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Ciimhurreisi Hz. Izmir Yolunda ... 
Tramvay 

M. Vegl uzlaşılabilir bir 
teklif yaptı ve Avrupaya 

hareket etti 
Ankara 8 (H ~) N . 

Büyük şefi lzmirliler sevinç 
içinde bekliyor 

Eczacılar 
Bir ecza deposun un Be
yoğlunda şube açmasına 

müsaade edilmedi 

V k"l . . ' ususı - afıa 
e a etı ıle tr · k · d 

1920 
aınvay şır etı arasın 

. a I ' 1921, 1926 tarihlerinde 
ı~z~ anını! olan mukavelenamele
r~nd!tnıdiye kadar tatbik edilmeme 
aın en dol d . kil ayı ıon efa şırketle ve· 
I .et .arasında başlıyan müzakere· 

derın ılk ıafhaıı anla,ılışlı bir tarz· 
a. baıladı. 

Gazi Hz. nin lzmir ve lıavalisindeki 
tetkik seqahatlarının 15 .gün kadar 

süreceği talımin olunuyor 

Sıhhiye Vekaleti tarafından ec• 
za ve müstahzarat fiyatları hak· 
kında bir fiyat listesi hazırlanmak
tadır. Listenin hazırlanmasının kı· 
sa bir zamanda ikmaline çalı~ıl· 
maktadır. Bundan evvel Beyoğlun· 
daki bazı eczacıların aralarında 
bir birlik kurarak fiyatları yükselt 
meğe tetehbüs ettiklerini bir müd· 
det evvel yazmııtrk. Fakat bu ha· 
ber sonradan tekzip edilmi,ti. 

. Veka.Ietin son tekliflerine şirke
.tı teınıilen burada bulunmakta 0 • 

lan Möıyö Veyi müsait ve itilafka
~ane bir ıurette mukabil bir teklifi 
ımzalıyarak vekalete takdim ve hu 
aktam latanbula müte\"eccihen ha-

• reket etmittir. 

Mösyö Veyi latanbulda bir kaç 
gün kaldıktan sonra Parise gide
cek ve orada bulunan hissedaran • 

~ dan alacağı talimatı hamilen tek-
rar müzakereye başlamak üzere 
iburaya gelecektir. . 

Ankara, 8 (Hususi) - Tram· 
va.y §irketinin Nafia Vekaleti ile 
Yapmakta olduğu müzakerelerde 
ha:r;ır bulunmak üzere burada hu· 
l~a? latanbul Valiıi ve Belediye 
Reııı Muhittin Beyle g·· ·· t" -... oruş um. 

Ankara, 8 (Hususi) - Reisi
cümhur Gazi Mustafa Kemal Hz .• 
dün ak§Mn mukarrer olan seya· 
hatl~ri için İzmire hareket etmiş· 
Jerd!r. Kendilerine Gaziantep 
meb uıu Kılıç Ali, Bozöyük meb
usu Salih, Nuri Beylerle Samsun 
meb'usu Kazım Paş.'l. ve yaverleri 
refakat etmektedirler. 

~azi Hazretleri haklarında me· 
rasım yap l ı mamasını arzu etmiş 

oldukları halde istasyonda meb· 
uslardan, \"ekillerden k .. " , as erı er-
kand:ın ve halktan ibaret b .. ük 
b' h uy ır alk kütlesi toplanmıştı. 

Meclis reisi Kazım, ba§vekil 
İsmet Paşalarla hariciye ve nafia 
vekili beyler Reisicümhur Haz· 
retlerini Gazi istasyonuna, Ankara 
valisi Nevzat Bey de Pulatb istas· 

mumaıleyb bana ._ 1 .. 1 . 
tir. :un an soy emıt· yonunı kadar te9yi etmişlerdir. 

- V'l' Tren tam saat 20,25 te kalkmış 
1 ayet ve h 1 d' · b 1 itler' h kk e e ıyemn azı ve hazır bulunanlar tarafından 

1 1 
1 

a ında alakadar vekalet- şiddetle alkışlanmııtır. 
er e teınaa etm kt · T 
!İrketi · . N ~ eyım. ramvay Eskişehir, 8 (Hususi) - An-
d b ı~ın afıa Vekaletince hen· karadan 1zmire gitmekte olan ve 

en azı mal.. t · 
Ke f ' . uma ıatenmektedir. Gazi Hazretlerini hamil olan 

Y ıyetı İstanbula: yazdı c h .. 
1>e1-ı· m. evap ususı tren dün gece saat 2 30 de 

.,. ıyorum. b ' 
uraya varmıştır. 

Salih reisi öldürenin 
muhakemesi 

Aralarında bir dükkan mesele
sinden dolayı ötedenberi olan infi
al ve kıskançlık neticesi olarak 
evelki sene şeker bayramında Ba-
lıkpazarmda balıkçı Salih re. 
isminde birini tabanca kurşuni 1

15 

··Jd "' k 1 ye o unne ten suç u Faruk B . . eym 
temıyzce bozulan eski kararı b .. 
gün ağır ce'lZ mahkemesinde y:. 

@!ET -

niden tetkik edilerek mahkeme .. 
nin bittiği bildirildi. 

Maznun vekili bulunan baba 
\"e o"l f g un uzunca yaptıkları müda-
aaya nazaran vak'a §U suretle ce

rey:m etmi§tir. 

Hadise günü maktul Salih son 
derece sarhoş olmuş, katil F~ruk 

(Devamı 7 nci ıayıfada) 

Uşakta iınar faaliyeti 

Ufakta yeni yapdan asfalt yol 
- - Yazı11 2 nd ••:rıfamuda _ 

Haber aldığımıza göre, büyük 
bir Türk ecza deposu Beyoğlunda 
bir şube açmak istemiş, iki ay ev• 
vel Sıhhiye Vekaletine müracaat 
etmiştir. Beyoğlunda yegane Türk 
ecza deposu şubesi olacak bu şu· 
benin açılma teşebbüsü Beyoğlu ec 
zacıları ile Beyoğlu ecza depoları 

sahiplerini hiç te memnun bırak· 
maını§tır. Bu teşebbüs bazı depo 
sahiplerini o kadar kızdınnıthr ki, 
şube açıldığı takdirde cam ve çer• 
çevesinin indirileceği tehdidi sav• 
rulmuftur. Bu tehdit keyfiyeti za· 
bıtaya tikayet edilmiştir. 

Gazi Hazretleri BüyUk ErkAnıh•l'tH,e Reiaile 

Şubeyi açacak müessese sahibi, 
istida'Sına kanunen 15 gün z-:ırfm· 
da cevap verilmesi mecburi oldu
ğu halde iki ay geçtiğini, hali. bir 
cevap çıkmad~ğını görünce ıube
yi açamamıttır. Cevap beklemek· 
tedir. 

Gece olmasına rağmen istaayon
da büyük bir kalabalık vardı. Fa
kat Gazi Hazretleri o eı11ada uyu· 

Bir tehdit 
Şark şimendiferleri baş 

katibini üç mektup gön
dererek tehdit ettiler 
Haber aldığımıza göre Şark şi· 

mendiferleri baş katibi Kenan Bey 
ölümle tehdit edilmiştir, Kenan 
Beye son bir ay zarfında üç tehdit 
mektubu gelmiştir.Mektuplar lstan 
bulun muhtelif semtlerinden pos· 
taya verilmişlerdir. Bunlardan iki· 
sinin yazıları birbirine uymakta • 
dır. Bundan başka bir müddet ev· 
vel de müdürü umuminin mesai o· 
daaınm ca·mlan taşlanmış, bir ikisi 
kırılmıştır. Mektuplar zabıtaya 
verilmiştir. Tahkikat yapılmakta· 
dır. Tehdit mektuplarında bazı a • 
damların işe kayrıldıklan halde 
kendilerinin neden alınmadıkları 
sorulmakta, bu hal devam edene 
Kenan Beyin öldürüleceği yazıl
maktadır. Tehdit· mektuplarını 
gönderenlerin şirketen çıkarılmış 
kimseler taraf mdan gönderildiği 
tahmin ediliyor. 

Kaybolan 
sevgili 

Aşk, macera, kahramanlık ve 
siyaset romanı 

. 'Müellifi: · (Va-Nu) 

Bu :y~ni tefrikamrz ayın on~
rinde b~lryor. 

malda olduklarından halk gürül
tü yapmamı§ ve tren hareket e· 
dinciye kadar beklemişlerdir. 
Tren bir buçuk saat sonra yani 
tam saat 4 te Afyon:ı mütevecci· 

·hen hareket etmiştir. 
Alınan malumata göre Gazi 

Hazretlerini hamil olan tren Af· 
yonda tavakkuf etmiyerek doğru~ 
ca lzmire gidecektir • 

İzmir, 8 (Hususi) - Gazi Hz.· 
ni halk büyük bir ıevinç, ve heye· 
can içinde bekliyor. Kendilerinin 

(Devamı 7 nci sayıfada) 

( Devamı 7 nci sayıfada ) 

laglllzce 
Derslerine 

11 Nisan Çarşamba 
Günü başlıyoruz 

lnsul Amerikalılara nasıl 
teslim edilecek? 

Amerika Cümhurreisi lnsulün baş 
teslimi hakkındaki konsolosa 

vesikayı imzaladı 
Bu sabah Anadolu Ajansı lnsul j kemeye gelmediğinclen tetkik me• 

hakkında ıu telgrafı verdi: selesi bugüne kalmıştır. 
Vaşington, 8 (A.A) - (Röyter İnsul'ün tevkifhanedeki hayatı 

Ajansı bildiriyor) Birleşik Ameri· artık ittirat kesbetmiştir. Heyecanı 
ka hükumetleri cümhuriyeti, Tür· nisbeten azalmıştır. Şimdi vaktini 
kiye hükumetinin lstanbulda Ame· kitap okumak ve istirahat etmekle 
rika vis konsolosunu Mösyö lnsulü geçiriyor. Kendisine yemek getiren 
tevkife memur ettiğini telgrafla Jokantanın yemekleri ağır olduğu 
bildirmiştir. Bu vesika Mösyö Ruz· bahanesile şimdi bir mahallebici-
velt tarafından imzalanmıştır. den yemek getirtmektedir. 

M. lnaul'ün gelecek hafta Şika· Diğer taraftan Atinadan şu tel· 
goya hareket edeceği zannedilmek grafı aldık: 

tedir. Atina, 8 (Hususi) - Hükumet 
Banker lmul'ün tevkifine itiraz taraftarı Praia gazetesi banker in· 

mahiyetinde avukatı Ahmet Esat sul'ün buradaki vekili tarafından 
Bey tarafır.dan a;iır ceza muhake- ı Meotis vapuru meselesi için Lahey 
mesine ~apılan itiraz dü~ tetkik e· J d~vanı adaletine müracaat için va-
dilecektı. Fakat dosya dun muha- .(Dcvamt 7 nci saY,Ifada), 



--

Büyük Millet Meclisi dün muhtelif 
kanun liyıhalannı kabul etti 

Alaşehir gençler hırlı 
Uşakı ziyaret 

Bunlar arasında Türkiye - Amerika iadei mücrimin, 
Türkiye Suriye hududu hakkındaki layiha ve Sovyetlerle 

olan mukavele vardır 

Uşak fabrikası geçen sene zarfı 
S buçuk milyon kesme şeker ve 

milyon kilo toz şeker imil ebni 

Ankara, 7 (A.A.) - Büyük maja mahıuı vuıtaların memleke
Millet Mecliai ltqla reİ.I Klzıın te tokulmuınm ve ...ıelcette ya· 
Pata Huretı.inin "7uetinde top pıhaaNDm ..,.;ae dair ilam il· 
l•nmqbr. yihuı ile Fr&DAı hükGmeti arum 

Ranamecle bulanan Çankırı da Tirlriye • Ssiye huclada üzeriıı 
Mebuu Maatafa AWü•a•ik Beyin dMi ... irJıoQ.rm .......... tar-
arsubal eaciimeni•in 13 lll&Jll 933 zma dair aktetlilen m ... -nlenin 
tuibli Wtalık ~Gebeli· tudiki hatdmlMki 1r .... ıa,.... 
nin 15 ura namarumclaki karan· nın ikinci müzakereti 19pıluoak ka 
nm umumi be,et müukeraine da- bul edilmiıtir. 
İl' takriri •• T etki)ib eauiye encü· Gene bu içtimada &f&lıclalri ka 
menleriada mürekkep muhtelif en· 1 nunlann ikinci mas.ı.....ı.rı 7&111• 
._ende a.,kilitı eeuiye enciime-1 larak kabul edilmitJenlir. 
ili -.Zbııt:allDı• Bapekil lamet T&rkirw ile 4m nlsa aruma 
Pata Huretlerinin lmmrile s6rül· bua edl1ea iaclel ........_ ._. 
meli• karar yeilerek müzakeresi hedeti, 

Franaa ile akteclileD itillfmmede
ld mücletin uzatılmuı hakkmda li· ..... 

Türkiye CümlnıriJeti ile Sn,et 
C&mburi1etleri ittihadı •umcla 
haclutta plsu ihti1lflarm tetkik w 
halli ueulü hakmclaki mukavele· 
Dia altı ., c1alaa mabl••llD• dair 

-~. 
Hudut Ye sahiller ııhbat ımıum 

müdürlQü memurları ayhklarmm 
tnhit •• teadlli h•klaadllki kuıu· 
aa mtisenel 1s ....... 1&Jilaw.. 

Bu lr•mı.nn -~ 
..... ,ol itaretlerlain lrirlettiril· 
... m. ait .......... twlHri 

Alatlllir, 1 (Huaai) - Bir maç 
Ye Wr ariiwnen ••mek ivin Aı.tehir 
,...., WrQi reisi ecua Sadi ...,_ 
rl,..eti altında ( 41) Jdtilik Wr ... 
u .... hanlcet etmiftir. xı...- u. 
Utü aramada (20) tonel .... dır. Şi· 
menclifer prim doin açıJ.W. baha-
........... .,.. ....... x.a.. 
mb Vtü ı-c1i1i tanıhıiaa Mi"" Wr 
kalahalılda lrartılammttır. Aı.tehir 
~ 1liıQi talamı cuma ıb6 u. 
pk Ersmekon tüam ile çarplflllll " 
~ 4 - 4 .............. netic:eleamif. 
tir. Cençllr WrQi WiW Upk ... 
... ,....... ... ,...e ........ ..... 
......... önllil .......... .. 
.. ....... t .......... -
W-fllllrilsatm ...... dı111sb 
çahf1Nt "1.480.UO kilo ...... ,...., 

tehir edillüttir. Suriyecle Türklere Te TiıkiJeM ....... lwnm ll,U.W ile Yill· .. ,..... -.-an••- 11 illci Sahte baş muhen-Zelairli pslar4 t.unt•ra kullan· SUl')'iyelilere ait emlak Wanda 
..-... tire I; .u&,.ue idare d• ka J d• 

aziler Dançı·g'de/ Yeni bir cemiyet hefltitet•1•111mM1r1mnm1&Ji ıs ya yı e ever ı 
V ; ... _._ 8 ( .a. a.) ..uıı._ ••- tririDci alsıkueleri Japı· bmir, 7 (H.....t) - Tüarri ... 

f:_ -l! •• • ...... _.., fteA - lft~ aauyet gosterıyor tehlilder ~eti,. ........ lanık ka'bal MilmitlertHt. marlan; kencliaine aalate ... m11a ... 
malatelif --'~ ıoz ..._ ..... mecliı puarteei •illi..._ ı...u K.aaı ella Hq 

D·-ı·ı, 8 ( a. ... ) - Pat AJ"anıı 7~--• taM teaİI --.:-. .-.L-..u •• ••"••• --&. .. u _ -~ ~ aiai eaat 11 te toplanm•k iizere ·~ ~I ~ .--
bildir17or: ebniftir. c-iyetin PJeti, IDilteb naam ı- nwfla'. 

lildere acm: fi,.atla 11da temin et• i!;timaa nO.,et ...,.iftir. Y.,.. taltld'ntr aire llQnttin 
'Dusil Nuileri reiai M. Fonter, 

clün hücum kalın lnan•ndaalvı· 
ma jpieeemda bir llUluk irat ecle

mektir. ------------• efencli bunda Wr ariWk enet ç.. 

