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ki · ikinci, bii-, birinci 
~ra~vayşi~eti galiba yola '~c~~~m~h~ur~re~i~si~H~z~. ~bu~g~ii~n 

araba ••• 

gelmiye başladı lzmire varacak 
~ Büyük Reisin geçtiği istasyonlarda 
~irket bütün talebeqe nısıf bilet halk kendini büyük bir iştiyakla 
erecek ve birinci mevki arabaların Mani••· s <A.:.~_ıa::~ma~~~ır 

miktarını azaltacakmıc.. ~=~=.!:~;~;;; 
Y' da Maniuya muvualat buyur-

• • • 
Jsmir, 8 ( Ha1Uai) - Gui Huntı.. 

rinia lzmiri ........ clinc:eldsi ha. 
beri burada çok büyük bir aninçle 
kartdammfbr. Şehir battan bata 
baynıldarla donamnııbr. Maniaa Va. 
liıi Munt B. Reiıi Cumhur Hazret • 
)erini lurıılamak isin Utaka ıitmiı • 
tir. lzmir nliıi de Büyük Şefi Ma • 
ni1ada kar11layacakbr. 

Bu noktalar ıunlardır: 
A - Tramvay tarifelerinin bir 

veya üç kıınn üzerinden teıbiti 
Ye aktarma bilet uıulünün ihduı 

8 - Bilet ücretlerinin ticar~t 
.,daamca her ay çıkanlaaakta olan 
~yat Pahalılıtı endekainin tahav· 
wliine IÖre -· b" . dahT ... uayyen ır nııbet 
bl ı ınde çoialtdma•ı veya azal· 
t mub. 1 v~ bunun ıenede bir defa 

de olmaaı, ve daha fazla yolcu a· 
labilen arabaların .itletilmeıi, 

G - Teknik itlerincle kullanıla· 
cak ecnebi mütehauıalarm adedi
nin vekalet ve tirket aı"Umda ka· 
rarlaıtmlmuı, 

M - Puo miktarının Nafia Ve
kaletince teabiti. 

258000 lira boya 

mutlardır. Beraberlerinde ikin
ci ordu müf etti ti izzettin P&f& 
Hazretleriyle kolordu ve fırka 
kumandanları da bulunuyordu. 

ReiıicümhUT Hazretleri Ka· 
rahiurdan itibaren yol üzerin· 
de bulunan tekmil ıamizonlar
da trenden inerek muhtelif kı· 
talan teftiı etmiılerdir. Gü· 
zerıihdaki iıtuyonlar halk ile 

lzmire hareket edene Reiıicüm
hur hazretlerinin pazarteıi ıünü 
tetkik aeyahatlerind,n avdet bu· 

1 yurmalan muhtemeldir. 
ea ıt eclibneıi. 

C-ln- . 1 . ..,.. Ye •t etme llleaelele-
rınde taıarrufa fevkalid . 
d.lm . .. e nayet 

parası alınıyor J J'•• k•t t ı· Şehir mecliai izaımdan Senihi nsu un ne va ) es Jm 
e ı e11, yiikıek der--ı· 

~•ve ma• 
~tlı memurlann tayininde Tekile-
tin de muvafakab ahmnuı, 

Bey tramY&J tirketi flaklnnda fe- d·ı Ve b ıı· d V ·ı 
bir mecliaine bir takrir ,,...;.İf, e 1 ecegı e 1 egı 
on bet aün arfmda Beyoilu cibe
tinde itliyen birinci ve ikinci mev• D - Amele nakliyatını temin 

·,..in aidip ıelme ucuz bilet çıka· 
rılmaaı, 

ki arabalann birer ıiateıini c1e •- Amerika sefarethanesi lnsul hakkın-
Z•J& IÖllermİttİ: 

E - Bilaı.tiiaa lriilıln mektep 
talebelerinin evleriyle mektepleri 
araamda yarım biletle ıeyalıat e
debilmeıi, 

Bir muharririmiz dün Senihi da yeni bir talimat almamış oldu• 
Beyle ıörüımüf, on bet aünlük v k t'" J k •• ) k d• 
tramYay münakelitı Iİlteeini ne- gunu a ) o ara soy eme te Jr 
den tuttuiunu ıormUfbır. Senihi lmul dünü de bermutad tevkif· muhakemeıinin tevkif keyfiyetini 

F - Birinci mevki arabaılann 
ikincilere nazaran üçte bir derece· 

Bey muharririmize demiıtir ki: hanede geçirmit •e kendiıi hak· tetkik edebilmek için müddeiu
"- Geçenlerde Talebe Birliği· kında mühim yeni bir haber alına· mumilikten bu baptaki evrakı ~ • l ~ nin Ankaraya müracaabnda tram· mamıfbr. mamen iıtediğini aöylemiıtir. 

f CQZ Q J vaylann vaziyetinden tikiyet edi· Amerikanın Ankara elçiıi M. Amerikadan buradaki sefarete emen arasınua (Devamı 7 nd aa)'lfada) Skinner de dün sabah ıehrimize yeni bir haber ıelip gelmediğini 

h J ıelmiıtir. Ve Amerikalı ıuete· anlamak için bu sabah Amerika 

arp uavarn edı·qor Satı·h Paşa cilerle ımul~? .~az~~e~~ hakkında kon•o•o•h•neıine telefon ettik. 
. uzun boylu ıorutmuıtur. - Hayır, banker lnıul h.ıckmda 

bı' • Ar f , b.-- lnaulün Amerika sefaretine teı- bize yeni hiç bir emir ıelmemiı· 
ılSSUUt a atta ır nutuk 50··yJı·ye Doktorlar havanın bozuk lim edi.eii hakkında &azı sabah tir. Cevabını aldık. 
k Y h • _,. t 1 · · d i · t k t' lnıulün vekili dün de tevkifha· re a ya ·ıe 0 • • luaundan Samsuna uon- ıaze e ennın yaz ı , rıavye a ,. 

1 ıçın muharebeye ~ b k IJ. 1 yen doiru deiildir. Bu mesele neye ıiderek mtielckili ile usun • ri ti v • D j mıge mec ur aıaııar hakkında: Eaat Beyle ıöriiftük. E· boylu ıörütmüt ve adlf mıamele-
gı Ş gı anlattı Ankara, 9 (Huauıi) - 9 uncu ut Bey aiır ceza muhakemesine nin ne ıafha da oldutunu anlat· 

Halep, S <Huaual) - Mekke- ı " ı kolordu kumandanı Salih Pqayı verdiii iatiduına henüz cevap al· mııtır. 
en 'bildiriliyor: -d llla11ı Yahya ile uzun za- tedavi etmek irin profesör Niuen madıiım bildirmit ve aiır ceza (Devamı 7 nci sayıfada) 
Aft ··-bur ~n~~rid ~ ·~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~ ra a ıunu aya gelen· Hi k 1 . . evam eden müza- ile operatör M. Kemal Beyi himil I!! 

· K al Jb . ' • ere erımız ın 1 z ve Necıt r ı nı11uut, Hi- l .. aa esef boıa ıitmit olan tayyare fırtına dolayııiyle 
z d k' .. ı·· ve mamın ıtili.f .. l' . araım a ı muı uman büyük- d "k" .. .. aırız ığı .vüzün-- yoluna devam edemiyerek Çardak 
rine le d' d b" en ı ı muı1U11ıan h··•~ . en ı ıarayın a ır ziyafet d h uıumıet ara - boğazından dönerek Kayaerıye 
enniıtir. un a mu arebe baılamııtır. imniıtir. Doktorlar oradan tren· 
İyafetten ıonra bir nutuk aöyliye id Ben. ~ütün kuvvetimle ıulhu le Sam.suna aitmiılerdir. Bugün 

ek lbni11uut, kendiıinin dört ınez .... ame ıçın çalıttnn ve aönderdi- bir torpido ile Trabzona ve ora· 
ebe hünnetk'" ld gunu"' K ' ıım heyete bu yolda talimat ver- d ki d' ar o u , ur· d' F . an Erzuruma gidece er ır. 
. n ernr~ttiii •hkimı harfi har " k lllD. akat yedı ay ıüren uzun bir Erzurumdan alınan malumata 
ne tatbik etmek vazifeıile mü· b?~uımadan ıonra imam Yahya, göre lstanbuldan ıiden doktorla· 
ellef hulunduiunu izah ettikten c:nı heyeti hapıetti ve yapıla· nn oraya varamamaıı üzerine a· 
nra, ton Yemen - Hicaz ihtili· nı·· :ahedenin kağıt üzerinde panc:liıit ameliyatı oradaki doktor· 
~ . .a~ ıetirmiı ve ezcümle de- u~ ep olduğunu aöyledi. lar tarafmdan yapılmııtır. Hula· 

tir ki: d · harpten nefret ve ikrah e· nm ııhhati normal seyrini takip e· 

Aşk,ın...,.._ 
baset ~., kahramanlık 

denl11ı. Veliahdimin kumanduın-
a O bin k" 'l'k diyor. d •tı ı ordumuz yedi 

a~ ·~.hudutta bekliyordu. Bu da I!!!! 
huınu niyetı'm· . L •• "k b" d ı· . . ızın vuyu ır e ı· 
lıdır. Fakat b··ı·· L __ • • • et' • u un vu ıyı nıy ımı· 

ze ~aimen l11ıam Yahya, lnıiliz· 
lenn el albnc:lan yaptıklan tahri .. 
kita ilet olarak müzakeratı aka· 

ve mete uiratmıı ve bugünkü mües· 

laglUzce 
Derslerine 

11 Nisan Çarşamba 
Müellifiı (Va-Na) 

Bu Yelli tdribmıs aym on ol-

ıif vaziyete aebep ohnuttur. 
imam Yahya bununla da IJrti. 

(l>nmm 'f nci ~) 
Günü baıhyoruz 

Kunduracılar cemiyeti 
şikiyet ediyor 

Kundura yapan iki lfCjl 
- Yuua t a.ca a7al•••sııla -
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Fransız gazeteleri lngilizlerin son 
aldıkları vaziyetten memnun 

Samsun yakında güze 
bir Avrupa şehri oluyo 

lngiliz milleti her liangi bir memleketle ittifaktan ictinap Dilenci ve serserilere karşı açılan 51 

etmekle beraber f ransanın istediği teminatı mücadele az zamanda tesirini göster 

Pariı, 9 ( A.A.) - Dün aktamki 
Pariı gazeteleri, bir müddettir 
lngiliz efkarı umumiyesinde olan 
inkitafı kaydetmektedir. 

"Lö Tan,, ın günlük yazısında 

Mösyö Y evtiç geliyor 
Ankara, 9 (Hususi) - Selihi

yettar bir makamdan öğrendiğime 
göre Yugoslavya hariciye nlzm 
M. Y evtiç nisanın on beşinde Bel
grattan hareket edecek ve İ\tan
bula kadar hususi trenle gelecek
tir. 

Kendisi hariciye kalemi mah
sus müdürü Refik Amir Bey tara
fından hudutta karşılanacak
tır. Möıyö Yevtiç lıtanbula geldi
ği akJam Ankaı:aya hareket ede
cek olan trenlerden birine bağlan
ması mukarrer bir vagonla bura
ya gelecektir. Bura istasyonunda 
da kendisi Hariciye Vekili tara
fından kartılanacaktır. 

Manisa meb'usu 
Ankara, 9 (Hususi) - Bir suç 

isnat olunan Manisa meb'usu Ta-
hir Beyin masuniyeti tCJriiyesinin 
ref'i bakında Ba§vekaletten veri-
len tezkere, te§kiJitı esasiye en
c'ümenine havale edilmittir. En
GÜmen tezkereyi tetkik ebni~ ve 
suçu teırii masuniyetin ref'ini 
icap etirecek mahiyette gönnemit
tir. 

934 bütçesi 
Ankara, 9 (Hususi) - 934 büt

çesi mayısın ilk haftasında müza
kere edilecektir. Bütçe müzakere· 
si huebiyle b&!vekil ismet Pat•· 
nın içli, dıth siyaset ve icraat et
rafında mühim beyanatta buluna .. 
cağı söyleniyor. 

Siyam hükômdarları 
Pariı, 9 (A.A.) - Siyam kralı 

ve ıc;aliçeıi dün öğleden sonra 
Versay ptoıunu gezmİ§lerdir. 

Muşanof görüşüyor 

Sofya, 9 (A.A.) - Paris ve 
Londraya giden M. Muıanof, Ha
vas ajansı muhabirine, Pariste si
yasi şahsiyetlerle ve bu arada M. 
Bartu ile M. Titülesko ile görü~ece
gini bildirmiftir. 

Amerikada grev 
Uniontovn, -Pensilvanya

(Amerika) 8 (A.A) - Fayet mın
takasındaki maden havzasında 
grevciler, karıtıklık{ar çıkarmıtlar 
dır. Dört yaralı vard1T. Birçok bom 
balar atılmıştır. işlerine gitmekte 
olan madenciler grevciler tarafm
d~n fena muamelelere maruz kal
mı,lardır. 

Leaoit, 8 ( A.A.) - 60 muhte
lif !abrikaya mensup 18 bin ame
le, ücre!lerin tezyidi ve mesai ıa
atleriiıiı: tenkisi hakkında serdey
ledikla i 'lletaJip kabul edilmediği 
takJir~e, önümüzdeki perıembe 
iİinÜ f!Tt:V ::an eJ~eklerinİ ha
ber erm\ılel'tlir. 

' 

Samıun, 5 (Huıuıi} - Şehir mec· ı na bağhyan ve toz yığınından ibaret benziyor liainin Niıan devresi ilk içtimaı bugün Iunan Gümrük - Fener yolunun 
yeni reiı Hacı Omer zade Hasan Beyin ke döıenmeai gençliği ve spor mer 

.., 
verecege 
~edi~i.n: göre,.~ilahl~rı. kontrol te· ı sesi kayde değer bir terakki teıkil 
lakkısmın henuz behrsız olmakla etmektedir. 
la beraber, lngilterenin icra ht-:1u- Lö Tan diyor ki: 
sunda mÜ!terek zaman prensibini "Ceneral Spirsin fU sözleri 
kabule mütemayil görünü~ü hadi- manidardır. "İngiliz milletinde 

Bütçe tasarruf undan 
sonra 

Pariı, 9 (A.A.) - Dün ak,am 
gazetefori hükumetin memurlara 
yaptığı hitaba 1.endikalar birliği 

ve umum mütekaitler c~miyetinin 

verdikleri cevabı netr ve tahlil et
mektedir . 

Mütekaitler bi.itçe müvazenesi
nin tesisine fedakarlıklar yapmak 
suretiyle iştiraki hiç bir zaman· 
reddetmi~ değillerdir. 
Eaaıen tekaüdiyelerinin tekraT 

tanzimi i~inde geç kalmak yüzün -
den 1934 senesi için 450 milyon 
miktarında bir tasarruf yapılmıt-
tır. 

Cevapta tunlar da vardır: 
Bu ilk f edakarhktan baıka, e

mirnameler 500 milyon daha iste
mektedir. Bu suretle mütekaitler 
tekaüdiyelerinin yüzde yirmisin • 
den fazla fedaki.rbia katlanmıt 
olacaklardır. Buna mukabil me • 
murlardan yüzde betten yüzde o
na kadar oynayan bir f edakirlık
la yardım etmeleri istenmektedir. 

Bu miktar 630 milyondur ki, 
verilen yedi milyar ma&f8.t üzerin· 
den heup edilince vasati yüzde se· 
kiz eder. Bundan baıka bu yar
llım, memurlar için muvakkattır. 
Halbuki mütekaitler için daimi
dir. 

Romanyadan tekzip 
Bükreı, 9 (A.A.) - Rador a-

jansı bildiriyor: • 

Her hangi bir ıuikutçi tebekesi 
meydana çıkarıldağına ve tevkifat 
yapıldığına dair hariçte çıkanlan 
fena ıayialar tamamen aıılıızdır. 

Rador ajansı bu !ayiaları en kat'i 
bir ~ekilde tekzibe mezundur. 

