
yetlere ittirakle ıeçirmiyelim. Gül 
hane parkı; hara müe11eıeleri, ço
cuk koruma teıekkülleri ve ,ehir 
belediyesinin bir araya ıelitiyle, 
vaziyeti ciddt ıurette teabit edile• 
cek bir kaç istifade meydanmdan 
biridir. 

Hikmet MUnlr 
erııaizi beyan ederi 

--~~""-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



4 HABER - Ak9am 

Fıkra müsabakası 
Bir sarhoşun hikayesi HABR'in 

hikayeleri En iyi, en güzel fıkralan bize gön
' dereceklerin yazılan; burada neıredi· 

~-----.. ----------------------*- lec:ektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-
Sen, ıen, sen, hiç, hiç, hiç, sar, Kapıdaki bekçi korktu. • maması, ıeçme olması ve okunaklı 

sar, sar, sarhot oldun mu birader? Ertuğrul Sadettin, Şkespiyerin yazılması lizımdır. 
Ben, ben, ben, hiç, hiç, hiç, sar, bir piyesini oynıyordu. Sarhoıluk 

sar, sar, sarhoı, olmadmı.. hali, unuttum .• Hangi piyesli, ak· 
Vallahi, billahi olmadım.. hında değil •• 
Bak, şimdi de, şimdi de sarhoş Hazırlanmış .• Sahnenin ortası -

mu, sarhoş mu, sarhoı muyum?. n:ı bir masa koymuşlar •• Neredey• 
- Sarhoş olmaz olur musun, a se, perde açılacak .. 

birader? Bozuk plak gibi vızıltılı, "- Haydi azizim, sen bir yere 
şıkırtılı konuşuyorsun! Elbette sar.. uzan, istirahat et •.• Oyundan son
hoşsun.. ra görüşürüz.. Yoksa, halin çok 

- Yok vallahi, vallahi karde - fena... Ayakta duracak vazi· 
şim ... Ben, ben, hayatımda, yalnız, yette değilsin!,, dedi. 
bir kere, bir kerecik sarhoş oldum. "- Peki, peki ... Darılma, ağa· 

Anlatayım mı nasıl oldum?. beyciğim ... ,, 
Ha? A 1 t ? Hakkı vardı ..• Cidden ayakta . . na aynn mı •. 

- E, anlat bakalım.. duramıyacak vaziyetteyim... He-
Bir oldum amma, pir oldum.. men, muvafık bir yer bularak u -

Bak, dinle.. zandım ... 
Hani, bir zaman, müskirat yasa· Önümde bir takım ayaklar do -

~ ğı vardı ya ... Zıkkımın okkası dört laşıyor ..• Ayakların nihayetinde bir 
yüz kuruşa çıkmıştı... karanlık. .• 

Yani, yani dirhemi, dirhemi bir Uyumak üzereyim .. 
sim kuruş! Bizde de mangiz na.. Ansızın karanlık iki yana dağıl· 
nay !. Paran varsa kaçak rakıyı al dı .. Ayakların ötesinde yüzlerce 
da İç.. mütehayyir göz gördüm... Sonra, 

Hulasa, azizim, güç bela kafayı yüzlerce ağız açıldı .. 
tütsüliyebiliyorduk •• Kahkahaları kopardılar .. 

O da, nadiren.. Tekrar karanlık •.. 
Nihayet, nihayet efendim. Al - Beni kolumdan tuttular ... Yattı· 

lah kaldırandan razı olsun, yasak ğım yerden dışarı attılar ... 
kalktı ef endiciğime söyliyeyim.. Nerede yatmışım, biliyor mu· 

Ha, ne diyordum?. Yasak kalk· sun? ..• Sahnede, dekor vazifesi gö· 
tı.. ren masalardan birinin altında ... 

Eh, tabii değil mi ya .• imam su· Tarihi piyesin ortasında, perde a -
yu da ucuzladı .• Tam bizim kese· çılınca, ahalinin karşıaına böylece 
mize göre oldu.. k çı mışım •.• 

Eş dost toplandık efendim, lıte, sarhoıluk, sarhoşluk diye 
"şöyle keyfimizce, çilingir sofrası ben buna derim... Yoksa, şimdiki 
kuralım!.,, dedik.. halim sarhoşluk mu? ... 

Cömertliğimiz tuttu.. Bu çilin- - Lakin, önündeki ıapkan ... 
gir sofrasına, hepimiz birer ikişer Tabak zannederek mezeleri içine 
şişe getirdik. koyuyorsun... Kaseyi de başına 

Çek babam çek, efendim .. Çek 
babam çelt .. 

Arnavutköyünde yedek mi çe· 

kiyorsun, mübarek?. Çek babam 
çek .. 

Sıcak odada içiyorduk. 
Halbuki, dışarısı, baştan başa 

kardı .. Bir soğuktu ki, değmeyin 
gitsin .. Buuu ... Dı, dı, dr !. 

Odadaki sıcak başımıza vurdu. 

- Aman!.. -dedik,- biraz 
dııarı çıkalım da ferahlayalmı. 

Bahçede kar topu oynadık.. 
" M .. - egerae az içmişiz yahu ... 

Başım bile dönmiyor !,, 
Ben, böyle söyledim .• 
Arkadatlar: 
"- Biz de senin gibiyiz! .. ,, de-

diler. 
"- Haydi, hem Şehzadebaşm• 

da bizim Ertuğrul Sadettinin ti
yatrosuna gidelim, onu seyrederiz, 
hem de yolda kafayı tülsüleriz .. ,, 

Bu teklifi, pek pek muvafık 
gördük. 

Bir meyhanede -rakının üstü
ne-· bir kaç konyak parlattıktan 
sonra, haydi bakalım Ertuğrul Sa• 
dettinin tiyatrosuna .. 

Dııarıaı, söylediğim gibi buz .. 
Sanki hiç bir §ey içmemi§iz gibi 
aklımız haJıımızdaydı .. Fakat, vak 
ta ki tiyatroya girdik, yakmışlar 

sobayı efendim, nerede bulmuşlar 
bu kadar çok teshin faslını, yak -
mıılar sobayı .. 

. . . ' 
gıymışsın •..• 

- Olur böyle §eyler azizim ... 

Insan hali bu ... 
İşitip yazan 

(Hatice SUreyya) 

Sulh yolunda 
Moıkova, 27 (A.A.) - Mosko

vada Fransız lisaniyle ve "Journal 
de Moskou,, ünvaniyle haftalık 
bir gazete intişara b:ışlamıştır. ilk 
nüshası çıkmış olan bu gazete iktı
sadi, siyasi, içtimai ve edebi ola
caktır. Gazete, baımakaleainde 
gayesinin sulh için masruf faali .. 
yetlere iştirak ve her türlü şove

nizm ve içtimai tereddi ve inhitat 
hareketlerine karşı kıyam etmek 

ve Sovyet Rusyayı ecnebi memle
ketlere tanıttırmak olduğunu yaz• 
maktadır. 

Gazete, bir çok yerlerden gel· 
miş olan tebrik mektup ve telgraf
hrı almıştır. Bu meyanda M. 
Heryonun, Tevfik Rüttü Beyin ve 
Alman sefirinin telgrafları göze 
çarpıyor. 

Tevfik Rüştü Bey diyor ki: 

247 - Cinas 
Adamın biri lokantada balık 

yerken susamış. Fakat garsona "ba 
na su ver,, diyeceği yerde cinasla: 

- Garson, balık yüzmek isti
yor! 

Garson hemen suyu getirmif. Bu 
sefer diğer bir masada sığır büfte
ği yemekte olan hödüğün biri de 
susamış. Ve aklı sıra o da zar af et 
göstermek için: 

- Garson! Bizim öküz de su is· 
tiyor ! demi§. 

248 - Unutkanlık 
Vaktiyle Mısıra giden birisine, 

adamın biri, bir Mısır eşeği ısmar
lar. Fakat adamcağız bunu unutur. 
Avdetinde o zat sorar: 

- Hani size bir merkep sipariş 
etmiştim? ..• 

- Vallahi unuttum efendim! 
Şimdi zatıalinizi görünce aklıma 
geldi.. der •. 

249 - Mişon ile Salomon 
-Al şu portakalı da musluman· 

cas taksim et bakalım ! 
-Muslumancas taksim nasin o

lur?. 
- Azini gendin alur, çokunu 

karşındankine verirsin! 
- Şunu sen taksim etsana Sa • 

limon! 
Aksaray: Hasan Basri 

Şikayetler temenn:.!: 

Tavzih ve rica 
Ankara Malul Gaziler Cemiyeti 

İstanbul mmtaka merkezinden al-
dığmıız bir mektupta, bu sene ma

lul gaziler namına takvim çıkarıl· 
madığınr, cemiyet namına böyle 
bir işe teşebbüs edildiği takdirde 
20968 telefon numarasile cemıye

te derhal haber verilmesi bildiri!-
mektedir 

ihtikar var 
Sarıyerde ihtikar aldı, yürüdü. 

Okkanın kiloya tahvilinden sonra 
hasıl olan bu vaziyet hali. devam 
ediyor. Evvelce gazın okkası 30 
kuruştu. Şimdi kilosu 32 kuruştur. 
Peynir de böyle. Geçen sene okka• 
sı 60 kuruştu. Şimdi kilosu 65. 

Benim gibi dokuz nüfuslu bir a· 
ile geçindirenler ihtikar karşısında 
ne yaparlar: Belediye mi, ticaret 
müdürlüğü mü neresi alakadar o
lacaksa olsun da bakkalları biraz 
teftiş etsinler. 

