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KURUi 

Telefon 23872 

Insul Sordu: 
Otelde alfa kiralıgan ya ~ancı ada!!! 

lnsul iade edileceği 
haberini nasıl öğrendi? 
Banyo dairesinin 

iğnelenen 
kapısı arkasına 
kağıt •.• 

aorguya çeklllrk•n 

Bu etnilcla ıazeteciler birer bt._, 
(Devamı 7 nci aayıfada) l 

KUPOft 

88 
a-4-1884 

2 ftlHn P•zarl•I 1934 Sene 3 SQn 880 

''K b·ı· . . _,, aça ı ır mıyım •••• ,, 
Insul 

Meotis vapurundan Yeni 
Agdın oteline kadar ne 

suretle geldi? 

Bir yabancı ıalıit ütenigordu 

Muharririmiz lnsul' e 
şahitlik etti ! 

Dün birinci tabmuzda Ameri· A 

~~ımüfl~·.~~r~m~'unvui:ve- Bu bahaneyle odasına gı·rerek husus1 
tinın tesbıtı ıçın üçüncu ceza mafı. 

kemesi h~na çıkantacatnu mecliste neler konuşuldug" unu dinledi 
haber Vermıftİk. 

ikinci ta'bımızı alıamamıt olan 
okuyucu1anmız içinde o tabıda 
vercliiimiz haberleri kuaca huliaa 
ediyoruz: 

J>ün saat OD hetfe Betinci tube 
müdürü Danit Bey Meotia vapuru· 
na giderek lntul' e mahkemeye çal 
nldıiını bildirmiı, banker itirazda 
bulunmak istemit fakat teblitin 
kat't olduiunu anlayınca Daniı 
Beyle l>eraber bir motörle karaya 
ıelmiı ve büyük bir meraklı kala· 
Wıjı arasında Tat mektepteki Ü• 

çüncü ceza mahkemesine ıötürül· 
müftÜI'• 

Mahkemede .J.nlcerin hüviyeti 
telbit edildikten IODl'Aı Amerika 
•faretinin tevdi ettiii evrak okun· 
mut ve lnaulün ıiyut ve alkerl 
Lir suçla t&hmetli olmayıp adi suç· 
la tihmetli olduğuna war veril· 

Karw bildirilince lnaul aerhest 
... o ... dıjmı ~nut mahkeme 
~lrenditine "~ 
ltir ilitiii olmadıimclan aidelrile
ceji,, tefhim edilmit, bunun üze
rine banker polis müdür maami 
Hüsnü Beyle bir otomobile binerek 
Yeni .Aydm oteline ıitmit ve ora • 
da misafir edilmiftir. 

lpıl'un pceyi nuıl ıeçirdiiini 
ve buain ne yaptıimı arkadetbm· 
mız Vi-Nt ve Sertotlu size anı. 
tıyorlar. 

( Dnuu 7 nci aa,dacla ) 

lnsul Amerikaya 
teslim edilecek 

lnaul dan mahkeme huzurunda aorıuıa ~eklllrk• 
Dün alqem lmuhı Yeni Aydm kaptanı ve diier alihdw ••• •• 

otelinde muthıb. ziyaret etmek ler var ... ·defli.• Beh•• bbul e
••nainde idim. Dütüncfüm: Kar- decekml? 
tımı &önclenem adama TiZ ıele- Mamafih, yazılı gazetemi ala· 
cek! Kimbilir, yerli ve ecnebi kaç rılk aitti . 
ıueteci dMla bncliaini ıörmek Buna ratmen, Pili kurt,;,_.. 
.......ı.ı.r.N9deimi,*hi4. chı:Şimdi.fiılıiJJ.eıii bliiDI .... 
leme 1erinde bir çok meaWdatJar de yananda t.tb mealektqlar ela 
ıözüme çarpıyordu. Bir~ ara- 8İrene? 

dım ve tunu lnıldum. Bir arlracle,.... ıönnek bellaaı 
Dün netrettiiimiz ikinci -... aile meıdiYeatm --... 

Haberde, onun bir kaç saat en"elki Bu •ırada bir oct. .._ ~ 
mubakemea~ resimleri, iri iri yazı- Orta yaflı taannadıjnn bir sat._. 
larile ıöze çarpıyordu. lıuulun na tunu aordu: 
T6*,.azetelerinde kendine daiıı - Sis, memur ..._uz?4 .. 
,....n haberlerle ali.kadar oldu- Cnap vermedim. Zira, otelin 
imrtt da, bwılan satır satır tercü· memuru detildim. 
me ettirc:liiini ele öjrenmİftim. Ha· -M. lııaaJ •ir v-.ıetname...;.. 
ber, dün, mahkeme aaffaatmı ve yor. Şal.ide ihtiyaç var ela... 
son vaziyeti bildiren yesbe aaze- - Peki, hen tahi.t ~ M.
te olduju için, hem.tele, bu*erin jerM kvn~ -..., Be,,oilu 
dikkatini celbetmit ofacaktı. aJtmıcı DOteri Deil Be,ia ~ 

Binaenaleyh, ikinci buıt bir imif. Ne &rat 1 IJUilde, ba+ıria 
nüahamızm ke11U1D11 fU aözleri ya- odatma sirdilr. ı......, 'rsubhll• 
zarak, lnau1e pnderiJmek üzere,, raber sekiı kiti o~~ 
otel •ütliril ~'Beye verelim: dan sade bir zatı ~--!'llld-. 

Ankara, 1 (A.A)- A.ldıimuz 
mal6mata ıCSre mahkemenin kara· 
rmı tetkik eden Heyeti Vekile la • 
aulün Amerika büktmetine iadesi-
ni tasvip etmiftir. 

~ '"''•*tk Wtarallık M,..har avukat Ahmet E.t a.,. 
,a.terme1r .. ,....,,. n l llti .... &!at a.,., .beni priiılceı 

Şu noktayı ela biHıuaa kayde
delim ki, Mayotia vapuru latanbul 
Jimanmda cebren tevkif eclilmiı 
delildir. Vapur ıelcliii ıündenbeo 
ri harekette aerbelt 'bulunuyordu. 

bu pzetenin mulaabirilet.et QD -09.,.4-jil... Sisi, .. 
dakika mülakat etmeniz rica olu· ederim! ....... 
nur.,, 

Otel müdürü: 
- Yanında Meotia vapurunun 

"Aman, beni ele vermeyin!,. .a. 
nuına güliimıiyerek: 

(Alt tarafı 3 üncü arıfada) 



HA11ER 2 nısan 19a4 

Adliye vekaleti hakimlerin 
kadrosunu tebliğ etti 

• 
yenı 

Kalbindeki kin ateşini 
söndüremiyen adam 

Asliye reislerinden bir kısmı değiştirildi. Yeni hukuk 
me~unlarından birçoğu da müstantikliğe tayin edildi 

Kafayı iyiden tütsüleyince düşmanı 
var kuvvetiyle 
başladı 

nın evinin kapısını 
tekmelemeğe Ankara, 1 (A.A.) - il' ayinleri ne Samsun icra memuru Sezai, Ak

ali ta:.dike iktıran eden hakimler- seki müstantikliğine Aksaray müs· 
den kendilerine tebligat yapılan tantiği Re_şit, Aksarayya Muğla 
ı.evat şunlardır. Diğer tayin edi· müstantiği Muhittin, Muğlaya 

!enlerden kendilerine henüz tebli- Denizli müıtantiği Cemal, Daren· 
gat ya.pdmıyanlar bu listeye dahil deye Şebinkaraıhisar müstantiği 

değildir. Rüfi, Denizliye hukuk mezunu 
Izmir ticaret azalığına: İzmir Ali Rıza, Mesudiyeye Gümüşha 

ceza ıhakimlerinden Ali Rıza, lz. cık müstantiği Arif, Çeımeye Ber 
miı- ce.z!. hakimliğine: Ağır ceza gama müstantiği Hayri, Savora 
azasından Halim, ağır ceza azalı- Tefenni müstantiği Ra.aibi, Sulta
ğına: Alanya reiıi T eriik, Alan- niyeye Gebze müatantiği Seyfi, 
ya ıreiıiiğine: Mu! asliye reisi Ha- Yozgat asliye mahkemeıi aza· 
san Fikri, Bursa reisliğine: Buna lığına Cebelibereket sabık azası 
Es. birinci H. R. Arif Sım, Balı- Hulusi, Suruç hakimliğine Viran· 
kesir A. cezs azalığına: Kırşehir ıehir müddeiumumisi Hüaeyin Ne· 
Hu. H. Ha1&n Kadri, Eliziz aıli- ca!:i, Kandirey M. umumiliğine 
ye M. Re.: Gaziantep M. umumisi 

1 
Of müddeiumumisi Nezihi, Uzun· 

Sami, Erzurum M. umumiliğine: 1 köprü müddeiumumiliğine Söke 
Karaköae M. umumisi Kadri, Gü· ceza hakimi Abdülcelil, Ankara 
miifane .uliye reisliğine Şibinka· ıulh hakimliğine Tekirdağı müd· 
rahisar aıliye reiıi M. Salihattin, deiumumi muavini Yusuf Muam· 
Şiıbin K. H. ıaıliye reisliğine: Muş mer, Söke ceza hakimliğine Di
S. müddei umuıimi Cemal, latan- ~ yarbekir .sulh hakimi Yusuf izzet· 
bul asliye C. R.: İstanbul müstan- • . 

tik azasından Necip Nadir, Üskü- Mançu haydutları 
dar ceza hakimliğine: lstanbul as-

liye M. azasından Mehmet bir tren soydular 
Ali, İstanbul asliye azalığına: Üs
küdar ceza hakimi Kemal, Üskü
dar müddei U. İstanbul M. azasın· 
dan Haydar Naki, l.taobul asliye 
azalığına, Üsküdar müddeiumumi· 
si F ahrettin, Ankara asliye azalı· 
ğına: Adliye müfetti§i Şemsettin, 

hta!'lbul z.sliyc reisliğine: Gazi an· 
tep A. C. r~iıi Muıtaf a Nuri, Gazi
antepe C. M. Reisliğine: Eliziz 

Harbin, 2 (A.A) - Otuz hay· 
dut bir martandi:ı trenini yoldan 
çıkartmışlar, hücum ederek soy· 

mutla:rdır. Bu hücum emaıında iki 
ki§İ ölmü,, bir çok kimseler yara· 
lanmıştır. 

Haydutlar, askeri muhafızları e· 
sir ebnitlerdir. 

Münakalat durmuştur. 

Lüks mallara vergi M. umumi~i lbrahim Etem, lstan
bul icra rcisli(;rine: İstanbul asliye 
azasından Kemal, lstanbul asliye Malta, 2 (A.A) -Vali, ecnebi 
azalığına: D~yarıbekir ihtisas H. mallarından lükı ve yarı lüka muh· 
Murat Hulusi, Niğde M. azalığı- · telif e§yaların resimlerini yüz.de on 
na: Bordur azası Cevdet, Berga- ve daha fazla ni•betinde arttıran 
ma M. azalığına: Burhaniye azası bir emirname tebliğ etmiıtir. Yeni 
Cevdet, Kozan M. azalığına: Bi- kanun, imparatorluk eşyaları için 
lecik M. umumisi Kamil, Adana A. tercihli · tarifeyi kaldırmamakta· 
C. azalığına, Adana icra reisi Ka- dır. 
zım, lzmir adli ihtisas Mü. Ordu Bu arada otomobiller ve ayak-
müddei umumisi Fazıl, Kocaeli M. 
umumiliğine: Erzunım M. U. Ha· 
lil Hamdi, 

Tefenni müıtantikliğine Bilecik 
müshntiği Cemal, Gazana Nizip 
müıtantiği Rahmi, Hadıma Yeni· 

§ehir müıtantiği Yasir, Milisa 
Elmalı mü~tantiği Zamir, Çatalca· 
ya Saray müstan.tiği Huluıi, Pa
zara Yusufeli müıtantiği E§ref, 
Edremide Karaburun müstantiği 

Muhittin, Nizipe Mazkert müs
tantiği Şevki, Divrike müstantiği 
Mehmet Emin, Merzifona A 
laca müıtantiji Hamit, lıkilipe 
Akdağ madeni müstantiği Zekeri
ya, Akdağmadenine Darende 
müıtantiği Ruhi, Yuıufeline Şav· 
§at müstantiği Asım, Mudan
yaya Seyitgazi müstantiği Adil, 
Sivereke hukuk mezunlarından 
Tevfik, Elmalıya hukuk mezunla· 
rından lhıan, Bayburt müddeiu· 
mumilijine Ordu icra memuru 
Nev~at, Burdur aza mülizimliği· 
ne hukuk meıunlarmdan Fehamet, 
Söğüt müddeiumumiliğine Denizli 
icra memuru Ratıp, Balya müd· 
deiumumiliğine htanbul iaa me· 
muru Salihattin, Mudanyaya 
htanbul icra memurlarmdan Mü-

ke.pları yeni kanuna tabidir. 

Müttefikler arasında 
Verdün, 2 (A.A) - Çek milli 

binicilik federasyonu mümessille· 
ri, Verdün'ü ziyaret etmitlerdir. 
Harp meydanlarını gezdikten ıon· 
ra misafirler belediye binasında, 
belediye reis muavini tarafından 

kabul edilmiş ve reis muaıvini M. 
Garbriel Şleyter, Verdün ile Pra· 
ğın ar~ında mevcut münasebetle
rin tarihçesini yapmıştır. Federas
yon heyeti reisi M. Bohacek kendi
sine letekkür etmiştir. 

Bir siyasi mücrim 
Nevyork, 2 (A.A) - M. Kamil· 

yo Gonzales dün deniz yoliy)e bu· 
raya: gelmiştir. Kendisi hususi tah· 
kikat komisyonunun Amerikaya 
çıkıp çıkamıyacağına dair verece· 
ği bir karara intizaren Ellia ad.asın· 
da mevkuf kalacaktır. M. Gonza· 
lesni Karagoa reislerinden Sandi • 
no'nun katili kendisi olmadığını, 
kendisinin katil olduğuna dair ga· 
zetelerde çıkan beyanatının yanlış 
olduğuruı ıôylemi~tir. Ka.misyon 
kendisinin Amerikaya girmesinin 
mı:..flaf aceret kanununa uygun olup 

tini, D:iyarıbekir sulh hakimliğine 
Diyarbekir müddeiumumisi Hüse· 
yin Rauf, Adana müddeiumumiJi· 
ği muaviıııliğine Mut müddeiumu· 
misi Ömer, Bahaettin, Foça ha
kimliğine Urfa hukuk hakimi Hil
mi, Bünyan ceza: hakimliğine Sö· 
ğüt müddeiumumisi Hasan Ihsan, 
Biga azalığına Yozgat azası Ali 
Şükrü, Arapkir müddeiumumili
ğine hukuk mezunu Mustafa, Sait· 
eli müddeiumumiliğine hukuk 
mezunu Necmettin, Divriğe hu
kuk mezunu llhami, Anamura 
hukuk mezunu Sami, Espire hu
kuk mezunu Naim, Aksekiye hu· 
kuk mezunu Kerim Reşit, Kulpa 
hukuk mezunu Cemil, Fatsaya 
hukuk mezunu Nafi Ziya Yalvaca 
hukuk mezunu Abdülamet, Perte
ğe Diyarıbekir icra memuru Mahir, 

Balıkesir, 31 (Huıusi) - Uç dört 
gece evvel ıehrimizde bir vaka olmuf 
ve Hakkı efendi isminde biri gece yan. 

sı elinde bir kama olduğu halde lzmir
ler mahallesinde oturan Şevket usta
nın evine taarruz ebni§tİr. Vakanm 
tafsilatı şudur: 

Hakkı efendi ile Şevket ustanın çok
tanberi aralan açıkbr. Bir rivayete 
nazaran bunun sebebi Şevket uıtanm 
karısına evlenmeden evvel Hakkı efen· 
dinin talip olması, fakat Şevket usta
nın kendisine tercih edilmesidir. 

