
- - --- -- -- - -- --- - - - -

3 KUPON 

90 
KURUŞ 4·4-1934 

Telefon 23872 4 ftisan Çarşamba 1934 Sene 3 Sayı: 892 

harp ihtimalleri çoğalıy~r! .• 
~e::z::z::~,~,l~n~su~l~ü~n~p~e~ş~İn~d~e~k~o~rs~a~n~ Vaziyet 1914 dekinden 
Umumi 

. . d I f daha tehlikelidir 
gemtSI O aşıyor ••. ,, Sovyet Rusyanm Amerika sefiri bütün 

B k cihanı endişeye düşürecek imalı 
an erin kaçtığı hakkında çıkarılan bir nutuk söyledi 

rivayet .. Madam Kugumcuoğlu 
bir daha limana qeldi. 

l~~~mW'll=r:ııı 

M Uflla banker tevkifhaneye girmeden pare bozdururken 

. 
in.sulun pe§inde seyahat edip tchri
mıze gelen ve bankerle birlikte A
mcrikaya • &idecek olan Nevyorklu 

gazeteci 'Kilgallten ve kızı 

B~naer lnaul, iki gecedir, İs
tanbul tevkifhanesinin büyük ka .. 
pıaı üzerinde ve Sultanahmet ca-

-

-iin• '"il.Zır odada yatmaktadır. 

Dün, yalnız avukatı Aleksaııdr 
Mango beyle görütmüştür. Diğer 
davavekili birinci ticaret sabık 
reisi Ahmet Esat Beyle görütme· 
mittir. 

Üçüncü ceza mahkemesinin 
verdiği kararı, avukatlar temyiz 
ebnitlerdi. Halbuki, dün, müddei
umunıi Kenan bey: 

- Mahkemei aidesi, temyiz is· 
tidaıını reddetti. Bu meselenin 
adliye ile alakası kalmamıştır. ln
•ul iade edilecektir .• demiştir. 

Bu haberi, avukat Ahmet Eaat 
Bey, gazetecilerden öğrenmittir. 
RE:d kararının kanuni mevzuata 
zıt olduğunu, kanunun müekkiline 
bahtettiği diğer haklarından isti
f atle ede ... . . .. l . . . cegını soy emıştır. 
Şımdi davavekilleri için iki te-

M. Musolini nutkunda 
nereyi kastetmiştir ? 
Ankara, 3 (Hususi) - M. 

1\1\~ssolini'nin ikinci beş senelik 
faıist kcngresi ve meclis intih~
batı münasebetiyle geçenlerde 
söylediği nutuk üzerine memle
ketimiz efkarı umumiyesinde 
h:ısaaslyet uyandığı ve bu nutuk
ta kullanılan "Asya kelimesiy-
1 " e kastedilen memleketin veya 
llleoıleketlerin nereler olabilece· !i hakkında Türk matbuatında 
d •zı neıriyat yapıldığı maliim-

ur. Haber aldığıma göre bu mü 
nasebetle Rom b'" .. k 1 . . Vauf a uyu e çımız 

d Beyle M. Mussolini ara
• a h!r ?'ülakat vuku bulmuı· 
tur. Hukumetin bu mülakat 
h•k1cında Büyük Millet Meclisi-

M !\Jusolini har:ıreıli bir nutuk 
söylüyor! 

nin perıembe günkü toplantısın
da heyeti umumiyeye izahat ver
mesi bekleniyor. 

tebbüı kalmııtır. Birincisi, red 
kararını Eskiıehirde temyiz et· 
mek, ikincisi de, heyli vekile kara· 
rmı devlet §Urasmda gene temyiz 
etmektir. 

Dün gece, avukat Eaat beyi e
vine istirahat etmek üzere gider
ken bularak sordum: 

- ŞQrayı Devlete müracaat e
decek misiniz?. Daha başka ne 
yapmayı düşünüyorsunuz?. 

Birinci ticaret sabık reisinin 
çok yorulmuf olduğu görülüyor
du. 

- Ancak yarma l<adar düşünüp 
karar vereceğim. Bugün hiç bir 
yeni teıebbüste bulunmadım! • 
dedi. 

Gerek JCendi yaJCın arliadaşla
n, gerek diğer men biden tahkik 
ettimae de, avukatların lnsulden 
ne kadar ücret almak üzere muta
bık kaldıklarını öğrenemedim. 

Hiçbiri, bunu bilmiyor, fakat, a• 
ğızlarda deveran ettiği gibi yük
sek bir meblağ da tahmin edil
miyor. Çünkü lnıul, evvelki gün 
Londra otelinde yatması mevzu· 
ubahsolduğu sırada, on liralık bir 
odayı pahalı bulup pazarlık etmiş, 
ucuz oda istemittir. 

(Alt tarafı 3 üncü sayıfada)" 
vı-no 

Ingilizmiş! 
lnsulün avukatları yeni 
bir müdafaa çaresine 

baş vurdular 
Son dakika haber aldığımıza 

göre in.sulun avukatları müflis 
bangerin Amerika hükumetine 
teslim edilmemesini temin için ye
ni bir tez ortaya atmışlardır. lnsul 
her ne kadar Amerikalı ise de ln
gilterede doğmuıtur. lngiliz anu
nu mucibince İngiliz toprağında 
doğan her tahıs İngiliz tabiiyelin
dedir. Ve istediği ande İngiliz tn· 
biiyetini iddia etmek hakkına ma
liktir. lnsul her ne kadar sonradan 
Amerika tabiiyetine girmişse de 
lngilterede doğduğuna göre iste• 
diği zaman ilk tabiyetine rücu e
debilir. Binaenaleyh Amerikaya 
iadesi değil, lngiltereye teslimi la· 
zımgelir. 

Bakalım bu yeni tez nasıl kar· 

şılanacak! 

Ankara, 4 (Hususi) - .İngiliz 
sefiri bugün hariciye vekilini zi
yaret ederek bir müdde~ görüş-

müttür. 
,(Devaını 7 nci sayıfada), 

Çintiç.anti, 3 (A. A.) - "Hari· 
ci siyaset cemiyeti,, nde söz ıöyli· 
yen Sovyet Rusya sefiri Troya
novıki yolda§, Sovyet Rusyaıun 

her ne pahasına oluraa olsun ıulh 
istediğini, fakat hiçbir vakit sulh 
pahasına topraklarınd3n bir karıt 
bile feda etmiyeceğini söylemittir. 
Sefir, harp tehlikesinin çok büyük 
ve beynelmilel vaziyetin 1914 te· 
kinden daha fazla gergin olduğu
nu ili.ve ederek demiştir ki: 
"- Baz~emleketlerin askeri 

zihniyeti, bugüne kadar görülme
mi§ derecede tiddetlidir. Yeni bir 
harp neticeleri tahmin edilmiye • 
cek kadar müthit bir facia olacak
tır. Bununla beraber bütün millet
ler haruçp değildirler. Bugün 
karıılaıan iki temayül var: 

Biri, harbe sürüklemekte, öteki 

sulhe doğru gitmektedir. 
Silahları hır.akma haklönda 

müphem ~özler ve bot vaitlere 
ciddi zamanlar olmadan inanmak 
istemiyeceğimiz tabiidir.,, ..... 

Roma, 3 (A. A.) - Silahlan 
bırakma görütmeleri ve bilha11a 
Bartu ile Himanı araaındaki mü
lakat hakkında Cenevrede çıkan 
Lavoro gazetesi §Unları yazmakta· 
dır: 

"Belçikalıların akıline temen • 
nileri mucibince, ıimdilik ve bizce 
sulhe sağlam bir temel olabilecek 
bir İngiliz, Fransız ve İtalyan an
latmasının belirmesini her teY ü • 
mit ettirmektedir. Bu üç devletle 
Belçika arasında bu anlaşma olur 
olmaz, naııl olur da Almanya 11• 

la hı hal etmez?,, 

Staviski rezaletinin geni saf hası 

Hakim prensi öldürenler 
yakayı ele verdiler 

3 kişi yakalandı diğer üç şahsın daha 
cinayette şerik olduğu zannediliyor 

Ustte Venture, ortada Lus· 
sats altta Spirlto 

Paristen gelen s9n haberlere gö
re Staviıki meselesi hakkında ıe • 

... _.. ~ ..... ............_ . .._ 

hadette bulunmak üzere Pariıe gel 
mekte olan hakim Prince'i öldür • 
mekle müttehem üç kiti yakalan· 
mııtır. Bunlardan ikisi Pariste, biri 
Mariilyada bulunuyordu. 

Pariste yakalananlann isimleri 
Spirito ve Baron dö Luuata, Mar• 
silyada yakalananın ismi ise Ven • 
ture'dir. Üçü de evvelce müteaddit 
defalar hırsızlık, dolandıncıbk, 
sahtekarlık ve yataklık suçların· 
dan mahkum olmuf lardı. Ve bir 
çok müstear isim tatıyorlardı. Ya· 
pılan istintak neticesinde Luuatı' • 
ın 46, Venture'ün 40 ve Spirito'nun 
34 yatında olduğu anlatrlmııtır. 

(Devamı 7 nci sayıfada) 

Kaybolan 
sevglU 

Aşk, macera, kahramanlık ve 
siyaset romanı 

Müellifi: (Vi-Nu) 
Bu yeni tefrikamız ayın on bi

rinde başlıyor. 

laglUzce 
Derslerine 

11 Nisan Çarşamba 
Günü başlıyoruz 



2 HABER Postası 

Tan gazetesi Mösyö Dolfüsün 
. siyasetini takdir ediyor 

4 nıaan 1934 

Mersin susuzluk derdin
den yakında kurtuluyor 

" b·ı . . .kl""'I. . .. d f Bir İtalyan grupu şehri!\ ihtiyacı olan 
tCo.\VUsturyanın yaşaya ı eceğıne ve ıstı a ının mu a aa A d k d 

d k d 
suyu umumı suya o unma an 

edileceğine air artık ta.m anaat var ır temin edecek 
Paris, 4 (A. A.) - Günlük fus gibi amansız düımanı olarak 

yazısında "Löt;.n,, Avusturya ve 
milli sosyı-.lizmi tetkik etmekte, M. 
Dolfusun azimli iradesinin milli 
cosydist hücumunu nihayet yıp .. 
rr.tmağa ve kırmağa muvaffak ol
du ':unu söylemektedir. 

Milli soay:ılizmin, tıpkı M. Dol· 

Fransa münasip 

görünen ba§vekil muavini M. Fa
yın nutkunu mütalca eden gazete 
şu neticeye varıyor: 

"M. Fay, Alman istikbalinin 
Berlinde değil, fakat Viy::mada ka 
rarlaştırılmak ihtimalini tahmin 

'· 
lzmir - Kasaba hattı 
Ankara, 4 (Hususi) - İzmir -

Kasaba temdidi hattının satın alın· görürse uzlaşacak 
P . 4 (A A) l I A ı' ması hakkındaki karar üzerine bu 
arıs, . . - ta ya, vus· h · k h"k" ti 

• 
1 

usıısta şır et namına u ume e 
turya ve Macarıstan mukaveleleri .. k d'l ·· 
h '-k " . muza ereye memur e ı en mumes· 

a11 ında Parı • suar,, Prağa gön· ·ıı d" h · · d'" .. ı . ~. • . . sı er un ~e rımıze onmut er ve 
derdıgı hus~ıı muhabırıne beya " 'Ik 1 t b't t k ·· N . ı esas arı es ı e me uzere a· 
nath bulunan M. Benes demıştir f' V k'I* Al" B • · t t · l 
k

. ıa e ·ı ı ı eyı zıyare e mış er 
ı: d" 
"- İtalya, Almanya, Macaris • ır. 

Ali Beyden sonra hükUmet namı 
lıln, Avus•urya ve bütün dünya i· na müzakereye memur edilen Sa· 
e te§riki mesaiye hazırım. Şu 

rocağlu Şiikrü Beyle de görü§müş 
şartla ki, Fransa ile bu hususta nn· lerdir. Yarın müzakereye başlana· 
latmıı olmamız lazımdır. caktIT. 

Macarlarla mukavele 
Ankara, 4 (Husuıi) - Maca· 

ristanla bir Ağustosta imza edilmiş 
olan ticaret ve Clearing itilafı bir 
Mayısa kadar bir ay daha temdit 
edilmiştir. 

Kayseri fabrikası 
Ankara, 4 (Hususi) - Kayse· 

ride yapılmuı takarür eden men· 
sucat f abrikasmm inşa.atı Aptür· 
rahman Naci Bey müessesesine 
ihale edilmi§tir. 15 gün sonra fab· 
riknnm temel atma merasimi yapı· 
lacaktır. Bu merasimde lktiaat Ve
kilinin de bulunması muhtemeldir. 

Yapılan mukaveleye göre fabri
ka sekiz ayda tamamen ikmal edi
lecek ve işlcmeğe başlıyabilecek· 
tir. 

Üst üste 
Kolonya, 4 (A. A.) - Etzveiler 

civarında yolda bir motosiklet, bir 
adam çiinemittir. Adam derhal 
ölmüştür. Motosiklet devrilmiştir. 
Bütün hızı ile gelen ikinci bir mo
tosiklet, birinci motosikletin üze .. 
rinden geçerek o da devrilmiştir. 
Her iki motosikleti idare edenler 
ağır yaralıdır. 

Tramvay şirketi meselesi 
Ankara, 4 (Huıuıl) - Nafia 

Vekaleti ile lstanbul tramvay tir • 
keti mümessilleri arasında müza· 
kereler devam ediyor. Vekalet ta
rife mukavelesinin feshini, tirket 
bilet ücretlerinin indirilmemesini 
iıtiyorlar. Henüz kat'i karara bağ· 
lanmıt bir nokta yoktur. 

Moskovada konser 
Ankara, 4 (Hususi) - Reisicüm 

hur orkeıtraıı §efi Zeki Beyle vi· 
yolonit E.kerm Zeki Beylerin Mos· 
kovada bir konser vermeleri taka:r· 
rür etmit ve kendileri dün aktam 
Moıkovaya gitmek üzere lstanbula 
hareket etmitlerdir. 

T ruvayı ziyaret 
Ankara, 4 (Hususi) - Alman 

llaberlere göre yakında 300 ki§ilik 
bY" Fransız aeyyah kitlesi Tnıva 
harabelerini (Çanal&ale baricin· 
de) ziyaret edecektir. 

Grup reisliği vekilliği 
Ankara, 4 (Hususi) - Nafia 

Vekili Ali Beyden münhal kalan 
Fırka grupu reis vekilliğine eıki 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey se • 
çilmiştir. 

Hasan Rıza bey 
Ankara, 4 (Husus) -Tiran El· 

çiliğe tayin edilen Riyaaeticümhur 
umumi katibi Ruıen Eşref Beyin 
yerine Vekaleten riyaseticümhur 
kalemi mahsus müdürü Hasan Rı· 
za Bey tayin eodilmiıtir. 

Alacaklılara kolaylık 
Ankara, 4 (Huıuıi) - Bulun· 

d~ları mahalden gayri bir mahal 
mal sandıjından 25 liradan daha 
az alacakları olan kimıelerin bu 
alacaklarmm bulunduklan mahal· 
den gönderecekleri istidada yazılı 
adreılerine posta veya banka ücre
ti iıtihkaklarmdan kesilmek üzere 
banka olan mahallerde 'banka, ol· 
mıyan mahallerde poıta ile gönde· 
rilmeıi ve iıtidalr.rile banka veya 
poıta makbuzunun evrakı müsbite 
olarak kabulü Maliye V f'kiletince 
kararlaıtırılmtf ve vilayetlere taı
mim edHmi,tir. 

Yıldönümü tebriki 
Ankara, 4 (Huıuıi) - Yunan 

cümhuriyetinin onuncu yıldönümü 
münasebetile Gazi Hazretlerile, 
Yunan Reisicümhunı Zaimis Haz· 
retleri, Ba§vekil ismet Pqa ile Yu· 
nan Batvekili M. Çaldariı ve T ev· 
fik Rüttü Beyle M. Ma1uimoı ara· 
sında doıtane tebrik ve tqekkür 
telgraflan teati olunmuıtur. 

1 talya ile mukvvele 
Ankara, 4 (Hususi) - İtalya 

ile yapılan yeni ticaret muahedeıi 
bugün Hariciye Vekili Tevfik Rüt· 
tü Beyle ltalya sefiri arumda im • 
za olunacaktır. 

lngiliz elçisi 
Ankara, 4 (Huıusi) - İngiliz 

sefiri dün Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyi ziyaret ederek bir müd 
det 2örüımü~tür. 

eylediği zaman "Dentuchtum,, un 
heyeti umumiyesi için Avusturya• 
nın ehemmiyetine işaret etmek is· 
tediğini kaydemek lazımdır. Her 
halde timdi, Avusturyanın yaııya· 
bileceğine ve istiklalinin müclaha 
edileceğine dair tam kanaat var • 
dır. 