Grevcilerle müc:aclele Kadının memesin- :=:;: ,., mühea-

N•milaia W,aıat•k Yaai,.deri 
İ>anç41ı menafiini izrar fllen Al· 

Uıüoııto~ -PemUUD:ra- den ziya fışkınyor 
(Amerika) 8 (A.A) - Fayet mm· 
takaaındaki maden hanumda Roma, 7 (A.A.) - Coraale 
srnciler, karqıkhklar çılrarmqlar d'ltal,., 1rir kaç ,w.denHridir. 
dır. Dört yaralı varclır. Bi çok bom Tri~ette ciTarmda Piraao halta 
balar atılmııtır. itlerine ıitmekte neamde tekerrür eden barilmllde 
olan madenciler pnciler tarafm· bir hldile haber Yermektedir. Mo
dan fenar muamelelere maruz kal· r&110 nwmclald huta 1"r bdmm 

... Naqommtı.ile, Maıbistle
re•• merkacU... ._,ı kat'ı bir 
•uiret alacakl•nnı bilclirmiftir. 

Balkan misakı 
Attina, 4 (Ha.al) - ffüldlımet 

••••• ....... MeclWer.incle .. 
1 ... tta.l...ı11•n HaridJe Num 
MıJ1119illill ... a ....... Balkan 
miaakı h."mdaki tef.iri meclisçe 

mıtlardır. ıildnden, ziya humeleri fıtkır-
• maktMbr. Ba bdm uJUduia za• 

Anienka kanflDIJGr man • ...-.. ._ pula Mr s17a 
Vqiqton, 8 (A.A) - M. Hül, bditar ediJor. 

Silllılar maeleaine müteallik beJ· Bir Pik t.kimlerle bsaber Dr. 
nelmilel herbanıi bir miaalsı ihW Sambo •• tehrin aulh hakimi ile 
edenlere kartı almaC• seat ted· fnb lıltibi 1nı WU.,.e ~dan 
birler h.ıdnnda1d YUi,etine dair tahit olmutlar Ye pek aiJade ba7· 

faJUU ...-bet ltir halde bu· 
luamattur. 

Muhalifler İle Hariciye Nazın· 
Dm .. ...,....... protGkoiün Ü• 

çld ••tlıdtiae km mile at ol
dulanu Ye çiinldi IRı maddecle Yu
.., ..... _ ... liaridWrdwJe. 

Amerika hüldimeti namına hiç bir rete dtitm&tlerdir. 
resmi tealıhüde siritilmedilini be
yaa etmipir • 

M. ... 
te kartı ukerl taahüdat altına ıir- ka.eti ne-teahhüdata ıiripne 
mecliibıin pek .... ~ .... .. .. Wd,.... clejlldir. 

diLtlfi .a F'I· ·nı p· hakkı ı ıpı er müstakıl 
ıyango v~ a -llNfıdJe 

Ankara, a (Huaat) - Tana· Nezareti, Fltl.,ia A &tanndan A· 
re pip'*-cia• •aeda ...-le- ... hll 1 'iaiD 10 12 
....._ .. -'-L•111L....J',. L. __ ne ~.-31.•- OL-:..- ••~ , - aene 
-. ....umae..... ..... ,..... lik bir..actclet zufmcla bt'inen 
olmn piJ-ako tertip ft htlde itle- çeld)Ml •eMmıdtıld brann baf
rile ittisal edecek müeueaat Tay· lanpcı olarak Filipia polilinin ye
yare CemiJetinin müsaadesini al • ni battan temik olunacaiau ye ba 
mala mechar edilmesine dair bir kuvvete ilk defa olarak bir Filipin
llJlaa huırlaıunqtn' · linin kumanda ecleceiini Wlclir-

Tirk adlan hakkında meldeclir. 

Ankara, 1 (Hlllllll) -Tirk ia- Yeni maarif miifeltiti 
•••~ hMlrmda lronferamm AnJrara, 1 CH-.n - Birinci 

lalalip kürıülincle 

ım'.ıf ....it müfettiti iken meb'm-
lui• intihap olunan Ali Canip Be1· 
den inbilil eden müfettifliie Gala· 
tuaray ri,.ai1e muallimleri9thn 
Halit Bey tayin olundu. 

Bir haberi tekzip 
Alioa, 8 (ff...r) - ltaJJa ile 

Yaaaniltu arum&la ,Wi Lir mad 
de mncat oİmadıimı. •""9 ala 
dan atıza dolqan dedikodu'larm 

udaa olduiu ..ıaw,... tHr -· 
bm maımc1 .. M1....,c1ıte•ı.. 

Garip bir tezat 
7 Nilan tarihli ubah p.ateJerin· 

daı: 
~ ıuetafafn Parllten lldılı 

•lftmeta sen. Yacom.,a llarlcl'9 
num il. Ymlg. 1111 IJID .ı...M1a An
ar.,. pserkeD ..,,... ......... 
vekili il. llı111aof'la Blllraa mnılele
ri etrafında Jroaupcü ve belki de Bul· 
~tanın Balkan mlulana cinneti 
için tetebbWerde bahmacütır.,. 

. • • r. • • • • • --: 
'I Niaan tarlllH ôpm poatall Ha· 

titr p.ıetllİDden: 
''Yurdunu terbderek hUcuma mec

bur olan Bulpriltaıı Tilrklerl canla
nnı bDe kurtannak fmklnmı ıkeml· 
yorJar. -

-.Yeni ....... ... ftl'ilal 
mmtalrada B1llpr lrıemkıeleri beddt 
Türk ballaaa tOrll aiyatler yapmak· 
ta ve 1-Jlrı malJannı lımbrU lalç-
111118 mecbur etmektedlrler. Bu ıu
retle kapa " Yunan hududuna iltf· 
ca eden Tlrkledn ıallllan slDden SU. 
ne artıJm. Bulpr komiteleri hududu 
apnak iltiyen TUrlder U..rine atet aç. 
makta ve onlan ö1411rmektcdirler.,, 

• • • • • • • • • • 
Balkan mitüıaA dalan oJan mDlet· 

lerln ............. ..,.. komite
cilerin hhrikltma alet olaa BleJprJ.· 
rm auiniyetleri aytır cün aarfmda beli
rea acıklı bir tuat tablosudur. 

Ha,re111a ., ... Çemh•eleıle, ... 
.......... 1 ııl ....... .., 
ir tudikli w 't'.uika ilnz •tmiftir! 
Bana nafia ... mihen~ -. 
ralanca ı.a .-......, orada nafia llaffa· 
wfhalanda Wmuhıla •-.-...tir. 
Hayrettin .,.... Çcmol •aW. Mte-
ldrlıinu ....,. .... ~ .... . 
,...1 ......................... . 
" ..... plmİftir • 

... -.un takip ecWm..i, tehrimiz 
..... midirliilm blsnfla Wldi· 
rilmeli iwine...,....... ......... 
nae.ldpola111 ıwWrotıll.te ..... 
sini (Nafia llq mühı ılli) c&,. .. ,. 
dettirmlf ....... taiala ...... 

Nilaa,..t ....._. ,.1reı.-. Hay· 
nttia .,_., ........... ,. De 111ret· 
le tamim ettifini uJaı 11r. 5 

Banada nafia ı.tçnata ._ ı.1 
mia..Ndilr......U ....... ...... 
Rlaadalanu aörmlt.,. ... =a..-.. -- .................. .... llrQI....., ..... .......... 
···- .. Wdit etmlttir. ·- iti-ni llffj .... ... ıı..... ...... 
mat " -- ..... ..,.,. .. ı 'ı 
tir •• 

Bir ceset bulundu 

~, (11-.i) - o.. 
ta il ,.,d naıu,..... tok 
.. feci Wr a..,. iıh 1 ı·ı 
eden ıenç Wr lam, talmTI 
ele Mlaİ7mİa ........... .. 
köyleri ..... w ....... . 
cadaau mulatelif ,...ı..ial• 
Ye talara ile parp parp .... . 
tile öWirfilmiı ............... ... 
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eyoğlu boğaziçine 
bağlanmalıdır! 

-Nafia Vekili ve Belediye Reisi 
Beyefendilerin dikkatlcrinc-

Kaç kereler, zevk ve akıl erba
bından kaç kişi, esefle şikayet et
nıiştir:• 

- Boğaziçi maıhvoluyor ... Bü
tün tarihte, },;Jtün dünya edebiya· 
tmda, bütün milletlerin efsanele
ri~de en harikulade güzel bir kü
~,eıarz pa.rçaıı diye meşhur olan 

Boafor ou··nd .. .. .. "• • en gune sonuyor .. 
Ah ıtunu ·· ·· . 

' 3' n °nune geçelım ... 
Fakat nasıl 1" ? B h' d.. .. .. ' geçe ım. ... u, ıç 

u,unulmeıni,tir. . . . 
Bir zat, bana ~ir ~ü~ d~di. ki: 

- Yi,_· · 
. • •a.tnc1 asırb hemşehrileri-

rnız, rnethur camileri, eıki sarayla· 
r~, A~alara nazır Marmarayı, Hali· 
cın hır kıyıaında terketti. Öteki kı· 
Yının ~ manasız kırlarına çıktı: Be-
~~lu denen ciheti imar etti ... Hay
• 

1
' bu neyse ... Fakat her tarafı su 

ıle çevrili olan bu şehirde, kesif ka· 
labalıgw ın de · d k ruz en uza yaşaması 

anlaşılır şey değil ... latanbul halkı 
Beyoğluna tıkılmakla, bu deniz di: 
yarında denizden kaçıyor D·· .. .. M ... UtU· 
nun: avi aulara ufacık b' f ır men-
ez bulmak için devJetlerin birbiri· 

le boğuıtuğu ve plajların 0 derece 
moda olduğu bu devirde denizden 
kaçan bir şehir!.. .. 

AııJ mevzuuma gelmek için, ü
ç~ncü mukaddimeyi de söyliye· 
yım: 

Köprüden geçip Beyoğluna çı· 
kan tramvayların kalabalığından 
ne ~~man tikayet etsek, kaTşımıza 
ıu ıtıraz çıkıyor: 

~""""'""=-_....::A& ltıncı dairenin önü çok yo· 
Kut olduğu için, burada arabaların 
ancak mahdut hir miktarda bulun· 
rna l' k •ı azım geliyor. Bunun ve yo· 

l 
U§}u hat yüzünden tramvaylar' tık· 
tr:ı hklıındır. 

T ram yay . hil~tle~inin arkasını 
ç~viriniz ve plana hakmız ! Tak· 
sımle Dolmabahçe arasında, nok • 
~ah noktalı bir müstakbel hat pro· 
Jeıi vardır. 

Nafia Vekıiletile §irketin müza
kel'elerinden anla.tılıyor ki, mun
zam yolları yaparken, Eminönünü 
Eyübe bağlamağa çok ehemmiyet 
veriliyor. Şüphesiz, bu, pek doğ. 
rudur. Lakin, ayni derecede eheın. 
n:'iyetli olan da Dolmabahçeyi Tak 
sıme raptetmektir. 

Bu sayede, Beyoğlu denizi B . 
""' • • J o 
gazıçı umrana. ve tramvaya hinen· 
ler de rahata kavutacaktır. 

(Vl·hO) 
~=::::oı:ıir!!!::=::=='='='='=====::~ -~ ~---===~--~~~=---

Yüz seyyah geldi--== 
.. Paskalya yurtularını geçirnıek 
uz.ere Prencipa Maria geıniai ·1 d- ıe 

un Romanyadan şehrinıi:ze ınü. 
hendiı, muallim, avukat, tacir 
ve ıneılek erbabından yüz gİ!ilik 
bir ıeyyah kafilesi gelmi! ve T0 • 

katlıy:ın oteline misafir olmutlar .. 
dır. 

Istiklal abidesi 
ehrimizde milli cidali temsil i· 

çin bir abide yapılamı hakkında 
bir cerayan vardır. 

Abidenin Kızkulesinde yapıl· 
~aıı .ileri ıürülüyor, Üıküdarda 
- 1emııpatada yapılmaaına taraf tar 
0 anlar da vardır. 

Mumafih b·· .. k b' Ab'd . · uyu ır a ı enın 
ın4aı1 çok ın f .h . d · v . a.ra a ı tıyaç göıter· 
d~f ınd~n bu fikrin şimdilik tehire-

1 nıeıı muhtemeldir. 

Postası 

Döviz kaçakçılarından ikisi daha 
kefaletle serbest bırakıldı 

Yakalanan on iki kişiden yalnız sarraf Zaharya Efen
din in tahliye talebi reddedildi 

Döviz kaçakçılığı yaptıkları id· Meseleye ait tahkikat dosyası· rar vermiıtir. Yahni Karde§ler, 
diasiyle on iki kişi poliaçe müddei· nı alan birinci ıtintak hakimliği dün akıam üzeri tevkifhaneden 
umum iliğe gönderilmiş, bunlardan de, ıorğuya çektikten sonra, sulh çıkmı§lardır. 
dördü Sultanahmet birinci ıulh mahkemeıince tevkif edilen dört Şimdidöviz kaçakçılığı iıinden 
ceza mahkemesince tevkif edilmiş, kiıi hakkında tevkif müzekereıi dolayı yalnız aaraf Zaharya Efen· 
sekizi serbest bırakılmıştı. keımiı, aonradan yapılan itiraz ü· di mevkuf bulunuyor. 
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Zarfcının muha
kemesi 

Çenberlitaşb çifte saraylar ci
varında Emine hanımın befibirlik
lerini zarfçılık suretiyle atır
maktan ıuçlu Arap Sabri, dün İs
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmi§tir. 

~u .dava, ağır cezJ.ya sali.hi· 
y~tsızhk karariyle birinci cezadan 
gonderilrniştir. Dünkü muhake
mede, dosyadaki muhakeme ka· 
r~rnaınesi okunmuf, suçluya ne 
dbıy~c.eği aorulmuş, Arap Sabri, 

u ışık d' .. en ısının yapmadığını, or-
t~~ıı ~avacıntn karakolda kendi· 
s.ını gostermesinden başka bir de· 
hl bulunmadığını, dinlenilen iki 
§ahidin kendisini tanımadığını 
söylernittir. 

Sabrinin birkaç sabıkaıı oldu· 
ğu anlaşılmış, Rifat isminde bir 
kahvecinin şahit olarak dinlenil· 
mesi karuiyle muh 'lkeme yırını 
sekiz nisana kalmıştır. 

Arap Sabri, çağmlacak şahi .. 
din asıl ismi Arap Refet olduğunu, 
polis zaptına yanlış kaydedildiği .. 
ni ileri sürmüş, mahkeme, hu ci· 
het gözetilerek ,ahide ce)pn ame 
Yazılmasını kararlaştırmıştır. 