30 gün manevra 
San Diego, 9 (A.A.) - (Kali

fomiyaı) Amerika deniz kuvvetle
ri, bugün Panama kanalına ve ora
dan Portoriko ile Vierj adalarına 

kadar uzanan 4,000 millik bir sa
hada manevralarına bqlamıt • 
lardır. 

Otuz gün sürecek olan bu ma· 
nevraya yüz ıemi, 300 tayyare ve 
35.000 kiti it tirak etmektedir 

Manevradan 90nra donaama 
Nevyork sulanna gidecek ve Mayıı 
ayı sonlanna doğru Hudson neh
ri üzerinde M. Ruzveltin önünde 
bir geçit resmi yapacaktIT. 

Tayyare seferleri 
Ankara, 9 (Huıusi) -lıtanbul· 

Ankara • Diyanbekir tayyare .e
ferlerinin muntazam bii- tand, ya
pıhnaıınm temini için lazım gelen 
on bin liranın sarfı için Büyük Mil
let Meclisinden müsaade istenil • 
mittir. 

her hangi bir memlekete ittifak i
çin insiyaki bir nefret olmakla be
raber, İngiliz milleti, mütterek bir 
emniyet lüzumunu ve bu emniyeti 
tesiı için üzerine almuı lazım ıe· 
len rolün ne olduğunu anlamaya 
baılamıftIT.,, 

L'entransijan gazetesi §unları 

yazmaktadır: 
"lngiltereyi takdir etmemiz la

zımdır. Çünkü ıilihlan tahdit mu· 
aıhedesini netif:elendirmek için cid
di bir gayret sarfetmektedir. 

Şüphe yok ki Londrada değiı
mit bir şey 'Vardır. imdiye kadar 
İngiltere efki.n umumiyesi, bil
haua mes'uliyetini ileri sürmekten 
çekiniyor gibi görünüyordu. Hal
buki bir iılihlanma yanfı tehlike
si karııamda lnıiltere, zıman al· 
tına alacalı hir muahede yapmak 
için ciddi bir arzu temayülleri 
ıöatermektedir, fikri. ilerlemekte
dir ve Franaanm diplomatik faa
aliyeti yapacaiı bir nüfuz ıöeter

meje bqlamıttır. 

SiYASET 
Sovyetlerin işleri ne 

alemde? 
Sovyetlerin iktıudiyatı bir merkez· 

den idare edildiği için istatistikleri top
lu bir surette ele ıeçinnelc ve umumi 
ahvale dair bunl~r üzerinde hüküm· 
ler vermek mümkün oluyor. Bir mem· 
leket aiyueti de ilrtısadiyata dayandığı 
için, §İmal kom§ulanmızın emellerin
de ne derece muvaffak olduklarını bu 
rakamlara bakarak ktamen anlamak 
mümkündür. 

Tass Ajansı, Sovyet ziraatinin 1u te· 
kilde oldufunu bildiriyor: . . . . . . . . . . 

Bu eki! mevsiminde kırk milyon 
inaa.n çalışacaktır. Bunlann otuz mil
yonu mü§terek çiftliklerin çiftçileridir. 
Kullanılacak traktörlerin yekGnu 
7.200.000 beygir kuvvetindedir. On 
bir milyon atlı sapan. pulluk istimal 
olunacaktır. Bu mevsim içinde 14 
milyon hayvan, mütemadiyen çalı9tın
lacaktır. 

içinde bulundupmuz ilkbahar
da, toprak, altı milyon ton tutum, 
749.000 ton aun'i ve 93 milyon araba 
da tabü gübre yutacaktır. 

200 tayyare, 100,000 hektarlık ara
ziyi ekecektir. Muhtelif mektepler
den, kuralardan ve cemiyetlerden 700 
bin mütehaaaıı kimse tarlalara yapıla
caktır. Bunların 255.000 ade3i trak
törcü, 7.000 adedi makinist, 93.000 a
dedi muhasiptir, ili ... 

Halkın anhyacağı bir tarzda ya
nlmı! bet milyonaan fazla nrai bro· 
şür hazırlanmrıtır. Elrit mevsiminin 
başında çi!t'iilcre dafıtılacaktır. 

Ziraat aahaaında 3.000 muhtelif ıa
zete mevcuttur. :Ayrıca da. radyo ter· 
tibatı yapılmıı, bunlarla usuller gös
terilmektedir. Köylü için tiyatrola
rın, sinemaların, kütüphanelerin mik
tarı çoğaltılml§ttr .• . . . . . . . . . . 

Sovyet dostıarıınız:. sanayülerini e
peyce yoluna koyduktan sonra, kuv
vetlerini ziraate vcrmiye baılamışlar
dı. Bu rakamlar, o sahada aa ehemmi· 
Y.etli adımlar attıklannr cöıteriyor; 

rİyMetinde yapıldı. ~dan San Ah- lannı memnun etmiıtir. Asri her 
met zade Rrza, Hacı Hayrullah zade inıaatı bitmiı ve açılmııtır. 
Salih, Çakır oilu Mustafa ve lalam Fırtınada harap olan Gazi iık 
Bey zade Faruk Beylerin iıtifaname- ıi tamir edilmiı ve parka kadar oı.o 
leri okunup kabul edildijden sonra sım parke ile döıenmiıtir. Şe 

yerlerine yedek azalardan Aldıkaşdı baılıca ihtiyaçlarını teşkil eden 
zade Ahmet, Gazi zade Iamaii, Matuş hirhane ' 'e gasilhane binaları in 
zade Hüaeyin. Eczacı Münir Kemal da ikmal edilmek üzeredir. Göıil 
Beylerin ve bütçe encümeni a.zalıkla· ye o1opsi için fenni ve aıri teıiaat 
rına da Şahin zade Nuri, Gazi zade ve edilmiıtir. Yangın yerinde ao" 
Iamail, Abdülkadir zade Muıtafa, hava depoıilc aari halin inıaatına 
Aldıkaıdı zade Ahmet, Ethem Veysi, günlerde batlanmak üzeredir. Ka 
lamail Cenani ve Süphi Beylerin inti- ı;ebzeci ve balıkçı esnafı burada 
haplan yapılarak celseye nihayet ve- araya toplanacaktır. Muhtaç olanl 
rildi. Samıun belediyeıi aon ıcneler iaıe etmek, çahıabilenlere it ver 
zarfında kıymetli eserler vücuda aetir· serseriliği meslek ittihaz etmik o 
mit bulunuyor. Bunların batında e· yabancılan da memleketlerine aev 
lelrtrikle itliyen ve rencirenk fıskıye· mek surelile dilencilerle yapılan m .. 
lerile insanı saıyeden mubteıem iki dele de muvaffakiyctle neticele 
havuzu ve hu mevsimde açan nadide tedir. Şehir meclisinin bu devrei i 
gülleriyle Gazi parkı, ve gene elektrik- maiyeainde yapacağı en mühim it 
le iıliyen zeval ve yangını haber ve- den biri de ıenevi (30.000) lira 
ren meıhur ıaat kulesi, muntazam it- mühim bir paranın harice akmaı 
faiye teıkilitr, bilha11a göze çarpmak- önüne geçmek için elektrik fab • 
tadır. amdaki mazot tertibatır.ın buhar 

Elektrik ve ıu itlerini de idare e- kinelerine tahvil ettinn~k olacaktır. 
den belediyemiz bunların teıisatından takdirde Samsunun pek yakında 
halen (600,000) lira borçlu bulunuyor. lunan Çeltik kömür madenlerin 
Bir taraftan bu borç mukaueten öden- istifade edilecektir. Yeni belediye 
melde beraber yeni eaerler.;ücuda ge- iıi Hacı Omer zade Hıuan Beyin üç 
tirilmekten de seri kalımmyor. Poıta gibi kısa bir müddet zarfında ıehrİll 
ve telgraf binaaı inıuı için Osmanlı man hususundaki faaliyetleri t• 
ve Ziraat bankalarının karııaındaki kayıttır. Faaliyete, eldeki proı 
(580) metre karelik arsayı bu idareye dairesinde devam edilebildiği takdit 
veren belediye buranın karıısındaki pek yakın bir atide yeıil Samıunu 
arsayı da güzel bil' .,.rk halin• ifrag yarat edenler nıedeni ihtivaclan 
ediyor. Mevcut par e yollara buğday min edilmiş Avrupa şehirlerinden 
puan, Bağdat caddesi ve gümrÜ - uz asri bir belde He kar!ılata 

fener yollan da ilave edilmek üzeredir. tardır. 
Bilhassa ıehri fenerdeki futbol aahaıı· R. R. 

Edirnede güreş hazırlı,; 
Gazi Hazretlerinin 

şereflendirmesi 
Edirne, 7 (Huıuıi} - Her sene şeh

rimizde Hayıs ayı içinde pehlivan gÜ· 

J'e!lerİ yapılır. Ve bu gürqlere Tür
kiyenin her tarafından gelen Pehlivan· 
lar ittirak eder. Bu sene ele hu ıünt· 
ler Himayeietfal cemiyeti menfaatine 
yapılmaıına karar verilmittir. Bu gü
reılere (Kırkpınar pehlivan güretlc· 
ri) denmekle nam salmıttır. Güreıle

lerin her seneden daha mükemmel ol
ması için Himayeietf al cemiyeti ıimdi
den humnıalı bir faaliyete baılamııtır. 
Ve aiireılerim proirammı ıu tekilde 
tespit etmiıtir: Güretler üç ıün ıÜ· 
recek ve Mayıaın 9, 10, 11 inci günle
rinde müaabakalar yapılacak. mükafat 
olarak ta (500) lira verilecektir •• Bu 
muazzam güretlere bir çok büyÜk peh
livanlar davet edildiği gibi gazetelerle 
de het" iatiyen pehlivanm girebilmesi 
için amami dantiye ilin edilmittir. 

ikinci müfettiş bekleniyor 
Edirne, 7 (Huıusi} - ikinci umu

mi müfettit lbrahim Tali Bey müfet
lİflik kadrosundan ikmal ederek bu 
hafta içinde kadroıile birlikte tefırimi
ze ıeleceklerdir. lbrahim Tali Beyin 
ikameti için eıki l tal yan konıolosunun 
uturmuı olduia binanın tahsiıi dütü· 
nülmektedir. 

21 Niaanda Halkevi spor klübü
nün tertip ettiği tayyare atletizm mü· 
aabablan yapılacakhr. Müsabakala
ra mektepler ve hariç bütün klüpler 
iştirak edebileceklerdir. , Edirne klüı>
leri ve mektepleri birincilikleri diier 
viliyetlere vermemek için çok çalış· 
maktadırlar. 

Onümüzdeki cuma günü senenin 
en heyecanlı futbol maçı olan Erkek 

Mayısta Edirne 
ümit ediliyor 

Bu güreılere ehemmiyet veri 
sinin - Bilhassa - sebebi Gazi ti 
retlerinin de bu güreşlere ıercfleıs 
melen ihtimalinin kuvvetli olamııd 

Edirne ziraat kooperatifi 
Halkevi salonundft fevkalade içtim 
yaparak geçen seneki hesabatı göz 
geçirmit ve eski idare heyetinin i 
atı çok beğenilmiıtir. 

Yeni idare heyetini ıeçerek iç · 
nihayet vermiılcrdir. 

Edimede yapılmakta olan um 
hapishanenin inıaatı bitmek üz 
Havaların birden bozulmaıı yÜZÜll 

inıaat gecikmiti. Fakat inıaata y 
da baılanarak iki ay zarfmda bi · 
cektir. Şimdilik umumi merke 
bet gardiyan gönderilmitse de bO 
rm adedi hapiıler gelince çoğaltıl• 
tır.. 1 

Müsamereli balo. 
Edime, 6 - Dün gece Jand 

mektebi tarafmdan şehir klübü 
nunda müıamereli bir balo veriln1 
Balo çok güzel olmuı. halk çok 
nun kalmıtbr. 

Cuma günü Jandarma ın 

spor 'bayramı yapılnuıtır. Stad 
binlerce halk ve mektepli kütlesi 
durmuıtur. Jandarmalar araaınclıl 
letizm müıabakı\lan ve muhtelif 
eğlenceleri halk tarafmdan he 
aeyredibniıtir. 

Bayram münaaebetile 
mektebi - Sanatlar mektebi 
bir futbol maçı yapılarak h 
bir oyunla berabere kalmıılardır• 

" 111111n•maummnm111 umımmnmın n111111rm11RI11mnnmu 

Muallim - Liıe ına~ı yapıl• 
Maçı bütün tafailatile bildirecei'iP 
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HÇ.BER 3 Aktam Postası 

.. Moakovaıda okuduğum dariilfü
nu~ binasında bir hrrııız peyda 0}. 
~u~tu. Paltoları çalıp, çalıp gö· 

~~rüy~~U! · O tehirde, her evin 

Sadri Etemin yeni 
kitabı 

ilk muhakemesı·nde berat edenFaruk .. Va.kıt'ın üçü~c~ ıayfas~da her ... r gun hır yazısı gorulen Sadrı Etem, 

r nıudurü vardır. 

Bizimki !hadise üzerine, kapıcı· B b f 15 hk 
A ld son iki sene içinde, kitaphn yana . u se er seneye ma um o u da adeta bir famp~yon_1.uk teıiıine 

• batladı .. Bundan bır muddet evvel 
Ya. fu emri vemıi•· "Hiç kım' • k l ~· seyı, 0 anda palto ile dışarı bırakma-
yın!,, Benim bÖyle bir meseled 
hab . k en 

bir kitabı çıkmıftı. Sonra, fıkrala• 

M .. ah .. keme Faruk Beyin kavgaya sebebiyet verdigıv ·ni ve r~ndan cidden bir a~ay~ gelmesi 

ld 
lazım gelen pek degerh olanları 

o urdüğünü nazarı dikkate alarak eski kararı değiştirdi[ da bir müdevven mecmua aay:ır· b
. 

1
enm Y0 ' paltomu elime a·lmıt 

ır taç arkad l '-- b ' k · atıma oera er dışa-
rı çr ıyorduın K .. .. d'k 

E Ik' aak eder iki ... 1933'ün sonlarına 
d b~~ .. ~;~ne teker bayramın· ı rülen Faruk Bey isminde birinin indirilerek dört sene altı ay hapsi· doğru çıkardığı "tarihi bir fante
~ .. ırd u Bani ktutma kıskançlığı temyizden gelen evrakının yeni - ne ve maktulün tahakkuk edecek zi,, diyebileceğim, fakat daha çok 

di: · apıcı onume 1 iJ. 

mü:-r aaa.k.. Müdürden tahriri 
palt ~I edalnıa.da:n, ıizi kolunuzda 

yuzun en a ı çı Salih .. 'k' d . h k'k . 1· l "b. . d "ld .. d .. ~ .. reııı ı ı en tetkık edildiğini ve karar ve· veresesine bin lira b.zminat verme a ı atı ga ıp o an ır varmıt 
y:rın .. en bo bu~ ugunden ve fakat rilmek üzere öğleden sonraya kal· sine sözlerin birliğiyle karar veri· bir yokmuf,, kibbı üç!.. Bunun 

Aokı e •§arı bırakmam. 
r ad:ıı1ar: 

curmu ea a 1 ra.etten ınadut IÖ· dığını dün yazmıştık. Jerek açıkça bildirildi.,, refakatinde, gene bu nevie yakın 
- Ağır ceza mahkemesi dün ak· bir diğer kitabına iki cilt hikaye 

- ·13rrak ef d' B' Palto ke . . en un.. ız §ahidiz .. 
k ndınındir ! .. -dediyse de 
apıcı öm .. d b 

Maarifte şanı kararını fÖyle bildinnitlir: Lambo külliyatrm da ekleyiniz; eder mi 

1 "Muhakemesi gayri mevkuf o· 6... Ve bu tonuncusu, "KOR· 
top 8Dfl larak cereyan etmekte olan katil muhakemede KU,, (.Y.) isminde 23 yeni, eıki hi· 

Nisanın 1 I inde yapılacak ·as- Faruk Beyin maktulün üzerine ev• ki.yeyi ihtiva eden bir kitap oluyor 

bi .... ' run e ir defa olarak 
ze anıirlik etın k . 

din: _, e zevkinden ken-
• <a!a.nuyordu: 