Amerikanın borcu 
altı milyar fazla 
Vaıington, 4 (A. A.) - Bir fU• 

batta birletik Amerikanın düyunu 
umumiyesi 27.157.500.000 dolar i· 
di. Bu miktar 19~3 senesi ayni a· 
ymda 21 .362.464.000 dolar idi. 

Yunan bahriyesinde 
Atina, 4 (Hususi) -Yunan hü

kumeti iki tane açık deniz torpido 
muhribi 11marlamağa kar.ar ver· 
miştir. 

Bu karar tahakkuk ettiği tak· 
dirde Türkiye ile Yunanistan ara • 
11nda imzalanan protokol mucibin· 
ce keyfiyet Türkiye hükumetine 
resmen bildirilecektir. 

Bir ölü, iki yaralı 
Ha.mburg, 4 (A. A.) - Bir bi

siklete çarpmamak istiyen bir o • 
tomobil, bir tramvaya çarpmıt ve 
bir çukura yuvarhnmııtır. Bir ki· 
ti ölmüıtür. Biri ağır, biri hafif 
iki yaralı vardır. 

•nmu•ıırıı•tı1111 ... aı"ı~--••ıı-.n•ıH1 .... ıl...,.... 

.. SİYASET 

H itlerin son beyanab 
Almanya Baıvekill, Amerika "As· 

sociated Press,, muharririne, yeni re· 
jimin takip etmekte olduğu siyaset 
hakkında mühim beyanatta bulunmuı· 
tur. Söylediği sözler, bütün dünya 
matbuatında, tefsir ve tenkit olunu
yor. 

MalOm olduğu Uzcrc, Hitlcr, tim· 
diye kadar, sağını solunu gözetme· 
den, selliseyf ederek konuıurdu. Hal
buki, Amerikan muharririlc muhave
resinde gayet temkinli davranmıı, bil· 
tün kelimelerini tartmıştır. Böylelik· 
le, Baıvekilin, Almanya hudutları için· 
de kUi propaganda yaparak manen 
kuvvetlendikten sonra, şimdi de, aynı 
geyi ecnebi memleketlerde yapıyor. 

Fakat nabza göre ıerbet veriyor. 

Rasiılerin reisi, "A1111ociated Pre11,. 
muharririne vbi bir iktıaat progra
mından bahsetmit; itsizliği ortadan 
kaldıracağını, herkesin geçiniı ıevi

ycaini yükselteceğini, bataklık araziyi 
kurutacağını ve Almanyayı, "Mevad
dı iptidaiyesi itibarile hiç kimseye 
muhtaç olmadan kendi kendine geçi
nebilecek bir memleket haline getire
ceğini,, söylemiıtir. Bundan maada, 
Almanyada, sanayi erbabının kan tah· 
dit olunacak, çalışan sınıfın menafii, 
birinci safta tutulacaktır. Böylelikle, 
Hitler, ilk siyast müttefikleri olan bü
yük sanayi erbabını, iktidar mevkün· 
de yerlettikten sonra tekmelemiı, 
milliyetçilikle sosyalistliği tevhit et
miştir. 

Bundan maada, Hitler, 250.000 ki· 
gilik ordunun Almanya için kafi olrnı· 
yacağıru, Amerikan muhabirine söy· 
lemiştir; Komıulann sanayi merkez
lerine hilcumuna mani olrnak için, böy
le bir ordunun clıem olduğunu, fakat, 
kendinin "Terki teslihat taraftarları· 
nın en başında,. bulunduğunu ilave et
miştir .. 

Adana, 2 (Huauıi) - Merıinin Ö· 
tedenberi büyük bir derdi olan au iti 
de önümüzdeki ıene içinde halledilmit 
bulunacakbr. 

Bugüne kadar Merıinin içme auyu 
ihtiyacı temin edilemiyor ve ıehrin u
mumi ıuyu ile bahçelere verilen su 
müıterek bir noktadan iıale ediliyor· 
du. Hatti hazan aa bahçelere verildi
ği günler şehir tamamen ıuıuz kalı
yordu. 

Geçen sene bu tesiaatını yapmak i
çin belediyeye bir ıirket müracaat 
etmiı, projesini bildirmit ve hatta bir 
mühendis göndererek etüt yaptmnrıtı. 
Bundan ıonra ikinci ve üçüncü bir IJ'UP 
daha müracaat etmiı ve projelerini 
de aönd-.üılerdi. 

Geçenlerde Urfada au teaiaab ya• 
pan bir ltalyan ırupu ela belediyeye bir 
teklif yaparak ıehrin ihtiyacı olan ıu· 
yu umumi suya dokunmadan kuyular· 
la temin edeceiini bildirmiı oJduiun· 
dan bu teklif belediyece daha müaait 
karıılanmııtrr. Yalnız tahriren yapı· 
lan teklifte kirecin tufiy .. ine karıt· 
nııyacaldannı bildiriyorlarclı, enelki 
ıün ırupun aalibiyetli bir memuru bu· 
raya selmiı n belediyeye müracaatla 
kirecin tufiyesi için de aynca teıiaab 
deruhte ettiklerini bilclinnittir. Düa 
öğleden ıonra bu grup mflmeaıili pro
jelerini de belediye riyasetine venniı· 
tir. 

Bu proje kabul edildiii takdirde bah 

Lefkoşa takımı 
Kıbrısa döndü 
Adana, 2 (Huıuıi) - Bayramda 

Adana Halkevi takrmile iki maç yapan 
Kıbrıı Lcfkoıa Türk ıporlular, per• 
ıembe günü sabahleyin Adanamızclan 
aynlmrılardı. Bu kıymetli kardetlere 
Adanayı ziyaret hatrruı olmak üzere 
Adanamrzm genç ve münevver çiftçi· 
)erinden Sabri Çitak Bey tarafından 
güzel bir kupa hediye edilecefini de 
haber almıtbk. Kupa misafirlerimizin 
geldiii sün latanbala ıamarlaftllllt. fa •. 
kat bayram dolayııile ancak pertenıbe 
ıünü almabilnüıtir. 

Kupa - kararlaıtrrrldıiı veçlıile -
ikinci maçı müteakip ıahada ınerasİJn. 
le Kıbnalı kardeılere 'Yerilecektİ· Fa
kat buna imkin bulunmadılı için et• 

teai süne kalımı Ye mi.alirlerinliaia 
hareket ettikleri gün kendilerine veri. 
lebilmiıtir. 

Kaçak rakı taşıyanlar 
Adana, 1 (Huauıi) - Takip me· 

murlan ve jandarmalardan mürekkep • 
bir müfreze evvelki ıün kaçak taharri
ıi için Kara Yuıuflu köyüne giderler· 
ken Camuscu kÖyÜ yakrnlannda iki •t· 
hnın geçtiğini ıörmüfler n yijklerin· 
den fÜphe edilerek dur emrini vermİt· 
)erdir. Atlılar dunnadıklan gibi dört 
nala kalkmrılar ve jandarma ıilih iı
timaline mecbur kalmqbr. Uzun müd
det takipten aonra atlılardan birisini, 
heğbcaindeki kaçak boğma ralalannı 

dökmüı bir halde yakalannuılardır. 
Yakalanan adam aabıkalı kaçakçı. 

lardan Alrkiprlı bekçi alidir. Kaçan lca
çakpnaa ela ayıu mahalleden •e ıabı· 
kalı lcapıkçılarclan Ali lapir olduiu· 
anlaıılmrtbr. Bunlann tehre kaçak 
rakı getirdilderi anllıplmııtır. Bekçi A· 
li hayvanile blrliktıe ihtiaaı mahkeme
sine verilmiftir. 

Sinanın bir eseri 
Babaeski, 2 (Huıuıi) - Büyük 

Türk 1Dİman Koca Sinanın güzel bir 
eseri de Babeeakiyi süsler. Bu güzel 
tarihi ..... Babaeıki camiidir. Balkan 
harbinde ıninareıi :ydolarak zarafetia· 
den bir parçasına halel retirilen bu ne
fis eserin minareıl eon zamanlarda Ev
kaf idaresi tarafından tamire hqlatı· 
nlmq~ 

çelere verilen IUJ'& dokunubnadan ar
teziyenle uya motörle ıehrin suyu te• 
min edilmit olacaktır. 

Belediye bu aene bütçeıine yirmi 
bin lira koymuıtur. 

Tesiıata baılanıldıiı takdirde ta• 
sarrufattan da bir miktar para verile
cektir. 

Diier taraftan bayramın llirinci gÜ· 
nü ıehrimize aelerek memleket haıta· 
haneıinin 800 metre ıimalinde Artezi· 
yen teıisatr için etit yapan bir Franıız 
crupu hiç ümit edilmiyen bir manzara 
ile karıılaımııtrr. Mibendiı M. Kyto 
Nhada artuiyen millerini iıı.tirken 

iki metre afaiıcla bir ltoıluk balunclu
fuau hİIMtmİf ve derhal o mahalli 
kudınmya .......... br. ilk ulanla 
mezar zannedilen bu botlufua upuz 
bucakıız bir majara olduiu llalatd· 
ımıbr. lçeriainde bir çok hayvanat 
müatehaaeleri bulunmuı " banfİ tlev· 
re ait olduiu henüz tayin edih 'yea 
bir çok he:rkeller meyclua çrlmuttır. 
Maiaranm timal la......Un olftkp 
kunetli bir .. akmaktadır. KQIİ,..t• 
ten ...._... edilen hüktmet hUriya• 
tr derllal tatil ettirmiftir. 

Dün aktam Aünadan tehftmiu , .. 
l.a nıüze miclürii Halil Beyin ......,.. 
ti altnula buıün hafrİJ'&ta clnua edil .. 
cektir. Bu ıuclan iıtifade çok kolay ol· 
dufundan tehre tevdi İçin büyük t•i
aata da ih'tiyaç hiuedilmiyecektir. 

Edirne şelıir klübu 
fesih kararı verdj 

Edirne, 2 (Huaul) -~ 
aeulik konsnıini aktedea "Şehir lclü· 
bü,, kendi haldan .. feaib karan 'Hl'mİt 
tir. Bu karar klip·•-••••· 
me mucihince taalalaitı.W ifa ....... 
melerinden ileri plmiı " ...,,.,... 
hüldbaet ha-- ............ Mw
fih tehria Wl,ek Wr ilali)m ._ ı lw 
muı icap .._ Wr ml• ... llda Ma 
faydalı olacü 1Nr teldlde ,...._ .... 
kiline t..-..aı Mil.....a lllÜ'ı•d• 

Samsunda yerli 
mallar sergisi 

Milli iktıaat ve tuamaf cemi· 
yeti Samnm tubeıi 21- Niıan-
1934 te batlamak Ye on bet ,Un 
devam ebnek üzere bir (Yerli 
mallar aergiıi) tertip etımittir. Bu 
aerıi Samaunda açılan yerli mal• 
lar aerıiıinin üçüncüN olacaktır. 

Bu da ıöıteriyor ki Samıunda 
açılan yerli mallar ıeraileri bir ih· 
tiyaca cevap vermekte ve çok rağ· 
bet görmektedir. Bu ıibi ıerıi· 
lerin açılmaıı müıtehlik halka 
yerli mallarımızı tamtacajı Y 

ıeYdireceii gibi tacirlerimizin d 
doğrudan doğruya ıanayicilerl 
temularmı temin edeceii filphe 
ıizdiT. 

Samıun, 51Taa, Kayıeri hatb U 
zerinde Ye cİYarmda lmlunan b" 
tün büyük ve küçük telıirlerimi 
tacirlerinin iıtirak eclecekleri 
yetle memul bulunm bu eerıiJ 
lıtanhul 1&nayi müeıaeaelerimisi 
iıtiralderi ehemmiyetle tna 
ol1IDUI'. 

Sergiye ittirak edeceJc falirlka 
cı ve imalltçılarla lnmlann • 
rip ıötüreceii e11alar ve ıer 
ziyaret edecek olanlar JıaJmnad 
K ".lradeniz yollarında temil& 
tarife tatbik edilecektir .. 
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93enim, - •• •• • --- ~· - (Ba;ivaiı 1 ncl aayrla&) 

lnsulün peşinde 
kc.rsan gemisi 

dolaşıyor 
Meıhur cezacı avukat Sadi R1• 

za beyi ziyaret ettim: 
• - Red karanııı temyizden, Ya· 

hut devlet ŞOruma müracaatta 
b

. n 
ır feY çıkar nu 7. 
- Lmd TUrkiyeye geldikten 

t "t ""dd • "Ye ramı mu etint 1,.,. · dik • . ~ır ten 
•o"ra. emnYakı hldiı o) t 
•-·~- ~·1ın . • mut ur. 
- eoı enıeıı ısin h" b" 
~apılamaz zannederim.ıs Ş"a,teY 
l>ev1ete mürlcaat l b~:rı 11 - o wıta ile 

er halde, heyeti v k"I . ka ' • e ı enın ra-
rınt tasvıp eder. 

Şimdi artık ln.a 1.. Anı ., __ 
h""kUnı • ' u un erı .. 

u etı taraf mdan na.aıl alma· 
~lı li'~yfiyeti kslıyor. Bütün ıün 
lbeklenıldiği halde, dün, Ameri· 
~:an sefaretine buna dair bir haber 
&eluıemittir. Allkadar Amerikan 
ftl~a!ilinin ıöylediiine nazaran, 
i1il __. __ bın" • v•·d B" • • • f T-o.au ... ır: ınncııı 

r.Amerik:ıdan huauıi kü"ük b.' ..ı;._,.• • , ~ ır 
..-uımn ıelerek lnıulu teılim al-
ırıedrr. Bunun müaelllh ıemi o
lu~ olmryacatmı aordum. H~yır 
adi bir semi olac•kmıı. lkinc· ! 
f_] •• fi" b 111 '-'e, mu ıı anrerin takibi ; .... 
'" . ~•n i"'tınaya gelen, fakat onun Meotia 
vaouruyla hareketi üzerine Pariıe 
a ·den iki Amerik1n emniyet me
ınuıunun buraya tayyare ile gel· 
~eıı ve lnaulu onların aötürmesi
dır. Fakat birinci ihtimal daha 
~uvvetli aörülüyor. Haber, Ame
rıkadan ilkönce Ankaraya gele
cek, oradan d~ buraya tebliğ 0 • 

lunacaktır. 

lntulun pef inden gelen, fakat 
lıtanbula çıkamayıp evvelki ıiin 
ı:._ . ' 

·•--. ••--~ L;J; K. 
Y\ld mcuoiJu (ki, banıerin dostu-

ur) dün R . · 1. l ·~ omanya ıı1m ı vapur-
• , Galata rıhtımına avdet etmif, 

karaya çıkmak iıtemit; lakin pa· 
~~portunda Türk vizeai olaıadıiı 
ıçın, ıene brrakıJmamıttır. 

. ~~dam Kuyumcuoilunun gel· 
dığını ölrenip onu ziyaret etmek 
iıtiyen kulağı delik bir ıazeteci 
arkadatnnız, maaleaef dün vapu· 
ra ıirememittir. Romanya vapuna, 
bugiin Pireye hareket edecek, 
'böylelikle, kadın beyhude aeyahat 
'etmit olac:ıktır. Aldıimus habere 
göre, Madam Kuyumcuoilu bura. 
<la çıkan ıazeteleri tedarik edip 
tercüme ettirecek kimae bulama.. 
dılı ~in. lnaulun eon vuiyeti hale .. 
kında da sereti ıibi maltlmattar 
değildir. 

Şehrimize dünyanın muhtelif 
yerlerinden ı:ızeteciler, ajt.n1Çı· 
lar, ıinemacılar ıelmittir. Bunlar• 
daıı bazıları zaten 8tedenberi ln
ıulun pefindeydiler. 

