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Almanlar harbe hazırlanıyorlar 
Y eraltında gizli bir tayyare Paris şehir meclisi aza
abrikası durmadan faaliyette ları Istanbula geldiler 

~,. kô.ğıt fabrikasında 700 işçi gece 
.llndüz patlalJıcı maddeler 1Japı1Jor 
~ 

~ ~ ifşa edenler asılıyor 
l 
~ on ra, 21 (Hususi) - Deyli Selle de keffettiği yer altında as- 1 lık içinde bir arazidedir. Ne yol -
\t~s gazetesi Almanyaya gön- keri bir hava: meydanını tarif et- 1 dan ve ne de tren yolundan gö • 

ı.igı huausi muhabiri tarafın • mektedir. rünmemektedir. Bu civara alaka -

~·":ııb.n §ayanı dikkat bir ma- Bu gizli askeri hava meydanı darlardan baıka kimsenin yaklaş· 
1 nefretrnektedir. Muhabir bu Hanovr ticari hava meydanından masma müsaade edilmemektedir . 

. d H 1 
eaın e anovr civarında 1 birkaç kilometre uzakt:ı. ve orman Hatta hücum krt'alarının bile bu-

' ·•·····························••····•···•············•••·············•••••••••·· 

yseri Kombinası dün 
erasimle açıldı 

5tıo amele çalışacağı Kombinanın 
qltıele mahallesi bir milyon liraya 

malolacaktır 
~l.)t,. t, ~O (Husus) -· ten sonra doğruca burada kurula
)e'kiı ismet Pafa Hazret- cak olan mensucat fabrikasının 

~>:ı.ındaki zevatla saat onda 
1 

sahasına gitmit ve orada bir müd 
'li rıye muvasalat buyurdular. det istirahat ettikten sonra fahri .. 
~· ~: belediye reisi ile Kayseri ka binası hakkında kendisine ve • 
\()t!aıarı, paşayı Himmetdede is-ı rilen izahatı büyük bir alaka ile 

.llund;ı karşılıyarak buraya ge dinlemit ve mühendislere bir çok 
~erdir. Başvekil kendisini se· ·ı' sualler ıormuıtur. Bu meyanda 
, ~l\ askeri kıtaatı teftiş ettik (Devamı İkincide) 
''•··· .............................................................................. 

~lef on Şirketi Metr Sa-
llıı tanımamazlık ediyor 

raya girmeleri yasaktır. 

Hangarlarda tayyare yoktur. 

Alman tayyareleri hali hazırda o 

civar fabrikalannda par? halin • 

de bulunmaktadır. İcap ettiği tak

dirde derhal bu parçalar birleşti • 

Heyet reisi Ekrem Beyle görUşürken 

Paris şehir meclisi azalarından f bir büket takdim etmişler ve misa
bir heyet bu sabahki trenle Paris- firler istirahat etmek üzere PeNı • 
ten §ehrimize gelmiştir. Tren palas oteline inmişlerdir. Bir 
tam sekizi 2 dakika geçe gara gir- müddet istirahattan sonra beledi
miş ve İstanbul belediyesi azasm- ye seyyahin şubesi müdürü Ekrem 
dan bir çok zevat taraf mdan kar- Beyin refakatinde camileri, müze-

rilip tayyareler yapılabilecektir • şılanmıştır. leri ve şehrimizin diğer §ayanı ta-
Belediye reis muavinlerinden maşa yerlerini gezmeğe b~lamrş

Bundan başka Hamburgda, üç 
Hamit Bey ve refikası misafirlere ]ardır. 

itçi ekipi Selledeki tayyarelerin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
§asilerine tatbik edilecek yeni bir M •• t k • 1 B l 
inşaat sistemini teshil için geceli us a 1 u ga gazete-
:::~~~~,i:~,:=~•r. Yeni birleri çok Ümitli görünüyor 

Henüz ismi konulmamı§ olan 

bu maden dört saat mütem~diyen Milli hükumetin fırkalar haricinde te-
kaynatılmakta ve hamur halıne ge 

tirilmektedir. Soğuyunca alümin - eSSÜS etmesi iyi neticeler Verecek 
yom ile kalay arasında bir cisim 

§ekline girmektedir. Kielde bir 

fabrika el bombaları için kapsül • 

ler imal etmektedir. Glukstatta bir 

kağıt f abrikaaında 700 i§çİ iştiaİ 
edici maddeler imal etmektedir -

ler. lıçiler imalathane yerini gizli 

tutacaklarına dair yemin etmeye 

mecbur tutulmaktadırlar. Herhan· 

gi bir ecnebiye bu aırdan bahse -

den idam ile cezalandırılır. 

gibi görünüyor 
Sofya, 21 (A. A.) - Bulgar a .. 

jansı bildiriyor: 
Liyapçef demokrat antantı ka -

binesi sabık nazırlarından M. Pet· 
ko Staynof sabah -gazeteleri mu • 
habirleri tarafından yeni hüki!met 
hakkında kendisine sorulan suale 
cevap olarak demiştir ki: 

"Siyasi fırkalarımızın şimdiki 
şekilleri ve şimdiki parlamento 
kuvvetli ve müstakar bir hükumet 

tesisine gayri salih bir alet olduk
larını göstermişlerdir. Siyasi haya
tımızı, yeni devletin ihtiyaçlarına 
uydurmak için, cezri bir surette 
değiştirmeye tevessül etmenin tam 
zamanıdır. Yeni hükfımetin prog • 
ramı çok güzel şeyleri ihtiva et • 
mektedir ve hükUmetin bu prog
ramı t:ıhakkuk ettireceğini ümit 
etmek lazımdır.,, 

(Devamı S inci sayıfada) ·--- .............................................. . ........................................................................................... 

-~ .. ttletr Salemin o!)lu blldlkleri arasında 
~ ~ile üzeri Fransız kon • Telefon ıirketi müdürü M. An.- • 

~~ ..,'•ı ııtıiaafirler §erefine bir derson Leon Faracinin tirketle hiç 
, ~ el'ecek ve heyet akfAID bir alakası olmadığını aöylemiı ve 

b.~' ~1"karaya hareket ede- Metr S~le~in böyle bir it yapaı • 
ı ~·· cağına ıhtımal vermediğini ilave 
tı....ttl\·'h • .~ lla amızda Telefon şir- etmiştır. 
~~li/tı- hareket eden ve rüş- Şirketin 1918 senesindenberi 
\~, eden Metr Sal em mese - komiseri olan Fuat Bey ise şirke • 
. 'lllld ı 
~··d··a stanbulda Telefon tin hükumet nezdindeki işlerini 
~ llrij M. Andenon eski bir çok kimselerin takip ettiğini 

' '11 ~-~t, ~eni komiser Hıfzı ancak Metr Salem'in de bu işlerle 
il _

1 
llddıumumilikçe ifade- alakadar olmadığını söylediğini 
•tadığını yazmıştık. .(Devamı İkincide) 

BABER 'ID Vahabiler ve Valıabil!J!. 