-Ben le ak ald ... ' az taburlarında 
keri liselerin imtihanlarında bulu- veli hücum ederek kavgaya sebe· Geçen eyhlliin on altıncı aünü ki, neıriyatınm yekununu tam ye-
n.ac~. mümeyyizlerin ıeçme iti biyet vermesi ve öldürmesi sabit Fatih mahkemesi önünde bir cina· diye çıkarır. 

nıe ~!~ enui harfiyen tatbik et • 
ıı ögrendim Müd·· "Pal 

kohmda kimae,i dıtar ur~ırak toau 
dedi. Onu ibiliri ı maı!,, 
den ınü·--..ı 111

" Haydi imirim.· 

çın ~un Jnaarif müdürü Haydar görüldüğünden Türk ceza kanu • yet olmuf, Karagümrükte elbise • • • 
Beyın nezdinde bütün liae müdür· nunun 448 inci maddesi mucibin· boyacısı Limbo efendi, it takip· Sadri Etem, zamanımızın: "Ye· 
leri tarafınd b. 1 ce on bet sene ağır hapse konul· çiliği y:ıpan Yani efendiyi taban· ni muharir istiyoruz. yeni teYler 

an ır top antı yapı).. ·ı ld B d 
mtf ve ~~rütmeler olmuştur. Çar.. mauna, ancak maktul Salih reis ca kurtunu ı e ö ürmÜ§tÜ. u a· yazsın. İnkılabımızı anlataın. De· 
:~ha &"Unü bir daha birleıilecek- tarafından bıçak teıhir ve istimal vaya ait muhakemeye, dün latan· ğişen devı-i belirtsin. Ken.diM h~s 
ır. edildiği derecesine varıldığından bul ağır ceza mahkemesinde baş- yazsın! .. ,, diye meydan almıt id· 

--.ıuename et" • ' iri Yedin · yah il ınn · Bel. 
dır. cı ut aekİhıc:i katta -

" B' -d ına, dört yüz odalı.. Onu >\caba doğru mu? af kanununun dairei tümulunde lannuıtır. diasma en uygun ,en sık ve her 

nere e arayıp bula.vn...? B b 1 .... J&a&&o. u e a 
nereden hatuna çrktı?. Gideceğim 

Allll&n --·~-.. ta. .. 
V " • UMU-... IO?e maarif 

iekı·•letı ~ehrinıizde bulunan huu· 
• ıaelenıı iki" • Lı-'- • 

.~!!!.~:.!~!.~!~.~~,!!111~~ .. -·=1!~ Mahkemede 1e>rguya çekilen cepheden cevap veren muharrir· 
Limbo efendi, ıuçunu inkar et· dir. Onun, bundan evelki hikiye
memif, karısını, ölenin kaçırdı· lerinde bir çok yeni tipler, yeni 
ğı, üstelik kendisini ıahte bir se- meselelerin hikaye tarzı üzere i· 
netle dava ederek üzdüğü ve 0 gün deta münakaıa ve kendilijinden 
mahkeme önünde ağır sözlerle h:ıJledilmiş örneklerini gördük ... 
tahrik ettiii iddiasında bulunmu§· Bu sefer de, bize yirmi üç ayn hi· 
tur. kiyeyle, gene ayni tekilde yeni 

Y~rıe geç kalacağım .. ,, diye c- -.fle· 

Knırken, aklıma. birdenbire Kristof 
oloınbun · 

b. Ytımurtası kadar basit 
a-~'::~İr geldi. Paltomu ırrtrma 

"- Sana verilen emir b 

b il lll'a.ıaana b. 'h &rn•-- .. . a ır ı . 
-~ uzeruıe +.ı..1..!1_ 

ğa bql -UQK8.t yapma· 
&mıfbr. Bu liaeler tal'· 

mabıanıey f 1 

· e nıuva ık hareket et• 
mıyerek diğer nıetkeplerde amıfta 

fdii~eLiJ'TI) 
Bir kayık par~alandı 

elde çıkına.m • . • , unun 
z '-- aaı ıdı. Şmıdi itira· 111 aalmadı ya? B·ı, k 

. rtnınıJci .b. • uA, u adqJıa.. 
.ı..... gı ı, benimki de •ırtını· 

kalan bazı talebeyi ka'bul etmitler 
ve bu talebeyi layık olmadrldan 
•ınıflara çrkanmılardır. 

Eroincilerin mahkemesi 

Balat kayıkçılarmdan sandalcı 
Recebin idaresindeki kayığa. bu 
gece Kadıköy vapuru çarparak 
parçalamıı ve denize düten kayık· 
çr etraftan yetitilerek kurtarılmıı· 
tır. 

- Benim evimi yıktı. Onun 
için tee11ürle ne yaptığımı bilemi· 
yecek bale geldim I 

mevzulara, -bazan zengin olm~· 
dıklarına göre-- üslubile can ve
rerek ve çok defa çetin bir hiciv 
bıçkısı altında istediği gibi iıtiha· 
leler geçirterek, fakat hiç bir va· 
kıt iddiamızın haricine çıkmadan, 
bizi ümitaizliğe dütürmiyecek bir 
eser sunduğunu ıörüyoruz. 

Kazak a. k 
kadaıl ' Plfıp aldı.. Ben, ar-

aokağ~~m kahkahaıı içinde, 
nn. 

G 
. . . . . . 

eçen ·· b" • 
da cere run ır dostum tramvay-
h • d. Yan eden buna yakm bir 

a ıse anlatb: 

b. ~a~a.n ecza dePosunun önünden 
ırıncı ınevki b. ~-'- ·· 

\r 11" '-'CUU(Oy tram• 
ayına atlam b'I · h 

P 
I§, 1 etçı emen ya· 

lfrnıt: 

- Kabaıa.a ... Buyurun yedi on 
l>a~ •• 

- Hayır, dokuz otuz para ve .. 
receka:niz .. 

- ~için?· Burası, Eminönüdür. 
- Sırkecidir .. 

h - Geçen gün, Haber gazeteıi 
~r~aın~n Sirkeci olmayıp Eminö~ 

nu 01dugu isbat etti. Bilet' E . 
.. .. d k ı mm. onun en esiniz !. 

- Biz öyle emir alınad k 1 .. 

ı:smuı.h bankuından kiraladık
kaaalarda eroin aakladıklan 

haber almarak cünn·· h ı.:._ I' u meı ut ua • 
ınde yakalanan Safran ve rüfeka. 

ar hakkındaki muhakemeye doku
zuncu ihtisas mahkemesinde d 
v. ı eı. ·~ o unmuıtur. Suçlular cüriim-
I-..n· k"ll. · .... ~ ı u ıyen ınkir ---1-JL d. l 'C'Llllaıue ır-

~r. Neticede muhakeme fahit tel· 
bıne kaldı. 

Bir bUyUcU yakalandı 
Hafız Hüıeyin Efendi iaminde 

birinin Üaküdarda Toygarda bü
yücülük yaptığı haber almmıt ve 
yapılan tertibat neticesinde cürmü 
meıhut halinde yakalanmııtır. 

Tramvaydan atlarken 
Nureddin ismindeki 60 yatla· 

rında bir adam, dün Tophanede 
tramvaydan atlayayım derken ye· 

=====~~:=:=========== re yuvarlanmıt ve kolundan ya
Iet alyabil.irsiniz. Halbu~i, bu ço- ralandığmdan hastahaneye kaldı· 
cuJcJarın bıri dört, öteki ise ·ıc· . rılmıtlrr. 
tında.. 1 1 ya 

Rakı dolandırtl1r mı? 
- Jki, dört daha altı eder B. s b k Gal n · ı· a ı alı Panaıyot, dün ata· 

1 a.enaleyh, iki çocuğa bir bilet a• daki rakı f abrikalanndan birinden 
acakamız .• 

E otuz liralık rakı dolandırıp kaç-
. ~zurumlu C.fer Bey, biJe+ ... i. 

nuı ıanı · . al P . ~ mıt İse de biraz M>nra zabıta me· 
ed ını mıf. olııe müracaat ınurlan tarafından yakalanarak 

erek 'Vak' b' 
Bunların . . ayı tes ıt ettirmiı. adliyeye verilmittir . 

Suçlunun ıorguau bitince, bir 
kaç polis memuru ıahit olarak 
dinlenilmiı, bunlar suçluyu nasıl 
yakaladıklarını anlatmıılardır. 

Şahitlerin hepıi dinlenildikten 
sonrJ. ,suçluya batka bir diyece· 
ği olup olmadığı sorulmuf, Limbo 
efendi kendisini müdafaa etmek 
için vekil tutmak istediğini anlat· 
mıftır. Bunun üzerine muhake· 
menin devamı batka güne bırakıl· 
mıftır. 

Mucip B. muhakemede 
Kumkapıda bir ıece attıkları 

kurıunlarla toför Nuri Efendiyi 
öldürmekle maznun •komiser Mu· 
cip Beyle bekçi Adil Efendinin 
muhakemesine dün ağır ceza mu
hakemesinde devam olunmu§tur. 

fuzdur: ısını ve numaraları mah· 
Yakalanan hıraız Muhakemenin tahkikat aafhaaı 

bittiğinden iddianameni~ ıerdedil· 

~ * • • 
Sadri Elemin, geçen yılm son• 

larm1 doğru, bir Kanada sazete
ainde neıredilmek üzere bir doıt• 
la, yazılarından birini İngilizceye 
çevirdiğimiz zaman, Kanadalı ıa
zete ınüdürünün töyle bir de no • 
tuna teaadüf etmittik: 

0

Bu, fevkalade müstehzi Türk 
muharriri ... ,, 

Sadri, Yeni ve eıki farklan ara• 
sınd1, hadiıabn tezatları beynin· 
de, en modern vakayii hiç bir za• 
man gözden ayınnaksızın, eilene· 
rek ve hazan tafıp mefhumlara 
can noktasından iyi bir derı vere· 
rek ziikesirulvücuh, faal bir mu• 
harrir halinde, aünümüzün en ... 
yabileceği gençlerden biridir. Fakat Tra . k 

çi .. · ·k· ınvay §ır etinin bilet-
.. ı, ı ı ~ocuğa bir b ' let kesmekte 

ısrar etmiş 'Ve k . . eamıı .. 
- Fakat siz daha - Bır adanı be 

h · d evvelden ··k 'k" } f yafmdan kü· 

- Aman ef endiın uz tm 
· . ' a ayın 1fte ... aZten Emınönü ıne d 
ıeld'k b. ·ı y anına 

ı ı e ... 

S&!bıkalı Hırsızlardan Saim, dün 
Etyemezde Binbqı Sadettin Be· 
yİn evinde bir çift islJarpin ve bir 
ıemsiyeyi çalıp kaç.arken ev ıa
hipleri tarafından yakalanmış ve 
Polise teslim olunmuştur. 

mesi için muhakeme on be, nisan 

pazar günü saat 13,5 e bırakdmıf· 
tır. 

S:ıdri Etemin 8 inci kitabı ne 
ve ne vakittir?- diye hevesle 
beklenebilir. 

ın İniz!. . çu ı ı ya ıut daha fazl k .. 
t •· .. b a çocu go· 

- F arzcdiniz ki, bu nıüna~- ~rurse, unların Yatları cemedı· • 
n t' · 4aş,a 1 k" b e ıce~ınde hiddetlenerek tr ır., ye un e,i tecavüz d 
va 1 • aın. t . e erse 

Y<-:an ınd:m. gene bindim O opuna bırden bir bilet bed ı· .. 
2! ' " d · e l O• 
&ftian ne yapardınız?. rn ~nır.. Kaidemiz böyledir! de-
- O zaman ıiz haklı olurdu- ış. 

nu~ Ukin, inip binmediniz ki... K · · •. 
Jc O&t\lJn, g!\rİp bir adamdır. O- nınd eşke 0 esn;;ı.da biletçinin ya
d nıneınit- Vagon basamakların- seyd~ bulunsaydım da, töyle de. 

an aya"' •ın: 
rar gını yere cleğdirmiş ; tek· y 

Yuk -'--- - .a.·hu' N k d' arı Ç~ıs ! o 'k' · e a\rga e ıyoraun ! - s. d • l 1 çoc .... d b. . 
Ya? y·l~ i bir diyeceğin kalm&dı yanıında u!.'1t~ .~n ırınfi de ben 

· · enı müşteri olaum.. _ 
1 

go uruyorum arzet .. 

Paltoyu ~almıtb 

GülcemaJ vapurunda yükleme 
ve botaltma memuru Cemal E
fendinin hir paltosunu çalan sabı· 
kalı Mustafa yakalanmıfbr. 

Yeni Madrit sefiri 
Lizbon ve Madrit elçiliğine ta

yin edilen sabık Sofya sefirimiz 
Tevfik Kamil Bey Sofyadan ıeh· 
riınize gelmit ve dün akşam An· 
karaya gitmiıtir. 

Hikmet MUnlr 

50 Kaçak dolandırıcı 
('") Remzi lditüphanesi: 

iplik tüccarı Yako Vacip, Aram Kuruş. 
Nakaıyan, Y ervant, Vahan Damla· ~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

Yazık bu ağaca yan efendilerle fabrikatör İbrahim 
Naim ve Tahıin İbrahim Beyleri 

ve daha bazı tüccarları on bin li
ra kadar dolandıran Kostantin 

Yatro ismindeki komisyoncunun 

Avrupaya kaçtığı haber alınmış· 
br. 

.J M~§h~r Erz~ru~lu. ':afer Bey d "Mk ~~~~~~daki kapıcı gibi, kon-

.. e, eeçe .. u torun d .t' d b"l . b' . nc.untram,·aıa w• ı · . k" eııraz e e ıınerıne 
ınnııı, oile~-~. çocugıy el lm an ka1 ..ı.azdı. 

Yeni elçimiz Ankaraya itimat· 
namesini almak üzere gitmittir. 
Mumaileyh orada bir kaç ıün ka· 
lacak ve itimatnameaini alarak 
geri dönecek ve doğruca ispanya· 
~"· müteveccihen hareket edecek • 

Büyük itler üzerinde yaptığı 
suiistimalinden batka aümrükte 
bulunan bir iplik partisi üzerinde 
hileli bir muamele yapmıf, bu ha
ber alınarak takibatı kanuniyeye 
teveaaül olunmuı ve hakkında tev· 
kif müzekkereıi hazırlanmıttı. Bu
nu haber alan dolandırıcının Yu • 
nanistana kaçtığı tahmin olunmak· 
tadır. 

Silivrikapı d~pnsında mezar• 
lıklarm yola teaadüf eden kıamm• 
da bir kaç asırlık bir sakız apcı 
vardır. Son zamanlarda belediye 
tar:ıfmdan bu ağacın ortadan kal· 
dırılmaıına karar verilmit ve bal· 
ta ile kesilemiyen ağaç bomba ile 
yarılmıftır. Bir rivayete göre Sul· 
tan Mahmut zamanmda hazineye 
giren bir hınız çaldığı mücevhe
raı bu ağaçtaı bulunan bir oyuia 
koyınuf ve bir daha bulamamıfbr. 
Şimdi gövde yarılırken her ihtima• 
le karşı bu mevhum hazine de a· 
ranmaktadır. 

C • · e·· ı · - .. -w::.ık?ara da '"' ı'Iet 1 k . . oy elıkle, Tramvay şirketinin 
rtrz f ı • · &J a l!.Ca Si• rıa ... et t • • k • t:e:rn:ı.. ~ e tığı arakuti hül...:!_ ı 

.. !' den b" • • awıuer-
- • "· ı~atıaıne . .. n· taneaımn dahaı ıhiJ" l" 

r. • • "'-Ze gore an• w .. d a .. UDÇ U• 
· - ·-et ~ a§ında~· • l d, gu mey "na r1~ardı ' 

.. • ÇOC:!.:t ar an bi. • · 
<va.na) 1 tir. 

Bu ağaçla beraber tehrimiz aü· 
zel ve eski bir güzelliiini daha 
kaybebnit oluyor. Ne yazık?, 



HABR'ln 
hllclyelerl Kurnaz 

DUnkU kıamın hUl-aaı 

Kıskanç gelin kocasının bir ge
ce eve gelmemesinden, arkadaşı 

Muhibbenin yanında olduğunu 
şü1ı.he ediyor. Kocası inkar ediyor. 
Fakat, kıskanç gelin, meseleyi an
lamak fü~ere, a!·kadaşı Muhibbeye 
mektup yazıyor ve hakikati soru
yor. 

