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• 
ır tramvay Parmak kapıda E~naf banka~ı m~~ürü 
bir dükkanın içine girdi şıddetle tenkıt edılıyor 

Faik Beyin en doğru sözü mesuliyeti 

o.m.1Jon iki tramvalJ arasında kalın- heyeti ida~e ve .~ürakil?l~rde 
t b 

. . J k k bulundugunu soylemesıdır 
ramvaqın ırı raquan Çl ara Esnaf bankası meıelesi henüz mede bankanın kendi meclisi i 

k ld k •b fı l d ıerek adliyece ıerek tetkil olunan re azaıı olduğu ıırada düzgün bi a ırıma dodru o nz i ır a l bhuulıuunsui yboery.e:;~-!~hnkınikeııakfı.hm:ısu·~nddu··a_ surette itlediğini ve kendisi tar 
~ 1 4§' &HlJllUl fından yapıbn teklifle bir müd'" 

' rek sür'atle ilerlemeğe ba,lamıı . rü olan Faik bey müddeiumumi• muavini, muhasebeci ve murakı 
tır. likçe uzun müddet isticvap edil • getirildiğini ancak kendisi m 

Tramvay tenha olduğu için ga· mittir. MalUınabna müracaat edi- lisi idareden istifa eder etm 
vet hızlı gitmekte olduğundan len eaki murakıplardan Emin Zeyi bunların çıkanldıjmı, V olla his 
kamyon bir türlü kendisini geçe • Bey henüz müddeiumumiliğe sit- ae senetlerini satmazdan evvel v 
memit, bu müddet zarfında da memiştir. li Muhittin beyi haberdsr ettiii 
kartıdan gelmekte olan 177 nu • Eski meclisi idare azalarından ve Volfu ayrıca tanımadıiın 
maralı tramvay da iyiden ıyıye Aliiyeli zade Mahmut bey gazete- Volftan alacağı olduğu halde bi 
yaklatmıttır. Şoför kurtulmak lere gönderdiği uzun bir izahna· -Devamı 2 inci sayfada-
için gaza buarak son hızını ver· 1 
~i~i eınada ıür'a~I~ git~ekt~ ~lan Umur yerı· gaz deposunJ 
ıkı tramvay yekdıgerlerıne ıyıden 

iyiye yaklaımıt bulunuyorlardı. d b • 
Kamyon ~abu zam~na kadar a Jr yangın 

tramvayın hızasına gelmıt oldu · 
çıktı 

ğundan önüne geçmek içia bütün 
hıziyle direkıiyonu çevirmitae de 
artık it itten geçmit bulunuyordu. 
Çünkü tam bu esnada tramvaylar 
da yekdiğerine artık iyice yaklaı· 
mıt olduklarından bütün kuvYet · 
leriyle aralarına sıkıtan" komyo • 
nun üzerine bindirmiflerdir. 

Bu mülhit çarpıtma neticesin
de 139 numaralı tramvay arabası 
o hızla yoldan fırlamıt ve ahalinin 
çığlıkları arasında yaya kaldırımı· 
nın üstüne kadar çıkarak kartısJ 

karıda düKkAna girmit olan tramvay. Aşa§ıda na isabet eden bir kırtasiyeci dü1' 
tramvayla çarpı,an kamyon kanına girivermittir. 

b;ı!ı aaat 8,5 ra.ddc1erinde• man Mustafa Efendinin idaresin- -Devamı 8 nci aayfada-

Dün gece ıaat 23,30 da Beykoz j cı maddeler top gibi patlıyar 
da Umur yerinde Neftaendikatı yanmıya bqlamıılardır. 
kumpanyasına ait gaz depoların -1 Yangına ilkönce lıtinye id · 
da büyük bir yangin çıkmış ve ı si yetitmiı, bir müddet ..,..dele 
dört büyük gaz depoıu aabahın 1 ettikten sonra bir .-T ,.apaınıya • 
aaat üçüne kadar ale-vle: için.Je caimı anlad•imdan diier srupla 
tamamen yandıktan .onra söndü- dan imdat iatemittir. Bunun üze
rülmüttür. rineKadrköy veÜıküdar itfaiyeleri 

Y angm evveli içinde ~eneke I de yetİ§mİ§ ve güç beli. yangın 

bulunan 2 numaralı büyük depo • ancak saat 3 te ıöndürebilmi,ler 
nun yazıhane.inden ~lf, Ye dir. 
sür'atle büyüyerek yanmdaki di • Yanımın kazaen mi, )'oba 
ğer depolara da sirayet etmif, ve kaıt neticesinde mi çıktılı daha 
bir an içinde alevler göklere yiik • anlaıılamamııtır. Zabıta bu itlere 
ıelerek etrafı kıp kızıl bir renge alakaları olan üç dört kitiyi tevkif 
boyamııtır. Depolardaki parlayı- etmiıtir. 

llda büyü!; bir tra!!l ,. ayı de ki 1 77 numaralı Şitli - Tünel !!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19 

~lınu,, tat yüklü bir kam - arabaıı Taksimden Tünele doğru ş h d b d b e f 
• ır tramvay arabası çarpıt· gelirken karııdan vatman Şükrü e za e aşın a ır acı·a 
t ll~!icede tramvay arabası Efendinin idaresindeki 139 numa- .. 
' çık.:ırl1k bütün hıziyle rah gene Şitli - ·4Tünel arabasi-
t!_•e cat:c.lcuen yaya knlqı- le karşılaşmııtır. Tramvaylar • 
:"'lllıt ve karıııına isabet e- k~rtıdan kar11ya hızla gelmekte · B lT 

~rta.sirc::i c!ükkinının ö- dırler. se1Jyalı otomobjlile bir tramva 
çarpıştı. Bir ölü, üç lJaralı var 

~lıyarak iç~ri girı:riştir. Bu esnada 139 numaralı tram· 
çuan tramvay 139 nu· vayın arkasından gelmekte ol&J? 

Ş~li- Tünel arabasıdır. tat yüklü ve bandırmalı toför ö
tahkikata göre vak'a merin idaresindeki 3593 numaralı 

c:erey;:m e~mittir. kamyon önündeki tramvayı geç . 
eyin 207 numaralı v;;ı.t • mek istemit ve aol tarafına geçe . 

Bugün aaat 13,5 raddelerinde, 
Beyoğlunda vukua gelen tramvay 

kazasından batka Şehzadebaıın· 
da Sançhane caddesinde Mayiat 

dd . n d b. deposu önünde üç kitinin ağır ya• ara ca es 1 e ır ralanması ve bir k~tinin de ölümi-

lt yüzünde~ boğuştular KADER 
~itaat .ile Nazım v sevdi.~l~ri kıza 
•hattınin sataştıgını gorunce Üze.-

t.... _rine hücum etmişlerdi 
--~ltat civarı aakin'erin ·I de iki kardet Kemal ve Nazım is

fa ve Sab-:ıhattin ismin.. minde ayni mahalle sak"nlerinden 

(Va - Nô) nun nlklettiği bu 
roman, dündenberi gazetemiz • 
de tefrika edilmeye batlandı. 

"'llll•111ıııı...a11 iki arkadat aralarınd:ı dün gece . 1111111--...ılllllffl 
k... ıaat on buçuk raddelerinde Sirke· riyor. 
'İt'İ tezin ti sinde büfe cide, Ankara caddesinde kanlı bir Roman, gayet meraklıdır. Bu-

Bir falcının, el altından en· 
trikalar çevirerek, betbaht bir 
gencin vehimleri üzerinde oyna
maıını ve onu müthiş bir uçuru• 
ma dütürmek istemesini göıte· 

\~ "':'-~~k İstiyenler kavıa olmuttur. nu okurken hurafe ve tezvir ile 
'S::-ıaın, Haziranın ilk haf Nuruoamaniyeye civ:ır triko • aklıselim ve ahlakın biri biriyle 

• )-.,_cağı büyük deniz taj fabrikalarından birinde Laza • boiuıtuğunu göreceksiniz. Ne .. 
~ '-tı:•iı edeceği vapurun ri kızı Yorgiçe isminde bir kız ça· ticede, galebe hangi tarafta ka-

'lti ~: br. lıtiyenler, Mayı- lıtmakta ve bu kızcağız her sabahı lacak?. 
• ~"llii aktamına kadar bu dört kavıacının ç:ılıttıklan Altıncı ıayıfadaki "Kader,, 
~idare Müdürlüğün~\ dükkanın önünden gelip geçmek •

1 
r~manını bugünltü huliıaaiyle 

ebilirler. -Devami 8 nci sayfada- 1-b-er•a•be-rıııloiilkiiuiiiıyuıiiiiiniiiiuliı:.İıl! ••-119.I 
- .. 

le neticelenen feci bir çarpıtma 
olmuıtur. Hidiae mahallinde 
yapbjımız tahkikata nazarsn ka· 
za töyle YUkua selmittir. 

Mayer isminde bir lngilizle 
lstoner ve Miıiı Pavul iıminde iki 
Alman karı koca seyyah Ermeni 
milletinden toför Hayığın idare • 
ıindekn 1845 num :ıralı otomobil 
ile Edirnekapııından gelmekte 
iken May:at depoıu önünde Tram
vay tirketi tarafmdan açtırılmıt 

olan paket tatları çukuruna gel • 
diklerinde Edimekapıy:ı doğru 

relen vatman Tahir oğlu 637 nu· 

iki erkeiin de yaralan old 
aiırdır. Hadiseye Müddei umumi 
mua-vinlerinden Naci beyle tabibi 
adli Enver Bey vazı'yet etmııler· 
dir. Bundan bqka vaka mahline 
Belediye mühendislerinden Mu· 
zaffer Beyde ıelerek kazazede t· 
ramvay ile tatbikat yapmıılardrr. 
Otomobilin benzin deposu ittial 
etmittir. Tramvayın ön· tarafı e· 
zilmittir. Yaralılar haatasaneye 
kaldırılmıılar, ölü kadın Enver 
Beyin muayeneıinden sonra kal· 
dınlmıtlır. 

maralı Mehmedin idaresindeki ,., ........................... . 

14 numJ.ralı tramvay He kar• H A B E r-,. 
şılatmıılar, Şoför yıkık bir yer· .. "& ~ 
den geçemiyeceiini anlayınca di-
ier tarafa direksiyonu klYll'acaiı Gezintisi Haziranda yapılacalc· 
ıırada tramvay son süratle geldiği tır. Nereye gitmek istediğini v;. 
için otomobilin diier caddeye yanınızda kaç ki~; götürmek iste
geçmeıine meydan kalmadan çok, diğinizi 15 Mayısa kadar bildiri-

feci bir ıurette çarpıımıılar vel niz. 

çarpıtınca da toför arabadan kal-1 Kuponlarımızı topl 
dırıma uçarak ağırca yaralanmış l amı, 
M. · P ı · · d k. Al k 0 an oku.:gucu.larımız pa-ı11s avu ıımın e ı man a· 
dını da şah damarları patlama?\ 

1

,.a 'CJermetlen tenezzillıe 
~uretiyle hemen ö_lmüıtür. Diğer iştirak edeceklerdir. 
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A na dolunun bertarafına feyizli 
yağmurlar yağınıya başladı 

Konya-Akşehir hattı üzerinde yağmurun husule getirdiği 
çamurdan otomobil nakliyatı güçleşti 

Çankırı, 14 (A. A.) - Bugün\ 
Çankırı ve mülhakatına çok fay • 
dalı yağmurlar yağmış ve kurak • 
lık tehlikesi zail olmuştur. 

ru Akşehire varabilmişlerdir. ] bol ve faydalı yağmurlar yağm:ık· 
tadır. Mahsulatın bereketli olaca• 
ğı kuvvetle tahmin edilebilmekte· 

dir. 

Yağmur merkez ve mülhakatta 
devam etmektedir. 

Konya, 14 (A. A.) - Bütün vi· 
layette çok faydalı yağmurlar yağ 
maktadır. Ayın on ikinci günü 
Konyadan Akşehire giden otomo· 
biller yağmurdan hasıl olan çamur 
)ardan dohyı ancak akşama doğ• 

Kütahya, 14 (A. A.) - Bugün 
şehir ve civarında faydalı yağmur 
lar yağmıştır. H '.llkevi binasının 

önüne bir yıldırım düşmüşse de 

hasar olmamıştır. 

nı•ı ı111111ıııımrıM11mı11H~HJ11••11ııı1111ıun11111••1muıı11111ıauııı11tııımmtrrnnıı:rı"11111• 

Şarki Türkistana dair 
Malatya, 14 (A. A.) - Malat· 

ya ile civarında iki gündenberi 
Berlinde A İshaki Beyin idaresi 

altında çıkan "Yeni Milli Yol" Mec
muasının muharriri Habibürrahman 
Elbulgart Bey, Pişaverde Şarki Tür
kistan fevkalade murahhas Doktor 
Mustafa Ali Beyle konuşmuştur. 

Mczkfır mecmuanın Mayıs 934 nüs
hasında intişar eden bu mülakattan 
alil.kayı calip kısımları alıyoruz: 

Ormanlara kati
yat ruhsatiyesi 

Tevfik Rüştü Bey 
Bükreştc iken 

Ank:ıra, 13 (A. A.) - Ziraat 
vekaletince bu sene ormanlarda 
kat'iyat için ruhsatiye verilmeme· 
sine karar verildiği hakkında çı • 
kan şayialar alakadar m3kamat • 
ça yersiz telakki edilmektedir. 

Açıkta kalan müderrisler 
Ankara, 14 (Huıuıi) - Darül

fünunun ilgası dolayısıyle açıkta 

k3lan on bir müderrisin eski dere• 

celerinden birer derece nokıanile 
işe yerleştirilmeleri için beşinci ve 
altıncı dereceden muallimliklere 
on bir muallimin ita vesi hakkın • 
daki layiha Büyük Millet Meclisi· 
ne .,,.,.ilmiştir. 

Bütçe encümeninde 

Aııkara, 14 (Hususi) - Bütçe 

encümeni dün maliye vekili Fuat 
beyin ittirakiy'e bütçe üzerinde• 
ki tetkiklerine devam etmiş ve dü 
yunu umumiye kısmını müzakere 
ve hükumetin teklifini kabul et • 
m'!tir. 

Encümen bugün de toplan'.lrak 
vaı·· dat bütçesini müzakereye baş· 
lıyM·aktır. Encümenin perşembe 

akş~mına kadar tetkiklerini biti • 
rerek mali sene bütcesini meclisi 
umumi heyetine vermesi mukar r 
rerdir. 

Tramvay ücretleri 
Ankara, 14 (Hususi) - lstan · 

bul tramv ~Y şirketi le nafıa veka • 

leti arasında müzakere devam e • 
diyor. Tar:fe zammı dolayısiyle 

şirket:n alm!Ş olduğu paraların 
miktarını tesbit emteye yarıyacak 

olan vesik'.llar lstanbuldan celbet· 
tirilecek ve bun1ar üzerinde tetki· 
kat yapılacaktır. Birkaç gün için· 
de müzakerelerin müspet bir neti· 
ce ile biteceği ümit olunuyor. 

Tanzim edilecek yeni tarife ü • 
;;erinde de ayrıca tetkikat yapıl • 
mıya başlanmıştır. Bu tarife h1l • 
kın menfaatine eskisine nispetle 
çok daha uygun olacaktır. 

Zonguldakta park 
Zıonguldak, 14 (A. A.) - Sa • 

hilde yeni hükumet konağının ve 
yeni halkevi önünde büyük bir 
park vücuda getirilmiş ve süslen • 
mittir. Parkın yanında bulunan bi· 
nalar istimlak edilip bugün yıkıl· 
mağa başlanmıştır. Bu suretle a • 
çılacak geniş meydanın ve parkın 
ortasına Gazi hazretlerinin bir 
Türk ıan'atkarına yaptırılacak 

h>!ykeli konacaktır. 