Hakkı efendi o zamandanberi Şev
ket ustaya kartı kin beslemekte ve fır
sat düıürerek intikam almak azminde
dir. F:•tta Hakkı efendiniıı sırf bu 
dertten dolayı içmiye batladıimı ıöy
liyenler de vardır. 

O gece Hakkı efendi gene efkarlan· 
mıt ve kalbinde tatıdığı kini uyuıtur· 
mak için kendisini erkenden meyhane
ye atmııtır. Fakat birbiri arkaUDdan 
boıalttığı içki kadehleri kendisini tes· 
kni edecek yerde büıbütün ateılendir· 
miı, nihayet ayağa fırlıyarak önünde· 
ki masayı bir tekmede kırmıf, tiıelea-4 
tabaklan devirerek sokağa fırlamıı ve 

1 
doğruca Şevket ustanın evinin yolunu 
tutmuf. 

Şevket ustanın evi lzmirler mahaJ
leıindedir ve kendisi terlikçidir. 

Hakkı efendi evin önüne ıeldiği za. 
ınan belinden siyah sapb kocaman bir 
kanıa çıkarımı, kapıya tiddetli bir tek· 
me vurarak: 

- Ulan, kapıyı açm !.. diye baimnı· 
ya baıJamıı ve kapıyı mütemadiyen 
tekmelemekte devam etmiıtir. 

Evdeki kadınlar vazi,..tin fecaatini 
görünce pencereleri açıp avazJan 9k· 
tığı kadar: 

- Y etiıin •• Can kurtaran yokmu 7 
diye baimnıya bqlamıılardD". Bu 
feryatlara raimen Halda efendi bir tür 
lü evin öntinden u~ kapıyı 
tekmelemekte ve küfür ederek hairr· 
makta devam etmittir. 

Kapının çabrdamuı üzerine kadın
lar avazlannı daha ziyade yiilueltmiı· 
ler .. Bu feryatlar üzerine ilk önce ev 
sahibi ile komıuau Arap Mustafa yeti· 
terek Hakla efendinin üstüne ablınıı· 
lar ve &Üç bela elinden btçaiı alalııilmiı 
lerdjr. Bu esnada zabıta ela yetifDÜt 
ve kendUini derhal teTkif ederek tah· 
kita baılanu1tır. 

Elbüstan asliye azalığına 
Bayındır hukuk hakimi Rasim Ak 
saray asliye azalığına Ad:ma müd 
dei. muavini Halit, Mersin müd· 
deiumumiliğine Karaman müdde-o 
iumumisi Şeref, Alaşehir hukuk 
hakimliğine Kaçhisar hukuk ha
kimi Hasan Tahsin, Muş müddei· 
umumiliğine Elaziz ceza hakimi 
Ali Rıza Fethiye hikmliğine 

Mersin şirketinin da vas 
' Bodrum müddeiumumisi Avni 

Beyler. 
Eğenin avukatı şirketin vekilinin 

kabul etmedi .,,,......,""'"""11-WV1lllftllllUUU11ntaCll~8---I 

Amerikanın Ik, isiahlan
ma değil mi? 

Bundan bir müddet evvel, gene bu 
sütunda, Amerikanın henüz girişmiş 

olduğu büyük "Bahri inşa,. progra
mından bahsetmiştik ... Amerika, ye· 
ni harp gemileri yapmak için, gelecek 
seneye kadar hemen sarfedilmek üzere 
560 milyon dolar ayırmıştır. Gelecek 
yıl, bütün bahri kuvvetlerin murakabe
sine dair, Londrada beynelmilel bir 
kongre aktedilecck. Amerika, oraya, 
diğer milletlerden dun bir kuvvetle 
gitmek istemiyor. 

selahiyetini 
Menin, 31 (Husuıi) - Bet alb gün 

evvel Merıin liman inhiaan tirketinin 
Eğe gazeteai aleyhine açbğı hakaret 
ve fantaj davaımm batladığını bildir
mittim. Davaya geçen gün Merıin ce
za muhakemesinde devam edilmittir• 

Geçen cluruımada Ege gazetesi la· 

bibi Haaan Baari Bey vekil tutacainu 
söylerniıti. Dünkü dunıımaya vekili 
avukat Saffettin bey girdi. Davacı mev 
kiincie liman ıirketi vekili Sahip bey 
bulunuyordu. 

Mahkeme reiıi avukat Sahip beyden 
davanın izahım istedi, Sahip bey: 

- Dava arzuhalmuzda ve gazete
lerde ki.fi aerahat vardır. Okunmasını 
isterim, dedi. Bunun üzerine gazete 

1 
'-ekili Saffittin '-71 

- Avukat Sahip bey firketia vekı1i 
umumisi olarak avukat Mahmut Ke
mal bey tarafından tayin edilmittir. 
Halbuki avukat Mahmut Kemal bey 
kanunun 482 inci maddeai mucibince 
ıirket müdiranı tarafından delil mu
rabbaı Niyazi bey tarafından tayin e
dilmittir. Buna binaen kanuni vekile· 
ti haiz değildir, davanın reddini iıte· 
rim, dedi. 

Muhakeme heyeti keyfiyeti tetkik 
ederek mahkeme dosyasında Mahmut 
Kemal beyin vekaletnamesinin mev· 
cut olmadığını görmüı ve veki.letna
meyi isteyip tetkik etınek üzere dava· 
yı 2 Niaana talik etmittir. 

Birleşik Amerika cumhuriyetleri, 
gene bir muahedeyle, muayyen bir de
receye kadar bahriyesini yükseltmiye 
sal!hiyet almıştı. Fakat şimdiye ka
dar müteaddit tefsirler gören bir ge· 
cikme yüzünden bunu tamamlamadığı-

lzmirliler şehir ti-ITirede sesli sinema 
yatrosunu bekliyor işliyor 

nı anlatıyor ve işin en "aksi,. ciheti, Jzmir 31 (Huauıi) - latanbul Şe· 
dünyanın tarn bir silahsızlanma peşin- bir tiyatrosu artideri buıünlerde teh· 
de olduğu bir devrede Amerikanın böy rimizde bulunacaklardır. Darülbedayi 
le bir inşa programını tasarlamış ve san'atkarlan her ıene ıelırinıize en ıı· 
faaliyete geçmekte olmasıdır. cak mevaimde geldikleri için çok defa 

Sil~hsızlanma meselesinin en ön şikayet ve tenkitlere maruz kalıyorlar-
safmda gelen Fransayı temsilen, Fran- dı • 
sız matbuatı şu mulfilıazada bulunu- Izmir balkınm kendilerine göater-
yor: diği büyük rağbet ve muhabbeti naza. 

"Bizi teslihattan yana trhdit etmek rı dikkate alan bu güzide sanatkarlar 
istiycnler, kendileri ailahsızlanmıya grupu bu defa Anadolu turnesine iz· 

h d 1 , mirden ba§lamıya karar venniılerdir. 
azır mı ır ar ..... ,, 

Bu, bittabi yerinde bir sualdir. Darülbedayi 29 Mart akıamı reJısor 
Aynı meselenin Nevyork Herald ga- Ertuğrul Muhsin Beyin ıahne hayatı. 

zetesinde §U şekilde bir izahını gör- nın yirminci yıldönümünü latanbul Şe-
dük: hir tiyatroaunda teait ettikten ıonra 

"Fransa, vaziyetimizi suitefsir edi- derhal hareket edeceklerdi. 
yor. Biz yeni gemiİer inşa ediyorsak, Jobile yapıldığı için bugün yarın 
bu, eski ve heyeti umumiyece karar- htanbulJan hareket etmeleri bekeleni· 
laştmlmış bir muahedeye göre ve onun yor. Muhakkak bir teY varsa o da Ni-
hududu dahilinde bir inşaattır .•• Di- sanın ilk günlerinde ıebrimizde bulu· 
ğer kuvvetlerle bir yarış değildir. Biz, nacaklardır. Bu defa heyet tam kad· 
sadece gecikmişiz; işte o kadar .. Şirn· roıile seyahate çıkacaklardır. Uç Nisan 
diye kadar aynı hudut dahilinde hiç nktamı birinci temsillerini Elhamra 
bir milletin silahlanmasına itiraz etme- sinemasrnda vereceklerdir. 
dik. Onlar da vadyetimizi tabii gör- Vedat Nedim beyin "Köksüzler,, pi-
ınelidirler... Amerika, yeni bir mu- ye,indeki rolünü bizzat deruhte etınek 
ahedeyle her hangi tadile yeniden ta- için Ertuğrul Muhsin bey de ıehrimi· 
raftardrr. Ancak o, bu karan, di- ze relecek ve heyete Raıit Rıza bey 
ğer milletlere nazaran, haddi kanunisin- de dahil bulunacaktır. Türkiyenin 
den daha zayif bir hUviyetle karşıla- en güzide sanatkarlarından terekküp 

~a azmet · ulun!!)':or. ·~. ___ eden Darülbedayicileri turnelerine iz. 

Tire, 30 (Hususi) - Nihayet Tire 
de sesli sinemaya kavuıtu. Fırkadan 
satın alınarak belediy•Ye mal edildiii· 
ni evvelce bildirdiğim sinemanın ma
kineleri yerlerine "azedilmit ve küta· 
dı reımi icra ecJilmiıtir. 

Sinemanm içi modern bir tekilde, 
kiibik tarzında ıüslemn.i§, müteaddit 
elektrik aviseleri ve vantilatörler salo· 
na konmuıtur. 

Ti:-enin kavuıtuiu sesli makine, bu· 
giınkü halde vilay~lerimizde ender bu 
lunur. Makinenin aeıli ayan, miihen· 
diılerin yaphiı tecrübelerle bulunmuı 
ve tamamen faal bir hale getirilmİftir. 

Sinemanın medeni ve içtimai miib· 
rem ihtiyaçların en batmda geldiğini 
çok iyi takdir eden Tire belediyesi aeı· 
Ji ıinemaYT bizzat iıletecek; bu iıte kir 
dan ziyade memleket ürfanma ufak 
bir hizrnette bulunacaktır. 

Belediye, sinemanın fazala masrafa 
boğulmaması için sinemanın idaresini 
belediye memurlanna brrakmııbr. Du• 
huliye, loca 35, birinci mevki2S ikin• . ' 
cı mevki 15 kuruıtur. 

Tire belediyesinin, bu mübrem ve 
medeni ihtiyacı temin için urfettiii 
faaliyeti takdirle karfılandL 
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tief7un qiidişiim: 
Muharririmiz lnsule 

şahitlik etti! 
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Bazı yeni keşifler 

-B~ tarafı ı inci snyf:ı.da-

- Afiyettesiniz intallah, beye-
fendi? ... Şahit ııfatile geldim ... Si
ze lazım olmuf ta ... -cevabını ver
dim. 

Esa.t Bey, halimden anladı: 

lstanbul sular 
neler 

idaresi b · r senede 
yapa b.ldi 

Keşifler her zaman televizyon 
üzerine, 'bdamsız tayyareye, can

sız ndama dair olmaz a .. Ben; çif· 
te sakallı, bazan elinde bir gitar 

ve clueriya gümüş saplı bir baston 
la, yağlı göğsü, inik :kasketi ve i· 
lerlemiş kamı ile sinema, ptise
ri kapılarında en geç saatlere ka

dar bir şeyler mırıldanarak diki· 
len, muhacir rus ihtiyarının nasıl 

geçim temin ettiğini de bulup çı• 
karm:ık isterim. Ve bu, sanmm ki 
birçok kimselerin merakını celbct· 
miştir. 

Gazetecilik bıı kadar olur ... Otu
run bakalım ... 

Şimdi arbk rahattım, Bir iskem· 
leye yerle§tim. Etrafı tetkika ko· 
yuldum. 

Kağıthane-Edirneapı, kağıthane-Beyoğlu sifonları tamir 
edilmiş diğer mıntakalarda tazyik fazlalaştırılmıştır 

o.dad.a bir tek karyola vardı. 
T emız b:r otelde bulunması lazım 
gelen diğer eşya da, tabii yerlerin· 
de duruyordu. 

. İnsul, karyolada yatıyordu. Ha· 
lı~~~ fazla heyecan ve ıaıkınhk 
gorunrnüyordu. Evvelki resimle· 
rinde h"Ullandığı gözlük burnun· 
dan sıkı olmasına rağmen, bugün, 
kulaktan takma. baja gözlüğü var· 
dı. Resimleri he-: ne ltadar kuyum· 
cu Ermenileri andırıyorsa da ken· 
diai, hele konuşurken, aldığı' muh· 
telif çehre ifadelerile Dumerge 
benziyor. Yetmiı dört yaıında 
imiı. Baımdan bunca vak'alar geç. 
mi~ geceleri uYkuıuz kalmıştı. Bu
na rağmen, pek dinç, canlıdır. Tak 
ma dişlerini göstererek, mütema
diyen İngilizce konuşuyor. 

Diraeğini yastığa ve başını av· 
cuııa dayamıştır. Bir cihet, nazarı 
dikkatimi şiddetle celbediyor: Sır· 
tında pijama yoktur. Yatağa, tire, 
beyaz ve lem iz bir fan ile ile, öyle· 
ce, yatmıttır. Bunun sebebini Esat 
Beyden sordum: 
. - Bavulları vapurdadır. içle· 
rınde ne olduğu anlatılmadığı için 
çıkartılmadı. 

o::;; radA. nnl ,;., katibi, pulla
rı Y8.J"!J§ltrdı. Daktilo edilmit Türk· r yanm sayfalık bir kağıda evve-
~ lnsul imza etti. Sonra da, "ta· 

hıt,, diye taırih ederek, ben ... Ar· 
kadan ayni sıfatla acenta Çelebi
die. 

"-Eh, artık vazifeniz bitti ... 
Buyurun dı~ıırı !,, derlerse diye ö
düm koptuğu için boyuna Eaat Bey 
le konu~uyordum: 

- Ne suretle müdafaayı dütü
nüyorııunuz? 

- Henüz tetkik etmedim ... Ma
amafih, adliye hakkındaki umumi 
noktai nazarımı, "bize naııl adliye 
lazım?,, isimli yeni eserimde uzun 
uzun anlatıyorum. Çıkınca size de 
yollarım. 

- Böyle bir davayı deruhte et· 
miş olmak için, herhalde, yüz bin
lerce lira alırsınız? 

Vekil Bey, tebcasüm etti: 

- Bu ciheti daha dü§ünmedin. 
Şimdilik ancak biz sarfediyoruz. 

lnsulun, Esat B.den batka, Alek· 
sandr Mango Bey de avukatı "d· i ı ı. 
iazırundan diğerleri, ~centa Ye 

kaptanlar ... Ben de şahıt olduğunı 
için, hep birlikte, hususi bir rnec. 
liste gibiydik!.. lnsul, bir çok sual
ler meyanında, avukatlrk ücretinin 
ne olacağını sordu. Vekiller, Ame. 
rikanvari bir meblağ istemiyecek
lerini, yann, bunun, Galatada Bil· 
lur hanındaki yazıhanede konuşu· 

Belediye sular idaresinin geçen 
seneik mesaisine ait raporda ida· 
renin ça1ışması şöyle gösteriliyor: 

"Şimdi terfi edilen gündelik ıu 
miktarını 39 bin metre mikabına 
çıkarabilmek için sa:ıtte 245 met· 
re mikabı suyu 117 metreye terfi 
eden iki tulumba ile merkezin tak
viyesine başlanmış ve bu makine-

ftınnnam•tnt11111Ut11 mn.1111t11UHlllblltt ıutıtum llRlllllJllllD!llllf!lllPl!lmlnt 

Belediye zabıtası 
Yeni zabıtai belediye talimat .. 

namesi uzun bir müddettenberi 
bir komisyon tarafından hazırla
nıyordu. Talimatname projesi 
etrafında birçok teşekküllerin mü· 
taleaları sorulmu§tu. Buralardan 
gelen cevapların tetkiki bitirile
mediği için talimatname şehir 
meclisinin n.İ!an devresi toplantı .. 
sında görüşülemiyecektir. Tali • 
matname eylulde yeni mecli$ tara· 
fmdan müzakere edilecektir. 

konservatuvar mütehassısı 
Konservatuvar mütehassısı pro· 

f esör Markı yakında ıehrimize ge· 
leceğini bildirmiştir. M. Marks bu
rada konservatuvar talebesinin im 
tihanlannda hazır bulunacaktır. 