Nevyorklu Univenal Service Ye 
lntenıational Newı muhal:tiri olan 
tanrnmıt muharrir Jamea L. Kil
gallen de bunlar araımdadır. 
Kendisi, enelce ,Romada mulı., 
birlik ederken, ıonra Atinada lıı
ıul itini takip için emir almıf, o

r•dan da buraya ıelmittir. Ban· 
geri ıötürecek Tapurla her ,Un 
telgraf ve telıiz çeke çeke yoluna 
devam edecektir. Bu zattan inti
batnı sordum, bir vecize ıöylem~ 
•ini istedim. Dedi ki: 

-- Amerikada kendiıine eleJo. 
t..;Jı kralı denen, milyonlar sahibi 
olan, milyonlarca İKİ kullanan in· 
ıul, ferdt kuvvetine ıüvenerek 
~~ka. devletiyle mücadeley~ 
aınıtı. Fakat bir devlet; bir feTde 
ı:ılebe satdıt. dedL 

(Vl·"O) 
!D..•vanu 7 .nd aayıfada) 

Poata•ı 

Ticaret Odası çikolata sanayiimiz 
hakkında bir rapor hazırladı 

Prim verilirse çikolata ihracatı artacaktır bu arada şeker
den alınan inhisar rüsumunun da ihracat esnasında 

iadesi lazımdır 
ihr~ik~lata ~·~timiz .ve çikolata / 335, 930 da 224 liralık olmuttu. J Oda ,bilhuu fU iki mühim ted· 

ta 
caf nclıaıız .ka nda tıcaret odur Çikolata ihracatımız 1931 ıe· biri ileri ıürüyor: 

ra 1 an ı tııat vekaletin ·· · · · ·· · Ç'k 1 · · derilmek .. b. e gon- neıınde bırdenbıre yukıelmıt 1- 1 o ata yapmak ıçm mem· 

tı O
uzdere • ır npor hazırlan· 2465 liralığa çıkmıtlı· Çikolata ih· fekete retirilen maddelerin ihra· 

mıt r. a ıdare h f d . geçf kt eye ın en raç ettiğimiz memleketlerden en cat esnaımda ıadeıi. 
ra 

0

1 de~. ·~:ıra v~k~lete gidecek mühimleri Filiıtin ve Suriyedir. 3 - Şekerden alınan inhiıar 

S 
p r. ad 1 "hır slatıılığe göre, 1927 , Ticaret odaıına göre çikolata· resminin ihracat eınaıında iadesi. 

eneıın e ı raç tf w • • ·k I :ık 
129 

. e ıgımız çı o ata larmıız gerek taam, gerek ambalaj Bu tedbirler alındığı takdirde, 
anc bü b'" .. lılarıktı. 1928 re ibra· noktai na~rından Avrupa mamu· memleketimizden harice çok da
~~ ~ utün azalmıt 29 liralıia )itiyle mukayese edilebilecek bir ha fazla çikolata ihraç edebilece· 

a ar lfllDİfti. İhracat 1929 da nefasettedir. ğiz. 

Bekçi Osmanı öldü 
• 

renın muhakemesi 
b Satın alacalı bir brovnik ta
ancaaını dükkanında muayene e 

derken t:ıbanca tabibi beL-. M 
lat J ~· a-ya 1 Osman ağayı öldürmekten 
ıuçlu ahçı Durmu h . 
d.. .k. tun mu akemeıı 
unı · . ıncı ceza mahkemeıinde ne-

lıcelenrn · k . . 1f ve arar verılmıttir. 
Karardan evvel maznunun • .. 

vukatı müekkilinin katil hadiıe
ıinde hiçbir ıuretle alakadar ol .. 
madıiını, maktulü öldüren kurtu· 
nun namluda bulunup bulunmadı· 
iını tetkik etmek vazifesinin bek
ci Oımqa ait olduju halde O. • 
manın 'Duaı• dikkat etmekıizin ta• 
bancayı Durmu!a verdiğini ve hat 
ta bekçi y:ıralandıfı zaman (Gi • 
dip haber veriniz, Durmuıu tut • 
mumlar) diye ıon bir ifade ver
diiini aöyJiyerek müekkilinin be
raetini iıtemittir. 

Müteakiben bir müddet müza· 
kereye çekilen mahkeme heyeti 
kararı fÖylece tefhim etmittir: 

"Maznun Durmufuıa fiili katil· 
de bir kaıtı olmadıiına ve ancak 
itin dikkatsizliği neticeıinde hu•u· 
le ıeldiiine k~naat hlıd edilmit 
olduiundan bir aene hapsine ve 
ancak ıuçlunun cürmü itlediii eı
nada Y•tı küçük bulunmaıı naza .. 
r~ alınarak bu cezanın altıda biri· 
nan te ·1· 1 . • nz1 ıy e on ay hapıine ve 
Y•rm1 ....__ ı· v • 

k -ı ır:ı aaır para cezaıına 
arar veril-· t' ••alf ır. 

M. Malş gidiyor 
1 Yakında tehrimizden ayrılacak 

0 an maarif vekaleti ıılahat m ·· • 
taviri M. Ma~, Tokatliyanda 0:1. 
verıite erkanına bir veda ısiy.af e • 
ti vermittir. 

Tabiiyetten iskat 
Virantehirli f brahim pata zade 

Ma~mu~ ve kardeti Halil Türkiye 
labnyetınden iıkat edilmitlerdir. 

30 Pomak geldi 
k Dün tehrimize Bulgariıtandan 
B l.J:;&n 30 pomak aileıi relmiıtir. 

u llluh-ıcirler Dandere kuaba • 
ımda aCSrdükleri tazyikten bütün 
etyalannı bırakarak Yunaniıtana 
bçmıılar, oradan da Uzunköprü .. 
ye leçtnitlerdir. 

Çikolata aanayiimiz iptidai =============== 
Beşyüz muallim 

zam görecek 

maddelerinden en büyük kıamrnı 
dahilden almsktadır. Bilfarz çi
kolatanın terkibinde bulunan o/0 

45 niıbetinde ıeker dahilden te· 
min ediliyor. 

Hariçten getirilen maddeler toz 
ıüt ve kakao yağıdır. 

Buraada toz halinde süt yapan 
yeni bir fabrika kurulduğu için çi· 
kolata ıanayiimizde bu maddeyi 
de içeriden tedarik etnıek imkanı 
haııl olacaktır. 

Ticaret oda111 her huıuıtaki ne· 
faıetile Avrupa mamulatından a· 
ıağı kalmıyan çikolatalarmuzın 

daha fazla ihraç edilememesinin 
ıebebini ıöyle görüyor: Bizde 
maliyet fiatı yüksektir. Çikolab· 
nın kilosu 100-90 kuruşa ancak 
malolabiliyor. Bize çikolatada re
ka~et eden memleketler, çikolata· 
nnın kilosunu $0-...80 kuruta ih· 
raç ediyorlar. 

Öğrendiğimize göre1 ticaret o
daaı, h:ızırladığı raporunda ibra• 
catı arttırmak yollarını da gösteri· 
yor. 
ı ı ı arı•111111m111111ıt1111"""11ınarnıınn1111H-.ruwwwwa•11111 

fitii!eLl.ITlj 
Silip aUpUrUrken 

Meymenet hanı kapıcııı Ah· 
met, dün oralarını ıilip ıüpürmek· 
te olan Aynalıçe§meli Tanaıın 
bir paltoıunu çaldığı için yakalan· 
mııtır. 

Ansızın atef 
Beyoğlunda, Bursa ıokaimda 

berberlik yapan Y orginin dün 
dükkanındaki hava.gazi birdenbi .. 
re alet almıtsa da etraftan yetiti· 
Jerek ıöndürülmüttür. 
Afyon yuttu 
Fatma iıminde bir kadın dün 

Tophanede, Boğazkeıende her ne
redenıe eline geçirdiği bir miktar 
afyonu içmit ve biraz sonra civu 
kahvelerinden birine gidip çay j. 

çerken bayılmıftır. Gelen polisler 
kendisini hastaneye kaldırmıtlar • 
dır. 

Sandal çaldı 
Ha.mdi iıminde biri Ayakapu 

iıkelesinden Haklaya ait sandalı 
çalıp k:ıçarken diğer kayıkçılar 
tarafından yakalanarak polise teı 
Jim edilmittir. 

Maarif vekaleti 934 ıeneai ey· 
h'.ilünde zam ıönneıi icap eden 
ilkmektep hocalarının liıtesinin 

hazırlanmaıını manif vekaleti· 
ne bildirmittir. Zam görecek ho • 
calarrn adedi beı yüz kadradır. 

Şefik bey 
Yalova kasaaı kaymakamı Şe· 

fik bey, kuaıı dahilindeki mek
tep inqatuıdan dolayı maarif ve
kaletince yol ve telefon intaatın • 
dan dolayı da dahtliye veklletin· 
ce takdimame ile taltif edilaıittir. 

Tehdit etmiı 
Sabık inhiıar memurlanndan 

Mehmet Edip efendi inhisarlar u· 
mum müdürü Hüsnü beyi ölümle 
tehdit etmif, hakkındaki evrak 
adliyeye verilmitlir. 

Beledi yeler bankası 
Belediyeler bankası veznedarlı

ğmrn bundan ıonra it bankası ta• 

rafmd:ın yapılacaiı alakadarlara 
bildirilmittir. 

Maslak faciası 
Maslakta üç kitinin ölümü ve 

bir kit inin yaralanaıa11 ile netice• 
lenen otomobil f aciuı tahkikatı .. 
nın istintak hakimliği cepheıi ik· 
mal edilmiftir. Evru busiin müd 
deiumumflije verilecektir. 

Yağ fiyatlan 
Son ıünlerde ıade yağ fiatlan 

yükselmiıtir. Bugünlerde fazla 
miktarda taze yai bekleniyor. Bu 
takdirde fiatlar ıene dütecektir. 

Üsküdarda rontken 
Darülacezedeki rontken Oıkü· 

darda Zeynep Klmil haıtahane
ıine nakledilmiftir. Makine hu· 
ıuıi surette hazırlanan yere yer• 
lettirilmittir. Yakın bir zamanda 
faaliyete geçecektir. Bu ıuretle 
Oıküdarlıların rontıen ihtiyaçlan 
da temin edilmiı olacakbr. 

Galata köprüsü 
Gabta köprüaünün sabahlan 

eeç açılıp kapandıiı daima ıiki.ye
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Makineden·adamlar 
çoğalırsa 

Son zamanlarda Amerikadan a• 
iman haberlere ıöre Amerikada 
devlet adamları Ruzvelt pli.nı~ın 
tatbik ve münakataıile, adliye er • 
kanı Türkiyede bulunan müfJiı 
banker lnsul'ün iadesi meıeleıile 

uiratırlarken Amerika ilimleri de 
yeni bir ıun'i inaan pli.nınm tatbik 
ve münakatasile mef gul oluyorlar· 
mıt. Eğer plan tahakkuk ederse bu 
ıun'i adam harikulade olacak ve 
bir inıanm yapabileceği her iti ya
pabilecekmif. 

Eğer ilimlerin bu sun'i inıan 

yapma yolundaki çalıımaları ayni 
hararetle devam eder ve müıbet 
neticeler alınırsa yakında dünya· 
nrn vaziyeti büsbütün değitecek de 
mektir. Artık yollarda bpkı bizim 
gibi yürüyen ve yekdiğerine teta· 
düf ettikleri zaman demir katket• 
lerini --f&pkalarmı demeğe bir tür 
lü dilim varmıyor-Çıkaran ma• 
kineden inaanlara ıık ıık rut gele· 
ceğiz. 

Bu makineden insanlarla etten 
inıanlar arasında iktisadi aahalar· 
da büyük çarpıtmaların olacağı 
muhakkaktır. Bunun neticelerini 
muktesitler düıünıün. Bence aııl 
merak edilecek nokta makineden 
inaanlarla etten inaanlar arasında 
atk sahuında yapılacak olan mü· 
cadledir. Meseli Leyli Hanımla 
Şehla Hannn konufuyorlar. 

- Haberin var mı Şehla? Beıı 
nitanlanıyonım. 

-Kiminle? 
- Trik - Trak beyle. 
-Çinli mi? 

-Yok canım makine .• 
-Çok iyi .. Ne it yapıyor? 
- Makine mühendiıi. 
- Hani bqka etten pir bir sev 

gilin vardı. O ne oldu? 

-Ne olacak? Ayrıldım. Bilinin 
!ki onun gözleri ıiyahtı. HalbUki 
benim yeni fapkamm renıi mavi. 

Siyahla mavi Halit Ziya Beyin 
romanına rağmen birbirine uyma· 
driı için kendime mavi gözlü baı· 
ka bir ıevıili aramaja mecbur ol· 
dum.Bu ftnada önüme Trik-Trak 
çıktı. M84Unafih onun da ıö:ıleri 
yeıildi. Fakat onlan çlkanp yerine 
mal'ileri takmak çok kolaymıf. 

Bu tekildeki rekabetler etten 
inıanların çok aleyhinde olacağı 
muhakkak. Yalnız bu takdirde ba· 
zı karr§ıkhklann da YUkuu melhuz. 
Meıeli lokantada yemek yiyorau• 
nuz. Yammzdaki drvarm aıkaıın• 

dan kulafmıza bir takım çatal hı • 
çak 1eıleri geliyor. Acaba bu duy. 
duklarınız hakikaten çatal brçaJC 
sesleri mi, yoksa makineden iki 
çiftin ıeviımeleri midir? Yahut a • 
partmanınızda otururken üıt dai· 
renizde tencere yuvarlanmaıı gibi 
bir aes duyuyorıunuz. Acaba kedi 
tencereyi mi devirdi diye diiıüniir· 
ken merdivenlerden paldır küldür 
bir 9eyin yuvarlandıiını iıitiyor1u· 
nuz. Bir de kapıdan bakıyoraunuz 
ki erkek makine bey, cıvataları ıö· 
külmüf bir halde •taiı yuvarlanı· 
yor. Ve makine hanım arkaarndan 
fılli. tencCTe yuvarlanır gibi aeıler 
çıkararak ibafmyor. 

Ne dersiniz? Acaba bugünleri 
görebilecek miyiz? 

Murat Sellml 

Amerikalı mütehassıs 
iyice d6vUttUler ti mucip oluyordu. Liman idareıi ı==============::n 

M. Marks geliyor 
.Aaıerikab terbiye müteha11111 

Miı ParkeT l:rmir Te haY:ıliıindeki 
tetkiklerini bitirerek ıehrimize 
dönmüıtür, 

Valde hanında oturanlardan 
kahveci Ali ile paltocu Hüıeyin a
ruınd,. bir alacak yüzünden kav• 
ıa çıkmıt ve neticede biribirini a· 
tırca yaralamıtlar ve her ikisi de 

ı hutaneye kaldınlmıtlardll'. 

köprüdeki memurlarını değiıtir .. 
aıif, yeni yaz ıaati tatbik etmif, 
köprünün kat'f ıurette muayyen 
saatinde kapanmuını temin et• 
mietir. 

Konıervatuvar mütehauıaı M. 
Markı yakmda tehrimize gelerelC 
konıervatuvann imtihanlarında 
haıır bulunaQktır. 
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Fıkra müsabakası r Pratik Hayat Bilfisi Ea iJi, - siizel fJkralan ... ıön-
........... J'Ullsn; .............. . 

a~·· kıeımllrın hulle•ı bir tacirdir. Şimdi onun clostluju 
lecelıtir. Y.Jaa .. fJkralarm ma oJ .. 
!DUDllll, MÇID8 ohmaı Ye olmmkJı 
7azılma11 limclır. 

Haptta 8111atq olacataaas ..... ... ...... 
kol•yca .......... 

lyi bir ıec:e ıeçirmek. 80nra ölmek bana hayatımın hatl .. aaacletidir. 
196 - Her ikimizde 

-17-
iatiyor•um. Bu kararla 1atikW cadde- • • • Nakil .. tena.e ..... ....,_._ 
linde ceziyordum. Biltün paramı o ce
ce ı:arfmda yiyecektim. 

Bir etlence evindeyiz ..• 

Tabancamı çıkardım. Birdenhi· 

Ben ıene hankadaJDD. Şimdi 
doıyalarla ulrapmyorum ama bu· 
radaki itlerin hepıi de qaiı yaka
n birbirinden fukaa.. Otomatik 

re hepıi de ıerilecliler. Kendilerin· Te tahız .. 
de delillerdi. Fakat can koıkuau Fakat zaten, hayatın kendiıi de 
onları ayıltmıı ıibiydi. otomatik delil midir 7 •• Biz bile 

- "lıte, dedim, artık ölece- kurulmut bir makine pbiyiz. Acık· 
tim .. Hayatta yalnu bir ıece ,.... mak, J'elllek. ,_. ac*nMk ıene 
cbm. Fakat tam yqadım. Oteai yız yemek. .. Sa•mak, içmek; ıene m· 
ıelir .. Yüz yıl IÜl'Üllerek bir aaat •mak Te ıene içmek ... 