Bükreş, 13 (A. A.) - M. Titü· 
leıko, saat on birde Türkiye h:ı • 
riciye vekili Tevfik Rµştü beyin 
ziyaretini iade etmiştir. Müteaki • 
ben iki nazır, Romanya halk san· 
atları sergisini ziyarete gitmişler 

ve orada başvekilin zevcesi Ma • 
d:ım Tataresko tarafından kabul 1 
edi1mişlerdir. Madam Tataresko, 
kendilerine sergi binasını gezdir • 
miştir. Tevfik Rüştü bey ile refi • 
kalan ve M. Titülesko ile refika • 
lan serginin defteri mahsusunu 
imzalamışlardır. Tevfik Rüştü 
Bey, sergi ve Romen milletinin 
mesaisi hakkındaki takdir ve h :ıy· 
ranlığını beyan etmiştir. Tevfik 
Rüştü bey ile M. Titülesko, ıer · 
giden çıktıktan sonra otele gitmiş

ler ve saat 13,30 a kadar otelde 
görüşmelerine devam etmişler • 
dir. Saat 13,30 da Türkiye elçisi 
H:ımdullah Suphi bey tarafından 
Atenepalasta büyük bir öğle zi · 
yafeti verilmiş ve bu ziyafette 
Tevfik Rüştü bey ve refikaları, 

M. Titülesko ve refikaları ve bir· 
çok mümtaz zevat hazır bulun· 
muşlardır. 

Yemekten sonra Tevfik Rüştü 
Bey, Romen ve ecnebi matbuatı 

mümessillerini kabul etmiştir. 

Samsun ticaret odası 
Samsun, 14 (A. A.) - Bugün 

toplanan ticaret odası meclisi 

mıntaka dahilindeki un fabrikala
rının bundan sonra 74 kiloluk çu· 
vallar hazırlamasın:ı ve bundan az 
ağırlıkta yapanlar hakkında oda· 
lar kanununun beşinci maddesi 
ahkamının tatbik edilmesine k:ı • 
rar vermiştir. 

lspartada temsil 
lsparta, 14 (A. A.) - Halkevi 

temsil şubesi bugün Halkevinde 
toplanarak Kızıl çağlayan piyesi· 
ni temsile karar vermiştir. 

Temsile bütün köylüler davet 

edilecekt;r, 

Ilk koza yetişti 
Bilecik, 14 (A. A.) - Sakarya· 

nın Tazman köyünden Veli oğlu 
Kazım yetiştirdiği ilk kozayı Bi
leciğe getirmiştir. Alakadarlar bu 
erken yetiştirmeyi fevkalade bul· 

dular. 

Otomobil kazası 

- Kaşgarın Tungen denen Müs
lüman Çinliler eline geçtiğini işitti· 
niz. Bu işgal bize pahalıya mal oldu. 
Zira, katliam yaptılar; beş bin kişiyi 
öldürdüler. Fakat, Şarki Türkistan • 
lılar yeniden teşkilatlanıp bütün mem 
leketi Tungenlerden temizledi. Tur • 
fan tarafındaki son Tungenler de 
Mahmut Dikhan isminde bir kuman· 
dan tarafından öldürülmüşler ve Kö · 
çe, Karaşehir. Aksu tarafları kfımilen 
temizlenmiştir. Urumçiye doğru yo · 
la çıkan bir kısım Tungenler de hüku· 
met kuvvetleri vasıtasiyle çevrilerek 
tamamen imha edildiler. 

- Şehzade Cemalettin Efendinin 
Şa-rki Türkistana gideceği doğru mu
dur? 

- Hayır. Kendilerine Dehlide te· 
sadüf ettim. Ogün Kaşgara gitmek is
tedigini bilvasıta bana anlattı. Bunun 
maalesef mümkün olmadığını söyle
dim. Çünkü şehzadenin oraya gitme
si mücahitleri Cümhuriyetçi ve sal
tanatçı diye iki zümreye ayırabilir. 

Mustafa Ali Bey, bundan maada, 
bütün şarki Türkistanın Gazi Haz · 
retlerine ümit bağladığını, onun takip 
ettiği yol üzerinde gitmek istediğini 
söylemiştir. 

- Cümhuriyetçilik, ı;imdiki Türk 
dünyası için, bir idare sistemi mese
lesi değil, mefklıre birliği, yol birliği 
meselesidir. Biz şarki Türkistanı fi
len ve ahten Rus mustemlekesi halin
de bulduk. Tabiatiyle. mücadelemiz 
hem Çine, hem de Rusyaya karşı ol
<lu. Rusya, hattı hareketini tebdil et· 
meli, yolunu sözle değil, filen isbat 
kılmalıdır. Şark! Türkistanın istikla · 
Eni teslim etmedikçe, Rusya aleyhin
deki mesaimize devam edeceğiz. Bi
zhn bu mesaimizin Türk dünyası için 
z'°ruri olduğunu bir tek adam, yani 
Gazi söylerse onu dinleriz. Türk mil· 
ı~ti n'! kazandıysa bu kahramana ita
at ederek kazanmıştır. Türkiyeyi kur· 
tarmağı bilen Gazi elbette bu işi biz· 
den daha iyi bilir der ve ~ekiliriz ... 
Ben şahsen milll hareket için zararlı 
isem, derhal siyasetten çekilir, Tür
kiye ye dönerim. 

Bu beyanatta bulunan Doktor 
Mustafa Ali Bey, Serbest fırka zama
nında, İzmirdc, o fırkanın mebus 
namzedi göstcrilmistir. Ondan sonra, 
memleketimizden .. c;ekilerek, Şarki 
Türkistan işleriyle uğraşmağa başla
mıştır. Mustafa Ali Bey, "Türkiye 
den sizden baı;:ka gelenler var mı?" 
sualine: 

- Türkiycde Gazali Cemal Paşa 
namiylc meşhur olan z<'t, şarki Tür -
kistan 1stiklii.1 mücadelesine iştirak 
için bana müracaat etti. İbnüssuudun 
mümessili olmakla beraber kendisinin 
Türk olduğunu ve Türkistanda Türk 

Paris, 14 (A. A.) - F ontenblö· 
de bir yarış esnasında bir otomo
bil kapaklanarak halkın içersine 
girmiştir. Altı kişi ölmüştür. Ya • 
rııçı. ihtizar hslindedir, 

milleti için çalışmak emelinde olduğu
nu söyledi. HükUmctc ve Rcisicüm -
hur Hoca Niyaz llazretlerinc tav::;iye 
mektupları istediler; vtrdim. Türki . 
yeden baska gelenler de var. 

Bu bc~anat. şar_kl Türki:t~~ ahva
li hakkında bir fikır v<rdı~ı ıçın ikti-

bas ettik. 

;.,, 

-Da' tarafı 1 inci aayfada

çok kimsenin şefaati üzerine bu 
borcu almadığını söylemektedir. 
Diğer taraftan müessislerden Ho· 
cazade Zühtü Sabit bey Faik be. 
yin dün gazetelerde intişar eden 
beyanatına cevap olarak bize a • 
tideki mektubu göndermiştir: 

sedarları iltizam edemez zannın' 
dayım. ~ 

insanın dünyada büyük ı11uv\ 

Haber gazetesi yazı işleri müdür· 
liiğüne: 

Gazetenizin dünkü nüshasında 
Esnaf b'.lnkası sabık müdürü Fa· 
ik beyin &özlerini okuduktan son• 
ra bu mektubu yazmıya lüzum 
h' ssettim. Li\tfen neşrini rica ede· 

rim. 
Faik beyin sözlerine bakılacak 

olursa Esnaf bankası muamelatın· 
da yolsuzluk ve zanr değil, bila • 
kis intizam ve mükemmeliyet var· 
dır ve hesabatında da mühim mik 
tarda karın mevcudiyetine itimat 
etmek lazımdır. H~tta bu intizam 
ve mükemmeliyete ve karın çok • 
lnğuna karşı hayr:ın kalan heyeti 
umumiyenin kendilerine (500) ve 
ki.mbilir heyeti idare ve muraka • 
beye de ne kadar mükafat ver • 
mek suretiyle kadirşinaslık gös • 
termiş oldukları da anlaşılıyor. 
Bankanın müe11islerinden ve 

hissed'.lrlarından olduğum halde 
yalnız sermayenin tezyidi mevzu• 
ubahsolan 929 senesi kongresin • 
de bulundum. Burada hhassül e • 
den maliimatıma müsteniden bu 
heyeti umumiyelerin 20 • 30 ka • 
dar dostlardan ibaret olduğunu 
ve heyeti umumiye müzakent ve 
mukarreratının nasıl tedvir ve 
imza ettirildiğini hatırlatmak su • 
retiyle Faik beyin hatıralarını ih· 
ya etmeyi muvafık bulurum. 

Faik bey battığı mevzuubahso • 
lan dört yüz bin lindan yetmiş 
bin lirasının belediyenin emriyle 
süt ve su şirketlerine verildiğini 
ve mütebakisinin diğer hissedarla· 
ra, yani bizlere aidiyetini beyan • 
dan ve heyeti umumiyenin bu za· 
rarın makul esbaba müstenit oldu 
ğunu görerek "sümmettedarik,, 
bir kararl:ı. ibrasından sonra orta· 
da yeniden mevzuu bahsedilecek 
bir safha kalmadığını söylüyorlar 
ve belediyeye ait para kendi rıza 
ve emriyle şuraya veya buraya ve· 
rildikten sonr:ı banka ile görüle · 
cek bir hesabı kalmadığını ve bit· 
tabi be'ediyenin Esnaf bankası i· 
şiyle meşgul olmaması iktıza et · 

f k 1 .. b'l •.. falı• a ıyet er gostere ı ecegını 1, 

herhangi bir işin de muvaffa.lu1~1 
sizlikle neticelenmesinin hıç ~ 
fevkalade bir hadise olmadığın'. 
kabulü lüzumunu öğreten ve A~, 
rupada ikmali tahıil ederek iiıl', 

ııJll'' sat doktorluğu unvanını k:ıza , 
olan Faik beyin başka muvııf~~, 
kıyetlerini bilemeyiz. Yalnız u .~f' 
mu iktsadiyedeki ihtisasında. t~11 
heye düşmiyerek bankanın hııı' , 

b. riı•' sisinde vadedildiği veçhile 1 

1 
, 

sene sonra b'.lnka milyoner 0 
', 

caktı. Bu ümit ve kanaatle b•: 
kaya müessis ve hissedar oJı:IU ·, 

ı:1· ı 
Müdür beye bütün mevcu 1~1• 

timizle refakat ett;ğimiz halde-'> 
ha ilk heyeti idarenin teşel>lı~ r 
zamanınd :ı başlıyan hodbinl'.1' ~ 
altı sene zarfında bir değil, bıP ~ 

1
. . (ıl 

te zararlarla teva ı etmış ve ti 
dilerine itimat edilen heyeti iı:I' . 
müdür, murakıp beylerin bu eıl'r 
niyeti suiistimal ederek hiue~~ 
!arın malı obn bankayı şah•' 11 
saları mahiyetinde kullanı118 

bu muvaffakıyetsizliklerin ~JllJ 
olmuştur. Nizamnamesinde k~~ıl 
esnafa yardım kaydiyle vazı ~ 
hhdit edilen ve ismi Esnaf gı 1 

1 b. - . Jtı 1 
kası o an ır muessesenın a (. 
ne azrfında heyeti idaresinde ıl 
naftan hiç kimsenin bulunı11a~,ı· 
ve büyük tüccarlarla büyük 

11
,, 

·~' retler arkasında koşm'.lsı faı ~,· 
yin buyurdukları g:bi muvaff• 

yetsizlikle neticelenmiştir. ( 

Bilinerek, bilinmiyerek i5t'fııı 
·p. 

dilen bu paralar Faik beyı .,ı 
teriyle kazanılmış kendi !alı>'~~~ 
veti olsaydı her halde buS ıl 
gibi düşünmez ve müdürü b~ 
duğu müesseseyi ihm'.ll edere., f ,, 
niz motörleri zevk ve sıı a 
meşgul olmazlardı. J 

Faik beyin son sözleri rıı"'ef 
ilam kabilinden olarak me!

1

' / 

tin kendisinde değil idare ~e 1,ır 
d . 'r' rakıplarda bulun uğunu ıtı 

ki, en doğru söz de budur. 1• 

Kendi hususi işlerinde ço~~bıl 
yük muvaffakıyetler göste1~1/ 
bugün hepsi birer servet ve s·· 1, r 
sahibi bulunan muhtelif hel·1~; 1 

dare rüesa ve aza' arının şif~~ ~f 
mirlere müsteniden bilatet1'·

1
Ji 

rar vermeleri ve banka 111" b' 
tiğini imaen adatmak istiyor. si salahiyeti kamile ile serbC ı'9' 

Biz hissedarlar, belediye mec· rakmabn bittabi kendile;,· 
)isine, belediye veznesinden tena• mes'uliyetleriyle neticepezit .

0l 
kus eden yetmiş bin liranın hes::.· caktır. Bunu makamatı aide

51 i 
hını •ormakta haklı bu'uyor ve di dir edecek ve hiç ,üphesİZ ~/' 
ğer taraftan da hükumeti cümhu· selsil mes'uliyetlere mütere1;',;ı' 
;·iyemizin ellerinde birer süslü ka· zalarla beraber tazmin v~ ııı..

1

d1 b' 
ğıt parçasından başka bir şey dilecek paralarımızın is~~rı:l ·

1
,/ 

kalmıyan biz hiuedarların binler· gibi cür' etlerin tekerrüruııe ,i 
ce müşkülat ile çarpış::.rak ve ter· bir dersi ibret teşkil eyliYe 
liyerek kazanıp bankaya tevdi et· efendim. ~ 
tiğ'm!z paralarımızı müsebbipler· C ııCl Çic.ck1ıazarında :ı. 1 

den tahsil ve bizlere iade edece· t 
-· · d cazadc Zühtü Sabı A 
gını e ve ortada mevzuubahse • ~,. 

dilmeye değer pek cok 1 safhalar ı111nıııınıı"1111Jlllllillll~ıııuuııııı1111ııum~Ullilllllllild 
::;~nduğunu da y'.\kinen biliyo • H A B E r 

Hissedar olup olmadıkları ve pıl~c 
Gezintisi Haziranda Y~. ·ııi 

eller:r.de rey itasına salahiyet ve· tır. Nereye gitmek istcdı~1, 1• 
ren senedatın mevcudiyeti yalnız d . . ··t··1 ı·Jlll ı 

yanınız a kaç kı'ı go l ·ıD 
Faik beyin tasdikına metruk ve · ' d · bl diğinizi 15 Mayısa ka aı 
muhavvel tedbirlerle teşekkül e • 11 . 

1 
. niz. , 

den heyeti umumıye erın müdür ı ,,ıt• 
ve heyeti idareye mükHatlar da· Kuponlarımızı topla 1. 
ğıtması ve onları tebrik ve tebrih olan k ularımtl ··I 
eylemesi bankanın muamelatı u • O uguc t rıeJJP 
mumiyesinden daima bihaber hı· ra vermeden e . 
rakılmış olan asıl müessis ve his· iştirak edeceklerdıf• 

Abeste he 
. Tarihi ve mevkii la; 

hır gün, kalabalık bir 
cir;ayet oldu. Bir adam, 
adamı, başından, bıçak 
dı. 

Derhal, polisler geld 
cü<mü meşhut halinde 
Yar:ılı ve şahitlerle birll 
kola sevkedildi. Ben de 
rrıerakiyle araya sokuld 
~luk oluk akıyor. Fakat 
c •~ ,, "neden vurdu? " ' . ,, 
c.ıı? ... .. 1 · ,, en sus, sen soy 
r;ördün birinci sah it? h' • . .,, 

' sen anlat!,, nevinde 
lak devam etti. Sonra 
odaya geçildi. Orada' k 
de terlere bir 8eyler yaz 
lıafi\ akıyor. Neden sonr 
tcvkedildi. Nereye gön 
n' ' 1 •arkedemedim. Uma~ 
7 

· heneye, tedavi icin y 
lı ı· -

:K.imseye vicdan aza 
eli. e, bu gecikme yüzün 
t-~~ebiyet verilip verilme 
aıa ctmiyeyim. Lakin, 
not olarak şunu aöyliye 

Kanlı bir vak'a oldu 
ruh, bütün 'f h" h şı a ı ve ta 
nıe elerden e I d . . vve , te avı 
ganderılıneli e, b h . • ger e eı 

:d cc1e ifadesi al k 
ınma 

~~ - komiserinden katibin 
ıc· :> eden bütün zevat oı 
~ına gelmelidir. Bu usul 
diô:ıe, her halde, vak' 

neticeleri yarı yarıya ha 

Yirminci asır, sür'at ll 
Yor!ar. Sporcular, gazet 

~:yiciler, ~aniyelere, d 
·1Ymet verıyor. Devletin 

:!i b' .. . b d ll. muessesesı un an 
~· 11amaz. 

r ue, adliye cihetin 
:.. Yukarıda hail 

.). . 
~<in i hütün vak'a şahitle 
ta sami'lerini nefretle 
~etirecek bir cinayet 
Hem suçlu, hem güçlü 
deydi. Yaralanan is 
lllağdurdu: Namusu ser 
r·· . ' 
unun seneleri g·aspedilm 

O an, herkes: 

- Cani, cc=~~ını bulm 
di; e diş biliyordu. 