Sarıyerde: Mehmet Raci .--- -··-----·----·-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "11 

ı ~idilehilecek. İ 
u eglence yerlen S: 

1
:1 SiNEMALAR : Ü 

·ı 
iPEK: 33 numaralı casus ft 

! MELEK: Zabit namzetleri 55 . -;: ALHAMRA: Noel gecesi. :: 

!I -.. • SARAY: Hortlıyan mumya :: 
1 SUMER: Ankara Türkiycnin kal-D 
il bidir. !i il TURK: Ankara Türkiyenin kat-=j 
ti bidi~ 
I! ASRI: Çin geceleri 

28 nısan 1834 

( Pratik HalJal Bilqisi ] 
Hayatta mabtaç olacatınız ameli maı4mab 
kolayca &treniniz 

-21-
Nalnl Ye terellme ukkı mahfuzdar 

Yazan: • Ciayur 

Cumartesi, 
Asid 

çarşamba günleri çıkar 

Arizı: Hazım cihazı ufunetlenir, a
ıirke, aıid ''hamız,, lan ile tesemmüm. 

Arazı: Hazmı cihazı uhunetlenir, a· 
ğızda ve boğazda yaruk acısı, mide ve 
karında sancılar, kusma, kan kusma, 
inkibaz yahut ıedit ishal, şiddetli su
suzluk, ağız ve boğazın arka tarafında 
yaralar. Nabız hafifler, ıoğuk ter gelir, 
peritonit olur, bağ11"sak yaralanır. 

Zehirlenmeden soqra sağ kalınırsa 
boğaz deliği darlaıır. 

Hamızı kalevilerle tadil etmeli. Sa· 
bun suyu, kireç suyu, maynezi, verme
li kalevi bikarbonatlar, hamızı karbon 
neşrederler, bu da mideyi tevessü etti· 
rerek berelenmelere imkan verir. Bu
nun için onları kullanmamak daha iyi
dir. Mide yıkanmalı, ıüt, albominli 
su gibi yumu§atıcı içkiler vermeli, e
lemlui morfinle teskin etmeli. 

Kükürtlü hamızlar: Bunlar ilk ola
rclt keşfedilmiş olan dezenfekte imille· 
ridır. Binaları kükürtlemek için ipti· 
daı ında metre mikabı başına ve bir 
rnangaJda on sekiz ili yirmi be§ grAm 
kükürt yakıldı, böylece havada yüzde 
di.irt miktarında husule gelen hamız te.. 
ıirini göste~ek için çok zamana ihti
yaç gösteriyordu. Şimdi klayton fm· 
nı ile hava çabucak yüzde on altı nis
betinde kükürtlü hamızla hamızlanır. 
iki saatte dezenfekte muamelesi neti· 
celenir ve mahal havalandırılır. 

Asidfenik "ticarette fenol,, : Anti· 
septik, çürümeyi menedici ve yakıcı
dır. Çocuğa hiç bir vakitte kullanıl· 
mamalı. Binde bir niıbetinde fenikli 
su 1/ 20 ila 1/ 40 nisbetinde kullanılır; 
Fenikli gaz bezi yüzde iki ila bet nis· 
betinde, fenollü yağ yüzde iki nisbetin· 
de, pomata yÜzde bir nisbetinde, sİr· 
ke yüzde bir niahetiniledir. Miwı 

Yüz kırk dereceye mblmıı gliserin 
140 gram; asidfenik beı gram; çıban
larda ve "antraks,, larda ameliyata lü· 
zum görmemek için kullanılır. On iki
de bir nisbetinde gliserin ve iki yüz el· 
li gram su ile fenikli gargara; ağız 

için kullanılacak kokuyu giderir, sabun 
terkibi gibi: 

Fenol iki gram, kloral on gram, diş 
için alkool beş yüz gram. "Bu terkip· 
ten bir kahve kaşığı, bir bardak suya 
konarak ağız yıkanır.,, 

Azot hamızı: Yakıcıdır. Yüz gram 
ıeker şurubu ve dokuz yüz gram su 
içerisinde beş yüz gram alkoollü uid 
nitrik konularak idrar verici menku 
(ıhlamur gibi pişirilmit içki) yapılır. 
Binde iki veya biraz fazla olarak limo
nata da olur. 

Bundan başka siğilleri imha etmek· 
te kullanılır. 

Karbon hamızı: Asfeksi bahıında 
da söylendi. Bu hamız Öğünnelere ve 
mevzii kartı kullandır. Dahilen su· 
da mahhilü ve haricen mevzii düılaı· 
halinde kullanılır. 

Soda povders tozunun gazojen for
mülü: lki gram toz halinde bikarbo
nat dö sud bir ila üç desigram toz ha. 
linde asid tartrik; birinci tozu bir h3r. 
dak suda eritmeli ve ıonra diğer tozu 
koymalı. Günde iki ila üç defa alınır. 

Arsenikli hamız: Bat ağnıına, her
peı hastalığına, hummaya, teneffüs 
haıtalıldanna kartı kullanılır. Yakıcı
dır. "Sekiz ili bir nisbetinde kom 
rahibin arsenik tozu vardır.,, 

Dahilen beheri iki ili be§ miligram 
dan yirıni dört saatte be§ ita on milig
ramdır. Çocuklara Yat başına yirmi 
dört saatte onde iki miligram verilir. 

da her yemek sonunda bir ila iki k&h• 
ve kaşığı alınır. 

Ha yem mahlulü: Hamız iki graın, 
limon alkoolası iki gram, mukattar ıu 
iki yüz gram, her yemekten ıonra bir 
çorba katığı alınır. 

Hrizofanik hamız: Kloroformlü ve
ya eterli mahlul halinde yahut yüzd• 
bet pomata halinde muhtelif tiplere 
karıı kullamlır. 

Aktinomikoz 
AKTINOMIKOZ - insanda v• 

öküz, beygir, domuz, koyun ve köpek• 
te görülür hastalıktır. Nesiçte gayet 
küçük bir mantarın birletmesinden hu• 
ıule gelir. 

Arazı: Deriye iltisak eden şişkin· 
likler "çenede, boyunda, yüzde, elde 
ve kannda olabilir.,, Şitkinlik irin ha· 
sıl eder ve san ba§lar verir. 

Tedavisi: Doktoru çağırmalı. Dok· 
tor kazıyarak dözenfeksiyon yap:ır, 

günde iki gramdan ıekiz grama kadar 
yirmi gün müddetle yodür alınır, bir 
hafta istirahattan sonra tekrar başla• 
mr. Berelere tentürdiyot sürülür. 

Aksiyon 
Aksiyon - "Cemiyet bahıında göo 

rülecektir .,, 

Aclres 
Mektupların adresi ihtimamla yr 

zılmalı ve yazılııta zerafet göıterilmr 
lidir. Göndereceğiniz mektupta ilk 
nazara çarpacak adrestir. Adreıte sa· 
delik lazırndır. Zarfın üstünden üçte 
biri açık bırakmalı, mektubun gön· 
derildiği zabn iımi bir veya iki satırd• 
yazılmalı, isim daha iri harfle, evsafı, 
memuriyeti daha küçük harfle yazılır· 
Daha alta sokağın iımi ve numarası 
konur. Atağıda ı~da gönderilecılk 
§ehrin solda vilayetin isimleri yazıhr.r 
Zarfın yukansına ve sağına pul yapıf' 
tırılır. Tek pul yapı§tınnak münasiP"' 
tir. Adrese bir misal veriyoruz: 

CEMiL FERiT BEY 

Liraat Bankası miİQÜr muavini 

Izınir Url• 

(Daha bitmedi) 
~ 

Neler görüştü 
Roma, 27 (A.A) - Bulgar haf" 

vekili M. Mutanof Budape§teY' 
hareketinden evvel İtalyan matbıJ" 
atına verdiği beyanatta, Londra -ti 
Parise Bulgar istikrazı hi.millerill 
müzakere için ve Berline de Bul" 

garistan ile Alrnanya arasmdaJıİ 
ticari ve iktisadi münasebet halı" 
kında görüşmek için gittiğini ıö'f" 
ledikten sonra Romayı ziyaretirıİ11 

bilhassa iki memleket arasında ilı" 
tisadi sahada çıkan mütkülleri b-1 
letmeğe matuf olduğunu beyan ef" 
!emiştir. 

iki memleket arasında bir k1~ 
~sene evvel mes'ut bir inkişafa do11 

Başım §Öyle bir döndü •• Bir hoş 
oldum .. 

Dekorları yapmakla me§guldü

"Kargaşalıklar, kararsızlıklar 
arasında bazı nadir ümit unsur
Iarın:ı, bazı nadir istikrar amil
lerine tesadüf ediyoruz. Bunlar, 
yalnız kendilerine malik olmak şe
refine nail olan memleketlere de
ğil, ayni z:ımanda tanini bütün 
mustarip beşeriyetçe arzu edil
mekte olan sulh davasına da ha
dim oluyorlar. 

il ŞIK: Kız mısın, erkek mi? 

~
ı ŞARK: Çingene kızı. 
ı ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 

l Sinnamik hamız: Seylan katelarının 
faal unsurudur. Müheyyiç, münebbih. 
tir. Sancılara kartı kullanılır. 

ru yürümekte olan ticaret geçen ı: 
ne mühim bir durgunluk gösterıo•f 
tir ve bu ıene de böyledir. sıı1" 
garistanda hu hususta mevcut en " 
gelleri izale için hüsnü niyet ıoe~ 
cuttur ve M. Muşanof, M. Musalill .. 
ile görüştüklerine nazaran Jı.11' 
da da ayni hüsnü niyetin me-t'ııl 
olduğuna kanidir. ler .• 

Bir kaç arkadaşla beraber, sah
nenin arkasına daldık.. Bizi içeri 

koyuvermek istemediler amma: 
"- ETtugrul Sadettin arkadaşı

mızdır .• Eğer bırakmazsanız bağ
rırız .. Müşterilere rezil olursu
nuz !,, dedik 

Haklı olarak söyliyebiliriz ki, 
bu amillerin ilk safında inkişafı 

teesaüı tarihinden beri olduğu 
veçhile normal ve devamlı bir a• 
henk içinde devam edecek olan 
Türk - Sovyet dostluğu bulu-
nur.,, 

·I i-llLAL: Çin geceleri k ALEMDAR: Altın arayan kızlar 
H YILDIZ: Güneş doğarken 

fi MI LLI: Bir gönülde iki sevda 
fi HALE: (Üsküdar) Milyon av.::ı-
i! lan. 
H KEMAL BEY: Volga, Volga. 
Ü FERAH: Volga kızı . 
§ TAN: (Şişlide) Saygon ısyanı .. 
•· - -::;.::=-··-==:--..... ····--················-·····- . ._ 

Katartik hamız: Sene nebabn faal 
unsurudur. Kuvvetli müshildir. 