Framız krallanndan Lui ordu
ıunu teftiı ederken her aıkerine 
ayrı ayn ıu ıualleri aorarmıt: 
"- Kaç yqmdum?,, ICaç ıe

nedenberi askerlik ediyorsun?,, 
Hizmetinden memnun musun? 
Sual eorulan asker de birinci 

ıwe yqmı eöyliyerek, ikinci tu• 

ale kaç ıenedenberi askerlik etti • 
iini llyliyerek ceTap Terir iiçün· 
cü ıuale de: 

"- Her ikimiz de tnketlim !,, 
cevabmı Yererek mukabele eder • 

hile yapmadan ölenlerin l&Jlll bi· Kendini hilen bir inaan y~ 
!inemez •• iman bir kıra çıkar ye ö- ne olacaimı pek ko~ keatirebi
nüne ıelen en süzel yerde oturur, lir ... Halbuki otOmatik olinuay· 
orada kalır .. Ben de itte bu pce dik ne yaman hir teY olacaktı bu?. miı. 
de kalıyorum. Bu ıeceden daha Acaba yarın acaba yanndan son· Framız olan hkat framızca bli· 
ileriye ıitmiyeceiim. Bir aeı 'bana raı.. ne . olacaiız, nereye ıidece- miyen Te y~ni uker olan birine 
diyor ki: iiz? .. erteai sün teftit aünü olduju için 

- "Daha pzelleri Tar .• Daha Karanlıkta, meçhul bir yolda bu ÜÇ malD:ı cnabını öiretirler. 
7'irüyelim!,, ,itmekteme; aydınlıkta dar bir Yani birinci ıuale 22, ikinci auale 

F 
halkanm içinde dol••m-'- daha 1, '~iincü male de: "Her !l-!-;., 

abt Hayır .• Gitmi;ecetim •• it ...,. a& ~ llUlll-

te bir..,., .. baklava yedim Te ta• kolaydır. ele teTketlim!" clemeaini belletir. 
dmı ahlua. T epailer ıizin olaan.. • • • ler. Ertesi ıün kral ııra ile uker-
Y eclikçe tadı uabr bu zddumm!.,, Şimdi karım var .. Kendini deli lere ıualleri aonıuya baflar. Sıra 

Kutımc:lakilem hepei timdi ayıl ıibi eevcliren bir ~ var.. acemi ukere ıelince kral bir yan
mıılardı. Hepeinin de ıöslerimle Y orsua •p•lanmı, erimin bava· lıtlık eeeri olarak ikinci ıualden 
ya bir brku, ya bir ıüphe veyahut aında, lririlentrire parlak ve lelceaiz hatlar Te "Ne Takitten'beri asker 
nehileyim,dahaMtk•ıariphiıler bir sşbahtan farkıız buluyorum. ıin?,, der. Asker bunu birinci ıu• 
olnuiuyordu. Bir zaman, 'bir IMm'Uteniye tu· al zannederek "22!,, der. Kral bue 

Miru yedi arkadapa yerinde tulmuftu. O huta kendini öldür· nun 22 senelik uker olamıyacair
dotnıldu- Arka tarafıma cliifen dü. ıu görerek taaccüple: "Sen kaç ya 
lrapıya doinı Jiiriidü. Ben onun kıhima ıirerek yeni .. tındum, der. Aaker de bunu ikin-

d d:ı- J 1..-.L- • 1 -----..1 k "B" . f d - "Nereye?,, en uaayaya ıe en ~ bir in~ cı ıus ~ere : ır .,, er. 
Dedim.. mm timdi.... Bu aefer kral bütün hütün tatıra· 
- "Bir teJ yak, dedi, f&yle ke- Yazanı Kadir C.n rak: "Ya aen deli olmutsun, yahut 

aara çekileyim de, elin titreyip kur -~p~--!"'-~---...;.....;._ ben!,, deyince uker üçüncü ıua· 
f1ID hana ıelmeain ! ••• Tat.ancadan ragda komüni.tler lin aorulduiunu zannederek: 

Hakemlerin seçilmeli - EVYell i
ki taraf bir veya bir çok bakem seçe-
11İlirler. Fraua a.ma hakemlerden 
biç bir huıuıi tart talep etmez. An
cak, rüıtüne YIU'lllalllll olanlar, deliler, 
habb ..-Nyeden sakit olanlar ba-
1-nJik edemez. 

Karar Yerilinciye kadar belqmler 

ancak müracaat edenleria ittifakı ara 
ile deiittirilebilirler. Hakemler YUi
felerini arbitraj muamelatına beflama
dan brnkaWlirler, sonra bırakamaz. 
1ar. 

Upaci Wmn - Eier iki hakem 
anamda ihtilif olana yani iki tarafta 
ekaeri1et temin edemue hakemler bir 
üçüncü bak9111 tayin edebilirler. Yahut 
it hukuk 'h•Jcimine intikal eder ve iti· 
lif ve halle aaWıiyettardır. 

Arı 
ARI - An solanauna kartı tedni: 

H• ..,-elen enel taz)'ik etmeksizin 
.. ciltten -- yakandan ifneyi kes-
meli, Wylece ..-. pdtleei çdıanl-

mıı olur. Sonra iine1i Çlkarmab. 
Sokulan yeri kafQNı1Nh. Sokulaa 
~ t9ala, sirkeli y~ alkollü .. ~ 
but bir kaç damla amonyak, yahut ta 
qaiıdaki mahl61 ile ...... , ~ koy· 
malı: Emonyak 15 snm, kollodyum 5 
pam, ea aalıiblik elli aantisnm- Çok 
an ...... husule selecek tahrite kar
ii bir aaat dnam eden sıcak ban10 
yapmab. 

korkanın pek! •. ,, Prat, (Haı111İ) - Ç.U.lonkya or- .. Her ikimiz ele teTketlim!,, ceTa· 
- "Senin ne tabul oı..ı-x...- ~--da ~ gnwwlaa'-i lcanetU hını verir. s • • • llZ u,......,u Wr ...._,t ............... ~ oldan sağa: Erkek arı, eşek ansı, 

1..ıınm zalelll .. :' • " ı..w,. -.,;, ,.;,..; pcılia Do lıiı- Hekiınoğlu Alipaşada E. Ak yaban ana, ;ıç; an. 

SH•t11n ~Jetini kaldırdım fi· lilcte, derin tehkihtta hala-- •-&... ı"cli. ..claroğlu YulaınW mhd• ........ ..._ -UI ........ - •• H•••• .. --••HH••·--· lan teli namluya ıürdiim. Makanizma Erde edilen yeaikaJara sön ba ı.ar.Rt Yunan ayınında an nm ve eıek anlannın birbirin.1-
nm aeai bclmları titretti. Erkekler ç.a.lonk)'a _...__ maaeYiyabm kolayca tefriki için tekilleri söateril-

de onlardan apiı lrahmJorlardı. "'"":""' .. ....w .ı..ı.oı.. --... Atina, 4 (H..,...ı) -Ayarı mec- miftir. a...ı... doolildori ........, ıak· 
Hepsinin ılzl • • · ind "I"" •· ,_.. msk19 ... 1mtuf Wi. · liıi Miayö Makaimosun Terdiii iza mau tehlikeli delildir. Halbuki etek 

ennm iÇ e o umun Siyui polis ... süalerde. bitin r~ uı1anmn solımu• çok tehlikelidir. 
branbk ve dane dine derinleten koelcmıkyaya pmil olaa .. tefkilit ..:;: hat üzerine 8albn paktını ittifak· Anlarm besisi: Anlar ballı nebatla· 
1IÇUl1llDllnnı a&iJordam. 1mulaki tetJCibbm llitirenk resmi llir teh- la Te alkıtlar araıınc:le kabul etmit· nn yetittiii her mmtalaıcla bellenem-

lçı.lnd.a birh lii MfNlmİftİr. 8a teWile sin: Ko- tir. lir. Bqbca balh nebatlar: Uhna, kol-
"Delirdi ! mbist w cuulak letldlltmm bathcıa za, plsam, akasya, fonda çiçe;i, Iİ· 

Dı,. w..ı.:iL ---. ,...... '*"" .... ICAımloöat Prens Bibesko .._. ,.;ıa ..-ı.r.ı.... 
"Ha cled" -'-'I ........ n ....... 8a tetlDJ&ta Wr Anların adetleri: Anlar küme ıı... 

- yır, un, wa andı .. ,, çoic•mtri:rat mielt•tleri --Lu - • Beymlmilel hata federuyonu reisi liacle yqarlar. Her kümede lııir lcnJi. 
.. _ :ı-.--!-_._ ., _. maes ___,__,_ ,..,.11nm UW'iiiiUW yarıya kadar .... t Ye awkat daireleri dalül bulunmak· Prent Bu-ko iN tabah keneli tayyare- çe, - anlar yeya sahte itÇiler, itçi 

dolu olarak daran ralEı Iİfelinİ tol tat':r. ıile Bikretten haNllet ederek öfleya anlar vardır. Kraliçe yalnız yumurt-
elime aldım. Atama dayadım ve Ba -......etle pntMi Ye awkat dofru Yqllk8ye ıebniftir· Prensin ya· lanwkl• mükelleftir. Yumurtlamuı 
- damlw lradar içtim. ııilıi :ra..ı. ....,........ G lılıi ...ıııı ...... 8-a Aw*'ib _, .. 1ıi11ıi A.,...pa öldiali Do 111ktton eyllile ı... 

T. ha d •- • •• 1 • edilmi1t 200 analatelif ...... taharriyat lliabatı ........... ~- dardır. am ~ .•:"'"etli lrir e il• ,...,....._ Wr ~ nriildm ...- elde e- Prms, YetiJHTde Tayyare c.niyeti Yumurta miktan me•ıimle ve krali-
lllu tutan ~ileP.ı yakaladı. cliJmittlr. ..w.ı " ...._ Wr tok ..at lmlıfmdaa çeain J'&lı nya cimine söre deiifir. 

Kalakllnmcla, bir yıldırmm T~ta Wiyük ...... ı..w,.. dei· ............. p..., 1........_ 1Nr Siyah arı bal menimiade pade üç lain 

diipDMme bemiyen ...ter var· nü Yniyot •lmiflir. Mit-• 4 tala· Dl stba lraWlkbm .... Eslötehir - )'UllUlrla )'UIDUltlar. 
.... ..... clöadü, _..... ... ldbt - ......... ,. 1 ' ...... ııc..,. - ,..... - .- - ııi- Knlip ........ adi ................. ..-ft........ IO ..._'.,._._, colıla'. ..... ft - - ,.ı.ı.m Billırete .ıö- ha hi7ilı " ......... Jıi9mitıde hir h;;.. • ..._ ............ E • A nec:ektir rede bazırlanmı, hu1111İ • yiyecekt. 
JU'I çıplak Ye korkak hakıfh D• mJr ptulJah De istiyor • büJiitilmüt bir iffl an ıürfesinden clo-
dmJ...la, aarbot •ekler t»ir bur- Beyrtıtta çıkan "Sa'Ytul Ahıar,, ~==-============-•! Pr• Kraliçe clotdafanan on altınca 
,.,. tutalan kltıt ~an ıibi ıazet•i ,...,....: Gidilebilecek ıünü tam bir böcek halini ... seı 
~ d&acliiler, dindüler ve da Şarki Ercim Emiri Abdullah, ıGa sonra ilkah için dıtan çıkar. 
lt..l_.-

1 

1 • eğlen 1 e 0 YÜİtten itibaren koYaDID ihtİJa• 
ana ıore iKİ an •• erkek an yumur-... auar.. ntiltıereatdbııaetmin mUYaffa• ce yer en " • 

H• f87.branh, hayat ubna btl1le ıeı.c.k huiranda Londra· SiNEMALAR : taıı Jlllllllrtlar. Bir kraliçe an takri· 
lladi. ya aitmefe karar Term~. Mu- IPEKı Mtınlr Nurettin tonaeri ben üç aene J'&tU'· 

• • • mailey orada Fililtin me1eleai için SARAY ı Sefiller son Jrmm. Diti 1u11Hırtunu &ralanaclan yani 

Klıllmlar ve atetler içinde ne b· çalqacaldlr. B•• isin Filiatin MELEK: Bir ı&nWde Ud sevda .-kek anların hulanmadıiı ._. wwaim de ".a.i,.a lapa,, ölür. O.wıkit küme 
4lw blchimı hatırlmmy0111111. 'Yatanl be7etleriıl•• hir vekllet· ELHAMRA: Leblebici HorbQr a~a • yetim ........................ i 1rörü-

Yabm, kendime ıelcliiim .._ name almak niyetinde balUDUJor. TURKı Mumyalar mUı:eıi lür. H_ Wr.,. ...ı.,iciden bir kra-
doktor- .... içkiden sehirlendili • Emir Abdallam takip ettiii ASRI: Bq kocalı kadın b~ liçe tedarik yalaat :ramart1ama meni-
- llyledi. pye, Fliatini tUkf Erdene ilhak SUMER: Dalların kızı mi ise kuluçka yamarta temin etmeli-

Me,lnar ıecenin hatıruı alır a· edip kendiıi orada kral olmaktır. ŞIK: Niçin öldilrdilm clir. O nkit bir J11111urtada ...,. iHi 
iır kalbime çöküyor: Mumail.,11, Filiatbilitenlen ve- ŞARK: Hayatı ld bir an a6rfesinden hir kralite doiar. . Ona İKİ anlar sureti huıaJİvede L-1-

- "Ya 11-Jclim!,, klletaame almak için vaki .olan ALKAZAR: Kmk kanatlar- , lerler. 
1 

-

Dirmdw. Zira dlfUda bol ve teteh'btiaü, Filistinlilerin hu ilhak ALEMDAR: YUrUyüı rkelder ~ sahte itçiler, az mik-
parlak i»ir 16-1 Yardı. lleyfiyetini kabul edeceklerini tant. dolar, -.. '-tına 200 na 300 
~btlwcmlclatıJOr.de- icap eden makiamlara uilatmsk YILDIZ: Adalar çiçeği kadar. ı....ı.r.-1aicrelerinde ...._ LLI: GUlen Pariı, Vatandaı .ılliı '-- !-' y· · 

aiade qıldar titretifor, iDM•lv ha için kendisinin orada, Fililtinlil• ba•m-" ......... ..... 4lört ..._. tekmil .. _._~ .. ...a. • s-- elerler. Vazifeleri Ja1aa ilbhbr. Ba 
ı-~- 1'tD ••ma eh llj'lemek aelihiye- HiLAL: Deninltı cehennemi ite de içlerinden ,.ım. Wri çaimhr. 

- "Hayat ıa.el, dedim. ya)nD tini haiZ oldaianu İlpat edecek KEMAL BEY: Iki y\lı:Ul adam Çiialdi kraliçe bir defada nriitenli -· .w-:.... -:1.: lralN1 ---L eliDde \ir w~ 01---1.ıır. Emı"r m-..r.1--_L_ • 
0 

!11--L ...11:1-:.. ı-
-w •"'• --. ......- ,....._ u HALE: (Uıldldar) Kinı konc. _.,._..... ~ ı..-u ~ olar. 

.. ,. ıWlmek ilmini Qrenme- AWallahm ha m•ele ~ yeni• FERAHı Hayatı lal Aimtıoe "'9 E,.h1Jde ifÇiler akelr _... 
!,, den bnndtlı taraftarların birili TANı (Şipide) Kınk kanatlar lan kOYaMa konrlar. Kıt içinde er-

Mlnııı 1"i .....,_ ıimcli iJi ::J:-"..::::. \le lrar.cleti Sa· ı• maıııwww ıwwwaconııınıMıı..... :::!:. ";;;.~ :.::.U.~çi :;; 
takanı dit.i ...._~ YamartlıJamu· 

Yaz anı • a_,.... 
lar. Küçük biicnlfte ........... yp 
mi bir sünde tek.nnriil ederler. H~ 
yatlan yazın ilç a11 seçmez. 8uı ko
nnlarda )'ÜS hine kadar İffİ an ...._. 
nar. Vazifeleri iptidallDCla ,...,.._, 
büyütmektir. KnıUçe,e nfa1rat ..._ 
veoaubetl..._ ................. 
koYam tamir edeı•. Büyü~ p. 
çeklerden bal toplaımya ............ 811 
hah aJak(armdald ~ fup1u1a p. 
naldan doldararlm-, W Ps-lia 
Pollon - GaNn taJ*n•ıılir ....... 
a.tka -... ....... Mtilderi " çat• 
laldan tamir ettildm • . • ...... ft7& proıo 
pqliu toplarlar. 

KoYan nereye :rerlettirilmelidir _ 
Bir kovan yerleıtirmelc için Wr bahçe
nin havaıı temiz n ıölceli ,..ı hazır
lanır. KoYaD Wr ymÜf ..... inin, 

bir pukm minuİp :r.-inde ft7& - -
ru .... halinde olabilir. a ......... riia· 
-... ................. süaet .. ...... 
me&dir. Çünkü.-., paa W" bal 
mumunu eritellıilir. Ratuhetli :rerler
den de çekinmelidir. Aiti, ..... , -
cinn pbi. 

"-w=hr lıirlıııiriıacl upri Wr ı... 
çulc metre il 1 .,.,. kı lrchr. v. 
ııralarm aralanndaki ~ dirt het met• 
reyi bulmalıdır. Her koYam 1İnDİ ila 
otuz santimetre irtifaında Wr lraide Ü• 
zerine oturtmalıdır. Yalmt Mitin ko
vanlar zeninden otuz ........ n. 
fada taila -. ..... iiwine ~ 
clirekleır .-.. tlbilir. 

KoYU - Süit nflı koYU ,.ine 
mitellairik raflı kovanı t..aJa etmeli
dir. Ba neYİ kovanda anlar hw" ır.l.-i•ıi1 
lisamu haliacle tahrik ettlılllilecels nl 
la riizerim ~. .......... nıf--
b dedijimiz çerçiYeli ......... ,. La-
Yan• ıistemi mac:ihince aflci "7ll O.
danı ıiıtemi mucibince maDdirlw. Bir 
kovan tanzim ederken bütün lrOftllları 
aynı ıiıtemde ve aynı ce.....U. ...._. 