E:ğer vaka gazetelerde 
:un yazıldığı ve ağızdan 
aştığı sıralarda bu adam 
?iir~eydi, onun gibi ciı 
'tlenı k k'' d 1 e mev ıın e o anla 
tet teş.kil edecekti. 

Esasen vazıı kanunun c 
~~kteki muhtelif maksa 
1 ıai, müddei mevkiinde 
~llınıenin cürme ceza veri 
'•kini ve cürüm istidadın 
lıanlara ibret teşkili değil 

fakat, muhakeme safh 
:'neden fazla sürdü. Bu 
k iltfında tevkifhanede, m 

t ar!ılaştım. Emin olunuz 
'n b . , 

le; e bıh, hatıl\ pişman o 

11 
Urtken, kuzu haline gel 

l'ıı a ta~men, arası aylarla 
t1·"' 3ın1n sebebine bir türlü 
!t~nı d'"' d d e ıgım celseler en s 
anı P k - b. d 

1 
• e. agır ır cezaya 

ı. at·t d 
lerd 1 ra en kayedeyim 
'na en en ehemmiyetli iki 
~ n za,fınd ··ı ·· t·· "e a o muş u. 

"ak' h..,. . ayı kısmen unutmu 
' ıajd . 'd t;ı. • c ışı e hafıza gala 
ltıı~' ardı. 
E:&er r.ıahl • · · l'ı,;i .. · <umıyet netıc 
ltıute:ılc · h · .. 

'.lıi • ıp emen ıstın~ 
"' ; olaa d ~'ak· Y '· yukarıda balı 
~tli! 111 Ye "intibah,, gayel 

e::~kı· F k 
'bu 1 

• a at, bu sefe 
Prla~ 11\~Yanda ben- ceza 

·•ın k' 1 1 sene evvelki ka 
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Abeste beste 
Tarihi ve mevkii lazım değil, 

hir gün, kalabalık bir yerde, bir 
cir.ayet oldu. Bir adam, diğer bir 
adamı, ba§mdan, bıçakla yarala
dı . 

Derhal, polisler geldi. Carih, 

şirketinin 
vapuru dün 

yeni aldığı 
geldi 

Çocuk sineması ço• 
cuk tiyatrosu 

cü:-mü meşhut halinde yakalandı, 
Yar:ıh ve şahitlerle birlikte kara -
kola sevkedildi. Ben de, gazeteci 
rncrnkiyle araya sokuldum. Kan, 
oluk oluk akıyor. Fakat, "kim vur· 

Son aylar zarfında bahri ticaret filomuz ayeniden dört 
vapur ve şilep daha iltihak etti 

Bazı sinemalarda, filan yaştan 
filan y:ışa kadar çocukların içeri· 
ye alma.mıyacağı sarahatle söyle
necek; bir küçük ilan halinde gi· 
şenin yanına asılacak kadar, "Ço
cukları koruma hareketi,, bugün· 
lerde ilerdedir .. Bunun iyi bir şey 
olduğund:ı şüphe yok. Çünkü bu
gün revaçta olan filmler, zaman 
oluyor ki büyüklerin bile hayatla
rında kuvvetli tesirler, intibalar 
bırakacak bir mahiyet arzedebi
lir .. Buna karşı, en körpe istidadı, 
her halde, en candan sıyanetle ka
nat altma almak lazımdır. 

eh~ ,, "neden vurdu?., "nasıl vur • Vapurculuk şirketin:n yeni al
t:·n? ,, "sen sus, sen söyle!,, "sen ne dığı Pake kumpanyasının Tadla 
&'Ördün birinci şahit?.,, "ikinci şa- ismirdeki vapuru dün M:ırsilya· 
hi. sen anlat!,. nevinden bir istin - dan li.m:ınımıza gelmiştir. Vapur 
tak devam etti. Sonra, ikinci bir evvelki gece Çanakkaleden geçti -
odaya geçildi. Orada kağıtlara ve ği malum olduğundan vapurculuk 
dc '"terlere bir şeyler yazıldı. Kan ş'rketi hissedarları ve sair davetli .. 
hala akıyor. Neden sonra, yaralı ler aün sabah Bartın vapuru ile 

"C\'kedildi. Nereye gönderildiği- .,_..,_ • ..,"'"'"'"""" ...,..."'""""'"'""'"'""'-"'"'"-'"""_...,.,. 

ni forkedemedim. Umarım ki, ec· Sigorta şirketinin 
7 heneye, tedavi icin yollanmış • 
tır - hilesi 

ı<:imseye vicdan azabı olmasın 
di e, bu gecikme yüzünden ölüme 
~e~ebiyet verilip verilmediğini id
di;ı ctmiyeyim. Lakin, umumi bir 
not olarak ıunu söyliyeyim .. 

Kanlı bir vak'a oldu mu, mec • 
ruh. bütün şifahi ve tahriri mua
ıııc elerden evvel tedavi yerine 
gönclerihneli, eğe

1

r behemehal a· 
:d cc!c ifadesi alınmak isteniyor
s~~ komiserinden katibine kadar

1 

k., p eden bütün zevat onun aya · 
gma gelmelidir. Bu usul tatbik e
dib e, her halde, vak'alarm feci 
neticeleri yarı yarıya hafifler. 

Yi rminci asır, sür'at asrıdır di
Yol'lar. Sporcular, gazeteciler, sa -
n::.} iciler, saniyelere, dakikalara 
kıymet veriyor. Devletin her han -
"i bi,· müessesesi hundan müstağ-

1amaz. 
r de, adliye cihetinden iti ele 

a .!.. Yukarıda bahsettiğim 1 
,can,, bütün vak'a şahitlerini, hat· 
ta sami' lerini nefretle galeyana 
~etirecek bir cinayet işlemişti. 

Ticaret müdürlüğü bir ecnebi 
sigorta şirketi hakkında takibat 
yapılması için dün müddeiumumi· 
liğe müracaat etmiştir. Bu sigorta 
şirketinin is.mi Danup'tur. 

Ticaret müdürlüğünce bu şirket, 
muamelatını defterlere kaydetme· 
den gizli şekilde yapm:ık ve mü • 
kerrer sigortaya ait olan hisseyi 
vermemekle itham edilmektedir. 

Bu hususta ticaret müdürlüğü
nün yaptığı tetkikata göre bu si .. 
gorta şirketi uzun müddettenberi 
yaptığı sigorta muamelelerinden 
mühim bir kısmını defterlerine 
kaydetmemiştir. Banka bu mua -
melelere ait paraları bir ecnebi 
bankasında açtığı hesaba müte -
madiyen yatırmıştır. 

Bu şe~ ' mükerrer sigortaya 
ait olm'lsı lf\Zımgelen hisse veril .. 
memiş ve yapılan muamele de 
mütemadiyen hükumetin kontro -
lundan kaçırılmıştır. ~ 

Cümhurreisi Hz. nin 
tekaütlere iltifatı Hem suçlu, hem güçlü mevkiin· 

deydi. Yaralanan ıse, pek 
Umum mütekaidini askeriye• 

mağdurdu: Namusu, ser\'eti, öm-
.. nin büyük hamisi yüksek kuman· 

runi.in seneleri gaspedilmi§ti. 
dan ve şefimiz Reisicümhur Gazi 

O an, herkes: 
Musbfa Kemal Hazretleri tara· 

- Cani, cc:a sını bulmalı!. 
di:, c eli§ biliyordu. fından cemiyetimize lutf en hed i-

ye buyrulan imzalı fotoğrafları· 
Eğer vaka gazetelerden uıun u· 

nın talik merasimi 18 5 934 cu· Zun yazıldığı ve ağızdan ağıza do· 
l ma günü saat 14 te icra olunaca· 
aştığı sıralarda bu adam cezasını 
· 1 · ğından azamızın bu şerefli mera· 

~ör~eydi, onun gibi cinayet erı 
1 b simde hazır bulunm'.lk üzere tam 11 emek mevkiinde olanlara da i • 

vaktinden yarım saat evel Vezne
tet te~kil edecekti. 

cilerde cemiyet umum merkezine 
Esasen vazıı kanunun ceza ver · l 

~ 1 d ge meleri rica olunur. 
·•ıektcki muhtelif maksat arın an M 
i~İıi, müddei mevkiinde bulunan atbuat, milli müesseseler, İs· 
,. l tanbulda bulunmakta olan muh· 
"llırnenin cürme ceza verilmesiy e 
l terem mehuslarımıza ve muvaz· 
eskini ve cürüm istidadında hulu· 

zaf ve m\.iteknit kum~ndan ve si· 
llanlara ibret teşkili değil midir? 

lah arkadaşlarımıza bu merasimi 
Fakat muhakeme saf halan, iki ı teşrifleri ~-ın ayrı davetiyeler 8

'lleden fazla sürdü. Bu müdcl~! göndermiye vaktin müsaadesizli-
~&.tfınua tevkifhanede, mücı imi~ ğindcn dolayı işbu ilanm davet 
l i\r!ılaştım. Emin olunuz, çok mu· mahiyetinde tel~kki buyrularak 
}\ llehbih, hatt~ pişman ol:nuştu · yi.iks~k huzurbriyle eski aakerle· 

Uttken, kuzu haline gelmışti . Bu· 
rı re memnuniyet ve şeref vermeie~ 
a ragmen arası aylarla uzama· · · · l l il\ ' rını ıst; r ıam ey eriz. 
/\aının sebebine bir türlü akıl e•· ""'."'"'-~-----"""'!'"----~~~ 
dır "lllcdiğim celse1erden sonra, a· nazarı itibara almamağa başla · 
d:ın, ~ek ağır bir ccz.aya . çarp~I- dık; "vah, vah! Pek ağır mahkum 
l · latıtraden kayedeyım kı , ~ahıt· edildi ! Yazık oldu! ,, diye düşün · 
erde 'k ' · b a ~ b l d k n en ehemmiyetli ı · ısı u z • ı m ege aş a ı .. 
~an Zarfında ölmüştü. Diğerleri H ukuki ve ticari işlerin ağır 
1-e "ak'ay1 kısmen unutmu"lar, ya· cereyan etmesinde bPlki biı· hik· 

Ut İ 'd - l 0 b' r\I. şı c i şide hafıza gulatınn ug· met tasavur edilebi ir. , ayrı ır 

ll'ıı!1nrdı. mevz1..odur. Lakin, cezai işler, cür-
tı .. Eğer r.ınhkumiyet neticesi cür • mün işlenmesinden itibaren adeta 

ıtı Jn " b 'b" t' ))\' ·•Uleakip hemen istfo11al edil • ir sür'at koşusu gı ı ne ıceye en 
'\~~ k·lsaydı, yukarıda bahsettiğim kısa y<'llardan ulaşmalıdır ki, 
.. di~ tıı Ye ''intibah,, gayc!cri elde mazlumu kurtarıp zalımı cezalan-
' b ecckti. Fakat, bu sefer, ahali: dırınnktan asıl beklenen netice 

Ilı} \l llleyl\nda ben- cezaya çar· ist' hsnl olunsun. 1 
a:ıın 'k· (VA rtO) 1 ı sene evvelki kabahatini '" 

yeni vapuru karşılamak üzere Mar 
maraya doğru gitmişler ve saat on 
birde yeni vapurla Y e§İl köy açık· 
larında karşılaşmışlardır. 

iki vapur düdükleriyle yekdiğe
rini selamlamışlar ve beraberce 
liman1 doğru gelmeye başlamış .. 
lardır. 

lngiltereden 5000 tonluk ve lE 
y:ışmda yeni bir yük vapuru daha 
alınmıştır. Gene son aylar zarfın• 
da bir Türk armatörü tarafından 

alman ve Mete ismi konulan yeni 
bir şileple beraber son aylar içinde 
deniz ticaret filomuz bir h:ıyli 

zenginleşmiş oluyor. 

Yeni vapur Kabataş önünde de =============== 

s ;nemalarm maneviyet üzerin • 
de tesiri, gene bugünkü mülaha· 
zaların el' clnh bir diğer mevzu· 
udur. Yeni matbuat kanunu çıka
cak diye muhtelif noktai nazar-. 
lar serdedildi. Gazete neşriyatına 
gösterilen haddin, ayni şekilde ge
ne sin.emalar~ da teşmilini istiyen
ler oldu... Sinemanın müspet, el 
üzerinde, kütüphane içinde daimi 
surette tesiri a1tında kalınabile
cek bir şey olup olmadığı ve mat
bu bir muzir tesir~ nazaran ne gi· 
bi bir ehvenliği bulunduğu; s~ne
mayı kurtaracak gibi de ols:l, ge· 
ne cocugw un her filmi görmeıinr-

mirlemiş ve heyet de burada va· 
purdan çıkmıştır. 

Tadla vapuru Türk deniz tica
ret filosunun en lüks ve en büyük 
vapurlarından biri bulunmakt:ı .. 
dır. Vapur satın alındıktan sonra 
Marailyada havuzlan.mış ve için • 
de bazı tadilat yapılank daha iki 
salon ilave edilmiştir. Vapuru 
Marsilyadan şehrimize Aziz kap• 
tan getirmiştir. 

Yeni vapura isim koyma mera· 
simi çarşambJ. veya perşembe gü • 
nü davetlilerin huzuriyle yapıla • 
cak ve vapura Tarı ismi konacak· 
tır. Deniz ve hava yolları müste .. 
şarı Sadullah bey deniz tic:ıreti • 
mizin yeni aldığı şekilden sonra 
satın alınan bu yeni vapura isim 
konma merasiminde bulunmak Ü • 

zere lstanbula gelecektir. 
Tarı vapuru Kııradeniz hattına 

tahsis edildiğinden pazar günü ilk 
seferini yapacaktır. 

Şirketin yeni aldığı Dominika 
vapuruna Aksu ve Mudanya hat • 
tında işlemek üzere alın:ıcak di • 
ğer bir vapura da Güneysu ismi ve 
rilecektir. 

Bundan başka sahillerimiz araw 
sında işlemek üzere bir yerli kum· 
panya tarafından son günlerde 

Ciene bir kaza 
Taksimde Hamal başından geç .. 

mekte olan şoför Mustafanın ida· 
resindeki 2047 numaralı otomobil 
hamal Ahmet isminde birine çar
parak yaralamıştır. Şoför yaka • 
bnmıştır. 

Pantalonu ~ahyordu 

Köprü Kadıköy iskelesinde A .. 
kay Pendik vapurunda ateşçi Ah • 
mcdin makine dairesinde bulunan 
pantalonunu çalan sabıkalı Os • 
man cürmümeşhut halinde yaka -
hnmışhr. 

BıCjakla yaraladı 

Kadıköy Kurbağalı Kızlarağa· 
sı caddesinde Ömer paşa köşkün .. 
de çalışan ameleden Hamit ile 
Nuri arasında bir is meselesinden 
çıkan kavga neticesinde Hamit, 
Nuriyi bıçakla yaralamıştır. Ha • 
mit yakalanmıştır. 

Şevket Süreyya beyin 
gençlerle müsahabesi 

Kadro mecmuası müessislerin· 
den ve Anakr:ı ticaret mektebi 
müdürü Şevket Süreyya bey, ev • 
velce de haber verdiğimiz gibi, 
dün, Halkevinde, kendisinden neş 
riyalı ve konferansları etrafında 
sualler sormak istiyen gençlerle 
birkaç saat görüşmüş, mütemmim 
İzahat vermiş, sonra, akş~m üzeri 
Ankaraya avdet etmiştir. 

Kız kaçırma 
vak' ası 

Geçen cuma Kağıthane çayı -
rında heyecanlı bir kız kaçırma 

vak'ası olmuştur. 

Vak'nın faili OE.man isminde 
birisidir. Osman bund:m bir müd
det evvel Kasımpaşa civarında o· 
turan Hayriye hanım isminde bir 
kızla sevişmiş, fakat kızın ailesi 
evlenmelerine muvafakat etme • 
miştir. 

, ~ 
müsaade edilmemelidir. 