Ayıralım derken 
Evvelki akşam Çarşıka.pıda bir 

dayak hadisesi olmut ve kavga e· 
den bir karı kocayı ayırmak için 
aralarına giren iki kiti fena halde 
dayak yemiştir. Meselenin aslı şu· 
dur: 

Mobilyacılıkla meşgul olan Ce· 
nıa.ı Efendi isminde bir adam ak· 
!~ın itinden çıkhktan ıonra evine 
gıt~eden evvel Cümhuriyet cad· 
desındek' h 1 d b .. . ı mey ane er en ırıne 

gırerek içnıeğe batlamı§. Kocası· 
n.~n vaktinde eve gelmemesinden 
şupheye düşen karısı Nazire Ha· 
mm da ıoka.ğa· çıkmış ve kocasını 
aramağa koyulmu9. Bu esnada bir 
rneyhanenin önünden geçerken Ce 
mal Efendiyi içeride görmüş ve 0 • 

radaki çocuklardan birini içeri 
göndererek kendiaini dıtarı çağırt· 
mı!tıt. 

Cemal Efendi meyhaneden çık· 
4:-.?~ faka• karşısında karısını gö· 
fl.nce f ~r.a halde hiddetlenerek 

kcıkışı:ı:ığa haşlam1ştır. Karıaı <l~ 
end' · •!\ındeıı aşağı kalmadığından 

ı.;adde Üzerintlt: hirbirlerile kavg~
~a ~\1tu~'Muşlarclır. O sırada catlde-

en geçmekte olan Ebuzer ve Ab· 
ı·ahaın isminde iki adam kavg'\ya 
l~tuşmuş olan k:\t t kocanın arasxna 
gırerek ayırmak istemiıler. Fakat 
bu müdahale üzerine Cemal karı~ 
aını bırakarak zavallı adamları fe· 
na h~lde dövmeğe ba,IamıttJr. 

Nıhayet zabıta yetiterek gavga· 
cıları ayırınıt, Cemal Ef d" • 
k. f h en ıyı tev-

ı aneye ve yaralanan ayırıcıları 
da muayeneye ıevketın· ti' 

ış r. 

zerine, Ağırceza reisliği bunlar• 
dan aarraf Zaharya Efendinin iti· 
razını ret, ltalyan Bankası şefi Sa· 
lamon llyazar Efen dinin itirazını 
kabul etmiı, Salamon tlyazar E· 
fendi be§ yüz lira kefaletle serbest 
bırakılmıştı. 

Diğer iki mevkuf Yahni karde§· 
lerin itirazı, Ağırceza reisliğince 
tetkik olunuyordu. Ağrrceza reiai 
Aziz Bey, dosyayı tetkik neticesin· 
de bunların da beşer yüz lira ke· 
f aletle serbest bırakılmalarına ka-

Otobüs çarptı 

Şoför Alinin idaresindeki oto· 
hüs dün Beyazıt yolcularından Sü· 
leyman adlı bir adama çarparak 
sağ bacağını yaraladığından mec· 
ruh Cerrahpaşa hastahanesine ve 
§oför polise teslim olunmuşlardır. 

Derileri çalıyordu 
Y edikule fabrikaıınd.an dört de· 

ri çalan sabıkalı hıraızlardan Ce· 
mal derllerle birlikte yakalanmış· 

' 
tır. 

Bir esrarkeş yakalandı 

Beyoğlunda Halaskar Gazi cad· 
desindeki Mehmet kalfanın kahve· 
hanesi müşterilerinden Kürt Meh· 
medin sigara içinde esrar içtiği gö· 
rülerek yakalanmıştır. 

H1rsız hizmetçi 
Paıa. limanında oturan icra me

muru Ki.mil Beyin hizmetçisi dün 
gece evden bir çok altı~ ve eşya ça• 
hp kaçarken yakalanmı§lır. 

Makasla 
Beyoğlu Kalyoncuda berber A • 

riıtidi Efendiyi hiç ıebep yokken 
maka.la: sol memeainden yaralı· 
yan berber Yani yakalanmıştır. 

Tam paylatırken 
Mütekaidini aakeriyeden Sezai 

Beyin Bankalar caddesinde c.ebi~
den 38,5 lira.sile evrakı hususıyesı· 
ni çalan methur yankesicilerden 
kürt Şakir çaldığı paraları arkada· 
şı ile taksim ederken tesadüfen o • 
radan geçen üçüncü §ube taharri 
komiseri Neşet Efendi tarafından 
yakalanmıştır. 

Binaların yüksekliği 
yeni yapılan kanun mucibince 

binaların yükseklikleri Belediye 
tarafından tayin edilen dereceyi 

geçmiyecektir. 
Halbuki so nzamanlarda fehir 

dahilinde yeni yapılmaktaı olan ha· 
zı binaların bu muayen dereceden 
daha yüksek olarak inşa ettirildiği 
teıbit olunınuttur. Bunun üzerine 
belediye, bu gibi binaların sahi~· 
lerine müracaat ederek kanun hu· 
kümlerinin yet"ine getirilmesini bil 

dirmittir. 
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Japon mektep 
gemileri geliyor 

Önümüzdeki Pertembe günü 
öğleden evvel Aıama ve lsvate is
mindeki iki Japon mektep gemi· 
ai ]imanımıza gelecektir. 

Ve baş amiral Hajime Makıo· 
jida'nın idaresi altında bulunan 
bu iki mektep kemiıinden Asama· 
ya kapiten TajiOhta ve ltaveye de 
Kioasi Hava kumanda etmekle• 
dir. 

Japon donanmumm oldukça 
mühim iki uzvu olan hu gemiler· 
den Aıama 1899 da ve ha va da 
1901 de lngilterede inta edilmiı· 
tir. 

Bu gemiler Japon· Çin ve Ruı • 
Japon harplerinde muhtelif deniz 
harplerine iıtirak ederek büyük 
yararlıklar ıöıtermitlerdir. 

Yeni vaziyete göre ıslah edil· 
miş bu gemiler dokuz bin ton hac .. 
mindedir. Her ikiıinde de yirmi
lik dört, on betlik sekiz ve ıekiz· 
lik bet top ile altı yüz otuz müret.ı 
tebat bulunmaktadır. 

Bu gemiler Japonlar tarafından 
talim ve mektep gemisi olarak 
kuUanılmaktadır. 

Gemiler Perşembe günü saat 
onda gelerek Dolmabahçe açıkla· 
rında demirliyecekler ve he! gün 
kadar limanımızda k&lacaklar· 
dır. 

Amirahn bu müddet zayfında 
Ankaraya giderek Reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
ta.zimabnı arzedeceği öğrenilmit· 

tir. • 
Gemiler limanımızda bulundu· 

ğu müdet zarfında her' gün 9 dan 
akıam dörde kadar iıtiyenler ta· 
rafından ziyaret edilebilecektir. 

Gemiler on altı Nisanda Atina· 
ya hareket edeceklerdir. 

Rana Bey 
Evvelki gün şehrimize gelmiş o· 

lan Gümrükler ve inhisarlar Vekili 
Ali Rina Bey dün sabah inhisar· 
lar müdürlüğüne giderek bir müd· 
det metııul olmu§tur. 

ilk tahsil yok1aması 
Köylerde yapılacak ilk tahsil 

yoklaması için her tarafa tamimler 
gönderildiğini,bu hususta icabeden 
bütün hazırlıkların ikmal edildiği· 
ni yazmıı ve bu hususta tafsilat 
vermiıtik. Dün, lıtanbul vilayeti 
maarif idaresine merbut köylerde 
de ilk tahsil yoklaması için hazır • 
Jıklara baılanmıtbr.Dün marif mü
düriyetinde, maarif müdürü Hay· 
dar Beyin reiıliği ~ltmda ilk tedri· 
eat müfetti9lerinin iıtirakile bir 
toplantı yapılmıt ve toplantıda 
yoklamanm ne suretle yapılacağı 
hakkında kararla-r almmıthr. Yok· 
lamalara bu hafta içinde baılana• 
caktır. 

3 

'iii~iütde ------·-Sulh yolunda! •• 
1914-18 harbinin beweriyet 

için büyük bir felaket devresi tef· 
kil etmi§ olduğunu kimae inkar e
demez. Milyonlarca inıan millet• 
lerin en ıaf, en genç ve faal unsu· 
runu tetkil eden bir kütle bu harp• 
te ölüp gitti. Milyonlarca ailenin 
temeli sarsıldı, ümidi mahvoldu. 

Maamafih 914-18 harbinin 
ayni zam:ında insanlık için lazım 
olan bir ibret dersi olduğunu da 
unutmamak gerektir. 1914 ten
beri emperyalizm boruaunu iate
diğ i gibi öttürüyordu. Uzun müd· 
dettenberi harbin acılarını tatma· 
mı§ olan nesiller ihtiruçdarın en 
küçük bir iıareti ile hudutların 
haricine aaldırmağa hazrr duru• 
yordu. Gazler komtularm malına 
dikilmiı, emeller hep istila, tahak· 
küm, temellük yolunda tekasüf et· 
mişti. 

1918 harbinden sonraki insan 
neıli biraz daha ihtiyatlı, biraz 
daha h:ızımli, ayni azmanda b!· 
raz da korkak bir neıil olarak 
kendini göllerdi. Büyük harbin 
ve onu takip eden acıklı buhranın 
tokadı altında sersemleşen beteri· 
yet bir tedip ıilleıi daha yemekten 
sakınır bir hal takındı. Artık em· 
peryalizm kendisine himet etire· 
cek düşüncesiz ve ıerden geçti bir 
gençlik bulamıyor. Bunun delilini 
her gün görüyoruz. 

Japonya harbiye nazırı ceneral 
Araki Mançukuya SovyetlerİD 
bahri mıntakuını ili.ve etmek e
meliyle istediği kadar nutuklar 
söylesin; it ciddiletince Japonya· 
n.ın ıulh yolundan ayrılmak isle· 
mediği bütün cihana bildiriliyor. 

ltalya ba!vekili Mösyö Muıo
lini İtalyanın Asya ve Afrika üze· 
rindeki asırlık! hakkından dem 
vurarak parlak hitabelerde bulun· 
sun. Akebinde fatizmin ıulh yo· 
lunda ilerlemek hakkındaki kara
rı bu hitabelerin olanca kıymetini 
yok ediyor. 

Bulgar baıvekili Möıyö Muta· 
nof Akdeniz yolunun açılmaaı için 
bir taraftan tazallum ederken d:. 
ğer taraftan Bulgariıtanın ıulh 
yolunu bırakmıyacağını temine 
mecbur kalıyor. 

Ve Romanya hariciye nazm 
Mösyö Titüleıko, ve Macar hari• 
ciye nazırı Möıyö Kanya biribiri· 
ne zıt beyanatta bulunurken gene 
sulh yolunda emellerine varmak 
istediklerini tekrarlıyorlar. 

H ,.tt& il<i milyon aenci peıin· 
de sürüklediği iddia edilen Her 
Hitler bile Almanyayı sulh yolun
dan ayırmıyacağmı sık aık tekrar 
ediyor. 

Sulh yolunda... Evet, herkes 
sulh yolunda.. llk silahı kimıe 
patlatmağı istemiyor.. Çünkü 
böyle bir hareketin müteıebbiıine 
ne kadar pahalıya m llolacağmı 
herkes ihata etti. 

Sulh yolunda.. Fakat sulh yo· 
lunda yürümeğe azmetmit ola.n 
bu milletlerin batlarındakiler ni• 
çin durmadan silihhrı çoğaltıyor
lar? Niçin Makyavele rahmet o• 
kutacak sinsi bir ıiyaaet takip e• 
derek milletlerin muhtaç olduğu 

refah ve sükuna nail olmalarını; 
milletler arasında emniyet huaul 
gelmeaini imkansız bırakıyorlar. 

Acaba emperyaliıt ihtiruçıla 

idare ettikleri milletleri gafil av 
lıyarak ıulh yolundan harbe m 
sürükl~mek gayretindedirler?. 

Evet, 1934 neıli sulh yolunda 
dır. Fakat o yolda kalmak içi 
ne lazım bilir misiniz?. Harp yo 
lunda imiş gibi hareket etmek iti 
hakikatı budur. 

M. Ga,ur 
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HABR'ln 

hlklyeleri Kurnaz 
.. 

- Dün gece nerede idin? 
Bu suali, kıakanç yeni gelin, 

birdenbire kocasına sordu. 
-.-Dün gece? ... 
Koca dütünür gibi biraz §atkın 

cevap vermek istedi. 
-Yalan bulmağa uğratma? Ben 

'hiliyorum nerede idin. Geceyi mu· 
h.ibbenin yanında geçirdin. 

- Muhibbenin yanında mı? Be· 
ilimle alay mı ediyorsun? Ben dost 
larımla be_vberdim. 

- Yalan! Yalan?.. Muhib benin 
evine gittin biliyorum. İnkara uğ· 
raş111a. Görmüıler ... 

- Beni mi? Beni Muhib benin e
vinde görmüşler ha? Hele dostla
rıma bir sor ... 

- Senin dostlarına inanmıyo

rum. Sen Muhibbe ile beraberdin. 
- Hakikat böyle değil. İstersen 

bizzat Muhibbe'ye de sor. 
- Bu da söz mü? O mu doğru

yu söyliyecek ! Siz onunla anlat· 
mıtsınız ! O maymunla ... 

- Lakin unutma ki dostsunuz! 
- Maymundur itte! Sen onunla 

flört ediyoraun. Dün gece de evin· 
de idin! 

- Benden şüphelenmeğe hak
kın yok. Sana yemin ederim. 

- Hakkım yok mu? İspat ede
ceğim. Sana vesaik getireceğim. 

* * • 
Kıskanç gelin, kapıyı hızla çar

parak odadan çıktı. Maatteeısüf, 
hiç vesikası yoktu. yalnız batka 
bir arkadatı kocasını bir gece ev· 
vel Muhibbenin evi civarında gör· 
müttü. 

Alt tarafı kendi kuruntusu idi. 
Vakit kaybetmeden arkadaıı o· 

lan Muhibbeye fU mektubu yaz· 
dı: 

Kardeşim, 
"Sana doğrudan doğruya bir 

.müracaatta bulunuyorum. Sen ki 
benim en sevgili arkadaşımsın,ıica 
ederim, sana and ver~rek yalvarı
rım, bana hakikati söyle. 

"Kendi iyiliğinden beni aldat
mağa kalkışma! .. Sahiden kocam 
dün geceyi senin evinde mi geçir
di'! Hakikati bilmek istiyorum. 
Çünkü ona inanmıyorum. 

"Kimbilir, dün gece nerelerde 
idi. Bana da dedi ki gı1ya seni zi
yaret etmiş. Böylelikle beraat et
mek istedi. 

"Rica ederim, beni bu muzta
rip halimden kuıtar, ticizatımı af
fet.,, 

Mektubu, derhal cevap getirmek 
eıtı~iy]e kocasından gizli hizmetçi
si ile göndereli. 

O, öteki odadan, müstehziyane 
sctruyordu: 

- Töhmet vesikası nerede, ka· 
rıcrğım? 

- Az sabret, göreceksin. 
Muhibbenin cevabını halecan 

içinde, sabırsızlık içinde bekliyor
du. 

• * • 
l\1luhibbe, mektubu okuyup ta 

aıi<adaşının kocasının, herhangi 
bir eğlentisini gizlemek için kendi
ıinde olduğunu söyliyerek temize 
çıkmak istediğini anlayınca, gü
lümsedi. 

Her iki gelin • güveyin, çok se
viıtiklerini bilirdi. Aralarında an • 
lqmamazhk ve hırıltı çıkmasına 

sebep olmak istemedi. 
Şu cevabı yazdı: 

"Müsterih ol, kardeşim. Kocan 
hakikaten dün gece bende idi. 'Şüp 
he etmene sebep yoktur. Memnun 
oldun mu? Hadi gel, beni çabuk 
bl.11. O ~adar sevindirmiş olacak
sın ki .... ,, 
? 