...._ .. 98tlıu ıt-fi•ıı.. lir • 
J: .. ,ı,. a,.6%ıtlı'11c:bU~ 1..... B; .. -·~r:~W 

de bulunacak oluna az munfla Waat 
kovanlarl yapmak mümkiiadür. 

Kovan İnf&llDda koftlllft ual .... 
nini yapmak için tercihan üç aaatimet
re bhnbimda habllar lnallamhr. ç.. 
çiYeleria arlcuma claniltlen ft ...... 
lara mesnetlik ••ı•ilecek Wr ._ ir
SÜ 7apıbr. B.ea.._ ~yqi '-" 
Jaen Örter, yalnız serçİYeain alt .... 
'?9dan ar1lann geçehi11M1i için llir .... 
Wl*tre llÇlldık ............. 

Uiuha iakln etmelc-T-..t,..... 
Jınca lmo.an aahilli oJan .. Hl ..... W. 
uiul tedariki mümkündür. Meımel 
dolmamq .Pi tercih edilir. Knlip
nin çok 1'111DurtlaJICI Ye incilerin Mi• 
lam ve hutaLkuz obnuma dikkat et• 
melidir. Ufal derman saçan .Jeliyle 
lroftnlllclan Wr n 'S,e Hpıtine ... 
nlır. Yeni ya~ ...... .n. fakat aotuk...,... bir ............ .. 
peti tafırken öte1e beri1e ÇU'plnlamll• 

na dikkat etmelidir. Sepet aiaJaa q. 
ıal edeceti konn üzerine a.-. Koo 
ftll yabn taraftan apk .... " ~ 
pwleft .......... ilf iltil8 ..._..... 
.m. T ...... ıepe'iaia 1awı•.w ... 
~ çekilir. Sonra .... ahi ...e 
bır darbe ile çerçi...a.ria ,.....,.._ 
düt ürülür. Uial ....... a..,. ~ 
leıir o Yakit kod8m beri ......... 

Eler lcow- Pl°P•tkıkiıı 
- ıün.ler ~ f ............ .... 

maWua ...... Bö:rlece ...... 
liçeei ka~ da dii• ....... 
duik ..W.Wlir. Ei• q.ı ~ 
bir kona alımy-.. ...... 
._.._. naldolanar. 

e. t.ıcdirde felsl•e;I •dıni 
ile kapatma).. ........ .... _ ...... 

clikbt etcliı.Jillir. q., ..W. Ha.
bir ko•an aatıa 111mı7ona .._.,.... 
kendirle ..rm.11 n hava -
kat etsneDAo. N~ -
cede .uwa.t imr. Ml ..... tı• 
..... - saten;.. 1111•• b illa ...... .., .............. .. 
... oldap ....... • ._____ . ~-·-! ........,.._ ._... 
na-. baim ipleri sıWlir, lıal 
ha Jcadar lıOYUID .. • • ~ • .... g _g ___. • 

teai sini ... hın .... 
damsala llcmal...._ IW'a ._ 
nbr. Anlar adi.__._ _..._1111 
kov- ..... lriiyülı W tople 
NminMn w.. as.-_...._. ....... 
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Haftanın • 
yenı filmleri 

lıtanbul sinemaları mevsim so· ' 
nu ıayılabilecek olan bu h:ıftalar- ı 
da seneni~ en i~i filmlerini göster .. I 
mek adetındedırler. Bu sene de 
aşağı yukarı böyle olmuştur. 
"Harp, ,filmi daha pek yakınlarda 
gösterildi. 'iSefiller,, filnıinin de 
göıterilmeıi devam ediyor. 

Melek sine.masının hu haftaki 
programını me§hur rejisör Ernst 
Lubitsch'in "Bir gönülde iki sev
da,, :ıdıyle memleketimizde göste
rilen filmi teşkil ediyor. 

Myriam Hopkins ile F redric 
March ve Gary Cooper tarafından 
temsil edilen bu film alaka ile gö
rülebilecek bir eserdir. 

Elhamra sineması "Leblebici 
Horhor,, filmini göstermektedir. 
İpek sineması da Lilyan Harveyin 
"Sarışın kukla,, filmini gösteriyor. 

Sümer sinemasındJ. da "Dağla -
rın kızı,, filmi var. Bu filmin mev
zuu şudur: 

"Etkiya reiıi Baltazar, en ziya• 
de emniyet ettiği ada.miyle bir ba
lo verildiği eanada valinin ıatosu
na gider. Birdenbire içeri girerek 
davetlilerin para ve mücevherleri 
ni alırhr. Bu soygunculuktan yal
nız valinin güzel kızı kurtulmuş
tur. 

Ceıur haydut korkudan titre
§en davetJilerin hayreti önünde 
valinin kızını dansa davet eder. 
O esnada askerler yetişir ve Bal
tazar arabanın üstüne :ıtlamak su· 

JeanHarlaw ve Clark Gable ''Saygon güzeli,, filminde .. 
sevdiği adama ihanet ettiğinden 1 görünmek, biJıhasa ~arson'a k~n
dolayı nadim olmuştur. Bu neda- dini beğendirmek ıstemektedır. 
mete başlıca sebep de valinin kı- Bununla beraber Karson onun bü· 
zmın Baltazarla yalnız kur etmiş tün işvelerine lakayt kalmakta ve 
olduğunu kendisine itiraf etmesi- Barbarayı elde etmeğe çalışmak
dir. Sahte valinin kar:ır verebil.. tadır. BJ.rbara da artık somurt· 
mesi için 1 O dakika zaman kalmış kanhğıru bırakmıya batlıyan ya
tır. Nihayet Baltazar kaçnııya mu 
vaffak olur ve kendisi dahi Dağ 
kızı ile birlikte da~hra çekilir.,, 

retiyle ancak kaçmağa vakit bu- Ylkında Jean Harlov'un 

lur. Mülazimi Pepo ile karargahı- yeni bir filmini göreceğiz: "Say
nrdöndüğü vakti dostu olan (Dağ gon güzeli .. ,, Sarışın yıldızın 
kızı) Terezanın hükumet kuvvet- Clark Gable ile birlikte oynadığı 
leri bı.r:ıfından tutulduğunu haber bu filmin mevzuu şudur: 
alır. "Kauçuk ziraatiyle meşgul bir 

Saggon güzeli 

.Baltazar valiye bir pusu tertip ı şirketin ~«:clisi idare azası ol~n 
ederek arahasiyle geçerken onu genç Denıs Karson, memleketın 
yakalıyarak karargahına getirir. çok kimseleri canhrından bıktı -
O zaman kendini vali ve Pepoyu j ran, kör edici tozu, yakıcı sıcağı, 
d:ı yaveri diyerek tanJttırarak şa· sıtma ve yalnızlık dehşetini mağ· 
toya gider. Ve davetliler tarafın • lup etmişti. 
dan hararetle karşılanarak ziyaf e- Haşin ve herkese karşı çekin· 
te ı·iyaıet eder. Pepo gidip gizlice gen davranırdı. 

T erer:ayı görür ve Baltazar vali Kadınlar, bu koşinşin cehenne
zannolunduğund:m yakında kutru 1 mine kabul edilmemekle beraber, 
Iacağını müjdeler. Bir defa hep oraya Kanonla teşriki meni için 
birlikte dağa çıktıktan sonra kaç- gitmiş genç bir mühendis, Garri 
mak kolaydır. Memnun olan Te- Yils, genç ve cazibedar karısı Bar 
reza bunu kabul eder. harayı da birlikte götürmüştür. 

Baltazar valinin kızına aşık ol- Garri hasta olur ve ateşler içinde 
muştur. Bunu duy:ın Tereza kıs- ıniite-.ad· ki 

... ~ ıyen sayı ar. kançlğm teairile Baltaza~ın eşkiya O 3ralık sarhoş bir kontrolör 
reisi olduğunu haber verır. Hakiki olan Gidon' · d S dan 

un evm e aygon 
vali dahi kaçmıya muvaffak ola- Koşin~ine ınuntazam seyahatler 
rak gelip Terezanın iddiasını te- yapan Vantin isminde başka bir 
yit eder. kadın keşfolunur. 

Elizabeth Ailen 

kışıklı korsana sokulmak için e· 

!inden geleni yapmaktadır. 
Vantin, Karsonla Barbaranın 

bu oyunlarının farkına varmış, on
ları kıskanmakta ve Kanonun na
zarı dikkatini celbe uğraşm:ıkta· 
dır. Gidip Barbarayı bulur ve o
nun Karsonla aralarım bozmağa 
çalışır. O esnada, Garri Vils iyile
şir. Onun genç k:ırısiyle yal~rz. 
kalmak maksadile Karson, Vılsı 
uzak bir yere gönderir. Fakat, 
Barbara ile Karson aşkın bütün 
zevklerini tatmamaktadırhr. Bar
bara bu yakıcı iklime tahammüle-

k .. d hiç demez. Onların hare etını e 
gözden kaçır.mıyan Vantin bunu 
Karsona bildirir. 

Vils Koşinşine döndüğü vakit 
kJ.rısı ile Karson arasındaki aşk 
macerasını anlamak üzeredir. Kar 
son, Vils'in karısile münasebet~ni 
••W d•w• takdirde bunların aıle ogren ıgı . 

Joan Grawford "Dans rOyası,, filminin bir sahnesinde.. hayatının kırılacağını takdir ettı-

Grafoloji mütehassısımız, M. Ş. im 
kariimizin bir sualine: "ben ilim a 
mıyım muneccim değilim!,, diyo 

1 _ Cağaloğlu H. Saim: Sakin ve 
ütevazi tiplerden. Alayişten hoşlan

:az. Iktısadı sevmez. Muhitine hür
meti vardır. 

2 _Mim: Asabi tiplerden. Açık 

gözdür. Uzağı görür. Nefsine iti~a
dı vardır. lşlerinde intizam ve dogru-
luğu sever. . . . 

3 _ l26 M. Necat: Yaşı ılerıledık-
çe zeka ve hafızası inkişaf edecek. Bir 
müesseseye baş olacak enerjisi vardrr. 
Sözüne ve işlerine itimat edilir. . 

4 - M. Ulviye: Hadiseleri ekserı
ya başkalarının gözile görür. Yapt~~
ları işlerde tereddüt eder. Nefsine ıtı
madı ve cesareti yoktur. Biraz müs
riftir. 

5 - M. Aydın: Dikkatsizliği en 
büyük kusurudur. Biraz lakayittir. 
Başladığı işleri tamamlamakta müşkü
lat çeker. Sebatkar değildir. Israfa 
meyli vardır. 

6 _ K. Fatma: Bazan asabi, hazan 
sakin ve mutedil görünür. Düşündük
lerini derhal herkese izah etmekten 
çekinir. Cesaretsiz değildir. Fakat 
müdebbirdir. lhtiyatc sever. 

6 _ Laleli Jlhami: Hüviyeti ve te
mayülleri güç anlaşılır tiplerden. Ek
seriyetle sakin ve mütevazidir. Biraz 
sefahate meyli vardır. Fikri sabit sa
hibi değildir. 

7 - M. Mahmut: Fikirlerinde ittirat 
yoktur. Cesaretsizligi yüzünden ha
yat yollarında muvaffak olamaz. Ma
amafih enerjisini takviye ederse mu
vaffakiyetli bir şahsiyet olabilir. Ka
dınlara temayülü fazlacadır. 

8 - A. Enver: Mütereddit ve ka
rarsız tiplerden. Ince ve müstehzi bir 
zekası vardır. Zevki selim sahibidir. 
Nefsine itimadı azdır. 

9 - Hatice: (Bu isimle çok mek
tup vardır. İmzanızı tek atmışsınız ? 
Maamafih yazınız entresandrr.. Tahlil 
ediyorum l) Lüzumundan fazla müba
lağayı seversiniz. Hayalperversiniz. 
Çok neşeli görünürsünüz. Istrrapları

nızı güçlükle ihsas edersiniz. Yaşınız 

ilerledikçe haleti ruhiyeniz ve fıtri is
tidatlarınız tahavvüle uğrıyacaktır. 

(Yazınız: Tavla oynamasını çok 
severim, cümlesile başlamıştır.) 

10 - 1. Nahide: Uzağı gören ve 
müstehzi tiplerden Fikirlerinizi mu
hatabınıza hissettirmekten zevk du
yarsınız. Biraz inatçılığınız 
Lakayit ve ihmalcısmız. 

vardır. 

11 - il. Pakize: Ekseriya ruban 
mustarip ve neşesiz görünen tiplerden. 
Kimseye itimadı yoktur. Muhitine 
hürmeti olmakla beraber hiç kimsenin 
kendisile meşgul olmadığrru zanneder. 

görünüyorsunuz. Riyadan boşl 
sınız. En büyük idealiniz: Fazil 
bir adam olmaktır. Tasarrufa ria 
niz yoktur. 

17 - ismet Turhan 40: En b" 
kusurunuz: Kararsrzhğmızdrr. Z 
ruzda inkişaf istidadı var. Biraz 
müvesvis ve ihmalcisiniz. 

18 - Fatma: (Tek imza .. Ü 
lime yazı ile tahlil yapxlmaz. Ma 
fih sizi okumak isterim.) Çok si 
siniz .. Evham ve hayalat içinde 
şarsınız .. En büyük kusurunuz: 
hitinize karşı lüzumundan fazla i 
gösterişinizdir. Biraz da başkala 
göziyle görmekten hoşlanıyorsun 

19 - H. Nazım 40: Cesaretle 
reddüdü telife çalışan tiplerden. 
nü niyeti vardır. Işlerinde muh 
Fazla itimat gösterir. Hayatta 
riya aldanmıya istidadı vardır .. 
en büyük zaafı budur. 

20 - Safiye: Hayatta hiç tecr 
si olmıyan tiplerden. (Belki bir ç 
Yahut çocuk meşrepli bir şahsiye 
bariz kusuru: Kararsrzlrğrdır. 

21 - Aptullah: Dikkatsı.ı ol 
beraber zeki tiplerden. (20 nu 

evsafa benzeyiş tarafları ~oktur.) 
rarsızdır. Hüsnü niyet sahibidir. 
yakar değildir. 

22 - Tekirdağ Fatma: (lmz 
yazı arasında fark var. Yazınızı 

li1 ediyorum.) Ruhan mustarip ve 
şesiz görünen tiplerden. Işlerind 

tizamı sever. Dikkatlidir. Fikri 
sahibidir. Muhitine emniyet ve iti 
telkin eder. Zekası bisittir. 

23 - Kayseri Erciye§: Fikri s 
sahibi ve egoist tiplerden. Fen s 
sında iştihar edebilir. İşlerinde 

vaffakiyet gösterir. Sefahate 
azdrr. Tasarrufa riayeti yoktur. 

24 - Bebek Mahmut Ki.mil: 
lankolik tiplerden. Kimseye if 
yoktur. Hayatı hüzun ve yeis iç 
geçer. Hüsnü niyeti vardır. Se 
kar değildir. 

25 - Kalamıt M. Mehmet: Mü 
vis ve evhamlı tiplerden. zevki 
mine güvenir. Dostlarına sadık ve 
metkardır. işlerinde intizama ri 
eder. Ekseriya ruhan mustarip g· 
nür. 

Dr. W 

Avusturyada m 
him bir firar 

hadisesi 
Manasız şeylerden münfail ve mütees- Viyana, 3 (A.A.) - Linz 
sir olur. Kararsızdır. bildirildiğine göre, yukarı A 

12 - 1. Etem: Işlerinizde az çok turya sosyal demokrat Şuç 
muvaffakiyet gösterirsiniZ. Sefahate k "ki 

f kumandanı M. Dorna§O ' 1 • temayülünüz var. Tasarru u az sever-
siniz. yonal sosyalist le birlikte, bu 

13 - M. Remzi: Fikri takip sahi- ce Linz hapishanesinden firar 
bi tiplerden. Egoisttir. Az yalan mİ§tir. Dernqek, zabıtanın· 
söyler. Riyakar değildir. tırmalarına, adamalariyle bera 

14 - Perihan: (Şeraite riayet et- silahla müman:ıat ederek, g 
miyerek tek imza atmışsınız? Mektu- şubatta Avusturyada hadis o 
bunuz kırmızr mürekkeple yazılmı'i. , 
Yazınızı entresan bulduğum için tahlil kanlı harekata sebebiyet vermi 

ediyorum.) Istikbal hakkında müspet yeni bir Adliye bina 
fikirleriniz yok .. Fakat idealist tipler-
densiniz. Kendinize itimadınız vardır. yaptırılacak 

Biraz inatçı ve egoist görünüyorsu- Ankıra _ Adliye vekaleti 
nuz ! Zevki selim sahibisiniz. 

nan lstanbul adliye binası yer 15 - Saadet: (Tahlil şeraitine ni-
. · yeni bir binanın inta edilmesi i çin dikkat etmediniz? Çıft ımza .. 