Burası kat'i... 
Fakat sinema; bir eğlence, hoş 

k:ıçırmıya karar vererek fırsat göz bir vakit geçirme yeri, icabında 
lemeye başlamıştır. . b' b' · 'dı'r Çocuk· 

Bunun üzerine Osman da kızı 

ıyi ır ter ıye zemını · 
Nihayet, geçen cuma günü Hay.. ları da alakad:ır edebilecek, onla· 

riye ailesiyle birlikte Kağıthane • ra hatta nafi olacak filmler ele 
ye gidince Osman da bunu fırsat geçirmek mümkünken, o taraf ni· 
bilmiş ve Memişle Süleyman is • çin araştırılmıyor!? .. 
minde iki arkadaşiyle bir otomo • Bugün dünya yüzünde, bir çok 
bile atlıyarak Hayriyeyi hkip et· 

sit, eğlendirici , mazarrattan 
meye başlamışlardır. Bu esnada · 

külliyyed uzak, belki fikre cıya· 
bir fırsat dü§ürüp üç. kişi kızcağı- det bile getiren film anasırı var 
zın üzerine atılarak kendisini oto- ki, bHhassa bununla §Öhret a]mı§• 
mobile atmışlar ve kaçmıya b:lş • lardır. Çocuk filmleri mevcuttur. 

lamışlardır. Çocuk eğlendirme vadisinde me· 
Bunu gören ailesi derhal jan • baret kazanmış, 0 hayırlı işle ge

darmaya haber vermiş ve otomo .. çinen, h:ıyat bina eden insanlara 
bili takibe ba~hyan süvari jand1r· h ~ 

ras1anır. Bizde bu sa a neye rag• 
mal ar yolların bozukluğundan do· b l .. . , ? 

layı kaçamıyan otomobili Kemer• e gormıyor · · · 
Tasavvur ediniz ki şuraya veya 

burgazında yakalamışhrdır. buraya girmekten pek haklı suret· 
Hayriye ailesine teslim edilmiş 

te menedilen büyük bir çocuk ta· 
ve Osman, Memiş, Süleyman da 

- bakası, te~kilatlı surette eğlendi-
tevkif edilerek adliyeye teslim e · 

rHmek üzere gene geniş ve bere· 
dilmişlerdir. · 1 ketli hır ça ışma fırs:ıh hazırla-

Maarif işleri maktadır! .. Bizim sinema stüdyo-
lstanbul ilk mekteplerinin İm• }arı, çocuklar için de film çevir· 

tihanları hazirandan itibaren bi- melidir. Çocuklar iç.in profesyonel 
tirilmiş bulunacaktır . . Bu sene, temsiller vermek gerekir. Kahille
vilayct dahilindeki iJk mektep!e- rin zevklerine devamla hizmet e

re 26.883 Ü kız ve 31.130 u erkek den sinemacılarımız, küçükleri de 
olm:ık üzere tam 58.013 çocuk de~ faydalandırarak, elbette para da-
vam etmiştir. hi kazanabilirler. 

Vilayet dahilindeki halk ted· Menetmek fevkalade güzel, fa-
risatı için geçen devrede 194 kat doğrusunu temin; iki iyiliğin 
dershane vücude getirilmişti. Ba· bir araya gelmesidir. 
zı dershanelerde müşterek mual- Hikmet Münir 
limler kullanılmak şartiyle, bu unımtıll--DIUUl!llUlunlıG1111111':' •11 1 UUUIDIWRUlllllftl":U""lllllllWllllll 

teşkilat ı 19 muallim tarafından Kerestecıler halı 
idare olunmuştur. Geçen devre Kerestecilerde in~a edilmekte 
de bu dersh:ınelerde A kısımları olan büyrlk hal binasının ancak 
için 2783 miidavim kaydolunmuş leşrinievel bidayetinde bitirilebile 
ve bunlardan 806 kişi şehadetna· ceği :ın1aşılmıştır. Hal yalnız ıeb
me almıthr. B. kısımlarında mü· zc ve meyve işini idare etmiyecek, 
davim miktarı 1331, mezun mik- ayni zamanda yumurta, peynir, 
tarı da 676 dır. Bun 'arın bari· yağ gibi bozulmıya müsteit olan 
cinde A. kısmı için 529, B. kısmı maddeler için de bazı tedbirler a
için de 128 kişi imtih:ın için mü· lacaklır. Ezcümle yumurtaların üı 
racaal etmişler ve şehadetname tüne tarih konac'lk ve kaç gündük 
almışlardır. e>lduklarına göre fiatları da deği. 

Bu sene kıdem zammı alacak şecektir. 
muallimler İstanbul maarif mü .. -..:;=============-
dürlüğü tar:ı fından 1702 numara- Ahmet Muhlis Bey 
lı kanun ahkamı dahilinde tefrik 
edilmişler ve listeleri vel·alete 
takdim olunmuştur. Bu listeye 
400 muallim dahil bulunmakta· 

dır. .(A. ~*)J 

Müddeiumumi muavinlerin -
den Ahmet Muhfü, bey adliye bi~ 
rinci tevkif bürosu şefliğine tayin 
edilmiş ve kendisi yeni vazifesine 
başlamıttır. 
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mel buluyordu. 

En iyi, en güzel fıkraları bize gö~
dcreceklerin yazıları; burada neşredı· 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

Son zamanlarda, Hilmi Kütüphane· 
si tarafından, Hüseyin Rahmi Beyin 
"Namusla açlık meselesi,. , "Katil pu
se ... 'İki hödüg'ün seyi\hati .. ismile üç 
kitabı nesredilmiştir. Bunların içinde 
pek beğendiğimiz bi:- hikayeyi muhte· 
rem üstadın hala ne kuvvetli bir mu
harrir olduğunu göstermek için derce
diyoruz: 

Oldukça göze çarpan bir serna
me altında ekseriya kıvrak bir 
cümle ile başlar. Lakin öbür satır
lar yağsız, tuzsuz, zor yutulur, ya
van 3 ayri mugaddi bir çorbadır . 
ihtiyarın kalemi ilk hamlede sar -
fettiği kuvvetle yorgun düşer. Sa
tırlarda onun bitap nefeslerini, 
dik bir yokuşu tırmanmıya uğra • 
şan bir halsizin sarsıntılarını, hay
gınhklarını hiu~dersiniz. 

Zorla yakalayıp ta gene kaçır -
dığı sadakatsiz bir mant!k, sönük 
bir şetaret içinde size bir şeyler 
anlatmıya uğraşır. Bir ömürlük 
ülfet;•ı:n yardımiyl~ tP.rkipler ha
tasız, kelimeler yerinde, ıstılahlar 
zararsızdır. .1 

Fakat cümleler mealden üzer -
leri boyalı kur,undan askerler gi
bi cansız birer kalıptır. Azıcık do
kunsanız devrilirler. Ha!iv, teker -
riir, nasihat doludur. Ekseriya tut
turduğu bir fikri za'fı hafıza sebe
biyle neticeye kadar götüremez . 
Ne demek için başladığını unutur. 
Daldığı uzun mukaddemenin yarı· 

sında şaşırır. 

Mevzula münasebet alsın alma· 
sın zihnine doğan ilki sokağa sa · 
pıverir. Sözler kopup kopup ta hi· 
ribirine zorla düğümlenen veya dü 
cümlenemiyen alil bir teselsülle- ı 
yürür. Set demek isterken sepet 
der. 

Ayni makalede tarih, coğraf -
ya, fen, san'at, iktısat, intikat ve / 
ı ·.iriü li.tifeler biribiriyle omuzl 
öpÜ§Ür. 1-;angi bah~in ülke
sin:lesiniz .. Anlayamazsınız. U -
nu~ulmaktan pek çok korktuğu 

ic'n her söz arasına mevcudiyetini 
s;kı~tırmak vesilesini bulur. 

iki üç ıazeteye, mecmuaya ya· 
zaı-. Umran Ali imza11na matbua· 
tın bu emektarını tesbit eden bir 
tiamga gibi çok sahifelerde tesa · 
düf edilir. 

Kırk beş senedir bili.inkıta ka· 
ğıtlara boşalan bu kadit kafanın, 
bu kağşamış fikir fabrikasının 
markası önünde gözler tereddüde 
düşer. Herkeste bu yazılara kar 
sı ifli.srndan korkulan bir müesae • 
~e emniyetsizliği vardır. On iki 
puntuluk üç sütunun mütaleasın -
dan sonra sı:=relyet kalmak .. 

Salhurde yazıcı meraklı serna
melerle karii avlamayı son hüner 
sayıyor. Fa~atbu, yağı azalmıt 
lambadan ııık ümidiyle oltaya tu
tulanlar üçüncü, dördüncü defa -
farda hafif birer tebessümle sü
tunları atlıyorlar, tekallüsle sert -
lesi o daralan damarlar artık ruh ~ . , 
ve fikri ısıtacak f eyz ve hareket 
saçmıyor, ebedi bir hazan içinde 
üşüyen dimağın mahsulü de yava9 
yava! donuyor, ölüyor, iki satır ile 
sütun okumak müsavi hükmüne 
giriyordu. 

Romatizmalardan, baş dönme
lerinden günden güne artan bir u
nutkanlık ve dermansızlıktan müş 
teki idi. O, bu halleri kabili tedavi 
muvakakt şeyler sanıyor (Arter -
yos Kleros) e karşı ufak tefek re· 
çeteler kullanıyor, bu fikri göçüşü 
niin vahametini pek müdrik değil
di. Bilakis timdiki yazılarını ev
velkilerden canlı, parlak, mükem-

• 

Bazı muzip gençler ona sokak· 
ta, matbaalarda, birahanelerde te· 
sadüf etikçe yeni bir makalesini 271 - Moizin oyunu 
tebrikle: Salamonla Mişon iki fakir deli-

- Umran Ali Beyefendi bu ne- kanlı idiler. Ve ht:r ikisi yüz bin 
mucize canım, gittikçe gcnçleşi · lira drahoması olan Raşcle aşık 
yorsunuz. O geçenki (Turan gü - olmuşlardı. Bu aşk aralarında 
neşi) makaleniz olur şey değildi. müthiş bir rekabetin doğmasına 
yazacak bir genç varsa meydana sebep olmuştu. Fakat Salamon!a 
çıksın. O gün gaze~enin dört bin Mişon centilmen ve makul insan -
fazla satıldığını söylüyorlar.. A · lardı. Aşk yüzünden o!:.:c· bile 
rattırdık fakat yirmi kuruşa bir karşı karşıya geçip kavga etmeği 
nüsha bulduramadık. çok bayağı ve kibarlıklarına mu -

Zavallı adam İnanır. Bir kaç halif buluyorlardı. 
gün gönlünde bu tebriklerin neş' c Bunun için düşündüler, taşındı
ve gururiyle yaşar. Lakin vukuatta Iar, nihayet kur'a çekmeğe karar 
bu teminlerle istihza eden bir verdiler. Bunun için kendilerin -
makusiyet peyda olmıya başladı. den daha ya~h ve tecrübeli olan 

Her yeni gazete ve mecmua İn· Moize gittiler. Ve meseleyi ıyıce 
tişarında o, bir davet bekliyordu . anlattılar. Moiz uzun uzun düşün
F akat şimdi onun varlığına hiç e· dü. Nihayet cebinden iki zarf çı
hemmiyet veren yoktu. Seneler · kardı. Sonra delikanlılara döne -
denberi emektarı olduğu gazete · rek: 
ye gönderdiği makaleler bile neş - Bu iki zarfı görüyorsunuz 
redilmiyerek birikiyor, sebebini ya? Şimdi gidin bir saat sonra 
sormak icin i\ra sıra matbaaya uğ· tekrar uğrayın. Ben iki tane kağıt 
radıkça ona: alıp içerisine koyup kapatacağım. 

- Etraf tan havadis, telgraf, mu Bir saat sonra zarfları size verece-
habirlerin mektupları yağıyor ğim. Kağıtlardan birinde: "Ra-
makaleye yer yok . . şeli sana veriyorum,, öbüründe 

Cevabı veriliyordu. Halbuki "Sana vermiyorum.,, yazılı ola -
iki üç senedir parlıyan bir kaç cak.. Buna göre hareket edersiniz. 
imzanrn hikayeleri, makaleleri ga- Hakikaten bir saat sonra tekrar 
zetede pekala yer buluyordu. Moizin yanma geldikleri vakit 

idare memuru, tahrir müdürü , zarfları hazır buldular. Ve alarak 
muharrirler, mütercimler hep de - biribirinden ayrıldılar. Salamon 
ğişmişlerdi. Umran Ali odadan İ· parka gitti. Büyük bir heyecanla 
çeri girdiği vakit onun kim oldu - zarfı actı. Hayret! Zarfın içinde 
ğunu merak ederek yüzüne bakan yep yeni bir elli lirahk duruyordu. 
bile yoktu. Muayene etti. Sahte değil: 

ihtiyar muharrir, şaşkınca, ince - Moiz yanlışlıkla koymuş. Kı-
bir tebeaaümle mahcubiyetini ört- sa günün karı az olur. Bir hafta 
mi ye uğraşarak bir tarafa büzü - gözüne görünmemeli diye vapura 
lüp oturur. Melul bakışlarla din- atlayıp Kuzguncuktaki halasının 
ler, dinler bir iki parlak sözle ze - evine gitti. 
kasını ispat icin fırsat bekler. Ni- Haber verelim ki Mişonun ba • 
ha yet Haf f çıkırık gıcırtısı gibicı- şından da ayni şey geçti. O da: 
lız bir sesle atılır. Lakırdı ağzın - - Nasıl olsa Raşel Salamonc 
da yarım kahr. iKm~e ehemmiyet gitti. Hiç olmazsa bu da benir 
vermez. Susar. kazancım olur diye Hasköyde am· 

Bir gün odaya onun gibi e· 
ınektarlardan yaşlı bir mürettip 
girdi. ihtiyar muharririn hazin du
rutundan müteessir olarak tahrir 
heyeti müdürüne: 

- Efendim Umran 
takdim ederim. 

Ali Beyi 

Genç müdür elindeki kağıtlar 
bir 19.hza gözlerini ayırır. ihtiyarı 
süzerek: 

- Teşekkür ederim, efendi ha 
ba .. Sizden biraz şikayetimiz var . 
Maif aie!eriniz pek uzun. Hem de 
gücenmeyiniz. Bir kova suya yük· 
sük dolusu süt akıtıyorsunuz. Sa· 
hibi imtiyaz emektarlığınıza hür

meten yazılarınızın ara sıra gaze· 
leye geçirilmesini emrediyor. La -
kin çok kısaltmalısınız. Marifet 
küçük bir cümleye derin manalaı 
sıkıştırmaktadır. E~ki Ahmet Mi· 
tat Efendi, kırk ambar zamanlar
geçti. ~imdi vakitte, nlkitte, ya
zıda, mütalead1 her şeyde tasar-\ 
ruf aranıyor. İfadenizden eski mu 
fassal eda1arı kaldırınız. lbarele -
rinizde kaha bir vuzuh var.. Bir 
az (senbolik) olsanız. Tetabu iz:ı
f at ve ağır terkipler ipflasından 
Namık Kemal deni klişelerinden 

kurtulamıyorsunuz. l 
Müdür gene elindeki kağıdı tas 

hihe daldı. Ortadan söze genç bir 
muharrir atılarak: 

- Orhan Fethinin bu h1fta Ce
lidette intitar eden (Vicdanımın 
isyanı) makalesini, okudunuz 
mu? Bu çocuk tayyare uçuşiyle 

casının evine misafir gitti. 
Aradan günler gc~ti. Bir gün 

hem Salamon, hem de Mişon M
izden birer mektup aldılar. 

- Eyvah dediler .. Yanlışlığın 
farkına vardı. Parayı istiyordur, 
amma vermiyeceğim. . 

Fakat mektup umdukları gibi 
çıkmadı. Hayret ve hiddet içinde 
okudukları mektup kendisinin Ra
şelle evlenmelerine ait bir düğün 
davetiyesi idi. 

Beyazıt: Neriman 
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yükseliyor. Satırlarında, kelime • 
terinde size nabzının hareketleri • 
ni, kanının deveranını, sinirleri .. 
nin ga~eyanını hissettiriyor. 