Muhibbe, bu işte kocanın bir 
hilesi olduğunu sezerek, aralarını 
bozmamak üzere, "Evet, bendey 
di !,, diye cevap veriyor. Halbuki 
onda değildir. lş daha çok karışı
yor. Muhibbe bu defa, hakikati 
olduğu gibi anlatacak bir diğer 
mektup gönderiyor. "Yalan söyle
dim, b~nde değildi,, diyor. Gelin 
daha şaşkm vaziyettedir. 

Muhakkak birinden biri yalan 
ıöylüyordu. Likin hangiıi? Koca· 
ıı mı, Muhibbe mi? 

Bu arada, tatkmlatan, koca, doğ 
ru yoldan karısını ikna edemiyece
ğini keıtirince o da yalan uydurma 
ia karar verdi, 

Eve döndü. 
- Gene mi ıeldin? 
Bu ıuali, Muhibbeden ıelen 

ikinci tezkere üzerine artık itin iyi· 
den iyiye dalavere olduğuna zahip 
olan kar111 alaylı bir ıükunetle ıar· 
fetmitti. 

- Evet! Hakikati söylemek için 
tekrar döndüm. Doğrudur: Dün 
ıece, aeain Muhibbeni ziyaret et
tim. 

- Naıd, nuıl? .. Gittin mi? O· 
nun yanına gittiğini demek itiraf 
ed. ., 

ıyoraun ••• 
- Evet; fakat yemin ederim ki 

bu ziyarette hiç bir huıuıi niyet 
-.e makaat t;oktu. 

- Hic bir huauat makeat. yok 
n ~m • ·• 

mu idi? 
Öyleyıe neden Muhibbe bunu 

ıizlemeğe ujraııyor? 
V c koca11na bu defa ikinci mek~ 

tubu uzattı. 
- Hay Allah müıtahakını ver • 

ıin bre ... 
Adamcağız, tatkınlık ve hiddet 

içindeydi. 
Kendi kendine mırıldandı: 

- Naııl da çabucak fikir deği•· 
tird~, f U kadın! Bir aaniye evvel 
'kararım karar,, derken, arkaam • 
dan iti akıine çevirdi. 

O anda ıuamağa mecbur kaldı, 
zira kapı çalındı, Muhibbe ıeldi. 

- Kat'iyyen kabahataizdir, ci· 
cim. Kocan kat'iyyen kabahat.iz· 
dir. 

Gelin somurtkan bir yüzle: 

- Azizem, beni aldatmağa kal· 

kıtma! 
- Seni temin ederim ki kat'iy

yen kendiıini ıörmedim. 

- Rica ederim, beni aldatmaia 
uirafma! 

- Seni yeminle temin ederim ki 
dün ıeceyi yapa yalmz ıeçirdim. 

-'Ji ama, •kendi itiraf ediyor. 
Bu defa Muhibbe hayrette kal· 

dı. 
- Kendi itirllf mı ediyor! ! 
-Evet! 

Pt'.uhib~ bqmı eidi: 
-O halde: 

- Dur yüz yüze konutalım. Bu· 
ya çafıray11t1. 

Neye uiradıiım anlamıyan ko
cuı, abür oclaclaı bili mihaniki bir 
hareketle Muhibbenin ikinci tezke 
teıini, ok.a1orda. 

Karııı 1e1lendi: 

- itte Muhibbe buradL Hlll 

gelin yutmadı ! 

yalan aöylemeğe ceıaretin var mı? 
Delikanlı, kendiıini ferahlamıt 

ıandı: 

- Nihayet hakikat tudur ki dün 
gece onun evine gitmedim, dedi. 

- A ... A ... A .. Gitmedin mi? 
Halbuki Muhibbe akıini tasdik 

ediyor? 
Delikanlının, artık sabrı tüken· 

mitti, Muhibbenin olduğu ıalona 

koştu, yüzünü yüzüne yaklaıtıra· 

rak bağırdı: 
- Hanımefendi, bu alay uzun 

ıürdü. Hakikati söyleyiniz: Dün 
gece ıizin evinizde miydim? 

-Evet. 
- Nasıl, naııl??? 

- Evet. Zevceniz, bunu itiraf 
etmiı olduğunuzu ıöylediği için .... 

- Siz hakikati ıöyleyiniz. 

1 Fıkra müsabakası 
En iyi, en aiizel fıkralara bize sön

derecelderin yazdan; burada neıredi· 
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 
mama11, aeçme olma11 ve okunaklı 

yazılma11 lazımdır. 

207 - aman yutar 
Küçük Limiaya anneıi her za

~;;.rı: 

"Kızın. rlcı .. :?cı·inc iyi çalıı. Bak, 
amcan koc:t.man Kur'anı Kerimi 
ve onun gibi nice kitaplan okudu 
hafız oldu.,, derdi. 

Bir gün Limia derı çalıııyordu. 
Kapı çalındı: Amca11 geliyordu. 
Lamia amcaımı görünce hemen 
kitaplarını kapıp kaçmıya bqladı. 

Anneıi ıa,ırdı: 

"- Neden kaçıyoraun?,, diyin· 
ce: 

- Amcam geliyor kitapları_; 
yutacak ta ondan .. Cevabını verdi. 

Cibali sigara fabrikası: Mehmet 

208 - Parayı duyunca 
- Hakikati mi? ••• 

Naırettin Hocanın Bakkal Mi,o· 
it öyle bir çıkmaza girmi,ti ki na borcu va~ıt, bir gün Miton ho

zavallı kıskanç gelin artık ikiıine canın evine gidip parayı iıtemif. 
de inanmadı. Karııı demit ki: 

Ve bu defa haklı olarak hakika· "- Hoca yarm ormana gidecek 
ti hiç bir ıuretle doğru olarak öi· çalı kesecek getirip onları dikecek 
renemedi. koyunlar geçerken yünleri çalılara 

Dınltılan, kavıalan çekilmez iliıecek biz de onlan toplıyacajız 
hale ıeldiii ıün ayrıldılar. aatıp ıenin paranı vereceğiz .. ,, 

Miton ıülmüt haca da onun gül 
Sonra ne oldu biliyor muıunuz? düğünü ıörünce: 

Meseleyi naııl aydınlatacakları· - Duydun, demiı, pef in parayı 
nı müzakere ede ede Muhibbe ile da naııl gülenin!,, 
koca ıeviıtiler. Silivri: Abdülkadir 

Evlendikleri zaman, bütün ah· 
bapları, k11kanç geline hak verdi· 
ler. Kadın zeki imit yutmadı, de· 
diler. 

ikbal Çlka 

Sultanahmetteki 
taşlar 

209 - Zaten açık 

Vaktile tüccardan biri alıı verit 
eder epeyce para kazanırmıt. Gel 
zaman ıit zaman herifin iti bozul· 
mut para kazanmadıktan maada 
bir hayli borca da girmif. Kaıa açı 
ğını naııl kapataca~ım diye dütü· 
ne dütüne kendi.ine bir unutkan· 
lık gelmif. Bir gün oğlu ile beraber 

Sultanahmette kanalizasiyon dükkanı kapamak üzere iken kasa· 
tirketi tarafında yapılan hafriyat aında müterakim parayı almıt ve 
aıraaında raatgelinen yirmi tane kaaanın kapı11nı kapamadan yürü· 
büyük temel taıı toprak altında müt. Bunu gören oğlu telitla aman 
gömülü bulundukiarı yerden çıka· baba, demif. Kaıa açık kaldı. Ba-
rılmıt, bir kenara konulmu,tur. ba11 gülerek cevap vermit: 

Bunlar, alelade bir takım tat· Merak etme oğlum demit bizim 
tardır. Bununla beraber, hangi kaıa ötedenberi açık. 
devre ait olduklarının tetkiki fay· Silivri: Abdülkadir 
dalı görülmüttür. Bir tanesinin Ü· 

zerinde kırmızı boya ile yazıyı an· 
dıran tekiller vardır. Fakat, bu ,e. 
killer, ne olduğu, neye delalet et· 
tiği keıtirilemiyecek derecede ıi· 
linmittir. 

Bu temel tatlarının Bizana dev· 
rinden kalma her bansi bir binaya 

Gümrük kanununda 
tadilat 

Ankara, 8 (Huıuıi) - B. M. M. 
ne gelen bir layiha da gümrük 
kanununun on üçüncü maddeıin

deki vezin niıbetlerinin kaldınl· 

ait bulunduiu, sonradan muhtelif maıı iıtenilmektedir. 

····-.. ---················-··-···••i ........ ............ -··== 
Gidilebilecek 
eğlence yerleri 

Kunduracılar cemiqet 
rekabetten şikô.ljetçi 

& stanbulda açılan on iki lastik ayakk 
bı fabrikası kunduracılık sanayiinİ 

zarara sokuyor 
Kunduracılar cemiyeti taraftn· 

dan lktiıat Vekildine bir rapor 
ıönderilmittir. Raporda kundura· 
cılann dilekleri ve ,ikiyetleri var· 
dır. Binlerce kunduracıyı alakadar 
eden raporda ezcümle deniyor ki: 

Bir milletin ikbsaden ileriliii birin· 
ci derecede ihracabmn ithalibndan 
fazla olması, ikinci derecede nmnleke
tinde tüten fabrika bacalanmn adecli
le ölçülür. lktıaaden birinci derece
deki memleketler bütün kuvvetlerini 
aanaria vermitlerdir. Ve bu gibi 
memleketlerin ihracatının en büyük ye 
kununu mensucab tetkil eder. Ve ikin
ci derece olan memleketlerse masnu 
eıya ithaline mukabil ham etya ihraç 
eder. lıte biz de bu ikinci ıınıf mem
leketler meyanında bulunuyoruz. lh
racatmuz ancak ileri memleketlerin 
mevaddı ipticlaiyelerini ve memleke -
timizin yetiten sıda mahsullerini teı· 
kil eder. Henüz aanayiimizin hiç bir 
tubesinde ihracat yapmak kudretinde 
değiliz. Vakıa son senelerde cumhu
hiyet rejiminin bahtettiği kontenjan -
la ve tetviki sanayi kanunu sibi büyiik 
himaye usulleri memlekette tesirlerini 
höyük mikyasta cöstennektedir. Ve 
söiaümüzü kabartacak bir çok fabri
ka bacal~n yüluelcliğini her sün sö 
riiyoruz. Fakat itte burada memleket 
hesabına tetkik edilecek bazı noktalar 
yok cleiildir. Meseli her memlekette 
her cismin bir içı, bir dıtı olduğu için 
bu temas ettiğim noktayı bir ele iç :rü
zünden tetkik etmek lizmıcbr. Ben bu· 
rada mesleğim icabı son senelerde a • 
detleri birden bire artan laıtik fabrika
larından bahsedeceğim. Buıün latan
bulda küçüklü büY,üklü 1~ tane IUtik 
fabrikası a~ılnut,tır. ltt• bu ~lcal•-,. 
rın ayakkabı yapmak gayesile faaliyete 
seçmeleri memleket hesabına bugünde 
yannda çok zararlıdır, çünkü: 

1 - Bütün iptidai maddelerini yer
li mahaulibndan tedarik eden ve yeni 
yeni ilerlemiye ve busün için bile bi· 
zi Avrupaya muhtaç etmemeye batlı
yan deri aanayiini seriletecek, hatta 
büsbütün yıkacaktır. 

2 - Deri aanayiinin yıkılmaaile pek 
tabiidir ki esasen A vrupaya yok hesa
bına satmaktan henüz kurtulmıya bat
lıyan ham derilerin sene para etme • 
meai yüzünden köylü hayvan yetittir
meyi ihmal edecek ve bu yüzden de 
memleketin mühim servet menbalann
dan biri daha kapanacakbr. 

3 - Dağlarımızdan toplanarak de
ri aanayÜnde kullanılan ve son seneler
de artık A YrUpaya sönderilmemeye bq 
layan palamut kabuklan para ebniye
c:ek n bu mühim servet kapısı da ka
panacakbr. 

hesini sene aynı sanat aabaamda 
tirecek olursa busünkü teklinden 
ha faydalı olur. Meseli: 

1 - Busün memleketimizde 
mobil, bisiklet, motosiklet, araı.. 
sair tekerlek için taıraya her sene 
yonlar veriyoruz. 

2 - Tababette kullanılan bin .0:"""91
• 

laboratuvar etyası listikten yapıbyoft 
çocuk donu ve çocuk etyalan da ör 
le. 

4 - BilUınum muıambalar lis 
sanayii ıubeleri dahilindedir. 

S - Elektrik kablolan ve muh 
lif yerlerde kullamlan listik borular. 

6 - Bütün bunlardan batka bir 
kıtlık kaloı ve toson kalır ki bu dalll 
memleket için bir ihtiyaçbr. Tabii 
da yapılmasın demiye dilimiz vann.ı.ı.
yalnız keten ayakkaplarla ayaldıdl• 
teklinde her tarafı listikten mamul 
lanlan için yapılmamuı memleket • ' 
fayclalı olduiu kanaatindeyim. l ı 
söriilüyor ki, hu sibi yeni fa, .... ·, ........ . 
açılırken yapacakları itleri tespit e 
mek ve kendilerine muayyen bir 
hududu çizmek lazımdır. · 

Bugünkü sibi hir yeni sanayi iüll 
selsin diye ekaerilerini yılmuya ae 
olmak memleket ipa büyük bir.,..,,..... 
dır. 

Netice: Bu lastik aanayÜni çalq 
cephesini bugünkü hedefinden •ıYD'd .. 
yukardaki sösterdiğim ve memlı•t.ıl 
faydalı olacaiı kanaatine vardı 
cephelerde çalıtmalannı temin e~ 
sanayiimizin muhterem hiınisi Baı..-ı 
kil babamızdan bekleriz ... 

flklyetfer temennl!!!:J 
Kandillide oturan askeri mütekr 

itlerinden Ferit Ragıp Bey yazdıiı bit 
mektupta Kandılli sokaklanmn son dr 
rece pis olduğunu ve bu aokaldarbıl 
kokudan seçilemediğini yazıyor. o
kuyucumuz ezcümle diyor ki: "Bü~ 
lağımlar patlaınııbr. Hepsi bir 
ğa akıyor. Her sene tanzifat ve t 
virat parası muntazaman alındılı 
de böyle sari hastalıklara maruz 
halde kalmaklığnnız çok açıklı bir t 
dir.,, Okuyucumuzun ehemmiyetle 
kunmıya değer mektubunu latanbul 
lediyeainin alikadar memurluğuna i 
retliyoruz. Boğazın tenlendirilmesi • 
çin çareler dütünüldüiü sırada 
dilli gibi iılelc bir muhitin böyle 
sız kalmaz.. Her halele belediyeca 
noktaamdan fannı bir hatadır. Ha 
mn tamir edilec:eiini ümit ediyoruz. 

Kokan hela 
devirlerde bina intaımda iıtifade 
edildiği, bir tqm üzerindeki boya· 
nın da sonradan ıütüldüiü zanne
dilmektedir. Tqlarm Hipodromla 
doğrudan doiruya alikaıı olmadı· 
iı .anlaıılmqtır. Ancak Hipodrom 
civanndalci batka eski bir binaya 
ait olması muhtemel ıörülüyor. 

Profesör Mamburi dün akf&ID 
üzeri bu sabaya ıelerek tatları ve 
hafriyat sahaunın vaziyetini göz· 

SiNEMALAR: 

iPEK: Çapkın kız 1 
SARAY: Sefiller birinci kısım 
MELEK: Bir ıönülde iki sevda 
ELHAMRA: Leblebici Horhor ağa 

4 - Memleketimizin nüfusuna nİa· 
betle büyu bir yekıinu geçindiren kun 
dura aanayü kökünden sarsılacak ve 
sanatkar timcliden batladıiı sibi terki 
sanat etmiye mecbur kalarak bir çok 
kimselerin bot kalmasına sebep olacak-
br. 