Ve beş satır yazr lazım.) Bununla be- bir layiha hazırlaınıttır. 
raber size dikkatsiz ve Iakayit diye- Bina için lüzumlu olan pa 
mem. Kısa yazmrzdan çok dalgm ol- Edirnede yanrkkıtlanın tamiriı 
duğunuzu anlıyorum! 

ıs _ Ahmet Lutfi: Yalmz kaldı- hapishane ıekline sokulma11 i~ 
ğmız zaman çok meyus ve mustarip verilen tahsisattan geri kalac 

-==-=-=~===:-::-~-======ı para ile icra dairelerinde kalar 
Vils gittikten sonra Vantin de git
meye hazırlanır. O zaman, Kar· 

son, Vantinin onu sevmeğe başla
dığını anlar ve ondan yemeği hJ.
zırlamak üzere eve gitmesini rica 

sahipleri tarafından alınmıyan ı 
ralardan temin olunacaktır. P2 
sahiplerine icra zevnelerine müı 

caatla paralannı almaları için ı 
nunun neırinden itibaren bir ıe 

. Şakiler tutulur ve kurşuna di- ı Vantin tarlalarda erkek gibi ğinden genç karı kocJ.nın kauçuk 

n~~e~h~m ~il~ T~za ~ış~yaa~~nvee~:e:k:~~r~e~h~o:ş~~~:r:l:~:a:r:m:ı~e:lı:=kd=m_d_e_r_~_i_e_m_re_d_e_r_. ___________________________ _ 

müddet veı itecektir, eder.,, 
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Geıen kısımların hulasası 

Miltarelı:eden sonra lstanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
ça}J!anlardan bir grupun içlerine aldık
lan llhami ismindeki genç Galatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleı

mi5ti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarmda bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
grup gene bir gün malQm olan yerle
rinde toplanmıılar ve aldıkları rapor
ları okuyorlardı. 

Muhbir, bu çete teJkilatından Fran
sız ve Italyanlann malUmatı olduğunu 
söyledikten sonra maruzatı nazan dik
kate alındığı takdirde bu hususa ait 
tertibat ve tcıkilatı ve bu çeteyi idare 
edenlerin esamisini bildireceğini kay
detmektedir. 

Bu raporu veren (Süleyman) ismin
de biridir. 

On ikinci Rapor 
Istanbulda rumlar tarafından dahi 

cephane ve eslihayı ihbar edecek olan 
muhbirle bu gece Bcyoğlunda Tatav
Jada bir hanede temas edect'ğim. Bu 
herif evvelce zabıtaya bir hayli hizmet
ler etmiş ve muhbirlikten aldığı me
baliğ ile temiı1i maiıiyeti itiyat edin
miş serserilerdendir. Vakıa davet e
dildiğim mevkiin muhiti duçan hele
can olacak kadar korkunç ise de ne
ticede elde edilmesi muhtemel olan 
milli muvalfakiyet §imdiden gözlerimi 
parlattı. 

Binaenaleyh; bllltereddilt davete 
icabet edeceğimi vadettim. · 

Yalnız gidecek değilim .. Icap eden 
tertibat alındı .. 

Bu adamı refakati icizanemde bulu. 
nan ve kendisine son derecede itima
dım olan sivil taharri memurlarından 
"Mü!tak,, Efendi buldu. 

Hasan bey, rapor okumaktan 
adeta yorulmuı gibi durdu. 

- Ben, dedi. R. nın bu hareke
tini doğru bulmuyorum. Kimbilir 
bu adam nenin nesidir? Hemen 

itimat edip böyle bir randevuyu 
kabul etmeıi bana çocukluk gibi 
gelir. Anlatılıyor ki, bu adam gü
nün birinde bizim baıımızı nara 
yakacaktır. 

Buna Mehmet Beyı 
- Olur olmaz kimselerle, bil

ha11a bu zsmanda, temasa geç.mit 
olmayı ben de ihtiyatsızlık telakki 
ederim, dedi. 

- Maalesef haber vermek için 
geç kaldık.. Hesapça iki gece ev
vel t~mas etmiı olacak, dedi. 

Mehmet bey: 
- Hayır, diye cevap verdi. Bu 

raporu aldıiım gün hemen kendi~ 

sine bu hevesten v .. ugeçmesini 
söyledim. Bu adamın hizmeti do
kunacağından emin bulunuyoru. 
kendisinden ziyade bir baıkasmrn 
temasa geçmeainin daha doğru, 

daha ihtiyatkarlık olacağmı bil • 
dirdim. 

Tahmin ediyorum, vaz geçmit
tir. 

- Ben lakırdı dinler cinıten 
olduğunu zannetmem. Hizmetin -
den de f üpheliyim. Bilmem, içim· 
de her iki tarafa da çalıırtğına 

dair bir his var. Allah vere de al
danmıt olayım. 

Bu dakikaya kadar hiçbir feY 
söylemiyen Recep bey: 

- Göreceksiniz. Çok uzun za· 
man geçmiyecek. Her §ey aydınla
nacaktır. Yalnız, §İmdilik şunu aöy 
lemek isterim, Hüseyin bey kana· 
atinde aldanmıyor. Aramızdan 
bir an evvel bu adamı abnıya bak· 
m:ılıyız. Dedi ve Hasan beye hi· 
tap ederek: 

- Okunacak daha çok rapor 
var mı?. 

Buna Mehmet bey cevap Terdi: 

- Hayır, :kalanlar ehemmiyet
siz meseleler hakkmda ihbarlar • 
dan ibaret. Y .aln.12 içlerinde bir 
tanesi ıayanr dikkat.. lnıilizlere 
hizmet eden yeni bir kadından 
bahsediliyor. Bununla alakadar 
olmamız icap ediyor kanaatinde
yim. 

-Yeni bir kadından mı?. 

Bunu Hasan bey sormuftu ve 
sorarken de önündeki bir yıim 
kağıdı kanttmyor ve bu bahsedi
len raporu bulmıya çahtıyordu. 

Bunu farkeden Mehmet beyı 
- Kağıdın kenarına iıaret lioy

muştum. Hemen oralarda olacak, 
dedi. 

H111an Bey, kenarı kırmııı ka· 
lemle itaret edilen kağıdı bulmut 
ve önüne çekmiıti. Bu rapor fÖY· 
le idi: 

lıtanbulda açılan uhnei hiyanet 
ve habasetin aktrislerinden (Fatma 
Nüzhet) Hanım muhtelif namlarla ri
cali hükumetin konaklarım dolaırnak
ta ve haremlerden aldığı malilmatı 

mercii aidine yetiftirmekle metgul ve 
muvazzaftır. Güzel franıızca ve İn
gilizce söylilyormuı. Mensup oldulu 
aile hakkında delilim hiç bir maUlmatı 
haiz değil. lkametgihı "Taksim,, de 

(Devamı Tar) 

Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir- Hık eder teYler olsa •.. Siz dünyanın duruyor ... 
diği bir ailrii kızdan, Süleyman pa§aya, en bahtiyar kulJarıamız, doatum ! Eairci Ali baba, pmlcleld yo) 
b~ bile beğendiremcmifti. Fakat pe- Ştanka ayala kalktı.. culann en batın a&J1Janlarmd,al 
şinen aldılz bln altma mukabil, Kaf- EnoinJere doL.• baktı.. ı,· · d. y ,!___._ 
kaaya valiainln ptoaundald mutena çer- - ••.. ın71 1• &V&f y&T&f .....el~ 
kes dllberlnl kaçıracağım vaadctmif- Ye ıöderini yere indirdi: den Çlbnkı 
tir. Zaman, Sultan Mecit samanıdır. -Ruayada pazar ve pawalye -Merba.ha, Huan reial 
(Esir ticareti) Avrupacla yapılan bir aünleri kili.elerde aamür tarafm • Diye ... lendi. 
kongrede mcnedilmlıtir. Fakat esirci dan ıörülmiyen dualara bile mtiaa· Kaptan ı-icilere kmmıMla Yfl 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu Ja- ade edilmez. clecli. Katolik maal- mekle meflllldü.. Ali baba U. ka-
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus- limler mekteplerden .... .:_1_ ... _. -~ ,....._ 
yadan latanbula kaçıracak .• Ancak bir ~~W& DUflll&i& v..W yo&UL. Fak:u, sen• 
korkmıu var: Çar Nikola... Katolikler gidecek lriliee buluna - rin esirciyi lmmak iltemedi. Eliyll 

Ali Baba, Kumlı:apıdald mahzenin- dıkluı için, çoktan beri Allalııları· aelimmı aldıktan toma itine dr 
deki ıaaklı esir kızlan hadım bir deli- Dl kaybetmitlerdir. Lehiatanda bir vam etti. 
kanlıya bıraktıktan oonra Kafkasyaya tane katolik kiliae ve manallm kal Ali babanın t.lr derdi 'ftl"Cb. 
gidiyor. madı •• HükOmetin emrile birer bi- Acaba dönn ..... de Km bnanS 
Hadım defıkanlı Ferhat, çok ıenç- ·~ 

ken, Eıirci Ali Babanın hıyanetine uğ- rer kapabldı. Vuifeten Awupaya ile karıılqacaklv mıydı? 
ramııtır. Genç, bundan intibm alma- ıidip bir müddet oturduktan IOIU'a Eaiıci bu d6tünce He eabalaa be 
yı dilfUnilyor. dönenler bile çar tarafından nefret U.. uyayamunqtı. .,. 
tı. (1839) seneıinde Ru Maarif le brfdamyor. (Katolik kokun DayamnwdL. 
Nezaretine raptedilen bütün Lelıia- •İmDİf ! ... ) diyerek Petenbmıtan - Kuzum Huan Rellt Bir 
tan mekteplerinde timdi Ru1Ç& o- uzaklqtmhyor. ıBayle memleket- lim var, dedi, batım çevir 4le a.ııuı1. 
kutturuluyor. Ve Leh çocuklarına le nuıl oturulm, 70ldq? Allaha bak! ... 
Rus ter.biyesi veriliyor. Lebliler bu tüidir et ki, Ruqada dolmumt- Huan reie menle etti •• 
yüzden çok mustariptir. Çar, ecne- ım! Hür ve terbeat bir memlekette çevirdi: 
biler üzerinde o kadar fazla tazyik yqıyomın ! Hatırıma ıelmitken - Söyle Ali baba, ne 
yapmaia ba!ladı ki •• Arbk, (Hür- tayliyeyim: Ruayada takın katolik yar pne? 
riyet) kelimeıini tanıyan bir ada - lerle abt verit etmeyin •• Onlara... - Canım, bu rece u,tmm kq 
mm Ruqada oturmuma makin lim vermeyin! B6yle hareket eder b .. Şey.tan içime bir f6plıe 
kalmadı. Keıke bir kut olMm da, seniz hlilriUnet memurlumm ıa- Gadmü luı pmadnn. Acaba d6ııdlt.
Balbk villyetlerine uçuveraem, zUne girer" her yerele teahil&t ıCS. te ıene ba ti'ftllc*ia kal'fllaı111e ... 
yo)daıl rilnünUz! DUJ1S? 

Taık kaptanı, Ruı koraamnm AJi baba bu taniyeden ~ mem - Neden ıoruyoraun? Ko·~..-
bot kafalı bir adam olmadığını an· mm oJmuıtu. Ştanka gemide ala- mu? 
lamııtı. Ştanka sert konuıuyor, fa- cak bir teY bulamayınca Türk kap- _ Hayır •• Korkmadan am 
kat doiru aöylüyordu. Türkler Rus tanı ile vedalqtı.. Dönüıte biliyonun ki yüklü ıel 
i.lcelelerine aık aık gittikleri için, Ayrıldılar. cefls. 
Çar Nikolanm halk üzerinde yaptı- Türk gemisi geceyi orM:la geçir· Kaptan gülerek bqmı alladı: 
ğı tazyik ve iatibdadm tahammül mitti. _ Merak etme, Ali baba! ŞtaJI" 
edilmez lbir raddeye ıeldiiini ıe- RüzılT •••tler ~ ~ imam o ~ta besi J!'.JoL~~~~ 
micilerden her zaman dinlerdi. yordu. nı aalimen lıtanbula ulqtrtaca• 

Ştanka hürriyet istiyordu .• Mute Hava iyice açana sabalıleJin yol imı ! ... 
dil kanunlar, idil h&kimler istiyor- laı ına devam edeceklerdi. • • • • • • • • • 
du. Ali babanın altmlan ıa.rtulmu.-

-Sultan Mecit latanl:nılda hal- tu. 
:kı bu derece tazyik ediyor mu? di-
ye aordu. Gemiciler lilnef doğmadan yel· 

Türk kapbınu kenleri çekmele bqladrlar. 
- Tüıkiyede heı'kes latedili li- Ali baba gCSzünü açbiı zaman, 

sanla konuıur •• lıtedili ıibi ve iste gemi sahilden açıhmfb. 
diği yerde ıner, ellenir. Dedim Ştanka'nm yerinde yeller eaiyor-
ya, lıtanbullular yalım iki teYin du. 
pabaldqmumdan müftekidir: Et Belliydi iri, o, Türk gemiıinden 
ve eluMk. Dütün Ştan'b.. On pa· enel gitmifti. 
rayaı bir okka ekmek yenir mi 1 Ok Ali baba gözlerini uğuftu41'&J'ak, 
kuı bir buçuk kuruta et almrr mı? geni! bir nefea aldıktan aonra, gii-

Ştanka, Tüık kaptanmm aafi· vertede dolatan tayfalud•n birine 
yetle aöylediii ibu aözlerden ainir • sordu: 
lenmitti ı - Hasan reis nerede? 

- Haydi canım, dedi, bırak fU - Gemi giderken, Hasan Tele 
saçma liAan. Ketke bizim dertle• nerde olur alam? Görmüyor mu· 

tavn tamdı. yüzü de yanıyordu. Kafumda ajır 
Adammm "1 sözleri söylerken darbeler hala uiultular çıkar17or

çıkardığı sesin perdesini de tanıdı. du. 
Cüzamlı, korkunç bir samimi· Ani bir raıe ile sarsıldı. Adele-

yetle dem itti ki: lerini yokladı. Yeni bir hamleyle 
- Karıcığım ... Beni bilemedin kalkmak istedi. 

mi? •.. Benim... Senin bir taneci· Fakat bunda muvaffak olama-

• • • 
-9-

Ali baba Ruqaya gide duraullt 
Biz gelelim Ferhat Beye .• 
Hadım delikanlı her tün Ku 

kapıya tqmryordu. 
Haççe'ye adam akıllı tutulm 

tu •. Eairlerin bulunduiu mahz 
aabah alqam gidiyor, onlarla be 
ber yemek yiyor, ıülüp eileniyotf 
du. Bu arada kızlardan birini ~ 
altın mukabilinde zenıin bir d 
tacirine aa.tmq ve parumı knlarl 
beraber yemele bqlamıfb. 

Fer hat, Haççeye hersin yeni b 
hediye aldıkça diler kızlar H 
yi knkanıyorlardı. 

bk ıeçer ••• Bir teYin kalmaz ... 
na biraz fuı.c.. vurdam... F 
sebebi vardı ... Artık bUndan 

-7-
Ge~en kısmlar1n hullsası Maria, ona bakıyordu. 

Cüzamlının, aynada, kendi ken
dini uzun uzun tetkik ettiğini gör· 
dü. Hiç kımıldamadan, gözlerini 
aynadan ayırmıyordu. 

ğin.. Arkadqlar bana "Ciik yara,, dı. 
diye lakap taktılar ... Fakat bense- Çokbaataydı, çok. •• inledi. 
nin için, dalına '9bir tanecik sevgi,, Y anmcla bir aea: 
li,, yim ... Değil mi kancığmı? .. - Aldırma... -dedi.- 1>&7an ••. 

aetmiyelim ... Beni mazur ıörm 
ıin. .. Çiinkü kanma aatapm ••• 
ra, ana arlmdat ıihi Mktma. .. 
n•mnazaan Mariaya .or ... NMıl 
ni tedaTi ettim, anlatmı ... 

Sırtmr, mebtat. dhip 

mUflU· 
Maria, kocaımı hapishanecfen kaçır

mak liz!'I'e, bir adanın Snilne küçük bir 
gemi ile geliyor. Cemide sade Bahri
yeli bır zenci çımacı vardır. Y~lda, 

baIJ iyeliııin ır.etresi oluyor. Sahilde, 
flrr !yi beklerle.eken, gemiye gizlice 
ba- cf :amlı giriyor. Zenciyi ~ldUrüp 

w'ui~c:liyl bağlıyor, ve ona işkence e
diyor ve kadına tasallutta bwunuyor. 

Hf!rif, artık yorulmut gibi, !İte· 
yl kaldmp yere attı ve §İte kırıldı. 

MerdiveL-:.0 ar'kar.md&, yatağın 
yanında, kilyük bir ayna asılıydı. 