Umran Alinin cebinde gene u
zun bir m:ıkale vardı. Çıkarıp ver
rneğe sıkıldı. Yukarki geni§lik 
paçalara doğru daralan bu çakşır 
pantalonluların salapurya iskar .. 
pinli bu düz tabanl:ırın, bıyıksız 
dudaklardan fışkıran bu mağrur 
sözlülerin, ihtiyarlara müstehase 
diyen bu anut, haşin saygısız İn· 
safsız yeni neslin içinde kendini 
şapşal elbisesi, pos bıyıkları, bu -
ruşuk sur~tile zavallı bir garibül~ 
diyar buldu. Ne kendi sözünü on
lara beğend:rmek ne de onların -
k'nden bir lezzet alabilmek kabil 
olamıyacağmı an'adı. Dudakların 
istihzalarına karşı ınuzm1hil, na .. 
zarların bikaydisi altında mahcup 
sönük, ezgin sessizce odadan çık
tı. 

,(Devamı var) 

Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 
MUelllfl: ömer Rıza 

-8 
8. (Vlll) Eight, Eighth lesson. 

8. (VIIİ) cyt, eyts leson 

Sekiz, sekiz sekizinci ders .. 
What are turc tvo :ınJ turce four. 
Vat ar turayis tu end turays fur. 
ne derler iki kere iki ve iki kere dört 

1 ki kere iki ve iki kere dört ne e· 
der? 

Wherc arc we? Weare in a room. 
Ver ar vi vi ar in e rum .. 

nerde yiz biz yiz içinde bir oda 
Bir odanın içindeyiz. 
Biz nerdeyiz? 

This room has four wallı and 
corners. 

four 

siz rum haz for vols end for kornerz. 
Bu oda maliktir dört Jivarlan ve dört 
köşeleri .. 

There are pictures on the walls 
zer ar pikçerz on zi volz. 

vardır resimler üzerinde divarlar 
Divarlar Üzerinde resimler vardır. 

Teli me howmany picturea there 
are. 

tel mi hav meni pik;ert: zer ar. 
söyle b::ına kc.ç res' ..,·~r vardır. 

Söyle bana: kaç resi=. var. 

in one woll there is a door, 
in von vol zer iz e dor. 
de bir divar vardır. bir kapı. 

Bir divarda bir krpı var. 
Howmany corners has a door? 
Hav meni kornerz haz e dor. 
kaç köşeler maliktir bir kapu 

Bir kapının kaç köl!ui vardır. 
We go into the room by the door. 
vi go intu zi rum boy -: dor. 
Biz gider içine oda dan kapı. 

c Odanın içine kapıdan gideriz. ~ 

We open the door 
Vi open zi dor. 

iz açar kapı 
Biz kapıyı açarız. 
The door is open. 

zi dor iz open .. 
kapı dır :.çık. 

Kapı açıktır. 

Some room have 
door. 

more than one 

Sam rumz hav mor ı:an van dor. 
bazı odalar malik ıfoha fazla dan bir 
kapı. 

E'\zı cdaların bir ·en fazl '. kapısı 
var. 
This room has more tham one windous 
siz rum haz mor zan van vindoz 
bu oda maliktir fazla den bir pencere 

Bu odanın birden fazla penceresı 

vardır. 

1 t has several windowa. 
it haz several vindoı. 

0 maliktir müteaddit Pencereler. 

Onun müteaddit pencereleri var· 
dır. 

Arc the windows open? 
ar zi vindoz open? 
midir pencereler açık 

Pencereler açık rnıdır. 
The windows are not ali open, two 
are ıhut. 

zi vindoz ar not ol open, tu ar şat. 

pencereler değildirler hf'p açık iki dir 
]er kapalı 

Pencerelerin hepıi açık değildir. iki
si kapalıdır. 

Why do we open thc windows? Beca
use the air comes in tlıern. 
vay du vi open zivindo7? bikoz zi eyr 
kamzin zem. 

niçin açarız pençerelcr çünkü hava ge 
lir dan on!ar .. 

Pencerelri niçin açarız. 
Cünkü hava onlardan gelir. 

Air~ comes in through the open win • 

dows. 

cyr kamz in sru zi Op<"n vindoz. 
hava gelir içeri arasından açık 
cereler. 

pen-

Hava açık pencereler arasından içeri 
Işık da gelir. 

What also comeı in thı ough the open 
windows. 

vat olso kamz in sru zi open vindoz. 
ne daha gelir İçeri arasından açık pcn
çereler .. 

Açık pençereler arasından içeri 
daha ne gelir? 
Light also comes in. 

layit olso kamz in. 
ıfık dahi ge1ir içeri. 

lıık ta gelir. 
What gives us light by day. 
vat giz as layit boy dcy. 
ne verir bize ışık gündiizün. 

Gündüzün bize ışık veren nedir? 
lhe ıun does that, it shines by day. 
zi san daz zat, it şayin?. lıoy dey. 
güneş yapar o, o parlaı gündüzün. 

Bunu güneş yapar. o gündüzün par• 
lar; 

Is the sun shinin now? 

iz zi san şaynin nav? 
mıdır güneş parlıyor ~imdi. 

Güneş timdi parlıyor mu? 
Do we see it by night? No, we do nod 
du vi si it bay nayit~ No, vi du not. 
görür müyüz onu gecdeyin hayır yiz 
değil. 

Geceleyin onu görür müyüz?. Ha· 
yır, görmeyiz. 

Have we not ligh by night? 
ilav vi not layit bay nayit? 

ma'ık değil miyiz ışık geceleyin 

Geceleyin ışığımız yok mudur? 
Yes, we have; the moon oftcn chines, 
then. 

yes, vi hav; zi mun ofrn şayinz, zen. 
evet, biz malik; kamer ekseriya par• 
lar, o zaman .. 

Evet, vardır. Kamcı· ekseriya o za
man parlar. 

Doeı it give more ligh than the sun? 
daz it giv mor lagit zan zi san 

verir mi? o daha fazla ışık ten günef 

O güneşten daha fazla ışık verir 
mi? 

No, it does not give more, bavt le11. 
no, it daz not giv mor, bat les. 
h~yır o vermez daha fazla, belki da· 
ha az. 

Hayır, o daha fazla vermez, belki 
daha az verir. 

it often gives vcry little light. 
it ofcn givz veri litil layit. 
o ekseriya verir pek az ışık. 

O ekseriya pek az ışık verir. ' 
much (maç) çok; more (mor) daha çol' 
little (litil) az; less (les) daha az. 

Gelmek = to come 

Parlamak -= to shine 

Aç ( fül) - open 
Açık = Open .• 

(1) Okuyunuz: room, good, food, 
to, moon, afternoon; ali, small, wall, 
walk; sun, seme, come, ıon, mother; 
my, why, Sunday; light, night, dau• 
ghter, eight; five, shine, twice; air, 
there, where •. 

(2) Cevap veriniz: ( 1) How ma • 
ny corners haı a window? (2) Whe.o 
re do we see pictureı? (3) Telime ho" 
many windows there are in tbiı roo~· 
4 Is the door open? S What comes ıP 
trough the windows? (6) When doe• 
the ıun shine? (7) Through what do 
we go into a room? (8) Does the ıuP 
give lesı light than the moon? (9) tl: 
ve we no air whent the door is shul· 

• • 0 ur (10) Are there no pıctures ın Y al 
house? ( 11) Where do we sce sever 
windows? (12) Tell mt: where ther• 
are some trees, ( 13) Y.'hydoes jyıaflC 
love her mother? (14) Doeı the ıuP 
give us much light? 

3 - Şu örneğe dikkat ediniz: 

Thc room is part of the house. 
zi rum iz part of zi hars. 
oda drr parça evin 
Oda evin bir parçasıdır. 

~rrı· 
Şu kelimelerden buna benzer cu 

leler yapınız: r 
(1) Wall; (24) Morning (3) doO' 

(4) day. 
( 4) _ Şu cümelele-ri tarnarnl•>"" 

nız: 

ho"'., ( 1) The gard en is - the ~ 

(2) The air comeı - the wind0~ ~ 
the room. ( 3) The moon shine• ~lo 
night. ( 4) Pictures ar~ - the p•• 
(S) That dog is - a tree (6) Our .,,.,, 
rents are good - us. (7) We goıufl 
tbe room - the door. (8) The 
gives us light - das. 
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k~t~ı •• ., .. . 

Ceyve idman yurdu 
Adapazar takımını yendi 

Cuma günü bütün Geyve genç-ı 
leri heyecan içinde idi. Çünkü A .. 
dapaz:ırında 3 - 1 mağlup olduk
ları Hila) takımı ile kendi sahala
rın-:la bir intikam maçı yapacak -
)ardı. Nihayet Hila1liler saat 7 de 
Geyveye geldiler. Gençler tar:ıfın
dan karşılandılar. Saat 3 e kadar 

fırakda istirahat edildikten son .. 
ra sahaya çıktılar, her günkü gi
bi bugün de rüzgar bütün dehşeti-

le esiyordu. P~rayı Ada'ılar ka .. 
zandı. idman yurdu hemen sağ ta
raftan güzel bir akınla Hilal ta • 

kımmın kales=ne kadar uyandı .. 
lar. Bu akın avutJa neticelendi. 
Bugün İdm ~n yurdunun çocukla
rı muhakkak galip gelmek azmile 
çalışıyorlardı. Akır.lar biribirini 
takip ed:yordu. Hilalliler bu a -

~t • 
az takma saç ve bir bebek r.öziile sihirbaz kocakarıvı, elin üzerine biraz boya 

kın'arı ancak ya topu kornere at
mak veyahut tacJ. atmak suretile 
kurtulmıya ça' ışıyorlardı. Nihayet 
İdman yurdu bu akınların netice

si olarak santrforlarının ayağı ile 
bir gol kaz-:ndılar. Bu gol bütün 
Geyveliler: sev~ndirdi. Geyve'iler 
çocuklarını çılgıncasına alkışlıyor 
lardı. Hilalli'er bu goden sonra, 

. sürerek denize giren adamı yapabilirsiniz 
"'::::············· .. ·· .. ······--···· . ·······-···· .................. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::.:::sr.:ım::::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

onuşalım 
br 

'~~ 11'11a kulağımıza akseden bir 
tı ıı.l. ''F'l~ k'' d kt b' ~1 • ı an oy e me ep ı .. 

l'af; ~~!'. Köylü bunu te.mine mu - 1 
l'~llı ~ . olmuş bu binayı vücud:ı gc .. 

Bilmece 
1 2 3 4 5 -, 1 1 

Domates şurubu 
Mısırın İngiltere sefaretinden ala- çok gayret sarfetmeye b ::.şladılar. 
kadar makamata gelen malumata Tek tük akınlar yapıyorlar, fak:ıt 
göre İngilizler süzülmüş domates 
suyunu sabahları biraz tuz koy:ı- , 

o da İdman yurdunun bekleri ta
rafından durduruluyordu. Bu a • 
kın'arm birinde hakemin düdüğü 
işitildi ve hicbir münasebeti yok -
ken İdman yurdu aleyhine bir ser 
best vuruş verdi. Bu o k::ıdar aca
ip bir şeydi ki herkes hayretten 
dona kalmıştı ve Hilalliler bu ser
best vuruştan bir gol kazandılar. 

Birinci haftaym 1 - 1 e bitti. 

İkinci haftayma ldman yurdu 
daha canlı başladı ve Hilal t:ıkımı 
na tamamiyle hakim oldu. Artık 

akınlar biribiri üstüne, kifir top 
bir türlü Hilal kalesine giremiyor. 
Bugün İdman yurdu forvetleri gol 

hususunda ne kadar sanuızdı1ar. 
lşte s~ğ içle kaleci kartı karşıya; 
top gene dışarıya gitti. Nihayet 
maçın bitmesine 3 dakika kala 
İdman yurdu gençleri bu gol şans
sızlıklarını sağ içleri Cemal vası • 
tasiyle kırdılar ve maçı 2 • 1 ka -
z'lndılar. 

Hilal takımı hiç ummadıkları 
bu güzel oyun karşısında şaşırmış 
lardı. İdman yurdunun gençleri 
hepsi iyi oynadılar ve kendilerini 
çalıştıran kaymakam Hüsnü be -
y;n yüzünü ağarttılar. Kendilerini 
tebrik ederiz. 

ı e!t : • 
~t Çın nafakasından kesmiş, 2 
'il bu kadar f edakirlığa rağ -

fnektebi simdi muattal duru- 3 
Ve • 

.__ rak çorba gibi, akşam Üzerleri bir 
parça şeker katarak limonata gi .. 
bi içmektedirler. 
Kabuğu ve çekirdeği çıkarılmış 

o!an clom-ıtes ussaresi kahvaltıda 

·"Karagöz,, eğleniyor! 
k'· Çocukları tahsil edemiyor. c.-~ 1 

'l U or"'.ya mual'im gönderil • 4 
~·,, Bu ?:kayetin tekerrürü dü-

yemeklerde kullanı'makta, işti -
ha açmakla beraber, böbrekler ve 
idrar iç~n faydalar te.min etmekte 
olduğun~ göre ziraat memleketleri 

Karagöz gazetesi tarafından tertip edilen -~~İ.icii bir tesir yapıyor. 5 
1 1 1 

TARİHi MÜSAMERE 

-· ; . mekteplerinin hocasız kal -
•k' başlı sebepten olabilir: 
ll'ıttallim hulunm<ıması ikin -

~t(011derilecek .muallime, veri -
. ~ llı~aşın karşılığı olmaması -
h~ ~•iti ihf malden bir:ncisini 
<~tt'111den zayıf buluyoruz. Mem 
'~.1 \:.)' ni, kolunu saHıy:aak do .. 

1 

Yukardaki dört kö~:ler içine o su
retle harf~er koyunuz ki, soldan sağa 
ve yultardan aşağı okundul<ta: 

için yeni b'r ~ervet menbaı teşkil 
eylemektedir. 

1 - Konser: Klasik Şark musikisinin en güzel 
eserleri. 1 - Okuduffunuz gazete. 

2 - Taaccüp gÖ5terir bir kelime 
3 - Kuru bir meyve .. 

iş bulamıy::m ticaret ve ziraat 
mektepleri mezur..ları için karlı 

bir ticaret olan domates şurupçu
luğu ayni zamanda kolaydır da!. 

2 - Orijinal Karagöz oyunu • 
3 - Orta oyunu. 

4 - Sonu olmıyan .. 
5 - Bir erkek ismi .. 

eğlenceleri 
Olsun. 

Hesap \,~ lt iş bulmak için seksen 

<t:rı eşiğini aşındıran orta ı 30 Nisan bilmecemiz 31 ve 91 adetleri 3 veya 3 ün 

t ; mezunları vard•r. Hüku - 30 Nisan tarihli bilmecemiz §U i- herhangi emsaline darbedilirse hal 

lls Mayıs Cuma günü saat 15 de L Tepebaşı tiyatrosunda 

'tıa, ~a.1 lim buhranında kalacak di: Haber - a1ev - bey - ev - .R sılı zarbın kuvvei mutlakabrı 
~I· tahsilleri ş'.rndiye kıdarl Bilenlerin kazandıkları hediyeler mecmuu mazrubu fihin kqvvei 

\ Ilı - k l · · · · d' .. unlardll": t ~ ·••c tep ermın yetıştır ı · " mutlakası mecmuuna müsavidir. 

1 çlerden az farklı olan bu Yanm kilo c;ıkolata kazanan Mesela: 

~4<t ti bir · k ta" hı· tut İstanbul kı7. lisesinden 407 Dur -

Orkestra koltukları 150, koltuklar 125, iskemle 
100 kuru,. Biletler VAKiT yurdunda Karagöz 
idarehanesinde satlhyor. 

