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Y onan hududundaki devri- Banker lnsul kafesteki 
kuş gibi bekliyor yeler Pomakları öldürüyor 

Bankerin Amerikaya gönderileceği 

Yurdunu terkederek lıicrete mecbur hakkında Amerika sefarethanesine 

olan bedbalıt adamlar canlarını bile henüz tali~:!!::~~!em.ı.ı.rıne iti· 
kurt . k A •• • l na etmeğe batlamıttır. Taragano 

armılJa ım an ooremllJOT ar efendi de mütemadiyen kendiıiy· 
' le beraber bulunmaktadır. Ban-

eden Türklerin miktarı ıünden 

güne arbyor. 
Bulgarlar zavallı halkı yurtla· 

rında rahat bırakmamakla iktif.a 
etmiyorlar. Onların hududu &f1Da• 
larma mini olmak iıtiyorlar. Böy· 
lece komitelerin yaptıkları itken· 
celeri meydma çıkamıamak az· 
mindedirler. 

Onun için Bulıar karakolları 
hududu atmak iıtiyen Türkler Ü· 

zerine atet açmakta ve onlan öl· 
dürmektedirler. Bulıar ajansının 
"propağanda tesiriyle,, tabirini 
kulanmaıı kadar acıklı bir teY ola· 
maz. Eğer pomaklarm malları 
ellerinden alınarak kendilerine 
iıkence edilmeıe nuıl propaian· 
da teairiyle yurtlarını teı-kederler? 

Kut kaf•te 
Müfliı banker lmul tevkifha· 

neden, gitmeai hakkında kat'ı bir 
karar verilmetini bekliyor. Avu 
katların alır ceza reiıliiine ver
dikleri itiraz ittiduı hakkında a• 
ğrr ceza muhakemeıi bugün kara· 
rmı bildirecektir. 

a...ı,.. Cliier taıiaftan Loac1ra 

ker yevmi ıszelelerin kendiıinden 
artık çok çok bahıetmemeainden 
dolayı beyanı memnuniyet etmif" 
tir. 

Diler taraftan lmul haldqnda 
Amerikan sefarethanesine henüz 
hiç bir haber ıelmemiıtir. 

Size yeni bir haber daha .. lnıul 
ilk geceyi ıeçirmit olduğu Yeni 
Aydın oteline hili borcunu öde
memittir. Fatura kspanmamıt 
bir halde otelin kataıına duruyor. 

Bir muahrririmiz faturayı gör • 
müttür. Buna nazaran milyone
rin otele borcu ancak 715 kunıt
tur. Ve fatura f\l ,ekilde teabit 
olunmuftur: 

350 Yabk 
50 Kahvaltı 
95 Yemek 

100 Banyo 
50 Teshin 
10 Taıdelen suyu 
60 Yüzde on 

715 YekUn. 

TUrklerı · k •t ence gören Yeni Bulgarlatandan bir manzara 
aj:.: ~bal hkfi telgraHsrda fU kııa I m öldürmütlerdir. Yapılan tahki-

Meıele olanca fecaatiyle mey
dandadır. ''Yeni Bulıarittan,, 
Türklerinin imbuı için ne müın· 
küme yapılıyor. Komiteler, me
murlar, hudut muhafızları elbir· 
liii ile çahpyor. F~ acaba da· 
ima doaduk hiuiyatmdan bahse
den Bulgar hükOımeti ricali hu p 
bi hidiaeler biribirini kovaladıkça 
.özlerinin ne kadar gülünç geldi· 
iini ihata etmiyOTlar mı?. 

ile mütemadiyen muhabere et. Aldıtımn yeni malGmata ılre 
melde ve hücreıinde Golf panto- lnaul Yeni .Aydm oteline •eldili 
lonlarım riymit olduğu halde çik· zaman cebinde ancak kırk Türk 
let çiineyerek dol&f1Daktadır. liruı vardı. Y anmclakilere bir kaç 

Tevkifhanenin hsvuı kendiei· defa bu para kaç tterlin, bç dolar 

e ıra ını okuduk· kat · · d b · netıceıın e unların propagan· Gazi Hz. Tne yaramı, olacak ki bankı: . ( -k 7 nfci .. 71fada) 
• Sofya, 6 (A.A.) _ Bulgar a· da teıirile Bulıariıtanı gizlice ter-
Janıı bildiriyor: ketınek iıtiyen Pomaklar oldufu 

Memleket dahilinde kısa estiyi p0 ISID a asına 
Bulgar ajansının verdiği bu bir seyaha.t yapmak için J•ndı•ren esrarkeş 

Evvelk" . anlqdmııtır,, 
Yaki . 1 gece geç vakit Darider 

d 
nınde Bulgar - Yunan budu· 

unu · ı· rız ıce seçmek teıebbüıün· 
d~. bulunan meçhul kimselerden 
ınurekkep bir grup Bulgar hududu 
muhafızları tarafından prühnüt 
Ve durmaları için yapılan ihtarlara 
ateıle cevap Termitlerdir. Bunun 
üzerine Bdlsar muhafısları muka
bele ederek kaçanlardan bir kaçı· 

haberde ıizli kalan hakikat nok- Ankaradan anrıldı 
talarım b ·1· y · · ~ ı ıyoruz. enı Bulganı· 
bn İmıi verilen mmtakada Bulıar Ankare, 7 (Huauıi) - Reiıicüm h h •ı b • d .. ~?1'1iteleri betbaht Türk halkına hur Gazi Mustafa Kemal Pata me met ta Si ŞU eSI memurunu OV• 
turlü eziyetler yapmakta ve bun- Hazretleri bugün memleket dahi- kJ h 1 k Js ·ı Ef • ları 11lallarmı bırakarak kaçmağa tinde yapacakları kıta seyahat me e ızını a amıyara maı • yı 
~e_c:_bUr etmektedirler. Bu suretle makıadile lzm~re.he.reket ediyor- agıv r surette yaraladı 
~llQ Yun w l lar. Seyahatlen bır hafta devam e· an topragına i tica 

K 
•• decek ve Gazi Hazretlerine ordu İzmir, 6 (H1U1111) - Evvelki muıtur. 

Opru•• u•• t •• • müfettiti izzettin Pata refakat e • ıün Bumahane iatuyonu önünde Bu .ani hücum karııımCla tata-s U CJnayetı• decektir. bir vak'a olmuı, bir eararket elin· layan lnnail Efendi daha kendiıi· 

h k 
de tutmakta olduiu destiyi bir po- ni toparlamıya vakit bulmadan 

nıu a emesine bakıldı . liı memurunun kafasına indirerek meçhul adam elinde tuttuğu bir 

B b 1 
yarahnmaıma sebebiyet vermit· deıtiyi de zavallmın batına indir· 

Al 
., O •• tir. mittir. Darbenin ıiddetinden 

i F e_dai .Be. YI. • tanımış olan hamal Hadisenin cereyan ,ekli ıudur: poliı memuru yar:alanarak yere 
Jn d k f d ıe•glU Basmahane nokta poliı memu· düımüttür ve bu vaziyeti ıören 

usa şım 1 11 a esinde: "Ben yaln • ru on bet numaralı lrmail Efendi halk ta yetiterek küıtah mütecavi· 
b b• it •• d iZ vazifesi batında dururken kendi· zi yakalamıt ve dövmeie batla· 

.. OZ ır pa O gor Üm,, diyor Aşk, macera, kahramanlık ve ıine Tilkilik maliye tahıil ıubeıi mıtbr. 
koprü üzerinde Matmazel Su- til ve a .. .. .. siyaset romanı teblii memuru Ali Riza Efendi Bu eınada vak'a mahalline ye-

zaıu tabancaı ·1 "ld"' ekt uç) A Y maktulu gormut değilim. Müellifi: (Vi- Nu) müracaat ederek hiç t:ınmıadığı tiıen diler poliıler adamı zorls 
ve ---1--f Aı e od lunnA. en ı u tancafk köprüde poliı devr"ıyelerı· l k -..ı;..,.au na o u ıanıı me- ra ınd ad .. 

1 
Bu yeni tefrikamız ayın on bi- bir adamm kendiıini ıebepıiz o a· l halkın elinden kurtararak kara o-

ınurlanndan Al" F d ·Be · b" 1__ an °11 a 0 dürülmüt olan rinde başlıyor. rak dövdüiünü ve kencliıi hakkın· la ıCStürmiiflerdir. 
hak- . 1.. e aı yın mu· ır aadının ııhhat yurduna kaldırlı h 1 h 
._ - ... eaıne buıuiı ağır ceza mah • dığı bildirilm . .. . hh 1 glU da dava açacağından bu meç u Yapılan ta kikata nazaran 
•eıneaind d I d eıı uzerıne ıı at yur • z· ce phıın hüviyetini teabit ettirmek kendiıinin lbrahim otlu Mehmet 

M.ı._, e ev~ı.. o unmuıtur. una aittim. Mata üzerine yatırd· uuaxemenmv ünk" 1 · b' iıtemittir. namınd:ı bir eararket olduiu ve 
de i . . US u ce tettn mıı ır kadın vardı. Bunun yaraıı Bu müracaat &derine vsk'a ma• hamallık yaparak ı-indiii anla· 

h mıne tahıdı olarak üç poliıin ıaka.imdan id" H .. ·· ı . . Derslerine 1 Ef d -~ !~ ~eti dinlendi. Bu meyanda bi· de ifade vere~iy;:~~: ~=lmdıtbııe halline giden smaU en i meç· tılmııtır rıncı kom. C:.-fik . e U· 11 N• Ça b bul tahıa yaklaflllıt ve kim oldu· Bayım bir halde yerde ._tmaJl. 

lnld 
ıser ~ Bey ılk olarak lunduiunu doktorlardan o"g""re · 1580 rşam 8 B al k .,-.. L Mama·ı h "f d · d k ·ı· · nınce ğunu ıormuttur. u ıu artı· ta olan poliı lamail Efendi de 

1 
.. . •. flf ı a etın e atı ın Petine düımek üzere • d d b' d b" ·ı k tun an 80ylemıttır d.. d.. · ıerı G.. •• b •I ım a a aıv ır en ıre gerı ere memleket haıtahaneıine kaldml· 

"D~ ak' . OD um. Merkeze ıelerek makt unu ·~ ıyoruz h" 1 ad i h ld r 
uaq 'Y a mahalline ıitmit, ka· (Devamı 

7 
n . 'f• !!!!!!!!!! ıç ~mu m 

1 1 
a e po 

11 
me- mıt ve tedavi edilmeie bqlan-

tı aayıfada) murunun ıuratına bir tokat vur· mııtır. 
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J3eKim~: 
Bu na;ıl ecn;bi 
sermaye imiş? 

HABER - Akş~m Postası 3 

Gülhane parkı 
canlandırılmalıdırl 

16 Mart tarihli Haber gazetesin
de, töyle bir fikri ileri sürmüş
tüm: 

. ··ş~nu aklım almıyor: Tramvay 
şırketı, eski hatları işletip paraka
zanmaktadır. Bu sırada yeni hatlar 
yapmak lazım geliyor. Fakat ser
~nay:~i kendi Yermiyor. Belediye 
ıle fılan mutabık kalarak biletlere 
yirmi~cr para zam yaptırıyor. Bu 
paı a ıle munzam hat dösenecek. · 

Profesör Malş memleketine giderken 
Türk kültüründen bahsetti 

Yazık ki fU İstanbul cihetinin 
en güzel yerlerinden biri Gülhane 
parkı iken, ne kadar sönük ve 
faydasız gibi durmaktadır. Bey· 
oğlu tarafiyle, İstanbul kıyısı a· 
rasmdaki büyük eğlenti farkı

nın ötedenberi münakaşaaı yapı· 

lır: Beyoğlu neye böyle kalaba
lıktır? İstanbul neden tenhadır!? 
Cuma günleri, Beyoğlu caddesine 
§Öyle bir göz atınız, kısmı az:llllı· 
nın lstanbul ciheti sakinleri oldu· 
ğunu göreceksiniz. Ve diyebilirim 
ki, Beyoğlunda .oturanlar, bu, me
sireye uğrar gibi, cuma günleri 
gelen kalabalık yüzünden oraya 
uğr:ımamaktadır. 

"Umarım ki, hayır eminim ki üniversite gençliğinden 

. '.'F~kat ha1krn verdi~ sermaye 
ıle ıslı"eı1 b .. ~ ,) u munzam hatlardan 
hasrı olacak k.. k' 

arı ım alacak? Ser-
ı~a~e·J'i vazedenler değil... Ahali
~ın Y.ımli paralarından toplanan 
uç mılyon lirayı tramvay şirketi, 
~1~ıl olur da, yeniden kendinin 
1 ave ett•w. . 

ıgı hır sermaye gibi te-

yarın memleket büyük istifadeİer. edecektir .. ,, 
"üniversite ıslahatı hakkında 

hükftmete bir rapor veren prof e
sör M. Malcl}e hareketinden evel 
"Hakimiyeti Milliye,, gazetesinin 
lıtanbul muhabirine üniversitenin 
bugünkü vaziyetinden b:.\hseder· 
ken şunları söylemiştir: 

" B - u eser bugünkü halinde 
bütün kusur ve noksanlarından 

kurtul.mut olman bile k~iim ki den ayrılırken Üniversitenin ve 
zaman ilerledikçe memlekette Ü· burada bulunduğum esnada ken• 
njveraite ııJahabnm neticeleri in- disini yakından tanıyıp sevmiş ol· 
kişaf edecek, bizzat üniversite en duğum necip ve büyük Türk mil· 
kısa zamanda en yüksek kemal Jetinin terakki, saadet ve ikbali 
derecesine varacaktır. Türk ve için samimi ve har temennilerimi 
ecnebi hocalar arasında en tam size söylemekle bahtiyarım. Tür
bir dostluk ve karşılıkh bir emni· kiyeye s:ıadtler dilerim. Yaşasın 
yet vardır. Bunların hepsi de bü· Türkiye.,, nef Jü :·asıtası yapabilirdi?,,' 

. ktııat okurken epeyce dikkatli 
~ır talebeydim. Fakat, sermayenin 

Mmumqııım111ıumı111uııruııımu11ır111uımmıflUflm11ımnHıt11111mnınıuıttuunflfnu• 

İtfaiye· mütehassısının 
tavsiyesi 

yük bir milletin terakkisi için ça- -- ,, "" rı•••ı..ıx -

İstanbul kıyısmm <la ayni de· 
recede ıen olabilmeıi için neıi ek· 
ıik? Eksik olanları pek tahlil et· 
miyelim .. Rağbet, onlan da ayni 
dereceye getirebilir. Fakat §İm· 
diki halde fazlası var: Koskoca. 
bir parkı!.. Bur:ı.sı metrUk konak· 
ların ceviz ağaçlı bahçeleri kadar 
ıssız; itibarsız bir hiyaban halin
dedir. 