CU.zamh, kamaranın dört bir ta
?lmda r.uarlar ar eezdirerek bu
n rdtı. Yüıildil. Tam aynanın 

1C•u11ımda duıdu. 

Mezar kaçkını gibi, kollarını ha- Böyle teyler olur .• Alıımm ... 
vaya kaldırdı. Sesini yükseltti. Ka· Yavq yavq bafmı çevirdi 
dını kucaklamak için ilerledi: Cüzamlı oradaydı. Ayak ucuna 

Aradan bir dakika geçti. - Beni tanımadın mı?.. Ben çömebniıti. 
Adam kımıldamıyordu. 
illetinin yüzüne ne §ekil verdi-

senin kocacığmnn... Maria, hiıu daha ötede, direk 
dibinde yatıyordu. 

ğine bakıyordu. Fernando kendi geldiği zaman, 
Heyecanla soluk soluğa tenef· &Ünef, çoktandır batmıttı. 

füs ettiği işitiliyordu. Güvertede serili yatıyoTdu. 
Derken, birdenbire, kadına dön- Gözlerini yavat yavq açtL 

dü. B .. cakları birbirinden ayrılmış Sıcak bir gece, gemiyi sarıyor· 
vaziyetteydi. Ellerini kalçalarına du. 
ko:, du. Onruzunu çarpıttı. Fem-ando, knnıldamak istedi. 

Kadın, eıkiden nice defalar gör· Fakat, bütiln vücudunu aomuz 
düğü bu kü!tahça, ktilhanbe7ce •'bir afrı kaplaınıfh. Vücudu gibi, 

F ernando, biru olaun kalJcm•k, 
bu cellit heriften uaklqmak için, 
ümitablik içinde, dineline dayan• 
dı. Lilrin kurieti klfi plmedi. Ko 
lu ka1dı. Bqı, ,Uveıtenin tahtala· 
rına vardu. 

Cüzamlı: 
- Rahat dur durdufun yerde 

he ... -dedi.. Yoksa fena olur... Ar-

Şimdi, yüzü ıarillmtiyordu. 
Galıeainde iae dehtet verici 

bir hal yoktu. 
Seai tok obnalrla beraMr 

bir tatldıktaydı. 
- içer miain? 
- ... 
- iç ... Yeni mr ılİ1am ıfteet 

tun ... Gayet iyi... Pek t.ot-a 
ti ... iç. •• 

Cl. • .L-L.1-...1:- lb ..,qeyı _,,,.....,. ..... _ 

Fenwido, dikip~ 
Sonra, birddire, cUPllllnadl 

ayni titeden apd tekilde ~ 
ima ıeldi. 
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ı enciler arasında H J · Çocuk lnsulün peşinde 
korsan gemisi 

dolaşıyor k 
a
1
a ar

1
kamda heni Sahifesi bilmecesinde he-

0V8 ıyor ar sanıyordum diye kazananların listesi 
Q DUnkU llstedn devam Paramunt da pek tecrübeli bir 

ec;en kısmlar ın hulasası ben kaldmrım .. k ı ainema muhabiri aöndermi§tir 
l>U il • •• • 29 - Uskudar Kaptanpafa topra • 

k 
ene. erın ve ıeraerileriri hayatını - Danlır •.. Kızar.. ıokak numara 5 Mükerrem Nuri. 30- Bu zat, hayli filmler çektiğini 

tet ik içm dUenc::i kıyafetine gird· · l " ı·· Ş' d' k d · Sirk · . ıın. - Bana kızsın sen hana aös· ıtanbul onuncu ilk mektep sınıf 4 ten soyuyor. ım ıye a ar, şıımal 
tc::ı ıstasyonunda ve Köprüde d' • 3 lb · · · · · k lendiırı t Id k ld ı- ter. 18 rahım. 31 - Bırmcı ilk mektep kutbundan cenup utbuna kadar 

_ , pos a o um, urtu um. Poı- ınıf 4 · Gala ' 
tab:uıe önünde ahbap olduğum A - Peki ... Fakat bağırırsa ben • . ten 376 Hadaret. 32 - ta dünyanın her yerini gezmit bir ıi· 
adın&lki dilenci ban d t t Y§e k Necati &ey caddesi Dalmaçı apartmıa• 

a oı sorası Yer arıtmanı.. . 6 d H"d 33 E .. nemacıymıf. 
di Ertesi giln öğlene kada • K --...,,, nı numara a ı ayet. - yup M h b' 1 h cfun. Ayte 1Uzel bir k" r _orada ka~- - anıma.. \ Otakçıbaıı mahallesi numara 35 Tuna. u a ır er, er gün, grup grup 
lene dilene Galataya z;:dı"yba~<lY•ptr, dı- - O halde çık Y\lliarı. · 34 - Çapa tütün deposunda 270 Fet· birleterek biribirlerini atlatmJ.k 

' 
1 e"' Ha-.. - N d ? hi 35 F k b' --~ 2 · · .... 1 H be ld .... odasına geldik. Oradan k ~" - ere en .. • - ener rum me te ı ~ ıçın ugratıyor ar. a r a ıgunı· 

ci kahvesine geldim. çr tun. Dılen. Kartıki kapıdan ... Saldan birin- don 52 Todoridiı. 36 - On be:tinci ilk za göre, meıhur bir İngiliz gaz~ 
~onra kumar oy~arken k t.. 

1 
ei oda... mektepten 153 Feridun. 37 - On be- tesi muhabiri, mütemadiyen "u .. 

düştüm. Ayşe beni ko d ara .. o a B §İnci ilk mektep sınıf A 2 den 84 Mela· 
veye geldim. Lonca v k~· Tekrar kah- - en kartıaında kapı filan gör- hat. 38 _ ikinci ilk mektep aımf 2 zun atladığı,, için Londradan pa· 
isti: vap ediliyorum. er nı tarafından müyonım... den Neziha. 39 - ikinci ilk mektep para yemittir ! 

-Şuraya bak .. Şuraya.. ııruf 2 den Niyazi. 40 - Vefa lisesi Amerika gazetelerinin h:.ıfif 
Bekçi de ark d 

t H d 
anı an ıokaja ıap· 

ı em üd"k ·· H u çalıyor. Hem k09u· 
yor... eın ... 

- Ulan, dur diyorum ıa· 
n.a' dur... Yoksa ateı ede· 
~m diye avazı çl'ktığı kadar hay· 
-~rıyordu ..• Kim durur... Beni bü
~un hızımla alabildiğime koıuyor

um ... Vallahi yüz metre fampiyo• 
nu Semih herhalde benim kad 

.. 1 k ar 
aurat e O!Jnam.ı•tır E"' d . . . . ~ ··· ger o eına· 

a bırıaının elinde kronometre ol-
saydı •• Herhalde 9 saniyede 100 
m etre değil a belki ıaniyede 10 
metre hızla ko§uyordum ... Hayır .. 
Koşmuyor .. Uçuyordum.. Her a
d~:.:da arkamdan biri yetişecekmit 
~ıhı geliyordu ..• Ne kadar koıtum, 
a~ sokağa saptım bilmiyorum •.• 

Ne.-es nefese Tahtakalede Torna· 
cıların arkaamdaki yangm yerinde 
k.~n~~mi buldum ... Bir tqm üıtüne 
çoktum ... Terden ıırııklam obnuı· 
twn ... Kalbim ..• Pat pat pat çarpı
yorclu ... Nefes alamıyordum Be 
d 1 • ... ' ~ıuka kadar öyle 1'endimi bilmez :il" halc1~ ~erimden knmldıyama-
. mı ... Hala. arkamdan b . k 1 

enı ovaı ı· 

Y<>r h.rmı§ gibi geliyordu... Yavq 
~av;ış kalktım... Kahveyi boyla
ıın ... Kahve kapalı idi.. Kapıyaı 

"urdum ... 

-Evvelki gün yukan çıktığım E 1 den 364 Kemal. 41- 191 berber me§repleri, fnıul hakkında bin 
kapmın yanında. Bana üıtü ki " rt· Hazım. 42 -Tütün inhisan Çapa de- bir palavra uyduruyorlar. Sözde, 
la örtülü bir dıvan gösteriyordgu.. poıunda 245 ita. 43 - Çapa tütün de- Alkapon kendisini 1-·-ırmak için y akl posunda 168 Niyazi. 44 - Laleli Jaİr ~ 

llfhm ... Bağırdı.. haımet sokak nuınara 17 de Fatin. 45 bir korsan gemisini Akdenizde 
. . - Or~daki çiviyi geri it. Çiviyi - Sultanahmet Uçler mahallesi numa• harekete getirmif ve sözde, Meo· 
ıttım ... Çıvi kayboldu ... Ve kağıdın ra 14 Hatice. 46 - lstanbul Saray· tis vapurundaki, banger değil, o· 
arkumda da bir bo§luk peyda ol· bumu Fener ıokak numara 6 Adil. 47 na benziyen biriymi§ .. Fakat ağır 
du. Metele anlatılmıftı .. Orada bir - 49 uncu ilk mektep unıf 3 ten Ha- batlı Amerikan matbuatı ciddi 
kapı Vardi... tice. 48 - Şiıhane karakolu Bedret- b' · k t t I d ır miına qaya u utmut ar ır. 

tin mahallesi mue:zzin Feyzi ıokak nu-
Dıvardaki kliıt perde vazifesi· mara ıo da Nuvin Hayri. 49 _ la- Zira, müfliı bangerin itham edil· 

ni görüyor. Kapıyı aetrediyordu.. tanbul kız Iiıeıi numara 1047 Sebahat diği madde, ıade lhileli iflas de· 
~ıu~etlo k&iıdr kaldırdım... Jçeri NurL 50 - Iıtanbul kız liseıi B 4 ten ğildir. Beş altıı maddeyle d:ıha 
ıırdım ... Beı mumluk bir ampulle 639 Omer Fruk. 81 - Gedikpa§a er- töhmet altında bulunuyor. Fakat, 
aydınlanan dar b'ır dehlı'zdı' bura· meni ilk mektep sınıf 5 ten 128 Araen A k d ) b meri a ev eti, mat uahn yaz• 
11.. Semerciyan. 52 - Inkılip lisesi 8 4 

Kartıda bir merdiven gözükü· 
yordu ... Yukarı çıktım S .., t f 

f ··· ag ara • 
ra tan birinci kapıyı vurdum 

K
. . 

- ım o.. --
-Ben? ... 
-Sen kim? .• 
- Ahmet .. Badi Alim; .. 
-Gel içeri .• 
lçeri ıirdim ... 
Hayretten ağzım açık kaldı ... 

ten 822 Muammer. 53 _ ı.tanbul tat- dığma nazaran, Türkiyenin ban• 
bikat mektebi ııruf A 5 ten 429 Meli· geri iadesini temin için, yalnız bu 

.ha. 54 - Isbınbul Jiseıinden Hasan. cürümlerden bir tanesini ileri 
55 - Harp akademisi birinci sınıftan sürmüf, ötekileri meıkUt geçmiş• 
süvari birinci mülizim Kemal Bey kızı tir. Binaen:ıleyh, Amerikada, ia• 
Ulkü. 56 - Eyiip orta mektebinden deden ıonra adlt bir karışıklık 
178 Huriye. 57 - Beıildaı Hakimi. h 
yeti MilJiye mektebinden 147 Ali. 

58 
usule gelecekmiş .. Bu İşin için· 

- Ankara: Dumlupınar ilk mektep 11• den na.ad çıkılacağmıı Amerikan 
nıE 3 ten 23 Müjgan. gazeteleri münakqa edip duruyor 

latanbul aıliye mahkemesi bi· 
rinci ticaret dairesinden: 

VeJadmir mır mır oğlu efendi 
tarafmdan Galatada Havyar ha. 

nmda 12 numarada mukim Sava 

veled Haralamhoş Patrikyadis e -
fendi aleyhine 934 - 54 dosya nu 

larmıf. 
Orada kantıkhk devam ede 

dursun, burada, mesele vJ.zıhlat· 
• mı§trr. Hatta en çapratık nokta, 
Yunaniıtanm itirazı olacak diye 
dedikodu çıkmıtken, dün, Atina· 
dan ıelen bir telgraf, Yunan hü
kUmetinin, Meotia kaplam tara· 
f ından verilen protesto üzerine 
mesele çrkarmıyacağmı bildiriyor. 

Batka bir havadis daha: Ev· 

7 

Staviski rezaletinin 
yeni saf hası 

-na., tarafı 1 lncl aayfııda-

Her üç maznun evvelce Staviski 
meıeleainden dolayı iıticvap edil -
mitlerdi. Son zamanlarda Staviski· 
nin Londrada bir rehin müessese • 
sinde zuhur eden mücevheratı üze· 
rine yeniden yapılan tahl(ikat es· 
nasında tesadüfen bir ip ucu bu
lunmut ve bu üç kitinin yeniden is· 
ticvabı lazım gelmiştir. Bu defa 
yapılan iıtintak çok sıkı olmuştur. 
Evvela Luasats sorguya çekilmiş~ 
tir. Müıtantikle maznun arasında 
§Öyle muhavereler geçmiştir: 

Paul Carbone' yi tanır mısn? 
-Evet tanırım. iki üç defa Mar• 

silyada gördüm. 
- Venture'yi? 
- Onu da tanırım. Bana Paris· 

te takdim etmişlel"di. 
- İyi ama· Paul Carbone ile 

Venture ayni adamdır. 
Bu söz üzerine maznun tireme· 

ğe ba§lanııt ve: 
- Olabilir, zihnim çok yorgun 

olduğu için dütünemiyorum.. diye 
kekelemeğe başlamıştır. 

Bunun üzerine şüpheler daha 
fazla çoğalmış ve kendi~ine Princc 
in katledildiği 20 Şubat tarihinde 
nerede olduğu sorulmuştur. Maz • 
nun buna: 

- Marsilyada idim, cevabını 

vermİ!tir. 

- Hayır Marsilyada değildiniz .• 
Ayın 13 ünde oradan hareket etti· 
niz ve 23 ünde avdet ettiniz. 

- Olabilir. O esnada seyahatte 
idim. 

Netice itibarile hiç biri 20 Şubat· 
ta nerede olduklarını ve ne yaptık· 
larını kat'i surette anlatanıamışlar
dır. Bunun üzerine müstantik her 
üçü hakkında tevkif müzekkeresi 
keserek kendilerini adliyeye ıev • 
ketrniıtir. 

Şimdi bütün Paris matbuatı ve 
efkarı umumiyesi bu esrarengiz 
meselenin hallini büyük bir aabır· 
aızlıkla bekliyor. Ses sada çıkmadı... Bir daha 

"urdum gene ses aada yok B .•• 
. u defa tekmelemiye batladrm .. 

Bıı· ses ... 

Buratı •• Orta büyüklükte bir oda 
idi .• Sağ tarafta köte<f e sarı bir 
karyola. .. Dıvarlar .•• Yerler tekmil 
kıymetli halılarla süılenmİf, kar· 
yolanın kar§ıamdaı bir §ezlong .. 
Bat ucunda bir komodin ... Oatün • 
de telefon ... Ayak ucunda bir ceviz 
dolap ... Odanın ortaaında murab
ba ·bir maıa ... Etrafında dört is· 
kenıle .... 

Çamur reiı karyolanın içinde 
doirulmuı ... Yüzüme ııülerek ha· 
kıyordu ... 

maraıiyle ikame olunan 2480 lira 

alacak davaamdan dobyı ikamet
gahı meçhul bulunan müddeaa· velki gün, İnıul, Londrada bulu· l•-

nan Simon isminde bir zata ''Türk 
ler beni tevkif ediyor, ne yap:ı· 
ymı?,, diye, istem v:urtasiyle 
bir telgraf çekmiş, cevap alama• 
ymca, "Neden cevap vermiyor· 
sun? Fena vaziyetteyim.,, diye te· 
kit etmiıtir. Dün de, bazı para me· 
seleleri için batka yerlere telgraf 

Dr. Ihsan Sami :ı 
Gonokok aşısı . - Kim o ... Ulan bu ftkit ne iı· 

hyorsun? ..• 
- B . 

enım ... Yabancı dejil ... 
- Ne var? .. 

- Canım aç kapıyı ne 
var .. 

- Sen kimıin.. • 
- Tanımadmız mı be? .• 

met. 

- Hangi Ahmet. 
- Badi Ahmet .. 
- Peki ne istiyorıun .• 

varıa 

Ah-

- Artık ben de sabır k I a ına.-
nnştı haykırdım. 

- Ulan elinin körünü iıtiy0• 
rum .. Aç !U kapıyı elbette bir İ§iın 
var ki geldim .. 

Herif: 

- Bu vakit ne iti olur diye ho
nıurdan;ı homurdana kapıyı açtı. 

içeri girdim ... Bir iskemleye o
tu.rdum. 

. - Çamur reiıi göreceiim, de-
dırn. --

- Uyuyor .• 
- Uyandır .• 

- Uyandıramam... Dalia yeni 
yattı ... 