... 
~ mevsım ursa 3 X 

)1 ~son .. d b·ı· H tta nev Sadık Hanım. 1 3 = 93 =12-3 t:td ra gon ere ı ır. a 
, d~h e bu kursa hiç devam et.. Birer kitap kazananlar Yani 93 hasılı zarhının kuvvei 
;!~ t:; "ekillikle başlıyarak mua- 1 - 24 üncü ilk mektep sınıf 4 ten mutlakası mecmuu 12 eder ki bu - .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::ı•I 
ı.'ılll ~ ltllnllim ve hatta başmu- 228 Necip 2 - Kadıköy Gazi mekte- nun da kuvvei mu_tl~kası ~e.cmu~ 1 G •d•lebilecek ;~! 
·<ııı. "a l h binden 559 Bülent 3 - Beşiktaş on 3 olup mazrubu fıhın :ıynıdır. Dı· ft ) 1 f: 

'<tlli • rı ar vardır. Binaenaley sekizinci ilk mektep sınıf 4 ten 53 lh- .. 
~· Ilı f, d .k k ğer bir misal: n v ı ı ·ı !.:. 

t!t •1 • 1li nnı iddiaın i me -ı san Osman 4 - Su!tanahmct ikinci ! eg ence yer er 
~ t 1 31X75=:: 2325 = 12 dirki 23251 i:, ı ı~ 'llt ~ 1rı l>ek varit görülemez. mel<tep sınıf 3 ten 147 Fuat Şevket. 
~ a de b' k k .. ·· kt 5 _ İstanbul 34 üncü ilk mektep sı- hasılı zarbınm kuvvei mutlakası s: SİNEMALAR : h 
IJ·lllıa81na rço .oyun ~:n e:· -Devamı 8 nci sayfada- mevmuu 75 in kuvvei mut1akası- ı U 

ı. t ... ,. sebebıyet ve Ş Y •••••• -............................... lPEK: Gece yarısı klübu.· ·ı·.:: 
~~· "' ı~)·k ..... na müsavidir. 
it J•tlt 1 ten ziyade bütçede de açık kalan muallim maaşını ta.. :: MELEK: Viyana hasrctı :ı 
·~'1 e tahsisat konulamaması" mamle.mıya hasretmelidir'er. 91X3 = 273 == 12 -3 !i ELHAMRA: Kırık mabude H

1 ~~~ d:~ktada alınacak tedbir Mektep ve yol bugünkü günde 19X36=3276= 13 -9 gibi. F.sARAY· Vatandaş silah başına il ı 
ı·I", a eü: tahakkuk ~ttiri - memleketin en muhtac olduğu iki ii SUME~: Çılgın uçu§. H ı 

,~·~ek seyin tekemmül ünü te~in icin ne 9 adedini 9 lardan müteşekkil !i TURK: Boğaziçi şarkrın i!I 
~·()'\!\ ·a~ıtsa m:ıarif bütçeleri za- k~dar fedakarlık edilse azdı-r. he.r hangi ~detle ~arbediniz ve ~ ASRI: Bir saatlik milyoner ff 
1 ~tı~~ılayetler hususi bütçele· llkmektepler mac:rafı vi'ayet 9 ıle 1 yanı 19 ve eger mazrubun- Ei ŞIK: Beyaz rahibe. i! 

Patates ucuzladı 
Ticaret odası piyasa cetvelleri • 

ne göre, ortJ. derecede bir kilo pa• 
tales toptan kırk paraya satılmak 
tadır. Perakendeci'er üç kilosunu 

beş kuruşa satıyorlar. Son gün • 
lerdc Adapazarı ve Boludan yeni· 
den külliyetli miktarda p :.:tates 
gelmiştir. Bunun reticesinde fiat -
}arın daha ziyade düşeceği ümit 
edilmektedir. 

Bununla beraber piyasada kilo
su 7,5 kuruş olan patates bile var· 
dır. 

(lt~~tııtn ederken - bir müddet- hususi bütçesi dahilinde kaldıkça fih 99 999 gibi bir ka~ dokuzdan ii SARK: Satılık aşk ıi 
~t\f \\;mübrem olmıyan bütün v:Ia.yet çocuklarını okutmayı biz- müteş~xkil i.se 1 ile9 arasına maz- g ~LKAZAR: Dch~ct süvarileri. ~ Kadıköy Süreyya 
~,~İ~İl")~:t!d~l~ni ma~rife tahsi~ zat deruhte e~iyo~ demektir: ~u rnbu fıhd~kı 9 lardan bir eksik sı- H HiLAL: Meçhul doktor. li Sİnemasında 
1 :•ıtıq,,. · V ılayetlerın hususı ı muka_d. d_e_ s vaz:f~yı ~a~a·r· mak ıçın 1 fır koyarak cemediniz. Hasılı f: ALEMDAR: Kart .. llar uçarkenH ı: 
"'•· "Yer t k 1 l f d k- l - lmak zarp 1 Ye sıfırlardan ibaret zühur i~ YILDİZ: Hata. ·,: Bu akşam ve Sah akşamı tı~."l"af ~tmıya layı o an I her tur ~ e a aı· ıgı goz~. a . d M j· • saat 21 de 

~ ·l"~i ltıaarıf ve nafn masraf lô.zımgelıyor. Yeri sene butçesı - e er. es 
1

a: ı! MllLI: Bir millet uyanıyor. i! 
'ıta. ~emı k . k l. . ·1 d he 9X 9+ 19= 100 iti HALE: (Üsküdar) Bin ikinci geceji Arjantin He\ÜSiı, Eduardo Bianco ı. "~afla e etın imarı ve tez- nin birço mec. ı~ı ~~mı er e -

9 
r. ve ı•eriha Tevfik J Janım. 20 ki şi sah· 

bı'Q\"'lı.ı tı daha aonraya hı - nu·.,. go"zden geçırıldıgı bu sırada " 99 ,, ,109 ,, 1000 KEMAL BEY: Halkın km. !.·ı· d 'l.ı·· "k D s k 'l .... \t &.< _ ııe e. ,, uzı ... anc: .• ~ar ·ı. 
i,~:~~ltt 1~.Ayni zamandJ. vila· şu n.okt-ıyı işaret etmeyi ayrıca 9 ,, 999 ,, 1009 ,, 10000 FERAH: Ankara postası il ll:lvcten; Mükemmel bir film 'Kilit 

llt~h. 11'llayei etfal cmiyet- faydalı buluyorum. 9 it 9999 " 10009 " ıooooo n FRANSIZ TiYATROSU: Kuklalar. H Altında Fransızca sözlü 
··~etıe · · gibi. " •. D h r 30 40 k rını, hususi bütçe - Ağabey •:::::::::==:::::::::::::::::::==::=:::::•ıilll-u_.u_ıy_e __ •v•e ___ u_r•u•'• 



Tarihi Tefrika: 46 14 Mayıs hı 

Haklkt vesikaları tasnif eden ve birbirine bağhyan 

CEMiL 

1 ..... _o_~_a __ r_a_dı_e_n_iz_~_o_r_sa_n_l_ar~ı~O~ 
Müellifi: ishak FERDi Kadri 

14.5.934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 61 1 
Ge~en kısımların hulasası 

Mütarakeden sonra Istanbulda A· 
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş· 

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiyc çalış
mıştı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış: 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yüz vcrdirilmemişti. Kahya atlat
mrya çalışıyordu. 

Mehmet Bey: "Sen ona ehem· 
miyet verme,, der gibi: 

- Meseleden bizim de haberi· 
miz var. Hem bu yeni bir şey de 
değil. dedi. 

llhami Bana sormadan hiç bir 
ıey yapmaz. 

- Demek sizin müsaadenizle 
evlendi. 

- Evlenmiş değildir. 
Feridun Bey meseleyi anlar gi

bi oldu. 
- Bilmem dedi. Nede olsa, ben 

ihtiyatlı hareket etmeyi tercih 
ederim. 

Mehmet Bey: 

- Haklısınız .. Amma, sizinle de 
görüşmek mecburiyetindeydim . 

- Bunu nihayet bir vasıta ile 
de yapabilridin. 

- lşin çok uzamasından kork
tum. Bundan başka ehemmiyet
li olan ikinci bir mesele daha var
dır. Şahin kahya işi. Biliyorsunuz 
ki, onu da istihbarata almka için 
teşebüste bulunmuştum. Kendisi 
nin Karamürsele, Karaağaçtan 

cephane kaçırdığı hakkında bir ih 
bar var. Pantikyanın hakkımda • 
ki ilk şüphesi bundan ileriye geli
yor. Ben kendisine, Şahinin, ls
tanbulda olacağını, üç gün evvel 
kendisiyle konuştuğumu söyle -
dim. Fakat inandırmak kabil ol· 
madı. lşin hakikati de bu mer · 
kezde .. Cephaneyi kaçıran Şahin 
kahya bugün lstanbulda değil , 
T etkikatım bu neticeyi verdi. 
ne yapalım?. 

- Bu vaziyette kahyanın İstan· 
bulda olduğuna inandırmkatan 

baıka çare yok .. 
- O halde?. 

- Buna da bir plan hazırlama· 
lıyız. Belki bir yolunu bulma}, 
kabil olur. 

- Pantikyana inandırmak güç 
olacaktır. Nihayet Şahin kahyayı 
kulağından tulup kendisine götür· 
mek: "İşte Anadoluya silah kaçır· 
dığmı söylediğiniz kahya budur . 
lstanbuldadır. Bu son günlerde ls

Ge~en kısımların hulasası 
Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 

Çar Nikola zamanında esirci Ali bab,1 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman Istanbuldaki kız
ları bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü km vardır. Ali baba bu kızı 
kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tit
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek ?e
tersburga getirmişlerdir. Ali baba sa
rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -
nn gözdcsile beraber yaşamaktadır. 

Ali baba bu sırada zındana girip 
çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya
kalandı. Ve mülazim (Petroviç) Sivas
tapol sahillerinde donanmanın başına 

geçc-rek ikinci bir Ştanka oldu. 

- Ne yapacağız, yavrum.? Se
ni burada nasıl s<· lclı} a .. ~ğız? 

Diyere·~ ii;1lamağa başladı. 
Rüstem, Gürcü dilberini çılgın 

ca seviyor: 
- Senden ayrılırsam, yaşıya-

mam ... 
Diye dövünüyordu. 
Fatma bu haber karşısında faz 

la telaş göstermedi. 
- Korkma Rüstem! -dedi.

Ben burada saklanırım .. Memur • 
lar beni bulamazlar .. 

- Peki amam, Bekirof, senın 

- Gene dedi, bu işi de biz, İl· 
hamiye vermeliyiz. Ondan daha 
ehliyetle bunu takip eden arka -
daıımız maalesef mevcut değil.. tanbuldan hiç bir yere ayrılma· ---,,,~,--,,..,....,.-

- Sizin bileceğiniz iş. Bununla 
bwaber ben, muhalif olduğumu 
'k\nci defa tekrar ederim. Uha-

miyle, Fatma Nüzhetin bugünkü 
vaziyetleri hakkında kafi bir fikir 
edinmedikçe bu kararımda sabit 
kalırım. 

- O halde çok geçmeden müs· 
bet bir fikir edineceğini temin e
debilirim. 

- Feri dun Bey, asıl kafasını 
kurcalıyan mevzua döndü: 

- Mehmet Bey, şimdi bana ne 
tavsiye edeceksiniz. Takip edildi -
ğime kaniim, şüphe altındayım . 

- Takip edildiğini biliyor mu· 
sun?. 

- - Kat'iyetle değil, fakat Pan • 
tikyanrn ben muhakkak surette 
takip ettireceğine kaniim. 

- O halde buraya gelmekle ih
tiyatsızlık ettin. Gelmemeliydin . 1 
~-

DUnkU kısmın hUlasası 
Edip Bey isminde Lir genç. Fatih 

Efe:ıdi ismindeki Arap bir falcıya gidi
yor. Bu adam, kendisine, babasının ka
tili olduğunu haber verdikten sonra, 
daha müthiş bir şey söylüyor: 

Hem, hem onun ne şekilde vefat 
ettiğini de bana anlattılar .. 

Fatih Efendi, soğuk kanlılıkla : 
- Eliniz, bunu söylüyor .. 

Delikanlının falcı dan nefret 
ve iıtikrahı arttı. Onun ille yalanı
nı yakalamak, böylelikle bu ifşa

daki hataya emin olmak iatiyor -
.iu: 

-Annem öleli kaç sene olmuş? 
Arap,, perh.vaızı, avuca tekrar 

yaklaıtırdı: 

mıştır.,, dememiz icap eder. Bunu 
yapabilecek miyiz?. 

- lki gündenberi uykusuzum . 
Kafam çok yorgun .. Sür'atle, yani 
bir dakikada karar verebilecek 
bir halde değilim .. 

- Y arm görüşsek .• 
- Olur .. 
- Sizi nerede bulayım .. 
Mehmet Bey bir dakika düşün

dükten sonra: 

- Senin bana gelmen doğru 
değil.. Takip edildiğinden bahse · 
diyorsun.Ne yapmamaız lazım gel 
diğini ben samı bildiririm. Bir 
kaç gün va111t .. ile te:.·)as e:!elim . 

- Ya çok n!ihim bir hadise ile 
karşı laşı 'Sam .. 

- O zaman başka; fakat ted. 
birli hareket etmelisin!. . 

- Sizi daha fazla rahatsız et
miyelim Mehmet Bey. Müsaade c-

.. 
Tefrika l'fo. 2 

14 - 5. 934 
Aşk ve ma
cera romanı 
tt3kıli (Vi·rtO) 

- Yal deniz vefat etmemi§ ... Fa
kat .. 

- Bunu da tutturdunuz. Peki 
söyleyin: Fakat?. 

- Asabisiniz, 11öylediklerime 
tahammül edemiyorsunuz. Lakin, 
arzettim ki, müşterilerim, söyle -
memi emrettikleri zaman ketfiy:-.• 
tım ne derece ağır olursa olsun 
bildirmekle kendimi muvazzaf ad· 
ederim .. 

Fatih Efendi, böyle dedikten 
sonra, pek müşkül mevkide kal
mışçasına şıpır şıpır terledi. 

Edip: 
"- Acaba anneciğimin başına 

bir felaket mi gelecek?. Bu heri
fin saçmalarını dinleyeceğime 

derseniz biz kaçalım .• 
- Nasıl isterseniz .. 

-19 -

. . 
Mecır T om o gün daha sabah

tan başlıyarak şüphelendiği kap 
ları, birer birer çalarak bizzat 
kontrola çıkmıştı. Dola§tığı yerle· 
rin hemen hepsi de tanıdığı idi. O 
ralarda hiç te adet olmadığı halde 
bin türlü gevezelik ederek beş on 
sır kdparmıya çalıştı. 

Son uğradığı kapılardan biri <l 
Madam Margeritin eviydi. Burayi\ 
elini kolunu sallıya sallıya girmi
ye kendisinde salahiyet bulur ve 
Madam Margerit tarafından da 
büyük bir nezaketle karşılanırdı. 

Ağzındaki kocaman piposunu 
herbiri birer çapaya benziyen diş· 
leri arasında sallıyarak gülüyordu. 

(DC\'nmt ,·ar) 

buradan çıkıp gitsem .. n diye dü -
~ündü .. 
Müşkül vaziyet içinde kendi 

kendisiyle cenkleşen arnp sordu: 
- Annenize dair avucunuzda 

okuduğumu söyliyeyim mi?. 
- Edip, ağzından kaçırmış bu -

lundu: 
- Söyleyin .. 
- Annenizle sevişeceksiniz ... 
- Biribirimizi zaten canımız gi-

bi severiz. 
- Öylesi değil. 
Delikanlının gözleri, dehşetle, 

yuvalarından fırladı: 

- Ya nasıl?. 
- Maalesef, Edip Bey, aşkla ... 

Hani, Yunan efsanelerinde, klasik 
edebiyata geçmiş "Kıra} Ödip,, 
diye bir macera vardır. Bunu, ta • 
rih derslerinde çocuklara bile 
mektepte okuturlar. Edip ve ö _ 
dip .. O Kıralla. isimleriniz dahi, 
biribirine benziyor. Mektepten ve 
edebiyattan aklınızda kalmış ol • 
malıdır k·i, ödip, annesi ile sevi .1 

saklanma na lüzum görmiyecek. · ı 
Biliyorsun ki o prens Mihailovi -
çin çok iyi hatta biraz da kcnclisi-t 
ne fazlca sadık bir dostudur. Ta· 
harriye gelecek memurlara evinin 
her köşesini açacak .. 

- Ben bunun çaresini buldum . 
- Nasıl?. 

- Be.1<irofu kandıracağım: 

"Çarın gözdesi Fatma bana çok 
benzermiş .. Memurların işgüzarlık 
göstererek heni yakalayacakların
dan korkuyorum.. Rica ederim, 
beni evinizin mahzenlerinde ~ak • 
laymız .. Malum ya, ben sinirli ve 
hamile bir kadınım .. Yüreğim oy
narsa, çocuğum kazaya uğrar .. 
Yazıktır.,, Diyeceğim. Bekirof 
beni çok sever.. Kendi kızı gibi 
bana şefkat ve muhabbeti vardır . 
Bu ricamı reddetmez. 

Rüstem Fatmanm fikrini reddet 
medi. 

Bekirof henüz evden dışarıya 

çıkmamıştı. Fatma vaziyeti anla· 
tarak kendisinin mahzenlerde sak 
!anmasını istedi. 