INlllDrmntntnnn"IUQltımllllt .. tf..al lllıhlltmmllllllMlllllUlınllllUUllUIUftlD 

vermez. Kazai hükümlerin telgraf. 
la, telefonla gitmemesi lazım. Me
rak etmeyin. Bu gece rahat uyu· 
yun. Yarın bir otomobille yazıha· 
neye gelirsin:z. Polis, sizi takip et· 
se de uzaktan eder.Sonra, size ıeh· 
rin muhtelif yerlerini gezdiririz ... 

Banker, birdenbire, şunu sordu: 
-Tevkif edileceksem kaçabilir 

miyim? · 

Yetmiş dörtlük .ihtiyarın gözleri 
ışıldamıştı. 

Avukatlar, vakur davrandılar. 
Bu euali işitmemiş görünerek: 

- Y aTına kadar rahat uyuyun! 
·dediler.- Sabah olmadan, farzı 
muhal, tevkif edilirseniz, telefon 
numaramızı bırakıyoruz. Kanuni 
Yollara geceden itibaren tevessül 
ederiz. 

~Çuncü katta yatıyordu. Pence-
resı açıktı "m b d f. .. 
k 

... a, ura an ırar mum 
ün de"'· · gıldı. Koridor.da ve sokakta 

emniyet memurlarının gölgelerini 
f arketmiştim. 

Saat on bir buçukta odadan 
çıktık. Gazeteci olduğumu lıa.zıru
na bildirmek istemedim. Zira ayni 
otelde 23 numaralı odada yatan ve 
vak'amn arkasını takip edecek 0 • 

lan Haber muharririnin işini boz· 
maktan korkuyordum. Zaten duy • 
duklarım şimdiEk kafiydi. Ne sor· 
sanı, bu kadar samimiyetle konuş· 
rnıyacaktı. Ecnebi muha-birlere, 
basrnakal . l . .. l . 

Banker, mütemadiyen: "Seı-b kıplady~nı şey en soy emış: 
Y k 

eıt a ıgıma, buradan çıka· 

lacağını bildirdi. 

- .anna. adar tevkif edilir· cağırna · · y b" •em? d' emınım. apuruma ıne· 
• ıye soruyor ... · E d' . · cegırn ... Dü§manlarım, iftiralara-

l n l§esı, ancak bu sualin heye· taralc, beni her memlekette tak' 
can a tekerrüründen I ı tt' · ıp H d an aşı ıyor. e ırıyor. Ben siyasi firariyim B • 

er ef asınd k tl ' . a . d" a, avu a ar, onu tat· tuma yahut Romanyaya gid k 
mın e ıyorlar· d ere o-- s b h • ra an seyahatime devam edece-

1 
a a a kadar kat'iyyen bir ğim ... , Uô.h Bunların h. b' kıy 

fey 0 maz. Zira, mahkemenin ka· meti y~k E... b ıç ır • 
rarı, Ankaı-a a "· sruıen u sahrları yaz .. 
. ~· b ,_ Y , bu aktam kalkan dığım sırada Heyeti y •-·ı •-

30c . 1 ucu ... tren'} 't . I b·ı· ' e.Kı e :Kara· 
T- - .

1 
1 e gı ını§ o a ı ır. rını vermiş bulunuy 

~yyare 1 e de gitse, Heyeti Veki· ı or. 
4 toplaıuR bu ~ece derhal karar (Va-no) 

ler haziranda faaliyete geçmiş bu
lunacaktır. Şehre isale edilen su 
miktarı bu sene tezyit edileceğin
den mevcut 600 milimetre kutrun· 
daki iki terfi borusu ayni kuturda 
üçüncü bir boru ile takviye edile
cektir. 

934 senesi zarfında isale sifon· 
larının şehre 45 bin metre mikabı 
suyu getirmeleri esası alınarak 

tayviyelerine lazım boruların bir 
kısmı da inşaat yerine nakledil
miştir. Bu takviye ameliyesine 934 
senesi inşlat mevsimi başında baş 
}anacaktır. Şehre gönderilen su
lar, prefitr ve filitre havuzların
da kum tabakalarından süzüldük
ten sonra mikroptan ari sıhhi bir 
su tevziini tamamen temin etmek 
için klorla l:lkim edi1mesine son 
derece ehemmiyet verildiği gibi 
muntazaman da her gün şehrin 
muhtelif noktalarından alınan su 
nümuneleri terşih tesisatında ida· 
reye ait laboratuvarda tahlil edil
mektedir. Kağıthane - Edimek:ı
pısı sifonunun da tamirine başla· 
nscaktır. Bu ameliyatın ikmalini 
müteakip B~lattaki terfi merkezi 
kaldmlarak lstanbul cihetine yev· 
mi 20 bin metre mikabı suyun isa· 
lesi imkanı temin edilecek ve iş • 
letme masraflarında da mühim ta .. 
sarruflar elde edilmiş olacaktır. 

Kağıthane - Beyoğlu sifonu da 
takviye edilerek Beyoğlu cihetine 
yevmi 30 bin metre mikabı su 
sevkcdilmektedir. 

S:ıhası gayet vasi olan lstanbul 
şebekesinin bazı mahallerinde 60 
hk boruların esas boru makamına 
kaim olmaları ve ana boru kutur· 
larının kifayetsizliği tazyikın azal· 
masını ve bunun için suyu bin:ıla· 
rm her katına çıkmamasını intaç 
etmektedir. Netekim Fatih civa • 
nnda Çukurbostanda, Beyazıtta 
belediyeye kadar olan kısımlarda 
tazyik zeminden itib:ıren beş altı 
metreyi geçmemekte olduğu gibi 
Kocamustafapaşa civarında taz " 
yik 3 metreyi dahi bulamamakta 
idi. Yapılan projelerle imkan de· 
recesinde bu noksanların önüne 

Baca tutuştu 
Bu gece Bakırköy Taş iskele

sinde komisyoncu Celal efendinin 
evinin bacası tutuşmuşsa da der .. 
hal söndürülmüştür. 

Tehdit4ji adam 
Madam Raşel iımıinde bir ka • 

dm dün Y e~ildirek caddesinden 
geçerken evvelce nişanlısı olan Mi 
şona rasgelmiş ve Mişon bunun 
yanına sokularak öldüreceğini söy 
lemekle mantosunu parçalamı§tır. 
Bilahare suçlu yakalanmıştır. 

Bı4jak oyunu 
Seyyar satıcı Haydar, dün Gala 

tada, Karaoğlan sokağında kahve· 
ci çıraklığı yapan Sabriyi bir ala• 
cak yüzünden döğmüş ve bıçağım 
da çekerek ölümle tehdit ettiğin • 
den yakalanını§hr. 

geçildi. 28 bin metre mikabı su 34 
bin metre mikabma çıklrıldı. 

O adamın bir gün el uzattığını 
görmedik. Fakat ısrarla, kö§e ba§· 

933 senesinde şehre isale ve 
tevzi edilen mecmu su miktarı 
11511923 metre mika.hıdır. 932 ye 
nazaran 933 te 990180 metre mi· 
kap fazla su verilmi~tir. Abone a· larını tutuyor. Bir şey verecek gibi 
dedi 932 de 18198 iken 933 te oldunuz mu, bir papas tavriyle, 
18527 ye çıkmıştır. gene sessiz dualara dalar3k ilti· 
--· "'""""'"'"'...., _ _ _ mııııı., ıuımıııııı fatıruzı görmemezlikten geliyor ... 

Hava koruma cemiyetin de Madeni bir tabakadan hazır cıga .. 
Hava hücumlarından koruma ralar çıkarıyor. Sarı bir ağızlığa 

cemiyeti umumi merkez heyeti yerle§tiriyor. Ağzm:ı takıp, basto· 
dün ilk toplantısını halkevinde nuna dayanıp, kurulu ibir Noel o· 
yapmı§tır. yuncağı gibi aheste aheste iki ya· 

' Bu toplantıd:ı müessislerle u • na da çevrilerek keyifle püfürde

mumi merkez heyetini tetkil eden tiyor .. Pek ala, bu adamın muave· 
zevat hazır bulunmu§tur. net görüş tarzı nasıldır?. 

Cemiyetin reisi Mahmut Beliğ T d"fl · d · t"f d . . .. . esa u enm en ıs ı a e sure-
Bey cemıyetın te§ekkülundekı .1 d . kik _., d b 1 . . . tı e aıma tet '11tın a u un· 
maksadı ızah etmış ve bır harp ı w • • • • 

vukuun.da tayyarelerin ve gazlerin durdugum keyıflı Rus ıhtıyarını, 
·· "h et b" kahv den yapacağı tahribattan bahsederek: geçen gun nı ay ır e .. 

"- Bunlardan korunmak için 
ordu, hükumet, belediye ve halk 
cephelerinin hazırlıkları lazımdır. 
Cemiyetimiz halkın bugüne kadar 
duyamadığı ve gözü önünde can• 
landıramadığı o felaketli vaziyete 
karşı koymak için çalışacaktır. 
Şimdi n.eşriyah başladık. (Can 
kurtaran) mecmuasını çıkarıyo • 
ruz.,, demiştir. 

Mahmut Beliğ beyden sonra 
cemiyet umumi katibi Naci bey ce
miyetin yapacağı işlerden bahset· 
miş ve şimdiki halde fnal vaziyet· 
te bulunması laznngelen idare he
yeti ile neşriyat şubesi azalarının 
seçilmesini teklif etmiştir. 

Bunun üzerine intihabata ~baş· 
lanmış, heyeti merkeziye azasın • 
dan fabrikatör Zümre zade Şakir 
bey reisliğe, Cemil paşa ikinci re· 
isliğe ve Mahmut Beliğ, Cevdet, 
beylerle, Nebahat, Fah::-.met ve 
Müsteb ire hanımlar seçilmiştir. 

Bu toplantı münasebetiyle Rei· 
sicümhur Hazretleriyle büyükleri· 
mize tazimat telgrafları çekilme .. 
ıine karar verildikten sonra top • 
lantıya nihayet verilmiıtir. 

Son devre 
Şehir meclisi dün saat on dört

te nisan devresi içtim:ımın birin· 
cisini Sadettin Ferit beyin reisli • 
ğindc yapmıştır. Makamdan gelen 
bazı evrak okunmuş, ait olduğu 
encümenlere havale edilmiştir. Be
lediye sular idaresinin bir senelik 
mesaisine ait idare heyeti raporu 
ve bilançosu tetkik edilmek üzere 
tetkiki hesap encümenine gönde • 

rilmiıtir. 
Bozuk yumurtabrın civciv çı· 

kanlmıya mahsus yumurta gibi, 
kuru ağaçların da fidan §eklinde 
satıldığına ve buna mani olunma· 
sına dair ziraat müdürlüğünden 
gelen tezkere okunmuştur. Zira3t 
müdürlüğü zabıtai belediye tali
matnamesine konacak maddelerle 
bu hallerin önüne geçilmesini isti· 
yordu. Zabıtai belediye talimatna· 
mesi komisyonuna havale edildi. 
Perşembe günü toplanılmak üzere 
celseye nihayet vel'ildi. 

içeri girerken gördüm: Önce, ıtı-
nayla, kapıda ayaklarını ıildi. Gü
müş saplı bastonunu kapının bir 
kötesine bıraktı. Elleriyle, göğsü· 

nün paTlak mu :ımbasını temizli· 
yormuş gibi, "paltosunun,, düğ.. 

mcleri hizasında bir takım uğuş• 

turma hareketleri y~ptıktan sonra, 
iskemlede oturan - ve bir tam· 

dık gediklisi olduğunda hiç şüp· 
he olmıyan - adamın bir adım 

ilersine kadar yürüdü. Ve kasketi .. 
ni çıkarmadan, siperine elini değ· 

direrek resmi bir selam çaktı .. E
line bir şey sundular. Ayni minval 

üzere ve bu sefer daha sessizlik 
ve itminanla - iki defa da kuv· 
vetle öksürerek - dışarı çıktı. 

Y alruz şunu da ilave edeyim ki, 
benim kendisini tetkik ediyormu
şum hissini veren Hrarh duruşum· 
dan, bir simya aliminin bulup çı
k:ıramadığı altın esrarının bile 
bozuk reçetelerine kadar duyduğu 
kıskançlığı, yakalan.ı~tan doğacak 
hırsı, hoşnutsuzluğu; bu eıraren· 
giz, keyifli "Pinponun,, o dakika 
için yüzünde ayan beyan okudum. 

Karaköydeki aaatın dibinde, her 
zam:ın için hazır ve nazır, bakar 

kör müveziin, oraya ne vakit, na
sıl ve ne delaletle geldiğini bili-

yor musunuz? Koltuğunun altında 
ne saklıdır?. Gazetelerini nerede 

bulundurur? Yardımcısı var mı· 
dır; kaç metre uzakta ve ne yapa· 

rak durur?. Bayram günleri gene 
or:ıda görüyor musunuz?.. Fakat 

mevzuumuzu, cidden sokakta bul· 
mu§ gibi müsrifane harcamamalı· 
yız ! Ancak, adeta bir bomba teh· 
likesinden bahseder gibi muam-

malı surette anlatarak, ıizi belki 
de sa3tin birkaç adım ötesinden 
g~meye mecbur edecek "ıakb 
şey,, meselsini açıvereyim: 

Kör müvezzi, havaların boza· 
cak gibi olduğu zamanlarda, be· 
raberinde getirdiği eski bir şemsi 
yeyi, paltosunun iç tarafından, 
kolunun oyuğuna iliştiriyor. 

Hikmet MUnlr 
" 

• 
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HABR'in 
hikayeleri I Bir gece, bir gecedir ... Fıkra niüsabakası Tarihin kanlı saf halclrı 
Ava eksik barutla çıkan bir av

cı gibi hayata atıldım. Henüz ne 

kendimi, ne i}.e dünyayı biliyor .. 

dum. Bir komisyoncunun yamnd:ı 
çalıştım. Rıhtımda kan~arcı pala

mut çuvallarını tartarak: 

şamıyoruz ki biz!..,, 
Düşündüm: 

En iyi, en güzel fıkraları bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada De§redİ- yaşamış olan teşekku·· ı 
lecektir. Yalnız bu fıkralarm uzun ol· 
maması, seçme olman ve okunaklı 

Dünyada bir aur böyle surun· 
mektense bir gün yaşamak daha 
evladır. 

Madem ki bu böyledir ben de 
hiç olmazsa bir gün yaşa.mahyım 
ve sonra ölüp gitmeliyim. 

ya:ı:dmaJr liizımdır. 