Büyük deniz Mübarek Sabah Suut oğ-
Kupo?ı~!~~!~~i ku. lun hı a mı yordu 

ponlarla tepdiline ve davetiye -
lerin tevziine dün öğleden itiba
ren başlandı. 

Bundan evvel ilan edildiği 
veçhile okuyucularımızın her 
gün öğleden sonra --cumaları 
müstesna- müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Davetiyelerin tevzii 30 mayıs 
tarihinde nihayet bulacaktır. 
Davetlilerin yanlannda getire -
bilecekleri davetlilere mahsus 
biletlerin satışı 5 haziran tari -
hinde bitecektir. 

Pek mahdut miktarda hazır
lanan lüks mevkiler için şimdi -
den rnüracaatta bulunulmalıdır. ............................................................. 

Babıali Reşit 
kesince Suud 

oğlundan emniyetini 

Mekke 
oğlunu elde 

şerifini memur 
etmiye 
etti 

Kuveyt şeyhi hezimete uğra • 
dıktan sonra ikinci defa hazırlan· 
mak ve taliini bir kere daha dene-
mek istedi. Suut oğlu Aziz ona 
nasihat etti: 

- Senin bu hareketin hiç de 
doğru değil!. Biraz sabret, Sadun 
Paşa ordularını terhis etsin .. On -
dan sonra iş değişir .. Onun üzeri
ne ansızın hücum eder ve muvaf -
fak olursunuz! 

Kuveyt şeyhi Mübarek bu fikri 
kabul etmedi: 

-Hayır dedi, İntikamımı ala
cağım! .• 

Bu sırada Reşit oğlu, Suut oğ
lunun bir takım müttefiklerine hü
cum etmişti. Suut oğlu geri dön
mek mecburiyetinde idi. Şeyh 
Mtibarek onu bırakmak istemiyor, 
onun manevi nüfuzunu istismar et
mek istiyordu. Onun için ona: 

- Oğlum! diyordu, sen gider • 
sen, beni bir kimse tutmaz .. Düt • 
man beni yere serer.. Ben senin 

(Devamı 8 inci sayıfada), 
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dün açıldı · Hoca paşada meçhul bır 

T 
(Ba~ tarafı 1 nci sayıfada) b J l k h eci 

planda göıterilen amele mahalle- se epten uo ayı a v 
ıi baklanda ıorduğu bir suale kar- Ha /ili öldürdüler iyet· tarama Türk şı bir milyon liraya mal olacağı b ad• Dün akşam üzeri ıaat et r . 
bildirilmit ve bu~ kartı lımet pa· · d bı 

e 
D • • gs 

delerinde Cemil efendi ismın e 
şa; la&aı bir zamanda bunu da mey ıııel< ri Hocapaşada bir ahçıda ye 

• • 
vzı e • 

ıyor 
dana getiririz cevabını vermiştir. yemiş ve garsona karşıki kah"e • 

Rusyada ıtaj görmekte olan İ§· den bir kahve getirterek içtikteı> 
çilerimizin vaziyeti hakkında baş· sonra hesabı görmüş, dışarı çık •. 
vekilin sorduğu bir suale kar§ı da mış ve doğruca kahve getirttiği 
Şevket Turgut Bey, kimya kısmın- k l · 

Şimdiye kadar üç fasikül çıkmıştır dördüncü 
bu günlerde tabı ve tevzi 

fasikülde 
edilecektir 

Ankara, 20 !A. A.) - Türkl 
Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Ka-1 
tipliğinden: 1 

Birinci ve ikinci ve üçüncü fasi • 
küllerin alınması için müracaat 
yerleri şunlardır. 

3 - lstanbulda bulunup ken • 
dilerine tebligat yapılanlar devlet 
matbaası satış yerinden kendi ad
larıan olan kitapları alacaklardır. 

Osmanlıcadan türkçeye söz kaı· 1 - Büyük Millet Meclisi a • 
nlan için birinci, ikinci, üçüncü 
asiküller meclis umumi katipliği • 
c verilmiştir. 

§ılıkları tarama dergisinin üçüncü 
fasikülü de çıkmıştır. Bu fasiküle 
on yedinciden yirmi ikinci sonuna 
kadar altı forma vardır. "G,, har
finin sonu H> 1, harfleri ve l har· 
finin bir kısmı bu fasiküldedir 

2 - Ankarada bulunan cemi• 
l et kol ve bölükleri azaları imza\ 
mukabilinde cemiyet merkezin -
den alacaklardır. 

4 - Vilayet ve kazalarda bu .. 
lunanlar maarif müdürlükleri ile 
maarif memurluklarından arama· 
lıdırlar. Dördüncü fasikülde gene 
altı forma olarak yakında çıka • 
caktır. 

Zarar on mi yon 
·lira 

·Japon ma iye nazı
rı ittiham ediliyor 

Bütçe Meclise geliyor 
Ankara, 21 _(Hususi) - Bütçe 

encümeni bütçelerin müzakeresi .. 
ni bitirdi. Per§embe günü bütçe • 
lerin müzakeresine mecliste bat • 
lanacağı söyleniyor. Bu münaıe· 
betle meclis perşembeden sonra 
her gün toplanacaktır. 

Şikago, 20 (A. A.) - Dün öğ • 
leden sonra Şikago mezbahalarm
d ı müth~! bir yangın çıkmıştır. \ 
Yangın ç.ıktıktan sonra bir rüzgar 
çılanıt ve şehr! büyük bir duman 
bulutu örtmüştür. Bir müddet son· 
ra rüzgar, istikametini değiştirmiş 
ve itfaiye de güçlükle yangının ö
nüne geçebilmiştir. Yangımn bais 
plduğu zarar on milyon lira ola -
rak tahmin edilmektedir. 

Sıhhiye vekili 
Ankara, 21 (Hususi) - Geçen 

gün Afyonkarahiaarına gitmi§ o .. 
\an •ıhh\ye vekili Refik bey An· 
karaya döndü. Refik bey Afyon. 
da Hilaliahmer maden suyunu tet· 
kik etmiştir. 