MA8E11 - Aktam l'o•taıı -~~~=~~~"=""'~~=~=~~,;;;;;,~~~""= 

gelin yutmadı ! 
• * • 

Fıkra müsabakası 

N•krl Ye tercllme 

Yazan: K11kanç gelin, bunu okur oku· 
maz, kocasının burnuna soktu: 

En iyi, en güzel fıkraları bize ıön
dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalmz bu fıkralann uzun ol· 
maması, seçme olma11 ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

204 - Üçümüzden biri 
Vaktiyle Nasrettin Hoca dul bir ' 

kadınla evlenir. 

-25-
- Vesaik mi istiyordun? lıte 

vesika! Bak! diye bağırdı. 
O, sararmıttı: 
- Fakat böyle bir yalanı nasıl 

sana yazıyor? Ama bakalım be· 
nim gözümün önünde de İspat ede
bilecek mi? Göreceğiz ... 

Karısı da hep eski kocaıından 

bahsedermit. 
Bunun üzerine Nasrettin Hoca 

karısna: 

o. 

). 

.. 

.t 
'l 

"' 
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. . • Süratle fırladı. Doğru Muhibbe
nin evine kotlu. Selam vermeden 
evvel sözü bu oldu: 

Ya merhum, ya ben, üç kiti bu 
yatağa sığmaz. demif. 

. ı .. 
........ t. a: 

- Geceyi, burada, sizinle geçir
mit olduğumu nasıl ispat edebilir· 
siniz? 

- Bu defa, Muhibbe hayretle o
na baktı: 

- Memnun değil misiniz? Sizi 
kurtarmak için yalan söyledim. 

-Bilakis, beni mahvetmek için! 
Kısaca meselenin nasıl olduğunu 

anlattı .. 
Sonra ili ve etti: 
- Şu halde zevceme hakikati 

söylemeniz lazım gelir. Onu teskin 
etmelisiniz. 

Murat 

205 - Üçünüze de 
Merhum tuluatçı Kel Hasan bir 

gün eteğe binmit, Edimekapıya 

doğru gidiyormuf. Yolda kendisi
ne tesadüf eden tanıdıklarından 

biri istihza ile: 
- Nereye gidiyorsunuz böyle 

ikiniz? diyince Kel Hasan bir an 
bile düfünmeden: 

- Üçünüze ot toplamıya .. , 
Cevabile mukabele etmİf. 

Mustafa Kaznn 

206 - Dengi dengine 

. 
t. 

"· ' . 

'""',. $ ,, 

- A ... Kabil değil. Evveli, eğer 
böyle bir fey yapsam bile, inandı· 
ramam. Sonra da onu aldattığı

mı zanneder. Kabil değil. Kabil 
değil. Söylediklerimden bir kelime 
bile değiıtirmiyeceğim. 

Bir gün oduncunun biri baltası
nı almıt odun toplamıya gitmi,. 
Bir av köpeği; adama musallat ol· 
mut, adam baltasının keskin tara· 
file köpeğe vurmut ve ö]dürmüf. 
Köpeğin sahibi adamın yakasın· 
dan yakalamıt ve: 

1- Mükap: Altı tarafı murabba olan 1 Bütün satıhlan: 
!ekil; 6 afe'f' Mütevaziladla 

Fena mevkide kalan genç koca, 
nafile ısrar etti; nihayet öfke için· 
de, hem karııına, hem Muhibbeye 
kartı titkin bir öfke içinde savu • 
§Up gitti. 

Muhibbe, yalnız kalır kalmaz, 
hatasını hiuetti. iyi niyetine rağ
men yanlıt hareket etmitti. Ve bu 
gafı tashih etmek istedi. 

Hemen, sevgili arkadatına tek
rar bir kaç satır yazdı: 

"Beni affet, kardeşim, seni al
dattım; sebebi de kocanla aranız
da bir kavga çıkmasın diye iyi bir 
niyetle hareket etmek istemiştim. 

Doğrusu: Dün gece kocanı kat'iy
yen gönnedim. 

- Niçin baltanın ıapı ile vur• 
madın? 

Oduncu cevap olarak: 
- Efendim köpek beni diti ile 

ııırdı eğer kuyruğu ile ısırsaydr 

ben de baltanın sapı ile vururdum: 
dem it. 

V~fa lisesi 249 Necip 
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Vapurculuk şirketi 

Yan satıhlar = 4 (a b)2 
Bütün Satıhlar = 6 (a b)2 
Hacmi = (a bP 

2 - Mütevazilmüıtatilat: 

Yan satıhları: (ab + bd + de + 
ca) X ae 

Bütün satıhları: (ab + bd ;- de + 
ca) X ae + ab X ac 

Hacmi: ab X ac X ae 
3 - Menşuru kaim: 

Yan satıhları: (ab + be + cd + 
de + ef + fa) X aa' 

Bütün satı~: (ab ;f_r. it ~4. 
ef + fa) aa' + 2 X 6 ab X mm'/ 2 

Yan satıhlarının diğer İfadesi: ' 
6 ab X aa' 

Bütün satıhlarınrn diier ifadesi: 
6 ab X aa' + 2 mm' / 2 
Hacmi: 6 ab X mm' / 2 X aa' 

4 - Mail men!ur: 

Bütün satıhları: 
6 afef' J.. 12 ab X mm'/ 2 
Hacmi: 6 ab X mm' / 2 X f'h 

5 - Ehram: 
Yan ıatıhları: abe müsellesi + ac1'd 

müsellesi -ı.. deh müsell ... 
Bütün satıhlan: abe mü. + aJ 

mü. + deb mü. + aeb ıııiio 
Hacmi: meaahaaı abe X am/ 3 

6 - Nakıs ehram; yan satıhları: 
aba'b' !ibih münhanfi + bcb'c' tf' 

bih münharifi cac'a' şibih münharifİ 
Bütün satıhları: (aba'b') !· m. 

"L-L•e• • m " ' , + ''•" - " .,.. . cac a ,, I· m. 
- -F ır ib' ' .. e,, mu. e ,, 

Hacmi: "abe,, mü. + "a'b'c',, 111iio 
+ "abe X a'b'c',, cezri X dd'/ 3 

7 - a müıteviyeyn zaviyesi 
8 - d zaviyei veçhiyeai. 

Orta mektep riyaziyeainld 
sonu "Birazdan senin evine gt!lece

ğim. O zaman meseleyi izah ede
rim.,, 

Yeniden iki büyük vapur al
mak üzere Londraya giden vapor· 
culuk şirketi idare meclisi azasıll"' 
dan Ruten ve balıkçılık mektebi 
müdürü Şevket Beylerden müte
tekkil heyet, gelen haberlere gö
re, Londrada vapur alamamıt ve 
Marailyay:ı hareket etmittir. 

........................................................................................... 

Kıskanç gelin, bu ikinci tezkere
yi de alınca, büsbütün tafırdı. 

ikbal Çika 

Londradan dört bin tonluk, 
her türlü konforu haiz, çok sürat
li bir vapur bulunmut fakat f iat 
üzerinde anlatmak kabil olama
mıtlır. İngilizler bu vapur için 
otuz bin lneiliz lirası iıtemitler· 
dir. Vapurculuk tirketi gemiye 
yirmi iki bin İngiliz lir:ı11 vermif
tir. Marsilyada vapur bulunmadı
ğı takdirde, İngiliz vapuru üze
rinde sahipleriyle anlaıılmağa ça· 
lıtılacaktır. 

b~~-..,-
-Sonu yarın- Güreşçilerimiz Roma ma 
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Profesör Marks ve 
islaha~ raporu 

sabakasına hazırlanıyor 
Viyanalı profesör Marks'ın ver· 

diği ıslahat raporu üzerine konser· 
vatuvar programlarınc:la bazı de
ğiıiklik yapılmıf tı. Bir seneden 
beri yeni esaslar üzerinde çalıtan 
muallimlerin mesai neticesi yakın
da batlıyacak senelik imtihanda 
anlatılacaktır. Profesör bu imli· 
hanlarda hszır bulunmak üzere 

.. ·---······ ...... ········----····-, ............................................. _ ..... 
Gidilebilecek ~ 
eğlence yerleri i~ 

SiNEMALAR: 
ii 
:ı 
:1 

Güreş federasyonundan bildi
rildiğine göre 24, 25, 26, 27,Ninn 

934 tarihlerinde Roma.da yapıla
cak Avrupa güret birincilikleri 

ıampiyonası için ltalyada humma
lı bir faaliyet devam etmektedir. 

Haftanın muayyen günlerinde in
titu eden spor mecmualarından 
maada yevmi gazeteler de ilk ıay
f alarını bu tam piyona ya hasret
miılerdir. Bu birincilikler için şehrimize gelmek üzeredir. iPEK: Sarıırn kukla İ 

Belediye konservatuvara daha SARAY: Sefiller birinci kısım ii Romanın en büyük tiyatroların
fazla talebe devam etmesinin le- 1 MELEK: Bir gönülde iki sevda !! dan biri olan Quirinal binası ta

h ELHAMRA: Leblebici Horhor ağ.Ji m::men hazırlanmı• ve binlerce se-mini ve henüz istidatları ketfe- 11 I! :r 

1 
ve Macar marşıl yircinin pek rahat seyredebilmesi 

dilmiyen gençlerimizin musiki ıa- TURK: Altın arıyan kızlar •; 
h d k 1. b' } ıı için husuıi mahaller yapılmıttır. asın a ıymet ı ırer unsur o a- ASRI: Aşk kelepçeleri : 
rak y~litmeleri için b:ızı tedbirler SUMER: Dağların kızı Son aldığımız malumata nazaran 
almaja karar vermitlir. ŞIK: Niçin öldürdüm 1934 Avrupa güreş birincilikleri-

Belediye kendi memurları ve j ŞARK: Hayatı Isa ni bizzat Sinyör Muuolini kütat 
aileleri arasında konservatuvara lı ALKAZAR: Ciciberber. ed~cekler ve sporcu yemininden 

ALEMDAR: Yürüyüş sonra müsabakahra batlanacak-
d .. evam elmeği arzu edenlerde. n •• YILDIZ: Adalar riçeği R M b k 

:s tır. üsa a aları takip etmek ucret alınmamasın:ı karar vermıt· ftMILLı: Gülen Paris. Vatandaş sila'1 
tir. Bundan batka ıehrimizdeki ı·· başın.! için dünyanın muhtelif !ehirlerin-
mekteplerde, muallimleri tarafın· HiLAL: Denizaltı cehennemi den (400) kadar gazetecinin ge-
dan musiki istidadı görülen KEMAL BEY: lki yüzlü adam lecekleri leıbit edilmittir. Salo-
gençlerin de konservatuvara de- I! HALE: (Usküdar) Kinı konı. • nun aydınlanması için hususi ter· 
vam etmeleri için tetvik edilme· ıi FERAH: Hayatı Isa 1 tibat yapılmıt ve bu teritb:ıt saye· 
leri dütünülüY.or. H TAN: (Şiılide) l(mk kanatlar ıinde her yerde oturan meraklıla-

Lın ........................ :::.:: ................. ~ 

rın minderi kuvvetli bir aydınl~ 
altında görebilmeleri temin edil-f 
miıtir. 

Umum Avrupa birincilikleri~ 
mukaddemeıine te§kil eden ,il'1: 
ret şampiyonası umum İtalya dl 

hitinde merakla beklenmekted' 

Sokaklara m~ğazalara muhteıl 
tekilde sıralanan afiı ve reklid' 

fardan hükumetin bu tampiyooİ 
ya büyük bir ehemmiyet atfe~ 
leri anlatılmaktadır. Dünya ı~ 
muhitinde bir hadise tetkil ede""". 

olan bu müsab:::ıkalara Türk ~ 
mının da itliraki katile,mitd" 

T eıkilat erkanının müttefilc" 
verdikleri karar mucibince t~ 
mımız en kuvvetli bir fekilde il' 
maya hareket edeceklerdir. f ..ı 
seçmelerde ayrılan her kilod' 
birkaç güreıçimiz son ayırmal~ 
hazırlık için pazar, salı, per9eıtl 
akıamları Galatasaray klübü , 
lonunda muntaz:ıman çalıım~ 
dırlar. Son ayırma 14 ni••°J 
yapılıp on dokuzunda (Adr~ 
vapuru ile de takım hareket ' · 
cektir. 
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Gelinini uyuttuktan son
ra tabanca ile öldürmüş 
Rus kızı doktor kadının .. oğlunaA var
dıktan sonra günden gune felakete 

doğru yuvarlanmıştı .. . 
du Ve gün geçtikçe mutterı

ıamıyor · 

Bu qörülmemiş ha1Jdut ilmikli ve 
sabunlu ipi görünce bir köpek gibi 

qalvarmıqa başladı 
Yen içeri gürühundan ve kal- karşıl-:ştılar. Mahmut yanından Artık iş, astığını 

yoncu tayfasından Taşçı Mahmut pür az,,".net geçen Kozlunun yolu- kestik gidiyordu. 
astık, kestiğini 

Bir dediği iki 
?.smanlı taı-ihinin r..adir yetiştirdi- nu kcst': olmüyordu .. 

gı eşkıya \'c zarb~Iardan biriydi. -Vay Taşçı Mahmudun gölge- Bir gün aklına devlet adamı 
~eliın vak'asının en hatırı sayılır sini çiğnemeğe cesaret eden adam olmak hevesi geldi, . doğruc'.l 
ıtlerinden biri olan bu adamın bir sen minsin be?. Kaptanı Derya Seyit Alı Paşanın 
hiç. YÜ?.i!nden öldürclü!!ü zavallı- - Bana Kozlu Osman derler.. yanını boyladı. Ona arzusunu an- Vök-
1 - k d Madam doktor ıng raın haddi hesabı •Toktu. Bu ada- GölP.'eni deg~il, seni bile ayakları- lattı. Seydi Ali Paşa her ne a ar 

1 
'k d 

j - h b. . d. Bundan bir müddet evve şı ago a !nı gaddarlığına ve küsbhlıg~ına mm altın-:la rig~nerı'm.. zahiren büyük nüfuz sa i 1 1 ıse G2 ı da bu 
-s bir cinayet olmuş ve .ya§ arın • ınisal olmak üzere şu vak'ayı gösh B usöz Ta~;iyi kudurttu. Ayni de h:ıkikatte korkak ve çekingen Junan doktor madam Alıce Wynekoop 

ter~r:er: and:ı. palalarını çektiler ve biribir· adamdı. Karşısında böyle gözü isminde bir kadın gelinini ilk önce Klo-
Ta.§çı Mahmut bir kurban bay- lerinin üzerine hücum etiler. Pala· pek bir adam görünce her ne- roform ile bayılttıktan sonra tabanca 

ranu arif esinde F at:h civarında lar müthiş şakırdılar çıkararak dense çekindi ve kendisine Kap- ile ö1dürmüştür. Zabıtanın yapbğı 
dolaşıyormu§. Etrafta görülme- yekdiğerine çarpıyordu. Bu iki tan paşa çavuşluğu, biraz sonra da tahkikat neticesinde vakanm sebebi şu 
miş bir k11abalık kurbanlık koyun "th' b "tb · · d' dur ve §Öyle cereyan ettiği anlaşılmak· - mu ış zor arun yanına kimse başağa ru esım ver ı. 
almakla m~~gul iken Taşçı Mah- yaklaş'tlag~ a cesaret edemiyor, y:ıl- Ta.rı Mahmut bundan sonra tadır: 

11 :r:r Şikagonun eıki ve harap maha e-ın•.ıt koyun satan bir zavallının Ö· nız uzaktan mücadelelerine büyük büsbütün azdı o raddeye geldi ki }erinden bh•:nde gene eski ve harap bir 
r i'ne gelmi~. Orada bulunmakta bir heyecan içinde dehşetle bakı· vilayette hacını almadığı vapur, evde Wynekoop ailesi oturuyordu. 
olan koyunlardan birini işaret et• yorlardı. rüşvetini almadığı esnaf kalmadı. Doktorluk yapan ve asilen Alman olan 

rniş: Taşçı Mahmut bir kuduz köpek Bütün hı yaptıklarına rağımen ailenin babası beş on sene evvel öl-
K b k ? 'b' k d' · k k m mu"• dört çocuğuna bakmak vazifesi - aça u oyun.. gı ı şiddetle saldırıyorsa da Kozlu hiç kimse en ısıne arşı oya ı· "' 

• l h de gene doktor olan karısı Alice Wy-- Yirmi beş kuru•.. Osman bu öldürücü darbeleri k:ır· yor, bütün rical kendisıy e O§ ge-
1 :t d nekoop'a ka mrftı. 