Dün bir okuyucumuz mat 
mıza gelerek çok yerinde bul 
ğumuz bir ıikiyette bulundu. 
lıkpazarında Y emitçilerde De 
men ıokağınd :ı bir mağaza aa 

olduğunu ıöyliyen okuyuc 
bize dedi ki: 

5 _ Listik imalinde kullanılan ham "Mağazamızm biraz ileriı • 
kauçuk memleketimizde yetiftirilme- bir apdesthane var. Bura hali 
si mümkün olmaclıimdan prek kau- iil bir taf fün ve mikrop yu 
çuk için n pnk eliler kimyevi rnad- dır. Dıvarlarından ıızan piıl" 

den ıeçimıittir. 

ve Macar m~ı 
TURK: Altın anyan kızlar 
ASRI: Atk kelepçeleri 
SUMER: Dağların kızı 

Japon mektep gemisinde ŞIK: Denizaltı cehennemi 
çay ziyafeti ŞARK: Hayatı ısa. 

Limanımıza gelecek ohn Japon ALKAZAR: Ciciberber. 
mektep gemiıi kumandanı Viı • ALEMDAR: Yürüyüt 

YILDIZ: Roma ateıler içinde 
Amiral Matauıhita tarafından "MiLLi: Gülen Paris, Vatanda§ sili'ı 
pertembe günü ıaat on yedi bu· batın.ı 

çulda "Aıama,, ıemiıinde lıtan· HiLAL: Denizaltı cehennemi 
bul ıazetecileri 19refine bir çay KEMAL BEY: lki yüzlü adam 
ziyafeti verilecektir. Geminin HALE: (Usküdar) Kine konı. 

deler için milyonlarca Türk lirasının 1 
bari 

'tin · be lacak ve etrafı kap ıyan kokular :yo ce gı eaıne se p o . 
. k .. __ , . ,. ı geçilmez ve nefea alınmaz bir 

6 _ Gerek den ve OM11e anayı·"'• km H l • d' 
• el k ku d .. d ıo uttur. e e ıım ı yaz ıe 
ın e ve sere n ura aanayun e ça-
hıan ve maitetini temin eden yüz bin- te oldutundan burası büs · 
lerce aile hesabına ınukabil listik sa- berbat olacaktır. lıtanbul pif 
nayiinde anQk bir kaç ~ kadın ame· ıının en canlı bir yerinde b6 
le çahıacak. piı ve berbat bir hali olm:ııı 

7 - Yüz binlerce aile babası mes- namına çok büyük bir noks&nd 
leiini terke mecbur kalarak diier yurt Bu medeni ve ııhhi ihtiyacı 
claflann itlerine aaldıracak, beri taraf. 
ta bir kaç fabrika çahtacak, 'buna mu· lediyenin nazarı itibara 
kabil yüzlerce müessese kapanaa1k. bir an evvel oraya ııhht hir 

motörü davetlileri K?.batat iıke- İ !~RAHı Hayatı tsi 

::.inden alarak pmi1411ötürecelo. JL:.::1111(~ 
lıte W.Usün için yükselen Jiıtik sa- yapılmumı istiyoruz. Eier 

nayii bu tekilde devam ederse mem- diyenin parası yoksa biz ma 
leket için zararbdır, fakat çalııma eıep· sahipleri bunu vermele h 
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Konuşalım 
Cicinin ıözlemiden inci gibi Y•! . 

Jar aluy~r. Soruyorum: 

. - Ne oldu Cici? Neye kederlen
dın? 

içini çekiyor: 

- Muallim bey bana bugün darıl
d_~· l~inci yoklamada zayıf vereceğini 
•oyledı .. 

- Muallim bey darılmıısa dersine 
ça_lıırnarnıııın, yahut yaramazlık et
rnıııintiir. 

. H 
- ayır .. Fakat tahtaya hesap ya· 

zıyordu. ly' .. d· ~ · .. d k" 1 goreme ıgım ıçın yanım-

d
a 1 arkadaııma ıordum. O da: "Ben 
era verirk k 
h 

en onuıuyor, arkada§ınt 
ra atsız d" • • e ıyorıun, sana zayıf not ve· 
rccegım.,, dedi. 

- p k" ~ .. .. e ı .. Arkadaıınla ne ıörüıtü-
gunu söylemcd" "? ın mı ... 

- Muallim bey öyle itiraz dinle
rnez t · · ger cevap versem, daha aert 
nıuarnele görecektim, korktum .. 
• - Haydi Cici, ağlamayı bırak •• E
ıe rsen derslerine çalıııraan muallim 
bey •ana kırık not vermez. 

Cici içini çekti: 
- Ah! .. S~ muallim be · t yı anımı-

yorsunuz. O bir ıey aöyledi mi muhak
kak yapar .• 

1 • * ... 
Cici ile olan fU muhaverem bana 

tedris çağımızda aık sık tesadüf edi
len iki mühim hatayı iıaretlemiye vesi
le verdi. 

Evvela: Muallimlerimiz maalesef 
büyük bir kıaım talebesi ile lazım oldu· 
ğu kadar alakadar değildir. Nizamabn 
mecburi kıldım l"k d f 1 .. . •• a a a an az aıını gos· 
termıye lüzum ıörmez. 

1 
Böyle bir muallim kendisine tevdi 

o unan talebenin ıözlerinin, kulakla· 
rının ve d~er h 1 • . • aue erının kuvvet de· 
recelerı hakkında pek az 1. 
liktir. Pek aı 11' ma urnata ma 

• • .. mua ım vardır ki ıınıf. 
ta ıyı -.._1·y • • • 

•-·... en ve •tıtmıyen talebeyi 
en yakına ve en keskin görüt ve duyu-
'." olanları en uzağa oturtsun. Mual
lı?' . ıözle görülen dit bozuğu, bmak 
Pııl~ği gibi ıeylerle rneıgul oldu mu 
vazıfeaini bitinniı oldugw unu ıanır Bu'" b'" .. • • 

uyuk hatayı en genç muallimlerimiz 
de t .. 1 k .. eessur e aydediyoruz. Inaanlarm 
YllZde hiç olmazta altmııının anormal 
~oktaları olduğunu anlamıyoyar. Böy· 
ece tedris halkalanna bırakılan yav· 

l'ulara farkına varmadan itkence edi· 
Yorlar, bu bir ••• 

Bundan bir kaç ıene evvel bir orta 
•anat mektebinin liıan imtihanında bu· 
lunuyordum. imtihana bir senedenberi 
liıan okuyan talebe birer birer giriyor. 
Hiç birisi bir ibareyi doğru okuyamı· 
yor. Tahtaya en basit bir ıeyi yaza· 
mıyordu. 

ilk İmtihana ıirenlerden itibaren 
baılıyan bu zaaf karııaında muallim 
buram buram terliyor, eziliyor, biizü
lilyor .. Hepıi ıınıfta kalmaya liyik ola 

1 be
.• . n 

ta e sı ~çın. adeta numara dileniyordu. 
Bir sıra ımtahan odasına yaramazça bir 
efendi geldi. Onüne kitabı koyduk 

• 1 • o 
vakte kadar gıren erden bir kaç m· ı· • ıa l 
ıyi okudu. Tahtaya kalktı, hiç bir ta-
lebenin yapmadığını yaptı, bir yazıy 
Yanlıtsız yazdı. O vakit: ''Artık ·t

1 

vl gı 
og um! Ki.fi,, dedim ve o İmtihan oda. 
sından çıkar çıkmaz muallime: "En iyi 
talebeniz, buna tam numara verelirnı d . .,, 
.edım. O anda o ezilen, büzülen mua). 

hm b' "d • . Ş d. b" " ır eJ er keaıldı. e ıt ır aeıle: 

d o~~z efendim, bu talebe dönecek!. 

k~ 1
' Hayretle ıordum: "Neden?,, "Çün 

u ıene " esnasında uılu durmamııtı. 
"endiıini d" d'' . . . b 0 n unnıye ahtettım •• ,, ce-
' a ını aldını. 

Tabii o ,. k d'" d' Fak "' •ik "'ocu onme ı. at ın· 

rne
am alrnak,, zihniyetinin bir mualli· 
ne ·b· 

&"Üze) ~~ • h~talar yaptırabileceğine en 
11.w dehi elde etmiı oldum. 
"''<ıallim k terb' aç yqında olursa ohun 
ıy\3 ve t d . len e na halkasına teslim edi· 
ÇOl!Qğa .ca "H . Ona '- rıı ınç,, beılememeh. 
·~.:rıık·· "I ti'k 1 k · · çirkin b' • • n am ama ,, gıbı 

8 ır harekete yaraımamahd?:. 
unu 1'14pa k. 

a lr , n ırMe muallimlik ıerefini 
ya ••tına al t M • v d mıt rr. uallım agzın· 
an faka t"rikife bile olsa b.. 1 b" .. 

~Ü çrll d v • oy e ır ıo· 
r ar rgı gun, bene·~ mu"llimlik im-
ıya:r ~· ~ •• :...:cmı kaybeder. 

A§abey 

- - -- -- - ----- - -------- ---·-- --~- -

HABER Postası 

lki güzel yavru .. 
İki bahar çiçeği .. 
Ailenin istikbal Ü· 

midi olan iki se • 
vimli mahluk. . 
Böyle iki evlada 
malik olan bir ai• 
le nasıl mes'ut ol· 
ll.laz. Çocuk bir a· 
ilenin en sağlam 
bağıdır. Onun ıak 
raması, gülmesi 
en büyük dertleri 
unuturur. Eğer 

yavruların ver
diği saadet olma
sa idi, aile kuru· 
!abilir mi idi? 

~ 
Masum sevgi 

s 

ne 
Son neticelerden sonra takımların 

vaziyet ve dereceleri ne oldu? 

---... ---------:::::~::::~::m:::::::::::~::mıı:::::::~=:::::::::::::::::-=--=::::=::::::-:-.----------,,,,. Şampiyonanın en kuvvetli namzetlerinden Fener takımı 

Cuma eğlenceleri 
Size bugün bir cuma eğlenceıi ve· 

• R • nyo~uz. eaımde aördüğünüz çizgili 
!~klı o suretle bükecekıiniz ki aıağıda
ki resimde görülen fare teklini alaın. 

Uzun zahmet çekmemeniz için u
aulünü aıağıda kısaca anlatalım: 

1 - Çizgiden ibaret rcımi kalınca 
bir kağıda yapıftırınız • 

2 - Hariçteki ıiyah çizgiyi takip 
ederek §eklin etrafını kesiniz. 

3 - Çizgili hatlan yukarı doğru 
bükünüz. 

4 - Noktalı hatları aıağı doğru 
bükün üz. 

) Böylece farenin teklini yapını! 0 • 

ursun uz. 

....... - -==--==::...-- --
Bilmece 

Yeni bilmecemiz §udur: 
"K . .. endam tatlıyım. ilk üç harfim 

§Uphe a "k" h rf' r . on 1 ı a ım erkek manasına 
ge ır. 1 kin . .. .. .. h • 
de k . cı, uçuncu arflerım yama 

me tır. iki . b. . . .. 
h rfl . . ncı, ırmcı, dordüncü 

a erım ınat b' B ·ı çı ır hayvanı gösterir.,, 
ı mece hali .. 1 .. d . • erı ı e beraber kuponu 

gon ermeyı unut 
d. . f d mayınız. Kupon ye-
ıncı say a adır H 1 .. • a varakaları on 

gun zarfında gelmiı b 1 lıd . u unma ır. 
Dıkkat: Kazanılan h d' 1 1 e ıye er ya nız 

perşembe günleri Öğleden ıonra akıa· 
ma kadar tevzi olunur. 

Oe~en hattaki bilmece 
Geçen haftaki bilmecenin halli: Ki-

tap, Yeri, kal, la, v, k, ip, tek ara] p' 
1• • • • , l• 
av ıdı. 

Çocuk 
S~hif esi bilmecesinde he
dıye kazananların listesi 

N" Bir kol saati kazanan 

Ş "baıtantaş kız orta mektebinden 864 
crı n Salı'h H s· anım 

l ıter !İte kolonya kazananlar 
- Kadıköy erkek lisesi A 3 ten 

139 Nedim Fethi, 2 -Asri mobile 
me!h~rinde Benıiyon Benatar, 3 - in. 
kılaplııeıi sınıf B 4 ten 722 Muam ıner, 
4 - Ameli Hayattan 128 Cahit, 5 _ 
Galata sahil aıhhi!•e tctbibi Münir Şev
ket bey kızı Güngör Emel, 6 _ lstan
bul erkek lisesinden 734 l~iru:z, 7 _ 
htanbul 56 ncı ilkmekle:>ten 241 Mu. 

ı aUa Seıt, 8 - l&tanbul kı .. lı' • d .. ıesın en 

678 Gevher, 9 - Galatasaray lisesin· 
den 56 Resai Nazım: 10 - Vela lisesi 
A 2 den 869 Fethi Ahmet, 11 - Ge· 
lenbevi orta mektep A 2 den 62 Suphi, 
12 - Vela lisesinden 105 Mustafa Sa· 

lih, 13 _ Davutpaf& orta mektebin· 
den 98 Sedat, 14 - Davutpafa orta 
mektep A 1 den t25 Telat, 15 - Ulu 

köy orta mektep A 2 den 122 Zekiye, 
18 de Emin Asiye, 2-Tütün inhiıan Ci 

(Devaını 7 nti ıayıfada) 

lki gün e~el, futbol likinin 
b:ışında gidenlerden Be§iktaş ve 
Galatasarayın mağlubiyeti, İs· 
tanbul lik maçlarını yeni bir saf· 
haya soktu. 

Lik m:ıçlarının neticesine pek 
nz kaldığı halde, tampiyonluk 
yohlnda bu ıon haftalarda yapı .. 
1acak daha bir çok zorlu maçlar 
vardır. 

Bu maçlarda ds hiç beklenmi
yen neticelerle kartılanması, bi· 
rinci plandaki takımlarımızdan 

bile görülen istikrasız oyundan 
sonra çok kabildir. 

Bugün için, birinci küme ta· 
kımlarının Iikteki vaziyetleri şöy• 
le hulasa edilebilir: 

Fenerbahçe (9) maç yapmış, 7 
galibiyet k:ızanmıt 1 beraberlik 
bir de mağlubiyet almııtır. Cem
an (24) puvam vardır. Önün.de 
daha, bu hafta oymyacağı Betik
tq, sonra Vefa ve en sonra da te
hir edilen Galatas:ıray maçları 
vardır. F enerbahçe bu üç maçtan 
hiç mağlubiyetsiz çıkarsa, muhak 
kak surete tampiyonluğu kazan· 
mı§ olacaktır. 

BEŞİKTAŞ 
. Bu haftaya kad:ı.r batta giden 

Betiktatm, ıenenin ilk mağlubi
yetinden sonra vaziyeti sarsılmı§ 
bulunuyor. Siyahbeyazlılar bugü· 
ne kadar 10 maç yapmı§lardır. 
Daha Fener ve lstanbulspor gibi 
zorlu r:ıkiplerle iki maçları var· 
dır. 

Şimdi {25) puvana malik bu .. 
lunan Betildaf bu iki maçı da 
kazanırsa, -ki bu takdirde F ene· 
ri de yenmesi ve bu ınünasebetle 
Fenerin bir mağlubiyeti daha ol· 
ması icap edecektir- tekrar fam· 
piyonluğu kaz1nackatır. Bir mağ .. 
lubiyet veya beraberlik daha, Be· 
fiktaş için her ümidi kaybedebi

lir. 

GALATASARAY 
Son haberlerden soara tabii F e· 

nerbahçe gibi, yeni ve genç bir ta· 
knnla like devam eden Galatasa
rayray, pmpiyonluğun en kuvvet 
li namzetlerinden görülürken, bu 
haftaki mağlubiyeti ile, bu dere -
ceden oldukça uzaklatmıf bulu· 
nuyor. 