Parlementolar konseyinde 
Ankara, 21 (Hususi) -Beynel

milel parlamentolar Türkiye kon
seyi dün saat be!te Millet Meclisi 
binasında toplanmış ve eylulde ls
tanbulda toplanması mukarrer 
beynelmilel parlamentolar kon .. 
greıi hazırlıkbriyle meşgul ol • 
mu!lardır. 

D. D. Y. tekaüt sandığı 
Ankara, 21 (Hususi) - Bugün 

toplanan maliye encümeni devlet 
demiryolları umum müdürlüğü 
memurlarının tek3üt sandığı la • 
yihasmı müzakere ve kabul et • 
miştir. 

Alınan iki vapur 
Ankara, 12 (Hususi) - Deniz 

yolları idaresince Y elkencizade • 
lerden alınan iki vapurun idare 
yıllık bilançosunun tetkikinde na
zRrı dihkate alıması hük\ımetçc 
kabul edilmiştir. 

Bir kanun layihası 
Ankara, 21 (Hususi) - Beynel

milel adalet divanına müteallik 
bazı meclislere iltihakımız hakkın 
daki kanun layihası başvekaletten 
meclise gönderildi. 

Emlak bankası müdürü 
Ankara, 21 (Hususi) - Mer

kez bankası meclisi idare azalı • 
ğına tayin edilmesi muhtemel o -
lan Emlak bankası müdürü umu • 
misi Hakkı Saffet beyin yerine zi· 
raat müsteşarı Atıf beyin tayin e

dileceği söylenmektedir. 

Yeni bir kaza 

Tokyo, 21 (A. A.) - Maliye 
nnzın Kurodn'run ittiham edilme· 
sı üzerine nezaretin üç me .. 
muru tevkif edilmiştir. 
Nazırın vaziyeti pek ziyade müş· 
külleş.miştir. Bununla beraber, na· 
zır, eğer rezalet bu nrada daha zi
yade büyümezse, istifadan evvel 
birkaç ay tahkikatın neticesini 
bekliyecektir. 

Çankırıda yağmur 
Çankırı, ~1 (A. A.) - Cuma 

gününden beri vilayetin her tara
fına faydalı yağmurlar yağmakta· 

Göring Atinada 
Atina, 21 (Husuıi) - Almanya 

hav~ nazırı ve Prusya baıvekili 
Göring dün reisicümhur tarafın .. 
dan kabul edildi. Baıvekil M. Çal· 
daris, ceneral ile arkadatları te -
refine bir öğle ziyafeti vermit v~ 
ziynfette her iki taraftan da ıami· 
mi nutuklar söylenmittir. 

dır. Tosya pirinci fırladı 
Mançuda çarpışma Tosya, 21 (A. A.) _ Pirinç 

Tokyo, 21 (A. A.) - Sovyet mahıulü üzerinde mühim muame
kalelerinin ateşine maruz kalan ler olmaktadır. Bir hafta evvel pi· 
Mançuri vapuru Taheihoya mu - rincin kilosu 19 .. 20 kurut iken 
vasalat etmiştir. Bu sebepsiz taar· şimdi 32 kuruşa çıkmıttIT. Bu te· 
ruzdan dolayı pek ziyade hiddet .. zayüt ekim miktarım da arttmnıf. 
lenen tayfa Japon garnizonu ku· 
mandnnı tarafından teskin edil -ı~t~ır~·~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
mi§lerdir. 

Nazilere karşı 
Viyana, 20 (A. A.) - Hükumet Bulgaristanda son vaziyet 

tarafından neşredilen resmi bir 
tebliğde nazilerin mevkuf olanla• ~Un~U nilshamızd~ BU:garistan
rına h · t k' k d l .. ta bır hUkCtmet darbesı oldugunu, ye· 

, arıc e 1 ar a aş arının su- . b' k b' . 'kt'd ki' ı ... . - . . nı ır a ınenın ı ı ar mev ıne ge • 
k\ınetı hasebıle nlverılmek sure • diğini yazdık. BugUn de, ikti(lar mev-
tiyle uluvvü cenap gösterilmiş ol • kiine gelenlerin etrafı teskin edici pro
duğu bildirilmektedir. pagandası, dünya ajanslarına tebliğ 

Böyle olmasına rağmen naziler olundu. 
tarafında d · il 1 Biz, bu değişikliğe dair kendi bil-

n gene emıryo arı a ey d'ğ' . . 1 1 · s h · . . ı ımızı yaza ım. smı geçen govor-
ıne bırçok )lUıkastler yapılmak .. lar mUfrit milliyetperverdir. Bulgaris· 

tadır. Bu hadiseler dolayısıyle tanın en müfrit milliyetçilerine Çan -
hükUmet dehşeHi zarar içindedir. kofist diyorlar. Malt1m olduğu Uzere, 

Dava vekilleri için Çankof es~ Baı~eki:di. Komitelerin 
en fazla guvendıklen, bu cereyanın 

Ankara, 21 {Hususi) - Adliye taraftarlarıdır. 
encümeni dün toplanmış,. baro ve Yeni Başvekil Georkiyef, Bulga -
beşten fazla davavekili bulurum • ristanda şimdi bir diktatör vaziyetin
yan yerlerde davavekilliği yapan· dedir. Kabinesini teşkil eden Maliye 
lara dair Giresun meb'usu Hakkı nazırı Teodorof, Ticaret narin Boya
Tarık beyin teklifini müznkere et- ciyef, Dahiliye ve Adliye nazırı Mi -

diyef Çankofisttir. Profesör Gianko-
miştir. mulof liberal ve Şimendifer nazın 

Encümen böyle yerlerde ruhsat- Zah~riyef çiftçidir. 
name ile vekalet yapanların bu· Eski Başvekil Muşanofun istifası • 
lundukbrı yerlerde sayıları beşi na sebep, kabinesinde Çiftçi fırkasın
geçse de işlerine devam etmeleri dan üç nazır varken bir daha bunlar
hususunu kabul etmiştir. dan konulmak istenmesidir. Bunu li-

beraller ve Sgovorlar kabul etmedi. 
Samsunda merasim şimdi, kabine, müfrit mmiyetper
Samsun, 20 (A.A.) - Mücade- verlerin. Çankofistlerin ekseriyetini 

lei milliye sıralarında Gazinin haiz bulunuyor. 
Samsuna ayak bastığı tarihi olan Bunlar, dahile karşı Faşist, karice 

karşı ise muahedelerin tadilini istiyen 
19 Mayıs 334 tarihinin dü· bir siyaset takip edeceklerdir. Işaa et
ne tesadüf etmesi do1 ayısıyle vi • tikleri propağandaya rağmen bunun 
layetimizde büyük bir merasim böyle olacağı muhakkak gibidir. 
yapılmı§tır. Başvekil muvaffak olursa, Musso-