Bekirof valinin hu tedbirinden 
haberdar değildi. Birdenbire so -
kakların jandarmalar tarafından 
kesildiğini görünce: 

- Prensin bize de itimadı yok 
mu?. Bilaistisna her evi 
mak ne demektir?. 

Diye söylendi. 

araıhr -

Fatma, Bekirofu kafi derecP.dc 
tahrik etmişti. Bekirof: 

- Hakkın var, kızım! ·dedi.
Bu heriflerden her şey ümit edilir. 
Çara yaranmak kastiyle seni eli -
mizden almaları muhtemeldir. 
Haydi, peşimden gel.. Seni erzak 
mahzenindeki çuvalların arkasma 
saklıyayım !. . 

Rüstem, Bekirofun gösterdiği 

insaniyeti ölünciye kadar unuta -
mazdı. Kendi kendine: 

- Bu adamı tammasaydık, ya· 
kayı ele vereceğimizden şüphe 

yoktu. 
Diyerek seviniyordu. 

Jandarmalarla sivil memurlar 
o mahallede evleri tahnrriye baş· 
ladıkları zaman, Fatma, erzak 
mahzenindeki pirinç ve şeker çu -
vallarımn arkasına saklanmıs bu-
lunuyordu. -

Rüslemin icinde en ufak bir 
korku eseri hile yoktu. Çünkü, a
raştırma Yapacak memurlar eııa • 

şir. işte, sizin de encamınız budur.! 
Karler alnınıza bu felaketi yaz . t 
mış. . · j 

Delık<\nlı, hiddetle, şidclct)e a· 

yağa kalktı: J 

- Susun!.. Artık söylemeyin ... 
Siz ne menfur adammışsınız. Olın 1 

falcılık paranızı .. Bir lira yerine 
beş lira. . . Lakin, para 
lrazanacağım diye böyle şeyler bir 
namuslu insana sölenir mi? .. Ben, 
evvela Allaha, sonra peygambere 
ve üçüncü olarak ta anneme tapı _I 
mrım .. Ne hakla bana bu 1f tiraia
:;o atıyorsunuz?. 

- Beyefendi, siz, buraya, istik
baliniz, mukadderatmız hakkında 
mah1mat almağa geldiniz mi, 
gelmediniz mi? İşte ben de avucu
nuz içinde okuduklarımı size bi!-

1 

diriyorum, Bundan dolayı mes'ul' 
muyum? Hem, sonra parayı böyle 
başıma atmağa hakkır.ız yok .. 

1 
Bana borcunuz ~ade bir liradır. O-
nu alırım? Arkasını bahtiş diyej 
kabul etmem. İsterseniz, bana an· 

,, 
Sf-:l Bekiroftan emindi!.?r .. Su , 
raşlırmayı alelusul yapacakları ~ . e, 
evin mahzenlerine kadar inP11>' 
cekleri şüphesizdi. ~ 

Rüstem, Bekirofun evinde 1;
11 

uz bir hizmetçide'J korkuyor d• 
Bu hizmetci, yirmi be! yaılarııı., 
bir cerkes iızıydı. Rüstem, Sel<'.

1 J ı,er 

rofun evine geldiği günden ·r 
çerkes kızı Rüsteme gönül verJll' 

' ti. jO 

Rüstem, çerkes kızı SafiYe~f 
o günkü halini hiç te beğen111eJll 
ti. ıf 

- Acaba, Safiye memurl• 
bir boş boğazlık yi\uar mı? , 

Endişesi Rüstemi düşündiirJ!le 
ğe başlamıştı. ~ 

Zaten cerkes kızının o güıı ti' 
tavrı da Rüstemin şüphelerini' 
tll"acak kadar manalıydı. ·~ 

Rüstem, Bekirofa bu endi9el1 

den bahsederek: 
- Safiyeden korkuyorum· ~ 
Demişti. Bekirof, ada1111at1; 

k d. . "h . ...·11d en ısıne ı anet etmıyecegı 

emin görünerek: 
y ...--d' - Merak etme, oglum ! . ı;ı 

di- Safiye çok temiz yürekh ~ 
kızdır. Ondan hiç bir ferı' 
beklenemez. 

Halbuki Safiye efendinin . &J~ 
duğu kadar temiz yürekli bıl" 
değildi. Ve günler geçtikçe ,rı 
kıskançlık hisleri, Safiyeyi 0 ~' 
Rüsteme fenalık yapacak k' 
taşmış ve derinleşmişti. ~ 

.. ,~o 
Safiye, Aylardan beri go ıı. 

oymak istediği Fatmayı evde~jr 
zaklaştırmak fırsatını ele S 
mişti. ,.~ 

Memurlar Bekirofun evin1 &f (ı 
tırmıya başladıkları zaman, 5ı~ 
ye, jandarmalardan birinin l</ 
ğına bir kaç kelime f ısıld'. ~ 
ıçın, muhitine emniyet veri'' 
tavırla ortada dolaşıyordu · 

-38- ~· 
Sivil memurlar ve jand1 ~

lar Bekirofun evinde arıJtll 
yapmıya başlamışlardı. ı'' 

Safiye bir arahk RüsteP1iJ1 
nına sokuldu: 1,~ 

"'' - Jandarmalar şeker çu #; 
nı indiı·irlerae, ne yapacak•1111 

Rüstem kaşlarını çatarak: 

-Sus! .. 

Diye mırıldandı.. 1 ~, 

(Devamı Ü 

~h f d · · ·· deriJ1· ~· nenız amme en ıyı gon . ,, 
nun da eline bakayım .. AY11~i ~ 
bet kendisinin de avucund11

8;tt'~ 
gilerde yazılı mı söylerİP1· ..,e~ 
mukabilinde fazla para iıte 
Gene hir lira alırım!.. el 

b. etle ( 
Edip, bu sırada, asa ıY .. ~ ıı .. ıı" d rafına bakmıyor. Pardösu• ·-;o' 

reye koyduğunu görmek jıt• p ,e 
Kısa ve soğuk ifadeyle ce"" 

di: tıı' 
. ııar ~ - Annemı buraya yo O pi 

yım?. Allah vermesin.. ıı~d 
namuskar, o muhtereP1 , 1 
böyle sözleri işidecek ohır• ' 
azallah, çileden çıkar. ~ı 

111er" 
- .- Mesele, benim de 11tl 

mucip oldu .. eKndisindetı p 

alamazdım .. 

- Mersi, mersi.. . ·ıı ~ 
f dııtı , 

Edip Bey, Fatih E en .. t lıf 
d

. . ..,. dol" 
ısıne zorla iade ettıgı l d•· 

aldıktan sonra, dı~arı fır " 
1 

Kapıyı hızla kapadı· ""ı "' 
(De~~ 
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F ;;d;"· ''il~· bt~h~iP~" ~·di~i~ 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

1 ~rarnlık kutu enelcc 45 şimdı JO l.urtışa, 500 ~ramlık kutu c\\ elce :'5 şimdı 
~U l\Jruşı, Bir kiloluk kutu ı•n-dc~ 125 ş ımlı 80 kuru şa , A ltı litrelik bLh uk 

ıene1<esile beraber !150 k uruş Toptancılara tenzil~t. 

Gözlere ilahi cazibe verır, kadınların büyük bir ihtiyöcıdır 

-
Em~iqet - idare Rahat*\ 
ve Kolaylık isterseniz 

en son sistem ayarh fitil tertibath 

DEMON 144 
marka petrol ocaklarını tercih edini7, 

1 
unkı Dl-: \1f)'\ ııc.üları fıtillcrind ... ki 820 del ikli ııevi cat ı e rt ib:ı tı savesinuc 

pca.ro 11 !ies~ ı \ e idareli ,·:ıkar:ık aı ın:ımıl la çok iş görürler Alc\ ini. istedı
g n ı dcrf'C~de a\ ar edebılırsiniı Bütün ku\'\ctıle yardığı ı:mıaıı saatte valnıı 
100 gı 301 1 c ı~o ) akar y :ıııi; bir kilo ı mol on ~aat idare eder. Bu 

0

kada r 
u _:n·md \"f' • dardı o'nn nı-: ~10~ 144ocak'arı \alı 17. 260 kuruşa sar ılmaktadır 

MUH i M BiR FIRSAT 18 ;\l .ıyı~ ıarih•nc kadar lstanbulda tahmis 
• .• .,,_ . . sokağında kuru k:ıh ' cci hanında 21 numerolıı 
lleposLından hır l-:D.\10.\' 144 ocak atın alan müştcr il erimiu ~e ı ircccklcrı 
t skı 'c bozuk ga~oca oları nı 50 kuruş hes:ıı:ı ederek DEl\10~ 144 ocağını 
l I O kuru~ı:ın takdım olqnac:ıktı r, Bu fı rsnttan istila de <.'d ın iz. 
1 ı an bulda \C taşrada 1 >Ei\K>'\ ocakları satma!\ iste~<-'• toptancılar deponıuı:ı 
mu rac ı:ıt edebilirler. 
~ l·nıum Tuıkhe için \c~:\ı e deposu : l>rjıi Givarm:ıti 

• 
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Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar· m;ıtehaasıaı 
Cuma ve pauırdan baıka günlerde 

gleden sonra saat 2} den 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda ( 118) nu
maralı hususi kabineainde ha~talarım 
kabul eder. Muayenehane ve ev tele· 
fonu: 22398. 

Yazlık ikRmetgah telefonu : Kandilli: 
38. Beylerbeyi: 31. 

Davet 
"Umum Mütekl idini Askeriye 

Cemiyeti Umumi Katipliğinden: 

Umum Mütekaidini askeriyenin 
büyük hamisi yüksek kumandan 

ve şefimiz Reiaicümhur Gazi Mus 
lafa Kemal hazretleri tarafından 

cemiyet;mize liltfen hediye buy • 
rulan imzalı fotoğrafilerinin talik 

merasimi 18/ 5/ 34 cum:ı günü saat 
14 te icra olunacağından azamızm 

bu şerefli merasimde hazır bulun,. 
mak üzere tam vaktinden yarım 

saat evvel Veznecilerde cemiyet 
umum merkezine gelmeleri rıca 
olunur. 

.. • • • • • • ~ ••• ~ ..J • ~ • : • • • -
Radyo/in Diş 

Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel dişt 

k 
.. .. u. Çurt • \ t en"l\r. , 

ı e\•\'C 
· · hcr~e\'uen r\r 

. ·· ı,e\\ı\!,ını. -'' "\er ç;o~tc 
Çcnrcnıo ç;u 7 afl{ uh 
. \:c~ az ' c 

Ditlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını ve güzelliğin 
sırrını bilmiyorlar demektir. 

Dişlerinizin güzel olmaıını istiyorsanız sabah ve akşam günde 
iki defa muntazaman RADYOLIN ile frrçalayınız. • 

Jrtihal 
İda~ulnn~ilkme~~mu·iiiiiiiiiii~~i~~~~~i~~iiiii~ 

allimlerinden Faik beyin oğlu E
yüp ortamektep 2 nci smıf talebe

latan bul Belediyesi i16nlar• 

lerinden Cenap Şahabettin bey Keşif bedeli 2081 li ra 0
1 a n Fatihte kain Bahri Siyah Ayak med

müptela olduğu iltihabı sehaya - resesi ta.miri kapalı zarfla m ünakasaya konmuştur. Talip ol:ınlar 
dan şifayap olamıyarak dün sa • şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levazım 
at dörtte uful etmiştir. Sınıfının müdürlüğüne müracaat etmeli , münakasaya girmek için de 156,5 J;. 
çok çah,kanı müdür ve muallim· rahk teminat ~kçesi makbuzu ile teklif mektubunu 17 5 934 per
i erinin sevgisini kazanmış olan şembe günü saat on beşe kadar Da imi Encümene vermelidirler. 
Cenap Şebabettin -beyin ailesine "2015) 
sabırlar kendisine de rahmet di • 
leriz. "2398,, 

Diş Tabibi 

adağ Mad 

Dumlupınar yatı mektebi için lüzumu olan 200 kilo yerli kösele, 
80 kilo taban astarlığı kösele 444 ayak siyah vidab, 45 kilo falçalık 
kösele ve sair ayakkabı malzemes i kapalı zarfla münakasaya ko • 
nulmuştur. Talip ohnl.ar ,artn.ame almak üzere her gün Levazım mü
dürlüğüne müracaat emteli müna kasaya girmek ic;n de 72,5 liralık 

Halit Ga)İp teminat akçesi makbuziyle teklif mektuplarım 17 / 5 934 perşembe 
.. i ı t b l M'" ·b ·· · •t günü saat on beşe k:ıdar Dai.mi en cümenine vermelidirler. " 1963,, ayu :: : s an u ve unı unıversı e- •• • 
g g !erinden diplomah g , .. .. .. .. 
~i ii repcbaşı Necip ap 3 nirlnci kat :'.\o 2ii 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek, kum, mesaneH i; IMajestik lokantası fü.tünde] H 
hastalıklarmı ve romatizmayı tedavi eder. ~i i~ Hergün 10. 20 ye kadar ii R l • h 
f9I yemekler arasında iştihayı acar, hazmı kolay-:: :: ........................................................ :: ~ e l g 
l aştırır. Sıcak havalarda haral'eli~izi teskin ederH ........ i~~i·:·i:;::~:·;·~;:~:~·;·;;::~:~: --- ' 
tabii hamızı karbonludur. Kudret ve 1ezet itibariJeH ten aldıg~ ım tasdiknamemi zayi et· 
Avrupa suların" ve emsallerine faiktir. :.·:.: s•sı•kletle • tim. yenisini alacağımdan eskisi- ı rı 

İstanbul - Beyoğ!u meşhur lokantalarında ve~~ nin hükmü olmadığını i'an ede -
otellerinde eczahane ve biiyük bakkaliye mağaza-H nm. 303 MEHMET 
larında bilumum sucularda bulacaksınız. ii (2400) 

. .. 
Büyük şicenın suyu 20 kücu""kler 1 O kuı·uştur :: ......................................................... •· 

~ . .. ·························································· .. 
Ş İ§e için 5 kuruş depozit ~lmır. H ii DOKTOR ~~ 
Merkezi - Bursa lş Bnnkası altında- membaıi~ !i Kemal Osman ~~ 

Uı d ... .. :: :: 
u ag. :: :: :: 

" •• Bevlıye Mütehassısı •• Şubesi htanbu) Sirlceci Demirkapı Nöbethanei~ H K H 
caddesi 17 - 19 numara. g g araköy-Poğa~acı fırını ~i 

,~·:·,,.~~~ :: :: s1rası rlo. 34 :: 

Vilayetler için acentalrk aranmaktad( ır. Tah-~~ u Hergu·· n 14 - 20 ~i 
riren veya şifahen müracaat edilir. 2381 ) " ·· •• •l :: :: :: , .. .. T ·: 

'::::.... .. :: ;: elefon : 41235 =: 
·····:::•1 ••• •.•. ···••· ..... ::::::~: ~~~~'!t~~~~~~~'!t~~ ~~'!t'!t~~~~~~~~~~·.~~~~~~~~~···················· ................... ·: :: lı 

t ·· ;k··G~;ri mübadiller c~;i;·~ti~d~;·'· ,~""""''"''"'""'""''''"'""''''"'''"'"' 
\ı İ st~nbul haricinde Gayri rnüba dillere ait emv:ıli zahire çıkarmak HABER 
r.~~1te tetkil o?unacak Tarama hey ct1erine Gayri mübadil olmak şar .. 
~ d .~ kşam Postası 

tı c lnlip olanların Per§embe gün üne ka ar Cemiyet heyeti idaresi-
~ rtıUrnca--.t eylemeleri ilan olunu r. (16662) idarehanesi: lSTANBUL AN 
~1n:ı. ... _. ............ ~~~~~ ............... .._ ~ARA CADDESi 

T •• k• H•J" ı• h Tclgrnf Adre!!I : ISl 'ANUUL llAUEH 
Uf ıye J a ıa mer Telefon Yazı: 23812 idare: 21870 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
hu E:skişch ı r.n K:ıracaşehir kö~fi c i varında ve Es'~işehir iatasyo 
, 1 1 ~~d~n yedi k1Jo01etre mesaf~de_ ve ~orsuk suyu kenarında kain 
<:ö ~_ıahmer cemiyetine . ait çıf.~lık .. kı~ay.~ verilecektir. iki bin 

' Urnden fazla o 'up brn beşyuz donumu, kabilizer olan çiftlik 
~~ıisind~n beşyüz dönümü, içi~d~n g~çen değirmen bendjnden 

anır; arazi şeker pancarı yetıştırmege ço'c müsaittir. Çıftli k 
lira . f "k b· ııs ı içinde mabsulün şeker abrı asına nakli için on vagonlu"< 
ır f rnendifer makası ve yüklemek için ayrıca rampası vardır. 

tc' ~ruj beş sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya verile· 
g;j <~!'· Arttırma, öniimüzdeki H~ziran. ayının dördüncü Pazar 
tı nu •aat on dörtte çiftlik içindekı Eskı,ehir Hilaliahmer amba-
t;-ı~• Y~pılacaktır. Talip olanlann. şartnameyi alma.k i~in An~~· 
ı ,':ı Hıl&I ahmer cemiyeti merkezı umumisine, Eskııehırde Hıla 
t:• iller merkez ambarı müdürlüğüne ve lstanbulda Y enipostane 

. rtı ~~r:nda eıki Zaptiye caddesinde Hilal ah~eAr O~unkiğıtlan ve 
n suları 5ahs deposuna müracaatl arı ılıın o unur. ı 16556\ 
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AeortE ŞERAiTi 

'\ 
3 6 12 a,>lık 

'fürl-.:l~ c: ııo z:ıo 480 870 ıtro. 