Galatasaray timdiye kadar (9) 
ınaç yapını§ ve (21) puv3n almış· 
tır. Daha, bu haftaki lıtanbulspor, 
gelecek haftaki Vefa ve son ola
rak ta F enerbahçe gibi üç mühim 
maçı vardır. Bunlardan hep g3.lip 
çıkarsa, ve Betiktat ta İstanbul-

sporla bir kazaya uğrarsa (Fene
rin bir mağlubiyete daha uğr3n· 
ması şartile, Galatasaray ıçın, 

pek az bir ihtimalle şampiyon çık 
mak mümkün olabilir. 

lSTANBULSPOR 
Sonra dördüncü vaziyette Vefa 

ile beraber, lstanbulspor gelir .. 
Sarısiyahlılar d::ı 9 maç y&J>" 

mışlar, 16 puvan kazanmıılardır. 

Daha önlerinde, Beşiktaf, Galata· 
saray, ve Süleymaniye gibi üç tane 
oldukça zorlu maç v:ırdır. 

VEFA. K. 
Vefa takımı bu Cuma Beşikta· 

§& kartı kazandığı maçla beraber 
(10) oyun oynamış (18) puvan 

almıştır . Daha önünde Gahtaıa • 
ray ve tehir edilmit olan Beykoz 

u 
maçları vardır. 

BEYKOZ 
Bu haftaki Gabtaaaray gal~ 

besile, vaziyeti oldukça dÜzelten 
Beykoz takımının maçları hemen 
hemen bitmiş yalnız bir tek dev· 
re ba§ında havanın fenalığından 
tehir edilen Vefa ımaçı kalmıttır. 

Beykoz oynadığı 11 oyunda 
20 puvan kazanmıttır. Vefa ına· 
çını kazanırsa doğrudan doğruya 
4 üncü olmaaı ihtimali vardır. 

SULEY1\IAN1YE 
Günün en az puvan alan takımı 

Süleym1niyedir. Son karıtıklık· 
fardan sonra çok geç olarak ken
dini tophyabilen Süleymaniye ilk 
patırdıda kaybettiği puvanlar yü• 
zünden kümenin sonunculuğuna 

doğru sürüklenmİ§tir. (10) maç 
yapmıf (12) puvan almıttır. Ö· 
nünde Fenerbahçe, lstanbulıpor 
gibi iki çok sıkı m1çı vardır. 

... ... 

Yukarda da yazdığımız gibi lı
tanbul Lik maçları bir kaç hafta• 
ya kadar bitecek olmasına rağ· 
men, bugünden takımların ahcak 
lan dereceleri tahmin etmek güç 
değil, adeta mikansızdır. 

Çünkü bu seneki lik maçların· 
da, takımların gösterdiği istikrar• 
sızhk, belki de §İmdiye kadar gö
rülmemi§ bir dereceyi bulmuttur. 

Bugün ortada çok tuhaf bir va· 
ziyet ve takımhr için bulunmaz 
bir fıraat vardır. 

Hangi takım son bir hamle ile 
kendini aıkıp bir iki maç kazana· 
bilirse, herhalde aradaki pek az 
puvan farkından dolayı vaziyeti· 
ni ve likteki derecesini çok dU. 
zeltmeğe muv:ıffak olacaktır. 

Takımlar için en, sıkı devre bu 
son bir kaç hafta olacaktır. 

ı. m. 
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Haklkt veslkaları tasnif eden ve birbirine ba§tı,an ( o Karadenız Korsanları o ) 
1 

Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 
9+.934 Her hakkı mabfaadar Tefrika: 2~1 

Ge~en kıeımlar1n hullsası 

Mütarekeden sonra Istanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
va"1J. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalıııyorlardı. Leyhte 
çalıpıılardan bir ırupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Galatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleı

mİfti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma NUshetlc aralannda bir se
viı'-e uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
gruı» ıene bir cün malUm olan yerle
rinde toplanmqlar ve aldıkları rapor· 
lan okuyorlardı. 

-Öyle mi? 
llhami bu ıuali çok manidar 

aormuftu. Fatma Nüzhet bunu an • 
lamakta çok zeki davrandı: 

-Yok, yok .. dedi. Zannettiiin 
ribi dejil.. Nedense ecnebilerle 
yalnız ıkonu,maktan zevk alırım. 

Maamafih bu saydtklanm içinde 
bana kartı dürüst hareket etmiyen 
hiç kimse yoktur. 

llhami Taziyeti kurtarmak iste
di: 

- Y anlıt anladm Fatma .. Mak
sadım bu delil, dedi. 

Fatma: 
- Zararı yok, diye cevap verdi. 

Hiç olmana, herhangi bir yanlıı 
anlamayı önlemiı oldum. 

- Bunların içinde en iyiıi han· 
ıiıi? 

- Bana kaptan Benet gibi ge· 
lir. 

- iyi Türkçe bilirmit öyle mi? 
- Pek defil .. Ama benimle ek· 

aeriya Tüıkçe konuıur. Bu öğren· 
mek iateyifinden olacak. 

- Fatma, azıcık ta bana kocan
dan haber versene.. , 

- Aynlalı bir seneye yaklaıı· 
yor .. O :ıamandanberi kendisinden 
hemen hemen hiç bir haber alma
dnn. 

- latanbulda mı? 
- Hayır .. Anadoluya ıeçmif di-

ye iıittim· 
- Ya .. Millici mi? 
Fatma Nüzhet dudak uçlarına 

belli bir İstihza çizgiıi verdirerek: 
- Öyle imif, diye cevap verdi. 
- Allah akıllar verıin ona .• 
Fatma Nüzhet, ilham inin bu ıö

zü üzerine deha bqka bir tavır al
dı. Adeta kulaklarına inanamıyor· 
du. llhaminin de Anadolu hareki
tma kartı görünmesi kendisine da· 
ha çok açılmak hınını vermitti .. Fa 
kat kendisini güç zaptetti "Ye ıözü 

Kısa tefrika 3 

değiıtirmeğe çalıttı: 

- Kaptan Benet yazık ki on 
gündenberi burada yok.. Bu yüz
den gecelerim pek sakin ıeçiyor. 

-· Benet burada olunca ne olu
yor? 

- Beni ekseriya rece ejlencele· 
rine davet ecler. Maamafih yalan
da gelecek; ıene çok kalmadan 
Londraya dönecek. 

- Bu gelip gitmeye lebep ne 
Fatma? 

- Hakikatini bilmiyorum. Fa· 
kat mühim bir meaele için olacak .. 

- Size bir §eyden balıaetmedi 
mi? 

-Hayır, hiç .. Hatta ıittitinden 
bile hareketinden aoma haber al- . 
dım. 

- Fatma, aana gayet ciddi bir 
meseleden bahsetmek istiyorum. 

- Ne duruyorsun? 
- Bilmem. Pek te caaaret ede· 

miyorum, reddedeceğinden korku· 
yorum. 

- Kabul edilmiyecek bir ıey 
"? mı .• 
-Hayu.. . 
- Söyl~aene .. Belki kabul ede· 

nm. 
- Hayır .. Hayır vazıeçtim. ln

t•llah daha aonra .. 
- Merak ettim ama .. 
llbami, Fatma Nüzhete yaklat· 

tr. Onun yumutak ellerini avcu içi· 
ne aldı: 

- Hayır, dedi. Fatma.. Daha 
'imdi ıuuı delil.. Sonra .. Sonra •• 

F abna Nüzhet IHıaminin hu ıı· 
ran üzerine vazgeçer gibi göründü. 

llhami: 
- Ya·lnız sana bir feY ıoraca• 

ğım bana doğru cevap verir miıin? 
-Evet .. 
- Hiç kimseyle bir ali.kan var 

mı? 

- Niçin sordun? 
- Küçük bir merak .. Ba,ka hiç 

bir f ey değil. 
- Hayu, ağabey .. 
- Hali ağabey diye konutman 

bana akıi kanaati verdiriyor. 
-Cidden değil.. Fakat niçin 

aoruyorıun? Olsaydı büyük bir ka
bahat ıııi iılemiı olacaktın .• 

- Hayu .. 
-O halde .. 
- O halde, küçük bir merak de-

dim ya .. 
Fatma Nüzhete birdenbire bü· 

Yaban Keçisi 
nakdi: ( va • no > 

G~en kı•mın hulasası 
Diıi bir beyaz keçi,. dağda yalnız 

• 
kalıyor. Vahgile§İyor. Bir oğlak doğu-
ruyor. 

Keçi; ikinci defaı homurdandı. 
Bütün hızıyla ilerliyerek, önünü 

keımeğe uğra,tı. Deliğin bet metre 
ilerisinde durarak, düf1Danı ile yav 

Etrafı derin derin kokla.dı. Bur- ruıunun ihtif agihı araımda dur • 
nunun delikleri bariz bir surette a· du. 
çılıp kapanıyordu. Sonra, homur Köpek tevakkuf etti. 
danarak keçiye doğru yürümeğe Etrafına bakınıyordu. Fena va-
baıladı. ziyette yakalanmıı bir haydut ribi 

Keçi de homurdandı. Oç kere canı ııkılmı,tı. 
zıplıyarak, ayaklarile yere vurdu. Nihayet, yav~ yavat, köpek, 
Böylelikle, bir liıtik kamçı ile in· kan çanağı gibi kıpkırmızı gözleri· 
dirilmit dvbeler ıeıi çıktı. ni keçiye çevirdi. Müthit ditlerini 

Köpek, yeniden durdu. Ön aya- gösterdi. Tüylerini kabarttı. Kuy • 
i~ı kaldınmftı. Batını ileri uzat- ruğunu dikti. 
t•. Yarı kapanmq ıözlerle keçiyi Şikirına ~latan bir kediye 
ıt'zcftl. henziyordu. 

5 'nra, aola doğru, mağaranın ı Se11izce yaklqtı. 
istikametine kof'lllaia batladı. Beyaz keçiye altı metre kadar 

Geçen kı•ımlar1n hula•a•ı \ti? 1 Bizler~ gelince naz üstüne nal. 
Eairci Ali Baba, Kafkasyadan getir- Rüstem, sevgiliıini teselliye ç.a· İllere gelince cilvelenirsin!,, 

diği bir ıürü kızdan, Süleyman papya, lqıyordu: Diyerek boynuna ıarrldı .• 
b!rini bile bcğ~ndirememiıti. ':akat pe- _Çabuk dönecejim, yavrucu· Penbe yanaklarından öptü ffl 
§ınen al~f.ı .bın altmadamk~bbil, Kaf- cuium ! diyordu. Ben gelinciye ka- - Beni bu gece dizinde ut' 
kaaya valıaının ıatosun ı mutena çer- kad F h Be h ·· "' · 1· f 
k dilb · · ka ~ d tm" ar er at y ergun sana uı· ıevgı ım. es ennı çıraca6mı vaa e lJ· 

tir. Zaman, Sultan Mecit %&marudır. rıyacak .. Sıkıntı çekmeden burada . Diye yalvardı. 
(Eair ticareti) Avrupada yapılan bit rahat rahat oturur, günlerimi ıa· 1 Rüstem yatarken, genç kız~ 
konırcde menedilmiftir. Fakat esirci yanın! 1 ağzına bir bardak ıarap daha ... 
Ali ~ba, h~r tehlikeye raf_m~ bu kı· Genç kız, Rüıtemin Ruıyaya 
n, bırçok dığer kızlarla bırlikte Rus- . . . d .. · . nl k · t · 
yadan Iıtanbula bçıracak .. Ancak bir nıçın 11 ecegını a ama ıı ıyor-

korkul'u var: Çar Nikola... du: 
Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin· - Mademki beni ıeviyorıun .. 

deki saklı esir kızları hadım bir deli- Ben hiç bir itini aaklamamalııın ! 
kanlıya braktıktan :onra Kafkasyaya Diyerek, delib.nlmın fikirleri· 
gidiyor. ni ve biraz karanlık ııördüğü bu 

·Hadrm delikanlı Ferhat, çok ıenç-
ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- yolculujun iç yüzünü ketfetmeğe 
ramrıtır. Genç, bundan intikam alma- çalıtıyordu. 
yı dütünüyor. Rüıtem ha.farı, çapkın bir genç 

mıftı.. --"" 
Bu ıaraptan sonra Ruıya ıiP· 

açacaktı. 

Rüstem tarabı güçlükle ~ 
Batını tekrar Çerkeı dilberinill I 
zine dayadı. 

Rüıtem artık ıöz ıöyliyecek 
halde değildi. 

Son söylediği türküden iki tİ 
ra daha mırıldandı: 

- Tabii, dedi, ona senden bat· olmakla beraber, doğru söylemeyi "Eğer naz edersen; böyle naz 
ka kim bakacak ... Ben Ruıyadan mertlik addeder, ve böyle ısrarlar, 
dönünciye kadaır onu ıen gözetir· yalvarı,lar kartıİındaı yalan ıöyli-

• 
ıin !. yemezdi. 

• • • • • • • • • O akf&ID Ferhat gelmiyecekti. 
- 11 - lkiıi bqbqa kalm19lardı. 

Riiltem, o sün, derhal Üalriida· Çerkeı dilberi Rüıteme müte· 
ra seçti. Pqabpııı ci'Yarmda üç madiyen ,arap içiriyor ve kendi 
odalı bire-. kiraladı .. Ve (Kırmızı kendine söyleniyordu: 
Yakut) u Kumbpıdan Oaküdara - Hele bir ıarhoı olıun .. Ben 
ıötürdü. onun aizından lif almasını. bili· 

Süleyman Pqanm cariyesi, Rüa- rim. 
temden çok hotlamnııb. Rüıtem ,arap içtikçe co,uyor· 

Rüıtem, iki tünden beri, Fer hat· du. 
tan ha,ka bir kimaenin bilmediii Kumkapıdaki eıir kızlar, deli· 
Oaküdardaki evinde yeni aevıili· kanlmm hazin aeıine ve aöylediii 
ıiyle beraber oturuyordu. Anadolu türkülerine bayılırlardı. 

(Kırmızı Yakut) un bir enditeSİ Rüıtemin, sarhoı olunca, mideıi 
vardı: gibi çeneıi de İ§liyordu .. 

Rüıtem Ruıyap ıiderıe, bu ev· (Kırmızı Yakut) un dizine yat-
de tek batına nuıl vakit geçirecek- mııtı: 

yük ciddiyet hewaıı içine bürün· 
müıtü. Gayet durıuıı, dü,ünceli ve 
samimi bir ifade ile: 

- Kimıe ile ali.kam yok llha
mi .• Kocamdan ayrıldıktan sonra 
uf ak tefek bazı hareketlerim olma
dı değil. Fakat bunla Tın hiç birini 
ciddt telakki etmek doğru olmaz .. 
Ben ıeçen gün de söylediğim gibi 
artık bütün alakalardan el çekmit 
bulunuyorum. Ne o, ne öteki ve ne 
de diğeri .• Beni hiç, hiç kimıe ala
kadar edemedi. Son ıünlere kadar 
bu böyle ıeçti .. Hele kendi ekme· 
ğimi kendim kazandıktan aonra .. 
Niçin? Hele sevmeden.. Seveme· 
den .. Sen ıevmeden kimıe ile ya·
fıyabilir misin? Muhakkak ki bu .. 

"Kime kin ettin de giydin allan, 
Yakın iken ırak ettin yollan, 
Çok mihnetle yetirdiğim gülleri 
Vardın gittin bir soysuza yoldur

dun !,, 
Türküsü ile genç kıza Süleyman 

Paıayı hatırlatıyordu. 
Çerkea kızınm uzun saçları yü

zünü örtmüıtü. 
Rüıtem dokunaklı ıesile bir ıar· 

kı daha söyledi: 
"Kaldır perçemini, görem yüzünü, 
Yüzüne dökülen teller öğünsün. 
Ak.~mdan soyunup, koynuna girip 
Boynuna dolanan kollar öğün

.. ' sun.,, 
Sonra birden ıevgiliıinin saçla· 

rmı düzeltti .. Ve yüzünde gizli e
lem çizaileri ıezdi: "'· "H ! 1 na verecegm cevap ayır ,, o a· 
"Ela gözlerini sevdiğim dilber, 

<Devamı var> Niçin benden böyle şüphelenirsin? 
caktır. 

Her zaman danlıp öfkelenirsin 
Ve ıözlerini kapadı .. 

Rüstem o gece adam akıllı 
hot olmuı ve sevgilisinin diz• 
sızmı§tı. 