- Pekala .. Keı h:ıkalr.m bana şılamakta hiç te s-üçlük çekmiyor- çinmek politikası takip ediyor u.. Kadın bunları büyük emekler ve 

leri azalıyordu. . . 
Aradan dört sene geçtı. Nıhay.et 

öyle bir gün geldi ki ailenin bu şekıl· 
de geçinmesi imkanı kalmadı. 

Bu hakikat tezahür ettikten ıonrn 
Madam Wynekoop bu iıin içinden na
sıl çıkabileceğini uzun uzun d~t~dü 
ve bir plan tespit etti. Bu plan uze· 
rine ertesi günü israr ederek hem ken
di, hem de oğlu ile gelininin haya~ı· 
nı on ikişer bin dolara ıigorta ettır· 

di. · A'l Aradan daha üç hafta geçti. ı e· 
nin iktrsadi vaziyeti gün günden fe· 
nala§makta devam ediyordu. Iıte me· 
sele bu şekilde iken bir gün gene aynı 
evde pansiyoner olarak bulunmakta o-

l bir ihtiyar kadın öğleden sonra 
an 'k 
ıezlonguna uzanmı§ yatmakta ı en 
birdenbire bir silah sesi duydu, Ho-

bir bı1clunu.. du. İşte nihayet Taşçı Mahmudun Fakat Seydi Ali paşa K:ıptam uğra~malar1a yetiştirmiye çalıştı. Ço-
- Anlamadım. • biı· boğa gibi solumaları işidilme- deryalıktan azledilip yerine Çele- cukları da çalışkan ve kanaatkar ol- öldürülen gelin 

B 1 

' b M h p edı'ldikten duklarından bir müddet sonra üniver· - Unt a an!amıyacak ne var g" e başladı. Zaten palasını savur· i e met aıa nasp men aşağıya koştu. Madam Wyne-
- b. :....1 • t• Y · siteyi bitirdiler. ikisi kız, ikisi erkek Oıtuz er f? · Şu koyunun liir bu- masından d::ı yorgunlug~ u belli olu- sonra vaziyet ıraz 'Uegı!f 1• em koop'un laboratuvarınr açbğı zaman 

- k olan çocuklarından en büyük kız dok- l d G" dur.u kes diyorum.. yordu. Kozlu Osman kükredi: Kaptan p:ışanın hiç şakası yo tu. tor olmuş ve oğulları da fen fakültesi- büyük bir korku ile dışarı fıra ı. or· 
A 

M h d ekiniyora düg~ ü manzara ~uydu: Güzel Rheta ya.-- tna.n paşam öyle şey olur - Heyt ... Palanı iyi kullan a- Taşçı a muttan a ç ni bitiı-miclerdi. ı ? - d 1 d 7 rı çıplak bir halde yüzü koyun ame ı~ ınn · Diri koyunun budu kesilir cemi çocuk, şimdi seni bir doma· henezmiyordu. Bunu 0 a an a 1 yat masasına uzanmış yatıyor.. Bunu 
mi?· tes gibi ikiye böleceğim.. ve bir müddet içinde sakladığı hu· görür görmez derhal yukarıya kotarak 

- Ne ?. Al sana... Ye müthiş bir hamle ile Taşçı sumetini yavaş yavaş izhar etme- telefon1a keyfiyetten zabıtayı haberdar 
S:ık d. k d b b · b l d B "zerine Kaptan etmı'"t'ır. Yakaya derhal yetişen zabı-- •Ye to a ı ço anm suratı- nın üzer~ne atıldı. Mah.mut u ın- ğe aş a ı.. unun u . .. 

na 1 d d l hb'lpları kendı· ta ilk tahkiatını yapmıya ba§lar ba§la-•.. y~ pı~tırmııt ve pa asına •arılır san azmanının karıı.ısında her a- Paıı.anın ost arı, a · · r 
r :r " :ı :J maz Madam Wynekoop cinayeti ıbra 

san. ınr-.z koyunu bacağından tu· kika, her s'lniye geriliyo~· ve ezili- sine koşarak: . .. ediyor ve gelinini bir kaza neticesin-
lup ':aldırmış ve bir vuruşta ko- yordu. - Aman paşam. Dıkkat et .. Go· de ö1dürdüğünü söylüyor. Müstantik· 
Pannrş. Bununla da kalmıyan zor- Bu müthiş mücadeleyi se~reden zü pek bir adamdır. Karın deş· le Madam ara11nda muhavere şöyle ce-
ba palasını sağında ve solundaki kadınlar çığlıklar kopararak göz- mekten çekinmez .. Allah göst~r- reyan etmiştir: 
k 1 b b l I b' ynama.. - Madam Rhehayı siz mi öldürdü-oyun 1ra ahnnağa aş a.mış. eı'in.i yumdular. Kozlu Osman ar- meıin zatınıza ır oyun ° .., 
Buna mani olmak istiyen çobanm tık son kozunu oynamağ::t karar sın .. Diye kendisini ikaz etıneg.e .. nüz:_ Evet .• 
d 'k' k l "' k · t · · e inmesı-a 

1 1 
u agmı esmış.. vererek sinirleri burkan ve bir in- ve T :lŞÇl Mahmut a ıyı g ç _ Sebep nedir? 

Gene b=r gün yolda kazaen a- sanın ciğerlerinden çıktığına kati- n.i tavsiye etmeğe çalıştılar. _ Ben kendisine daha ateş etme· 
yağına b::ı.san bir zavallının ayağı- Yen ihtimal verilmiyecek şiddette Kaptan paşa bütün bunlara te- den evvel o ölmü§tü. 
nı kesmiı ve Beyazıt meydanınd:ı b' k d f kat takip ettiği _ Naııl ölmüştü?. - ır nara attı. şek ür e iyor, a 
önünde yürüyen bir kadını "sağa H Imıyordu _ Yakayı anlatayım, o gün öğle 

tr erkea Mahmudun nasıl parçala- yoldan kat'iyyen ayrı .'' 
h' ıola ~şmar ediyor,, diyerek kolun· nac-.ı ~ b l B .. . Taşçı Mahmut hır den sonra Rheta ile muayene odantdR 
J·r d k 1 f gını görmemek \cin aş arını unun uzerıne b -ı· yalnız kalmıştık. Rbeta'nın göğıü. ağ-an Ytl. a aınış ve etra ına topla.. egv dile H k ~ . .. .. "g"leden sonra B:l ıa ı- k 

k r · a ikaten iki sanı ye son- cuma gunu o rıyordu. Bana masaj yaptırma ıs te-
n 'in yczleı·ce i~i önünde bıçakb ra feci bir: . d' S drazamm huzuruna di kabul ettim. Fakat kendisi çok"-
elbiselerini ke:;ei'k ~ırılçıplak soy· A ye gı ıp a Doktorun oğlu Eri sabi ve ıinirli olduğundan maaaji iyi 

- mman Allah, yandım. ç.ığ- çıktı ve : k d t l k n 
muf ve palasının tersiyle kemikle- 1 "' b l ' f' "tb etmem za· Bu zamana a ar gaye ça rş .. a. yapabilmem için ilk önce kloroform ile ıgı u ımüt liş hakikatı onlara bil- - Benim ter 1 ru e E t w k p unı 
rini kır"'•·ıya dövmü-.tür. d d k T zamanda olan küçük oğlu or e yne 00 • bayıltmak mecburiyetinde kaldım .. 

.. ., :r ir ı', Kor a korka h~~larını kaldı manı gelmı'ştir. ez . d h 1 k d 
B h h d d d' b'l "':r veniteyi bitirir bitirmez er a a ın- Fakat kendisini bayıltırken dikkat-

u ınüt =ş ay u a l§ 
1 

eyen- ranlar gözlerine inan:\madılar. Kaptan Paıı.ayı azlederek yerı~e )arla du" •u"p kalkmıya ve geni§ mikyas· k k 
ler az değildi G :rd' . d' e yarı tehdıt, :r sizlikle fazla miktarda kloroform o • 

ördükleri manzara şu idi. Kozlu beni nasp e ınız ıy .. ta sefahate daldı. Bu müddet zarfında latmış olacağım ki birdenbire ölüver· 
F akaı her nedense kendisinden Ü•man b;r deve gibi yere serilmiş, yarı emirle brışık bir ta~ soz• kendi•ine iı arad• ı.e de _b'.r türlü ~~-- di. Bu vaziyet kuı..,nda çok ko~k· 

korl!uyorlardı. Çünkü Taşçı Mah. Taşçı Osman elindeki palayı mü- ler söyledi. Babıali ciddi hır teh- lamadı. Annesinin kendmne verdıgı tum. Fakat mesleki onörümü ve ız· 
nıudun etrafında eşkıyalıkt:ı teınadiyen vuruyor ve Kozlunun like karşısında bulunuyordu ve ~u para da delikanlıya çok az geliyordu. zeti nefıimi kurtarmak için meseleye 
hi,.. t k d' · d g-ı kalmıyan b l I kacagı· Bu esnada Eorle, Rheta isminde ba·r kaza •ekli vermek iıtedim. Bunun ').:- e en ısın en aşa ir ar"ın bıyıklı kafası vücudun- ı'ş'ın içinden nası sıyrı ıp çı " b. · ·-u G d" .. d ~ d k üzel bir Rus kızı ile tanı,tı. Bu u"zerine Rheta'nın ölü cesedinin tam ır sürü,, vardı. ün uz so:ı: e d d d b. l" d" "nemiyor u ço g . . · 

an on a ım öte e.. nı ir tür u uşu · tanı§maları gayet ıerı bır surette ın- kalbine tabanca ile ateş ettiın. 
kalyonlarda çalışan bu herifler ge.. Sı'n• l . f l hA k' 1 Maamafı'h sadrazam derhakl k'ı•af ett·a ve pek a• zaman s.onra da ev- b .. 1 • k .t ır erme az a a ım o up ta ,. .. Maamafih zabıta u ıoz erı ayı 
celeyin halis su katıl.mamış korsan bu kanlı boğuşmayc göz kırpma· Kaptan paşaya ada.m koşturara lendiler. ihtiyatla telakki etmiş ve tahkikatı 
ke:;ilirler ve sahillerdeki gemileri, dan seyredenlerin anlatmalarma keyfiyetten kendisini haberdar et- Bunun üzerine kazancı zaten gayet ilerletmekte devam etmiştir. Y

"'lrl 1 d H b k ld' ~ · an rnk az olıın Madam Wynekoop büsbütü.n k d l · ah·ye-... arı soyar ar ı. atta: a ılıraa bu umulmadık vak':ı şu ti. Kaptan p:ışa ge ıgı zam . 3':. Pe az :zaman a mese enın m ı 
"Gündu"z ku"la"hlı, gece sı'la"hlı,. k'l b" "k bır su· müıkül vaziyette kaldr. Yaır da bır ti anlaşılmı,trr. Tabancanın ve kurtun-

, şe ı de cereyan et,mı',.ti. sakindi. Sadrazamı uyu haylı' ı'lerlemı't oldugyundan fazla çalı· ' 1 E l 
t b' s- d a lann vak'adan bir müadet evve ar e a ıri bunların üzerine çıkarılmış- Kozlu Osman Mahmudu ikiye kfınetle dı'nledi. Sonra sa r:ızanı 
l tarafından satın alındığı tahakkuk ı. bölmek için son öldürücü hamlesi- şu sözleri söyledi: . . kd' Sadrazam bu sözleri hiçte tat- etmiştir. Evde yapılan sıkı bir tahar-Yalnız Taşçı Mustafanın bir ni yaptığı esnada lstanbulun ha- - Zatıaliniz de pek ıyı ta. ır ı . kar bulmadı. Fakat Kaptan riyat neticesinde yakın zamanlarda ak· 
rak b' d M t f demlen mın ... ..... . l kA~ l d 1 1 

var ı. Kozlu Osman de- la büyük derdi olan yoldaki taş- edersiniz ki Taşçı us a ~. . B şaya iti.madı oldugundan dedıgı tedilcn hayat sıgorta arı agıt an a 
nilen hu ada~ da ond;ı.n aşağı kal- lardan biı·ine ay:ığı takılmış ve o zorba hain ve küstahın bırıdır. u p~b. yaptı ve Taşçı Mahmuda ha- ele geçmi§ ve vaziyetten büsbütün şüp· 
mıya d l d h ey umu· gı 1 belenen polis, yukarıda olduğu tekil-n ıerger e erdendi. Bir kaç hızla koca adam, koca bir balya makule herifler en er ş . b go"ndererek bir manııp mese • 

' Gef& L • 'b' } ' d k 'b" } f k .. b ve mansıp ıste- er ,. .. de meseleyi tahkik etmiye muvaffak •Hrı ır erıne nıey an o u• gı ı yere yuvar anmış, ırsatı a- lur. Varsın rut e . .. 
1 

k I • hakkında hafi surette gorut • 
1bual•• b• .b. 1 . . k . T d b" d. ·nı huıusı o ara esı . d k' olmuştur. ~ .,.. •e ırı ır erının anmı ıç· çrımıyan aşçı a ır vuruşta ka.. sin. Siz ken ısı d' • ek üzere kendisini Hısar a ı ya- Bunun üzerine Madam Wynekoop 
nıeğe yemin etmişlerdi. hsını uçüruvermiş.. H' d k• alınıza davet e ınız.. m • ile beraber küçük oğlu Earle Wyne· 

B - ısar a ı y A ld h kk dan lısma davet ettı. 
. u iki müthiş haydut nihayet Bu vak'aclan son.ra Taşçının Ben biizni t:lala yo a a ın .(Devamı 7 nci sayrlada) koo~ da derhal tevkif edilmiıtir~ 
bırgünG~~ada meyd~c~ .~~v d~~6~~~~~~=~c=~==~--------------~~~=~~~~--~------------------



Hakiki vealkalar1 tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 
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dan, diye cevap verdi Oec;en kıaımların hullaaaı 

Mütarek«len aonra Istanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalııanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalı§ıyorlardı. Leyhte 
çalıpnlarün bir grupun içlerine aldrk
lan Ilhami ismindeki genç Galatada 
Ariyan banma tercüman diye yerlcı

mifti. Park eğlcnccıindc tcıadüf et
tiii Fatma Nüahctlc aralarmda bir ıe
vipıe uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
rrup ıene bir gUn malfun olan yerle
rinde toplanmJ1lar ve aldıkları rapor
lan okuyorlardı. 

içinde onu her gün görmek ar
zuaunu yenememeıi, kendiıini va
kitli vakitsiz Alman haıtahaneıi 
ciYarma sürüklemif, hazan tesa
düfen b.ııdapnıılar kanaatini u
yancbruak, hazan doğrudan doğ
ruya kapıımı çalarak onunla bu· 
lupnuftu. 

Geçen bu on bet ıün içinde o
D111lla bfuım karqbran noktala
n aydmlatacak tekilde kom.ıtama
lllJlb. Buna cesaret etmemiı de
ıtldi. Fmt çok ciddi bir mev• 
ma ıirmek için Mtrduğu bütün ıu
.allere ya taka Ue bntık cevaplar 
abmt yahut ta cevapnz bırakıl

mqtı?. 

lıı..niye yalnız bir gün, bir ec
nebi yanmda daktiloluk yaptığı
m .öylmrif 'Ye bu müetaese veya 
fÜu lıakmCla hiç bh izahat ver
memiıti. Sorduiu zaman da: 

- Her aman İf, it, if.. Biraz 
ti& bafka teJlerden bahıedelim. 