~..r.nrbl: 180 S15 100 1200 

ILArt TARiFESi 
llcnreı Ullnlarının ıınhn 12,üO 

ltr sml llfııılar 10 kuruştur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 
R:ısıldı~ı lCr: (VAKi]') !\lntbauı 

919 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

Rcynelmilel bisiklet Aleminde büyüi\ inkıldp yaratan i\Jeşh t!r 

Raleigh • 

Fabrıkasının, safi. l!\GILIZ çel iltindcn pek zarı!. metanetli ' e fennin en son 
tcrakı.i; atı nın taıbıkıle yapılmış \egfoc ~ıJkle t lt'rd r 

METANET, ZARAFET ve ·suR'AT 
itibarile emsali yoktur 

deposu: Sirkeci·htanbul·Liman Han No. 35 3138 

tabii çiçeklerden i:ıtihsal edilmiş kokuları haftalarca aabittir. Gram· 
la satılır. Deposu: Eminönü Necip Bey. 



Vapur şirketinin ye· 
n i aldığı vapura çar
şambaya at konacak 

Çocuk 

Sahifesi bilmecesinde he-
diye kazananların listesi- ı 

-r at tarnfı 5 inci ııayfllda

nıf 5 ten 301 Nazenin 6 - 55 inci ilk 
mektep sınıf 4 ıube 2 den 427 Moiz 

1 

1 - Yirmi beşinci ilk mektep a 4 ten 
468 Ali Sami 8 - Üsküdar otuzuncu 
ilk mektepten 167 Aziz 9 - 42 inci 
ilk mektep sınıf 2 den 341 Adnan 
10 - Beyoğlu on birinci ilk mektep 
sınıf 5 ten 549 Aı>tullah 11 - Orta
köy 23 Üncü ilk mektepten 338 Mak
bule 12 - Çar§amba ilk mektep B 4 1 

ten 478 Meliha 13 Tatbikat mektebi 
B S ten 449 Hikmet 14 - Beyazıt al 
tıncı ilk mektepten 223 Cahide 15 -
lstanbu~ 54 üncü ilk mektep sınıf 3 
ten 222 Esat 16 - Beyoğlu üçüncü 
ilk mektep 2 • 4 ten 408 Melahat 
17 - lstanbul altıncı ilk mektep ikin 
ci sınıftan Ihsan 18 - Eyüp 36 rncı 
ilk mektep sınıf be§ten 290 Sabahat .. 
19 - Fatih 12 inci ilk mektepten 298 
Nimet 20 - Kasımpa,a Nümune mek 
tehi sınıf 2 den 222 Şaban 21 - Fatih: 
Haydar caddesi No. 1-53 M. Sevim. 
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Anadolun hertarafı
na feyizliyağmurlar 
yağmıya başladı 

Yan ışhaber 
Bakırkögde ölciürülen 

1 Lütfiye Hanım Kasım
paşalı değilmiş 

Bir akşam refikimiz Bakırköy 

emrazı akliye h~stanesinde deli 
Naciye tarafından boğulan Lfıtfi
ye hanımın Kasımpaşalı olduğunu 
ve Naciyenin de aslen Eskişehirli 
olup bohçacıhkla lstanbula geldi • 
ğini ve bir abcak meselesinden 
dolayı iki kadın arasında husumet 
olduğunu yazmıştı. Aldığımız ma· 
lumata nazaran ölen LUtfiye ha • 
nım Çorum meb'usu Münir Beyin 
baldızı ve mahkemei temyiz hu -
kuk reisi Aptullah beyin kerime • 
si idi. Kendisi hiçbir suretle Ka -
sımp::şada ikamet etmemiş, bun· 
dan yirmi sene kadar evvel cinnet 
asarı gösterdiğinden emrazı akli • 

d b · · •t b · • ye hastanesine kapatılmıştı. Lutfi 

':'f!:~~~;.~!~~!:.~~~~~~::~~!.~~::..:':!::~;':.::r.::~:ı~~~~~r::~~~~eJ.:~!::::::!::::::~:~~~':::~~::::::~:~:::~::~::r::: ye hanımla Naciye hanım tımar • 
Birer kutu pisküvit kazanan p kk d d .. k/ A k dd • 

ı - İstanbul on birinci ilk mek - arma apt a U n ara Ca eSIO .. 
tep sınıf 5 ten 377 Hulı'.iıi 2 - lıtan " • ..., }d 

Kütahyada kongre hane haricinde biribirini t:mımı -
K ·· t h 14 (A A ) B .. yorlardı. u a ya, . . - ugun • • 

bul erkek lisesi a 4 ten 1038 Muhte- kana gıren tramvay de boguşma 0 Ü 
rem Orhan 3 - lıtanbul. kız orta mek 

d Zabıtlerln kıdem zamları saat örtte t:caret ve sanayi odası 
senelik kongresi toplanmıştır. Ankara, 13 (Hususi) - Za· 

tebinden 103 Perihan. 4 - Galata&a· 
ray li:::csİ sınır 10 dan 1293 Fahrettin 
5 - Vefa erkek lisesi a 2 den 90 Ca • 
hit 6 - Eyüp orta mektep E 1 den 
541 M. Kazım. 7 - inkılap ]isesi B. 

4 ten 722 Muammer 8 - Ni§antaı 
kız orta mektepten 284 Mihriban 11-
mail 9 - Ebüssuut caddesi numara 
21 de Kadri 10 - Edirnekapı Yağha
ne :okak numara 14 te Adil Bey kızı 
Muazzez ... 

Eirer paket Ciİkolata 
kazananlar 

l - Sultanahmet üçüncü Sulh hu 

kule müba~iri Mehmet 2 - Avusturya 

Ser: Jorj lisesi sınıf 5 ten Niso Slimo
viç 3 - Beyoğlu Hnmalba,ı Kurdela 
Fokak U::cuyan ap;:ırtımanı nuranıa 3 
te Nermin Ziya 4 - Kasımpaşa De
niz m:-.tl~a"\~ında asker Hurşit 5 -
B"'yoğl:.ı Müsevi lisesinde 300 İzidor 
B~har 6 Kaciıköy Perihan 
Hnnıın 7 - lstanbul kız li-
sc:::bclc"l 53 Seniiıa İsmail 8 - ls
la:ıbı·l lrn: ortadan 452 Hikr.ıet Ya
le \P 9--Gc·c!lbcvi orta mektep a 2 den 
51 Bm·"-n 10 - Kadastro mcktcbin
d•n 65 Muammer 11 - Ercnköy kız 
füc~i a l den 690 Melahat H.-mm 
1 ".? - Kandilli kız lisesinden 408 Fik
rlc 13 -- Davutpnşa orta mektep a 1 
d:m 1C3 f.lcmdı.:h 14 -- Binbir direk 15 
n">. T. :~"mal 15-ls:anbu! kız liscainden 
li22 Pd:i::c IG-Bcyo~lu Scnt Pül,eri kız 
m:!.::·Ji cınıf 4 t ::n f!üzhct İbrahim .. 
17 - h!~r.bu l kız liscıindcn 467 Sa
hl1ı:ıt 18 - akırköy Eczazyan lise
si sınıf 2 den Aptullan Raif 19 - ls
trıbul lnz muallim mektebinden 47 lf. 
ht, 2J - Ame'i hara! mck~ebinden 123 
r·aciyc .. 

Bi ·cr ha;-t po:;~nl kaznnanlar .. 

1 B"r: -ıci tntb!l:at mektebinde 167 
lln' a:~h :! - Bey;zıt a'tıncı ilk mck
tcp:c:t ~58 S:iheylii Ali 3 - Galata 
Ma'ımt:diyc caddesi numara 197 de 
Çn .. J:ı:ra Perihan [~azım 4 - Galatn 
rllahmudİ}'e Cllddcsi mımara 187 de 
Fe\·;:i :-':?mzi 5 - !Jc:ı Jan Batist mek 
tehi ! "n•f 4 ten 31 Eduar 6 - Üskii
dar s:n~:ıpaı;n eczt'.hane soka!• numa
ra 21 de Ekrem 7 - Nuruosmnniye 
Şeref :-o!n:.k numara 59 da Sabiha .. 

8 - Snra::!ıancbn~ı itfaiye l-ndd~si 
mtmıır:ı 20 de Rc!1a Mümtaz 9 - Be 
~!lctaş 19 uncu ili: roclt~ep sınıf 4 ten 
583 Nevhiz 10 - lııtanbul 21 inci ilk 
mektepten 167 Yaşar 11 - Fatih es
ki Sarnchane caddesi numara 26 E • 
min Celi 12 - lstanbuJ kız lisesinden 

!Devamı varı 

HABER 

Çocuk Sayfası Kupon'u 

14 Ma!'IS 1934 

' 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) -Ba!J tnrnfı 1 inci ııa~·tnd:ı- Kongrede ticarete, sanayie, ziraa- bitlere verilen kıdem zamlarının 
Kaza tam Parmakkap1 hizala - te olduğu için dördü de kıza aba· te, madene, krediye ve münakala- t:ıtbikatına ait maddedeki artan 

rında vukua gelmiştir. Fevkalade yı yakmışlardır. Dün sabah bermu l:l ait birçok faydalı dilekler tes. kıdemlerin yeni rütbeye devri 
bir tesadüf neticesinde 0 esnad; tat Y orgiça geçerken Sabahattin bit edilmiştir. hakkındaki fıkranın tefsiri iste-
kald ld h" k' b dayan ... mamış ve sevdasını mey -r ·························-.. ·····-···-········--············--···--·-···················· ırım ve yo a ıç ımse u· - :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::.::::::::::=:::::::::::::::::::: 
lunmıyordu. dana vurarak kıza sataş.mıştır. Bu ·······································---·········-······-···· .. ········: .. ·-················ .. 

ve!~7ı~:~ıi:~~~y:t~:i ola:eti~~=: 7:r~:e:a~~;1~ı~::e::~~~::t~~: im y ı k k ı :ut 

teJefatsız atlatılmr~tır. Diğer ta- dny.:ık atmak istemişlerse de Sa · ~m az 1 um aş ar 
raftan şoföre ve tramvayda bulu · bahattinin ağabeysi Mustafa kav- gg 
nan müşterilere de hiç bir şey ol· gaya müdahale etmiş ve iki kar .. ~m 
mamış, yalnız vatman Şükrü E- ..ı :::: 

!::: .ı:: 
:::ı 

=ii! •••• 
rı== • :1 

oeşi iyice döğmü~, bundan dola • !fü 
fen dinin sol elinin iki parmag~ ı ya •··· 

yıiki k:ırdeşe kin bağlryan Kemal m~ 
ralanmış, kamyonun bir yanı ve 

ile Nazım, dün gece Ankara cad - fü~ 
tramvayın ön kısmıyle camları, .... 

desinde Sabahattinle Mustafaya ~ •. ;!.!. 
dükkanın vitrini tamamen parç:ı -

raslıyarak bir kavga d:ıha çıkar .. ~m lanmıştır. ···· 
mşlar, kavga bıçağa intikal etmiş ·.:~.~.i. Söylenildiğine göre tramvayın 

bu kadar şiddetle yer:ndcn fırla.. ve Mustafa burnundan Nazım da ;m 
masının sebebi şudur: kafasının dört yerinden y:ıralan • m~ 

Vatman Şükrü efendi son daki- mıştır. Kafasından yaralanan Na - gg 
kaya kadar k~myonu görmemiş, zımın yarası ağır değildir. Vak .. ~m 
fakat hird~nb=re önüne çıkınca adan haberdar ol:ın zabıta dört m~ 
çarpacağını anlamış. zorbayı da yakalıyarak karakola !fü 

Buna mani olmak için elektrik götürmüştür. m~ 
freni yapmak istemi~se de ~aşkın·· ............................... - ........... Hg 
lığından fren yapac::ğı yerde bila- Hukukçuların tenezzühü Hİ~ 
k:s tramvayın hareket kolunu 9 a ifü 
getirm.ştir. Bunun neticesinde .. 18 ~ayıs cuma.gü~ü hukuk fa. m~ 
tr?mvay büsbütün hızlanmış ve bü kultesı talebe cemıyetı bu sene ~e !Hi 
yük bir şiddetle kamyona çarpa • z~n ~bca~ ar~adaşlar şerefıne ~m 
rak ok yaydan fırlar gibi y:lya kal- Şırkeıthayrıyenm 71 numaralı va- füi 
dırıma fırlamıı;~ır. puru ile bir deniz gezintisi tertip m~ 

Bu ka d ·ı ı t 1 etmişlerdir. Bu gezintiye bütün ~m za o ayısıy e ramvay ar . . :::: 
t b v l d · ı · . hukukçu arkadaşlar davetlıdır. :::: saa on ucuga •a ar ıs ıyememıs- :::: 

lerd . 1"' - h 11· • d h l • Vapur sabahleyin köprüden 9 da m: 
ır. -..az"l ma a ıne er a ye· . :::: 

lişcn zabıta vak'ayı tesbit ettikten hareket edecektır. ~iH 
s~~ra ~!~·ketin memurları gelerek , ' ~m 
guç l:;e a arabayı yoluna koyabil .. Bugün 4 üncü sayıf amız· ~fü 
mi~ler ve bur:dan sonra aro.balar daki hikaye sütununa m~ 
işlemeye b::şlıyabilm · ştir. ·• :::: 

Bu esnada e.~yoğluna kadar 1 Ustad Hüseyin 
gidip duran tramvaylardaki müş- Rahminin 
teriler:n ellerinde bu' unan biletle- Çok güzel bir hikayesini 
re tramvay şirketi me.murları ta .. koyduk. Müteakip gün· 
rafından işaret konmuştur. Bu lerde,gene pek beklenen ~ 
biletleri T -:ksim tramvay direksi. Resimli lıikagelerimize f 
yonunt" gösterenlere memurlar pa 
ra!arım ~ade etmiştir. 

Halihazırda A vrupacia kadın ve 
tinlerimiz saçları yatırır, parlatır 

Devam edeceğiz ~ e ...................................... ıiff 

erkeklerde rağbet bulan biriyan
sporculara tavsiye 35 kuru~. 

Deposu: Eminönü Necip Bey 
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Mevsimin en son moda kumaş· Jlij 
]arın zengin çeşitleri. nli .... 

Rop dö Şambr ve pijamalar için 
emprime, metresi 
Emprime paris jorjeti, metresi 
Dubl jorjet emprime ,, 
Vual naile imprime ,, 
Triselin emprime ,, 

1::: v: c:: 
.n.uruş .... ·::: 

ııı: 50 .... :::: 
25 

... . 
1 ... . 

m= .... 
130 füi c:P. 
150 :::ı 

::ı 

i!i! 
125 :::: 

Sabahlık ve sayfiye ropları için 
musölin metresi 

:::: 
Pamuklu m: .... 

:::: 
70 :::: 

:::: 
Eponj ekose ,. 125 :::: :::: 
1 rotte Baya der nıet resi 150 :::: :::: 

i!!: :::: Hakiki tobralko muntahap çeşitler 
metresi 75 

------ı Ropluk emprime ipeklilerin 
mütenevvi ve zengin çeşitleri 

Hanımlar elbise dairesinde en son moda 

Yazlık Mantolar 
En zarif ve müntehap çeşitleri Beyoğlunda 

Karıman Geçidi 
PASAJ KARLMAN 
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