... . - Mutlaka kendiıini görece· 
gım ... 

- Olmazı yok .•. Şimdi kendi· 
•ine bir !ey aöyliyecelim. 

- Ulan Yarın taylersin.. 
- Yamı obnaz ... 

- Biz kaldrn.mayız .. 
• - Yattıiı Yeri bana ıöıterin, 

- Ne o, Ahmet, ·dedi-
- Naııl ... Güzel mi?.. Burada 

·~yle bir oda olacaiını aklına ge· 
tınniyordun aaliba ! .. 

- Hayır •.. 
- Bak sende .•• iyi çalııır... Na· 

ınuaunıa dilencilik ya.parsan.. Çok 
K~ez .. Bundan daha çok güzel 
yerın olur Şiınd' .. l bak ·· ı soy e ayım 
ne var .• 

- Çamur abicim. Nuri Beyin 
ıeli.mı var. 12 deate iıkambille bi
raz nefeı istiyor .. 

- Peki vereyim ama... Dikkat 
et yolda enaelenme .... 

(Devamı va.r) 

-...~".,.nmaı•ıı• - tnıın.,......,1n--.--

lngilizmiş ···-
-Bat tarafı 1 inci 11ayfada

t' ... ~ 

A Buün ıaat 11,5 ta Ankaradaki 
l nıerika büyük elçiliğine telefon .. 
a ınür-aca.at edilerek in.sulun A· 

merika hük\Unetincc ne ıuretle teı 
lim alınacağı ıorulmuıtur. Ameri· 
ka elç.inği bu bapta henüz hiçbir 
talimat almadığı cevabım vermİ§· 
tir. . ,,. . 

Üniversite hukuku umumiyei 
düvel profHl;rö Her Karl Struyp 
perfembe ıünü ıal.t 16 ile 17 ara· 
aında hukuk !akülteıinde beynel· 
milel hukuka nazaran lnıulun va• 
ziyeti hakkında bir konferans ve· 
recektir. ·. -

leyh ilanen vaki tebliğata rağmen 
dava arzuhalini tebelluğ ve cevap 
liyihaaı vermediğinden müddei • 
nin talebile hakkında gıyap kara· 

rı verilerek kararname mahkeme 
divanhaneıinıe talik kılmmıttır. 

Müddeaaleyh Sava efendi tah. 

kik at için tayin olunan 19 • 4 -

934 perşembe saat 13,30 da mah
kemeye gelmediği vey:.ı. vekil gön 

dermediği takdirde tahkikata gı • 
yabında devam edileceği ilan olu· 
nur. (2174) 

~.HABER+ 
Akşam Postası 

ldarehaneıiı 
lST ANBUL AN· 

KARA CADDESJ 

TeJsraf Adresi: lST.ilıı'BUL HABER 
Telefon Yazı: 28872 ldarc: U370 

ABOrtE ŞERAiTi 
1 8 6 12 aylık 

Türkiye: 00 260 480 870 Kr,. 
Er.nebi; ıso 3'715 '700 uoo 

ILA" TARiFESi 
Ticaret UAnlormm 1atırı ll,riO 

Resmi llAnlar 10 kuruıtur. 

Sahibi: HASAN RASlM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Basıldıfı yer: (\'AKIT) Matbaası ...................... 
... -----------· 

HABER gazetesi 
El yazısı tah~il kuponu 
isim • • • • • . • 

çekmiştir. 

Ve nihayet, ıu h:ıber, aüldürü· 
cüdür: 

Dün gece, ondan aonra, Beyoğ· 
lunda ağızdan afıza dolatan bir 
rivayet çıkmıttır: 

- lnıul tevkifhaneden hasta• 
neye naklolunurken kaçmıt ! ! 

Birçok kimıe, buna inanank, 
heyecanla matbaamıza müracaat 

etmittir: 
S h. ., 

- a ı mı •• 
- Hayır efendim ... Biz de fa· 

yiayı itittik. lnanınamakh bera· 
ber, ihtiyaten tevkifhaneye sor· 
duk. lnsulun, Sultanahmede nazır 
odasmda, mıtıl mıtıl uyuduğunu 
söylediler. 

(Vl-rtO) 

in sul ne yapıyor? 
lnaul dün a:ıat 4 le tevkif edi· 

Jip tevkifhaneye götürüldükten 
sonra odasına kapanımıı ve bütün 
vaktini odasında kitap okumakla 
ve uyumakla geçirmittir. 

Bu eınada Meotis vapurunda 
bulunan b3.vullarmı ve ıair eıya· 
sım vapurdan çıkarmak üzere va· 
purun acentesi Çelebidis efendi ye 
noterlik vasıtaıiyle vekalet vermit 

Belso~ukluğu ye ihcilitlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyol: 1 

Sultan Mahmut türbesi No. l 89ii.ll 

tir. Bu muamele dün tevkifhane • 
de alakadar memurların huzurun· 
da yapılmıttır. 

Ban ger tevkif haneye nakle dil • 
diji zaman kendisiyle konu,mak 
için İngilizce bilen bir mevkuf a· 
ranmıt ve nihayet geçenlerde 
Maılak yolunda bir otobüse çar • 
parak kanlı bir faciaya sebebiyet 
veren T:ıragano efendi bulun.mu!· 
tur. lnsul kendi dilinde konutan 
bir ada.mla kar§ılattığına çok 
memnun olmuıtur 

Banger fazla müteessir olduğu 
için yemeği gayet az yemektedir. 
Teeaaürünü fazlalaşhran bir sebep 
de gazetecilerin mütemadiyen et -
rafınd;ı dola§maları ve resmini 
almak istemeleridir. Şehrimize ge
len ecnebi g:ızetecileri • bilhaaaa 
Amerikalılar • kendisiyle görüşme 
ye çok gayret ettikleri halde bu· 
na muvaffak olamamışlardır. Bu 
gazetecilik ıerefi yalnız "Haber,,e 
~ittir. Gene dün akşam lnııulun 
hastaneye kaldırıldıAı rivayeti çık 
mı§sa da bu havadis tahakkuk et· 
memiştir . 

Dün bankere mektupla bir kaç 
kiti müracaat ederek kendiıinden 
para istemişlerdir. lnaul bunlara 
hiçbir cevap vermemit ve mektup. 
lan almıthr. .. 
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Y.11. ~::idi. Tahıııırnı u~u. ::.ıı.t: .• lt:r ve bütün haş3rat uyanmadan yu,·al:ırını behemehal 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

250 gramlık kutu evvelce 45 şimdi 30 l>uruşa, 500 ~.ınılık kutu evvelce 75 şimdi 

50 kuruşa, Bir kiloluk kutu evvelce 1 ~5 şimdi 80 kuruşa, Altı litrelik büyük 

ıcrıel\e:;ile beraber 350 kuruş. Toptancılara tenzilıl.r. 

Uçüncü kolordu kumandanlığından : 
l - Ihtıyat zabiti yetişecek k•1a hizmetlilerden 328 • 329 

do~um'ularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellütlülerde 
bakaya ve sair suretlerle çağmlmamış o'aolar muallim olsun ve 
ya olmuıo ellerine yüksek ehliyetname bulunan kısa hizmetlile· 
rin kaffesi 1 · Mayıs· 934 te ihtiyat zabit mektebine illilıalc ede
ceklerdir. 

2 - Ebliyetnanıesiz 328 · 329 doğumlu ve bunlarla muame
le garen diğer teYellütlülerle fİmdiye kıdır sevkleri tehir edilen 
bakayalar da dabıl muallim olsun Yeya o'masm 1 ·Mayıs· 934 te 
Orta ehliyetnameyi haiı olanlar 1 ·Temmuz· 934 de, tam ehli· 
ye-tnamesi olaalar da 1 . Eylül • 934 de sınıflarına mabıus hazır· 
hk kıt'alarınd·a ispah YÜcut edeceklerdir. 

3 - Yüksek ehliyetnamesi olan do'~tor, baytar, kimyager, 
ecı~cı, dişçi sınıf:arma ayrılmıf olanlar 1 • ikinci teşrin· 934 de 
tatbikat mekteplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına aynlan kısa hizmetliler ·l • ikinci Teırin -
9'34 de Den·z Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. · 

5 - Hava sınıfı mensuplırı birinci maddeye tabidir. 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanları, mek· 

te-p şahadetnameJeri ile ehliyetname ıuretlerini yanlarına alma
ları laıım~ır. (736) (1521) 

Hilaliahmer Istanbul merkezinden; 
6 N san 1934 Cuma günü Hbah saat on da CağaloğJu'nda 

Hi a iohmrr binasında Merkeıimiı kongresi aktedileceğinden 
azayı n~uhteremenin aidat makbuzlarını hamilen teırifleri rica 
o!unur. (15352) 

HABER - Aktam Postası 
Beykoz SÜlhHakimliğinden: 
1 - Satılarak tutan hisselerine 

göre taksim ve tevzi edilmek sure· 
tile ortaklığın kaldırılmasına mah· 
kemece karar verilmiş olan Kanh
cada Hisar caddesinde 24 No. lı alt 
katta karşılıklı dört oda iki merdi
ven ve bir heli ve üst katta aynı şe
kilde dört oda bir hela obirsandık o
dası bir büyük sofa ve bahçeyi ve 
muttasıl bir mutfağı mevcut yah 
5 - 5 - 934 Pazar günü saat 11 
de birinci arttırması icra olunacak 
tır. 

2 - Arttırma şartnamesi 5 
Mayıs 934 tarihinden itibaren 22 
dosya No. ıı ile herkesin görebil
mesi için açılacaktır. Fazla tafsilat 
almak istiyenler her zaman mah
kememize müracaat edebilirler. 

3 - Arttırmaya iştirak için üç 
bin beş yüz lira kıymeti muamelesi 
olduğu rapordan mezkur bulunan 
bu yalının o/0 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubunu arttırmadan ev
vel mahkeme baş katipliğine ver • 
meleri şarttır. 

4 - ipotek sahibi alacakları ile 
diğer alakadarların irtifak hakkı 

sahiplerinin gayri menkul üzerin· 
deki haklarının huausile faıiz ve 
masrafa dair olan iddiaların işbu 

ilam tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
mahkememize müracaatları ve ak· 
si taıkdirde haklarının tapu sicillile 
sabit olmıynaların satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

5 - Gösterilen günde arttırma· 
ya iştirak edenler, arttırma şartla~ 
rını okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş sayılırlar. 

6 -Tayin edilen gün ve saatte 
bu yalı üç defaı -bağırıldıktan sonra 
arttırma bedeli kıymetinin % 75 
;ni bulmazsa on 1bet gün daha tem

4 "i•an 1934 -- -

ÇAPA ··MARKA 
Sa 

y 
amba 
dahil 
hery 

Kuru 

iBE 
Tt::J Q K iVE 

l I RA~T 
BANKA51 

------------,------=-------------· dit ve hu on -beşinci günün tesadüf 

Akay işletmesi Müdürtüğünden: 
Adalar haltı Cuma tarifesine 6 Nisandan itibaren her Cuma 

yar/:mak üzere B. Adadan 18,30, Heybeliden 18.45, Burgazdan 

19,G·J, Kınalıdan lY,15 te kalkarak Köprüye saat 20,00 d" var

ma!.: üzere iş'arı ahire kadar bir sefer illve o'.unmuıtur. (1477) 

... --------------~--...... -----....----, 
Yerli EGE Şapkaları Şapkaların 1 

En Alasıdır 
SAGLAM, ŞIK VE ucuz 

Her mağazada ve Türkiyenin her tarafında EGE 
şapkalarını arayınız 

Deposu: Sirkeci Hamidiye caddesi no. 50 
Toptan ve perakende satı, 

Fabrikamızda teminatlı şapka tamir olur 

Asliye Mahkemeleri ikinci.yeni-, lıtanbul Asliye Mahkemeleri 
]e~ 1bürosundan: ikinci Yenileme Bürosundan: 

Rafet Bey tarafından latanbul Akhıyık Keresteci Hakkı sokak 
Beyazıt Tavtantatı Mahir Bey a- 1 No. h hanede mukim Mürüvvet 
partnnan birinci katta mukim ka • Hanım tarafından Aksaray lnebey 
rısı Fatma Refiye Hanım aleyhine mahaJlesinde İmrahor so~ğmda 
açtığı ihtar ve bo§anma davasının "96 No. da mukim kocası Adil .Bey 
yen~lenmesi esnasında halen ika- aleyhine açtığı ihtar ve bosanma 
metgahı meçhul bulunan müddei· davsının yenilenmesi esnuı~da ha 
aleyhe ilanen tebligat icrasına ka- len ikametgahı meçhul bulunan 
rar verilmiş olduğundan tetkikatın müddeialeyh Adil beye ilanen teb 
icra kılınacağı 21 - 4 - 934 tari· 

ettiği 20 Mayıs 934 Pazar günü sa· 
at 17 de yapılacak arttırmada en 
çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse satış yapıla
mıyarak kanunu mahsusa abkamı· 
na göre müsait bir zamanda satıl

masına devam olunmak üzere satış 
geri bırakılır. 

7 - Mezkur yalı kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verile
cek müddet içinde parayı vermez
se ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bu
lunan kimse vermiş olduğu bedeli· 
ni almağa razı olursa ona ve razı 

olmaz veya bulunmazsa tekrar on 
beş gün müddetle arttırmaya çıka· 
rılıp en çok arttır.ana ihı:tle edilir ve 
eski ihale arasındaki fark makamı 
mızca mü~teriıinden açıkça tahsil 
olunur. 

8 - Bu yalının vergi ve beledi· 
ye resimleri satış gününe kadar o
lanların hissedarlara ve yüzde iki 
buçuk tellaliye r~smile mezat dai
resine ihale pulları müşteriye ait
tir. 

9 - MezkUr yalının 5 Mayıs 934 
Pazar günü saat 17 de işbu ilanda 
gösterilen şartname dairesinde sa • 
tılacağı ilan olunur. 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~Dt;Q 

--~-~·-=---=--:----::~--~~~:----::--~---~~~~~~~_, 

U k ··da 1 c M 1 "'undan · ·· •··•·••• ··· ·····•·········•·••· ................ . s u r ra emur ug . ::·-······ .. ································•••• .. .. 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve i.= •• ~ 

::;"b1':y~~:~:·~a:.:::r~~: i:~:~ !.::::::~:::::· 
halı seccade ve bir gardırop ve bir 
orta masası ve bir büronun 1 O -
4 - 934 tarihine müsadif Salı gü- .• 

:: nü saat on dörtten itibaren lstan· :: 

DOKTOR 

Kemal Osma: 
Bevliye Mütehassısı 

Karaköy-Poğaçacı fır• 
sırası no. 34 

hine müsadif Cumartesi günü saat 
14 te büroda hazır bulunması lüzu. 
mu tebliğ makamına kaim olmak 

ligat icra.ama k:ırar verilmit oldu-
ğundan tetkikatın icra kılınacağı kim Ali Bey tarafından karısı La • 
14 _ 4 _ 934 tarihine müsadif lelide Azimkar sokak 45 No. da 

bul sandal bedesteninde açık arttır ii 
ma suretile satılacağından talip o· ;; 

Hergün 14- 2 
Telefon : 41235 

üzere ilin olunur. (2173) 

BOY UZATMA Metodumla 45 
yafına kadar herkes 8-12 santim 
uzayabilir. (Pangaltı P. K. 16 Ha· 
Hl) adresine 75 Kr. posta havalesi 
Temiz. Metot sür'atle adresinize 
eönderilir. (2169), 

Cumartesi günü ıaat 14 te büroda 
hazır bulunması ]üzumu ilin olu • 
nur. (15371) 

İstanbul Asliye Mahkemeleri İ
kinci Yenileme Bürosundan: 

Be§ikta, Paşa mahallesinde çık
maz sok~kta 1 No. lı hanede mu· 

mukim Adile H. aleyhine açtığı bo 
)anların mahallinde hazır bulundu ==:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::-:m::= 

rulacak memura müracaatları ilan Kiralık gazino V4 
şanına davasının yenilenmesi esna 
sında halen ikametgahı meçhul rbu
lunan müddeialeyhe ilanen tebli-

olunur. (2168) mesire mahalli 

•

-- Doktor • Operatör •-.. gat icrasına karar verilmiş oldu· 

ğundan tetkikatın icra kılınacağı Ahın et Asım 
14 - 4- 934 Cumartesi saat 14 
te büroda hazır bulunması lüzumu 

1 

Doğum ve kadın hastah~ları 

ilan olunur. ( 15370). iill••••m-üt•e•h•a•s•sı•sı••••ıi 

Boğaziçinde Büyükderede 
li Ağa bağı,, demekle maı-uf ıı 
sire ve derunundaki gazino ki 
hktır. lstiyenlerin: Nitan1 
Meşrutiyet mahallesi Hacı Mı 
sur sokağında 9~ numarı 

mektupla müracaatları. 