Kloridrik hamız: Müheyyiç, mukav· 
vi, antiseptik, yakıcıdır. Dahilden: Mah 
lul, poıyon, iksir, limonata ıekille· 
rinde binde iki niıbetinde kullanılll". 
Meseli: Hazım hloridya formülü. 

Pepsin on gram, asid kloridrik iki 
gram; kloridrate dö kokain on gram, 
kloroformlu su yüz altmıı gram. Bun· 

Bulgar Başvekili, Tuna nıeııı1': 
ketlerinin kalkınması hakkındalı' 
son ltalyan muhtırasından b~ 
derek, bu muhtıradaki fikirle~ 
çok ~iya~e dikkate layık ~e çil~ 
amelı netıcelere müteveccıh old 
larını ıöylemiıtir. 



\-,, ~) 
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b •k . Mütehassısımız, yaratıcı kabiliyeti sür' -
oeşı taş son . maçı da kazandı atle inkişaf eden bir kariimize parlak 
lJ. bir istikbal müjdeliyor 

irinci devreyi 1-0 o alip bitiren Is. :.i--bi tipvle~rddane.)n.=Ac..A~ceiktulvecebunı·dsı~r·r.~Töa~sarrukara;_ :;::ı :y~~~~yt E:p~~e~ez~~~ 
' den biri: Sebatkirlığıdır. israfı sev-

Spor ikinci devrede 2 110[ lJeJi !~::~e:a;::';;;er~ir~tlanna itimat mezis ~s= :dı :a~perver 
Se ~ , 2 - A. Hallin: inatçı tiplerden. Nef- tiplerden. Herkese inanmaz. Zekhı 

lairiıi :enin en mühim maçlarından den bocalamıya, latanbulıpona, l ladığı anlar oldu.. aine itimadı vardır. işlerinde doğru- kuvetlidir. Uzağı görüt kabiliyeti ted 
~-- •ha. oynandı ve bitti.. güzel 0,..amağa ve açılmaia bat- Fakat hatalarını çabuk taıhih tuğu sever. Maddiyata fazla meyli var ricen inkiıaf etmektedir. Biraz ge-
Ycını dır çimsizdir. 

tideıı :•~onluk yolunda en ilerde ladı .. Fakat bu çok sürmedi. Betik· ettiler.. 
0

3 _ (Çapa) Oaman: (Yazım: ~ok 16 - Hayriinnisa: Mütehavvil ve 

'Por eıiktaılılar, dün lıtanbul- taı hakimiyeti tekrar bqladı. Bu Artık oyunun son dakikaları bozuk .. Mumafih bu yazıdan hüviye- kararsız tiplerden. Fikirlerinde itrat 
~ ,.' k.rıı ıon lik maçlarını yaptı· aralık Beıiktat muhacimleri bir bqlamııtı. lki taraf ta bütün hızı tinizi sörebili~) Kararsız ve kim- yoktur. Göze çarpan meziyetleri ara-

' ç_ok Çetin bir oyundan sonra kaç fırsat kaçırdılar .. Bu arada lı- ile çabııyordu. Betiktq tekrar taz· aeye i6madr olmıyan tiplerden. Yap· sında hüsnü niyeti ve kusurlan ara-

~ 2 - 1 kazandılar. tanbulıpor da ender fakat tehlikeli yika baılamııtı. latanbul spora bir :! ~~::en::~r=~ ::r.L~:~;- ;:~:~ f:~;ı:e::;~~~ü ıayaru kayittir. 

-~ Ü nıaç, Beıiktaıın bir mai- akmlar yapmaktan geri kalmıyor· korner oldu. Top lam lstanbulıpor jiıini para gibi israf eder. 17 _ M. Süruri: Güç anJaplır tip-

~ 't'e~a beraberliği, f&IDpi· du. Birinci devre batka bir feY ya- kaleıi önüne dütmüttü ki hakemin 4 - (11) Remzi: Zevki selim ve lerden. Hesap iflerinde muvaffak otur
4 

'İl- oL.-~~tıceai üzerinde çok müea- pdamadan 1 - O bitti. düdüğü, oyunun bittiğini bildiri· irade ılahibidir. Deruhte ettiği itlerde Mühim muadeleleri kolaylıkla hallet· 
fait --aından, her tarafta büyük ikinci devre batladıiı zaman Be yordu.. - sebat ederse - muvaffak olur. Nel- miye istidadı vardır. Herkese inan-

'~ ve alaka ile bekleniyor· ıiktatın çok azimli oynadığı görü • • • • sine itimadı vardır. Eflenceyi fazla mu. Maddiyata fazla mUnhemikt:ir. 
J" d 7 · clak!'--..ı k Dünkü oyunu 2-1 kazanan Be- sever. Müsrif değildir. 18 - Vejdi: Gösterifi sever. Doat-

~~bir kıamı ıinirli bir hava 
~e. O>:-nan oyun, hiç te bek
'. li l•bi güzel ve zevkli olma· 

·~ ,, laraf ta, bilhaaaa Beıiktaı 
' .i devre ilk anları müıtea
' bıç te kombine bir oyun oy-

'lldı. 
'~~lan hamle, tehlike yarata· 
tit

1 
bUeumlar, ekseriyetle münfe· 

sh'etierıe oluyordu. Onun için, 
°11ln belki çetin oldu. Fakat 

~· heyecandan heyecana ıü· 
~-· zevkle ıeyredilecek bir 

lllt -.çından uzakb .• 
~ devrenin sonlarında ani bir 

lQ iatif ade eden lıtanbul-
~ Y91ine gollerini yapblar, 

devre bqladıkları ve 
~am eden akıllı oyunla
•tanbulapor kalecisinin ha· 

~larmdan iıtifade eden Be
h ela takımda yeni oynı
~tııç O)'UDcu Muzafferin abl· S: la!eıinde beraberlik ve ga 
' ~olunü yaparak dünkü ma· 
'ini tayin etmit oldular ..• 
k .. ı ••• 

~~ Sadi Beyin idareeinde 

~·· T akımlaqöyle dizil· 

·~ Ali, Adnan, Hümii, 
f._:, ~· Faruk, Hayati, Mmaf 
I...~· Şeref, Eıref. 
~por: 
~~ Semih, Sabih, Sami, Ha· 
'~Fahri, Enver, Orhan, A· 

~ baıta olan NisDDJD 
ti Sa_ ~ü takımdan Muzaffe-

. ~-oldukça. rüzıir vardı. 
;-. ~a iki tarafm da birbi· 
'~ ettikleri ıöriinüyordu. 
.~ neticesiz kalıyordu ..• 

~· la.L.; ~ bir türliı açılam~-
~, ~oyununu göateremı· 

'~ l.t;'ı,ulspor dah& güzel ve 
~ O)ııuyordu. Fakat aarı ıi· 
~~ h~ Javq gevtemit gibi 