Mer"'sim müddetince bütün lini yahut Hitlerin yaptıklarını yapa· 
caktır. Bulgaristandaki Türklerin ah· 

kahveh;ı.neye girerek (ayağa a 
da bulunan bir iki tanesi müstes • km) diye oradaki müşterilere ıe• 
na olarak bütün itçilerimizin mu • tkıtJıt· lenmiş. Müşteriler ayağa ka ,, 
vaffak olduklarını bildirmittir. b fll) lar, kendisi de cebinden bir ıç .1 Baıvekil bundan ıonra fahri • tl Iı cıkararak kahve sahibi kürt na 
kanın temelinin atılacağı yere git- "' efendinin karnına saplamıştır. 
mittir. Burada yaya ve atla gelmit 
olan §ehir ve kazalar halkı buzu • Bıaçğı yiyen Halil efendi 

0 
ati' 

runda Kayseri meb'usu Reşit bey da yere yıkılmış, Cemil efendi ~e 
·uııı~ 

bir nutuk söylemi! ve fabriksnm kahveden çıkarak karakola gı 
fevaidinden uzun uzadıya bahset- ve teslim olmuştur. 
miştir. Müteakiben maarif vekili Carih Cemil efendi bir \'Bkit 
Hikmet bey de bir nutuk söylemiş altı ay kadar bu kahvenin üstiiO • 
ve nutkunda 19 mayıs 1919 tarihi deki odada kiracI olarak yatfl' 
nasıl büyük bir inkılap ve tarih kalkmış ve bilahare her nedel1

1e 
mebdei olarak tanınmışsa 19 ma· kahveci Halil efendi tarafınd3fl 
yıs 1934 tarihinin de kuvvetli bir çıkarılmıştı. Yaralama hadisesi· 
ilerleyiıin remzi olduğu hususatı- nin bundan ileri geldiği tah:ınİJl t' 
na itaret etmiıtir. dilmektedir. Halil efendi dün ge-

Hikmet beyin nutkundan son.. ce saat on iki raddelerinde ·y~td; 
ra ismet pata bir nutuk söylemiş rıldığı Ccrrahpaşa hastanesın 
ve ezcümle demiıtir ki: ölmüştür. 

-------=ı==-ocz:z----------
" Arkada t la r, kurulacak fahri • T } f • k • J\41 

ka tahmine göre beı milyon liraya e e on şır eti~ 
m.al ol~caktır. Bu:ada 33 bin iğ ve Salemi tanımıyor 
hın kusur tezgah bulunacaktır. ~ 
Tahmine göre bu fabrika bir aene- . . -Bae tnrıı.tı 1 ıncı. ııi -
de takriben 25 b" b 1 k d ıfade etmış ve en sonra nıs~ıı t• 

. . .. ın a ;a a ar hayetinde komiserlikten istifli e 
pamuk 11tıhlak edecektır. 25 bin . ld ... d •1... d e]c sofi 
b 1 

• . .. • rnış o ugunu a ı ave e er b't 
a ya pamuk ııtıhlakı bu seneler - .. l . h kk d biÇ 

1 

d b 1 k 
. . . d.... ruşvet mese esı a m a !•• 

e u mem e etın yetıttır ıgı pa.. l" 1 d ·ı.. etfll•' 
11uult-111cv<ı;u.lunun buyuk bır ırısmı ~a yuma.tık o ~a!lıihn.J 1 lBave! ;se yr 

tır. enı omıser Huzı 1 'i .,e 
nm Kayıeride istihlaki demektir. 
Fabrika ayni zAmanda kendi elek 
trik kuvveti ihtiyacını kendisi te • 
min edecek, 1500 amele çalışacak
tır. 

Bu birkaç ral<am Kurulmakta o

lan eserin ~alnız manevi ve iktı· 
sadi ehemmiyetini değil, memle • 
kette temin edeceği inkitafı göste· 
rir. Bu ıniıal dokuma fabrikaları 

iıinde de mümtaz ve gıpta edile -
cek bir mevki sahibi olduğumuzu 
anlatmak için kafidir. '(Alkışlar). 

Kayserililer, böyle büyük mil• 
li terakkinin mühim bir abidesini 
bu kadar hararet ve muhabbetle 
kucaklarından bilhassa tebrik et • 
mek isterim. (Alkıılar) Gösterdik 
leri heyecan ve her ıahada bu iş • 

lerin taha1tkuk etmesi için ibzal et
meğe çalıştıklan kolaylıklar yük • 

sek zekalarının, çahıma hevesleri· 
nin ve memleketin büyük faali • 

yetlerine gqsterdikleri alakanın 

güzel bir misalidir. Bugün Kayse
ri dokuma kombinesinin temel at. 
ma merasimini yapmış oluyorum. 
Ümit ederim ki istikbal büyük sn· 
nayi progra ının büyük endüstri 

programının ilk eserinin kuruldu • 
ğu bugünü memnuniyetle ve bu 

toplantımızı çevkle hatırlıyacak _ 
tır. (Şiddetli alkıılar) 

Bombalar atılıyor 
Viyana, 20 (A. A.) - Muhte· 

lif semt ve cihetten patlıyan on 

beı kadar bomba hasebiyle Avus· 
turya demiryolları münakalatı sek 
teye uğradı. 

ni olduğundan bu hususta kat ğ'ııl 
mfüıbet bir şey söyliyeroiyec.e 

1 

bildirmiştir. 