193 - Pantalon tamiri 
Arnavudun biri bir arife günü 

çocuklarının, büyük kızının, kar111 
mn ve gelininin siparişlerini alır •.• 
Kendisine de bir pantalon almış. 
Yalnız pantalonun paçası biraz u
zun olduğu için kısaltılmasını ka -
rısmdan rica eder, karısı aldırmaz. 
Kızma söyler, aldırmaz. Gelinine 
söyler aldırmaz, hepsi odalarına 

gidince zavallı Arnavut naçar ken

disi pantalonunun paçasını mikta
rı kafi düzeltir. Ve o da odasına 

Staviskinin esrarının şimdiye kada 
meydana çıkmaması kendisinin Fra 

"- Otuz sekiz, elli .. Kırk beş, j 

yetmiş beş .. Kırk kii, }'irmi beş .. ,, 1 

d~ye çatkk sesi} le bağırırken ben 
de çc!ti defterin.~ yazıyordum; 

fakat defteri görmüyordum bile .. 
K ~fzmda yük sel: f:kirler, hulya ve 

~htiı~aAs~ar, fırtınay~ t~1tulan bir yı· ı 
gın ~mgıt parç3sı gıbı darmadağın 

mason olduğundanmış 

havalanıyorlardı. Kcm;syoncuda 
çok z~man kalamadım. Zira çeki 
ler hep yan:ış OlUycrt:u; bana yol 
verdiler. 

Dudak büktüm: 

"- Siz benim gibi memur hu· 
lun da, öpüp başmıza koyun!,, 
dedim. 

Uzun zaman bekledim; sanki 
kapıma gelip de heni çağıracak

lar: 

"- Aman, şu işi yapac').k bir a· 
dam bulc-madık. Ocağına düştük, 
gel, bizi kurtar!,, diyecekler sa .. 
nıyordum. 

Yatı mekteplerinde, bir papas 
gibi yaşamanın, hele bir köylü ço

n ( u olmanın sonu elbet budur. 
~_·anıdıklar:ı raslayın.ca boşta ol

dı.: ( .Jmu söylemek de gururuma 

dokunuyor: 

" Haber g:ızetesine mu -
harr:r olacağım .• Bugün yarın işe 
Laşlarrm ! ,, 

Yahut: 

"-İş bankasına gireceğim. Mu 

hasip ohrak.. imtihan oldum. 
Nercleyse emrim gelir!,, 

D iyor, onları inandırıyordum. 
En sonr:a gazeteye muharrir o

lan-=3.d~m ~a birk:ıç imtihandan 

sonra Ziraat bankasına muhasip 
oJar-:ık girdim. 

Muhasip dedimse böyle bir 
ıeyden anladığımı sanmayınız! 

Hesabın zimmetini m:ıtlubuna, 
matlubunu izmmetine yazmak 

korkusuyla eriyip gittim ve birçok 
yanlışlar yaptım. Masadan masa -
ya dolaştım. Kimse bana bir şey 
öğretmiyordu. Zira ben, hiç kim -
seyıe, hiçbir şey sormuyordum. 

Geze geze nihayet dosya me .. 
murluğunda karar kıldım: 

"- Beni anlıyamıyorlar. Beni 
anlıyamıyorJar !,, diyor, sağa sola 
olur olmaz sebeplerle çatıyordum. 

Kendi beceriksizliğimi, toyluğu • 

mu aklıma getirmiyor hep b:ışka
larını kabahatli buluyordum. 

Seneler hep böyle geçti. Her 
sabah imza defterine yetişmek i
çin soluk soluğa bankaya koşuyor, 

Öğl~ye kadar ayak üstünde, mek
tuplan tasnif ediyor, dosy:.lara ko 

yuyordum. tık zamanlarda gene 
eskisi gibi ellerim işliyor, fakat 

rasgele işliyordu. Mektuplar biri .. 
birim~ karışıyor, iş dosyacılıktan 

ziyade, depoculuk halini alıyordu. 

Bir gün İstanbuldan gelen mühim 
bir mektup Van dosy:-1smda çıkın· 

ca kıyam"t koptu. Bir haftalık 

maa~ım kesildi ve bir daha mek
tuplar biribirine karışmadı. 

Hayat hep böyle tatsız geçiyor· 
du. Hele bekarlık canıma tak de· 
mişti. Güzel gazinobrın, harların, 

sinemaların önünden geçerken ı .. 

çindekilere imrenerek bakar: 

.,-tlıte yqamak !,, derdim. 

Sonra ilave ederdim: 

.,_ Biz .. Biz sürünüyoruz .. Ya.· 

"BiJI.ih yaşamak yerde sfaüklen • 

meye değmez!,, 

Kcn:Hmcc hes~pladım. İnsanın 
b ir gün insan g:bi yaşıyaLilmek 
için en aşağı yirmi beş lira parası 
o!malı. Dört beş gün ya~aınak için 
de yüz yirmi beş lira kadar la-
zrrnclı. gider, yatar ... 

Karar ·orerdim: Her türlü ihtiyaç Bir müddet sonra karısı kendi 
lanmı mümkün olduğu k:ıdar kı· kendine: 
sacağrm ve hiç olmazsa on gün Zavalı adamcağızın bunca se-
yaşamıya çalışacağım. nedir ekmeğini yedim. Bari şu 

Banka memuruyum diye cok pantalonunu kısaltayım ... ,, diye

para aldığım sanı~masm.. Elime ı rek o da pa~talon~an biraz keser, 
geçen par:ı. kırk iki Jira kadar tu• tekrar yatagma gıder ..• 
tuyordu. Çeşit çeşit tevkifattan Bu sefer kızı bah~cığımın hatı
sonra elimize bu kadar geçtiğine ı-ını kırmıyayım, diye o da panta

de şükretmek lazımdı ya. O za- londan bir az keser, yatar ... 
man bu derece anlayışlı ve kavra- En nihayet gelini de bu adam· 
yıtlı değildim. cağız benim istediğimi aldı haber• 

Bu kararı verdiğim zaman son- sizce şunun pantalonunu düze\te
bahardı. Yaza kadar aşağı yuk:ı- yim de yarın sevinerek giysin, der 

rı on ay vardı·. Bu zaman içinde ve o da pantalondan keserek oda

hiç bir şikayette bulunmadım. Hiç sına gider ... 

durmadan çok güzel ve çok iyi Zavallı arnavut, sabahleyin bay
çalıştmı. Amirlerim bile bana şaş- ram namazına gidecekmiş panta

mıya baş1adılar. Onlara büyük fonu giyer, bir de ne görsün, pan· 
emelimden b~hsetnıedim. Hindis- talon, diz kapaklarında! Şüphe yok ki dünyade mevcut Fran

masonluk namındaki bir teşekkülün tanı fethe çıkan hükümdar kadar Cihali Fabrikası: Hurşit Yunus 
sırlı ve mağrurdum. 

Dört gözle beklediğim Tem.muz 
ayı geldi. Senelik izinimi aldım. 

İlk vapurla lstanbula doğru yola 
çıktım. 

Felsefe ehramımı çoktan kur-
muştum: 

"- Hayat, acı çekmektir. Acı 
duymam :ık için nasıl morfin. yapı
yorlarsa yaşıyabilmek için de ken· 
dimizi ümitlendiriyoruz. Dalgalı 

bir çölde koşuyoruz. Kaynak ve 
gölge arıyoruz. Her saniye gizli 
bir ses bize: 

"- Yürü!.. Az kaldı. işte şu te .. 
penin ardında!,, diyor. Yürüyo

ruz. Dudaklarımız yarılmış, ağız
larımız köpürmüş, 8'Öz)eı·imizde 
ışık yok ve .:ıyaklarımız şişmiş!... 

Neredeyse kumlar bizi çıgnıye -

cek. Fakat o gizli ses kesilmiyor. 

Hep ayni sözleri söylÜyor. Sesin
de öyle derin bir sihir var ki. .. 
Dinliyoruz ve din.ledikçe işte böy· 

le sürünüyoruz. 

Ümit, Romanın kanlı imparato

ru gibidir: Bizi tabiatla boğaz bo· 

ğaza uğraştırır, kızışbrır fakat so· 
nunda yekdiğerimizi görmekten 

duyduğu zevk pek büyüktür. 

Ben gl ~dyatör olmıyacağım. 

Ü.midin tahtını başına geçir· 

elim ve zafere gidiyorum işte!.. 
istiklal caddesinden ağır ağır 

gidiyordum. Etrafımda ne canlı 

ve ne kadar çekici bir hay.:ıt vardı. 

Şık adamlar, şen delikanlılar, çe

şit çeşit ve hepsi biribirinden gü • 
zel nefis kadınlar .• Olgun kalçala
rın, kıvrılan bellerin, köpürmüş 

gibi fırlıyan göğüslerin ve kıpkır

mızı dudaklarla iri siyah kirpikli 

derin gözlerin s:ır'ası beni tut

muştu. Günlerce aç kalmış bir ada 

mm, fırında kızarmış bir tavuk 

karşısındaki haline benzemiştim. 

Hepsi bana sürtünerek geçiyorlar 

fakat bakmıyorlardı 1bile .• 

Yazan: Kadir Can 
(Arkası var) 

==-=-..:=::.::.:===~--"'=='-===- mevcut olduğunu işitmişsinizdir ... 

Balkan paktı 
Ankara, 1 (A.A.) - B. M. M. 

yarınki ruznamesinde aşağıdaki 

kanun layihaları da bulunmakta

dır: 

Türkiye cümhuriyet ile Fransa 
hükumeti arasında. Türkiye - Su
riye hududu üzerindeki demiryol
ların işletilmesi tarzına dair akte
dilen mukavelenin tasdikine ve 
Suriyede Türklere ve Türkiyede 

Suriyelilere ait emlak hakkında 

Fransa ile münakit itilafn::ıme ile 
Türkiye cümhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyet cümhuriyetleri ittihadı ara
sında hududda ihtilafların tetkik

ve halli usulüne ait muakvelename 
müddetlerinin uzatılmasına ait ka· 
nun layihaları bulunmaktadır. 

Bundan maada, ruznamede 
Türkiye - Amerika birleşik dev

letleri arasında imza edilen iadei 

Ayni zamanda bu teşekkülün fevkala
de vasi olup bir takım kısımlardan te· 

rekküp ettiğini ve bir çok meşhur ze
vatın bu teşekküle dahil olduklarını 

elbette ki duymuşsunuzdur. Acaba bu 
teşekkülün mahiyeti nedir? Ne yap

mak istiyor? Bu heyete kimler dahil
dir? Ne maksatla çalışıyor? Mason· 
larm eserleri olan meıhur hadiseler 
nelerdir? 

işte son zamanların, bir muharrir 
franmasonluğun en fazla ve en kuvvet
li olarak yerleştiği Fransada bu gizli 
cemiyetin en salahiyettar adamlariyle 
konuşarak efkan umumiyece bir sır o
lan bu noktalara cevap verrniye çahş
mıştn·. 

Muharrir diyor ki: 
\ "Franmasonluk tarihin kanlı safha

larını yaşamış bir teşekkül<lür. O, yaşı
yabilmek için bir çok düşmanlarla ç:ır. 
pışmak mecburiyetinde kalmış ve bu 
uğurda bir çok kan döb...-ınilşlür. 

işte bugüne kadar duyı:lmamış ve 

hiç bir gazetede okunmamış büyük bir 
sır, Staviski rezaleti bir franmasonluk 
meselcsintlen başka bir şey değildir. 

Staviskinin yaptığı harultulade sahte-
mücrimin muaı-edenamesinin tas- karlıklarını ve cürümlerini sc.ldam~k 
dikına ait kanun da vardır. istiyen Bayon belediye reisi, eski baş-

• 

............ - .......... - ........ _. ................ vekil M. Camille Chaotemps Franma-
"! ................................... -........... .... •• sondur. Bu itibarla Staviskinin on-

i= Gidilebilecek si ıardan olması ve esrarının bugi.ine ka-
~! " ı . n dar çözülmemesine bais olmuştur. 
H eg ence yerlerı g Gerek Staviski meselesinin ve ge-r .. :i SiNEMALAR : ii rek Prince meselesinin iç yüzünü fr:ın· 
:: 

1 
EK :: mason emniyeti umumiye dairesinden 

:: P : Sarışın kukla. :: :: s: başka kimse bilemez .. 
!i SARAY: Sefiller son kısım. i! :: •• Bu meseleyi tahkik etmek üzere 
i! MELEK: Macar Marşı. ii Fransa framnason teşekkül reisi olan 
H ELHAMRA: Leblebici Horhor :ığ::ıiE sabile meclis reis vekili mebuslardan 
:: TURK: Mumyalar müzesi ii M. Arthur Groussier ile görüştüm. Ba-
fi ASRI: Beş kocalı kadın E~ na dedi ki: 
•• =: E H SUMER: Evlendirmeli mi?. :: - vet, evet.. Bizim teşkilatımı7. 
i~ ŞARK: Çml çıplak. j~ 1 eski Romadaki hırıstiyanların teşkilatı 
ii i! kadM gizli görülü:-. Haddizatında pek 
== ALKAZAR: Kırık kanatlar. :S çok ıubelerimiz ilmi ve felsefi biı- çok 
- r 
:: ALEMDAR· Istanbuldan gerer - I; mahfellerimiz vardır. 
:: • 3 1 g ken, Bir saatlik milyoner. :i Her hangi bir tehlike kanısında 
;: ı: yekvücut olunur. En büyük k~vveti-
:i YILDIZ: Adalar çiçeği 5~ miz budur. 
ğMILLı: Gülen Paris, Vatandaş sila:ıfi 
:: basın:ıı: 

i! HiLAL: Deniz altında . ii 
r H :i KEMAL BEY: 77 numaralı ev ij 
!: HALE· (Usküdar) King kong. :; 
~ . * 
~~ FERAH: Şehir ışıkları n 
!! TAN: (Sişlide) Beyaz rahibe ii :: ~ :: .····---· ........................................... . 

~·····································-· ... ·········· 

- Franmasonluğa kııydolunanların 
yazılı oldukları listeler var mıdır? 
-Vardır .. 
- Bazı isimler sorabilir miyim. 
- Bu çok güç, diye M. Grossier rnı· 

nldandı: 

- Maamafih söyliyeyim. Stavisk;, 
büyük hilekar bizden değildi. Fakat 
olacaktı. Sonra Staviskinin bütün re
zaletlerini idare eden Dubarry de ma· 

son değildi, fakat o da olacaktı. Harp 
tenberi kaç hükumet adamının maıo 
olduğunu biliyor musunuz? Ben siz 
söyliyeyim. Bir Heriot, bir Caillau 
ve bir de Francoiı'den 
masondur. 

- Suikasta uğnyan Reisicumhur 
Dumerg?. 

- Onun da mason olduğu söylenİ• 
yordu . Yalnız b eu k.:-:rdini P'i1r ..... JJuı. 

- M. Camille Chautemps? 
M. Grossier cevap vermedi. Fakat 

yamnd:ı bulunan katibi umumisi başı· 
nı tasdik makamında salladı. 

M. Grossier devam etti: 
- Bizi, Staviski meselesini örtbas 

etmiye çalışmak cürmile itham ediyor· 
]ar. Halbuki bu itham doğru değildir. 
Biz bilakis bu mesele hakkında her 
hangi bir bilgisi olanın zabıtaya haber 
vet-mesini ilan ettik. Bir hakikatin te· 
z:ıhürü masonluk için de ideal bir !ey
dir. 

- Peki, H5kim Prince mese
lesi ve c~:;cdinin yanında bulunan ita· 
retli bıçal<? 

- Bizim Prince meselesiyle hiç bir 
alakamız yoklur. Onu tanımıyoruz. 

Umumi katip M. Terrode gene söze 
karıştı: 

- Ah, cl!'cr şu Prin~e cinayeti halle
dilseydi ne !tadar iyi olııcaktı. Uze
rimizden bütün şüpheler kalkacaktı? 

- Prince cinayeti Üzerine, ertesj 
giin bir çok franmasonlann istifa et. 
tikleri doğru mudur? 

- Yalan, katiyen yalan . . Bütün 
bu dolaplar içimize maalesef kanımış 
olan rakip teşekküllerin casuıılannın 
işidir. Ve bunu herkes bilir. 