~e . 
ı 0 J'Un, netice vennıyen 

'4- 0~1tanbulspor nısıf saha· 
,~ ağa bqladı. 
'-... ile;deıı t.taız tutıuz devamı, ıe· 
,.._ Çoiunu inkiıara uğrat· 

~~~ talwnı tamamile 
'-.._ ~ °l)İrd biııi sıkıftmyordu. Fa· 
~~ en 1IZun bir vuruıla lı· 
t~ lol ~iına geçti. Rept 
~ 'lllllda1u teri bir hareketle 
~~ lca.,ıı ve sürdü. Kartına 
~il. .:ıu:~ atlattı. Ve ııkı bir 
._ W..'41 ılk ıolünü yapb. 

eıı aoııra Bet~ ~ir-

uyor u. ncı UUM1a topu a • 5 _ Ahmet K. M. : Zekiaı tedri- lan arasında riyakar olanlarma kıymet 
pan Eıref soldan kale önüne ıüzel tiktaıblar, pmpiyonluk yolunda cen inkipf eder. Sür'ati intikal sabi- verir; en büyük zaafı budur. Frtraten 
bir pas atb. lıtanbulıpor kalecisi da en mühim adımlardan biriıini bidir. Muhitine hürmeti vardır. lıle- halllk ve sakindir. Sefahate inhimaki 
topu kapmak için yattı. Fakat ay· daha. atmıı bulunuyordu. rinde intizam ve mükemmeliyet arar. vardır. 
nı anda bugünün en iyi oyuncula· Bugünkü vaziyette maçları biten Hüsnü niyetle baıladığr işlerde mu- 19 - O. Mitat: Biraz unutkan ve 
rından olln ıenç Muzaffer topu Beıiktat Fenerden 3 puvan ilerde vaffak olur. lakayt tiplerden. Eksantrik zevkleri 
lıtanbulspor ağlarına takarak be. bulunuyor. Fener 3 puvan geride· 6 - Siret Naznn: lntizaınpervcr.. vardır. Muhatabını ikna kabiliyeti ıa-
raberlik say11ın1 yaptı. dir. Fakat Galataaarayla bir maçı Ciddiyetten ve doğruluktan hoılarur. yanı kayittir. Meziyetleri arasında: 

Hafızası kuvvetlidir. Ketüm değildir. Vefakarlığı ve soğuk kanhhğı göze çar 
Bundan soıira Betiktaflılar ra • daha vardır. Sarı lacivertliler Gala israfa temayillU vardır. Eğlenceyi se- par. israfa meyli yoktur. 

kiplerini ııkı bir çenber içinde hır· tasaray maçını kazanırlarsa, tam· ver. o. Affan: Egoist tiplerden. Kim-
palamaia bqladılar. piyonluk için Betiktaıla tekrar çar· 7 - Resai Nazım: (Yazma: 6 na- seye inanmaz. Nefsine itimadı vardır. 

Maçm en iyi anları bu arada oy· pıpcak ve majhlp olurlarsa f&ID• maralı 1azJ7& çok benziyor. Sizinki go- Sürati karar sahibidir. Uzağı ıöriir~ 
d · ( "' d · lacaklar tik.. <>teki italik.) Egoist tiplerden. Zekis t d · · k · f d 11...W. nan ı. pıyon. uga ve a ebnıt o - ı e rıcen ın ııa e er. 

Zekiaı hafızasından daha kuvvetlidir. değildir. 
13 üncü dakika olmuıtu. Topu- dır. Ketümdür. lırafa temayu"lü. azdrr. ,..,., n b 

zun bir vurutla ortadan 1---bul. Puvanlarm böyle b .. L--- ıit· 21 - Agop S..W.ı Mx- • 
•....a -s--.a Her eğlenceden zevk duymaz. ranız tiplerden. ~ eebat et· 

ıpor kalesi önüne düttü. Kaleci mesinden, dün lıtanbulaporlular 8 - (Unkapuu) ıs s.Jila: Herkesi mes. Nef8fne idmaclr yoktur. Müarif-
topu kapmak için yerinden fırla- kadar ve belki de daha fazla F e· . beğenmiyen eıoiat tiplerden. Çok ça- tir. 

dı. Fakat topu tutamadı. Kale de nerliler Betiktaıın mail6biyetini qır, az kazanır. ketUm değildir. Ka- 22 - Joıepbine G.: Hayalperver 
-r b d zaf · · 1ar' d rarsızlık içinde yapr. En büyük kusu- ve asabi tiplerden. Kimseye itimat ct-açık kalmı9tı. • am u an a Mu ıatıyor ı.. s b 1 ., d 

h. . ru: e atsız ıgı ır. Ş" h t dd" · · d 
fet aeri bir hareketle topa yetitti Betiktqblar da bunu ı11etmıt 9 _ (Tepebaıı) 30 Ferihan: (Ya· mez. up eve ere ut ıçın e yaşar. 
ve bot laileain afluma 'taktı •• Arta -Ye F enerbalıçe antrenörünün la- mm 8 aamanlı ~ sak bemiyor. Muhitini değiıtirirae, hayat y9lunda 

ve İflednde muvaffak olur. bk Bet:w •• ıalibiyet ıolünü yap. tanbulıporlulara nasihat verdiiini O tahlili oku~m.) 
aa~ U lcüdar) 70 Mehme A 23 - (A,...,...) Nelly Ş..Uı mııtı. duymUf olacaklar ki, oyundan aon· lO - ( 1 

•• t: aa- idealist ve hodbin tiplerden. Muaiki-
ld • Be :w •• ka tan arkad••larmı bi tiplerden. Herkesten tüphe eder ... Bu son go en sonra, oyun il• ra, faa~ P ı -s §inastır. Hayatta gayesi: Mefhur ol-

Kendinden batka kimseye itimadı yok-. ı· b" h · · d ovn•n..., "' topladı Ve· mak:tır. Nefsine ve dostlanna itimadı nır ı ır ava ıçm e J -aga • • tur. ltlerinde ekseriya muvaffak o-
t k. · ka betm " (F b-L- lıtanbulıpor ve · vardır. inatçıdır, fakat makulit kar-ve amamen zev ını Y ege ener cu~e, lur. Hafızaaı kuvetlidir .. israfa meylı 
lad lk f L F • ·· fin ·· d tısında teslimiyet gösterir. israftan bat ı. i tara mda mütekavil a• enenn antrenorü fere e uç e· azdır. katiyen h<>tianmaz. Yaratıcı kabiliyeti 

kınlar •aptıjı oörülüyordu. Bira· fa .. , fa, ta) dive bağırdı.. 11 - Muaffer Gavai: Biraz inat-
J • T- ~ sür'atle inkitaf etmektedir. 

rabk Betiktat müdafaasının boca- izzet Muhittin çı ve egoist tiplerden. ltlerinde i.-ıti-
zamı sever. Ailesine muhabbeti var- 24 - (Ankara) 669 Cumhur Ke-

Beşiktaş genç takımı 
şampiyon oldu 

Beşiktaş gençleri 14 oyunda hiç gol 
yemed~_n şampiyon oldular 

dır. Unfı &örme kabiliyeti artacak- mal: Müvesvis ve asabi tiplerden. Her· 
tır. Müsrif değildir. kese itimat etmez. iktisada riayeti yok-

12 - z. Haber: (Yazuuz Çorludan tur. En büyük meziyeti: lflerinde ıse-
bir telsrafla baıhyor.) Aceleci ve her bat etmesidir. Milarü değildir. Riya

§eye inanmaz tiplerden. Muhitine iti
madı yoktur. Sür'ati intikal sahibidir. 
Zekiaı sür'atle İnkifaf etmektedir. Bi
raz müsriftir. 

13 - H. Mercaayan: Sebatkar tip
lerden. Iflerinde intizamı sever. Riya
kar değildir. Nefsine itimadı vardır. 
En biiyük kusuru: Sıbık hiddetlenifi
dir. israfa meyli yoktur. 

14 - (Hu.ld) Mehmet Asaf: Dik-

yı sevmez. 

25 - (Y. L. 108) z.lsii: Hayal
perver tiplerden. Bedir zevklerinin 
tatmin edilmediğinden llrilttekidir. ı.. 
rafa tem'ayılı vardır. Fikirlerinde itrat 
aramaz. Dostlannın muhabbetinden 
emin değildir. En büyük kusuru: Se
bataızlıfı.. En bariz meziyeti: Kindar 
olmayıpdır • 

Dr. W • 
........................................................................................... 
ıpor ıahumda kazanılaıbileeek fe· ı saray hükmen •lip ohnutlardır .. 
reflerin en yükseğini kazandırmıt Üçüncü maçlarında da, muame-
bulunuyorlardı.. leıi yeni bittiği için, bu hafta ilk 

Hayati, lımail, Orhan, Muhte- lik maçım yapan Bakırköy lıtik· 
rem, Cihat, Agop,. Muzaffer, Sa- lille Sumerıpor karıılqlDJflar, çok 
bahattin, Bedi, Ziver, Hasan> Meh güzel ve samimi bir maçtan aonra 
met, Rifat isimlerinde olan ve hep 1 - 1 berabere kalmıtlardır. 
aıi ayrı ayrı birer büyük iıtikbal Karagümrük - Ortaköy maçı 
vadeden bu genç f&IDpiyonlan, çok patırdıh olmut ve 3 - 2 neti• 
bütün kalbimizle tebrik ederiz.. ceyi Karagümrük kuanmıtbr. 

• • • 
Gençler f&lllpiyonaaında takım

ların dereceleri töyle ıelmektedir. 

(B) TAKIMLARI 

Betiktat 41 pun.Dla hirinci. 
Galatuan.y: 38 puY&Dla ikinci 

Hiç gol Jemeclen tamplyoll olan B8flkta9 genç takımı Fenerbabçe: 32 pUYanla üçün· 

Genç tak1111lar fUDpiyonaaı dün ı ~en bu deliksiz pmpiyonluk, ıenç cü, lıtanbulspor dardüncü, Vefa 
bitti .. Ve Betiktq ıenç takımı, çok sıyah beyazlılar için unutuhnaz beıinci gelmektedir. 

(B) takımlan arasındaki maç 
2 - 2 ye beraberlikle bitmipir. 

HiLAL (4) KASIMPAŞA (O) 

ikinci küme maçında Hilil ve 
Kaaımpqa kartılqmqlar •• Son a 
manlarda takonmda 5 oyuncuyu 
deiittiren kümenin ikincisi Hilil 
takımı, dün de battan aonuna ka· 
dar çok tüzel bir oyun oyn•mq ve 
birinci dene iki, ikinci devre de i
ki gol atarak.ııetice,,Yi 4 - O bun 

şerefli bir derece ile, oynadıiı 14 bir iftihar veaile1i olmaia değer.. ŞEREF STADINDA 
maçtan 13 ünü kuaDU'Ak ve bi· Geçen ıeneki lik maçlumda Befiktq Şeref atadmda lik maç· 
rinde berabere kalarak f&lllpiyon· ancak üçüncülüğü kazamnıı olan lanna devam edilmit, genç fampi· 
luiu kuand1. Beıiktaf gençleri, bir senelik 70- yonuımn son müaabakalarmda, 

Bir lik maçın.da hemen hemen rubnaz çok ciddi bir aiydan soma Vefa ıelmediiinden Betiktat, F e
biç 1örii)memit blr hidite tetkı1 e- tqıdıldarı fonnaJ& ye kendilerine nerbahçe aelmediiinden Galata· 
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Haklkt veslkalar1 tasnif eden ve birbirine bajhyan 

Kadri CEMiL 
28-4-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 45 1 

Geçen kısımların huUlsası 
Mütarakeden sonra Istanbulda A· 

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık· 
ları llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş· 

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et· 
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vigme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin o~lu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaglarile temasa geçmiye çalrş

mı§t1. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış: 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın· 

dan yüz verdirilmemİ§ti. Kahya atlat
mıya çalıgıyordu. 

Bununla beraber Kahyayı ıayan 
ve ona hürmet eden biri olduğu 
için: • 

- Peki Kahya, dedi, sen çağır· 
madan çıkmam. 

Depoya yaklaJıyorlardı. Kahya 
Hemıinli Mehmede seslendi: 

- Mehmet yaklaşıyoruz. Maki· 
neciye haber ver. Islık sesini işitti· 
ii zaman stop etsin ve "Motör bo· 
zuldu,, diye bağırsın.. Makineye 
ıen kot ve bize "makine bozuldu,, 
diye haber getir. Rıhtıma yanaşa· 
caiız. Evvela Hayrullah çıkacak 
sonra da ben .. 