Diyerek meeeleyl kapabvermit-
ti. 

JJhami köıeıinde hiç knnıldan· 
madan duruY.ordu. O kadar dal
Jlllfh ki Fatma Nüzhetin: 

- Haydi hakalmı çıkar artık 
ıözünden sargıyı •• 

Cümleıi:vle birdenbire silkin
mitti. 

- Ne o korktun mu? 
- Oyle bafırdın ki, korlmıa• 

mak elimde delildi. dedi. Fatma 
Nhllet tamamlyle giyinmiıti. 
Ayna önünde, yüzüne hafif bir 
pudra ıürmekle meııuldü. 

- Ben idetff, hiç le bütün ka
dmlar ,O,l 'dejilim.. Nedenıe bo
~ hazetmİJ:orum, dedt 

FillialdD. Fatma Nüzhet du-
Clafrİanna lCati'yyeıı boya ıünni• 
)'Oi~u. 

lllı&ml: 
}..Bo,ayı itizel olmıyanlar kul

~r1 aenin ihtiyacın yok ta on-

JMe• tefrika 2 

Tallaa 

Fatma Nüzhet, memnun ve ıak .. 
rak bir sesle: 

- Öyle mi llhami ağabey, de· 
di.. 

- Söyledim ya, ben tenin ar
tık ağabeyin delilim .. 

- Ha .• Affedenin.. Unuttum. 
Alıtk:tnhk ... 

lkiıi de bir an ıuıtular: 
llhami: 
- Fatma, dedi. Şimdiye 1'adar 

bir çok defa ıordum.. Fakat ce
vep vermedin, yahut 'Yermek ia
temedin?. 

- ·Ne sordun da söylemeclim •• 
- Mesela ne yaptıinu, nasıl ya .. 

ıadıiını sordum, cevap vermedin. 
- Söyledim ya... Daktiloyum .. 

Nasıl yaıadığmıı da göriiyonun .. 
- Nerede daktiloıun? 
- Şimdiye kadar söylemek iı· 

tememiıtim ama, mademki 11rar 
ediyorsun söyliyeyim: Kolon el 
Makıvel'in daireıinde .• 

llhami tatınnıftı. 
-Ya.::: ... 
- Neye ıaıırdm? .• 
-Hiç .. 

- Mad.amın yanma panıiyon o-
larak geldikten sonra oğlu Onniğin 
tavauutu ile girdim.. Ne yapa.
bilirdim? Bana kim bakacaktı. 

- Niçin girdin diye tormailrm, 
Fatma .. T abiatile bir i, bulacak
tın .. Hem orada bulunduiuna çok 
.evindim. 

-Doirumu? 
- Elbette .. O halde bir çok ec· 

nebilerle tanıtıldığın var demektir. 
N.. d ? - ıçın ıor un •.• 

-Hiç .... 
- Hemen hemen bütün itıal 

kuvvetleri amirlerini tanırım. Ne 
yalan söyliyeyim. Kendilerinden 
çok büyük te iyilikler ıördiim. Zi· 
yafetlerde bile beni hatırlarlar ve 
çafırrrlar .. Hemen hemen biT çok 
gecelerimi, eğlencelerinde geçiri
rim. lıtediiinı zaman gayet kolay· 
lıkla izin alabilirim. Yorgun oldu
ğum zamanlarda i9ime aitmaem 
bile kimae bana niçin aelmedin 
demez. Çünkü ıittilim giln, topla· 
nan itleri hemen çlkanyorum. E
ıuen benim itim pnlük itler de
ğildir. r, .pJama d:ı ...... olmu. 

- En çok kiır.ltari tuııyonun "! 
-Dedim ya.. Hemen ıhemen 

hepıini... Şayet itinden memnun 

Keçisi 
naktll: <va - no > 

~ 

G~en kıamın hullaaaı 
Diıi bir beyaz ke!ii, dağda yalnız 

kalıyor. Vahıileıiyor. Bir oğlak doğu

ruyor. 

itina ve dikkat a.arfederek, meme
lerine doğr.ı itiyordu. Derken, oğ
lak, memeleri aizına aldı .. Artık, 
keyfine payan yoktu .. 

K~i ümitsizliğe düttü. Acı acı • · • • • • • • 
melemeie batladı. Ditlerini ıı- O gün zarfında, beyaz keçi, 
kıp çenesini uzabp öyle hazin küçük mağara civarından hiç ay· 
hazin haykmyordu ki.. rılmadı. Or:ıda bulduğu otları ıa· 

Oilak, tecrübeaini teknrladı. kin sakin yedi durdu .. 
Zira, yaıamak için ayağa kalk- Zamanının büyük bir kıımını 
mak lizmıdı .. Y qamak için.. oğlağı terbiye ile geçiriyordu. Onu 

Şimdi artık ,ayakları üzerine, yürütmeğe çalıtıyordu. Y avq ya• 
daha büyük bir emniyetle b3sıyor- vaı, ite ite, ilerletti. Civardaki 
du. Batını salladı. Uzun kulakla· küçük bir kayanın yanına k:\dar 
nnı harelcete ıetirdi. Anne, onu, götürdü. Böylelikle, üç metre ka· 
n,feıleriyle mütemadiyen ısıtma· dar ilerlemitler ,ayııi mesafeyi ıe· 
ia uiı'qıyordu. ri dönmütlerdi. Oğ! .. k aendeli· 
t TereddUtlt. oir kaç admı a~tı. yerek yürüyordu. Yerdeki yumu· 

8f'J9'E keçi, onu, boynuz~arı ile 1 

( o Karadeniz Korsanları o 
Müellifi: ishak FERDi 

Ge~en kıeıml•rtn hulaaa•ı \ Ferhat merakla ıordu: 
1 

Esirci Ali Baba, Kafkaıyadan getir- - Pa§anın yanından niçin kaç· 
diği bir sürü kızdan, Süleyman papya, tın? 

birini bile beğendirememiıti. Fakat pe- Kırmızı yakut içini çekti: 
ıinen aldığı bin altına mukabil, Kaf- N" · · k çt m?t Ah B n . . . - ıçın mı a ı . . .. u u 
kaıya valiıının tatosundakı mutena çer- .. . . .. . 
kcı dilberini kaçıracağını vaadetmiş- ıoyleraem, bana hepınız guleceksı· 
tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. niz ! Fakat, görüyorsunuz ki, ben 
(Eıir ticareti) Awupada yapılan bir j ne çocuk, ne de bir deliyim. Ak· 
konırede menedilmittir. Fabt esirci hm bqımda .. 
Ali lMIJa, her tehlikeye raimm bu kı- F erhadın yüzüne baktı: 
n, birçok diğer kularla birlikte Rus- M d ki AI" baba · l · . - a em ı nm ıt erı· yadan lıtanbula kaçıracak .. Ancak bır . . . 
korku11u var: Çar Nikola... ne ıız bakıyorıunuz .. Sızden hıma.-

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin· ye iıtiyorum. Beni burada yahut 
deki saklı esir kızlan hadım bir deli· daha emin bir yerde ıaklaymız. O 
kanlıya bıraktıktan -.oonra Kafkaayaya mendebur herifin eline ve evine bir 
ıfdiyor. daha düımek istemem. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç-

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- Eıirler, kırmızı Yakutu hayretle 
ramııtır. Genç, bundan intikam alma- dinliyorlardı. 
yr diltünüyor. 

Rüıtem, Süleyman Patanın ca· 
riyeaine baktıkça batı dönüyor, 
aizının ıuyu akıyordu. 

Ferhat genç kızla konuımağa 
b'atladı: 

- Adın ne ·bakalım ıenin? .•• 
- Eeki adım çok çirkin. Fakat 

yeni admıı herkeı beğeniyor: Kır
mızı yakut. 

- Bu adı aana Süleyman 
mı koydu? 

-Tabii.. 

Esirler birbirlerine bakıtıyorlar
dı. 

deiilaen aeni daha iyi bir yere de 
aldırtabilirim.. Benim sözümü 
bt'iyyen kırmazlar, ne iıtenem o· 
lur. 

- Teıeldriir ederim, Fatma ... 
Şikiy~t~i delilim .. Lüzumu oluna 
rica ederim. F abt mesela kimler? 

- Mabvel, emir zabitleri Kap· 
tan Kenet ve Kapten Sanıfurt, 

Kolonel Favl Rikatsun Hart, Ko
lonel Atkenton, Mecir Phlip Gra· 
veı, Kapten Senet, Gordon, 
Mecir Hey daha •ayayım mı?. 

lthauti Fat"Danm sözünü keati: 

- Yeter .. Yt>!er .. Deıene ki bir 
kelime iJ~ hem~n hepıini .. 

- Söyledim yaı •• Fakat tabii bu 
aaydıklurmm hepaile doıtlufwn 
yok, fakat tanmm; tanıtırım. içle· 
rinde en çok tanlfbimı Rikateun 
Haıt, Kapten Kenet, Benet ve Me
cir Hey'dir. Bunların bana cidden 
çok yardımları dokunmuttur. O· 
nun için ne iıterlene elimden ıel
diii kadar yapmıya çalııınm. 

<Dttanu nr> 

Genç kız sözüne devam etti: 

- Süleyman Paıa, bir gençten 
daha. fazla aefahat dütkünüdür. 
Akıam üıtü eve gelince ıoyunur. 
Çifte yırtmaçlı entariıini giyer. Ba
tma takkeıini ıeçirir.. Koltuğuna 

oturur .. Ve nargileıini tokurdabna· 
ğa hatlar. Bir tarafta aaz çalarken, 
diğer tuaftan da kırka yakın cari· 
yeıi patanın etrafını aarar .. Hep 
birden raıkaederler. Eğlence bu· 
nunla bitse iyi. Pata qka gelir .. E· 
lini çırpar: "Kırmızı Yakutum gel· 
sin!,, diye bağırır. İ§te ben buna 
tahammül edemiyorum ... iki ha
rem aiuı kollarıma giriyor .. Beni 
Pqanm önüne götürüyorlar. Pinti
nin zevki bununla bitmiı değildir. 
Ortada mermer bir havuz var. Beni 
çırçıplak soyarak havuzun içine a .. 
tryorlar. P&f& büıbütün cotuyor .. 
Havuzun etrafında Y.anan şamdan· 
larm bir kamını ıöndürtüyor .. Or· 
talık lof .. Saz coıkun .. Pqanm göz 
leri fal tafı gibi dıprıya uğramıf .. 
Ben suyun içinde raksederken ye· 
rinden fırlıyor .. Havuzun kenanna 
geliyor ve beni kucaklayıp götürü
yor ... Her gece bu soğuk ıu banyo
ıunaı tahammül etmek mümkün de· 
ğil. Beni, Allah atkrna, bir daha bu 
çılrm adamm eline dütürmeyiniz ! 

Esir kızlar, bin bir gece masal· 
larma benziyen bu hikayeyi merak 
la dinlerken, Rüstem hayretinden 
dudaklarını 111nyordu. 

Süleyman Pqanın konağında 
yapılan eğlenceler halkın diline 
kadar dütmüttü .. Fakat, Rüıtem 
bu kadannı bilmiyordu .. Pinti pa -
ıanm Lile devrindeki aefahatleri 
andıran eğlenceleri hangi delikan· 

p.k otlar bile ayaklarına takılı • dı. Böylelikle gizlendi. Bunun üze
yordu. rine keçi, ayaklarile izleri bozdu; 

Likin kuvveti, kudreti, taıırtı• otları düzeltti ve ıanki üzerlerinde 
cı bir ıür'atle ilerledi. Annenin den asla geçilmemit manzaruını 
sevincine, gururuna nihayet yok· verdi. 
tu. Sonra, sanki hiç çocuiu filin 

Her tecrübeden sonra, memele- yokmut gibi sahte bir likaytlikle 
rini uzatıyor, küçüie yeniden kuv- yürümeie batladı. 
vet vermeğe cabahyordu. Öğleye kadar, büyük bir ittiha 

Aktam günet batacağına ya- ile, adeta oburcasına: otladı, durdu. 
kın, oğlak adam .akıllı yürümeğe, Oğlağın mevcudiyetini unutmuf 
halli. ba§ını ıallıya sallıya azıcık ıibiydi. Hatti, mağaranın yanın· 

ta koımağa muvaffak olmuıtu. l dan geçerlerken bile, o tarafa doğ· 
Anı oğul, bütün gece, kaya al· ru ne baktı, ne de meledi. Lakin, 

tının muhafazaıı altında, küçük kulakları, en küçük bir ses itilmek 
mağarada kaldılar. Yavru, beyaz için tetikteydi. 
keçinin karnına yapıfarak, onun Öğleye doiru, yavruyu, beıle-
ııcaklığiyle ısındı. mek için otlar arasından çıkardı. 

Erteıi sabah, ana, evladım ka.. Onunla, bir çimenlikte oynadı. Kot 
yanın altına, ıık yapraklann ara- turdu ve koşarken arkasından ıey· 
sına ihtimamla aakladı. Minimini, retti. Ona, arka ayakları üzerinde 
muhtemel tehlikeyi anlıyarak, ıev- aağlam durarak, aağa sola kafa ıal 
ki t:ıbilıiyle bir deliğe ıirmitti. lamağı, ıanki muhayyel bir dütma· 

Annesinin hafifçe itmeai hunu nı boynuzlamağı öğretti. 
anlamaıına kafi gelmiıti. Bacakla· Sonra, miniminiyi, ıene inine so 
rı üzerine büzüldü. Gözlerini kapa-

lmın içini gıcıklamazdı? 
ikisi de ıöz vem it lerdi: -* 

- Seni himaye edeceğiz.. P' 

merak etme .. Bir daha onun efll 
düımezıin! 

Ferhat, Rüıtemin kulaima -
sözleri fıııldadı: 

- Bu kızı burada tutmak ttll 
kelidir. Süleyman Pqanın ad~ 
rı bir baskın ye.parlar da onu 
da bulurlarsa, hem kendisini ı;: 
de ötekileri ele vermit oluruz. 

Rüstem: 
- Bu bir içim suyu ben al.c' 

ğnn. ötekilerin hepıi ıenin o.
F erhatçığrm ! 

Diyerek (Kırmızı Yakut) uD 'I 
nma yaklqtı. 

- VaY. canına be .. Herifçi ol 
amma da safa dütknü imit hat .. 

Diye söylenereık: 
- Haklan var yavrum! d 

Her gece soiuk su banyosu 
mez. Seni evime götürecelimt 
merak etme .• Bizim evde, ne p· 
pafa, ne de soluk IU banyoau 
Kırmızı yakut tereddütle R~ 
min yüzüne baktı. 

- Siz kimıiniz?.; Nerde otJ. 
yonunuz? 
. - Ben zengin bir adamın o~ 

yum. Seni aç ve açık brrakmd!' 
Beraber yaıarız ... 

Fer hat hayretini aizliyeme...r 
ti .. Rüıtemin kolunu dürttü: J 

- Babanı unutuyor mu# 
Bunu evde görürae, derhal Sülfl 
man Pataya haber veriyor. 

(Kırmızı Yakut) uıt itir 
mahal kalmadan, Rüıtem dü 
düklerini anlattı: 

- Onu babamın evine ıötaı' 
cek değilim. Kimıenin bulamı,.I 
ğı ·bir yerde güzel bir ev kiraldt 
cağım. Bizi, lıtanbulda, düny 
ıeytanları bir araya ıelae bul 
lar. 