İstinabeye ait evrak dUn. ~; 
şamki trenle Ankara müdd•" 
miliğine gönderilmiştir • 

Diğer taraftan bu sl!lbahtci ~ 
le şehrimize gelen Paris şehir ~9 
lisi azalarından mürekkeP . , 

içinde Metr Salemin oğlu (le.bb~!l' 
lunmaktadır. Sabahleyin ~e9 
sının tanıdıklarından mure tf1 ' 
bir rnusevi heyeti ltendisinİ lc3 

lamıştrr. f. 
t~ 

Bu rüşvet meselesinin 501' ~' 
hası hakkında bu ııabah ArJ; 
dan şu telgrafı aldık: 

• • • rJUd. 
Ankara 21 (Hususi) - t te' 

deiumumilik tarafından rUt\'e tef' 
şebbüsü meselesinden dole.fl ı.,eo1' 
kif edilen Metr Saleın "'e 111pıl• 
Faraci Efendiler hakkında \ı11e1' 
makta olan tahkikat devanı e 

tedir. f' 
'fh nede ş 

Mevkuflar tevkı a .ı rlıı.1' ' 
kta~ı . .,, 

ayn odalarda bulunma J<e.t'ıı 
Metr Salero teessüründen eld'e-

yeııı •'f 

Yen konuşmamakta ve ı.US\J .. e ı• 

memekte, Leon Faracı 15 

hügür. ağlamaktadır. d til 
.. pl\ 

Dün nakit işleri müd~J'\11 . ~ e dıı. ' 
B .. d • u:ın• ıs 1 te Nazım ey mu eıuın ,,i.\ e ,;e,. 

vet edilerek mevkuflarJ.Jl \'e~' 
girip Çıkma vaziyetlerini "'e ·ş 01 • 
Jette ne gibi işler takip ettPı 
duklnrı sorulmuştur. p'" 

d rr. 
B .. .. .. Ill'"~hu u -,,.,,< ugun curmu ~ ter 

ı · e t memurlnrın ifade erın btcılc" 
.. d"l k ve ilk tıı .... iJ murncaat e 1 ece snlı gtı•·. Ankara, 21 (Hususi) - Sam· 

suna bağlı olan Kavak nahiyesi • 
nin kaza yapılması hakkında bir 
kanun layihası hnzırlanmış ve la· 
yiha meclise tevdi olunmuştur. 

dükkanlar kapalıydı. Öğleden son vali büsbütün güçleşecektir. Türkle • 
ra halkcvinde inkılap hakkında rin bir dereceye kad~r dayandıkları 
konferanslar verildi. Gece de fe • Çiftçi fırkaSidır. Şirndı bu fırka ekal-

Viyana ile S3lzburg arasında 
bulunan üç köprü berhava olmuş • 
tur. Bu bomba hadiselerini yapan 
lar naziler olduğu söyleniyor. 

safhası bitmiıı ole.aktır. t ede 
işe fotintak hakimi vaz'ıye 
cektir. 

• ner alaylan yapıldı. liyetc dilşmUştUr • 



Liisiyen Abdülhak 
,. :'I : : 

Hamit Hanım · · · :.:. 

.. ı~~::: ~~:!:·k H~~~~:,,~·~: Is tan bul Şehir Meclisi dün de f evka-
günlerde, "Perapeetives,, isimli ı d • t • d tt • 
Fransızca bir kitabı çıktı. Küçük a e JÇ ımaına evam e ) 
küçük mensurelerden ibaret olan 
210 sayıfalık bu eserin ekser mev
zuları memleketimizden mülhem .. 

"Türk dili,, isimli parça, bakı -
nız, nasıl baılıyor: 

ve Dumlupınar şehir yatı mektebi Hakimiyeti milliye 
talebelerine verilmekte olan tahsisatın kaldırılması 

Encümeninin teklifi reddedildi "Damarlarımda mutlaka Altay 
kanından damlalar var. Urallar • 
dan dos doğru gelen bir dedemin 
hu gülgun mirası, bana, tamami • 
yetile intikal etmit olacak .. ,, 

Bunun içindir ki, Lüıiyen Ha • 
nım, Türkçenin ahenk ve tasavvu
tunu adeta mabadettabii bir isti -
dat ile benimsediğini anlatıyor . 

"Türkçe selamlaşmağı öğren • 
meden evvel mısralar, beyitler İn· 

hakkında Bütçe 
lstanbul tehir meclisi dün öğle· ı 

den sonra toplanarak fevkalade 
içtimaına devam etmittir. Dünkü 
içtimada 1934 bütçesine ait tadi • 
lat görütülmüttür. Her madde o· 
kundukça bütçe encümeni mazba· 
ta muharriri Abdülkadir Ziya bey 
izahat veriyordu. 

Yeni bütçede Hakimiyeti Milli-
tada başladım!,, diyor. "Sonra ============== 
da, fu veya bu eserden sayfa say
fa ezberledim .. ,, 
Abdülhak Hamit Beyin zevcesini, 

henüz mektep talebesi olduğum 
bir sırada, üstadın fU 9iiriyle tanı
nuttun: 

':ar ol Lüsiyen, tavaf et ey nur, 
Ey ahnı ömriimün bahan! .. 
O zamanlardan beri. (Bir hanımın 
ya~ı belli olmaması için aradan 
keç sene geçtiğini söylemeyeyim) 
Fakat, büyük fairin etrafında, bu 
müstesna kadın, cidden tavaf edi
yor. 

Geçenlerde, al".kadaılar, ara. 
ınızda konuşuyorduk.. Türkler 
içinde, çocukluğundan ihtiyarlığı • 
na kadar, kaytsız, §artsız en 
mes'ut ömrü Abdülhak Hamit Be
Yin geçirmit olması lazım gelece-

i.u.c lıUkmctttk. Unu bütün millet 
tebcil ettiii için, gelip geçen tek • 
mil rejimler de izaz eylemi,.. Ta
biatte kendisini güzel yaratmış. Bu 
gün, seksen üç YBJında olduğu hal
de, hala yüzüne bakmakla doyu) • 
mıyor. Dimağ melekeleri eser ya-
2eı.~ak kuvvette .. 

Yalova gittikçe 
güzelleşiyor 

Y alvanın güzellettirilmeıi ıçın 
Akay idaresi tarafından alınmak
ta olan tedbirler neticesinde Y alo-
va gititk9C güzelleşmektedir . 

İdare Yalovaya bir gece kal · 
mak için gelecekler için ucuz kar· 
neler ihdaı etmiıtir. Bu karneler· 
den alanlar köprüden vapura bin· 
dikten sonra tekrar dönerek köp· 
rüye çıkıncıya kadar beı para har 
camıyacaklardır. 

Bundan baıka Yalova bütün 
asri konforu haiz 150 yataklı bü • 
yük bir otel de yapılmaktadır. 

Ayni zamanda Çam parkı is· 
mindeki yeni büyük park açılmış· 
Ur. 

Bütün bu tedbirlerden sonra 
bu sene Yal ovaya rağbetin daha 
fazla artacağı muhakkaktır. 

Husızlıktan cezalar 
Dün ceza mahkemesinde hırsız· 

lık maddesinden Küçükpazar· 
1ı Hayri isminde bir bir buçuk se
ne, Salih isminde bir helvacı da 
dört ay hapse mahkum olmuşlar • 
dır. 