- Olur Kahya .. 

söylüyor, sahilde adam varsa ona 
işittirecek eibi hareket ediyordu. 
Fi1hakika, motör daha ıahile ya· 
naşmıya çalışırken yüzlerine bir 
süngü çevrildi. Kaba bir ses~ 
-Yasaktır ... 
Diye bağırdı: 

Buna Kahya cevap verdi: 

- Hem!ehri motör bozuldu. Şu· 
racığa bağhyalım da düzeltelim .. 

- Olmaz .. Yasaktır ... 

- Canım bir tey yapacak deği· 
liz ki yasak olsun .. Sen de görüyor 
sun ki motör çalışmıyor 

- Ben böyle emir aldım. Bura· 
ya kimse çıkamaz. 

- Yahu çıkacak değiliz... itte 
nöbetçisin elinde ıilahın var.. Bir 
§ey yaparsak istediğini yap.. Sen 
Müslüman değil misin be.. Ne bu 
eziyet Allahını severıen .. 

- Ben Müslüman filan bilmem .. 
Ben böyle emir aldım. Buraya ne 
kimse çıkar, ne motör yanatır .. 

Kahya bu neferle münakatanm 
fayda venniyeceğini anlamıttır .. 

işaret etti, arkada~ı rıhtıma. at· 
ladı. 

Şahin Kahya onu takip etti. 
lkiıi de karaya ayak basar baa· 

maz, zate~ bot olduğunu tahmin 
ettikleri nöbetçinin tüfeği üzerine 
atıldılar neferin kollarından kav· 

- Arkadaşlara tenbih et tetik rıyarak motörden atılan bir iple ıı· 
bulunsunlar.. kı sıkıya bağladılar. 

Mehmet, Kahyanın bu aon ten • 
·· ;bihiiıe ceyaP. verm~den uzaklaştı. 

Hemen hemen Y"-• 'lak üzere İ· 
diler. Kahyanın b:r tşaretile Tah· 
sin 11lık çaldı. Kar h~la yağmakta 
devam ediY.or ve hatta biraz uzak· 
ların görünmesine mani oluyordu. 

Islık sesini takiben bir müddet 
beklediler. Makine hala ıtop etıne· 
mişti. Kahya bunu görünce yuvar· 
lanır gibi makineye kotlu ve bunu 
makinenin durması takip etti. Az 
sonra da makinecinin gür ıeıi ka· 
ranhğı yırtb: • 

- Makine bozuldu.; 
- Makine bozuldu ... 
Motörde tabii bir şekilde devam 

eden bir karg&Jahğı müteakıp 
Kahyanın ıeıi yükseldi: 

_ Sahile yana.Şın da makineye 
orada bakın .. Dümen kır.. Bu hız 
bizi oraya kadar götürür. 

Bunları, Kahya oldukça hızlı 
-

Tefrika: rto.18 

Hem§inli, bu hadiıe kartııında 
Kahyanın ~ağırmaaına meydan ver 
meden dışarıya atlamış ve neferin 
ağzını iki eliyle kapamıştı. 

Abdullah güçlü kuvvetliydi. Ne· 
ferin molöre götürülmeıini Şahin 

Kahya ona bırakabilirdi: 
- Sen gene mi geldin .. Seni kim 

çağırdı be adam, diye seslendi. 
- Kuıura bakma Kahya.. Bir 

emrin var mı? 
- Ulan bu düşman mı be.. Bu 

da nasıl sual .. 
- Yani motöre alayım mı diye 

soruyorum. 
-Götür. 
Neferi omuzlayınca motöre attı 

ve onu anbara bir külçe halinde bı
rakıverdi. 

Çok dikkatli ve çok seasiz hare· 
ket ediyorlardı. Rıhtımda ondan 
başka bir nöbetçi görmemişlerdi. 
Kahya, mevcudiyetini öğrendiği 

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

Ge~en kısımlar.n huUisası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Raşidin Yunan diplomatların· 
dan Erci Behıadise karşı beslediği 

mUthi§ kini, silah fabrikaları mümes".:" 
sili Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Muhsin, Erciyi öldilnneyince, Yunan 
diplomatı Atinaya otomobi!le gittiği 

strada, Bulgar çetecileri ona suikast 

yapacıııklardtr. Ert of Sad,- Muh: 
sine, Lizim henüz mahiyetini bil:ııedi
ğimlz bir ıır tevdi ~~erek, onu, atla, 
kestirmeden Ercinhı g~:ceği Altıyol 
..tdİM llYkediyor. :iöylelikle Erci· 
1' Muhıln öldUrdil sanaca~~ardır. 

Muhsin, emirberi Muammerle be
raber, odasında hazırlanıyor: 

' 

Muhsin binadan çıkarken, arka· 
daşları ona sesleniyor: 

- Nereye? .. Balodan çıkıp böyle at 
elbisesiyle ne tarafa?- Vazife ile mi gi
diyorıunuz? ... diye ıordular. 

Genç adam, hızlı hızlı yürürken, 
gülümsemeksizin: 

- Altyola... Dedi Vazife ile değil, 

şahsi bir İ§İm var ... 

Onlar da, delikanlının halinde bir 
garabet sezerek birbirlerine baktılar. 

Muammer, biraz ıonra, tereddütle 
gruptaki sefaret memurlarına yaklaş· 

tıı 

- Hemen Altıyoldaki karakola te
lef on edin ... Bizim bey oraya sidiyor ... 
Bulgar çetecileri Erci Behzadise sui-

HABER - Ak am Poataaı 
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Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket araıında kadın ticareti 
yapmakla meıguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız
ları bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu km 
kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalrşıyor. Bu genç, 

'Ferhadın arkada§tdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere latanbuldan Tif
liıe gelmiıtir. Rilstem Fatmayı kaçır
mak ve Ati babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

1 

tanıyan birisi onu orada görürse, ı çekecek misin? 
yakayı ele verecek ve bu kadar Fatma, doktorun kendisini taJ\I' 
kolaylıkla ele geçirdiği Fatmayı madığını anlayınca çığlığı baJtl·• 

kaçırdığı ıibi kendi de kotese gi· Odanın içinde deli gibi tepinıneie 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe· 
teraburga getirmi§lerdir. Ali baba sa
rayın zindanlannda iıkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • 
nn gözd(sile beraber yaşamaktadır. 

- Oğlum, senin gibi bir deli· 
kanlının böyle bot gezmesi doğru 
değildir. Sana ticarethanemde mu· 
vakkat bir vazife hazırladım. Tif· 
listen gidinciye kadar yanımda 

çah§mak istemez miıin? 
Demitti. 
Bekirofun bu teklifi Rüstemin 

botuna ıitmemiJtİ. Çünkü Bekiro· 
fun mağazasına hergün bin kiti 
aelip giderdi. Bu arada Rüstemi 

ınımaııım1111ııııııuı""111 -ımmumaınmmııw._._., 11111t11m1111U1mDnumtm• 

diğer neferlerin içeride olacağını 

dütündü. Kapıya kadar ayak uçla· 
rına basarak yürüdüler. 

Abdullah kapıya kulak verdi, 
yavaş bir sesle: 

- Neferler mi? 

- Abdullah biraz daha dikkat· 
le dinledi: 

- Evet .. Askerler .. 
Şahin Kahya, Tahsin, Hayrullah 

ve Mehmet tabancalarını çektiler. 
Şahin Kahyanın işaretini bekliyor· 
lardı. 

Kahya: 
- Hayrullah! Aç kapıyı.. diye 

seslendi: 
Hayrullahın küçük bir omuz dar 

beıi kapının arkaya kadar açılma· 
sına ki.fi eeldi. 

içerisi, geniı bir ahıra benziyor
du. Kötelere toprak serilmiş hasır· 
lar üzerine yerlettirilmit minder· 
lerde neferler oturuyorlardı. Bun· 
lardan bazısı oturuyor, bazısı uza· 
nıyordu. Tüfeklerile palaskalarını 
duvarlara aamıtlardı. içerisini ge· 
ne dıvarda bir çiviye asılmıı kirli 
bir gaz lambasının ışığı dolduru· 

(Devamı T&r) 

recekti. Bu vazife işine gelmedi. başladı: 
Beni Fakat, bu teklifi birdenbire red· - Gidiniz ... Çekiliniz... . 

detmek olamazdı. Bekirofu kır· yalnız bırakınız! Ben deli dd~ 
mak istemedi. • lim ... Beni neden tedavi ettirrtle 

- Çok muvafık olur, dedi, hele istiyorsunuz? 
bir iki gün daha geçsin de. Bu me· Bekirof karmnın kolundan çt< 
seleyi bir daha görüşürüz. Sizin ya kerek: , 
nınızda çah~mak benim için bir - Üzerine varmıyalım .. se11'1 
§ereftir ! bayılır ... 

Rüstem o gün Bekirofun tekli· Dedi .. Uzakla§tılar. 
fini F atmaya anlattı: Bekirof karısını hareme görıde' 

- Sen ne dersin? Bekirofun rirken: 
mağazasında çalışmayı tehlikeli - Zavallı çocuk, bu deli k&dr 
görüyorum... nı nerden bulmu! ! 

Dedi. Fatma: Diye mırıldanıyordu.. DoJ<tO' 
· - Çıldırdın mı? diyerek Rüs· run yanına geldiği zaman çok ınll' 

temin boynuna ıarddı-. Bugünler· teessirdi. 
de sokağa bile çıkmana razı deği· - Şu kızı bu fena illetten )<ur' 

lim. Bekirofu atlatmağa bak! tarmamn bir çaresi yok mu, do~ 
Evin en seniz ve tenha bir kö· tor? 

§eıinde .. Oldukça geniş ve aydın· Diye sordu. Doktor genç kızı~~ 
lık bir odada oturuyorlarBı. F at• ayene etmemekle beraber hastıt 
ma sinirli ve münzevi yaşamayı tezahürlerini Bekiroftan dinli1' 
ıever bir kadın rolü oynuyor, evin rek, kendince bu hastalığın şdl~ 
içinde Bekirofun lcarısmı bile na· koymuştu: Sinir zafiyeti. Jr 
diren görüyordu. Çünkü, doktor, bir batka ge·~ 

Bekirofun eve getirdiği meşhur sinde Rüstemi görmü§ ve onun 1 

etibbaya kendini göıtermekten çe· ;arı vi.icudu ile karısının bir eS'r 
kinen Fatma bir gün nasılsa, Be· da olmadığını nazarı dikkate şl~r· 

b' kirofun ıırarile bir doktorun yanı· rak, hastanın evvela muvakkPt ·ıe 
na çıkmağa ve kendisini muayene müddet için tecridini yani kocıı•\ 
ettirmeğe karar vermi!ti. Fakat, bir arada yatıp kalkmamasını h'. 
doktoru uzaktan görünce tnnıdı.. ta geceleri bile l>ir odada yatıfl' 

Genç kızın yüreği ağzına gel· masını tavsiye etmişti. 
mitti. O gün Rüstem evde yoktu. 

Kendisini muayene edecek olan Doktor bundan sonra haıt~ 
doktor, Prenı Mihailoviçin şatosu· günde iki defa soğuk su ile yıl<' 
na sık aık gelen me§hur bir hekim· masım ve kuvvetli gıda alarak 'r 
di .. Ve Fatmayı çok iyi tanıyordu. nirlerini bu suretle olsun ted~fİ ~f 
Bereket versin ki doktor uzaktan mesini tavsiye ederek çıkıp gıtrıı 
Fatmayı tethis edemem itti. ti. 

Fatma bermutat sinirlerinin bo· 
zulduğunu söyliyerek ellerile yü· 
zünü kapadı ve ko§a kota odaıına 
kaçtı .. Kapıyı içinden sürmeledi .. 
Yatağına kapandı. Korkudan diz· 
leri tutmuyordu .. Küçük dilini yu· 
tarcasına hıçkırarak ağlıyordu. 

Bekirof ve karısı kapının önüne 
aelmitlerdi. Bekirof bir çocuk gibi 
yalvarıyordu: 

- Kızım, kapıyı aç .. Gel, kork· 
ma ! Bu adam memleketimizin en 
meşhur hekimidir. Evimize seni 
muayene ve tedavi etmek üzere 