F erha.t Rüstem in fikirlerine 
raz etmedi. 

-Çok ili .. dedi. ben de ar•' 
ra ıelir, yoklarım. Mahlmya sersi 
kında yolcuıun ! 

Rüatem, Ruıya aeyahatini ~ 
tuvermİftİ. Bu kadar siizel hir lıİ 
ele geçirdikten 10nra, F erha~t 
bma Ali babadan intikam 
için Ruıyaya kadar gidilir mi 
ya? .• Maamafih Riiatem arka 
nı ümitsizliğe diifürmek iıtem 

(Devamı var) 

karak, kendisi ıünq batana 
otJamağa gitti. 

Geri döneceiine yakın, 
na garip bir ıes çarptı. i 

Bu aada, epeyce uzaktan il, 
yordu: Ataiıdan, ufuktan kll"iJ 
kayaların arkaıından .... 

Beyaz keçi, teteüm etti. Be~lki 
yıldırım duysa bu kadar ko 
dı. Zira, itittiği seı, havayı k 
yan bir köpejin solumaırydı ! 

• • • • • • • • • 
Olduğu yerde dona kaJ.arakı. 

riye titriye dinledi. Kulakları, 
dikti. 

Ayni ıeı, tekrar duyuldu. 
Bu aefer, daha yakmdan.··• j 
Bir ayak ıeıi ... Ve bir ha~ 

tekli kayalann üzerinde bel~ .J 
Kıvırcık tüylü büyük hir t'I':.. 

köpeiin, dili bir karıı ıarıak. 
dujunu ıördü. 

Köpek, hlrdenbire, alımı 
padı. Bqını kaldırdı. 
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Dilenciler arasında 

----

7 
HABER - Ak9am ~atası -- • k 
--== çm = k ReisicümhurHz.nin Tarihten bır yapra 

OCU -tltt tara!.ı 5 tnc\ nyf~ 

B d ••ı l k · · · · seyahati . Taşçi bu habere çok sevindi. l!. on u e saç l ırmızı Sahıfesı bılmecesın~e h~- -Bao tarafı ı lncl ıay1ada- Arkadatlarından hiç kimı.eye ha-

diye kazananların lıstesı öğle vakti bur:ıya muvaaalit ede· her vermeden doğruca ııkeleye t l tl . . A e . d. Gal t Emekyemez, San zeybek cekleri ümit olunuyor. Halk büyük koşarak kendisini Hisar.:ı götür· uva e l perı 'IJ ş mıq l ookak :.:.ara 29 NedUn, 158-;-T•· Gaziyi ıelimlamak Ü••re hazrrlık· mele üzere ıadrazam pap tara~ın· 
pu ve kadaıtro mektebi tale .. be .. smd~n dan sureti mahıuıada gönderılen Gec;en kıaım llrın hula.sası 

Dilencilerin ve serserilerin hayatını 
tetkik için dilenci kıyafetine girdim. 
Sirkeci istaıyonunda ve Köprüde di
lendim, posta oldum, kurtuldum. Pos · 
tah.'\ne önünde ahbap olduğum Ayşe 
adındaki dilenci bana dost sofrası ver· 
di. Ertesi gün öğlene kadar orada kal
dun. Ayşe güzel bir makiyaj yaptı, di
lene dilene Galataya, Ycdibcla Hasanın 
o~asına geldik. Oradan çıktım. Dilen
cı kahvesine geldim. 

muzipliği olmasından bile tüphe
lenmeğe ba!lamıtlım. Öyle ya ... 
Dilenciliğin ve kaça.kçılığm bu top-

B k M l 1 b•t• mı·• ,ehir ba~tan bHa 
40 Bekir, 159 - Ankara: u~u 1 

• arını 1 ır ::ıı ::ı ~ kal ona bindi. Kalyon da hemen 
let meclisi saatçm Hasan Tabım, 160 donanmıttır. Y . l 
- Löterdam doıyondan 342 Jale Ab· 1 yelkenleri açank Hısarın yo unu 

I . ba Reiıicümhur Hazretlerinin z .. 
turrahman, 161 - Yeni zmır an • dd tuttu .. , lantı ile ne münasebeti olabilirdi. nnda komisyoncu Mehmet, 162 - mirde bulunacakları mü et zar· l 

Burada gördüklerim hepsi gellifel· 
li adamlardı. Kat'iyen dilenci ola
mazlardı. 

G · k Tam Be .. ikta.. açıklarına ıe · Davutpqa 25 inci ilk mektep sınıf 2 f mda ikamet edecekleri ~1 0 • ::ı ::ı 
den Nevriye, 163 - 56 ıncı ilk mek· nagv ında yapılan ihzarat bit.mit· mitlerdi ki lstanbulu seyret.mekte 
tep ıınıf 3 ten 222 Eaat, 164- Etye· olan Taşçı Mahmudun omuzuna 

Hele kadınlu, hele kadınlar .. 

.. s.~nra kumar oynarken karakol.ı 

Hepsi biribirinden güzel birer afet
ti. Aptal aptal bön bön etrafa 
gözümün ucuiyle bakıyordum .. 

mez Şeyhülharem sokak numara 
54 tir. bir el değdi. Ba~ını çevirdi ve 

Şevket, 65 - lstanbul 6 ıncı ilk mek· · b M rat Bey Ga· k b' k ku · · d 
Manısa me usu u hayretle karıtı ır or ıçın e tep 11mf 2 den 88 Müveyyet, 166 - k 1 k u··zere 

ZJ• Hazretlerini artı ama d du Balr.keıir: ·Kaya bey mektebi numar!l kart11mda Kaptan paşanın · ur • 
156 Omer, 167 _ Beşiktat Sinan pa: Utaka hareket etmittir. Valimiz ğunu gördü. 

dl4ftum. Ayşe beni kovdu. Tekrar kah
vey~ geldim. Lonca erkanı tarafından 
istk\·ap ediliyorum. 

- Evet Ayte, yukarıda .. 
- Ne yapıyor?. 
- Aİlah allah, ne yapacak bu 

akıam yıl hatı akşamı.. Toplantı 
varda ... 

Doğrusu bu toplantıda kimlerin 
olduğunu merak ediyordum .. De
rnek dilencilerde yılbqı yapıyor· 
la.rdı. Akıamdan beri gördükleri
öğrendiklerimi ğözümün önün.e 
gtirinc:e bu kadar vukatın bir ge· 
cenin içine nasıl ıığdığına şaşıyor
dum .. 

Nuri Bey - Haydi Ahmet dedi, 
yukarı çıkalım .. 

Nuri Bey önde ben arkada dı§a· 
rı fırladık. Benim kılık kıyafetim 

g.?rçi eskilerden temizdi.. Fakat 
smatımda bir karış sakal vardı. 

Yüzüm sapsarı idi. Saçım haıım 
karma knı§tktı. Bu muhteşem ko· 
11ağın uzun koridorlarında bu kı· 
lıkla gezmeğe doğruıu utanıyor· 
dum. Merdivenden tekrar yukarı 

~km.Ma bgladık, 
Yukarıdan karma karıtık kah· 

kahalar, piyano ıesleri.. Kadeh 
!akırtıları ıeliyordu. 

- Allah allah bu serseriler piya
no ile ne yapıyorlardı. 

Yuk1.n katta zemin kalın hah· 
larla dötenmitti. Uzun bir kori· 
dora daldık.. Karşıdaki kapıya 
ya!datınca uzaktan gelen sesler 
daha vazıhlatıyordu .. Nihayet Nu· 
ri Bey kapıyı açtı. Deh§etli bir zi· 
ya evvela gözlerimi yaktı, bir ıey· 
ler farkedemedim. Fakat dikkatli 
baknca, muntazam elbiseli adamla 
rın harıkulade güzel giyinmi' ka
dınlarla danıettiklerini gördüm .. 

Nuri Bey duraladığımı görün-
ce: 

- Oooo Ahmet, gel .. Bakayım .. 
Yahu bu kdtkta gelinir mi? aBri 
giyineydin ... 

Bu seı bana ya·bancı değildi .. 
Aytenin sesiydi .. 

Fakat bana kotarak geleni bu 
ondele saçlı, kırmızı tuvaletli, peri 
dilenci Ayşeydi .. 

Acaba ben esrar içip de sarhoş 
mu olmu!tum .. Yoksa rüya mı gö· 
rüyorduın .. 

Ayşe yanıma gelmiş, ellerimi 
tutmuştu .. Seı çıkarmadan mü
temadiyen yüzüne hakıp duruyor
dum ... 

- Ne o, Ahmet, nen var .. Neye 
bana tuhJ.f tuhaf bakıyorsun .. 

fa numara 8 Emine, 168 - Yasarı de kendilerini vilayet hududunda d h 
Türbe ıokak 18 Mehmet, 169 - Is· Kaptan patanın arkum a et 

kartıbyacaklardrr. d d 
tanbul kız orta numara 124 Halet, 170 altı tane iri yan adam uruyor u. 
_ Şişli Tarakki lisesi smıf 2 den 371 Reisicümhur Hazretleri burada Mahmut bunlardan birinin elinde 
Acar Rıfat, 171 - Gelenbevi orta on gün kadar kalacaklardır. Bu 1 ·1 ek 
mektep A 2 den 22 Halil lbrahim, 172 gayet ince ıabun anmı! ve 1 m 

müddet zarfında civsr kaza ve ka· b' d d .... - Orta köy tütün inhiıan fer'iye de- lenmİ! ipi görünce ır ~n a Uır • 

5 h K ft ..... n, 173 sablarda tetkikat ya .... cakları tah· b ·~ f tıyle anla· poıunda 31 A met arau..... r- tüğü tuzağı ütun eca 
- Bostancı ilk mektep dördüncü 11• min olunuyor. 

B t dı. nıftan 132 Naime, 174 - os ancı 

ilk mektep birinci sınıftan 139 Emel, lnsUl D3Stl teslim Kendisini denize atarak yü· 
- Topkapı Fatma auttan ~i. sokak ze yüze kurtulmayı dü§ündü. Der· 
numara 8 Naciye, 178 - Teşfikiye Ih· edı•lecek?. hal çelik gibi iki kol omuzlarına 
lamur yolu numara 8 üçüncü kat N Üı· 

ret Halil. 179 _ Usküdar 17 inci ilk yapıttı. Kaptan P:lşa: 
' 1 o (Ba§ tarafı 1 nci sayıfada) 

mektep sınıf 4 Adan 73 Hündan, 8 _Ey din haini, ey Allahın 
_ Izmir: Kar§ıyaka yemişçi paşa 10• ki olan tekliften bahıederken di k 

181 G 1 Allahtan korkmaz deni mahlu u .. kak numara 38 Münir, - e en· yor ki: • 
bevi orta mektep A 2 den 62 Hilm~ Şimdi cezanı çekecekain .. Tez ke. • 

M taf Salih "latihbarahmıza göre Yunan 
- Sen, Ayte, Ayşeciğim, 

misiniz?. 
182 - Vefa liseıi 105 us a , ı: ·meı' şahadet getir. Dile kökredı .. 

sız 183 - Sultanahmet Kibarzade apart· hükumetinin böyle bir müracaatta .. 

- Benim ya kim olacak?. 
man numara 1 Ali Osman, 184 - bulunması pek az muhtemeldir. T :ı§ÇI Mahmut bir fil gibi ·~~u· 
Beyoğlu Tarlabatı numara 6 Mimar Bahusuı ki Türk mehafilinin temi b h b. yret gos-

- Siz ıiz ha!., Boris apartman Nüzhet lbrahim, 185 yordu. Mez u ane ır ga 
_Beyoğlu 43 üncü ilk mektep ımıf natına göre Meotiı süvarisi, yolu· terdi. Nafile .. Hiç bir teY yapam~· 

- Ulan ölüsü kandilli sizi hi· 
zi kaldır. Sana yüz defa söyledim 
ki.tipçe konuımağı bırak .. 

bal. .. ·· • J d dücerek hır 5 ten 16 Lutfiye, 186 - Ci ı tutun na devam etmemıf ve vapurun s· yJ.cağını anla ı ve yer ::ı 
fabrikası ihracat harmanında Şakir Fa- tanbula vürudundan itibaren geçen köpek gibi yalYarmağa başladı. 

- Benim he .. Seni naııl arkam
daki elbiıeler fa§ırttı değil mi?. 
Bak gör anla biz de istesek kibar 
karıları gibi giyin.ebiliyoruz. 

ı·k, 187 _ Balat Tahta minare kadın I · · t• 
Yl.rmi dört saati itı geçınnıt ır.,, K n kararı berber salonunda Mehmet, 188 - Fakat aptan pa§a.nı 

Beıiktaş Şehir bandosu 1107 Telat, •1111_1111_,,_ ... ,_"'"""''"""u:ııın••ıı-ııı.- kat'i idi. Yanındaki a.dam\1ra. 
190 - Antalya: Lise B 2 den 364 M. s ı•h • • •• ıdu•• re 
Sadık, 191 - F .. tih Dıraman devrit a ) feJSJ 0 • 

-! .. · 
Ali mahallesi Abanoz aoke.k numara • h k S • 
10 da Ahmet Hamdi, 192 - Vefa li~ DJD mu 3 eme ] 

-Söylesene he, dilini kedi mi ıeıınden 417 Nihat, 193 - Vefa liıe· 
yuttu .. sinden 934 Şevki . 

(Devamı var) 

latanbul 5 inci icra Memurlu· 

Eczacılar ğundan: 
-Ba, taH.fı ı inci sayfada- .Ma:hcuz ve paraya çevrilmesi mu 

B v ı d b' b ı karrer bı'r adet kıymettar pandan· eyog un a ır fu e açı mama-
sının istenmesi de gösteriyor ki, ba tif 12 - 4 - 934 tarihine müıadif 
ı:ı eczacılaTla, .bazı ecza depoları Per§embe günü saat birden itiba
araaında fiyat birliği vardır. Bu ren latanbul Bedestanı mücevherat 
§ube açıldığı takdirde müstahzarat mezat mahallinde satılacağından 
fiyatları Beyoğlunda hayli dü,e· taliplerin vakti muayyeninde ma • 
cektir. Diğer lara-ftan bazı kimse· haUinde hazır bulunmaları lüzumu 
ler müessesenin Eminönündeki ilan olunur. (2197) 
merkezi önünde nöbet bek· .... : ..... _. ............... :::::::::::;::::::::::::::::::::: 
liyerek depodan perakende İf° .... """[5i"Ş"'ta.blbi Q 

-Bq tarafı 1 tncl sayfada--

Beyin önüne geçerek çektiği bıça· 
ğiyle gözünü kör ve sura~ının 
muhtelif yerlerinden cerhetmıştır. 

İ§te bu sırada bu taarruzun baş· 

ka sul'etle def'ine imkin bulamı• 
yan katil de tabanc'lsmı çekerek 

evvela iıtimdat maksadiyle üç, 

dört el havaya bilahare maktulün 
göğsüne sıkını, ve öldürmüştür 

bir işaret yaptı. Bir ıaniye sonra 
ilmekli ip bu azılı hay· 

dudun boynuna geçmitti ve ara· 
dan bir dakika geçmemi!ti ki Taş· 
çı Mahmut bir boğ'l gibi debelene
rek gebermişti. 

Bunun üzerine kalyon geriye 
döndü. İskeled~ Taşçıyı büyük bir 

. ki ' rı:rerde· memnuniyetle ... e ıyen !e ı:. 

lerin hayreti için.de kalyon iskc'e· 

ye yanaştı. Ve iri yarı bir adam 
bu müthiş haydudun kafasını bir 
mızrağa takmış olduğu halde çıl. .. 

tı .... 