- Ya, demek aranızda hainler de 
var? 

- Maalesef evet . Ve bunların mev
cudiyeti son zamanlarda çoğalmıştır, 

fakat onlara kar~ı koyacağız. 
- Peki, madem ki gayeniz ve yolu

nuz gayet açıktır. Neden açıkça çalış
mıyorsunuz da bir takını gizli yolları 
tercih edi)•orsunuz? 

Bu sualime M. Groussier çok he
yecanlı olarak şu cevabı verdi: 

- Biz gizli bir cemiyet değiliz. Yal· 
nrz geveze olmıyan, ııır sa.khyan ve ke· 
tüm bir cemiyetiz. Yalnız muayyen 
bir prensipiıniz vardır: Aramıza biz· 
den ayrılabilecek ve çıkabilecekleri al• 
mamak .• 

M. Groussier sözlerine ıöyle niha
yet verdi. 

- Bununla beraber franmasonluk 
prensip ve gayelerine sadık, ahlaki ve 
içtimai amdelerinden şaşmıyan itil' 

teşekküldür. Vatan muhabbeti ve 
cumhuriyetin müdafaası da en esaa 
prensiplerindendir. 
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~~n~~.!~!!~J 
man gözlerinden garip bir sevin
cin eserlerini gördüm. Sordum: 

- Ne var Cici? Gene b ir şeytan· 
lık mı dütünüyoraun? 

Cevap verdi: 

- Hayır; fakat bugün çok hoş 
bir şey oldu. Kurnazlıkla polisi 
aldattım .. 

Bu sözlerden bir şey ani 
amamıs· 

hm: ~ 

. - N~ demek Cici, dedim. Se-
nın polısle ne ı"sı'n 1 d l 
d 

• o ur a onu a -
alırsın? 

T ehlikeler atlatarak büyük bir 
muvaffa.k '7E"t elde etmiş bir ada
mın tavrile :ınlattı: 

- Efendim, ilkmektep talebesi
ne kasket giydirmiyorlar. Kepi 
giymeğe mecburuz. Halbuki ben 
kendimi daha büyük mektebe gi- 1 

dermiş gibi göstt!rmek istiyorum. 1 

Anneme va!vardım bana bir mek· 
tepli kasketi aldı! lıte ıu ... Baharda yavrular 

Ve elinde evirip çevirdiği önü 
markalı sarı kurdelalı kasketi gös
terdi. 

- Pekala, dedim, bunun polis· 
le alakası ne? .. 

- Ne demek efendim, polis e· 
feddilerden biri benim gibi küçük 
çocukların ba§ında mektepli -ikaı· 
ketini görünce vesika istiyor. Kas· 
ketin içinde mektebin mührile mü· 
hürlenmi! resim var mı, yok mu, 
diye bakıyor. Eğer olmaua kaske· 
tin armasını ve kordeli.ıinı kopa· 
1"%p-~ D- .. L.... b' • 

• • .ueQ u&1DY&ya ınm19-
t1m Bir ı· f . po ıs e endı tramvaya at· 
:--uı. ~nim gibi Kepi yerine kas· 
Ket gıyıni§ bir çocuğun kasketini 
aldı kordelasmı kopardı. Benim 
kasketim eH.nmdeydi. Şöylece tut
tum. Hem kordelayı, hem de ar
mayı sakladım. Polis efendi farkı· 
na varmıyarak uzaklaştı. Ben de 
onu atlatmış o\cl,ım. 

- Peki Cici, bu hareketi doğru 
buluyor musun? 

Gözlerini garip bir tavırla süz
dü ve şu ce\la.bı veı·di: 

- Ağabey; Kepi ile gezmek ba
na ağır geliyor. Kasketle gezeraeın 
fena mı oluyor? .. 

.y. •• 

Evet küçük Cici! Sen de emsa
lin inaanlar gibi vaktinden evvel 
büyümek, Kepi yerine kasket, kas
ket yerine şapka, şapka yerine mö· 
lon giymek arzusunu besliyorsun. 
Bu arzu insanlığın zayıf pürüzlü 
bir derdidir. 

Fakat emelini yerine getirmek 
için tuttuğun yolun ne kadar Yan
lış ne kadar hatalı olduğunu anla
mıyor musun? Bu küçük isteğini 

' bir göreneği temin için mi hüku-
metin İcra kuvvetini kandırıyor
sun ve onunla adeta göğsün kaba
rıyor, eeviniyorsun .. Düşünemiyor· 
sun lci- bu yaptığın küçük hile ile 
hüyWik dolandrıcılık arasında za· 
nıanla katedilebilecek bir köprü 
ıne\'cuttur. Sen bu hareketinle o 
köprüye ilk adımı atmıt oluyorsun 
daLs S • 'b' d'" " l ua. ı Yar... enın gı ı uşunen er 
rnenıleketin içtimai hayatına • ha· 
berleri olmadan - pek büyük dar
he_Ier vuruyorlar. Hiç bir mekteple 
alakası olmadığı halde başında 
kasketle sokalarda dolaşan hanım 
kızlar, işsiz delikanlılar cemiyeti 
kandrran, içine fes.at tohumu sa
çan muzir unsurlardır. Onların 
h . b 1 v epsı at angıçta senin gibi göste-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sakarya 
Biziz istiklal için kahramanca cenk eden, 
Sakarya boylarında kılıç oynatan, biziz, 
Olüm saçan nefesi taa... Şarktan sarba giden, 
Ateıten gülleleri düımana atan, biziz! 
Biz dü!manı dökmüştük Akdeniz koylarına, 
Kanı armağan ettik Sakarya boyla nna ! 
Bin cihandan güzeldir bizim Anadolumuz, 
Anne gibi severiz onun dört bir yanını 
Fedadır yalnız ona şu çelikten kolumuz, 
Olıek bile, kanımız çizer, Türk vatanını! 
Dü~mnm biz dökmüştük Ak~~niz koylarına, 
Kanı armagan ettik Sakarya boylarına! 

Davut Pata Orta M. izcilerinden, sınıf 1. A. No. 266 
A. Fuat 
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Bilmece 
1 

2 

3 

4 

1 

" 

Yukarıdaki dört kötelere o suretle 
harfler koyunuz ki soldan sağa ve yu
karıdan a§ağı okundukta: 

1 - Ciddi olmıyan §ey 
2 - Lazım bir aza 
3 - Odayı tamnmlıyan 
4 

- Fnruk Nafisin meşhur piyesi ol· 
sun. 

Geçen bilmecemiz 
Haber • Lira - Nil • M - KE 
Bilmeceyi halledenler arasında mÜ· 

kafat kazananlar ve kazandıkları mÜ· 
kafadar aıağıdadır: 

riş yapmak, mektepliyim diye gu· 
rurlanmak için kasketi giyerler. 
Fakat sonra kendilerini koyverin
ce o !kasketin şerefini lekelerler; 
mektep talebesi denilen müstakbel 
Ü • ı· nııt ı unsura haksız yere hücum· 
lal'da bulunulmasına yol açarlar. 

Gönül ister ki, Cici, sen Kepiyi 
sev~ •eve giyeain ve bot hayaller 
peşıne takılarak henüz hakketme· 
diğin bir sıfatı kendine maletme· 
ğe kalkıtnııyaım. Gene gönül ister 
ki anneciğin seni ne kadar sevmiş 
olsa, Ve ona ne kadar yalvarsan 
sana o kasketi almasın. İlkmek
tebini bitirip kasketi giymeğe hak 
kazanıncıya kadar Kepiden başka 
bir şeyi başına giydirmesin. Ancak 
o vakit senin nesEn bu vatana nafi 
bir unsur olarak yetişir. 

A§abey 

Bilmecede müka
fat kazananlar 

Bir çanta kazanan 

Istanbul Kız Ortadan 452 Hikmet 
Hanım 

BIRER KiTAP KAZANANLAR

I - Kadıköy Gazi mektebi 5/ 2 den 
559 Nebiye 

2 - 44 üncü ilk mektep sınıf 1 den 
490 Fikret 

3 - Edirnekapı Bağhane ıokak nu
mara 14 te mütd,ait Adil bey kızı Mu-
azzez 

4 - Balat Karaba§ Hisarevi numa
ra 65 te Sabatay Uziyel 

5 - htanbul kız ortadan 116 Saba-
hat 

6 - htanbul kız liseıi B 5 ten 832 

Pakize 
7 - 49 uncu ilk mektep sınıf 3 ten 

17 Memnune 
8 - htanbul Ticaret mektebi 1081 

Sadi 
9 - htanbul Tatbikat mektebi sınıf 

A 5 ten 16 Müberra 
Birer paket çikolata kazananlar 

1 - Galatasaray lisesinden 56 Ri
sai Nazım 

2 - Pertevniyal lisesinden 93 Ke
mal 

3 - Edirnekapı Sarmaıık caddesi 
numara 59 Rahmiye 

4 - Davutpaıa orta mektep sınıf B 
3 ten 299 Akif 

5 - Gelibolu orta mektep sınıf B 
den 177 Sıtkı 

6 - Vefa lisesinden 489 Orhan 
7 - Bahriye matbaası makineler 

ustaaı Hayri 
8 - Meserret kıraathanesinde Ham· 

di 
9 - lstanbul erkek lisesi numara 

17 Ahmet Vicdan 
10 - Şehremini Saray meydanı 

caddesi numara 28 Behzat Şinasi 
Birer kakao kazananlar 

t - inhisarlar umum müdürlüğü 
mimari ıubeıinde ressam Halit 

( Devamı 1 nci ıayıf ada ) 

Bayramda üç maç yapmak üze- I yetle bitiren Darünaf akalılar İ• 
re lzmire giden Darünahkalılar, kinci devrede hakemin oyunu u
dün Gülnihal vapuru ile döndüler. ' zatması yüzünden iki sayı yiyerek 

ilk maç bayramın birinci günü oyun 2 • 2 ye berabere bitti. Darüt
Altayla oynandı. Vahabm da işti- ş:ıfakalılar cidden kendilerinden 
rakiyle kuvvetli bir şekilde sahaya beklenilmiyen bir oyun göstermi§· 
çıkan Altaylıhr ilk devreyi O • O )erdir. 

bitirdiler. İkinci haftaymda Da • Bayramın dördüncü günü de en 
rünafakalılar canla başla oynama son maçı İzmir san'atlarla yapa
larının semeresini gördüler. llk rak bu maç da çok samimi olmuf 
golü Vahap pen:ıltıdan attı. Da- ve netice 2 _ 2 beraberlikle bit· 
rünafaka açıkları bu gole iki sayı miştir. Dün ak§am Darünafak:ı.· 
ile mukabele etti. Oyun henüz bit- lılar lstanbula gelmişlerdir. 
mek üzereyken Altay mağlubiyet· 

· Kafile reiıi Nihat ağabeyi iz-len kurtulamıyan bir vaziyette ı· 
di. Vahabın kuvvetli şutları kale- mirdeki seyah:ıtten çok memnun 

kaldıklarını ve lzmir sporcuları • yi sars'lrken Altaylılar bir fırsat-
nm ve halkının bu yüksek müeıtan ikinci, oyun biterken de üçün-

cü sayılarını yaparak üçe iki ile ıeıeye kar§ı gösterdikleri samimi 
hislerinden dolayısiyle ne suretle galip çıktılar. 

İkinci oyun bayramın üçüncü mukabele edeceklerini bildirmek· 
günü Götzepe ile yapılmış, kalaba.. le beraber maçları idare eden ha
lık .,..bir sahada Darüşş:ıfakalılar kemlerden bir parça haksızlığa 
Göztepeyi de mağlup edici vaziyet uğradıkbrını bildirmişlerdir. Da • 
lere soktular. ilk devreyi galibi- rüşşafakalıları tebrik ederiz. 

Adapazarında heyecanlı 
bir maç 

Adapazarı, (Hususi) - Kocae
li mıntakası 933 senesi §ampiyonu 
Adapazarı Gençler birliği ile Ada
p:ızarı İdman Yurdu arasında 
memleketimizi oldukça alakadar 
eden bir maç yapılmıştır. İdman 
Yurdu, birçok seneler mıntaka 

şa.mpiyonluğunu muhafaza ettiği 
halde, geçen sene talihsizlik yü· 
zünden Gençler Birliğinin lstan • 
buldan takviye edilmiş takımın:ı, 
ancakbir sıfır mağlup olmuş; 
yurtlularm bu maçı müteakip yap
tıkları teklifler birçok vesilelerle 
reddedilmit ve geçen ıenedenberi 
bu iki takım kartılaımamrttı. Bu 
sebepledir ki, apor muhiti bu le· 
masa çok ehemmiyet veriyordu. 

lki takım kar§t k:ırşıya dizildik· 
leri zc:;:nan Gençler birliği idareci· 
lerinin prensipleri veçhile takım
larında lstanbuldan üç oyuncuya 
yer verildiği görülüyordu; bu o " 
yuncularm birisi Darünafaka, di
ğer ikisi de Karagümrük klühüne 
men.sup olduğu anb.şıldı. Buna 
mukabil, idman yurdu tam ve yer 
li kadrosunu muhafaza ediyordu. 

Oyuna Cemal bey:n hakemliği 
ile b 2ıandı. Düdükle beraber es
ki şampiyon takımın büyük bir 
hızla, muhasım kaleye yıldırım 
gibi ilerledikleri görüldü; bu ean'-· 
da merkez muhacimin ayağına 
geçen top, gençler birliği kalecisi
nin. çok fedakar bir müdahalesi İ· 
le uzaklaflı. Bu büyük tehlikeyi at 
latan gençler, açıkları vaııtasile 
akınbrını inkişaf ettirmek istiyor· 
sa da muvaffak olamıyor; idman 
vurdu ezici hakimiyeti eline almış, 
top gençlerin nısıf sahasında dola· 
şıp duruyor. Oyun bu seyri takip 

ederek otuzuncu dakikaya kadar 
geliyo!", binz da talisizlik yüzün
den bir türlü gol olmuyor. Fakat 
yurtulular gol çıkarmak azminde • 
dir. 32 nci dakikadayız. lşte, Ali 
topu kaptı, müdafi Ziyayı atlattı, 
sıkı bir tüt. Top gençlerin ağların• 
da sarılı .. Üç dakik:ı sonra Necdet 
de ikinci golü kayda muvaffak o
luyor ve devre sonuna kadar bu 
netice değiımiyor. 

ikinci devre başladığı zaman 
Gençler birliğinin takımda bazı 
ta.~ilat yaptığını görüyoruz. Bil
h:ııııa müdafi Ziyanın merkez mu
hadm mevkiine getiriliti tadilata 
eaaı t~şkil ediyor. Fakat bu da 
Gençlere istedikleri neticeyi ver· 
mesine yardım etmiyor; bilakis, 
muhacim hattı Ziyanın idareıizli· 
ği yüzünden daha atıl bir hale gi
riyor. Yurdular, bu devrede de bir 
gol kaydına ve oyunun nih:ıyetine 
kadar hakimiyetlerini devam et
tirmeğe muvaffak olmuşlardır. Es 
ki mıntaka §ampiyonu ve şimdi de 
Kocaelinin en kuvvetli takımı bu
lunan idman yurdunun bu g:ılibi· 
yeti, halk üzerinde büyük bir mem 
nuniyet husule getirmiştir. 
Bayramın ikinci günü yapılan 

bu maçın revanş ı iki gün sonra i
di. Fakat Gençler birliği ilk mağ
lfıbiyetleri üzerine, lstanbuldan 
daha be§ oyuncu celbetmitlerdir. 
idman yurdu gençler formaıiyle 
ve bmamiyle yabancı oyuncular· 
dan mürekkep olan bu takımla 
karııla§mayı prensip itibarile doğ• 
ru bulmamı§ ve oyun da yapılama• 
mıstır. 