geldi. Haydi, sözümü dinle, yav· 
rum ! Bu hastalığı ölünciye kadar 

Bekirof kendi kendine di.i 
dü: 

- Tatbiki kabil olmıyan ıtır 
nunane tavsiyeler ... 

Böyle güçlü kuvvetli bir deli~'c' 
lı, Fatma gibi bir pilici gecele1'1 b 
dasında yalnız bırakıp ta, uyıl~ 
tavuk gibi, ba§ka bir odada t. ,ı' 
mi? Doktorlar da aklına gele~'de 
siye ederler .. Tatbiki kabil D11ı ıe 
ğil mi? Burasını hiç düşünıneı ti 
Fatma benim karım olsa, AllıJh ıJ 
sakhyacak değilim ya, ben de 0~ 
ılık nefesini göğsümde duyJ11ıı 
uyumazdım. 

kaıt yapacaklar ... Bu it Muhıın Raşit--Civan ıyıcegeÜİUiler,-bu meyanda, Bu sefer de: -------
F 'h ı F . · ·11tif Beyin üstüne yüklenecek! dedi. bir kaç kere de Altıyola gitmitlerdi. o. 

Memurlar, çavuıun ne demek iate· nun için, Muammer de, Muhsin Raıit 
dilini birden bire e.nlıyamadılar. fa· gibi hangi istikameti takip edeceğini, 
kat, telefonda dinlediklerini kııaca hİ· nerelere sapacağını biliyordu. 
kaye ettikten sonra: Atını boyuna mahmuzluyordu. 

- Niçin önceden haber vermedin.. Dimağında bin bir iıtifham vardı: 
Muhıin R ıidin gitmeaine mani olur· - Acaba, Ert of Sadın Muhsin Ra-
duk! dediler. ıide ıöylediği nedir? .. Bu, ne olabilir? .. 

Fakat, içlerinden biri: Her halde Erciye bir ıey yapacak, fakat 

K 1 T l f d 1. , demin, knrıı karııya geldiler, yapme.dr - Ofa un... e e on e e ım .... 
Telefon batında, büyük bir felaket da §İmdi böyle alelacele ona niçin ko· 

haberiyle knrıdaştdar: §Uyor? .. Vaktinde yetiıemczsem, kim· 

- O yol üzerinde teıiaat yapılma· bilir bu adamlar onu ne Pusuya dütü· 
rccekler? •.. 

mıtbr ef~ndim... 'k' k"I 
- Eyvah, şimdi ne yapacağız? .. 
Muammer, deli gibi fırladı. 
Doğruca ahıra gitti. 
Seyislere: 
- Bir at ... dedi. En iyi bir at ve· 

rin bana ... 

- Atın iyiıini demin Mubıin Ra
ıit Bey aldı ... Size ne oluyor bu ak· 
f'Ull? ... 
- Çok konutlJ\8•• i eı: egerleyin .. 

Bet dakika ıonra. Muaınrner, bey • 
gir sırtında, dört nala, Altıyola doğru 
ıeiirtiyordu. 

Bir kaç haftadt1nberi buradaydılar .. 

Onun ı ı 1 ometre ötesinde, Muh-
ıin Raıit atını mahmuzluyor: 

- Erci! ... Erci Berzadis!.... diye 
kendi kendine söyleniyor .. 

Göı:leri bir ncaip parıldıyor. Yü
zünde ne garip bir ifade var ... 

Acaba bu heyecanla ıeyirtişinin ,e. 
bebi nedir? .. 

Yoksa, demin, Muhsin Ratide kul'"· 
ıunu attrramıyan Ert of Sad, onun ku
lağına söylediği müthiş sırla, Türk 
gencinde bu cür'eti yeniden mi halket· 
ti? 

Cidden, Muhsin Raıit deli ıibi: 

- erı a.... erıha! ... dıye ı ~ır 

. Demek ki demin fotograflnr ~ıı d'' 
de geçirdiği heyecan, palmın ına'~ı"' 
kelime üzerine dÜ§Ü§Ü... O rnucı 
Hep hiç oldu?.. 'I 

Her halde, delikanlı, büyii1' . f'' 
buhran geçiriyor .... Büyük bir ft) 
pacaktır ... 

Gene: ~i 

- On dakika sonra oradayıtı1' .. 
ye inliyor .. Erci Behzadirıl.. . fi 

Dimağında müthiş bir fikir• 
saph olduğunda §Üphe yok... ~i 

On dakikayı daha kııa bir ıı 
indirmek için, atını mahmuzlaY01' 

Ve: etı111 
- Otomobile ya yetivnıc:ı:5tif~ 

diye heyecanlanıyor. Mutlaka fC 
r ' E · ı E · 1/1 
ıyım... rcı. rcı... r.1~· 

Otomobile yetiıip te ne yaP" 
Erciye yeti§ip te ne olacak?·· ~t~ 
E rt of Sad, gazeteci Gal, ~4# 

Gospodin ve claha diğer çctecil;;dilİ 
sin Raşidin ve Muammerin Y 'I 
peşinden şimdi geçmekte olduıu 
çoktandır katetmiıtir. ııl'( 

Bu knfile, otomobilin yolu"" J 
mııtır... ...ı 
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Peştede Macar Türk 
hirlik kurultayı kuruldu 

~eşte sergisi dolayısile davet edilen 
Türk san'at mektebi talebesi hususi 

trenle yakında hareket edecektir 
~ette. huıuai muhabirimizden: 

G &carıatan bqvekili Gömböt 
1u 1 anın • .. . Ma . tan i t• emrı uzerıne carıı 

ç 111ı&i ce · ti · b" ı· ... ta f d mıye erı ır ııı ra ın· 
;.rı bir Macar - Türk birliği ku· 

du. 

. yeni kurulan dostluk cemiyeti • 
il~ b• . 
p ırınci kurult:ıyında Türkiye 
l itte elçiai Behiç Bey de hazır bu· :du ve bir nutuk irat etti. Yeni 
·~r - Türk birliiinin reisliği· 
ile 11ı-ı· · b h • · ·· '"~ ııı me usan ancıye encu· :•ili reiai meb'ue ve aabık nazır 
elta.r Gyula, ikinci reiıliğine 

llleb'uaErödi Tibamer ve Abdül 
litif Bey, müdürlüiüne yüksek tlc nıektebi müderriai Veıh Jenö 

Jler aeçilmiılerdir. 

8'rlik idare heyeti iz:ıları ara· 
'llıda bil' çok meb'uılar, meclisi a.. 
~ baları, yüksek z~bitler, bil • 
~iller, iktxıatçılar ile bir hanım • 

'heyeti de bulunmaktadır. 
\• lturuıtay çok heyecan içinde 
iter tebriknamenin Macaristan 

"-ibi hükumeti Horthy Mikloı 
te "- . p ·1 .. _~zı Mustafa Kemal aıa ı e 
~~ b••vekili Gömböı, B. Mı "'' • ~ ~.~· klznn Pata ve T. C. Batve· 
d 1 lı!Qet Pata hazretlerine gön • 
'l'llıeıine karar verdi. 

~Birlik himilifinin kabulü Be· 
Be1den rica edildi. Yeni Ma .. 
- Türk dostluk müe11eıesi • 

~ ilk vazif eai Macariıtanı ziya • 
~ ıelecek Türk meb'uılarının ve 

d'lpette beynelmilel aergiıine 

gelecek diğer Türk aeyyahlarının 
karıılanmalan için bir proğram 
hazırlanmaktadır. 

Misafirlere yeni Macar - Türk 
birliği Macariıhn cemiyetleri bir
liği ile birlikte kendi makamların 
da bir zayaf ette verecektir. 
Mayıı iptidasında Peıte pana • 

yırma gelecek olan hususi trenle 
kırk Türk san'at mektebi talebesi· 
nin gelmesi Peştede çok beklen • 
mektedir. Budapeşte belediye .. 
ıi namına belediye reisi muavini 
Kovacshazy Vilmoı kırk Türk ta
lebesini belediye miaafirleri olarak 
davet etti. 

Tal ebelerin T. C. Maarif Veka• 
leli tar:ıfından seçilmesi için pa • 
nayıra gelecek olan treni kabul 
heyeti vaırtası ile müracaat edil .. 
mittir. 

Türk talebeler Peıteye, Peşte 
beynelmilel aergiıine glecek olan 
huausi trenle vaııl olacak ve on 
gün kadar Macariıtanda kala .. 
caklar, Peıtenin güzel ve ıayanı 
tamaşa yerlerini gezdikten aonr:ı 
iktısadi, sınai, ticari ve maarif mü· 
esaeıelerini de ziyaret edecekler • 
dir. 
Peştede kaldıkları zaman tama .. 

men belediye minfirleri oldukla
rı için hiç masrafları olmıyacak -
tır. Talebelere Macar talebelerin 
Turul Birliii azaları ve yüksek 
ıark mektebi Türkçe bilen talebe
leri rehberlik edeceklerdir. 

~nkaz niye ucuza satıldı? 
dikit (Ba~ tarafı 1 nci sayrfada) 

•~ld~t. ve alaka gösterilmesi lazım 
~ •ııne itaret için aldığımız ma• 

~tı _bildiriyoruz. 
1.._ _dlıye sarayı enka:u mezat k:l· 
'eelllde, pazarlık sureti ile enka· 
i..! '-tılacağı yazılmıf ve t..nkaz 
""'il h. 
~· ıç bir muhammen kıymet kay 
' '1~eınitti. Müzayede yirmi gün 
-. ~llddet devam etmit ve kanu· 
'•"ıı.. riayet edilerek ıazetelerle 
~f~ ilan edilmiıtir. Yirmi gün 
'd· ~ınde hiç bir talep zuhur et· 
~, •iı kaydile enkaz Hikmet Bey 
lil~lcadatlarına bet bin liraya ve· 
"'lifti . 

tamamen kanuni mecra dahilinde 
yapılmııtır. Maamafih kanuna ay· 

< 

kırı olmamakla beraber kıymet 

tahmininde pek sudan hesap yürü

tülmüı olması ve müzayedenin bir 

müddet daha uzatılmamıt bulun· 
maıı noktaları kayde değer. Milli 

serveti idare ile mükellef olanların 

yalnız kanuni ıurette hareketle ik
tifa etmiyerek itleri benimsemele-

rinin ne kadar lazım olduğunu bu 

enkaz meselesi de meydana çıkar· 
mıt oluyor. 

l..: r. ,-=. bin liraya ihale edilen bu 11 

,.. 

~, 1 llelerden ibaretir ~i.r de ~nu HABER 
tı 0.:_. edelim: Bina itlerı ıle alaka 
' 1-.,n iddiaıınca adliye bina 
' .. 1S lııilyon tuğlaıı vardır. Bu
~d 'İ$te birini tahrip olunmuf far 
~t~k on milyon tuğla kalır. Bu 
ltdır il bini "7,, liraya satılmak· 
'-.1 (.,Şu h'\lde. binanm y~lnız tuğ· 
hl~ O,OQo) lıra kıymetınde ıa· 
llıll..,. dll'. Binanın demir akıamı· tal "WV .., • 
. ...._İrı lll kiloya yakın tuttuiu 
"1 ••4 ediliyor. Bu da beher kilo· 
ltlla~flcıar\lftan "4 000 lira eder. .. ·•er , ,, 
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l'eJtr Ohu hir hareket değildir. 
ar ediyoruz. ihale meaeleıi 
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Basketbol Dünkü eğlencede Belediye ekmek 
işini düzeltemiyor Galatasaray - Yunanlı

ları yendi 
Evvelki gün şehrimize gelen ve 

ilk maçını Musevi takımı ile yap· 
mıt olan Yunan Üniveniteıi baı· 
ketbol takımı, dün gece de Gala· 
tasaray klübünde, Galatasaray 
basketbol takımı ile karıılatmıtbr. 

Maç çok sıkı ve heyecanlı ol· 
mu§, birinci devre 10 - 14 Gala• 
tasarayın lehinde bitmit, ikinci 
devre çok güael bir oyun oyniyan 
Galataıaraylılar 21 aayı daha ya· 
parak neticeyi 16-35 ıibi büyük 
bir farkla lehlerinde bitirmitlerdir. 

Yunanlı baıketbolcular 3 üncü 
maçlarını Pazar akıamı gene Gala 
tasaray klübünde yapacaklardır. 

Kurtuluş kupası maçı 
Edime, 25 (Huıuıi) - 23 Nisan 

pazartesi günü erkek muallim mektebi 
- San'atlar mektebi arasında kurtulut 
kupası maçı oynanmııtır. Lise maçlar· 
dan çekildiiinden iki mektep arasında 
kalan kupa, galip takıma verilecekti. 

Kapalı ve serin bir bava .• Halk ma· 
çı seyretmek için sahaya alan ediyor .. 
Saat bet... Stadyomu dolduran halk 
ıabırsızlanıyor .. Nihayet hakemin dü· 
düğü heyecam artbnyor .. 

Oyun; muallim Can Beyin idare· 
ıinde batlıyor .•• Sanatlılann akını ile 
batlıyan oyun müvueneli akınlarla de