• • • ! 
Erteıi sabah, Çerkes ~ilberi_~ 

lerini açtığı zaman, sokakta ı~ 
çe artan bir gürültü vardı .. G8"' 
rini uğuıturarak pencereye kofll\ 

Mahalle bekçisi davul çal' 
bir ıeyler söylüyordu. Bekçi J 
önünde durdu .. Davulunu ça~ 
tan sonra, eski söylediklerini ti. 
rarladı: 

"Süleyman Patanın evladı -_ 
nevisi: On ıekiz yatlarında ~ 
tenli, uzun boylu, eli gözlü, ~ 
ral ıaçlı bir Çerkeı kızı heı a~~ 
beri ortadan kaybolınuıtur. :IC 
sini gören veya bulunduğu yeri~ 
lip te haber verenlere yüz altııı 
fİf verileceği ilin olunur.,, 

(Kırmızı Yakut) bu ilanı 
ce tüyleri ürpeİnıiıti. YavaK-a ·~ 
cereyi kapadı .. Rüıtemin y''; 

geldi. J 
Bekçinin ıeıini ititen delils'-; 

birdenbire gözlerini açarak: 
- Ne var?... ,J 
Diye sordu ve Çerkes dilbe~' 

ayakta titrediğini hayretle gÖJ 
Yataktan fırladı. f 

- Yakutum, ne oldun? Rdl 
1 sapsarı .... 

Çerkes kızının cevap vernı 
meydan kalmadı .. Bekçi tekrst 
ğırmağa batlamııtı. 

RüJtem ilim dinledi.. 
(DeYalllf 

meıafede durdu. Yükıek ve vahti· keçi ile boğutmak bu suretle kolay Fakat hareketleri kahr 
yane havladı. Bu havlayıf kendi olacaktı. idi. Ayaklarile, arada ıırada, 
gırtlağını ve keçinin kulaklarını Majarada, küçük, korku ile hay lar üzerine hiddetli darbeleri 
yırttı. kırdı. Anneai, beliyerek ona cevap yordu. 

Köpek, böyle baiırarak, ,Uya verdi. Yavru, buna da belli belirsiz Yarım aaat kadar, köpek ı,o 
.bir çıt atlıyormuf gibi, bulunduğu bir ıurette mukabelede bulunduk- inane komediyi oynadı. 
yerde toparlandı ve keçinin üzeri- tan ıonra ıuıtu. Derken, gün ilerledi. Gece 
ne hamle etti. Altında saklandığı otlar hare- vaı yavaı ortalığı kapladı. }\f 

Anne, kımıldamadan, hücuma kete geldi. Zira, daha kuytu yerle- yoktu. Gökyüzünü yalnız yıl 
kartı durdu. Köpek üzerinden ıe • re gizleniyordu. aydınlatıyordu. Bunların ziy•~ 
çerken boynuzunu aalladı. Onun Keçi, yeniden, köpeğin kartısın· tında, bütün manzaralar müP'F 
karnına batmnaia çalıftı. d.a mevki aldı. Mütecaviz hayvan, görünüyordu. 

Likin bu küçük darbe, köpeği biraz uzağa çekilmiıti. Yere yat· 
çileden çıkarmağa kafi ıeldi. mıı, ayaklarını yalamakla meııul- Biraz ıonra, hilal §eklind• 

du··. ay, ıemada göründü. Maksadı, keçinin üzerinden at • 
layıp mataraya airmekti. Fakat llk tecrübenin muvaffakıyetsiz- Rüzgar çıktı. 
yediii bu darbe üzerine müvaze· Jikle neticelenmesi üzerine, yeni Deniz oğuldamağa batladı·~ 
neıini kaybetti. Sol tarafa, böirü bir harp hazırlıiına giritmitti. Böylelikle, kayaların öll ;J_ 
üzerine devrildi. Tenbel tenbel eanedi. Garip inil- mağaranın yanında cereyao . -~ 

Keçi, döndü. Dütmanına hücum tiler çıkardı. Batını havaya kaldı- hadise, daha feci bir dram il"'.· 
etti. Fakat, köpek ayala kallunııtı. np bumunu buruıturmuıtu. aldı. 
Yerde ıürükleniyor, homurdanı- Keçi, kulaklarını ileri uzatmıı, Be k · h•lA k ---/; . . yaz eçı, a a, ayaua-
yor, haYlıyordu. . boynuzlarını dikmı,, hır tek hare· rinde duruyordu. Yavruauft\I 

YaTI"QJU korkulmak, onu ınden keti ve bir tek sesi kaçırmıyordu. ı cı·y k d ·· ..l f ka-r . . . e a ar mu':la aaya ... 
dııarı uiratmak 1ıt1yordu. OiJ.aiı I iri ve tatlı ıözleri korku ıf ade · "b" d · 

mıs .sn ıv ı. 

bacakları aruma aaldryacak olan ediyordu. <~ 
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Dilenciler arasında 

HABER - Akt•m Poataaı 

Bilmecede hediye Şirket galiba yola 

Samatya muhitini de 
gözden geçirmek lizımdı 

kazananlar geliyor 
-Cıt &anlı ı inci ~ 

1 • 4 ten 129 Ahmet Mahmut, 17 -
lıtankl im liMıinden 476 Ydcbs, 18 
- latikW liaesinden 150 lsmail Hak· 
la, 19 - Vefa liHıinden 817 Nihat. 

':;/ _..., tarafı 1 inci -~ 

lirken puolu qbuın tirketin bu 
hallerine si• yumdukları da ileri 
ıüriilüyordu. Şehir mecliıi izum· 
dan olaıakbiım dolayısiyle tram• 
yay ıirketinin puoıunu t&tımak· 
ta11m. Bu hal kartumda tetkikab 
kara verdim. Tetkikata 934 ıene
ıinin birinci ayının 15 inci aünü 
batladmı. Tetkiklerimi Beyoi· 
lunda Şi9li - Tünel, Şiıli - Si~ 
keci, Maçka - Beyazıt, Kurtul.ut 
- Beyazıt, Harbiye - fatıh, 
Taksim - Aksaray hatlannda 
yaptım. 

Ge~n kl3J .... l~r1n hulasası 
Dilencilerin ve serserilerin hayatını 

tetkik için dilenci kıyafetine girdim. 
Sirkeci ~·~'.>nunda ve Köprüde di
lendim, posta o~:lum, kurtuldum. Pos . 
talane önünde ahbap old~um Ayte 
adındaki dilenci bana dost ıofraaı ver
di. Ertai eün ~ğlcne kadar orada kal
dım. A~ıe ıüzel bir makiyaj yaptı, di
lene dilene Galataya, YcdibcHi Hasanın 
o~aıına :Or.ld~. Or:=dan ç:ktım. Dilcn
cı t.-Lv . 
~ eaıne celdim. 

d 
.. "onra kumar oynarken karakol.ı 
ur.t" • ~. Ayte beni kovdu. Tekrar kah· 

~c~ • celcUm. Lonca erkanı tarafından 
ıstıı:vap ediliyorum. 

- ' ... 
- Söyle diyorum 

ver .. 
sana cevap 

Ben doğrusu cevap vereek bir 
k:lime bulamıyordum.. Şimdiki 
g.o:-diiğüm manzara benim aklımı 
fıkrimi yerinden 'oyn:ıtmıJlı .. Hay· 
ret doğruıu hayret .• 

Ayıe bu ıükiitvma daha ziyade 
öfkelendi.. Saçlarımdan yakalad 
dedim.. ı. 

Gözleri~den yaı aetirinciye ka· 
dar çektı .. Kendi kendime: 

- Anla§ıldı, rüya görüyorum, 
- Amma Ay§e, sen de bana 

hak ver .. 
- Tekrar ediyorum bozutmıya· 

lım sizi falan bırak .. 
-Peki peki.. 
- Zehra, Zehra gel bak .. Ah· 

met 1,eldi .. Nuri Bey Ahmedi ge· 
tirdi .. 

Sonra Nuri Beye döndü: 
- Nuri heyciğim dedi .. Seni u· 

nuttum .. Kusura ba~a ... 
Şimdi etrafımızı bir çok icadın 

h~U:aıı almıJtı. Hepıi görülmemit 
bır hayvan seyreder gibi beni hay· 
retle •üzüyorlardı. Bu muhtetem 
tuvaletler İçindeki k3dınların na· 
zarları beni titretiyordu.. Alnım
dan tıpır fıpır ter damlaları akı· 
Yordu. 

- Gel buraya .. Büfeye Y&D&f·· 

- Bu Retit Beyin aeaiydi •• Re-
tit Bey bu aktam gayet tendi .. Ya· 
nrnda dört bet kadın, mütemadi· 
Yen içiyorlardı .. 

Ayfe ile beraıber aokulduk .. 
- Merhaba Ahmet .. 
- Merhaba Ahmet ajabey •• 
- Bonsuvar Ahmet .• 
- Hot ıeldin badi .• 
Bunların hiç biri yabancı de

ğildi .. Aytenin ıofraamda ıördük· 
lerim Aksaraylı Remziye, Eyüplü 
Zehra, Çakır Eleni .. Hepsi de ga• 
yet tık giyinmiılerdi.. Hepsi de 
biribir:nden ıüıülüydüler. 

Fakat dikkatli bakınca bunla· 
rın tuvaletlerinde bir yabancılık 
b" 1 ır göreüıuzlük insanın ıözüne 
bakıyordu .. 

Rf:!it Bey kadehleri doldurdu: 
- Haydi çocuklar, dedi, ubah 

oldu .. Artık ıafak söküyor. Bunu 
Ahmetle Ayıenin ıerefine içelim 
de Y•va, yava§ dağılalım .. 

Kadehleri bir yudumda yuvar· 
ladık. 

Ayte: 

. - Haydi Ahmet, dedi, biz de 
ııdelinı?. 

- Nereye? .... 
--- Eve ••.• 

- Şehzadeb-a1ına mı?. 
- Nereye olacak?. _, .... 
- Neye auatun?. 
-H ..... 
- Hiç olur mu?. 
--... 1 •• 
- Had' be «la... Y ~ nim mantomu al· 

- Manton nerede? .• 
- Şu yan odada ... 
- Ben senin mantonu tanımı· 

yorum ıki .. 
- Ha labi .. Haydi beraber ıi· 

delim •• 
Ayte önde ben arkada dediii 

odaya ıeldik.. Burası bu akpm 
için ıardrop haline getirilmit idi· 
çük bir oda idi. 

AY§e sağ tarafta aaıb •balı 
lütr mı.11toyı aldı bana.: 

- Tut, diye verdi. Mantoyu 
tuttum. Giyindi. Bu her halde eo
lcaia atsan 250 lira edecek, bir 
çok hanımların malik olmak için 
can atacakları gayet mükellef, tık 
bir mantoydu .• 

Merdivenden aıağı indik. 
Bahçeye çıktı.. Bir çok otomobil· 
ler kapının önünde duruyordu ... 

Ayte bunlardan birinin yanı • 
na gitti. ŞofCir kapıyı açtı. Ane 
atladı ve bana da~ 

- Haydi ten de bin, dedi. 
Bindim. Ayte toföre: 
- Çek, dedi, Şehzadebaıına, 

emrini Yerdi. 

• • • 
. - Buıün Samatyaya gidecek· 

sın ... 

- Ore.cla ne Tar? •• 
- H ! .. Orada bir ev ılzetlene-

cek sonra bugün Zenut ennenile
rin paakalyaıı .. Oralarda dilen • 
mek çok karlıdır .• 

- Ne vakit ıideceiim? .• 
- Biraz aonra ... 
Arkadqlara haber vermek ha· 

tırıma ıeldi.. ~amatyaya gündüz 
gideceiime stir• pek sünl reaim· 
ler çıkanlabilirdi. Yalnız arka• 
daılara haber vermenin çaresini 
bulmalıydım .• 

(Devamı var) 

lnsul nevakıt teslim 
edilecek? 

-Bat tarafı ı lnd .. ~ 

Fakat lnsul aınıkatını çok bed· 
binane ikarıılamıt Amerikaya her 
halde teslim edileceğine kani ol· 
duiunu aöylemiıtir. 

Bir rivayete söre imal buradan 
•hnak için Amer,ilcadan bir torpido 

1~indeıilmiyerek on bet günde bir 
llnalınnızla Amerika arumda 

~-~ npan Amerikan Ebport 
.. 1D l~rketi vapurlanndan biriyle 

gondenlecelctir. Bu vapurlardan 
b" b" "iri ırı ır 1 IÜn aonra buraya ıel• 
mi, olacaktır. 

Birer paket çikolata kau•nlar 
1 - Sanyer Türl»e aokak numara 

18 de Eıiye, 2 - Tütün inhiaan Ci· 
'*li fabrikaaında eıport harman ıuhe
ıinde Cemil Mehmet, 3 - Poliı ikin· 
ci ıube müdürü odacnı lhrahim, 4 -
Beyoilu Aiabamam numara 51 de Şi
rinyaa Bedl'OI, 1-Senjorj AwatuıTa 
lİMIİ 11mf & ten Jak Sebah, 8 - Ye· 
rebatanıaray karf111nda' numara 10 da 
Munffak, 7 - Topkapı 34 üncü ilk 
mektep 11nıf 5 ten 296 Betir Şevki, 8 
- Beylet'beyi 27 inci ilk mektepten 
212 Saadet, 9-BalarköY BauJan li· 
Hainden 283 Yutvard Manuk7an. 10 
- htanbul Saraçhanebqı Hayriye li· 
aeıi ımıf 10 dan Medilaa Ali· 

Birer kitap kanN"lar 

1 - S.1oilu Zoırafon liaainden 
38 Koço, 2 - Beyoilu Mialdank 
ıokak numara 2 de Zarohi Makaıyan, 
3 - Nipntaı ıüzel bahçe aokak Nu· 
ri ve Avni apartman nwnara 3 te Gö
niil Oaman, 4 - sirkecide Yalova 
guözü Muiz, 5 - ikinci ilk mektep 
11nıf 2 den Niyazi, 6 - Calatuaray 
yeni çarfl numara 64 Metakıula, 7 -
55 inci ilk mektepten 403 Abtulkadir, 
8 - Vefa Ji1e1i amıf 1 den 1040 Ah· 
met, 9 - ıs inci ilk mektepten 153 
Feridun. 10 - O uncu ilk mektep
tu amıf 3 numara 17 Memnune. 11 -
ı.tanı.al im liaeıinden 310 Ruhaar, 
J2 - Hayaarpap Akif bey ıokak nu
mara 21 Saba Neıet, 13 - Balat SS. 
iac:l ilk mektep 1 • 4 ten 421 K...a. 
14 - ikinci ilk mektep lllllf 3 ten 338 
Burlaan. 16 - Senbönuva laz mekte
bi ıımf & ten Sevim. 16 - Alamet Sa· 
it matbuaı mürettibi Ahmet Faruk, 17 
- 17 inci ilk mektepten S09 Sabma, 
18 - Galata maani erkek mektebin· 
den bru1 Levi, 19 - Şitli Tarakki li· 
Mtİ anuf 2 den :rtı Acar Rifat, 20 -
ffAP1I •dtmiıiade aiinri birinci mü· 
lizim Kemal Bey lem Ulki • 

Birer kartpoatal kazananalar -
l - latanhul Wrinci tatlüat mek· 

tebi 11nıf B 4 tal 140 Yako, 2 - De· 
mirkapı Kun meydan numara 30 File· 
ri, 3 - 21 inci ilk mektep ıımf A 6 ten 
Tahir Fevzi, 4 - Caialoğlu yokut 
Narh bahçe numara 5 Ahmet, S - Ca· 
ialoila yolaafa Narlı hehp IOkak No:' 
S - Saim. 6 - Dawtpaf8 orta mek· 
tep B 3 ten 82 C..at, 7 - Koca Muı· 
tala pap caddesi No: 295 Kırtasiye 
"mabna R....a. 8 - Vefa U...i A 
2 den 316 Suat Tevfik. 9 - Galata Ba· 
dem IOkak No: 8 Mehmet Saim, 10 -
Küçük puar Mehmet pap yokuıu 
muıluk IOkak No: 12 Mehmet AH, 11 
- Beıiktaf clcıktor Naif bey aparbnan 
No: 4 Perihan, 12 - ş.u.nini Sa
ray meydanı caddeli Noı 28 izzet, 13 

(DeYaml Yar) 

HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 
9 Nisan 1934 

Huıusl adamlarım yuıtuiyle 
tramvayların ıaat ve dlkikuile 
renklerini teıbit ettirdim. Yanll'f• 
lıia meydan vermemek ~in her 
hatta üçer gün tahıiı ettim. ve bu-
nun ortuı olan liinleri aldım. 
Defterimden bir sünil aByliyeJim. 
19 Kanunusani: Cuma sünü hava 
ıüzel. Sabah 9,40 tan akpm 
18 40 a kadar Maçka hattmda it-' . . 
}iyen tramvaylar 9öyle ıeçmıttır. 