Ruhsatsız dershane 
Madam Mari isminde bir kadı • 

- üsiyen Hanım, ıairin ihtiyar • 
J ı .ndaki saadeti temin etmiıtir. 
ı akin sade kadın olarak değil, 
tnın mana-siyle mütfik bir anne o
l~ralr .. Üstadın evini ziyaret eden
ler, buraıınm ne fİrin, ne cana ya
kın dö!endiğini görürler. Lüsiyen nın Beyoğlundaki ruhsatsız ders • 
h il.nım, jhtiyu üstadın fmcanını e- hane atığı iddiaıiyle yapılmakta 
ı olan muhakemesine dün ikinci ine vermekten terinin soğuması • 
no kad!.r, bütün ince teferrüatiyle ceza da devam edilmiş ve bazı ıa • 
Yılmadanı yorulmadan mefguldür. hitlerin çağrılması için başka gü • 
Abdülhak Hamidin zinde kalma - ne bırakılmıştır. 
•ım, ve inıaallah daha da kalaca· Senedi aşırmış 
ğını, sanırım, bu müşfik kadına Al ki aca ısının elindeki 700 li • 
rnc-:lyunuz ! • • rahk senedi at ırmak iddiasiyle 

Son zamanlara kadar, Lüsiyen Jak isminde biri hakkında gayri 
lianımı, edebiyata, böyle, dolayı· mevkuf olarak tahkikat yapılmak· 
•iyle hizmet etmit sanıyordum. tadır. 

Halbuki, evlerine gidince, onun O 
fTürk tiirleriyle mısra mısra meı· niver.sitede imtihanla.ı 
Rlıl olduğunu hayretle gördüm. Üniversite fakültelerinde dün • 
liakikaten, kendinin de yazdığı den itibaren imtihanlara başlan • 
aibi, belki alelade Türkçe muha • mıttır. imtihanlar haziran niha· 
Ve rede akıakJık yapıyor, fakat en yetine kadar devam edeceketir. 

ıııuıtatak arzu mısralarda zevkı ''Yeni adam mahkemede 
•el' d' ,, 

ını ır. M" h · 'dd' . 1 V 'h , .1 uıte ceıı neşrıyat ı ıasıy e 
e nı ayet 'Prespectives,, ı e Ye · Ad h'b' t 

de L" · H d d d ~ nı am mecmuası sa ı ı er• 
, usıyen anım, oğru an og b'ıye · ı ·ı H kk B · zıyı l' cı smaı a ı eyın ya 

Uya edebiyata girmiş oluyor. yazan Niyazı Remzi Beyler aley• 

--- ( va-rto) hine müddei umumilikçe bir dava 
~~-=========================== 

Vergi tahsilatı 
Mali sene sonu olmak dolayısile 

~diye ıubeleri tahsilata fazla e· 
Ctnıniyet vermektedirler. 

Bu cümleden olmak Üzere tah· 
~il ınüdürü Ali Rıza Bey kazalar • 
tki tahsil tubelerini kontrol ede· 

tek v •t . • ' l . . , ergı erın gerı K<l ır.aması ıçın 

l'Cap eden tedbirleri ahmttır. 

açılmıtbr. 

idman şenlikleri 
Önümüzdeki cuma günü saba · 

hı Kadıköyünde Fener bahçe sta -
dınclı>1 yapılacak olan idman ıen -
liklerini hazırlık olmak üzeı:e bu
gün öğleden sonra ayni yerde bir 

prova yapılacaktır • 

ye ve Dumlupınar §ehir yatı mek • ı 
tepleri talebesine harçlık olarak ve 
rilen ve yekunu 3000 lira tutan 
fasıl da kaldınlmı§h. Bu tahsisatın 
kaldırılması aza aTaaında teeHÜr 
uyandırdı. 

Ve Adalı Avni Bey söz alarak: 

rerek tadilatın lehte olduğunu 

söyledi. 
Neticede mukavelename tadilatı 

reye kondu ve kabul edildi. En 
ııonra mukavelenin imzası ıçın 

belediye riyasetine salahiyet ve • 
rildikten sonra salı günü fevkala • 

- Bu tahsisat kaldırılmama • de içtimaa devam etmek üzere 
lıdır. Yatı mekteplerindeki yav celse tatil edildi. 
rular anasız babasız çocuklardır. 
Bayramları bu çocuklann eline 
be§, on kurut harçlık vermek içti· 
mai, ahlaki ve vicdani bir vazife -
dir, dedi. 

Bütçe encümeni mazbata mu • 
harriri Abdülkadir Ziya Bey cevajl 
vererek bütçenin çok dar olduğunu 
ve bu paranın verilmesine imkan 
olmadığını söyledi. Neticede bu -
nun müzakeresi ikinci celseye bı
rakıldı. Ve diğer maddelere de • 
vam edildi. 

icra kasasını soy
mak istiyenler 
Beşik tat§ t titclra. dairesinin ka· 

S<'.sını aoymağa teşebbüs cürmiyle 
eŞvket, Sefer ve Tiringer Gori is· 
mindeki Macarın mahkemeleri 
dün ikinci cezada devam etmittir. 
Suçlular suçlarını inkar ediyorlar. 
Neticede &abıkaları olup olmadı· 
ğının tetkiki için mahkeme ba_ıka 

ikinci celse açıldığı vakit Abdili- güne bırakılmıştır. 
kadir Bey tekrar bu tahsisatın Muallimlere kıdem zammı 
konmaıma imkan olmadığını söy- İstanbul ilk mektep muallimleri· 
ledi. Fakat azadan Nureddin nin kıdem zamları tahsisat olma· 
Münşi, Sadi, lsmail Şevket Bey - dığı için bu sene verilmiyecekti . 
ler paranın konmasında israr et • Bütçe de bulunan yeni formül ne· 
tiler. ticesinde bu zamların 1934 mali 

Münakatalardan ıonra madde senesinden itibaren verilmesi te • 
reye kondu, ve üç bin liranın tek· min edilmiştir. 
rar bütçeye konması kabul edil • 
di. 

En Soyuz Neft şirketinin 

mukavelesinde tadilat yapılması 
teklifi müzakereye kondu. lktısat, 
kavanin encümenleri tadilatın 

muvafık olduğunu, mülkiye encü • 
meni ise muvafık olmadığını söyle· 
diler . 