Oyundan sonra idman yurdu ka 
(Devamı 7 nci sayıfada), / 
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Haldld veelkalar1 ta.nlf eden ve birbirine ba§llyan 

Kadri CEMiL 
Hw uldu ••lııfasdwr Tefrika: 2C!_I 

Ge<en kı•ımlar1n hulasası 
Miitarekedcn sonra Anadolu hare· 

Jretlaiyle alikadar ba.ır .ın-at bütiln 
ı:nütkiilita ratmcıı lehte çalıpyorlardı. 
Çerkea Racıp Damat Feridi kaçırmak 

istiyenlerden İlyas kaptanı diri diri 
toprağa gömmfiıtü. 

• • • 
Fatma Nüzhet Hanım o ~ün Gülha

ne parkında verilen eğlenceye gide
cekti. Burada ziyaretçilerden birini ev
Yeke tarudıklanndan birine benzetrn~ 
fakat yaıuldıfma hükmetmi§ti. Sonra
dan bunun çok eski bir ahbap olduğu
nu anlamıı ve park eğlencesini mütea
kip beraberce, Fatma Nüzhetin apartı
manı kapsama kadar gelmiılerdi. 

llhami cevap vermedi. Fatma 
llhamiye bu ıuali aoraken yanına 
yaklqarak uzun parmaklı yumu· 
t~elile saçlanndan yakalamıt ve 
bir elile de çenesini yukarıya. çe
kerek gözlerini ıözlerine dikmifti. 

- Net' emele, dedi, bir eksiklik 
gördün de mi bunu tardun? 

Bir an, llhami, çok yakınında 
kıvrılan ba kadm -riicudünün teti
rile sözlerini kapamıt Te kendi· 
sinden ıeçer gibi olmuıtu. 

Fatma, c:eTabmı beklemeden h
haminin yanı batına oturdu. Onu, 
vücudünün tütsülediği sicak hava. 
içinde kıvrandıraı. 

-6-
Mehmet Beyle arkadqlan, ıene 

mutat olan yerlerinde toplanmıt

lardı. Arkadaılanndan Şefik, ba· 
zı pata•abı:1 hareketlerinden dola• 
yı §üphe uyandrrdıiı için her ihti• 
male kartı 4 ıündenberi toplana· 
mamıtlardı. Şüphelerinin botuna 
olrnadıtını anladıktan IODra rene 
~ört aündenberi muhtelif yerler• 
den gelen raporları gözden geçire
cekler ve ehemmiyetlilerine İ!aret 
ederek bunlara kartı li.zmı gelen 
tedb:rJeri alacaklardı. 

Mehmet Bey yorsun görünüyor
du. Üç kiıiydiler. Yalnız Şefiğin 
her ihtimale kartı ıelmemeıini 
tembih etmiılerdi. 

Mehmet Bey, elindeki gazete i· 
çine aarılmıı kiiıtlan meydana 
çıkardı. Birer birer, hepsini önü
ne açtı ve tarihlerine ıöre ııraladı 
ve Hasan Beyin önüne ıürdü: 

- Sen oku, biz dinliyelim, dedi. 
Hasan Bey raporları okumağa 

baıladı: 
Birinci Rapor 

(Mealen ahnmııtır.) 
Ceneral Foçiı imzuile mUtefikin za-

brta heyetine gönderihniftir. 
Ingili:ı ve müttefikin zabıta kuman

dam Balla.r Hazretlerinin aiyul içtima
Ja.rm memnu olduğuna dair gazetelerle 
münteşir evamiri hilafına olarak Türk
lerin camilerde ibadet etmek üzere iç
tima ederek siyasi entnblar çevirme· 
lerinin muhtemel olduğundaa bahiale 
men'i lüzumu hakkında bir hafta mu
kaddem vaki maruzata verilen cevap
ta bu hususta delaili kaviyeye müstenit 
ihbarat ve fili tezahürat mevcut olma
dıkça asayişi memleketi ihllt fiiliyle 
alikndar olmıyacak bu gibi dint içti
malann men'i muvafık olamıyacağı 

beyan buyurulmU§tu. Evvelki gUn 
Ballar Hazretlerinin Jifahen de arz ve 
beyan olunduğu veçhile bu gibi içtima
lann dini bir mahiyeti haiz olmadığı 

ve bu içtimalardan yegane maksadın 

Hiristiyanlık aleyhine buğzu adavet 
tevlidinden ibaret bulunduğunu iıpat 

edebilecek bir mahiyeti haiz olduğu 

artık tezahür etmiştir, zanrundayız. 

Binaenaleyh ; zirde vanulimza ( Cene
ral Foçis) müteffikin zabıta heyetinin 
bu hususta tedabiri acile icrası 11urcti
le; atiyen önüne geçilebilmesi oldukça 
mÜ§kUl olan bir aeylimn §imdiden tev
kifine muvafakat ve müzaheretini gör
mekle iftihar eyler. 

lkinci Rapor 

Varangel ordusu mensubininden o
lup Çatalca ve civarında iskan edilmiş 
olan bazı Ruslar ile Istanbulda müte
mekkin Rus tebaası Çerkes ve Rusla
rın Anadoluya firar ve Kuvvayı Milli
yeye iltihak eylemekte olduldanna da
ir Ohanes imusile bir ihbarname veril
mittir.Muhbir bu ihbarnamede ayni za
manda firar eden Ruslann Italyan va
purlarile gitmekte olduklarını ve ekıe
riyetle vapur ıüvarilerinin her husus
ta mazhz.n muavenetleri olmakta bu
lunduklarını bildirmektedir. Bazı vakti 
hali yerinde olanlann da (Batum) a 
gitmek üzere Dersaadet Rus mümes
siltiğinden pasaport alarak ve Ingilizle
re de vize ettirerek vapura biniyorlar 
ve ıonra (Samsun) iskelesine çıkarak 
Ruslardan müteıekkil bir tahkik ve 
tetkik heyetinin nazarı murakabesin
den geçiriliyorlar ve Anadoluya dühul-
lerine müsaade ediliyormuş. Gidenler
den bir kısmının Istanbula iade edil
dikleri de vakimi§. Bu veçhile Istanbu
Ja avdet edenlerden yirmiyi mütecaviz 
tahra tamdrfını da kaydetmektedir. Ia
tihbarat bu adamların esamiıi ve ma
halli ikametleri tayin ettirilerek ifade
lerinin ahzını emretti. 

Hasan Bey bu raponı okuyup 
bitirdikten sonra: 

- Minaıız bir ihbar, dedi ve Ü· 

çüncü raporu okumaya devam et
ti: 

(Devamı var) 

-s-
G~en kı•ımllr1n huta.a •• 

Vabti mansaralı Morne adaarqm or· 
manh ve bataklı bir l&hilinde ıemi i
çinde, Uç kiti bekliyorlar. Biri bahri
yeli Fernando, öteki, zenci tayfa Pa
co, UçUncUıU de Maria isminde bir 
kadın.. Kadının mahkiım olan kocası
nı adadan kaçıracaklar.. Bu noktada 
randwu •ermiılerdir .. Zenci yukarda, 
al•cüdUr .. Kadınla erkek, ıeminin b
marumda .• Maria, Fernandonun met
rai olmuttur .. Hava, çok sıcak .. Içi
yorlar .. 

Sahilden, gemiye salla bir adam ge
liyor. Kamarada enltenleri göretli
JU ...ı ........ farkına varmıyor. 

Cemiel: 
- Cerl... diye haykırdı. Geri 

M.! Yolma tetiii çeker, seni ıe-

bertirim .. 
Daima metin olan sesinin kor· 

kudan titrediği duyuluyordu. 
Yalnız ıeıi değil, kendi de titri· 

yordu. 
Bu da görünüyordu. 
Cüzamlı, ileri doğru bir adım at· 

tı. 

Tabanca patladı. 
Herif, yere düttü. Büyük bir toz 

bulutu kabartarak, yaralı tavıan 

grbi döndü. 
Maria, eiilip bakb ve cüzamlı· 

nın büyük ppkumm düıtüğünü 
ve yaralı suratının yukan doiru 
teveccüh ettiğini gördü. Saçlan ta· 
mamile dökülmüftü. Kafataıı da, 
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=ı 

2 nı .. n 1934 

Tarlht Tefrika: S 2 ftl•an 1v34 

( o Karadeniz Korsanları o l 
Müellifi: l8hak FERDi 

G~en kısımlann hulaaaaı \ halde duran ve hariçten ıelen her 1 bir zamanda göriifülmeaini lllUYa-

Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir- ıilleye boyun efen Türkiyenin bir- fık buluyorum. Çar hazretlerine 
diği bir ıürü kızdan, Süleyman papya. denbire ıilkinmeai diler devletler- selim 'Ye ihtiramlarımla beraber, 
birini bile beğendirememi§ti. Fakat pe- den ziyade çarlık ıbükGmetinin na· bu mesele hakkındaki noktai na• 
şinen aldığı bin altına mukabil, Kaf-
kasya valisinin ptosundaki mutena çer- zan dikkatini celbetmifti •. 
kes dilberini kaçıracafuu vaadetmiı- O vakit Ruıyada iki kuvvet ;ıi.-
tir. Zaman. Sultan Mecit zamanıdır. kimdi: Tauaup Te istibdat. 
(Eıir ticareti) Avrupada yapılan bir Bu kuvvetlere kartı el ve dil u· 
kongrede menedilmittir. Fakat eairci zatanlar aoluju Sibiryada alıyor· 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu kı- du •• Moakova ve Peteraburı zin • 
zr, birçok diğer kızlarla birlikte Rus-
yadan Istanbula kaçıracak .. Ancak bir danları ıiyui mahkumlarla dol· 
korkuııu var: Çar Nikola... muıtu. Çar Nikola, saltanatın aon 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin- yirmi ıeneıinde artbrdıiı zulüm 
deki saklı esir kızlan hadım bir deli- ve istibdatla memleketi büınü ida
kanlrya bıraktıktan sonra Kafkaayaya re ettifine kanidi. Saraya mensup 
gldiyor. bir papu iıtedili bir adamı idam 
Hadım delikanh Ferhat, çok genç-

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- veya müebbet kürek cezasına mah 
ramııtır. Genç, bundan intikam alma- kum ettirebiliyordu. 
yı dil§UnUyor. Çar Nikola Türkiyede ıörülen 

Haççenin gözü kapıda idi. Fer· canlanmadan memnun olmamqb. 
hat Bey uyuyunca derhal sokağa Türkiyeyi içinden çıkılmaz ıiyui 

fırlamayı dütünüyordu. Fakat, Fer ve karıırk itlerle oyalamak llzmı
hat Beyde uyuyacak ve aldanacak dı. Üzerinde urrlann tozunu tqı· 
göz yoktu •• Biraz sonra aendeliye- yan boiular muahedesinin bazı 
rek kalkmıttı: maddeleri etrafında: yeniden ıö-

- Kızlar, dedi, burada artan rütmek ihtiyacını duyan çar hükU· 
yemekler ıizi aktama da doyurur .. metinin lıtanbul sefiri paditabla 
Ben gidiyorum. Yarın gene bugün- görütürken (kadın ticareti) hak
kü gibi iki elim dolu geleceğim. kmdaki Pariı kongresi mukarrera-

Haççe !hepsinin kurnazı ve akıl- tından bahsetmeyi de unutmamıı· 
l11ıydı. tı. 

- Hiç olmazsa içimizden birini 
sıra ile her gün birer saat dıtanya 
çıkarsan da -Ali baba gelme· 
den- biraz dünyayı ve güneti gör 
sek.. 

Diyerek F erhadm omuzuna sa· 
rıldı. 

Delikanlı bqka bir gün için söz 
verdi ve ertesi gün gelmek üzere 
mahzenden çıkıp gitti. 

F erhadm arkasından Haççe, 
kızlara dönerek: 

- Hiç korkmayın, dedi, ben bu 
budalayı yava§ yava§ avcumun içi
ne alacağım ve bu esaretten hepi
nizi kurtaracağım! 

• 
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Sultan Mecit hükUmet devairin· 
de ıalahat yapmakla meıguldü. 

Ruıyanın lıtanbul ıefiri o sabah 
Sarayı hümayuna giderek padip· 
ha Çar namına bazı maruzatta bu
lunmuf tu. 

Bu mülakatın hedefi (boğaz
lar) dan baıka bir ıey değildi. 
Ruıya, Sultan Mecidin 11lahat yap 
mağaı ıkalkıtmasından kuıkulan· 

mııtr. Yıllardan beri uyuful< bir 

oluk oluk yaraydı. Kanlar, takak
larından akıyordu. 

F ernando, alnında biriken ter 
damlalarını ıildi. Geni§ bir nefes 
aldı. 

Kendine hakim olmak için bü
yük mütkülat sarf ederek cüzamh· 
ya yaklattı. Ona doğru eğildi. 

Tam bu sırada, herif, timıek 
çakıtı ıüratile yerinden sıçradı. 
F ernandonun kollarım yakaladı. 

Karnının alt taraf ma müthit bir 
tekme attı. 

Bir saniye sonra, F ernando yer· 
de idi. öteki herif ise, onun üstüne 
binmit, elinden aldığı tabancayı 
gırtlağına dayamıfb. 

Bahriyeli: 
- Maria! ... imdat ... ·diye ba· 

ğırdı. 

Lakin, bu, son çıkardığı ıeı ol· 
du. 

Bayılıyordu. 

Femandonun titrek elle attığı 
kurtun, cüzamlının bir tarafma 
değmemifti bile ... Şimdi artık, ka· 

Fakat, Sultan Mecit, bu mesele 
üzerinde ıefirle münakaşa etmeğe 
lüzum ıörmedi: 

- Eıir pazarlarında kadm alım 
satımını menettim. Türkiyede ka· 
dın ticareti yoktur. 

Dedi. Halbuki o 11ralarda lspan· 
ya ve <:ezayirden ıetirilen ablık 
kızların merkezi Marsilya olduğu 
nu ve orada kaçakçılığa sizlice 
devam edildiğini Sultan Mecit ha· 
her almıftı .. Ruı sefirine mi.nalı 
bir tebe11ümle bakarak: 

- Bu hususta en ziyade Fransa 
hükUnıetinin nazarı dikkatini cel· 
betmek lazım gelmez mi? dedi. 
Çünkü Pariıte kongreyi idare eden 
ve memnuiyet kararının tiddetle 
tatbikine taraftar görünen kendi
leridir! 

Padiıah, o gün Ruı sefirini at
latmak istiyordu. 

(Kadın ticareti) hakkında Ruı
yaya bu ıuretle teminat verdikten 
ıonra, asıl mevzua avdet etti: 

- Boğazlar meıeleıine gelince: 
Hükumet ricali bugünlerde mem
leket dahilinde iılahat yapmakla 
meıguldür. Yıllardanberi devam 
eden bu davanın, daha müsait 

maranm içinde aerbeıt ıerbeat do • 
la§ıyordu. 

Geminin biricik efendisi oydu! 
Etrafını arattırdı. 

Merdivenin altında büyük bir 
kangal ip buldu. 

F emandoya masanın yanına 

kadar sürükliye ıürükliye getirdi 
ve burada, kollarını haç teklinde 
açarak mükemmelen sım 111o bağ
ladı. 

Şimdiye kadar, ağzı olmaıı la
zım gelen delikten, bir tek kelime 
bile çrkmamııtı. 

Acele ettiii için ıık ıık soluyor· 
du. 

Ellerini saran panııman bezleri 
hareketine mini oluyordu. Nefesi 
boiazmı tıkıyordu. 

Yere, bir kaç kere tükürdü. 
F ernandoyu bağlamak itini bi· 

tirdikten eonra, maaanm üzerinde 
duran rhunı titeıini aldı. 

Bir bardaiı doldurdu. 
Mariaya, içmesi için ip.rette bu

lundu. 

zanmı aynen bildirmenizi rica e
derim. 