vam ediyor .• Alb dakika bu vaziyette •• 
Muallim mektebi muhacimlerinin teh
likeli alanlan baılıyor •• - Artık oyun 
hep aanatlılann cihetinde.... Mütema· 
di akınlarla sanat kalesi kalecilerinin 
mahareti aayeainde büyük tehlikeler 
atlatıyor. 

On albncı dakikada aanathlar aley
hine bir firikik oluyor. Muallim me1'· 
tebi orta hafı Şevket, ırkı bir ıüt çe
kiyor •• Sanatlılann keleciai ileri çıka· 
rak topu tutmak istiyor.. Fakat top 
kollan arasından kaleye girerek aila· 
ra takılıyor •• 

Oyun baılıyor .... Sanatlılar durlJUft 
oynuyor .•. Bugün mualim mektepliler 
çok güzel oynuyorlar ve mütemadi a• 
kınlarla sanat kalesi ııkıımakta devam 
ediyor ... Sanatblar otunncu d•lrilreda 
bu \dutık vaziyeti kurtarır sibi oluyor
lar ve muallim ka)eıine bir kaç tehli· 
keli akın yapıyorlar •• Otuz albncı da· 
kikada muallim mektebi ıantrabafı Şev 
ket Kadri güzel bir paıı ıai iç Beki
re atıyor, Bekir aldığı paıı ırkı bir 
ıutla ailara takarak takımının ikinci 
golünü yapıyor •.• 

Stadyom inliyor •• Gol •• Hakem gol 
olduğunu .öylüyor •• Fakat ıanatlılar İ• 
tiraz ederek ofsayt olduiunu, gol ol· 
madığını söylüyorlar.. Oyun inkitaa 
uinJyor .. Hakem kaiannı vermiı .. Sa
hayı terkediyor.. Sanatlılar bili ısrar 
ediyorlar. Stadyomda halk birbirine ka 
ntıyor .• Yer yer münakaplar batlıyor. 
Muallim mektepliler •. Her iki vaziyete 
razı, yalnız oyunun devamını istiyor
lar .• Fakat hakem yok •• Oyun ba su
retle neticelenmeden kalıyor •• Halke
vi ıpor ıubeıi toplanarak bu huıuıbki 
kararım verecektir. 

Maarif Vekaleti orta tedrisat umum 
müfettiılerinden Selim Sırn Bey tehri
mize gelerek mektepleri teftiı etmit
ler ve latanbula müteveccihen tehri· 
mizden, dört gün kaldıktan sonra 1ty• 
nlmıılardır. 

lltrahim Tali Beyin ikametlerine 
Cevdet Pa!azade Hatim Beyin Top
hanc bayınndaki konaklan tahıiı eclil
mittir. 

Jbrahim Tali Bey timdilik Halk 
Fırkasında kendilerine aynlan odada 
çalıpcaklardır. 

Hamdi oğlu 

(lıterea) Türk anonim tirketin· 
den alacağı olanların tarihten bir 
ay zarfında Gahta Perıembepa· 
zarında Aralan hanında betinci 
katta 9 numaraya müracaat ile ~ 
•İmlerini kaydettirmedikleri halde 
mevcudun, eaamiıi defteri duyuna 
ieç.nıit ve alacakları hafiye heye
tince kabul olunmut alacaklılara 
dağıtılarak taıfiyenin kapablaca· 
ğı Hin olunur. (2304) 

T aıfiye memurları : 
Haydar Rifat, Vladimi~ Mir • 

miroilu. 

yavrular gülmedi 
(Bq tarafı 1 nci aayıfada) 

bakır livbalann kllkık yerlerine 
takılarak yırtılmq, parçalanmııtır. 
Fakat çocuklardan büyük olanları 
itin farkına varmıtlar ve bazı ço· 
cuklan kaymaktan menetmiıler· 
dir. Ozerinin cilllanmıt olması, 
her çoculun kaymaaına mahsuı 
minderler bulunması icap eden bu 
Ruı dalının bu sabah bir resmini 
aldırdık. Kalkmıt yırtılmıt yerler 
pek ill ıörünmektedir. 

Şayanı hayret olan nokta müsa· 
mereyi tertip edenlerin bu yeri bir 
kere olamı ıiizden ıeçirmemeleri, 
akıama kadar çocukların kayma· 
larma müsaade etmeleridir. Diğer 
taraftan belediye bahçeler müdürü 
nün de bu hali ıörmeyiti esefle 
karıılanacak bir hidiıedir. Çocuk· 
ların üıt ve bqlanna zarar veren 
bu aarl ( f) eilencenin bir an evvel 
kaldırılmaıı ilamıdır. Böyle ıeyle
ri hüınü idare edemedikten son -

ra ..... 
2 - Eilenceler çocuklar ıçın 

tertip edilmit olmasına rağmen 

her yerde çocuklar itilmiş, kakıl· 
mıt, büyüklere dühuliye mukabilin 
de sandalyeler ikram edilmiştir. 

3 - Genit bahçenin yolları, 
meydanları bir defa olıun ıulan· 
mamıf, çocuklar .toz toprak içinde 
ıünlerini ıeçirmiılerdir. 

4 - Parka ıirerken Himayei 
Etfal Eminönü tubeaine menıup a· 
likadar kimıeler berkeıten iane 
tarzında onar kurut almıılardır. 
Parası ohm7an ve fakat çocuğunu 
parktaki eilenceye getiren fakir 
parasız kadınlan içeri almamıtlar· 
dır. 

Uk alınan paradan baıka çocuk 
bahçeıi kısmına sirenlerden de o • 
nar kurut alınmıtbT. Çünkü bura
da aaz çalıyordu. ikinci dühuliye 
kifi gelmiyormut gibi ıaz heyeti· 
nin etrafındaki ıandalyelerle uzak 
taki sıralara oturanlardan da ayrı· 
ca onar kul'\lf ta oturma parası iı· 
tenmit, bir çoğundan alınmı,tır. 

Bazı kimaeler oturma parası ver
memek için para istenince hemen 
ayala kalmıtlardır. Bu ıuretle me
murlarla halk araıında hayli taya· 

nı tee11üf hadiseler olmuttur. 
Dünkü eilencelerde gördüiü· 

müz bu hallerden belediye bahçe
ler müdürlüiü ve müaamereyi ter· 
tip edenleri kabahatli buluyoruz. 

Hiç bir müe .... eye ve tahaa ki· 
ralanmamıt olan umumi bir bahçe
ye -velevki husuıi bir ıünde-
ıinnek istiyen bir kimseden üç de
fa para almak hiç bir zaman doi· 
ru değildir. Velevki toplanan· para 
Himayei Etf al menfaatine olsa 
da ... 

iki nazır uzlaştı 
Tokyo, 28 (A.A.) - Rengo a· 

j:ınıına ıöre, harbiye nazırı M. 
Hani ile ticaret nazırı M. Nagai 
araıında bir itilaf haııl olmu§tur. 

Bu itilafa nazaren, cenubi 
Mançuri demiryollan bütün M :ın· 
çurinin iktıaadi inkitaf ı için umu· 
mi brarıib yazifesini precektir. 
Harbiye ve ticaret nazırları, Japon 
maliyecilerinin bu memlekete ser· 
maye y:ıtmnaya tet•ik edilmeleri 
muvafık oldutu mütaleaımdadır • 
lar. 

Fransız muharriri 
M. Rene Bünj~min ismindeki 

Fransız muharriri salı günü tehri
mize gelecektir. Muharrir lstan
bulda bir kaç konferans verecek

tir. 

-Bet tarafı 1 lllal •Jfada

miı ve bir kilo ekmelin maliyet 
fiabnı bugün için 6 kurut olarak 
tesbit etmittir. Kilo bqına fırın· 
cıya da altmıt para kir ıözetil· 
mit ve narh 7,5 kurut olarak ka • 
bul edilmittir. Fırıncıhr bu fi. 
attan f azlaıına ekmek satamaz .. 
lar. Fakat karlarından feda ebnek 
suretiyle bu fiah indirebilirler. Ve 
nih~yet 6, 6,5 kuruta kadar sata· 
bi'irler. Bununla tehrin Akıaray 
gibi bazı ıemtlerinde ekmeğin 5 
kuruta kadar ıatıldığı görülüyor . 
Bunun sebebi ikidir: Ya bu ek
mekler bayattır, yahut ta hilelidir. 
Çünkü bu fiata mu:ıyyen ıeraiti 
haiz ekmek salmanın imkanı yok
tur. Bu hilekirlarla elimizden 
geldiği kadar mücadele etmeğe 
ıa}'l'et ediyoruz. 

Ani teftitler, tahliller yapıyor 

ve yakılanan hilekirlardan para 
ceza11 alıyoruz. 

Fakat doğruıunu iıterıeniz, bu 
·hilelerin tamamen önüne geçmek 
imkinıızdır. Çünkü evveli. ıehrin 
istihlak miktarı pek fazladır. Bu
nun için pitirilen ve satılan bütün 
ekmekleri tartmanın ve muayene 
etmenin imkanı yoktur. Kazanı· 
lacak fazla miktarda para muka
bilinde nispeten hafif olan para 
cezası vermeii herkes ğöze alıyor. 
Elimizde hile yapanlara tatbik edi
lecek kuvvetli müeyyideler yoktur· 
Meseli bunlardan afu pUa cezaaı 
alamayız. FırmJanaı kapalama• 
yız. Sonra kabahatin büyük bir 
kıamı da halktadır. Halk bozuk, 
§üpheli ekmekleri almamalıdır. 

Biz elimizden geleni yapıyoruz . 

Daha fazlasını yapmak elimizden 
gelmez. Hem bu yalnız ekine1de 
deiil, diğer bir çok gida meselele
rinde de vardır.,, 

itte Belediyenin sözleri. Bun· 
dan anlaşıldığma göre Belediye 
halkın en eaaılı bir gıdası olan ek
mek itini halletmeğe muktedir de· 
ğildir ve buna sebep olarak ta elin· 
de kafi kuvvei müeyyide olmadı
ğı ileri •ürüyor. Ayni zamanda bo· 
zuk ve fena ekmeği aldığı için 
halkı kabahatli buluyor. Eier halk 
Belediyenin gözü önünde bağıra 
bağıra ekmetini bet kuruta ıatan 
bir esnaf ıörürae bunda herhangi 
bir hile olduğunu elbette dütüne· 
mez. Zaten fena olan teraiti haya· 
tiye içinde bunu baıka yerde 7.5 
kuruta satılan emsaline ten:iheder. 
Bunun önüne bir an evyel ıeçmek 
lizmıdır. Bunun için Belediyeye 
kunrei müeyyide mi yermeli, yok
aa bu iti hakkile mürakabe edebi· 
lecek baıka bir daire mi ibdaı e
dilmeli? Ne yapılacaksa bir en ev· 
vel yapılmalı ve bu büyük derdin 
önüne geçilmelidir. 

Zeki Bey Moskovadan 
dönüyor 

Moıkova, 27 (A.A) - Zeki ve 
Ekrem Zeki Beyler bugün Moıko • 
vadan Türkiyeye hareket etmittir. 
Batta sefir Hüıeyin Ragıp Bey ol· 
duiu halde bütün Türk sefareti er• 
kinı, hariciye komiserliği erkanı 
ve Sovyet artistleri müme11illeri iı 
taıyonda Zeki ve Ekrem Beyleri u• 
ğurlamıtlardır. 

Sovyet Ruıyanın harici memle
ketlerle harı münaıebatı cemiyeti 
"Vokı,, Türk muıikitinaalanna 
Sovyet beıtekirlarmın eserlerin· 
den mürekkep ve müelliflerinin 

imzaıını muhtevi bir kollekıiyonu 
hediye etmittir. · 
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Düşünen, ağlıyan ço
cuk yerine, 

Gülen, koşan çocuk! 

Sevinmek, gülmek, eğlenmek 
«;ocuğun hakkıdır. çocukları bir 
köşeye bUzUIUp oturmaya, ma
sa başında dUşUnmeye de§il, 
gUlmeye ve oynamaya teşvik 
ediniz • 
• 

Kumbara, çocuğa yalnız 
istikbal yapan değil, fakat 
sevindiren en güzel vasıtadır 

Siz de çocuğunuza 
iŞ BANKASINDAN 
ır ümbara ahnız 

il'====~= llkmektep tarihleri e=:=-~" 
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i~~ Maarif Vekaleti Tarafından llkmekteplerin Dördüncü ve i.i.· 
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~I Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere il 
llr: T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 111 
~~~ "VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen llH 
li!l T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 1111 