Makam namına söz alan reis 
muavini Hamit Bey de izahat ve· 

Çocu§a Cjarptl 
Üsküdar Tramvay şirketine ait 

olup şoför Rifatm idaresindeki 
1007 numaralı otomobil dün Hay· 
darpa§adan geçerken leblebici 
Kazımın Rafet smindeki çocuğu· 
na çarparak ayağının kırılma -
sına sebep olmuı ve hastahaneye 
kaldırılmıştır. Şoför yakalanmış • 
tır. 

Cezasını buldu 

Beşiktaşa giden tramvay araba
sının arkasına takılan on yaşla • 
rında Kalos ismindeki çocuk düşe
rek kafasından yaralanmıştır. 

100 lira doland1ran 
Gümüşsuyunda Ahmet ismin • 

de birinin 100 lirasını dolandıran 
Hüseyin yakalanmıştır. 

Zehirlenme 
T opkapı cadesinde meyhaneci· 

lik yapan Acem Hüseyinin mey -
hanesinde bu gece rak! içenlerden 
Arap Mehmet birdenbire zehir • 
lenıne alametleri göslermiıtir. 
Mehmedin tedavisi yapılmış ve ze· 
hirlenme hadisesinin yediği bir 
balık mezesinden husule geldiği 

Matbuat memurluğu 
İstanbul vilayeti matbuat me· 

murluğu kadrosu gelmiştir. Bu · 
na göre bir memur ve bir daktilo 
daha alınacaktır. 

Yıldız eşyası 

Bir müddet evel eski Kerbela 
mebuıu Nuri Bey aleyhine, Yıldız 
sarayındaki bazı kıymetli ve tari· 
hi eşyayı yanında alıkoyduğu iddi
asiyle hazine tarafından dava açıl
mıştı. Beşinci hukuk mahkeme • 
sinde görülen hu davaya ait dosya, 
adliye sarayı yangınında yanmış, 
bunun üzerine dava yenilenmişti. 

Dün İstanbul beşinci hukuk 
mahkemesinde bu davaya yeniden 
bakılmı§, şahit olarak Sultan Ab
dülhamit devrinde Yıldız sarayın· 
da müsahip sıfatiyle bulunan Na· 
dir ağa ile saraylılardan Halide 
Hanım dinlenilmişler, Nuri Beyin 
evinde bulunan ve alınarak Top· 
kapı sarayına götürülen ibrikle ör
tülerin Yıldız sarayındaki Sultan 
Abdülhamide ait eıyadan olduğu
nu anlatmıtlardır. 

Nuri Beyin vekili, bu eşyanın 

örnekleri öteden beri T opkapı sa · 
rayında saklanıldığını, şahitlerin 

benzeyif dolayısiyle, Nuri Beyin 
evinden alınanları, ötedenberi 
Topkapı sarayında saklı duran 
eıya sandıklarını ileri sürmüştür. 

Bunun üzerine, Topkapı mü· 
zesi müdürlüğünden evvelce Yıl· 
dızdan alınan eıyaya ait listenin 
istenilmesine karar verilmiştir. 

Senet aşırmış 

Alacaklısının elindeki yedi yüz 
liralık senedi aşırdığı iddiasiyle 
Jan Efendi isminde biri hakkında 
tahkikat yapılıyor. Dava edilen, 

~ 

mevkuf değildir. 

"Züppelerin,, mü
dafaası yolunda .• 

İki gün evvel, Balat çar§ısında 
vuruşan gençlerin vak'asını ele 
almıyorum. Gerçi onlardan da bi • 
risi, diğerinin ayağına baatığı ve 
"pardon!,, dediği için, ötekinin 
"Ulan züppe! Ben pardon filan 
anlamam !,, tarzında mukabelesi • 
le karşılaşmış ve "al takke ver kü· 
lah !,, ta h3stanelere, tevkifhane • 
lere düşecek kadar feci surette, 
iş ileriye varmıştır ... Fakat bu ha· 
dise hakkında, tekevvünü itibari· 
le en beliğ hükmü verecek bir ma
kam, §İmdi onunla meıguldür .. 
Biz, meselenin ruhunu araştıraca· 
ğız. 

Harbin daha ilk sıralarındaydı 
sanırım. Ortaya, yanlıı bir telak· 
ki, müfrit ve bozuk bir tezahür 
yüzünden bir rahatlık engeli çık
mıştı: Gelen geçen kadınlar "Tan
go ! ! .. ,, ve kravatı bir parça aıkı 

bağlanmı§, ayakkabısı boyalı deli· 
kanlılar "P,, nin bütün bozuk g~ 
garasiyle "Züpppe ! .. ,, diye haykı
rılıyordu .. 

Ben, zarif ve ittiha. uyandıra

cak derecede giyinmenin, bir de
fa bir yerde gayet iyi tarifini gör
düm: "Bunu, züppelik diye tasvir 
edeceğinize, zevke, bedia olan, 
doğru - yanlış bir temayül, heves 
olarak tarusamza .. ,, diyordu .. 

Filhakika, ta Jıarbin batlangr• 
cından beri, o içtimai herc.ümerç· 
ler içersinde de, muhtelif istika· 
metler almıt ıuur)u bir "Fazla gİ• 

"A .. yinme cereyanı,, ve zamı neza• 
ket,, tabaka tabaka türlü incizap
Jar uyandırdığı gibi, açık istihfaf. 
lara da uğramıftrr. 

Hemen iki ııınıf insan var .. Bu· 
gün artık kaybolmuf bulunmuım 
temenni ettiğimiz; tık giyineni 
"yular ve tasma takmıı,, diye tav• 
sif eden sınıfın bakiyesi, izi, tor
tusu; iyi bastırılmıf bir ütü veya 
ihmal edilmemi§ bir yüz tra,ına a· 
deta gülmek istiyor. 

Ona bu zar af etin masum ga• , 
yesini sindirmek lazımdır •. 

Filen züppeye gelince, bana ka• 
lırsa, gayet göz alıcı bir kumaş ve 
kesimle, her heccav tıynetin ıi· 
nirlerini uyandırıp, bir de işlediği 
bir patavatsızlığın eserini, neza· 
ketle geçittirivermek olamaz. 
"Pardon,, kelimesinin sihrine, der 
hal hallüfasl edici "Medeni,, kud· 
retine güvenip, bunu bir meslek 
haline getirmek doğru değildir, 
demek istiyorum. Gözlerini kapa
yıp, herkesin nasırhırı üzerinde 
dansedemezsin ! "Pardon!,, ger • 
çi "Affet, itizar ederim!,, mana • 
sına gelir. Fakat ondan evvelki 
parola; bir kravat dütm3.nı kadar 
boş boğaz ve idraksiz çıkabilecek, 
mecnun b ir sabıkalının hırsından 
kaçınmak olmalıdır. 