• Evvela 1 birinci ıeçmif, 
bunu iki ikinci takip etmit 
Te sıraaiyle 6 birinci, 2 İ· 
kinci, 3 birinci, 1 ikinci, 3 birin· 
ci, 1 ikinci, 4 birinci, 2 ikinci mev· 
ki 8 birinci ıeçmiıtr. 

Biriucilerin rakamı 57, 97, 119, 
193, 171, 67, 213, 185 dir. Diier 
hatlarda da bu böyledir. 

Şiıliden Sirkeciye 16 kinunu
aanide sabah aaat 8,10 dan 19 za 
kadar 59 birinci, 22 ikinci itlemiı· 
tir. Şirket Sifli halkını tünelden 
ıeçirmek için Şi,li - Sirkeci hat· 

tında u araba itletmektedir. Bu 
suretle tünele müıteri temin edil
diii sibi Şiıliden Sirkeciye 12 
kurut!• siclecek bir müıteriden 
20 brat alm•a ~i bulunmuı· 
tur. 

Sin 1'ir heaap Jap&JllD· 19 ki· 
nunuaanide Maçka - Beyazıt 
hattında 9,40 tan 18,40 ş, kadar 

59 birinci meTki araba itlemiıtir · 
Birincilerin ikincilerden farkı 
yalm:1 mutamba ye renktir. 

Bu 59 arabanın arabaların nor
mal haddi iıtiabiıi ob.rak 28 zer 
kiti tatıdıtmı h ... p edereek bu 
kadar saatte 1652 yolcu tafımıt· 
lar demektir. ikinci mevikile birin· 
ci arumdaki fark ta Uç kwut ol· 
dujumı ıöre ıirket halktan ıidit 
•elit dahil yalnız Maçka hattından 
renk fukı olarak bir sünde 99 lira 
ayda 2973 llra fpla para dmak· 

tadır. 

Bet hat üserind~ Japblım he-

HABE~ saba ıöre ıirkete renk parası ole.-

Ek ~ rak halk 258.770 lira ödemittir. 
meten D8Sll l\k.am Postası Nafia Vekili Ali Bey efendinin te-

vergı· alınacak? JSTANBUL AN- şebbüılerine intizardayız. Hayırlı 
ldarebaneai: KARA CADDESi neticeler bekliyoruz. 

Ankara, 8 (Huauıi) - Ekmek- Telsnl .uı.&ı mANBUL R•MR b 
ten reıim almmuına dair olan il· Telefon Yuı: 11111 idare: 2U'JO Diler taraftan dünyanm er ta• 
Yiba hütçe encümeninden çıktı. ..., rafında nakliyat otobüslerle, oto-
Alınacak reıim yarım kiloya ka· ABOnE 'ERAITI mobillerle yapılıyor. TramTayf ıir-
d 20 keti mademki münakallh ennt 

ku
ar para, bir kiloya kadar bir ı ı ı u llJbk 
ruıtur. Uyibsda bazı tadillt 'ftrldJ'e: eo HO ao 110 Kl'f. imkansızlık yüzünden tamamen 

yapılınqtır. ıııı.e1t1: ıso ı1a 100 uoo yapamıyor. O halde, k&te bat~· 
ıLAn TARiFESi rmcla mütteri beldiyen ıof&rlenn 

Bu tadilit damıa pullannm Ticaret UAnlanDm eaıın ıuo ltu münakallt itine yardım etme-
maliyece hazırlanma111 pulsu ek• RelllDI UAaJar ıo kuruftur. leri icap eder. Allkadar makam· 
melderden yarmı lira yerıi alm- lann müaaadeaini aldıktan aonra 
masıdır. Sahibi: HASAN RASiM Şiıliden Eminönilne 15 kuruta o· 

Maliyede pul bulunmaz..... o Netriyat müdürü M. Gayur tomobille müıteri tatrmayı temin 
- ••ddılı rer= <V AlllT> 11aıı.am B ti h h · ıün çıkuılacak ekmeklerin teabi- ••İİİİİİİİİİİİİllİll•lllııiıı•••ll edeceğiz. u sure e em te nn 

t. ·ı · um·-1 münakalitmı kolaylqtır· 
ı ı e reımın tutan paranm ziraat ..... 
bankaına ye maliyeye verilmesi HABER gazetesi mıt, hem de toförlere kazanç te-
ve bütün bu itlerin ziraat banka.. min etmİf olacağız. Şoförler Te-

EI uazıaı tahlll kuponu d E · ·· ·· t 10 ımda bir komisyon tarafından ya· , pebaıın an mınonune za en 
lalm • • • • • • • • ku d t 1 ' pılması kabul edilmiıtir. ruta a am aıımıyor ar mı.,, 

7 

Hicazla 
arasında 

Yemen 
harp 

( Baı tarafı 1 ncl aayıfada) 

fa etmemiı, seçenlerde hududu
muau teca'riis ederek bir kıam a· 
raziyi iHal eylemiıtir. 

Sulh ve müsalemeti mubafua 
için buna da tahammül ettik ve 
meseleyi diplomasi yoliyle bal için 
imam Y ahyaya, aakerlerini bura· 
dan çekmesi lüzumunu ihtar et• 
tim. Buna da menfi cev:ıp aldık. 

Artık ıerefimizi ve memleketi 
mizin hukuk ve hududunu mubafa 
za etmek için silaha sarılmaktan 
ve ordumuza ileri hareket emrini 
vermekten baıka çare kalmamıı • 
tı. 

Veliahtnna verdiğim emirde i-
mamın bisden haksız yere i11al et 
tiii toprakların istirdadını ve da• 
ha ileri ıidilmeıini bildirdim. Ay· 
ni zamanda vaziyeti imam Yahya 
ya da telıraOa bildirerek makaa
dmmm blli aulh Ye müı:ılemet ol 
dutuma anlattım. 

Artak ba huuataki bütün mes· 
uliyet Te d6külecek kanlar imam 
Yahyaya aittir.,, 

lbni11uut, on aydanberi Yemen 
le yapılan mü~akereleri ve iki hü• 
kümdar arasında ta 'lli edilen tel• 
graflarm ıuretini muhtevi bir "ye 
ıil kitap11 netredecek ve bütün 
müalümanlara vaziyeti bildirecek 

tir. 
Son ibtilifm doirudan doiru-

ya lnailizlein eseri olduiu ye ~ 
ihtilaftan gene bir takım meaafıl 
temine uirqıldıiı kana•tİ umu • 

midir. 
_________________ .........,...........,,... 

Fransada kargaşalıklar 
Paris 8 (A.A.) - Merkez poı· 

tahaneıi memurlauıuıı nümayiı1e· 
ri münuebetiyle, poeta ve telıraf 
nazırı. evveliıi sün ve dün, hizmet 
te vukubulan teebhtiriin tel&fi eclil 
dijini beyan etmiıtir. Nazırın ifa• 
deıine ıöre, nümayip iıtirak eden 
1800 memurdan ancak 30 lrifinia 
müıenik yaaiyetinde buhmdalda
n Te bunların ötedenberi maruf 
bir komünist zümreıi tetkil ettik• 
leri tebeyyün etmitae de bir hidi· 
ae)'• aetiebi,yet vermemek için bu• 
ıünlük bunlar aleyhine cezai biç 
bir tedbir alrnmamııhr. 

Muhtelif ıubeleri yekdiierin• 
den ayırmak Te ezcümle telıis 
merkezini tecrit etmek Unre ..... 
kezde llzım ıelea terti~at alın· 

a111tır. 

Pariı, 8 (A.A.) - Jaraal ....
teıine Lil ıehrinden hlldlrlltftllne 
söre, Framanın ıimal cihetba4e ı• 
micil.-in yeni bir an• il&n •tm .. 
leri muhtemeldir. 

Bir müddetten beridir, Müceh· 
bizler her hangi bir muameleye 
giri9mekten çekinmekte ve Pariae 
doğru giden bir çok deniz meraki· 
bi yolda tevakkuf etmektedirler. 

Pariı, 8 (A.A.) - Umumi aen• 
dika, direktif olm•kaısın icruma 
teıebbüa edilen ve tahal tard mü• 
cazatına müncer olabilecek olan 
muhtelif harekata ittirak etmeme
lerini kendi azaama taTıiye .,ı .. 
mittir. 

Maamafih, evvelisi ıün oldup 
ıibi, postacılardan mürekkep mü• 
him bir ırup, dün &ile Takti, poa
ta nezareti aTluıunda toplanarak 
muTakkat kanunlar aleyhine nü• 
mayiıte bulunmutlardır. 

Nümayitçiler, nezaretin cümle 
kapııma kadar aokularak, ve eo
kakta birilCen blabalılm akleri 
&nünde, enternasyonal martmı ça• 
ğırmıılar ve tehditler aaftl'arak 
Dumerı hükUınetini tezyif wnit· 
lerdir. 



8 =- HABER - Aktam Poataaı 9 "'••n 1934 ~ 
'fürkiyede yapıldığı halde "Avrupa mamulatıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli podra, krem, lavanta ve 

kolon)·alanna aldanmayınız: 
Hilesiz, saf ve tabii mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve Tuh veren htılis limon çiçeği Hasan kolonyasına, Hasatı 

!avcnta ve losyon/arına, Hasan sabunları, Hasan sürme ve diş macunu ve sularını, Hasan çiçek ve gül sularile, neroli 
ete gül ye.semini, Hasan traş kremi ve sabununu tercihen istimal ediniz. 

Raleigh 

• 

Bisikletleri 
.N 

~ 
~ 

~\ 
~, 

\' 

Beynelmilel bisiklet dleminde büyük inkılip yaratan Meşhur 

Raleigh 
l'"ıbrihsıoın, nfi, lNGILIZ çeli~inden pek zarif. metanetli ve fenn in en son 

terıkkiyannın tatbikile yapılmı ş yegılne bısikletlerdir, 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Satıı deposu: Sirkeci-lstanbul-Liman Han No. 35 3138 

Avrupada Şark güzelli§fnin atrrı olarak tanınmıf olan 

~lmh 1 \\'cftsupcr !H· 
12 den 2000 metre) e 

k:ıdar bütün ist.ıs' onları 
alır. Ltasyonl:ırı ~yırma 

hass:ısı bü~ üktür. 

Fiyatı 330 lira 
Model Bally i:\o. 2 

J 8den 200o metreye 
kadar. alır 

FiJatl 200 lira 
H:ılk modeli 

200 den 2000 metr eye 
kı:,br olı.n istasyon

ları alır. 

F~atı 12r, lira 

Radyoları 
Bütün dünyaataoanmış olan SCHAUB fabrkası 

en müşkiJpesent radyo merakJilarmı memnun 
etmek için 

Bu sene üç yeni model 
çıkarmııtar. Fiyatlarının ucuzluğuna rağmen 

verdikleri netice 

Harikuladedir 
Radyo almadan evvel bir defa da 

SCHAUB 
makinesini tecrübe ediniz. Bumakine ile dünyanın 

her bir tarafını dinliyebiltrıiniz. 
Tediyede kolaylık yapılır. Peşin tediyatta hususi 

iskonto vardır. 
Satış yeri: Rikardo Levi 

Sulanbimam Havuzlu ban No. 9 11 
A~ad,Junun mühim merkezlerinde acentesi vardır, 

--~· --.--::a:ım._ ....................... .--..;:mm .................. __ 

' 

Tıp Fakültesi Dekanlığından; 
iıp Fakültesi Fiziyoloji Ord .- Prof. Dr. Kemal Cenap 

Bcyef~ndı tarafından Fiziyoloji Laburatuvaranda sırf etibbaya 
mahsus olmak üzere a,ğıda yazıla günlerde Ttorilecck olan bir 

teri 11Df!monıtratio11,, lu konferanslara bilümurn etibbanın iştirak 

edebileceği ilin olum1r. (1596) 

r.:::==m::::::-.::•::::::::::::::::::::::::::::::::: .. l: 

ii 
:: .. 

Diş tabibi 

:Bedd ~ 
İi Kadıköy: Altıyol aizındaki 
U muayenehanesinde hır gün 
ii haatalarını kabul eder. 
ii Telefon: 60180 
::::::=::m::::::m::::m .. : •• =:::ı:::=::ı:....=: 

BOY UZATMA Metodumla 45 
yaıına kadar herkes 8- 12 santim 
uzayabilir . . (Pangalh P. K. 16 Ha· 
lil) adresine 75 Kr. posta havaleıi 
vemiz. Metot ıür'atle adreıinize 

j gönderilir. (2169) 

ZA Yl - Nüfus tezkeremi ve 
askeri vesikamı zayi eyledim. Ye 
nisin alcağnndan eskisnin hülanü I•• 
yoktur: 

Unkapnında Atlamatat 93 nu· MATBUAT CEMİ.YE maralı kahvede Divriginin .Yağ· 
basan karyesinden Garip oğlu 

Mahmut (2201) 

İkinci Yenileme Bürosundan: • MERKEZİ • • •• 
ittihaz Edilmek Uz ere: Lutfiye Hammrn koca11 Taıka

sapta Selçuk Sultan mahallesinde 

Cami sokağında 32 No. lı hanede T A I'/ C' ;M 
mukim Hacı Mehmet Ef. aleyhine 1. ~~ ~ 1. .ı 
ikame olunan botanma davasının • 

:~::~~~:;~:·i~=~:~h::!e~~ Ş'LŞ'ANE KARAKOLU 
huliyeti hasebile kendisine ilanen B 
tebligat icrasına karar verilmi, ol- 1 u·· NE 
duğundan tetkikabn icra kılınaca 
ğı t 9 - 5 - 934 tarihine müaa· A 
dif Cumarteıi günü sat 14 te büro- J E 
dahazxrbulunmasılüzumutebliğ Arasındaki cadde ve yakıt" 
makamına kaim olmak üzere ilan SC> k El k i Ç 1 erinde 
olunur. .(15515) "" 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

!Bab!ıliı Ankara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıkları. mi.iteha11111 
Cuma ve pazardan baıka ıünlerde 

öğleden sonra saat 21 den6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (118) nu· 

maralı hususi kabinesinde haıtalannı 
Kı,hk ikametıah telefonu 42519 

kabul eder. 

ARSASI OLANLA' 

Müracaiıtlan rica olunmaktadır. 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000.000 Frank 
idare rrıerkezi : ISI AN BUL 

Tilrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmlr 

Samsun • Mersin • Adana . 
Yuoanistandakl Şubelerl : 

~ SelAnik • Kavıtla • A tlna • Pire 
5 s·ı· ~ ı umum Banka muameleleri. Kedm~~tupları. Cari ~ir heıap 
~ ları küıadı. Esham ve Tahvılat. Kasalar ıcarı. 

Muayenehane telefon numaran 
22398 

~11 ~ıııı~ııı 1111~ 11~1~ ımıııooı~ımıı~ııı~mııııııııımııııı 11001 ili! mm·ııııı 111~11110011111 

-- Doktor - Operatör - -

Abm et Asım 
Doğum ve kadın haatahkları 

mütebasıııı 

Konferans günleri: 
12 Nisan Perşembe: Vegetatif cümlei atıbiyenin fonkıiyo11• 
19 ,. " : Piramidal ve Ekıtra ·Piramidal ıiıtelll-
26 ,, ,. : Vaso - sensibl mıntakaların fisiyo. pıtı' 

hologyada rolleri. 
3 Mayıı 

" 
: Kalbin ionervuiyonu. 