Alman itfaiye müt~hauısıa he· 
lediyeye verdiği raporda bilb~sa, 
Y~ngınları haber vermek ~çin §eh
rın her tarafında, telefon tirketi 
muhabere •eb k · d b. b . . Y e eıın en ayrı ır §e 
.eke teıııı lüz.umundan bahsetmiş· 

tır. 

~.tarzda vazo1unutunu hiç bir 
nıuçtehidin eserinde görmedim 
Gören yarsa parmağını kaldırsın i 
Tramvay tirketine halkın bu üç 
milyon lir.asını m•ıbah görmek isti· 
yenler, bin dtırod~n İ>İn ıu aetire
relc, ne isterlene ı.öyluinleı·, biz, 
urar ediyoruz: lıtanbul frkaraaı· 
nın paracıklarını ecnebi ıerma.ye-
darlara temettü alma vasıtası hali- Romanya konsolosu 
ne getirilmesine muanzız ! Ecne- Roıman l 

k aynın stanbul ceneral 
biler, memleketimıze gelip yerle•- onıoloıu ve Bov ı 

'!f gaz ar komiıyo-
mek, çalıtmak arzcıunda iseler, ~unda Romanyanın mümessili bu· 
tesisatlarını kendi paYalarile yap- unan M. Anastasyu Ronıa. Vati
sınlar ! Onlara yirmifer paraları· kan ceneral konsolosluğuna ve f ı
ınızı biriktirerek-sermayeyi biz te· t:mbul konsolosluğna da Se1anik 
darik ettikten sonra, hikmeti vü· ceneral konsolosu Gretze tayin ve 
cut1arı nedir? nakledilmitlerdir. 

- Onla ... becerir ... Biz becere· Hasan Bey Ankarada 
meyiz ... 

G,.,,...... ı B Atin.ada.ki Balltan konferanun-
• -r-·1! 0 a ·· u, eski devirler· d h b ) t."'n kalın b a azır u unan Trabzon meb-
. -k a atıl bir zandır ! T erkoı H B 

lıştıklarını bilmektedirler. j DarüşşafalCalılar topla-
Milletleri biribirine bağlıyacak namadılar 

Dün öğlden sonra Halkevinde 
senelik toplantılarını yapacak olan 
Darünafakalılar, hesap memur -
ları henüz raporlarını hazırlama· 
dıkları için, içtimaı heyeti idare -
nin bildireeeği bqka bir günde 
yapmıya karar vermitlerdir. 

Yeni vatandaşlar 
Polonya tebaumda.n olup va· 

hndatlığa almmasmı istiyen 1905 
İstanbul dojumlu "Makı oğlu Fi
riç Ref ael Lihtandal,, efendinin, 

İstanbul Zmgal tirketinde tahmil 
tahliye mütehauııı olarak çalıth· 

şır eti bel d. uau asan ey dünkü akşam tre-
d e ıyeye devrolunmaz· ni 1 A k 

an e 1 d y e n naya müteveccihen ha- arzederim. 
vve e,. "e::n~b.il"!r bu iti ba- reket etmİ§tİr. 

olan şey medeniyet ve irfan yolun
daki terakkilerdir. Üniversite in
kılabını evelden kararhştıran ve 
yapan Gazi, eseriyle şimdiden 

memnun olabilir. İnkılabın istik· 
bali bilhassa vazifelerini ifada bü
tün varlığı, azmr ve sevgisi ile ça• 
htan Türk gençliği emindir. Uma
rım ki, hayır eminim ki, bu Türk 
gençliği bir gün memleketin yük· · 
sek mevkilerini ihraz ettiği z:ıman 
üniversitede öğrendikleri şeyler
den vatanlarına büyük menfaatler 
temin edeceklerdir. Gazi Hazret
lerine ve daha geçen gün liitfettik· 
leri bir mülakat esnasında ıslahat 
netayici için en cesaretbahf be
y:ınatta bulunan Başvekil lsmet 
Paşa Hazretlerine ve mesaim es· 
nasında daima himaye ve ali.kala· 
rım gördüğüm Maarif vekili Hik· 
ınet Beyefendiye teşekkürlerimi 

ğı ve vatandatlığa almmaıını ma· 
nı bir hali olmadığı anlaşıldığı· 

ndan Türk vatandaılığma alınma· 
sı; Dahiliye vekilliğinin teklifi Ü· 

zerine icra Vekilleri Heyetince de 
kabul olunmuttur. 

Ecnebi devlet tebaasından olup 
vatandatlığa alınmumı iıtiyen 

bekar Abdurrahman oilu Abdüı· 
ıelim Büaeyri efendinin de vatan· 
dathia abnmumı mani bir hali 
olmsdıfı anlatıldığından Dahiliye 
vekilliiinin teklifi üzerine icra ve· 
killeri heyetince de kabul olun· 
muftur. 

i~r&nıadrklarına göre, h~lediye e- =:===:=========== Tesis işindeki yorgunluklarımı 
ı~e .. ahnea kimbilir nasıl yüzüne kıyor denecek. Tramvaya ait mü- gördüğüm alaka ve himaye uye
~ozune bula§tıracak !,,denmitti. Fa zakereler, bizce daha ziyade y~ni sinde hiç hissetmediğim vazifem-
~t bunun hiç te böyle olmadığını hatlara ait vaktiyle geçmiş müza- ============= 

ıordük ... Bizim evde, arkadqları· ~erelere ilaveten tramvay nakliye i'itt:peLİ.ITll 
ının evinde, ıular, tirket zamanm· ucretlerinin daima şikayet olunan ~ • 
d.a Ü:tamdan itibaren kesilirken, Pahalrlrğmdan ileri gelmekte ola- -
flıtıdi, yirmi dört saat mütemadi- cak. Bütün bu müzakerelerde ts
Yen akıyor ... Demek, biz, <>nlardan tanbul tramvay şirketi halktan pa
daha iyi bqarırmıtız... Trenleri, ra çalmış zihniyetile hareket et
vapurları da Türkler mükemmelen rneğe mahal yok tabii. Bu şirketin 
itletiyorlar ... Tramvaylan iae, hiç ınuamelatr meydandadn-. Onları 
bir Türk 'belediyesi, 9imdiki tirket- U:~ar görmek tc eldedir. Nihayet 
ten daha fena kullanamaz ... Bütün hukumetle şirket arasında makul 
nakliyatı nuıtlaka devletlettinneli v "'d 
belediyeleıtirmeJiyiz ... Bahuıuı te~ ne~ i bir hal neticesine vanlacağr-

t
.r ~bul etmek muvafıktır. Şirkesisat sermayesini de yirmişer n""ra· ın zı 

ar- yan etmesini kimse arzu et-larımızla verec~k olduktan sonra!.. mez h Ikın 
d .B ' a ınenfaatlerine muva-

Yunus Na i ey, evvelki gün f:k tedbirler alınması ise hükUme-
battnakalesinde, benim 16 Mar~ tın vazifesidir 
tarihindeki yazımın ınevzuuna iti- N kt d .,, 
r ecl d k . ? e no a a hafif hareket etmi· 
ı.az iyor. Ne eme istedig"inı· g-- 111 E ı t hk 

"- y~Z • aa.a 1 a ik etıniı te Cümhu· 
ın de beraber okuyup anlanıata nyet başmuharriri hannj hakikati 
ça.bınlım: d -mey ana çrkarmıt? ileri sürdüğüm 

" .•. Son defa tramvay şirketinin fikre taraftar nıı? Muarız mı? ... 
Yeni hatlar tesisi hesabına vaktiy- Muarızsa, iddiamızı Yunus Nadi 
le Yapılmış fiyat zamları işinde, bi- B. niçin cerhetmiyor? Şirketin mu
raz hafif hareket -ettiğimizi zannet
lll ek kabildir. Bu hususta yapıla- ~elatı meydanda, evet, mukave· 
cak n · kikl 1~Ye riayet etmediği, belediye ta-

eşrıyatı daha esaslı talı e- ıınau 
re isti t 

1 
arına kulak aımadığı, inaan-

. na ettirmeli idi. Yeni hatlar arı f 
~~Şası için mevcut hatların bilatleri h ıçı sardalyeıi yerine 'koyduğu, 
uıerj ep ıtıeydandadır. Nafia Vekilinin 
B ne zam icra olunabilir mi? ~e~~i icraatı da ayni suretle göz 

u, hedahaten gayn· makul ve bi- d d na l onun e ir ! Komiserleri değittiri· 
.. e~~a eyh gayri mümkün bir iş gö- yor,. nıüdürleri Ankaraya çağırıp 

hruntlur. Yeni hatlar inşası için eski terletiyor ... Ve anhaminha, halkm 
a arın bı·ı ti · .. · · f e en uzenna zamlar ıc- men aatlerine muvafık tedbirler a. 

ra et l')w k yeni hatları halka ys.ptrr- lmnıaaını istemek matbuatın d.a 
ll12.k deme!< olur. Halk üze,inden vazifeleri meyanındadır: 
geçec.,~; köprünün p~ tediye Su tirketini naııl belediye aldıy
~der amma, esasen ticari bir İ§ o- ıa, tramvay ve elektrik şirketlerini 
\~ v~ bir ~iıkete a1t bulınıan tram- de alsın ... Kurtuluş ancak bud , 

YI da yaptrra.r.~az a... Ptld bu ur. 
tı-r.mvay ınüza.ıcerel . .d' (Va.no) en nere en çı-

Kontak yaptl 
· Cağa.loğlu yoku,unda Halil 

Beyin iıticarında olan binanın 
bodrum katındaki elektrik telleri• 
kont:ık yapmış, fakat yangının 

ilerlemesine meydan verilmeden 
rilmeden kazanın önüne geçilmit· 
tir. 

Parasını c;alarken 

Methur yankesicilerden Agop, 
dün bekçi Ali ağanın cebinden 
parasmı çalarken cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

Yakalanan h1rsızlar 
1 - Zeynep Kamil hastahanesi 

müshhdemininden Nazife Hanı· 
mın on lirasiyle bir göğüs iğnesini 
çalan hırsız Osman yakalanmıt • 
trr. 

2 - Çartıkapılı Hatice Hanı
mın bir entarisiyle ıu maşrabaımı 
çalan Hatice m:ı.l sahibi tarafın

dan yakalanarak polise teı1im e
di1miştir. 

3 - Y edikulede oturan şoför 
Saiınin radyatör kapağını çalmak 
istiyen Riza, cürmü meşhut h:ılin· 
de yakalanmıştır. 

180 lirahk köpek 

Şoför Vahidin idaresindeki oto
mobil ,dün Alaettin Beyin 180 
lirahk köpeğine çarpmış ve öldür
ıınüş olduğundan yakalanarak 
hakkında takibata h:ışlannuttır • 

Mimarlann müracaah 
Mimarlar birliji Nafia Vekale

tine müracaat ederek bir kaç aene· 

den beri yapılmakta olan kalfalar 
imtihanına nihayet verilme1ini iı· 
temiıtir. 

Rana Bey geldi 
Gümrük ve lnhiurlar vekiJi 

Rana Bey .Ankaradan dün tehri· 
miz gelmiştir. Vekil Bey bir kaç 
gün burada kaldıktan sonra tek· 
rar Ankaraya dönecektir. 

Poliste teftiş 
Üç emniyet müfetiti lıtanbul 

Emniyet müdürlüiü polis merkez· 
!erinde bir tefti§e bqlamıtlardır. 
Bütün merkezlerin 'bil\imum mu· 
ameleleri gayet ırkı surette tetkik 
edilmektedir. 

Müfetti9ler bu ııkı teftit netice· 
ıini bir raporla emniyet umum 
müdürlüğüne bildireceklerdir. 

inkılap dersleri 
inkılap emtitüaünde bir müdet

tenberi verilmekte olan denlere 
devam edilmektedir. Bugün ve 
yarın M3arif Vekili Hikmet, pa-

zarteıi, aab lzmir meb'uau Mah· 
mut Eıat ve per,embe günü de Re· 
cep Beyler derslerine gelecekler· 
dir. 

içerisine daha çok ve hakiki ali· 
ka uyandırabilmek için li.zrm ıe
len hiçbir içtinı:ıi tedbir konulma• 
makt:ıdır. Evet; Gülhane parkı, 
tabiat kadar güzel, şirin ve çiçekli, 
gölgeler içindedir. Fakat orada 
bir konser çatısı ve buna benzer 
bir kac eğlence teıiıatı röze çarp· 
tığı h;lde, bunlar neye ıessiz, atil 
ve hiç bir veçhile nevilerinden is· 
tifade edilmemeğe azmedilmiı 
gibi k:\lsın?. 

Gülhane parkını canlandmp, 
§ehrin daima bir tarafına, anor• 
mal bir vapur yolcuıu gibi yığılan 
halkı celbebneii bilmeliyiz.. Ve 
bu, fırtınalara, müthit oğultulara 
kartı kahve açma teıebbüıüne 
giri§mekle değil, meccani veya 
hayir müe11eıelerine rağbet he
sabına faaliyet~ meydan alabilir, 
Şehrimizde bu kadar bando, or
kestra teJekkülleri var. Bu zevat 
kendilerini hiç tetmil etmek niye· 
tinde değihnidirler? Gelip bazı 
rıünlerde konıer verteler, halk~ 
reklam etseler ya .. 

Gülhane parkında, belediye bir 
"Lunapark,, ihdas edebilir. Ve çi· 
çeklerin, gene ayni nezaret altın· 

da, ayni güzelliklerle jiiriyetini 
muhafaza edeceklerine hiç füphe 
yoktur. 