O güne kadar Türk hiikGmetin· 
den ve Türk sarayından, herhanri 
bir mesel~ hakkında menfi cevap 
almamaia ahımıf olan Ruı eefiri, 
Sultan Mecidin huzurundan çıkar• 
ken, dalğm ve mütehayyir, önüne 
bakarak yürüyordu. 

Sefir, padiıahm istihfafla kartı· 
ladıiı bu meeeleyi çara ne tekil· 
de aksettireceğini dütünüyordu. 

. . • . . . 
-8-

Trabzon açıldannda müthit bir 
frrbnaya tutulan, Ali babanın için· 
de bulunduiu yelken gemisi niha· 
yet Hopa sahillerinde ııimacak 
dalgasız ve kuytu bir liman bul-

muttu· 
Günet yeni batıyordu. 
Gemi kaptanı: 
- Bu ıeceyi burada ı~ireceiiz. 

Sabaha kadar fırtınanın dinmui 
rr · ~emeldir. • 

. .?mitti. 

.; 

Bu eanada, Ali baba, ıemicile· 
rin birdenbire telita diiftüklerini 
ıördü. 

Bu ufak körfeze kendilerinden 
evvel bir baıka yelkenli daha ıı· 
ğmmııtı. 

Gemicilerin neden teli.ta düt· 
tülderini anl•.,.ak İW"'1 Ali b&ba 
kaptana koıtu: 

- Yahu, ne oluyoruz? Bu teli· 
fa ıebep ne? .. 

Gemi kaptanı pifkin bir denizci 
idi. 

Elite uzakta duran büyük yel
kenliyi ıöatererek: 

- Ştanka'nın tuzaima düftük, 
dedi, fakat bizden hava alır •• 

Ali baba merakla sordu: 
- Ştanka mı? ... Bu da kim? 
- Rua konanı. 

Ve bıyıklarmı bükerek ıüldii: 
- lıtanbulda ititmedin mi 7 Ça· 

ra isyan eden bir bahriye zabiti ba
ıma topladığı yirmi kiti ile üç ay· 
dır Karadenizde korsanlık yapı· 
yor. Ruı sahillerinde ne kadar köy, 
kasaba varsa, hepıini ıoydu, so
ğana çevirdi. 

(Dfl'famS ftl') 

Kemirilmiı alnı altmda gözleri 
1ıörünmüyordu. Buna rağmen ba
kıtları hi11ediliyordu. Adeta mayi 
halindeki ve taze ıül yaprağı ren• 
ıindeki ıöz kapaklan mütemadi· 
yen açılıp kapanıyordu. 

Maria, ipnotize edilmit ıibi ye· 
rinde duruyordu. 

Deh,etin azameti altında ezil· 
mit. mahvolmuıtu. 

Diılerinin f iddetle birbirine 
çarptığını duyuyor, bafka bir teY 
hissetmiyordu. 

Bacaklarından doğru, bir aotuk· 
luk yükseliyor, bütün vücudunu 
kaplıyordu. 

Cüzamlı omuz silkti. 

Şiıenin ağız taraf mı, olduiu ıi• 
bi, kendi aizınm deliline 10ktu. 

Bir çok yudumlar içtikten son • 
ra, tekrar yere tükürdü. 

Uzun müddet hareketsiz dmdu· 
Sazan Mariayaı dönüyor, merak

la bakıyor, onun, korku içinde .
riye hiisülütünü, aeyrediyontu.Ka· 

(~ar> 
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Bristol oteli faciası ağır- Bilmecede mükci- Adapazarı?da he- Şirket y~k arab~-

hk 
. d fat kazananlar yecanlı bır maç ları tahrık etmelı ceza ma em esın e -'Ost tarnfı 5 lncl sayfa.da- -Uat tarafı~ inci 1ayfada- -Baıt tarafı 1 lncl aaytada-

2 _Çapa tütün deposunda ı 79 En- Jecisi Kamil bey, Gençler birliği leketin ahvali ticariyesine ve me--

.. Geçen yaz günlerinden birinde bildirildiği için bundan vaz geçtik· 
otedenberi sevmekte olduğu ve fa· ! )erini ıöyledi. Maznun vekili Nuri 
kat ebeveyninin evlenmlerine mu- Bey bu şahidin behemehal dinlen· 
vafakatini alamadığı Mehlika Ha- mesini istedi. Avukat Esat Be b 

b. ··ı·k ~ y u 
nımı aon ır mu a at yapmaga kan talebe itiraz ile· "Tar f d 
d b

. . a muz an 
ırarak otomo ılle Büyükderede gösterilen ıı.ah'tl · d' 1 • d" • •• •• •• • :r ı erın ın enıp, ın· 

bır otele 1roturup bır saat kadar go" lenmemesı· hu ·· · d cak • ıuıu uzerın e an 
rüştükten sonra iki ıkur§unla öldü. biz ısrar edebirr· K" ··d 

A ·r Ef d" . ı ız. ımse mu a· 
ren n en ının muhakemesine hale edemez deme · ·· · h b ·· .. h ,, ın uzerın ma • 
uaun1agırceza ma kemesinde de- keme heyeti bu sözü kabul etti 

vam o unmuttur. M'" •- b v 'd ' 
G k

. uteaKı en n:ayserı e bulunan Ka 
eçen ı muhakeıned ~ ·ı Ef d" . • d b' .. h"d' l ak d' e amme ta· mı en ı ıımın e ırının istina· 

1
• 

1 0 ar. ınlenmesi istenen ko· be suretile ifadesi almmak üzere 
mııer Salım Bey ile h"t F "d dl" · ·· kk B §& ı en un or:ı. a ıyesıne muze ere yazılma 

ey 1ıedne gelmemi§lerdi. Bundan ıına ve ~ahit komiser Salim beyin 
sonra avacı v k'l' E B h' hk . 
F 

'd e ı ı sat ey, ~a ıt ma emeye ıhzaren getirilmesine 
en un Be . d' l . h k . hk Yın ın enmesı ususu arar verılerk muhakeme otuz Ni-

ma eıneye kendi taraflarmdan san saat on buçuğa bırakıldı. 

Otelde oda kiralıyan 
yabancı adam 

-Baş ta.ra.ıı l inci saytada

r~r &Örü?'2'eye h:ıtladılar. Hepsi
nm ellerınde birer "ikinci tabı 
Haber,, vardı. Ben gazete okuyor 
gibi görünerek onları dinliyorum. 

- Şey .. lnsul buradayım!, doğ .. 
nı mu?. 
-Hayır .. 
- Fakat gazete öyle yazıyor. 

Ve Haberi gösteriyor .. 
- Buradaydı, fakat gitti. 

- lnıul muhakkak bun.da İ· 
mit. 

- Evet, burada .. 
- Kendisini ~örmek istiyoruz. 
- lmltanı yok. Uyuyor. 
- Uyandırırız. 
- Hem kendisiyle görüfmek 

memnudur. 

- Peki, o halde bazı ıeyler so
rayım. Akşam yemeği olar:ık ne 
yedi?. 

- Ekmek, kotlet pane, Aneka· 
clın, elma kompostosu, ta§delen su 
Yu, salata. 

Ga~etecilerden ikisi kendisini 
mutlak ıurette görmek istiyorlar • 
dı. Otelcinin ihtarına aldırınad:m 
YUk~rı çıktıbr. Ben de merakla 
onları takip ettim. Odanın kapıaı .. 
nı çaldılar. Fakat ;kapıyı açan me
mur kendilerini içeriye alamıyaca.. 
imı ıert bir liıanla ıöyleyip kapı
yı Üzerlerine kapadı ve kilitledi. 

Ben de odama çıktım. Biraz 
sonra tekrar ap.ğı indiğim zaman 
Vali. Beyi salonda görmiyeyim 
mi?. O da bankerle mutlak ıurette 
konu~mak için gelmif. Tekrar oda .. 
ma çıktım. Gece yanıın:ı doğru 

odama geldi ve bangerle konuıtu
ğunu söyliyerek gitti. 

Saat tam 12 idi ve lnsulun oda
ıının elektriği ıönmüıtü. Odama 
çıkarken lnıulun kapısını ınuaye. 
ne ettim. lçerden kilitliydi. lnsul 
odaıında bir polia memuru ile bir-
1 'kt 1 e yatmııtır. Ve garson kıyafe-
tine giren diğer iki. polis memuru 
dJ. odayı mütemadiyen nezaret al· 
tında bulundurmuıtur. . . . . . . 

Sabahleyin uyanarak giyindim 
'Ve a•a... · d' 1 ( :r gıya ın ım. nsulun aaat 

7> ~e banyo yapacağını öğrenin· 
ce hır kag"' t .. • . •1. ı uzerıne ıngı ızce ola· 
rak: 

"S' . ızı Çak ali.kadJ.r edecek bir 
feY söylemek İstiyorum. Odanıza 
tefecetim,, cOmlesini yazdım ve 
banyosunun kapısı arkasına iğ • 
neledlm. 

lnıul banyoya 6,45 te girdi ve 
7,ıs le çıktı. Gidip kağıda bakbm. 
yoktu. Demek oluyor ki itimde ya 
rı. muvaffak olmuştum. Koridorda 
kımsenin bulunmadığı bir zııman
da, derhal lnsulun odasına dal
dım: 

- Size kağıdı yazan benim, 
dedim. 

- Ne var? dedi. 
Kendisine ajansın Amerikaya i· 

ade edileceğine dair gece Vali. 
Beyden öğrendiğim haberi vere· 
rek konuşmak istiyordum. 

- Ankara bdenize karar ver· 
di .. 

Alnı fena halde kırıttı, eliyle 
yanındaki komodine vurdu: 

- T e§ekkür ederim, dedi. 
Fakat maalesef, dışarda işitir 

gibi olduğum ayak sesleri üzerine 
daha fazla konuımıya imkan bu
hmadı.m. 

- Bir ıey değil, diyerek dışan 
fırladım ve derhal odanın karşı· 
•ında tuvalete girdim. Az sonra 
da çıkmış bulunuyordum. Polisler 
bir §ey anlıyamamışlardı. 

Fakat biraz sonra ismini söy· 
leınek iatemiyen bir sivil memur 
Yanıma gelerek derh:ıl otelden u
zaklqmamı rica etti ve beni tanı· 
dıklarını söyledi. Artık otelden 
•YTıknak mecburiyetinde bulunu .. 
yordum. Tam otelden çıkarken 
kapıd~ bir otomobil durdu. içeri· 
~e J?aıly MaR jazetesi muhabiri 

Nisan maaşı 
Umumi bütçeden maat alan 

memurların Nisan maatbrı dün 
verilmittir. Belediye memurları 
bu ay da bir kaç gün geç maaş a
lacaklardır. 

tlııBnnrıııtWadllı••f!tttat11emı11SM&&ftUli"jrılftffHlrm 111111nmm1111Qftllutmııtmttara 

İtizar 
• Yazımızın çokluğundan (Dilen· 

cı. tefrikamız ikonamamıflır. Özür 
dıleriz. 

Polis olacaklar 
Yeni polis kanunu mucibince 

İstanbul emniyet müdürlüğü lcad
roıundan da ya§h memurları te .. 
kaüde sevkedileceklerdir. Çıkacak 
memurların yerlerine yenileri alı· 
nacaktır. Dün sabah u""ç" .. uncu şu· 
bede 94 talibin imtihanları yapıl· 
mııtır. Mayıs batında bir imtihan 
daha yapılacaktır. 

ver 
3 - Yeni postahane tevzi memuru 

Halil 

taraftarları tarafından çok çirkin maliki saire de kabul olunan usule 
bir tecavüze maruz kalmış ve bu göre şchremanctiyle bilaitilaf bir 
sırada bir de arbede vukua gel- karar ittihaz olunacaktır.,,, 

4 - Sirkeci Ebussuut caddesi nu· miştir. Bu tecavüzün bazı idareci• Bu maddede söylendiği gibi, gü 
mara 2J Kadri Ibrahim J h lerin tahrikatı yüzünden ileri gel· nün muayyen zaman arında er 

5 - Bakırköy Nirazyan lisesinde 
180 Vahan Zartaryan diği anlaşılmıştır. Mıntakamızın hat üzerinde işletilecek yük ara-

6 - Şehremini Saray meydanı cad· bu gibi nahoş hadiselere yakından balarına İstanbul şehrinin ihtiya· 
desi numara 28 Neriman alaka göstermesini ve müsebbip· cı muhakkaktır. Bugün, ötesini 

7 - Galatasaray lisesinden 1028 Ierini tecizye etmesini bekleriz. berisini d:ıha ucuz ve daha iyi ol· 
AJnan HACI BODUR oGLU sun diye §ehrin muayyen yerle-

8 - Beyoğlu yeni çarşı numara 23 • 
lsmail Adnan Herekede spor faaliyeti rindeki pazarlardan toplu bir şe-

6 - 56 ınet ilk mektep smıf 3 ten kilde satın alan bir kısım lstanbul Hereke, (Hususi) - Hereke ld-
Nevriye halkı, bunları, evlerine taşıtabil· 

10 man yurdu 934 senesi Iik maçları· - Beyoğlu ikinci ilk mektepten mek için ya araba ya otomobil ve-
51 Zeki na iki aydanheri muntazam bir 

Birer kartpostal kazananlar: 
1 - Çağaloğlu Nari bahçe sokak 

numara S Ahmet 
2 - Karagümrük yirmi yedinci ilk 

mektep sınıf S ıube 1 den 31 Zeki 
Mehmet 

3 - Niınntaı Feyziye lisesinden 
Haluk 

4 - Şehremini saray meydanı cad
deı:i numara 28 izzet 

5 - Istanbul kız liııesi 310 Ruhsar 
Saffet 

6 - Kaıımpata 
numara 37 Hulki 

Yumuk ıokak 

7 - Kaaımpnşa küçük Piyata nu
mara 314 Hüııeyin 

8 - Ahmet Seit matbaası mürettibi 
Ahmet Faruk 

9 - Sofular Y e§il tekke numara 64 
Emel Ahmet 

10 - Onuncu Süs caddeıi numaralı 
elektrikçi Santo 

11 - Balat 17 inci ilk mektep sınıf 
4 tc:ı 445 Ziya Kadri 

12 - 10 uncu ilk mektep ımıf 5 ten 
265 Nüıret Galip 

13 - Beyoğlu 1 ta)yan lisesinde ıı· 
nıf B 1 den Mehmet I zzet 

14 - Davutpa~a orta mektep B 3 
ten 82 Cevat 

lS - lstanbul erkek liaesi sınıf E 
1 den 680 Zeki 

16 - Beyoğlu 11 inci ilk mektep ıı· 
nıf 4 ten 630 Feriha 

17 - Vefa lisesinden 824 Mazhar 
Rıfat 

18 - lıtanbul kız lisesinden 
Jale Yusuf 

405 

19 - Cumhuriyet orta mektep E 1 
den 158 Nahide 

20 - latanbul telgraf merkezi tev
ziat dairesinde Sefer 

21 - Usküdar Sinan paşa eczahane 
sokak numarn 26 Ekrem 

22 - lstanbul erkek liıcsi 779 lı· 
mail 

23 - Saraçhaneba§ı Hayriye liıesi 
ilk kıınnda 500 Emine Vehbi 

24 - Pa§abahçc 39 uncu ilk mek· 
tcpte 206 Bülent 

25 - Iç Ercnköy ilk mektep sınıf 5 
te Remzi 

26 - Uaküdar Bağlarba§ı Selimi 
sokak numnra 44 Ay§e Liıtfi 

27 - Burgaz adası büyük çam mcv· 
kii numara 8 Ali Rıza 

-Devamı yanna-
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HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • • • • • • • • 

şekilde çalışmıya batladı. ya h:unal parası ödemek mecburi· 
Hereke İdman yurdu Kocaeli• yetinde kalmaktadır. 

nin en kuvvetli bkımlarmdan bi-
ri olup geçen sene şampiyonluk 
yolunda en önde giderken kaleci· 
sinin hala anlıyamadığmıız bir 
sebepten dolayı en mühim bir 
maçta bulun~aası yüzünden mu 
hakkak bir §ampiyonluk kaybetti. 