QözlUklil adam 
.. nnwumı11nnıımwtl"'"""'"'"'"""'""'"'tUtt""'•IHWtuttnıııu lltHIWDııı Vttllttflt 

Tevfik Kamil Bey 
- Ne duruyorıun, dedi, gine- rnüatahzarat satıldığı takdirde n !Bedti dCaAAı i 

zabıt tuttunnak iatemitlerdir. Bu· ii ne ... 1 b i5 Kadıköy: Alhyol ağzındaki 
nun a era.ber bu Türk müessese, "I!. d h lln - Aman Nuri Bey ben bu kılıkla k • muayenebanesin e er g 

anunun verdig .. i hak dahilinde ıı:u~ !": k b l eder 

Muhakemenin temyizden evvel· 
ki kararı da bu katil hadisesini 

müdahai nefiı telakki ve dinle -

nen bir çok tühudun ve hassaten 
tıbbıadli raporunun verdiği malu· 

matla kanaatini takviye ederek 
katile beraet kararı vermittir. 

T emyizce itaret edilen nakız· 

lar f unlardır. Ağır ceıa nnhkeme• 

ıinin bu kararı ekseriyetle imza 

etmemiş olması, amme !ahidi ola· 

rak dinlenen Dalyan, Vital, Kamil 
ve Temel Efendilerin ifadelerinde 

mübayenet bulunması. 

Sofya, 7 (A.A.) - Türkiye or· 
ta elçisi Tevfik Kamil Bey yeni 

vazifesine gitmek üzere ekıpreıle 
dün ıaat 13 te lıtanbula hareket l · :s- baıtalarını a u · bunlann arasına nası gıreyim.. beıı"nı· k 

açına teıebbüsünden vaz U. Telefon: 80760 - Haydi, haydi, senin bu ak•am geçmı'yerek h • ... :::n:ı: 
:t · nıüsta zarat fiyatları· im:1&::w:ı::::::::m::m:::::::m::m::m: .. .. 

i~te olduğunu herkes biliyor. Al· nı dütürecektir. 

dırma gir içeri .. ln9aalla.h gelecek Müstahzarat fiyatları hakkında I" 
baloda smokinli gelinin.. Burası deniyor ki: HABER 
neler görmüttür. Evladım .. Neler, "-Eczacılar depolardan 100 A kşa.m Po8tası 
neler... kuruta aldıkları bir müstahzarı - -lSTANBUL AN· 

Nuri Bey önde ben çekine çeki- 130 -150 kuruşa satıyorlar. Ara· darehaneıi: KARA CADDESi 

ne arka-da içeri girdik.. daki fark eczacının cebine giriyor, 
Salon genitti .. lçel'ide belki l5- halk fazla para ödüyor. Nitekim bu 

20 kiti vardı. Tavanda gayet kıy- fazlalıktır ki halkın semtindeki ec· 
mettar avizelerden renkli ziyalar zaneyi bırakarak Eminönüne; Sir· 
Fı,kırıyordu .. Köşede bir büfe ya· keciye gelmesini ve bura1ardaki 
prlınıttı. Etrafı kalabalıkçaydı.. depolardan müstahzar almıya: ça· 

Büfenin kartı tarafında bir pi- lışrnala.rın1 mucip olmaktadır. Ec· 
Y•no Y~rdı .. Ye,il tuvaletli bir ka· zacdar, depolardan aldıkları müı· 
dın Piyanonun başına oturmu§tu. · tahzarlar1 az bir zamla ıatmadık
Y anında. ıiyah elbiseli bir adam ça hu hal devam edecektir. Halkın 
kenıan çalıyordu. Bizim odaya gir· fazla para ödememesi için ecza de
ınenıiz yavaı yavaş cümbüşü dur· polarının da müstahzar satmaları· 
durdu .. Şimdi herkes iki tarah a· na müsaade edilmelidir. Halen 
çrlmıt bize yol veriyor ve hayretle bakkallar, kinin, aspirin satabilir • 
bizi seyrediyorlardı. Ve ihtimal ken ecza depolan bunları bile sa· 
içlerindea "bu Daerilerin al'amız· tamryorlar. Halkın fazla para öde· 
da ne iıi var?.,, diyorlardı, memesi için ya ecza depolarına da 

Ben utancımdan kıp kırmızı o1- müstal.za.r aatılmaım~: müaaade e· 
ınu!tum .. Ak!anıdan beri gördü- dilmeli, yahut ta fiyat listesi bir an 

Telp-af ~mA"SBUL HABER 
'felefon Yazr: 2S872 idare: 2tS70 

r-
A a o" E ŞERAiTi 

ı 3 6 12 aylık 
TUrklyo: 90 260 480 810 KJ'I· 
Emıebl: 180 875 700 1200 

iLAM TARiFESi 
Tlcuet UAnlarmm sabrı 12,50 

Resmr Utnlar 10 kuruştur. 

.... ~-=-~--------------. 
HABER gazetesi 

El yazısı tahlil kuponu 

isim • • • • • • • • 

lıte bu huıuslar etrafında mu· 

dahalarını yapan vekiller uzun 

müddet dinlendikten sonra ka· 

rar tefhim olunmak üzere öğleden 
ıonra saat dört buçuğa bırakıl· 
mrştır. 

DOKTOR 

Hahz Cemal 
Dahili hastalıktan müteha11111 
Cuma ve pazardan ba§ka &'Ünlerde 

öğleden ıonra saat 21 den 6 ya kadar 

htanbulda Divanyolunda ( 118) nu• 

ınaralı husuıi kabineıinde haatalarıru 
Krtlık ikametıah telefonu 42519 

kabul eder. 

Muayenehane telefon numaraaı 22398 

etmi,tir. Sefir ve refikası istasyon· 
da Başvekil M. Muşanof, Harbi· 

ye nazırı ceneral Kiıyof, po1iı mü· 
dürü M. Todorof, hemen bütün 

elçiler sefaretler memurları, bat· 
ta rei; M. Stoyanof olduğu halde 

T"rk • Bulgar komitesi azuı, ıü· u ... 
vari kıtaatı müfettişi um.umıaı ce· 
neral Zolateff, yükaek rütbeli za· 
bitler; Hariciye ki.lihi umumiıi M. 

Radef, ve nezaretin bütün yüksek 
memurları tarafından hararetle u• 

ğurlanmııtır. 

Kralın teşrifat müdürü M. 
Drand&r ile bat yaveri miralay 

Lanmof Türkiyenin sabık sefirini 
Kral namına istaayonda ıelamla· 

mışlardır. 

Tevfik Ki.mil Beyin refikuı 

Hanıma bir çok çiçek buketleri 

takdim edilmittir. Bu meyanda 

Madam Kisyof ve Madam Radef 
birer buket vermiılerdir. 

ii~ IDanzaranın arkadatlarm bir evvel neıredilmelidir. 
-=----~~___:_--==-==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, EB marka· 
sını taıır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,, S8ojıl\ "müsfahzan olmalıdır. 

lsrarla eASPİR • 
2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulunur . 

.-.=""' ... 
Am.balajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulun·masına dik· 
kat ediniz! 

: : ıa:umc : : : :: : :: : :: :: :: :::: ::: ::: : :: : ::: :::::::::::::: :: :: .. .. .. .. 
!! DOKTOR ii 

~~ Kemal Osman ~~ .. .. .. .. 
:: BevJiye Mütehassısı !! 
~ ~ 
:: Karaköy-Po§aCjacı f1rını :: 
!i sırası rto. 34 :: .. .. .. .. 
~~ Hergün 14 - 20 ~~ 
ii Telefon : 41235 m .. .. 
::::1:1111:::::11:1:::=:=:::::::::..--ı.-:::::::::::::::1::: 

Beyoğlu üçücü sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Nebiye hanımın müddeialeyh 
Kaıımpaıada Yahya Kihy_a ma
hallesinde Pirinçci sokağmd:ı eı• 
ki 10 ve yeni 16 No. lu hanede 
mukim iken halen ikametgahları 
meçhul bulunan Hikmet ve müte· 
veff iye Necmiye hanım veresesin· 
den Bedia ve Güzide ve Nahide 
hanımlar aleyhlerine mezkur ha
nenin izalei ıuyuu davasının ce• 
reyan eden muhakemesinde .açık 
arttırma suretiyle satılarak izalei 
şuyuu davasının cereyan eden 
muhakemesinde açık arttırma ıu· 
retiyle satılarak izalei şuyyun:ı 

7-3-934 tarihinde karar veril -
mit olmakla müddeialeyhimizin 

Yaz ı;eldi. Tahtakurusu. sinekler ve bütün haşarat uyanmadan yu\•alarmı bchemetıt' 

Fayda ile tahrip ediniı 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

4?50 gramlık kutu evvelce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kutu C\0 \·elce 75 şimdi 
50 kuruşa, Bir kiloluk kutu e\•velce 125 şimdi 80 kı• rıışa, Altı litrelik büyük 

tenekesilc beraber 350 l.:uruş. Topı. ı cıla ı tenzildc. 

Türk Gayri Mübadiller Cemiyetinin 
Mutat alta aylık kongresi taplanacağından mukayyet azanın 

Nisanın 26 ıncı Pcrşeml:>e günü saat 14 te lstanbul'da HalkeYine 
te~rifleri mercudur. Türk Gayri i\lübadillcr Cemiyeti Reisi l'vL Hüsnü 

(J 548&) 

. tarihi ilandan itibaren yirmi gün ·- TL::J Q K iVE ' -------=-=--:---·---------------! zarfında müracaatla temyizi d:ı· llR~AT Yavrunun Gecesi 
Bu akşam Beyoğlunda 

Yeni T 0 R K Eski L O N D R A 
t.okanta \•e birahanesinde tmip edılen YAVRUNU~ GECESi) mcmleke· 

timlzio birçok güzide bestckAr muganni ve mugannivelcrile musikişinaslarının 
mlHtehiren iştirakleri le büyük bir ziyareti musikiye ,·eritecektir. l 15459] 

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

doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellütlülerden 
bakaya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar muallim olsun ve 
ya olmasın ellerine yüksek ehliyetname bulunan kısa hizmetlile· 
rin kaffesi 1 · Mayıs - 934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede -
ccklcrdir. 

'1 - Ehliyolnıun.aiz 328 - 329 doğumlu ve bunlarla muame· 
le gören diğer tenllütlülerle şimdiye kadar sevkleri tehir edilen 
bakayalar da dahil muallim olsun Yeya olmasın 1 • Mayıs • 934 te 
Orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1 •Temmuz· 934 de, tam ehli· 
yet namesiolanlar da 1 . Eylül - 934 de sınıflarına mahsus hazır· 
lık kıt'alarında ispatı vücut edeceklerdir. 

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

4 - Deniz sınıfına ayrılan kısa hizmetliler l - ikinci Teırio • 
934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

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

l-ep şabadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına alma
ları Jiı:ımdır. (736) (1521) 

·rerall odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

· paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
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 isti genler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

V A K 1 T neşriyatı 
_.. .... ._ ........................... ___ 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerbart Hauptmann'ın 

esrridir. Bir papazın feykalide heyecanlı, meraklı, coşkun 

aıkını, nn'atklrane bir şekilde anlatır. 

Teyzi Y ifri: Ankara Caddealnde lnkılip KUtüphaneai 

Flatı 25 kuruş. 
'~ 
~.~=======================-========~ 

va etmedikleri takdirde hükmün 
kesbi katiyet edeceği Ba~kitip ih· 
barnamesi tebliğ makamına kaim 

! olmak üzere ilan olunur. (2189) 

BOY UZATMA Metodumla 45 
yaşına kadar herkes 8 - 12 santim 
uzayabilir. {Pangaltı P. K. 16 Ha
lil) adresine 75 Kr. posta havalesi 
verniz. Metot sür'atle adresinize 
gönderilir. (2169) 

istif ad eli ilan 
Çenberlitaş Karaba·ba sokağı 

12 numaralı iki kısma ayrılabilen 

büyük konak kiralıktır. Panıiyona 
veya baıka müesseıata elverişlidir. 
Öğleden evvel içindekilere müra· 
caat. (2196) 

İstanbul Altıncı İcra Memurlu· 
ğundan: 

Fatih imam Niyazi sokak 36 nu· 
marada iken halen ikametgahı 

meçhul olan Reşat Efendiye: 
Güneş şirketine emre muharrer 

senede müstenit olarak 1625 kuruş 
borcunuzdan dolayı dairemizde a· 
çılan takip namınıza çıkarılan öde· 
me emri üzerine ikametgihınızın 

meçhul olduğu mübatirin verdiği 

metruhattan anlaşılmıı ve 20 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına 

karar verilmittir. 
Tarihi ilandan itibaren 20 gün 

zarfında icranın 32 nci maddesin· 
de yazılı kayıt dairesinde hareket 
etmediğiniz ve müddeti zarfında 
itirazda bulunmadığınız takdirde 
ceb.ri icraya devam olunacağı ve İ· 
tirazının altıncı icranın 934 - 904 
numaralı doıyasma bildirmeniz Ö· 

deme emri makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. (2195) 

BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bD~Q 

Haydarpaşa Emrazı lstilaiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden : 

Hastane için nümuneıi veçhile ve açık münakasa ile üç yü• 

metro yerli patiska mübayaa edilecektir. ihalesi 24 - Nisan • 934 
Salı günü aaat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paıa sokağın• 
da lstanbul Limanı Sıbil sıbbıye merkeıindeki mübayaa komiı .. 

yonunda yapılacağından şartnameyi görmek isteyenlerin Galata" 

da Merkez Lenıım Memurluğuna veya baatane idare MemurJu
iuna mfiracaatları. (1476) 

~~~~~~~~~~~---~~~~~~---~~~____...,,, Üıküdar Hukuk Hakimliğin· 
den: lstanbul Aıliye Mahkemesi 6 ncı Z A y l 

Şerafettin Efendi tarafından Hukuk Dairesinden: Mülga Kadıköy nümune riif 
Kadıköy Hasan Paşa mahallesi Lutfiye H. tarafından Aksaray· tiyesinden almı§ olduğum tahaclıt' 
Kurbalıdere caddesi 61 No. h ha· da Ahmedi caddesinde 47 No. Jı namemi zayi ettim, yenisini ala~ 
nede sakine Hatiçe Nadide H. a· hanede mukim Kemal Ef; aleyhi· ğrmdan eskisinin hükmü yoktur• 
leyhine açılan boşanma davası ne· ne açılan boıanma davasının usu· Fazıl 
ticesinde kanunu medeninin 132 len yapılan muhakemesinde: tebli· fında itiraz etmediğiniz ve mub 
nci maddesi mucibince tarafeynin gata rağmen gelmediğinizden bit- keme günü olan 23 - 5 - 934 
boıanmalarına 16 -12 - 933 ta· talep gıya·bınızda muhakemeye şamba günü saat 10 da htanbul Jtı! 
rihinde mahkemece karar verilmiı başlanarak tahkikat zabıtnamesi liye mahkemesi altıncı hukuk dıJ' 
olmakla M. aleyh anın ikametgahı- bütün kağıtlar kıraat ve davası is· resinde heyeti hakime huzurıı-' 
nm meçhuliyetine binaen bu bap· ticvap olunmu§ ve işbu muamele· gelmediğiniz takdirde davacı~ 
taki ilam ıureti mahkeme divanha· den bahisle bir ay müddetle mua· dermeyan eylediği vakıaları ka.,.,. 
nesine aııldığı gibi keyfiyet tebliğ meleli gıyap kararının ili.nen tebli· ve ikrar etmit ad dile gıyabınısd' 
yerine geçmek üzere ayrıca gazete ği karargir olmuş bulunduğundan muhakemenin intaç olunacağı te1" 
ile de ilan olunur. {2190) tarihi ilandan itibaren beş ııün zar liğ makamına kaim olmak ü~ 

1 ilin olunur. (2191), 