Hikmet MUnlr 

Döviz kaçırıyordu 
Bundan bir kaç gün evvel Ga· 

la.ta yolcu salonunda bir döviz ka· 
çakçısı yakalanmıştır. Pleı vapu• 
riyle Pireye gitmek üzere salona 
gelen Panayot isminde bir yolcu· 
nun üzerinde 1350 drahmi bulun• 
muıtur. Bunun üzerine kendi.in· 
den 'büsbütün tüphe edilen Pana• 
yotun etyası gayet dikkatle mua· 
yene edilmeie batlanmı§. Hüika· 
ten bu arattırma netice vermit ve 
bir yaıtıiın içinde yedi bin drahmi 
bulunmuıtur. 

Kastamonu lisesinde 
yetişenler 

Kastamonu lisesinde yetifenl• 
birliii dün aabah halkevinde ilk 
teşekkal içtimaım yapmıt ve ni· 
zamnamenin bir kıımmı kararlq
trrmı§tır. 

Gelecek içtimada nizamname
nin diğer kıımı dıı yapıla.cek n 
~ idare eeçilecektira. 
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\, hlkAıreleri Lades 

' Fıkra müsabakası 
1 En iyi, en güzel fıkraları bize gön-

,1 dereceklerin yazıları; burada ne§redi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· Keçiler mi daha inatçıdır, yok- ll sesim kısılmıştı da, ziyaretime gel-

sa katırhr mı? di. Bir kocaman kutu şeker getir-
Bunu iyi bilmiyorum.. miş, uzattı. Fakat, o halimde bile, 
Fakat İsmail Efendi, muhak- baş ucumd:ıki etajerde durnn re

kak ki, keçilerden de, katırlardan çeteyi aldım. Arkasına, kurşun ka• 
da d~ha inatçıydı!. lemle yazdım: 

Babam, Halepte mektupçuy- "Aklımda ... ,, 
kcn, İs:nail Efendi, vali paşanın Bunu lsmail Efendiye gösterdi-
kapıcıhğını yapıyordu. İri yarı, ğim vakit, elleri titredi. Şekerler 

dağ par~ası gibi bir Arnavutlu. yere döküldü. 
O zaman, p :;anın çocuklariyle İyileştiğim zaman: 

akran olduğum için, bahçelerine - Aldatacağrıın, seni çocuk .. 
oyna.~ağa giderdim. İsmail Efen• - diye hafifçe kulağımı çekti. -
di, bize kamışlardan düdükler ya- Benimle baş edemezsin .. Mutlaka 
par, evden yasak ettikleri elma şe· :ıldatacağım .. 
ke;:ini macuncudan :ılıp ikram e· - İmkanı yok ... 
elerdi. Bu cihetler çok iyi.. Lakin - Görürsün .. 
L :.zan d-.. inatla~accığı tutardı. O Fakat, Halepten ayrılmamız 

Efendi, bizi nman, Nuh der peygamber de· lazım geldi. İsmail 
:mezdi. Mesela, bir gün, bahçivan- trene teşyi etti: 
lardan birine: 

- Eşref! Buraya gel.. -diye 
seslenmiş .. 

Ad:ım, aldırmayıp gitmiş .• 
Kapıcı başı, yanmda bulunan 

kahya efendiye şikayet etmiş: 
- Bu ne terbiyesiz adam .. -de

miş,- aldırmıyor .. Eşref diyorum, 
ses çıkarmıyor .. 

- İsmi Eşref değilde, 
-Nedir ya?. 
- Şerif .. 
- Hayır, Eşref .. 
- Hayır, Şerif .. 
iddiaya girİfmişler .• 
Bahçivanı buldura~:ık, 

sormuşlar: 
- Şerif!. 

ondan .. 

ismini 

- Hayır, Eıref .. -diye İbra-
him Efendi, gen.e ayak diremİ§ .. 

- Canım, kendinden iyi mi bi
leceksin?. Şerif diyor işte .. 

Herifin inadı inat!.. 

- Eşrefte Eşref... Nüfus kağı
dına bakalım .. Eşref olduğunu gö
receksiniz .. 

Kahya Efendi ile bahse tutuş
muşlar .. 

&tesi gün, daha ertesi gün, nü
fus kağıdını getirmesi için b:ı.hçi
vanı sıkıştırmışlar.. Fakat, a

. daım, tezkeı:esini ancak iki hafta 
sonra kahya Efendiye uzatmış .. 
açıp bakmışlar ki, hayret .• 

Sahiden "Eşref,, yazılı.. Am:in 
nasıl olur?. 

- Senin ismin Şerif değil mi? 
- Şerifti.. Eşref oldu ! .. 

- Allah allah .. Ne suretle?. 
Meğer, İsmail Efendi, mahkeme 

harcını vermiş, biriktirdiği para
dan bahçivana da iki altın hediye 
etmiş. İsmini tepdil için onu kan· 
dırmış .. Böylelikle, resmen bahsi 
k:ızandı .. 

Fnkat, İsmail Efendinin şöhreti 
inatçılığından ziyade ladeaciliğin
deydi. 

On1:1, koskoca konağın içinde, 
hatta bütün vilayette aldatan yok
tu .. Bahse girişir, mutlaka rakibi
ni kundeden atardı.. Fıtretindeki 

inatçılığı, -0nu lades 
haline getirmişti. 

şampıyonu 

- Senin gibi bey evladı deği

lim, kapıcıyım amma, senden yaş
lıyım ... Öp bakay1m elimi ... 

Elini uzattı. Fakat, tetikte dur• 
duğum için, baş parmağının şek

linden şüphelendim: 

- Aç avucunu lsm1il Efendi.. 
Meğer, elinde minimini bir sa· 

at saklamış .. Bunu, bana hem yol 
hediyesi diye verecek, hem de ve
rirken iadesi basacakmış .. 

Gene olmadı .. 
Aldatılmadan, Halebi terket

tim. lrtanbula gelerek mektebe 
girdim .. 

Bir gün, evimizin kapısı çalın
dı. İri y:ırı ve torba sakallı bir a
daı;: ' J. karşılaştım.. Üzerinde be
nim ismim yazılı bir mektup uza
tıyordu .. 

"Ne garip sakal bu? .. ,, diye yü
züne bakarken, gözlerini farket
tim: lsmail Efendiydi .• 

- Aklımda ... -dedim .. 
Hüznüne, elemine payan yok· 

tu: 
- Altı senedenberi, sırf seni 

aldatmak için, k:mmın şikayetine 
rağmen bu sakalı koyuverdim .. 
T epdili kıyafet ettim .. Gene mi ta
nıdın, gene mi aldanmadın, ço
cuk?! .. Amma, dur .. Seni aldata
cağım .. 

Heyhat, ömrü vefa etmedi.. 
Ben tıbbiyenin ikinci senesinde 

iken lsm:ıil Efendi öldü. Onu, göz 
yaşları arasında gömdük .. 

Aradan bir sene geçmişti ki, 
dersime çalışmak için bir iskelet 
almam lazım geldi.. Fakat, bu sı• 
rada, benimle ayni sınıfta olan 
bizim sabık H -ılep valisinin oğlu: 

- Hacet yok .. Bende bir tane 
var, sana hediye edeyim! -dedi .. 

- Peki .. 
Baktım, mükemmel, iri yarı bir 

iskeJet .. 
- Demek, bu, benim oldu?. 
-Evet .. 

- Fakat, elinde minimini bir 

kuta var .. 
- Sahi .. Dikkat etmemiştim .. 
Aldım.. Bir gramof~n iğnesi 

mama11, seçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

202 - Unutma 
Bir Musevi çok tamahkardı. Bir 

gün karısı hastalandı. Adamcağız 
doktor getirtti. Doktor hastanın ya 
şıyacağı ümidini kesmişti. Maama 
fih son bir ilaç verdi. Ak§am vakti 
idi. Adamcağız eczaneye giderken 
karısına dedi ki: 

- Karıcığım ben ilaç almıya 

gidiyorum şayet ben gelmeden ev· 
vel ölecek olursan elektriği sön· 
dürmeyi unutma. 

Bension Benatar 

203 - Marifetli uşak 
Zengin bir bağ sahibi budama 

mevsiminde ·bağını budamak için 
bir rençber arar. Bu sırada aklına 
san'atkirı gelip derhal yanına ça
ğırır ve sorar. 

- Ahmet sen bağ budamasını 

bilir misin? 
Ahmet Efendisinin gözüne gir

mek için: 
- Bilirim. der ..• 
Bunun üzerine efendisi: 
- O halde dikakt et dibinden 

buda der. 
Ahmet: 

- Peki efendim diye ayrılır ve 
bağa gidip budamağa başlar. işini 
bitirdikten sonra memnuniyetle e· 
fendisinin yanına gelir. Efendisi 
sorar: 

- Nasıl budarken hiç ağlıyan 

var mı idi? 
Ahmet cevap verir: 
- Ne söylüyorsunuz efendim 

yoldan geçen durup ağlıyordu. As
maların köı..Ierini bile söktüm. 

Şehremininde Saray meydanı 

caddesi Numara 28 Behzat Şinasi 

Bulgar - Yunan 
hududunda hadise 

Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Evvelki gece geç vakit Darider 
yakininde Bulgar - Yunan hudu
dunu gizlice geçmek teşebbüsün
de bulunan meçhul kimselerden 
mürekkep bir grup Bulgar hududu 
muhafızları tarafından görülmüş 

ve durmaları için yapılan ihtarlara 
ateşle cevap vermişlerdir. Bunun 
üzerine Bulgar muhafızları muka
bele ederek kaçanlardan bir kaçı
nı öldürmüşlerdir. Yapılan tahki
kat neticesinde bunların propagan
da tesirile Bulgaristanı gizlice ter
ketmek istiyen Pomaklar olduğu 

anlaşılmıştır. 
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Pratik Haqat Bilqisi 

Hayatta muhtaç olacatınız ameli malilmab 
kolayca &treniniz 

-18-
Nakıl ve terciime hakkı mahfuzdur 

Yazan: • Ciayur 

Bunda oldukça maharet ister. Tunus 
aletiyle arılar harekete getirilir ve ko· 
van tepsisinden kaldırılarak yerine boş 
bir kovan konur. Kovam gölge bir ye
re götürmeli, ucunu aşağı olarak çe
virdikten sonra üzerine imal olunmuş 
hücreli veya balmumlu ve iskan edile
cek kovanı koymalıdır. Adi kovana 
iki deynekle ve yukarıdan aşağı doğru 
vurmalıdır. Arılar küıne halinde çıka
rak yeni kovanı işgal ederler. Ameli
yat bir çeyrek saatte yapılabilir. Lü
zumu halinde tütsü aleti kullanmalıdır. 
Bir kaç hücreye bol koymalı ve bazı 

hücrelere de sürfeler yerleştirilmelidir. 
Sonra kovan adi kovanın vaktile bu
lunduğu yere naklolunur. Bu ameli· 
yat iki kİ§İ tarafından yapılmak lazım· 
dır. 

i~ , : , .. ~. -- ~ ... ~ ... 
... . .. . 

_,, 
l ~ 

1 - Kraliçe (arı beyi) ; 2 - Erkek 
arı; 3 - Amele arı; 4 - Sabit raflı a
di kovan; 5 - Layens sistemi kovan 
(boştur) ; 6 - Dadan sistemi kovan 
(boştur); 7 - Demir telli çerçeve; 
8 - Tütsü aleti; 9 - Çerçeve kaldı
racak alet; 10 - Arı fırçası; 11 -
Tanzim edilmiş kovanın dahili vaziye
ti; 12 - Oğul; 13 -Toplanmış oğul; 
14 - Müteharrik raflardan bal topla
ma aleti. 

Masrafsız olarak kovanları çoğalt
mak - Eğer oldukça çok kovan varsa 
sun'i uğulların çoğalblınası kolaydır . 
Bal sonunda ve büyük bal toplama mev 
sirninden evvel güzel bir günde bir ko
vanın uğulunu fırça ve tütsü makinesi 
ile işlenmit kovandan hücreli bir ko
vana kovmalı dır. Yeni iskan edilen 
kovan ilk kovanın yerine konur. Son
ra boıaltılan kovan tam faaliyette bir 
kovanın yanına konur. Son kovan u
ğul peteğin bir kısmı ile kovan kovan
ların bulunduğu yerin bir köşesine gö
türülür. Dışarıda kalan arılar eski ko
vana gelirler ve onu süfreli görünce 

yerleşerek bir kraliçe vücuda getirİt"' 
ler. 

Uçüncü kovanla naklolunan eenç •• 
rılar ise kovanlarına sadık kalırlar. Bit 
kaç gün kovanlarda biraz karışıklık "' 
lur .. Fakat az sonra üç kovan da fa.1• 
liyete gelir ve mevsim sonuna doi11' 
bali verirler • 

· Kovana nasıl bakılır - Arılar net" 
~ vünema bulmak için iyi bakılmıya 

nezaret edilmiye muhtaçtırlar. An kO' 
vanı 11k sık ziyaret edilmelidir. Ilkbr 
harda güzel bir günden istifade eder~ 
kovanlardan çıkan ve kovanlara gire" 
arılar tetkik olunur. Eğer anlar faa~ 
çok iseler ve kovana yüklü hücum ed;. 
yorlarsa faaliyet yerinde demektİt• 
Aksi takdirde kovan fakir demektir• 
Bağdası azdır, ya kraliçesi ihtiyardfl'• 
Yahutta kovan yetim kalmıştır. KO" 
Yanlan ziyaret ederken alınacak ted• 
birler: 

1 - Yüzü daima bir peçe ile örtme
lidir. 

2 - Pantalonunun paçaaını ve kol• 
lan lastikle sıkı§tırınahdrr. 

3 - Hususi eldiven dedikleri eldi• 
venleri kullanmalıdır. 

4 - Kovanların bulunduğu yere gi• 
rerken iyi yanmış bir tütsü makinesi 
bir çerçive kaldırıcı, bir makas, bir bı• 
çak, bir an fırçası getirmelidir. 

5 - Tütsüyü kovanın ağzından vcl"' 
meli, sonra kovanın arka tarafına ge• 
çilmelidir. 