~rn Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir ~i U 
~~ i~ surette yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtiva etmektedir. ii ii .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . 
~.i. i.i. Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR 1 HL ER 1 N fiatları nefasetine ii H 
~rn ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. ~Hl 
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~iH Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi iiii 
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~A~l(A 
Müslahzaralı 

HUBUBAT UNLAR/ 

. SıHHAT 
VE 

KUVVET 

BEYEFENDİ 
Ameril<ada birincilik kazanan Teksayt pre

zervatiOerinden bir zarf daima cebinizde 

bulunsun. 
• ._... - _......_ Eczanelerde :satılır 

::··· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :il 
:: O TO :: :: D K R ~ 
:: 

~~ Kemal Osman 
:: 
i! .. .. .. .. .. .. .. .. 

Bevliye Mütehassısı 
Karaköy-Po§a~acı fırını 

s1rası no. 34 

~~ Hergün 14 - 20 
ii Telefon: 41235 
i5:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::.-.... =.-----
::::::.-::111::::::::::::::::::::=::=::::-.::-.:.
': 
~i 
i~ 

Diş tabtbi 

!Bedıi dlaAfu 
H Kadıköy: Altıyol ağzındaki 
H muayenehanesinde her glln 
:: hastalarını kabul eder. 
ii Telefon: 60780 
:.:::::::::::::::::::::::::::::.:::: ...... ::::::::::-.. 

I 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

!BabAıli ı Ankara caddesi No. 60 
Telefon . 22565 

Ferab odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
fer ah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 

Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; 
Tramvay ise evin önünde durur. 
Daireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına 

müracaat edebilir. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 
Mayııın birinci Salı günü sabahından itibaren tatbik edile-

cektir. Tarifeler giıelere •atılmaktadır. (16093) _,_ 

' o 

Clrb - -,. 

Ci.t<JfKl 
arddofcıur 

Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulasası ::::;~;:~I?~;r~ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~----~--~~~~~~~~~--~--__.,. 

Tu••rkı·yede Yapıldıg"' I Halde "Avrupa maml!latıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli 
podra, krem, lavanta vekolonyalarına aldanmayınız: 

Hı·ıesı·z Saf ve Tabı."ı mevaddı iptidaiye ile yap!lan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği HASA!f, 
kolonyasına, HASAN lavanta ve losyon/arına, HASAN sabunları, HASArı 

sürme ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sabunurııl 
tercihen istimal ediniz. · 

• 