Hereke idman yurdu bu seneki 
mıntak~ birincilik maçlarına çok 
ehemmiyet vererek şimdiden civar 
klüpleriyle aık sık hususi maçlar 
yapmaktadırlar. 

Klübün genç reisi Halim bey u• 
zun senelerdenberi klübün yüksel· 
mesi için çok çalıımıı ve bütün 
sporcuların teveccühünü kazanmıı 
tır. Hereke sporcuları Hali.uı bey 
gibi faal ve çalışkan bir ağabeyle· 
ri bulunduğundan çok bahtiyar
dırlar. 

Hereke idman yurdu önümüz • 
deki haftalar içinde bir Anadolu 
seyahatine çıkacaktır. Klübün 
başkapbnı Akif bey bu seyahate 
çok ehemmiyet vererek bütün eg· 
zersizlerde sporcularla beraber ça .. 
lışır ve onların en ufak hatalarını 
1ıösterir. 

Akif bey Hereke İdman yurdu· 
nun tarihi teessüsündenberi klübe 
büyük hizmetler etmiş çok kıymet
li bir gençtir. 

Hereke sporcuları her akşam 
klüp merkezinde toplan:ırak gece 
sporları, bilhassa pingpong oyna
maktadırlar. Burada pinpong o· 
yunu çok ehemmiyetle takip edil· 
mektedir ve baş kaptan Akif bey 
tarafından kurul:ın Akif kupası 
maçının finali bu akşa.m neticele
necektir. 

ZÜHTÜ 
lzmitte heyecanlı bir maç 

İzmit, (Huıuıi) - lzmitte ya• 
pılan İdman yurdu ittihat spor re· 
van§ maçı binlerce kişi huzurunda 
icra edildi. Hakem eski sporcular· 
dan yüzba§ı Cemal beyin id:ıresin· 
de oyuna başlandı. lttihatsporlu -
lar geçen haftaki mağlubiyetin a· 
cısını çıkarmak için takımlarında 
büyük bir değişiklik y:ıptıkları gö
ze çarpıyordu. ilk hücumu ittihat· 
spor yaptı ve ldm n yurdu muo.· 
vin hattı tarafından kesildi. Oyun 
yavaş yavaş lttihatsporun haki· 
miyeti altında cerey:ın ediyorsa 
sa da idman yurdu genç muavin 
ve müdafaası bu tehlikeli hücum· 
ları pek kolay durduruyordu ve 
mukabil güzel bir hücumla İttihat· 
spor kalesine tehlikeler :?tabyor• 
hrdı. Oyunun yirminci dakika· 
sında lttihatapor sağ içi güzel bir 
sıyrılışla idman yurdu kalesine 
yaklaştı, hafif bir vuruşla takımı· 
nın ilk ve son golünü yaptı. Bu 
golle beraber idman yurdu hemen 
lttihaupor kalesine hücum ediyol"" 
lar ve bu hücumbrı lttihatspor 
müdafaası güçlükle uzaklaştın • 
yordu. 32 nci dakikasında ittihat 
1'porun güzel bir hücumu ve sol a· 

Eıya nakletmek §&yet İstanbul 
için bir ihtiyaç olmasaydı, şirketle 
mukavele yapıldığı zaman bu mad 
denin mukaveleye konmaması i
c:ıp ederdi. Bu kadar senedenberi, 
acaba "mecburdur,, kaydiyle ap· 
tınlmak istenilen bu işin tatbik et• 
tiriLmeaine neden göz yumulmu§· 
tur; ihtiyaç mı yoktur?!!! 

Belediyenin bu noktayı ehem· 
miyetle telakki ederek teıebbüıte 
bulunmasını istemekte kendimizi 
haklı görüyoruz. 

enıımnı111mn1118üPiHUUmn•nıaı .. ı t umnm a11111nı 

lnsul 
-lln§ tarafı 1 inci ııa~fada-

Bnnker dün akşam otele geldiği 
zaman traş olmak istediğini aöyle· 
mi§. Bunun üzerine Sirkecideki 
llkbahar berber salonu kalfaların· 
dan Vitali Efendi gelerek kendisi
ni traş etmiş ıaçlarile, bıyıklarını 

düzeltmiştir. Buna mukabil banker 
berbere bir türkş lirası ile 1 O drah· 
milik bir Yunan sikkesi vermiş ve 
beyanı memnuniyet etıniıtir. Ber· 
her !kendisini memnun ve ne§eli 
görmü§tür. 

Bundan sonra saat 9,10 geçe İn· 
aul'u geccliyin ziy.aTet eden vapu
run birinci ve ikinci kaptanlan ile 
acenta gelmişler ve tam saat ona 
çeyrek kala hep beraber kendisine 
refakat eden polislerle birlikte avu 
katı Ahmet Esat Beyin Galatada 
Billur hanındaki yazıhanesine git· 
mişlerdir. Orada iki saat kadar ko· 
nuştuktan sonra saat 12 ye yirmi 
!kala hep birlikte adliyeye gitmi~· 

lerdir. 
Aldığımız mütemmim maluma· 

ta göre Heyeti Vekilenin kararı Ü· 

zerine kendisi bugün Ali Şuraya 
müracaat edecektir. 

çığın bomba gibi bir ıutu idman 
yurdunun fedakar kalecisi elinde 
kaldı ev oyun idman yurdunun 
h:ıkimiyeti altında cereyan ediyor, 
birinci devre 1 - O lttihatsporun 
galebesiyle bitiyor. ikinci devre 
düdükle beraber idman yurdu ra• 
kip kalesini bir çember altına ala· 
rak muhakkak bir gol atmak için 
uğrafıyor. Fak:ıt lttihatspor sekiz 
müdafaa sistemi sayesinde bu çok 
büyük tehlikeli hücumları güçlük· 
le uzakln§tırıyordu. 

Oyunun 41 nci dakikasında 

ldman yurdunun bir hücumu esna 
sında htihatsporun merkez hafı 
cez:ı çizgisi içinde topu elle tuttu
ğundan hakem lttihatspor aleyhi· 
ne bir penaltı veriyor ve ldınan 
yurdu beraberlik sayısını yapıyor. 
Oyun bundan sonra her iki takı· 
mm galibiyet sayısım atmak için 
çok uğraşıyorhr, fakat hakemin 
acı bir düdüğü ile 1 .. 1 e berah. 
re bitiyor. - ZÜHTÜ 
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Sülalesini imha e<._r. Öldükten sonra ka tiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe sürülerek fareler tatlılıkla ve severek yel"ler. 25 kuruştur. Fare zehirinin buğday 
nevileri de çıkmılitır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulunduklal"ı mahalle serpilirse farelerin ve ııçanlarm bütün ana ve baba ve ecdadı ve ailıilelerinden eıer kalmaz. 25 kuruıtur. Tak· 
lttlerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat . 

., ......................... ~ .... ; .. ::·:·~ .. ::·; ...... ~·:·;:·:·;::·:·; .. ··;;·:·~·;::~ .............. _H·-····~ ........... Qk.;ü;~~l;;·;~"-K;t;;-;, .......... f iQkki""~··f;k;e-;ç,~~a 

18 Haz ı ran ~3j tarihinde neşrolunan 2279 numaralı ödünç 
pua verme işleri kanununun 9 ncu maddesi muc biocc aşağıda 
is "m'eri yazı 'ı fa izci!erin % 12 den fa zla fa izle vndikleri parala
rın °iı 12 den faz l ısıntn ka nunda yazılı nis be tler dabilındeki 
m ktarları idarei hususiye bis~ e s i olarak Belediyemize tediye 
edi l miştir. Belediyeye verilen h·sselerin °D 25 bu faizcilerden 
faiz le para alan lara Teri l eceği yine ayni kanunda yazılı oldu
ğundan alal<a darların % de 12 den fazla fai ı·n muayyen nis-
betteki idarei hususiye hissesinden kendilerine isabet edecek 
miktarı geri almak fizere Belediyeye müracaatları ilin olunur. (1462) 

Umumi meclısin 1 Mart 934 tarihli içt i maında Belediye Yergi 
ve resimleri kanununun '28 inci maddes i mucibince ve dubu 'iye 
resminin ilgası dolayıs le müşteiJ maddelerden alınması icap eden 
istib'a 'c resmi hakkında kabul edi len tarife aşağıya dercedilmiş· 
t ir . a'akadariara ilan o lunur. (1356) 

Benzin 

Petrol 

K ilosundan 

" 

40 para 

20 " 
Baküre - Maıot ,, ., 20 
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-- ODEON i---
= Kiralık gazino ve 

- Yeni çıkan fevkalade plaklar \ mesire mahalli 
-·· = 

VEDiA RIZA HAl'tlM 
No. 270000 Hicazkar kürdi şarkı - Küçük penbe dudaklar 

U~ak şarkı - Aldatarak kaçtın benden 

Hamiyet Hanım 
270001 Beyati şarkı - Artık yetişir çektiğim 

Kürdili hicazkar şarkı - Bir gizli günahın izi 

Müşerref Hanım 
27000 2 • Gece yorgundu 

~=-==== Boğaziçinde Büyükderede A-
li Ağa bağı,, demekle maruf me-
sire ve derunundaki gazino kira• 

iE 
i=_ Irktır. lstiyenlerin: Ni§anta§J 

Meşrutiyet mahallesi Hacı Man-

§=_= __ -:==_- _s_u_r-so_k_a_ğ_ı_n_d_a_94 __ n_u_m_a-ra_y_a_ mektupla müracaatları, 

AsHye mahkemesi ikinci yeni
ieme bürosundan: ( Karciar şarkı 

Uşak neva gazel 

Nadir 
• Aşkın beni yıllarca 

Bey 
- 2700o4Segah gazel - Gözlerimin adetidir 

===_-_-_-=~ Ali ef. tarafından Fatihte Top· 
hane medresesinde 15 No: da ka. 
nsı Hacer H. aleY..hine açtığı bo· 

_ Saba gazel - Serilüp uykuya 
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SCBAUB 
Radyoları 

Betün dünyaatanınmış olan SCHAUB fabrkası 
en müşkilpesent radyo merakhlarmı memnun 

etmek için 

Bu sene üç yeni model 
çıkarmıştır. Fiyatlarının ucuzluğuna rağmen 

verdikleri netice 

§anma davasının yenilenmesi es
nasında: halen ikametgahı meç
hul bı.lunan müddealeyhe ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ol· 
duğundan tetkik:ıtın icra kılınaca
ğı 18 • 4 - 934 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 te büroda 
hazır bulunmau lüzumu tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
ojunur. ............................................................. ............................................................. .. .. 
ii Doktor ii " ~ .. .. .. ·~ 

Mmid Weltsuper 34 
J 8 den 2000 metreye 

kadar bütün istasıonları 
alır. lstasyonları ayırma 

hassası büyüktür. 
Fiyatı 330 lira 

Model Bally l\'o. 2 

~~Hüseyin Osman~~ 
Harikuladedir H Haseki hastanesi ~5 

Radyo almadan evvel bir defa da :: :: 

------1 .............. __________________ _ 

Raleig h 
Bisiklet)Pri 

~ 

/' 

Beynelmilel bis1kı1.:c ;lkminde büyük inkıl;\p yaratan !\Teşhur 

Raleigh 
Fabrikası nın . .safi. J~GILIZ çelip;inden pek zari( metanetli ve fennin en son 

terakki\ atır ıın tatbık ile yapılmış ) eG<lne bısikletlerdi r. 

I 8den 2000 metreye 
kadar. alır 

Fiya1ı 200 lira 
Halk modeli 

SCHA B 
ES dahiliye mütehassısı ii 

U 55 Laleli Lütüf Apartımanı Saat 4·8 e H 
makinesini tecrübe ediniz. Bu makine ile dünyanın i~ kadar Telefon 22459 ~~ ~Satıı 

her bir tarafını dinliyebiJtrs~niz. :::::==:::::-.::::=:::::::::::::::..-::---... :: 

- METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
itibarile emsali yoktur 

deposu: Sirkeci· lstanbul·Liman Han No. 35 3136 

~00 den 2000 metreye 
kadar olan istasyon

ları alır. 

Tediyede ko !ayJı~s~~~;~r.v~:d!~. tediyatta hususi w:::m::::::::::::~~~~~:~:::::::::::::::::::~~ =======================! 
~hşyu~R&ar~Lwi ~Kemal Osman ~ ııp~~~~~~~~~~~~·~~~~•ı 

Sulanbi.mam Havuzlu han No. 9 • 11 :: :: A d ş k ·· iliğinin s.rrı olarak t 1 
Fiyatı 120 lira Anadolunun mühim merkezlerinde acentesi vardır si Bevliye Mütehassısı 5; vrupa a ar guze anınmış o an 

~s Karaköy-Po~a~acı fırını ii Balsamin Likit Kanzük 
•~------------------------- :: sırası rto. 34 :: 

Yerli 
, .. .. - -

EGE Ş k J ~~ Hergün 14- 20 ~~ ap 3 arı Şapkaların ~i Telefon : 
41235 

fi 
En AlaA sıdır :: .......................... -........... -............... :: ............................................... -.......... . 
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SAGLAM, ŞIK VE UCUZ ~ DAVETLER ~ E = 
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(Güzellik Eksiri) 
Son defa Holivut ylldızlarrnın da 
bUyUk raAbetini kazanmıştır • 

Senelerdenberi kibar mabfellerin seve 
seve kullandıkları bir müstahzardır. 

Her mağazada ve Türkiyenin her tarafında EGE 
şapkalarını arayınız 

Umum mütekaidini askeriye cemiye- Tanınmış eczaneler ve parfU· 
tinden: L meri mağazalar1nda bulunur. 

Deposu: Sirkeci Hamidiye caddesi rto. 50 
Toptan ve perakende sat.ş 

<::emiyetimizin mutat kongresinin 20 
Nisan 1934 cuma günü saa t on üçte Vez· Depoıu Kanzük eczanesidir 
necilerde umumi merkezinde toplanması 
takarrür etmiştir. 

Fabrikamızda teminatlı şapka tamir olur Cemiyete kayıtlı azanın zikrolunan 
günde teşrifleri r ica olunur. 

Yeni Adam J 2 ~ Otomobilcilere Müjde~ Yeni Adam'ın on dördüncü sayısı ka-

l 
Bu kere Amerika ve Japonyadan get irttiğim muhtelif cins pağında Rafaelin bir tablosuyla süslü o· 

• DMmaradaki listikleri yüzde 50 tenzilltla satıyorum. 30XS larak inti§ar etmi§tir. Bu sayıdaki yazılar 
dtf ~S lira Te iç Jistikler 5 liradır. Galata Şofl5rler Pazarı arasında §unlan sayıyoruDz: Terbiyeci, 41 

Gebzeli Ali Rıza 15132 Aforizma, Gobinenu ve arwi~ Rafael, 
' ~ Herkes sanat münekkiti olamaz, Ma -
- - teryalizmin yeni gidişi. Bunlardan maa· 

da dünya fikir ve ıanat haberleri vardır. 

Şerik aranıyor 
Ruhsatı resmiye ve asri her bir levazımatı der· 
siyeyi haiz :ı.na metebi için mali bir arkadaıa 
ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin Kadıköyünde Ha
sırcıbaşı sok:ığmda 48 No: kö§ke pazar, salı, cu· 
ma günleri öğleye kadar müracaatleri. 

Mektep 1 NisandJ. açılacaktır. 

' 