6 - Kovanın kapağı kalkınca aleti• 
ya ıathı veya tavanın ilk tahtasını kal• 
dmnalr anları tütsü ile uzaklaştırmalı• 
dır. 

7 - Soldan birinci çerçiveyi yavat" 
ça kaldırıp kovanın cidarına doğru it• 
meli ve sonraki çerçiveyi üzerindeki •• 
nlarla beraber yavaşça itmeli bu çerçi• 
veyi iki taraftan dikkatle muayene e!• 
melidir. 

Bu oıro.do. aoıl İ!l'l ,. .. .,cUull ,. .... uuııt;.> 

muavin kovanın yukarısına biraz tüt• 
sü atarak arıların dışarı çıkmasına mi• 
ni olur. Çerçeve muayene edildiktell 
sonra onu kovanda tekrar birinci kO" 
varun yanına koymalı ve üçüncü çerçe
veyi çıkarmalıdır. Böylece bütün çer• 
çeveleri muayene ederek her muayen• 
edilen çerçeve Örtülmelidir. Eğer kO' 
van açık kalırsa arılar fazla taarruz e
der, çünkü yabancı anlar da gelir. fdıJ' 
ayene esnasında gıda miktarını ve yıı• 
murtlama miktarını kontrol etmelidir• 
Eğer gıda az ise bir bal çerçevesi ver• 
melidir. Baharda gıda ne kadar çok o• 

lursa yumurtlayış o kadar fazlalaşır ~• 
o kadar fazla bal elde edilir. Eğer ku• 
luçka dağnık~a kraliçe iyi yumurtla• 
mıyor demektir. Onun yerine ya ayni 
c.insten veya diğer cinsten veya ıslalı 

edilmiş bir kraliçe koymalıdır. Bun]at 
arıcılık yapılan mıntakalardaki arıcı• 

larda bulunur. Sazan öksüz kalan ko
vanlar yeni kraliçeyi kovarlar 0 vakit 
muvaffak oluncıya kadar kraliçe de
ği§tİrilmelidir. 

Okuyucularımızdan A. Hamdi Bef'1 

En consignation tabiri hayat bilgi· 
sinin ticarete ait bahislerinde gcçecelc' 
tir, Maamafih size şurada kısaca izalı 
ediyorum. En consignation demek bit 
malın satılmak ve bedeli verilmek üze
re birisine bırakılmasıdır. Mesela bit 
miktar kumaşınız olur. Bu kumaşı bit 
ticarethaneye verir ve: "Bu malı sa• 
tm, sattıkça bedelini bana verin .. der· 
seniz o mal müessesede en consignatio11 

dur. 

Bir gün, benimle de bir tavuk 
kemiği kırarak bahae tutuştu .. Ço
cukluk hali bu, meseleye o derece 
ehemmiyet vermişim ki, li.desimiz 
asla akıldan çıkmadı. İ!mail E
fendiyi daha uzaktan görür gör
mez, hemen dimağımda lades c:m-
1anıyordu. 

kutusuydu .. 

İçini açtım .. S1Z kalemiyle ya· 
zıLmış bir kağıt çıktı .. Okudum: 

.. .. 
HASRI: Aşk kdepçderi p ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ SUMER: Dağların km =i 

On m-etre ileriden haykırıyor-

4iuıa ı 

-Aklımda .. 

Ne hilelere baş vurmıyordu. 
Hatta, bir gün. haıtalanmııtım, 

"Lades!.. Hayatm1da aldata
ınadnn amma, öldükten sonra al
datım .. Bu iskelet, benim iskele
timdir .. Elimden aldın!.,, 

lsınail 

Valinin oğlu, gülerek: 
- L~lamın vasiyetnamesini ye· 

rine getirdim!. -dedi. • işte, h:..k, 
ergeç galebe çaldır. 

va-no 

·.·:. ŞIK·. N !: için öldürdüm G 

i! SARK: Hayatı Isa 1 ... 
İl ALKAZAR: Ciciberber. .. 
ii ALEMDAR: Yürüyüş U •• !f ;i YILDIZ: Adalar çiçeği !: 
jjMILLt: Gülen Paris, Vatandaş sila·11·· 
c bapn3 

j! HiLAL: Denizaltı cehennemi .. .. . 
!i KEMAL BEY: lki yüzlü adam İ 

ii HALE: (Usküdar) King kong. İ 
$i FERAH: Hayatı !s! I! 
if TAN: (Şişlide) !{ınk kanatlar 1 
:ı E 
a..._ u• .... ::::::-.. •• ~·••11• ...:............................ ·············· 

Paprika'nın Sevimli Yıldızı 

F ra nz is ka G a a l 
Bugüne kadar yapbiı filmlerin en güzeli, en zengini 

ve en çapkını olan 

ŞEYTAN KIZ 
Yarın 1 P E K Sinemasında 

matinelerden itibaren ----------------·(15467'--
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' 
Beklenilmiyen 

- Mütehassısımız bize, tahliller arasında 
neticeler oldu 14, 16, 24, 25 numaralı el yazılarının 

Vefa - Beşiktaşı, Beqkoz da Gala
tasaraqı 2 - 7 yendiler 

haşladıkları ve oyunun sert bir ha
va aldığı g:>)rülüyordt'. 

Herkes Galatası\rayın beraber • 
liğini temin edeceğini ümit ediyor, 
etraftakiler, 14, 13, 9, 5 3, 1 diye 
saniyeleri bile sayıyorlardı. Fakat 
netice değjşmedi. Ve oyun 2 - 1 
Galatasarayın mağlubiyetile bitti. 

* * ;;: 
Dünkü oyundan Galatasarayın 

mağlup çıkmasının sebepleri şöyle 
hulasa edilebilir .. 

1 - Beykozun fevkalade olma· 
sa da oldukça güzel ve muvaff akı· 
yetli oyunu, 

2 - Galatasarayın, oyunun yüz· 
de yetmiş beşinde -bilhassa birin-

BEŞlKTAŞ - VEFA MAÇINDA ci devrede- kendisi bir oyun oy-
Dünkü lik maçlan gene bir •Ür· j tird'l B nayamayıp, Beyko:ıun oyununu 

priz oldu. Bir tarafta Galatasaray m. 
1 t~r. I eykoz yavaş yavaş haki- bozmağa çalışması, ve Beykozun 

B k 
v ,.. ıye 1 a ıyordu h d 

ey oza maglup olurken, diğer ta· Yir . b . : d k' oyununu kabul etmesi.. av an oy 

ft d V f 
. l mı ' eşıncı a ikada k 1 · t J t 1 ş ur•uz ra a a e a şampıyon uğun en topu yumruk} d T . -~ ecı naması, op ara ras ge e u .. ca 

kuvetli namzedi Betiktaşı yeniyor- düştü Gal t a ı. okp bıraz oleye vurması ve ancak oyunun yüzde 
du k · a asaray, alesi önü bir yirmi niabetinde kendi oyununu 

B beki ~rıştı. Beykoz ve Galatasaraylı 0ynıyabilmesi (ki en mühim sebep· 
u enmiyen neticeler, biraz hır kaç oyuncu topu kapmıya uğ-

düşünülürse, çok ta gayri tabii ol· raşıyorlardı. Bu sırada kalec'ı de lerdendir.) 
madı. Son maçlarının; hemen hep· t l 3 - Bu yeni bir darbeden ser· 
. d opu a mağa kalktı. Bir kolu hiç l' ·· .. · · oyuncusu sın e, ancak oyun sonlarına, ve 

0
_ b" k sem ıyen gunun en ıyı 

) ır ast olmadan bir hasmına ta· Muslih müstesna·; muhacimlerin 
y.uncu arın büyük enerjileri saye- kıldı. Ve derhal bir penaltı çalın-sınde fena vaziyetlerden kurtulan d G bilhassa merkez muhacim le sağ • 
B 'k 1• alatasaraylılar donmuş kal· için bozuk, ağır, cansız ve becerik-
eşı taşın, sene başından beri de- l d F k b d k k 

d 
mış ar ı. a at ir a i a sonra · l 

va.ın,.e en ıansaı:zlığını birdenbı're M ' sız oyun arı .• 
ustafanın nefis bir plasesi Bey - 4 B"t" t k 1 y Yenen ve nefes kabiliyetini kaza- k b - u un a ımın ça ım ap· 

nan Vefan k oza irinci golü kazandırıyordu. mak merakından kurtulamaması .• 

d 
ın acar ta ımı karşısın- Bu golden sonra oyun tekrar bir 

d~ kazaya uğraması beklenebilir • 5 - Karışık penaltı ve ikinci go-
ı . . müddet cansız devam etti. Galata- lün hentbolle yapılmış olması, 

saray bir türlü kendini toplıyamı- 6 _ Altı yedi aydır hakem dur-
Galatasaraya gelince, Beykoza 

karşı her zaman şansız olan bu ta
krın, dün de hundan kurtulamadı. 
Sarıkırmızılıların yeni takımında
ki bazı oyuncuların, aklı durduran 
oyunda; 20 nci dakikadaki karışık 
penaltı cezası ve bilhassa hentbol
den atılan Beykozun ikinci ve son 
golü .. Sonra da Galatasaraylıların 
daha ilk dakikalardan itibaren bel 
ki yedi sekiz muhakak gol fırsatını 
kaçırmaları, altı aydır hakem dur
mayan Sait Salihattin Beyin ko-
şanıanıaaı netice üzerinde Beyko • 
zun lehine, Galataaaraym aleyhine 
mühim bir tali eseri! olarak kabul 
edilmeğe değer .. 

'(. '(. :,. 

Kadrköyünde oynanan Beykoz 
Galatasaray maçı için, hem tatsız 
henı de heyecanlı oldu denebilir ı 
Zıunan zam~n durgun, cansız d~~ 
Vanı eden oyt.<uun, çok seri ve ille · 

raklı sahneleri .de oldu .. 
Sabah gazetelerinde uzun u-ıun 

anlatılan oyun tafsilatını ayni tarz
da tekrarlamaktan vazgeçerek, yal 
nız golleri ve oyundaki mühim 
hadisderi kaydetmekle ıktifa ecle
Cf ğiz .. Esasen ılüııkü oyt.:nun yuz
de 20 si hiç te anlatılmıya değmi
Yecek kadar durgun ve tatsız ol
tnuttur. 

• * • 
Beykozun her zamanki Galata· 

sarayın 8 , 
t k l 

oyuncusu yeni ve genç 
a un ar ·~ 

S t S l ~ı ı.e oyun F enerbahçeli 
aı .. a ah tt' Be ba lad a ın yin idaresinde 
. ş k ı .. Galatasaray muhacimleri

•ın açırdı"' "k• r 
d 

gı ı ı ırsattan sonra o-
Yun urgunl t ll . . h' b' aş 1• k yırmı dakika 
• ıç ır ~ey olrnad d b"l' F kat G I ı ene ı ır... a-

a ataıaraya o gulü kabul et· 

yordu. mıyan Sait Salahatin Beyin de bir-
Devre sonlarına yaklaşmıştı. den bire böyle mühim ve şampi· 

Beykozun bir hücumunda Galata- yonluğa müessir bir maça idman
saray kalesi karıştı. Top bir türlü sız olarak çıkması, seri hareket e
uzaklaşamadı. Bir aralık kalenin demediğinden bir çok hataları gör
önünde duran Galatasarayın mü - mek için mevki alamaması, iki yan 
dafii Farukla, Beykozlu Rıdvanm hakemin de bacak kadar ve futbol 
ortasına düştü. Rıdvan ani ve us· den anlamıyan çocuklardan inti
taca bir hareketle topu koluylaı hap edilmesi de oyun üzerinde e
~top edip indirdi. Ve sert bir plase peyi müessir oldu. 
~l~ ağlara taktı. Ve Galatasaray * * * 
ıkınci golü de böylece hentbolden Maamafih bütün bunlara rağ-
Yerniş oldu. men, Beykozun güzel galebesini 

Bu şekilde yenen bir gol, Gala· de kötülemek doğru değildir. Bey-
tasarayl l k . . 1 d' . . d G 1· l 1 arı ço sınır en ırmıştı. koz canla başla oyna ı. a 1P ge • 
Bereket haft . d d . . l t V lı'ne lk' . ayın ım a a yetıştı. mek için çok ça ışı. e eme 

ıncı devre herkes Galatasara- muvaffak oldu .. 
yın canlanacağını zannederken ilk Bunun için Beykozlular tebrike 
üç dakikada Yapılan iki hücumdan hakikaten hak kazanmış oldular. 
sonra da Sarıkırmızılılar, bilhassa * * * 
muhacimler bozuk oyunlarına de- Dün maçtan sonra &oyunma oda-
vam ettiler .. 15 inci dakika tekrar sında bir Galatasar.ayh ile, Bey· 
biraz toplanır gibi oldular. Ve kozun emektar lbrahimi arasında 
Beykoza bir serbest vuruş cezası geçen şu muhavereyi de kaydetme
oldu. Çekilen şüt kale önüne düştü. den yazımı bitiremiyeceğim .. 
Kaleci Kandilli hunu yumrukla kar Galatasaraylı arkadaşı lbrahi-
şıladı. Top ileri düştü, Beykoz ka· me şakada ntakılıyordu. 
le · b' sı ır an karıştı, bu arada topu _ Yahu, bize bu i~i yapacak 
~apan Salahattin Galatasarayın mıydınız? ! 
ılk ve 3 l" .. w f l on go unu yapmaga muva - brahim güldü. 
fak oldu. _ yahu; dedi. Biz sizi yenme-

Bu gol Galata:;araylalan büyük dik ki, siz kendinizi yendiniz!. .. 
bir üınide ve canlılığa sevketti. lbrahimin bu bir kaç kelimesi, 
Top ortaya geldikten bir saniye dünkü maçın en güzel bir tarifi idi 
sonra Beykoza tehlikeli akınlar l'b ı b I ga ı a .... 
aş adı. Fakat bu arada hep mü- izzet Muhittin 

him fırsatlar, biraz acele, biraz be-
ceriksizlik ve biraz da çalım der- Vefa - Beşiktaş 
dinden heba oldu. Galatasaray hü· Sene başından beri şampiyon· 
cum üstüne hücum yapyor, fakat luğun ba§ında giden Beşiktaşlılar, 
netice alamıyordu. d" . . b' un oynıyan Vefaya un ıyı ır oy 

Artık akınları çok seyrekle~en ı yenildiler .. 
Beyk9zluların topu taça. atmağa Oyunun tafsilatı şudur: 

çok şayanı dikkat olduğunu bildiriyor 
1 - K. Osman Kadıköy: Asabi fa 

kat azimkar tiplerden. Hüsnü niyet sa
hibidir. Tasarrufu sevmez. Her şeye i -

nanmaz. 
2 - Kızıltoprak Titus Levinus: Ha-

yalperver ve müvesvistir. Fikri takip 
sahibi değildir. Zevki selimi vardır. Pa 
rayı her şeyden ziyade sever. 

Topkapı Ekrem: işlerinde intizam ve 
doğruluğu sever. Muhitine itimat tel
kin eder .. Kendine güvenir. Zevki se -

lim sahibidir. 
4 - Necmi Ali: (3) numaralı tahlili 

okuyunuz. (Siz, fazla olarak biraz ego 
ist ve inatçısmız !) 

5 - Hüseyin Çeçen: Aceleci ve ev
hamlı tiplerden. Dostlarma karşı vefalı 
dır. Zekası basittir. Yarım düşünmez. 

6 - 5. E. Türkan: Müvesvis ve asa
bi tiplerden. Zayıflara yardımı sever. 
Nefsine itimadı azdır. Tasarruf bilmez. 

7 - Yorgi Makridis 40. : Uzağı gö
rür ve müdebbir tiplerden. Muhitine iti
madı yoktur. Zevki selimine güvenilir. 

işlerinde ihtiyatı sever. 
8 - 355. Tahsin Kemal: Hodbindir. 

Herkesi beğenmez. İnatçılığı şayanı ka
yıttır .. Fakat makulat karşısında tesli
miyet gösterir. Işlerinde doğruluğu se 
ver. Sefahate meyli fazladır. Zevki seli 
mi. en bariz meziyetlerinden biridir. 

9 - 3. M. Edip: (Gotik yazınızı 
tahlik ediyorum) hiç bir iş ve mesele 
hakkında müsbet fikirleriniz yoktur. Ka 
rarsızlığmız : En büyük kusurunuz -
dur. Zekanızdan istifade etmeyi bil -
mezsiniz. Muhit değişikliği, hayatıru
mza iyi bir istikamet verebilir! 

10 - Yıldırım. T. dan H. M.: Asa
bi ve çabuk brkıcı tiplerden. Her şeye 
hiddetlenir .. Dostluğuna güvenilmez. 
Muhitine itimadı yoktur. 

11 - M. Yüksel: Intizamı sever tip
lerden. Zevki selim ve hüsnü niyet sa 
hibidir. Vefakardır. Dostluğuna ve söz 
]erine inanılır. Biraz fazla hayalperver
dir. 

12 - M. Nuri: Müvesvis ve karar
sız tiplerden. Mübalağayı sevmez. Her 
kesten şüphe eder. Tasarrufa riayeti 
yoktur. 

13 - 12. ? M. Fahri: Muallak ve kar 
sız işler peşinde koşar. En büyük kusu 
ru: Sebatsız oluşudur. Herkese fazla 
itimat edişi: Bu asırda meziyet sayılmı· 
yac::k bir zaaftır. 

14 - Nazife: (Tek imza .. Şeraite 
riayet etmemişsiniz 1 Mektubunuz: "Is 

mimden hiç hoşlanmam . ., cümlesile bat 
lxyor.) kararsız ve uzağı görmeyen tip 
lerden. Hissiyatına mağlfıptur. Herkes 
tarafından fazla sevildiğini zanneder. 
Safiyeti ve her şeye inanışı, kusur sa -
yılacak kadar fazladır. 

15 -Ankara Y. Ziya: Asabi ve kor
k:ık tiplerden. ihtiyatı sever. Biraz kıs 
kançtır. Göze çarpacak kadar hodbin 

dir. 
16 - Saliha: (Tek imza .. Şeraite ne 

den dikkat etmiyorsunuz? Mektubu -
nuz: Bir şiirden beş mısra ... ) Fazla a
celeci. Kararsızlrğınız sizi muvaffakı • 
yetsizliğe sevkeden kusurlarınızdan • 
dır. 

17 - M. Bedia: Biraz kıskanç ol • 
makla beraber hüsnü niyet sahibi tipler 
den. Nefsine itimadı vardır. işlerinde 

intizamı sever. 
18 - Gavri Bilal: Herkesi beğenmi

yen bir karakter. Biraz müstehzi ve mü 
balağacıdır. Kimseye itimat etmez. Ze
kasr inkişaf edecektir. 

19 - 49. Kadri: Mütereddit tipler -
den. Hafızasına güvenilir: Cesareti az -
dır. Hayata atılmaktan çekinir. Fazla 
inhinayr sevmez. 

20 - 1. E. L - N. R. : Sebatkar tip
lerden. Hüsnüniyet sahibidir. Zekasına 
güvenilir. Tasarrufa riayeti vardır. in 
tizamı sever. Biraz müvesvistir. 

21 - Sevim Arif: (Elyazmız 20 nu 
maralı yazıya çok benziyor) fakat, siz 
sebatkar değilsiniz .. Ve tasarrufa riaye
tiniz yoktur. Biraz da fazlaca evham • 
lısrnı~. Diğer meziyetlerinizi yukarıda 
ki tahlilde okuyunuz. 

22 - R. VitaJi: Azim ve irade sahi
bi tiplerden. Yaşı ileriledikçe muvaffa 
kıyet yollarını kolaylıkla ke§f edecek. 
Biraz fazla kıskançtır. 

23 - Kadıköy 63 Şükrü: Cesaretsiz 
fakat ihtiyatkar tiplerden. Muhitine hür 
meti ve dostlarına sevgisi vardır. Sefa 
hate meyli artacaktır. 

24 - S. V. Basmo: Zevki selim ve i
rade sahibi, biraz mübalağayı ve tasan 
nuu sever. Alayişe kapılır. Intizamper
verdir. Sefahate meyli hayırperverliği
le mütenasiben artacaktır. 

25 - Margerit J. Hartman: Azim -
kar tiplerden. Musikiyi sever, belki de 
musikişinastır. Hislerini yüzündeki çiz 
gilerle ifade eder. Cevval bir zekası var 
drr. Mesleğinden başka bir şey sevmez. 

Dr. W. ........................................................................................... 
Saha; günün en mühim maçını faya geçti ve devre sonuna doğru 

seyre gelen büyük bir kalabalıkla Enverin bir tutu ile Vefa galip 
çevrilmişti. Be9iktaş takımında mevkie geçti. 
yalnız Nazım yoktu, yerine Faruk Beşiktaıın, diğer maçlarında ol• 
geçmişti. Vefanın kadrosunda da duğu gibi ikinci devrede mağlubi· 
deği9iklik yoktu. Hakem Galata- yelten kurtulacağını ümit edenler 
aarayh Suphi Beydi. ekseriyeti tetkil ediyordu. Vakıa 

Açıht Betikta§ lehine oldu. Ve- ilk dakikahr gene Beşikta91n le
fa kalesi tazyik ediJiyordu. Bu hinde açıldı. Fakat bu muvakkat 
tazyik neticesini verdi. Hayatinin bir parlay19 oldu. Vefa gene ağır 
bir pasından Faruk kafa ile istifa· baımıya batladı. Beşiktaş kalesi 
de ederek topu Vefa kalesine sok- sık sık tehlike atlatıyordu. F :ıkat 
tu. Vefalılar havadan oynadıkları 

• 
Bu gol, ilk ve sonmuş .. " için gol çıkaramıyorlardı. Vefa 

Bundan sonra Vefa toplanır 
tazyikten kurtulur gibi oldu. Hü
cuma bile geçti. Fakat Hayatiyi 
sert bir surette kale önünde tut
mak neticesi Vefa aleyhine bir pe
naltı cezası verildi. Fakat Vefa ka
lecisi sağuk kanlılığile iyi vurulmı· 
yan topuyakaladı.Birkurtarışki ma 
çın neticesi üzerinde en mühim te· 
airi yaptı. Büyük bir tehlikeyi at
latmanın verdiği emniyet Vefa mu 
hacimlerini harekete getirdi. Beş 
on dakika sonra da bu sefer Beşik
taş müdafaası Muhteşemi hatalı su 
rette tuttu. Bu defa nepaltı Be· 
tiktaş aleyhine idi. Fakat Beşik· 
taş kalecisi Vefa kalecisi gibi şans
lı çıkmadı ve Vefalıların beraber
lik sayısı Beşiktaş kalesine girdi. 

Bu sayıdan sonra f aikiyet Ve· 

muhacimlerinin boylarının kıaa 
olması Beşiktaş müdafilerinin to
p3. daha çabuk yetişmelerini mu
cip oluyordu. Bununla beraber 
Vefanın tazyiki de ta.m bir tazyik 
değildi. Beşiktaş da zaman zaman 
Vefa kalesine kadar iniyordu. 
Devrenin bitmesine yirmi dakika 
kala Beşiklatlılar bu ilk mağlubiye 
tin acmnı duyar gibi oldular ve 
iki misli kuvvet ve emek göıtermi• 
ye koyuldular ve fakat nafile .... 
Devre bitiyor ve bu esnada Muhte
şemin birfirikik şutunu Mehmet A· 
linin ancak göğüsle kurtardığı gö• 
rülüyordu . 

Nihayet acıklı dakika geldi, dü• 
dük çaldı: Beşiktaş mağlUp ! 

• ,, ıi< 

Yukarda yazının batında da 
.(Devamı 7 nci ae)'deda): 

1 
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•I f o Karadeniz Korsanla:;'·a~,,a• ] 
Hakiki veslkaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan __________________________________ _._ 

Tarihi Tefrika: 10 

Kadri CEMiL 
1 7-4·934 Her hakkı mahfuzdur 

Ge4jen kısımların hulasası 

Mütarekeden aonra Istanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalıpnlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mUtemadiyen çalı§ıyorlardı. Lcyhte 
çahıanJardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismiadeki genç Galatada 
Ariyan hanına tercUman diye yerleş

mlşti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma NUshetle aralarmda bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
grup gene bir gün malQm olan yerle
rinde toplanmışlar ve aldıktan rapor
ları okuyorlardı. 

- Orası öyle ... Fakat bütün ma 
IUınatım bu rapordakinden iba -
ret .. 

- Mecir Heyden emir aldığı-

nı nerden biliyoraun? 
- Burası kat'ı. .• 
- Bu kadını sen hiç gördün .. , mu. 
- Evet .. Bir defa gösterdiler: 

Takip ettim, fakat gözümden ka
çırdım. O günden sonra d;:,. tesa -
düf etmek imkanı hasıl olmadı. 

- Nerde görmüftün? 
- Beyoğlunde. .. 
-Yalnrz mıydı? 

- Hayır.. Yanında yakışıklı, 
lfCllit omuzlu bir delikanlı vardı. 

- Bunun Alman hastahanesi ci 
varında oturduğu muhakak JDI? 

- Evet .. 
Recep Bey, Aliyi sual yağmuru

na tutmasına rağmen aldığı cevap 
lar, sekiz, on satırlık rapordaki ma 
b1mattan dı§anya aşmaınıttı. Yal
nrz kat'i surette öğrenebildiği ta
kip itinin Ali Beyle yapılamaya -
cağı idi. 

• • • • 
Fatma Nüzhet apartmıanda yal 

mzdı. Kapı çalmdığı zaman banyo 
dan daha yeni c;ıkmıt kurulan· 
makla metgul. .. Madamın da dı • 
şanya çıkacağı tutmuttu. Şimdi 
kapıyı kim açacaktı? 

Süratle ayaklarına çoraplarını, 
vUcudüne kombinezonunu geçirdi 
Nemli aaçlarmı kuruladığı havluyu 
bir köıeye fırlatarak sabahlığını 
giydi. Beline bağladığı kuıak ince 
vücudünün ıeklini, geni§ ve düt " 
kün Javrımlarla inen aabahbğmın 
içinde, çizmiı bulunuyordu. 

Bu kadm, cidden güzeldi. Türk 
güzelliğinin en müatema hatlannr 
kendisine toplamıttı. Tevekkeli de 
ğtldi. Bütün tanıdığı ecnebiler o • 
nun bu :güzelliğine kapılıyorlar ve 

Kısa tefrika 1 

Yaban 

en kısa bir zamanda arzularından 
dıtarıya çıkamayacak bir hale ge
liyorlardı. 

Fatma Nüzhet kapıyı açmaz -
dan evvel ihtiyatkar hareket et -
mek için olacak evvela: 

-Kim o? .. 
Diye seslendi. Bu sese cevap ve 

renin llhami olduğunu anlamakta 
güçlük çelanemiıti. 

Gözlerinde beliren sevinç ıtılb· 
ları, Fatma Nüzhetin 11hamiye kar 
§ı bam batka bir hisle bağlı oldu• 
ğunu anlatıyordu. Kendisi de bil· 
miyordu. llhamiyi ilk gördüğü 
günden beri, çok daha baıkalaı -
mı§tı. Ona kartı derin bir zaafı var 
dı. Hergün ber.aber bulunmalc, gör 
mek arzusile yanıyordu da denebi 
lir. Kapıyı açarken: 

- Seni çok beklettim ağabeyci
ğim, kusuruma bakma, evde ben -
den baıka kimse yok.. Yeni yıkan 
mııtım. Üıtüme sabahlığı, ayağı• 
ma çorabımı geçirmek için gecik .. 
tim. dedi. 

Fatma NUzhetin odasında idi· 
ler .. 

Fabna Nüzhet, öylece, 1ezlon • 
ga uzandı; maaa üstünde duran 
ciga11alardan birini alırken, sabah 
lığının genit kolu omuzuna kadar 
kayarak kolunu bütün güzelliğile 

meydana çıkardı. 
Yanına iliten llhami bu güzel 

kolu yakalyarak: 

- Çok cİg'ara içiyorsun, F at -
ma .. diye mümanaat etti. 

- Evet hakkın var, ağabeyci • 
iim. 

- Artık ben senin ağabeyin de
ğilim Fatma .. Bir daha bana ağa• 
bey, deme ... 

- Diyeceğim, yalan mı ağabe • 
yimsin .. 

- Değilim. 

- Ağabeyimein? 
-Hayır .• 
- Evet .. 
- Hayır. 
llhami, Fatma Nüzhetin d3ha 

henüz kurumayan saçlarından ya· 
kalayrak kendisine doğru çekti. 
-Değilim ... · 

• • • 
Fatma Nüzhet giyiıwıiye batla· 

mazdan evvel llhamiyi odamn bir 
köıesine dikmit, gözünü bir men
dille bağladıktan ıonra, yüzünü 

Keçisi 
Yazan: <va - no > 

Müellifi: ishak FERDi 
Geçen kıaımlar1n hulaaaaı ( miren istırapl 1 Ferhat mahzenin anahtamıı 

Esirci Ali Baba, Kafkaıyadan getir- Ferhat badımlığmı dütündi.ikçe binden çıkarırken, duvar dibi 
dlği bir sürü kızdan, Süleyman papya, hlddetinden ne yapacağını, kime büzülmüı duran birini gördü .• 
birini bile beğendlrememiıti. Fakat pe- aaldıracağmı bilmiyor.. Günler vatÇ& arkadaıma aealendi: 
ginen aldıfı bin attma mukabil, Kaf- ik kud d a·· B kad k' , 
k ali . 1 t d ki t geçt çe uruyor u. - uatem.. u m ım. 
aıya v ıın n p osun a mu ena çer- . 

kea dilberini kaçıracağını vaadetmiş- Rüstem Rusyaya gıdecek, Ali Arkadqı dikkatle baktı: 
tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. babayı Ruslara yakalatacak .• Onu -Bilmem .• Tanımadım. 
(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir zindanlarda tel kamçılarla döve Kadmm yanma yaktlqtıJar. 
kongrede menedilmittir. Fakat esirci döve gebertecekler .. Ve Ferhadın Rüstem biraz daha aokulun 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu la- intikamı bu suretle ahnmıı olacak· - Güzel fey be .• Sürmeli 
n, birçok diğer kızlarla birlikte Rus- • • 
yadan Iatanbula bçıraca.k.o Ancak bir tı. ler .. Hançer gıbı katlar .• Şu 
korku~u var: Çar Nikola._ Ferhat Bey arkadqile beraber poaa bak! 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin- Kumkapıya giderken, yolda bunla Diye mmldanarak genç 'kad 
deki ıaklı ecir kızları hadım bir deli- n dütünüyor ve kendi kendine dit.. sordu: 
kanlıya bıraktıktan :ıonra Kafkasyaya ]erini gıcırdatarak mmldanryor· - Sen ki.main, Allahın 
rfdlyor. kul 
Hadım dellkanlr Ferhat, çok genç- du: u? Söyle bakalım, buraya 

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- - O keratayı yakalıyacaklar.. den geldin? 
ramııtır. Genç, bundan intikam alma- Zindana atacaklar .. Gebertecekler. Genç kadm sevinçle cevap 
yx dil§ilnilyor. Bunun adma intikam diyorlar... di: 

F erhadın parası vardı. Keyfi ye- Bundan bana ne?! Ali babanın ö· - Süleyman Paıanın kona 
rinde idi. Hergün güzel ve sevimli lümü, bendeki eksikliği WJıamla· dan .. 
ma1ı1Uklarla göğüı göğüse, koyun mıı olmıyacak ki.. Ben gene böyle Ferhat Bey genç laza aorduı 
koyuna yatıyor, gece yanlarına ka- hiaaiz, hareketsiz bir tat parçası gi - Süleyman Pqanm kona 
dar eğleniyordu. bi kalacak değil miyim? ... Ah bu dan kaçrrdıklan kız ıen miıin y 

- O halde bu sıkıntıya sebep hadımlık.. Erkekler için ne mütbit aa? .•• 
ne?.. bir eksiklik, ne ağn bir ceza imiı, - Evet .. Benim. Fakat, 

Diye soran arkadaıına: Allabım ! kimae kaçırmadı. Ben kendim 
- Ben de bilmiyorum .. Hayırdır Ve sonra birden kaşlarını kaldı· tmı .. Ali babayı görmek istiyo 

iıallah... rarak güldü: - Ali babayı ne için gönnek 
Deyip reçiyordu. - Rüstem .. Eğer ben Paditah tiyonun 1 
Deyip geçiyordu ama.. Sıkıntı olsaydım, asılması icap eden kim· Süleyman Pqanm cariyesi a 

reçmiyor; delikanlının içinde de - aelerin canına laymazdmı... ğa kalktr: 
rinleıip kalıyordu. Rüstem dalgm dalgın yürüyor· - Beni paşa~ o satmııtı. 

Ferhat, içini yiyen bu ııkmbnm du. Hayretle arkadatmın yüzüne aöyliyeceklerim var. Allah aı 
ıebebini bilmiyor muydu? bakarak: beni onun yanma götürünüz! 

O her ıeyi biliyordu. ·. - Peki, dedi, ne yapardm? Rüstem mahzenin kapıımı 
Hadmılık... Rüıtem, arkadqmm ne söyli- mıftı. 
lıte, bir kurt gibi, onun içini ike- yeceğini birdenbire tahmin edeme- Ferhat genç kızın kolundan 

diği için, gözlerini Ferhadın yüzun tu: 

duvara çevirtmifti: 

- ~ 1 
- Ben giyininciye kadar l>aımı 

çevirmiyeceksin?. Dedi. 
- Pekili .. Çevirmem .• 

-Söz mü?. 
S .. - oz .. 

llhami, gardrobun açılıtnidan, 
Fatma Nüzhetin giyinmesini bitir
diği zamana kadar, kumat ıeıle .. 
rinden, terlik tıkırtılanndan giyin· 
me derecesinin ne kadar ilerledi· 
ğini tahmine çalıttı ve kapalı gözü 
önünde ,onun emsalsiz vücudunu 
teceaaüm ettirdi llhami, bilmiyor
du; nasıl olmu§tu da Fatma Nez
het için kendisinde bu kadar zaaf 
hiasettniitti. 

ilk teaadüf etikleri günle bugün 
arasmda geçen zaman on beı gün

den fazla değildi. 
(Devamı nr) 

den ay:rmıyordu. - Haydi içeriye girelim ..• 
Fer hat: Dedi. 

- Ben de ıeni zeki bir adam 
aantTdnn! 

Dedi. Bunu bilmiyecek ne var: 
Ali babanın bana yaptığını yapar· 
dmı. 

Rihtem arkadqmm istırabmı 
dindirmek için, kahkaha ile güle
rekı 

- Hadımlık cezası mı?!... Fa· 
kat, sen de artık bunu unutnıahsın, 
canım! lıte, iki üç gün sonra, heri· 
fi yakalatmak üzere yola çrkryo-
rum. 

Dedi .. Gülüterek yollarına de
vam ettiler. 

Rüstem yolda arkadaımı teael· 
liye çalışıyordu: 

Ah ıu erkeklik.. Satılır bir meta 
olsaydı, vallahi ilk mütterim ıen o

lurdun. 
-

du. Eskisinden daha az yf!meğe 
batladı. 

Gıda seçmek hususunda titiz
leıti .. Şiımanladı ve memeleri tit· 
ti. 

Ferhat kapıyı içinden sürme 
dikten sonra: 

- Ali baba Rusyaya gitti, de 
ben onun vekiliyim. Derdini b 
anlat! 

Ve Rüstemi göstererek: 
- O da yabancı değil .. Bu itl 

de benimle beraber çalııan ark• 
!Imdır, 

Dedi. Esirler, yeni gelen k 
kim olduğunu ve nerden gcldii 
bilmiyorlardı. 

Rüstem, Haççeyi falan unutm 
tu. 

Süleyman Patanın cariyesi 
vus tüyü gibi ince, sevimli bir 
dı. Göz kamaşhrıcı bir güzelli 
insanı bir bakışta kendine çek 
esrarlı bir cazibesi vardı. 

(Devamı var) 

dizliklerdi. 
Henüz pek küçük ve cılız ol 

ğu için siyah kulakları dik d 
mıyordu. 

iu için, çok geçmeden, uzaklaşı· 
verirdi. İyice açıldıktan sonra, 
yüksek bir yerde durur, kendisini 
beyhude takip edene bakardı. B:ı· 
caklarmm çok sür'atli olduğuna 

emniyeti vardı. Keyfinin istediği 
istikamete giderdi. Bu dağlarda, 

Bütün kıt yalçın kayalar üze· / di. Onun,bir hamlede qamıyacağı tek 
riııGe, hafif ay~cıklariy)e koşmuş, lıte, böylece, bir yabani keçi duvar yoktu. Öyle mahirdi ki, 

1lkbahar geldi. Yeıil otlar her 
·yeri kaphmağa, kutlar ötüşmeğe 
baıladı. Hava ılrklqtı ve etrafta 
hayat f azlalandı. 

Keçi, biğırlan titriyerek 
gözleri ,efkatle bakarak, 
kanunlarının mucizesiyle do 
duğu bu yavruyu meleye mele 
seyretti. Artık bu mağara, oıı 
evi o)muftu. Bir yere ayrılıp selanit durmuştu. oldu. Ayaklarının dibinde Bahri- bıçak tersi kadar ince yollarda 

Geçen sonbahar, keçilerin çift- Muhiti görüyor ve baıınm üzerin- son sür'atle koıabilirdi. 
Ieıtikleri mevsim, tüyleri alaca, de kartalların uçuıunu aeyredi· Dağın en yüksek kısmından 
burma burma boynuzlu bir güzel yordu. Bu hqin tabiatın orta· l nadiren ayrılırdı. Burada, iıtediği 
hayvanm peşine takılarak sürüden ımda, iri aarı aözleri de, garip bir kadar gıda vardı. Zira, kıt f iddet· 
aynlmıflı. ifade aldı. li değildi ve kayaların dibinde 

Kıtın ba§langıcında, çobanlar, 
sürüyü alıp götürmüıler, onu bula
mamışlardı. Alaca teke, iki aç 
ve serseri köpeğin hücumuna uğ· 
rıyarak parçalandı. Ak keçi, dağ
larda yalnız kaldı. 

Sahibinin köyünden çok uzak-
1.,. -1mqtı. Oraya dönmesine imkan 
yo hl. Bir yerde öldü zannedil-

Uzun ve yüksek bir hayvandı. 
Küçük ve düz boynuzları vardr. 
Tüyleri, kıvır kıvır bukleler halin
de, yere kadar sarkıyordu. 

Birisi ona yaklaıtığı vakit, hız· 
h hızlı solumağa ba.!lardı. Kuyru
ğu havaya dikilir, boynu ileri u .. 
zar ve kaçardı. 

Ayakları kayalara alııık oldu· 

biten otlar, rüzgarın getirdiği de· 
niz tuzuna bulandığı için, çok lez• 
zetliydi. 

ı 

Kıtın sonuna doğru epeyce 
değiıti. Kulakları daha iyi işit

meğe batladı. 
En küçük ıürültü onu korkutu

yordu. Deniz, anc3.k pek sakin 
olduğu zamanlar, hoıuna gidiyor .. 

Bir sabah, güneıin doğnıaaın
dan azıcık sonra, beyaz keçi, oğ· 
lak doğurdu. Y eıil bir mağaranın 
içinde yavrulamııtı. Üstündeki 
kaya, miniminiyi rüzgarlardan si
yanet etmekteydi. Oğlak, erkekti. 
Dokunulursa. bozulacak gibi na· 
rindi ve tüyleri alacaydı, bacakla· 
n ve karnı, annesininki gibi süt 
beyazdı. Sırtı, babasınınki gibi 
kurşuni ve siyah çizgiliydi. Ön ba
caldannın diz kapaklarında siyah 
halkalar vardı. Bunlır, süt emmek 
İçin diz çöktüğü zaman, sanki bir 
yeri acımasın diye takılmıı ıun'i 

mekten korkuyordu. 
ilk annelik saatleri sakin ş~ 

Yavrusundan gözlerini ayırnı• 
Ona meıkler öğretti. Oğl 

ayakta durmağı belletti: ÇoC11 
nu evvela nefesiyle ıaıttı, ıoJ 
alniyle itti. Mmltıh garip aeıl 
onu cesaretlendiriyordu. 

Küçük keçi, uzun ve titrek 
caklariyle acemi acemi, mu1' 
nesini t~ine uğraıtı. Anaaı, 
içinde, Önun etrafında, uıel• 
meleye döndü. Düıecek diye 
pııtlıyordu. 
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lnsul kafesteki 

''iv 
Çocuk· 

ri BelJe eski lı.ikô.qe- Sahifesi bilmecesinde be-

k J. • diye kazananların listesi 

Köprü üstü 
cinayeti 

-Bat tarafı 1 ine! •Jfada

lün çalrıtığı yeri teıbit ve merkez 
memuru Huluıi Beye arzettim. Mu 
maileyh Anadolu Ajanıı dairesine 
gibnit ve orada ilk raat geldiği Ali 
Fedai Beyden Matmazel Suzan is
minde birinin daireainde çalı§ıp, 
çalıımadığrnı sormu§. Mumaileyh 
hiç cevap vermemi§. Fakat memur 
Hulusi Bey de Ali Fedai Beyin bu 
vaziyetine nokta anıştır. 

kuş gibi 
(Ba§ tarafı 1 nci sayıfada)' 

ve kaç dr.:>.hmi eder diye $Onl1Uf• 

tur. 

• 
mı te rar euıgorum .. ,, tanbul kız lisesi 407 Dümev Sadık, 

· 112 - Y..nbataı liıeai 314 Şevket, 113 

Gec;en kıaımıarın hulasası 
Dilencilerin ve serserilerin hayatını 

t~tkik için dilenci kıyafetine girdim. 
Sırkcci istasyonunda ve Köprüde di
le..'lclim, posta oldum, kurtuldunı. Pos. 
tahane ?n~ndc ahbap olduğum Ayşe 
a~ndakı dılenci bana dost ıofrası vcr
dı. Ertesi gün öğlene kadar orada kal
dım. Ays:e guz·· 1 b' mak' . 
1 . ,.. e ır ıyaJ yaptı, di-
cnc dılc- G 1 . 
da ,.. a atay:ı, Y edıbela Hasanm 

o sına gcld'k 
c· kah . 1 

• Oradan çıktım. Dilen-
- ı veaıne geldim. 

Sonra ku 
düşt" ınar oynarken karakola 

wn. Ayşe beni kovdu. Tekrar kah
veye geldi 
· t ' m. Lonca erkanı tarafından 
ıs ı-:vap ediliyo rum. 

lfaret etti B k" b.. ük' b" k k · u ea: ı uy ır o· 
na tı. Bahçesinde yüksek ağaçlar 
vardı. Uzun bir bahçeyi geçtikten 
sonkra bir kapıya. geldik .. Nuri Bey 
Ya 1~tır Yaklaımaz, kapı kendi 
kendıne açıldı. Nuri Bey girdi .. 
Ben de takip ettim .. Oradan bir 
taılrktan geçtik.. Bir me• diven 
ç~ktık .. T e~rar bir !koridordan geç· 
tık. ~ene hır merdivenden çıktık, 
Nurı Bey cebinden b' h 

il' ana tar 
çıkardı. Bir odaya girdik. Duvar-
daki bir düğmeyi çevirdi. Oda ay
dınlık oldu. Duvarları raflarla 
çevrilmiı bir odaydı, bura11. Orta. 
da büyük bir masa vardı. Etrafın· 
da dört iskemle .. 

Nuri Bey : 

- Ahmet, ·dedi. , paketleri 
ınasanın üstüne bırak ... 

- Peki beyefendi.. 
- Şimdi, bak beni dinle .. : Sen 

ta.m b' . . am ızım aradığımız adamsın. 
Lısanda ~iliyorsun .. Dilencilik fe
na şeyi değil .. K:ı.zanç iyidir .. Fa
kat yalnız dilencilik .. Müna.aip, 
~~ayyen bir kazanç alırız biz .. 
b:nde .. 6-~ kağıt ancak .. Fakat 

tka oyJe ışler var ki.. İnsana 
günde 70-so kağıt kazandırır .. 

- Peki bunhr nasıl işler .. 
- Onu sonra söylerim .. Evvela 

§unu bil ki .. Bu itler biraz tehlike· 
lidir. Haritada polisin eline düş
mek vardır. 

-()yleyse benden paso.. Bey· 
efendi ben polise düterııem ne ya· 
Parım .. , bana kim bakar .. 

- Kim bakacak .. Eğer boşbo. 
ğa.zhk yapmaz,- ihanet etmezsen 
kumpanya besler .. 

- Seni hapisten kurtarmağa 
çah§ır, en iyi avukatları tutar .. 

- Fakat sonunda hapis var .. 

- Var amma .. O niabette de 
kazanç var .. 

- Peki Beyefendi,.kazanç ka
zanç diyorsunuz .. Ben dilencilik .. 
te de bir lokmadan fazla ekmek 
çıkannadıktan ıonra ne diye ken
dimi tehlikeye atayım .. 

- Yazık?. Ben de seni adam 
zannetim. Sen Ayşenin methetti. 
ği adam değilmişsin .. 

"' ıcı • 

- Demek lıarar verdin? .. 
- Evet ••• 
- Bizimle beraber çalııacakınn? .. 
- Evet •.• 
- Bak tekrar ediyorum. bizim iıte ka· 

zanç çoktur. Fnkat o nisbettc de tehlike 
vardır., 

- Benim kazançta falan gözüm yok!. 
- Peki o halde neden kendini tehli· 

kcgc tıyorslln .. 
- Ayıc için ••. Onun gözüne gir -

ınek için ... 

-:; Allah r.tkınn doğru mu söylüyor· 
sun ... 

- Neye Yalan ıöylivecekmiı:un' Ah • :ı: ... 

tu-Ş nıet ICS ıöylc ıu iskemleye o
r.. urada • b' • k k k on ır ıııe açak metas· 

S
a onyağı var .. Birer kadeh j,.,.lun' 
enır:te bj :r- .. 

raz daha konuımak istiyorum 

Bir iıkemle çektim oturdum .. Nuri 
Bey köıedeki raftan bir ıiıe aldı. Masa 
nın gözQnden de iki kadeh çıkardı. Bi· 
rini benim önüme koydu .. Birini kendi 
önüne ıiıeyi açtı ... Kadehleri doldur • 
du .. 

- lzmit orta mektep B 2 den 183 Sab
ri, 114 - Kinnastı: Ekisper kızı Gü· 
ney Salih, 115 - Beyoğlu Hamalba· 
§1 Çambeci apartman numara 49 Ya· 
ni Karayani, I16 - Beyoğlu Kroza• 

ğa Kredok caddesi lzmir palaa apart· 
man numara 10 Kokinos, 117 - Bo· 

- Haydi Ahmet, dedi, çek baka • yoğlu Cihangir Susam sokak Spilan· 

hm.. dit apartman Yodgi Kafecopulos, 118 
Kadehi bir hamlede yuvarladım .. 

- Feriköy mektep sokak numara 103 
- Şimdi söyle Ahmet, Ama doğru Nuriye Sami, 119 _ Betiktaf Ihla· 

ıöyle .. Ayteyİ hakikaten seviyor mu • 
sun .. 

- Ne aöylüyoraun Nuri Bey, Ayte 
yi sevmesem .. Hiç ıözgöre göre tebli. 
keli İ!lere giritir miyim.. Dilencilikte 
günde kazandığım 5 • 6 kağıt neme yet 
mez. Ben ıizin kumpanyaya sırf Ayte 
için girdim .. Y okaa beni öyle kolay ko· 
lay Loncaya filan girmem... lzmirde 
bu kadar dilencilik yaptım .. Arada sı • 
rada ampcs filin da aattmı.. Fakat her 
vakit yalnız baımıa çalııtım. 

- Sana bak birkaç öğüt vereceğim. 
Ben böyle herkese nimet vermem. •• Ne 
dense sana canım ısmdı ... Gençıin, açık 
gözsün. Oldukça da tahsilin var gibi 
gözüküyor. Evvela anlat bana baka • 
lnn nasıl olup ta bu dilenciliğe düıtün? 

- Baı bayağı? .. 
• - Oyla pek basbayağı adam dilen • 

cı olmaz ... Senin kafandaki adam ... Di 
lenmeden evvel mutlaka bll§ka iti yap. 
~I· sonra. muztar kalınca dilenıniı vo 
b~r kere de tadını aldıktan sonra dilen. 
cı kalmıtndır ş· d' ba 
ı . · un ı na açıkça söy • 
de~ ı~~ evvela nasıl olup ta bu hayata 
uıtun .. 

N.uri Beyo ne_ cevap venneliydim .. 
Herif deh§etli açıkgözdü .. Kül yubnı· 
yacağı belliydi .. Herkese söylediğim 
kurt maaallarnu tekrar etımıliydim. Be-1 
ki İnanmazdı .. Fakat ne olurıa olsun 
dedim .. 

- Beyefendi, size k~hvede de söyle
djm.. Şen iyi bir ailenin oğluydum .. 
Düıtüm .. 

- Neden? .. Senin gibi ağzı kulağı• 
na yakın bir herif bntka hiç bir iti bu. 
lamıyor dn dilenci mi oldu. 

- lzmirde bir yerde çalıııyordum .. 
lıten çıktım .. Aradım, taradım .. it bu • 
lamadnn. iki gün aç kaldnn .. Bütün gün 
hatim pcritan oldu. Bir aktam Baımaha 
nede dilendim .. Baktım kar fazla .. Me 
~ur olup ta ne yapacaktım.. Baıladım 
d~Jenmeğe .. Allah bereket versin gül gİ 
bı geçindim .. 

:- Neyse bu sözlerine inanmıı görü 
nelıın .. S11na nimet verecektim .. Bak ev 
ladnn ... Seni Aneye çok tutkun görü
!<>rum .. Bu kadmlnra o kadar tu\ulmak 
~Yİ. değildir .. Onlar adamın zaafından 
ıatifade ederek hcrıeyi yaptırırlar ... O
nun için sen gel Aneden vazge~ .. 

- Nuri Bey, siz genç oldunuz mu?. 
- O nasıl söz? .. 

d. ':" Basbayağı, genç olup birisini sev 
ını~ ıni? .• 

1 - ~tna da lakırdı, adam sevmez o ur ınur .. 

- Oyte deııc.·ı B' •• 
? Ş .. 1 

uı.. ınsıne tutuldunuz 
mu .. oy eh .. r . 
kud w e soy ıyeyım, kitaplarda 
~ ugudanmuz sevdalara benzer. Sevgi 
atınız geçti mi .. 

Bu sualime durdu. Güldü ... 

- Vallahi, dedi, sevdim ama.. Pek 
o kadar ~erinlere varmadım.. 

- Oyle ise bilmedin .. Nuri n_Y B . ~ .. ~ 
sevdım: .. Hem çok ıevdim F-'--. .. cuuıt 

!ilindi onu kaybettim. Ay-.eru' .. 1 • a- n goz c. 
nnde onun sevgisini buldum •• 

-Peki .. 1 · oy eyse, ne diyelim. Sana na· 
11!,ıat kir etnıiyor .. Yalnız dikkat et bir ı 
Kun .. Ah Nu . B . ih 
ıe d' n cyın naı atlerini dinle· 

1 ım d • • • eraın ama lf iıten aeçer .. 

- Peki timdi ne it yapacağım .. 

be- Onu yann sana söylerim .• Yahut 
n ıeni .. S kah ı· O goremem. en veye ge ır -
raya dilene dilene gidenin olmaz mı? 

Saınatya taraflannda bir İ§ nr .. 
-Olur. 

- Galiba vakit te epey geç oldu. 
Snntini çıkardı .. 
- O, dedi, dört olmuf .. Yahu aın • 

ma çeneye daldık hal .. 

~~ni buraya. getinnekten mak&adım 
yHerı oAiretmektı, Haydi arkamdan gel .. 

em Yte yukanda.. 

mar Narvenik sokak numara 28 Mü-

rüvvet, 120 - Gedikpaıa ilk ermeni 
mektebi162 Onnik, 121 - lzmir: Kar
ııyaka Kemal pa§a caddesi 12 numa· 
ralı dükkanda tatlıcı Süleyman mah· 
tumu Ahmet, 122 - Eyüp Bahariye 
fiıek fabrikasında Hayrullah, 123 -

Sultanahmet ikinci ilk mektep B 4 ten 
Ahmet, 124 - Bakırköy Dadiyan 
mektebinden Sirvart Demirciyan, 125 
- Şehremini Türbe sokak 2 Zeki, 126 
- Beyoğlu 35 inci ilk mektep sınıf 4 
ten 160 Ccınal, 127 - Ortaköy De
reboyu 167 E§ref, 128 - Beyoğlu 

Koloğlu sokak Feıçi zade apartman 
numara 7 Burhan, 129 - Niıantaı 
kız ortadan 284 Mühriban, 130 -
Kumkapı Kadırga Kaburga sokak nu. 
mara 17 Hakkı lalam, 131 - Orta· 
köy orta mektep ıınıf3 ten 274 Ruhi, 
132 - Eyüp orta mektep aınf C 1 den 
566 Muammer, 133 - Gedikpaıa er
meni ilk mektepten 224 Haçik, 134 -
Beyoğlu Sakızağaç Havamuı ıOkak 

Kardqler apartman numara 2 Strati 

Martinoa, 135 - Istanbul kız orta· 
dan 135 - Neriman Necmedd.in, 136 
- Edirne: Kale içi Topkapı hamam1 
civan 6 Etin, 137 - Kocaeli: Viliyet 
jandarma kumandanı Hüanü bey mah· 
tumu A. Refik, 138 - Fatih Altay 
mahallesi müezzin BilaJ sokak numa• 
ra 11 Ahmet Cemal, 139 - Rumeli· 
kavağı ilk mektep sınıf 5 ten 59 Meh· 
met Şerafettin, 140 - Tekirdağ: Na· 
mık Kemal mektebi talebesinden 65 
Enise, 141 - Karegümrükte Holla 
Sclahattin, 142 - Karagümrük Ka· 
rahat caddesi numara 101 Şükrü Ka
ya, 143 - Edirne: Doğan mahallesi 
keresteci Salamon oğlu Hayim, 144 
- Karadeniz Ereğli: Avukat izzet 
Bey fazı Merfua, 145 - Beyoğlu 
17 inci ilk mektep sınıf B 3 • 3 ten 410 
Rafet, 146- Betikta§ 46 mcı i' k mck 

tep sınıf 4 ten 223 Muzaffer, 147 -
55 inci ilk mektepten 200 Sabri, 148 
- Ayasofya Soğuk çeıme yokuıu nu· 
mara 5 Nihat, 149 - Beyazıt Okçu· 
lar cnddeai numara 63 Kadri, 150 -
istiklal lisesi numara 2 lımail, 151 -
Balat 55 inci ilk mektep 4 • 1 den 356 
Mehmet Ali, 152 - Fatih Saraçhane 
baıı numara 26 • l Enıin Cemil, 153 
- Fatih Gelcnbevi B 1den276 Haaan 

Hayri, 154 - Karagümrük yeni bu
cak sokak numara 13 Abtullah, 155 
- Kasunpaıa Kaptanpaıa mahallesin· 
de Bülent Remzi, 156 - UJuköy Scy· 
yah sokak numara 2 de A. Şükrü, 157 

(DCl"IUDl var) 
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Sahibi: HASAN RASİM 
Neşriyat müdürü M. Gayur 

Basıldığı ::\ Cl': (V AltlT) lllııtba.ası 

HABER gazetesi 
El yazısı t~hlll kuponu 

isim • • • • 

Memur bey bu itle iştigal eder
ken. diğer tuaftan da ben vak'a 
mahallinde tetkikata gittim. Ora
da 65 çaplı bir bof iiıek kovanına 
:tesadüf ettim. Hemen aldım. Ba· 
dehu maktulün polisler tarafından 
tesbit olunan Beyoğlu Kuledibin -
deki Hain Beyin apartmanmda ta·· 
rama yapbm. Burada bir tabanca 
buldum ise de elimdeki boı kovan 
tabancası olmadığını ıörerek ora -
da bll'aktım. 

Merkeze avdetimde katilin A • 

Kabahat kimin? 
Atina, 7 (Telefonla, hususi mu· 

habirimizden) - Dün, lnsulün 
dava vekili M. Bop bqvekil M. 
Çaldarisi ziyaret ederek, müekki· 
linin kurtan:lması için Türkiye 
nezdinde tetebbüste bulunmasını 
rica ebnittir. 

HükUmet taraftarı Proia. gaze
tesi diyor ki: 

"Haber aldığımıza göre, Yu
nan hükQmeti böyle bir harekette 
bulunamaz. Cüı\kü bütün kabahat 
Meotis vapu~nun kaptanındadır. 
Bu zat, lstanbulda yirmi dört saat 
kalmak ıuretiyle tranıit müddeti· 
ni geçirmiştir. Yirmi dört saatten 
sonra ise Türk kanunlarına tabi 
olmuştur.,, 

nadolu Ajansında memur Ali F e- ------------=ı-
dai Beyin olduğunu öğrendikleri Dünkü lik maçları 
haberini alır, almaz derhal bir oto· 
mobil tuttum. Ajans dairesinin Ö· 

nüne yanqtırarak kendisini tevkif 
ettim ve otomobil ile daireye getir
dim. Bundan sonra uıl vak'a esna· 
sında katili kaçarken gören hamal 
Musayı getirdiler. Muvacehe ettim. 
Musa, Ali Fedai Beyi teıhis etti. 
Bir zabıt yaptrk. Ye adliyeye ver
dik.,, 

Müteakıben ıahit, sabık Eminö· 
nü poliı memuru Ahmet Nuri ve 
Cemal Efendiler dinlendiler. Bun -
lar da ifadelerinde maktul Suzanı 
vak'a mahallinden henüz ölmediği 
için kaldırarak otomobille aıhhat 
yurduna götürdüklerini söylediler. 

Amme p.hidi olarak celbedilen 
bu polisler dinlendikten sonra 
maznun vekili Etem Ruhi Bey ta· 
rafından göıterilmiı olan müda
f a tahitlerinden Anadolu ejansı 

hademesi Şükrü Efendi dinlenil· 
di. Mumaileyh, fili katilden bir 
şey bilmediğini ve ancak matma
zel Suzan ile Ali Fedai Beyin bi· 
ribirlerini ıevdiklerini hiaaetmek· 
te olduğunu ve hatta muhabbetle· 
rinin iki sene kadar ıürdüğünü 
farkettiğini söyledi. Gene müda
faa ş:ıhitlerinden Anadolu ajansı 
müvezzii Hasan Efendi şehadeti· 
ni §Öyle anlatb: 

O gün ıaat dörtte tevziattan 
avdetimde Ali Fedai Bey daire
ainde idi. Bana bir kahve .öyle
di, yaptım, içti. Aradan yirmi da
kika geçti, geçmedi bir kahve da· 
ha istedi, yaptım içti. Yazı ile uğ· 
raşıyrodum, biri geldi enıemden 
yakaladı, korkarak arkama bak· 
tmı. Ali Fedai Beyi gördüm. B:ına 
bir kahve daha yap dedi. Yaptım, 
içti. Hulasa dört bet kahve içe
rek dairade saat altıya on kala 
ya kadar oturduğunu biliyroum, 
dedi. 

-tlıt tanıh r> lnct y:fada

yazdığımız gibi bu neticeyi hiç le 
gayri tabii bulmamak icap eder .• 

Beşiktaş takımında Hüsnü, Eı
ref, Nuri gibi en iyi oyuncular sa· 
kat sakat oynuyor, Nazım ise ta· 
kımda hiç yer alamıyordu. 

Zaten Beşiktaş son maçlarını, 
hep büyük azmi ve enerjisi ile ka· 

zanıyordu. · 
Sonradan takonr, daiıııt iyi oy• 

nryan, fakat mütemadiyen şansız· 
lığa uğrıyan bir takımdı. Ekseriyet 
le mağlubiyetlerine sebep te takı· 

mın nefessiz bulunm1111 ve ikinci 
devre dayanamamaııdır .. 

Perşembe ve Cuma günü tahmin 
ettiğimiz gibi, Vefa dün tansızlığı· 
m yendi, nefes kabiliyetini de ka
zanmıştı. Azim itibarile Be§iktat· 
tan a ağı ıkalmıyan yeıilbeyazlılar, 
rakiplerini yenmeğe hak ederek 
güzel bir muvaffakıyet kazandılar. 

Sene baş~dan beri hiç bir takı
mın yapamadığı işi yaparak, şam· 
piyonluğun en kuvvetli namzedi 
Beşiktaıı yendikleri için, Vefalılar, 
büyük bir !eref ikazanmıf oldular .. 

B Takımlan 
Galatasaray Beykoz B ta.kımlan 

maçında 4-O Galataaaray; Beıik 
taş -Vefa (B) takımları maçında 
da 2 - 1 Vefa neticeyi kazanmış· 
tır. 

Kasımpaşa • Beylerbeyi 
Taksimdeki ikinci küme maçı 

da oldukça heyecanlı olmuf, ekse
riyetle hakim oynıyan Kasmıpaşa, 
Beylerbeyini 4 - 1 yenmiıtir. 

F enerbahçe stadındaki ikinci 
küme maçında Ana.dolu Topkapı· 
yı 3 - O yenmiştir. 

bunu reddettiğini bildiğini söyle· 
di. 

En nihayet hamal Musa dinlen· 
Bu sırada maktulün verese ve· 

kili ıöz alarak "bu tahidin ıözleri 
yalandır. Makamı ilinizde mev• 
cut zabıt varakalarınm birinde 
Matmazel Suzanr saat altıy.:ı on 
kalada öldürdüğü hususunda Ali 
Fedai Beyin itirafı vardır.,, dedi, 
bundan sonra diğer mütehassıs 

lsmail Hakkı Bey dinlendi. Hak· 
kı Bey katil hadisesinden malumat 
tar olmadığını ve ancak her ikisi 
arasında nıünasebat olduğunu ve 
hatta Matmazel Suzanm Ali Fedai 
Beyden iki •bin lira istediğini ve A· 
li Fedai Bey bunu !kabul edince ka
tibi adilde mukavele yaptırmağa 

srittiklerini ve fakat katibi adlin 

di. Bu da katili tanımadığını ve an 
cak boz paltolu birinin kaçarken 
gördüğünü söyledi. Hamal Musa· 
nın ifadesine müddei umumi itira· 
zen şunları söylemiştir. Polis mer· 
kezinde yapılan muvacehe zaptın· 
da Musanın katili tanıdığına dair 
ifade ve imzası vardır. Hangisi 
doğrudur. 

Reis Musaya sorunca Musa: Pal 
toyu gördüm başka bir şey bilmi· 
yorum,, dedi. Gelmiyen iki şahidin 
celbi için muhakeme 28 Niso.n Cu· 
mnrte i günü saat on buçuğa talik 
olundu. 
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Fındık,de~o,anbarFareleri ve büyük sıçanları FAR~ 
denız, HASAN f h. ·ı ··ıd·· .. .. ..,..,1 

,, .. , . 
tarlavehernevi are ze ırı e o urunuz.~~-~-: 

.Sülaleıini imha eder. Öldükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe sürülerek fareler tathlıkJa ve ıeverek yeder. 25 kuru§tur. Fare zehirinin buğd•' 
nevileri de 91kmıştır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulundukları mahalle serpilirse farelerin ve srçanlarm bütün ana ve baba ve ecdadı ve silsilelerinden eıer kalmaz. 25 kuruştur. Tak· 
litlerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat. . 

1111ırnııımnıı-ıııuııınıııı111111n111ırmınnııın11 1mı111mıınnıımm"'ı nmı ıruııı nnınm11 1 fllflıuınumııı•111ttuı111111 1rnı11nnıımııım11nıu ıı u1111•uıu11 111tı11muu11ı111110uı 11uu11mııııuı ı u11111mıırrııııırnı ıı ım11 1""111""'"'1111ım11m11ın11ıııuıı ııuwm11muı..omuttlfltffıtUnnumtn•HN'lnnwnNtH8Wll•11tMım11unm11mrıım11ueı111n1111.mımımııııunı11111111ttıııınııun1111mııı111111111111r.u1111111mııııuı111uıı11111ıunnn1111111uııuuıuaıımu11rın11rwııınurd" 

Yavrunun Gecesi 
Yarın akşam Beyo§lunda 

Yeni T 0 R K ·Eski L O N D R A 
Lokanta ve birahanesinde tetrip edilen !Y AVRONUN GECESİ) memleke

timizin birçok: güzide bestekAr muganni ve mugaooJyelerile musikişinaslanmn 
müftehiren iştiraklerile büyük bir ziyafeti musilı:i ye \'erilecektir. l l 5459] 

1 

Yeni Kazanç Kanunu 
A 

p ' ' 
Martın yirmi beşinde meriyete 

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

Avrupada Şark güzelliğinin sırr1 olarak tanınmış olan 

Balsamin Likit Kanzük 
(Güzellik Eksiri) 

Son defa Holivut ylldızlaranın dü 
büyük raAbetini kazanmıştlr. 

Senelerdenberi kibar mabfellerin seve 
seve kullandıkları bir müstahzardır 

Tanınmış eczaneler ve parfü· 
meri mağazalar1nda bulunur. 

Deposu Kanzük eczanesidir 

letanbul Beledlyeaı llllnları 

~ ' 
Dumlupınar Yatı mektebi için 300 kilo yeı:li kösele, 10 düzüne ir 

karpin bağı, 40 düzüne zincirli beyaz·ve siyah makara: 
41 Kalem eczayi tıbbiye: 
400 adet sıhhat cüzdanı: 

Ferab odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

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

Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; 
Tramvay ise evin önünde durur. 

Daireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 ıncı Keşide 

11N1 SAN 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 75. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükafat vardır. 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Asumıı:ın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmaon'm 

eseridir. Bir papazıo feYkalide heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkını, san'atkirane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 

-

- --- -------
BOY UZATMA Metodumla 45 

ya§ına kadar herke& 8 - 12 santim 
uzayabilir. (Pangaltr P. K. 16 Ha
lil) adresine 75 Kr. posta havalesi 
verniz. Metot sür'atle adresinize 
gönderilir. (2169) 

ZA YI - Kadıköyünde Osman 
Gazi mektebinden aldığım şaha· 

detnameyi zayi ettim; yenisini çı
kartac:ığımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Osman Gazi ilk mektebinden 
mezun: 20 Ferdi 

l L A N 
Bakırköy Çimento Türk ano· 

nim §irketinden: 
Şirketimizin yıllık adi hissedar

lar umumi içtimaı, içinde bulun· 
duğumuz nisan .ayının 22 inci pa• 

Yukarda yazılı eşya, ecza ve sıhh'at cüzdanları pazarlıkla alm•" 
caktır. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere levazım müdür' 
lüğüne, pazarlığa girmek için de teklif edecekleri bedelin yüzde ye' 
di buçuğu nisbetinde teminat akçesi makbuzu ile 9 - 4 - 93A 
Pazartesi günü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etuıelİ' 
dirler. '1512,, 

Uçüncü kolordu kumandanlığından: 
1 - ihtiyat zabiti yetişecek kısa hizmetlilerden 328 • 329 

doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellütlülerde 
bakaya ve sair suretlerle çağmlmamış olanlar muallim olsun ve 
ya olmasm ellerine yüksek ehliyetname bulunan kısa bizmctlile• 
rin kaffesi 1 - Mayıs • 934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede"' 
ceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 328 - 329 doğumlu ve bunlarla muame• 
le gören diğer tevellütlülerle şimdiye kadar sevkleri tehir edileo 
baka yalar da dahil muallim olsun veya olmasın 1 - Mayıs - 934 te 
Orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1 • Temmuz · 934 de, tam ehli• 
yetnamesi olanlar da 1 - Eylül • 934 de sınıflarına mahsus hazır"' 
hk kıt'alarında ispatı vücut edeceklerdir. 

3 - Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimyager, 
eczacı, dişçi sımflarına ayrılmış olanlar 1 - ikinci teşrin • 934 de 
tatbikat mekteplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sımfına ayrılan kısa hizmetliler 1 · ikinci Teırin" 
934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5 - Hava smıfı mensupları birinci maddeye tabidir. 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanları, mek"' 

tep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarma alma" 
ları lazımdır. (736) (1521) 

ııı~ııı~ııııooı~ııııınıııı ı~ııı ~11~1110011~11 

Bankası 
zan. günü saat 10 da, lstanbulda = Tesis tarihi : 1888 
4 üncü Vakıf Han, 4 üncü katta E 

Şirketin idaresinde yapılacaktır. ~ Sermayesi: 30. 000.000 Frank 
En az 50 hisseye malik bulu- =.z= 

n3n his&edarıarm, hine senetlerini idare merkezi : IS1 AN BUL 
veya bunların muteber bir banka- = Türkiyedeki Şubeleri : 
da mahfuz bulunduğuna dair ban· = 

ka mektubunu içtima gününden lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmir 
bir hafta evveline kadar şirketimi- Samsun • Mersin • Adana 
ze teslim ederek mukabilinde _ 
duhuliye varak:ısı almaları ilan O· = Yunanistandaki Şubeleri : 
lunur. Selanik • Kavula • Ati na • Pire 

Y ı • EGE Ş k } l Müzakere ruznamesi: er l ap 3 arı Şapka arın ı _ 1933 senesi muamelatına ~ Bilümum ~.anka muameleleri. Kedm~~tupları. Cari ~ir heaap 
. h .. d k = ları kuşadı. Esham ve Tahvılat. Kasalar ıcarı. 

En Alasıdır ~~!m;:e:~:O::s:~ mura ıp rapo~ 111111m11111~11111 111111111 111111 1 11111~1~~111111 111111 11111111111111111111111111 111111111111111111 
iı:W A G L A M , Ş / K V E U C U Z 2 - 1933 senesi bilanço ve kar .................................................... , .., .................................................... .. 
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