Hikmet MUnlr 

Erdekte zeytin 
sevkiyatı 

Erdek, (Hususi) - Muhacirine 
' 'erilen emvalin tapuya raptı huıuıun 
da çah~ılmaktadır. 

Altı bin on küsür emvalin Hazira
na kadar tapuya raptedileceği anla • 
şılmak tadır. 

Kasabamızda zeytin ıevkiyah ya· 
pan tüccardan Halil Efendi zade F eh
mi Bey doğrudan doğruya Ruıyaya 

gönderilmek üzere 350 Hüseyin efen 
di 300 fıçı zeytin mübayaa ederek mo 
törlcrc koymakta ve bir taraftan da 
hamulesini ala:ı motörler hareket et· 
lemektedir. 659 fıçıdan azami yÜzer 
kilo heıabiyJc bu hafta zarfında kasa· 
hadan 65000 kilo zeytin ihraç eclilmit· 
tir. 



4 HABER - Akşam Postası 

, Fıkra müsabakası 
lrHABR'ln 1 
~ik&yeleri ! Mevzuunu hayattan alan muharrire En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada ne~redi

Karısı muharrire, kocası res -
samdı .• Hem de, kendi mesleğin -
de epeyce ileri gitmiş bir ressam ! 
Nazariye sahibiydi; diğer mes -
lektaşlarını beğenmezdi. Onlar 
hakkında: 

- Tabiat bu kadar zenginken, 
bu kadar çe,it çeşit şekilleri ihtiva 
ederken, kafalarının içindeki ucu
be renkleri ve çizgileri tablolarına 
geçiriyorlar .. Ne ahmak şeyler!. 

derdi. 
Ve hayali romanlar yazan ka · 

rısına da nasihat verirdi: 
- insanın karihası pek dardır .. 

Onun mahdut çerçevesi içine gir
me .• Etrafına bak.. Ne görürsen 
onları yaz .. 

Muhitleri belki bir ressam için 
zengin bir ilham membaı idi. La
kin kırların ortasında, üç beş kom
şu arasında yaşıyorlardı. Bir ro -
mancı böyle bir muhitte nereye 
bakıp ta neden ilham alarak eser 
yazsın?. 

Hoş, çok ı1Cçmeden, 
hal oldu .• 

garip bir 

Ressam, kırlara nazır ağaçlığın 
altında sehpasını kurmuş çalışır -
ken, kadın, komşudaki delikanlı 

ile tanışlı ve sevişti. Tatil müddeti 
bitince, genç adam, üniversiteye 
döndü .• Oradan, hemşiresi vasıta -
sıyle muharrireye, uzun uzun, çıl
gın çılgın mektuplar yazdı, gön -

derdi. 
Kadın, kocasını çok seviyordu • 

Fakat, bu münasebette, onun ha
yatında yer tuttu .. Hatta, epeyce 
ehemmiyetli bir yer .. Zaten mev
zu arayan dimağı, bunu fırsat bil
di. Haftalarca çalışarak, üniver -
siteli ile aşkını, ho.ssaa bir roman 
haline getirdi. 

Hemen bütün hayatlarını tasvir 

etmişti. Mektuplardan da istifa -
de etmişti. 

Eser, nihayet bulmak üzerey -
di .. Genç kadın, heyecan içindey -
di .. Romanı neşrolununca kocası
nı şüphelendirmesinden ürküyor -
du .. Dalgın, çalışıyordu. 

Fak.at, bu artist dalgınlığı, ona, 
pek pahalıya maloldu .. Zira, her 
zaman itina ile sakladığı mektup
ları, her nasılsa, masanın üzerinde 
unutmuş .• Bunlar, kocasının eline 
geçti. 

Rescsamın ne derece kıskanç ol
duğunu biliyordu.. Sevgilisinin 
yazdığı kağıtları, kocasının par -
makları arasında görünce: 

- Bırak.. -diye haykırdı.
Onları bırak •. Okuma .. Zira, iki -
miz için de pek fena olur •. Oku -
ma .. Olmadık fikirlere kapılacak
sın .. Benden nafile yere şüphele -
neceksin •. Okuma .. Allah a-şkına 
okvma .. Sana izahat vereyim. 

Ressam, bir taraftan deli gibi, 
aşk mektubuna göz gezdiriyordu .• 
Hani bir inasan denize düşer de, 
su yutarken gözleri dışarı uğrar, 

yüzü mosmor kesilir, tıkanır gibi 
hareketler yapar.. İşte, o da her 

cümlede böyle bir hal alıyordu; 
- İzahat mı vereceksin?. lza -

hata ne hacet?. işte, her şey mey -
danda •. Namussuz kadın .. Demek 

kocasının kapıya, yumruklarını ve 
tekmelerini indirdiğini duydu. 
Sonra, adamların ayak sesleri yak
laştı: Kocasını zapetmeğe uğraşı -
yorlnrdı • 

Fakat,, kadın artık bu evde ka
lamazdı. Ayağa spor potinlerini 
geçirdi .. Bir çarşafa tutunarak, 
pencereden bahçeye indi.. Duvar 
kenarını takip ederek, görünme -
den yola çıktı .. Kocasının, hala: 

- Ah, namussuz, ah alçak .• 
-diye bağırdığını İ!idiyordu. -
Bütün dolapları kıracağım .. Aca -
ba daha ne hiyanet vesikaları ya -
kalıyacağım .. Uyur yılan .. Ne uyur 

yılanmış o!.. 
Şehir on beş kilometre uzaktay

dı .. Genç kadm bu saatte tren ol -
madığmı bildiği gibi, istasyona 
gitmekten de cekiniyordu. Kırlar
da yeis içinde yürümeğe başladı .. 
Nereye gidecekti? Hayatını nasıl 
tanzim edecekti?. Neden böyle bir 
maceraya girişmişti • lşte, her şey 
mahvolmuştu. Kocasını da ne ka

dar seviyordu .. 
Gözleri sulandı .. Sendeledi. Ba

şı döndü .. içine fenalık geldi ve 
oraya, perişan bir halde, baygın, 
yıkıldı. 

Kim bilir, ne kadar müddet bu 
vaziyette kalmıştı .. Ressam, do
lapları kırıp kadına ait ne var, ne 
yok çıkardıktan sonra ve hepsine 
göz attıktan sonra, karısının oda 

kapısına gitti. Tekrar vurınağa 
haşladı. Fakat, hizmetçiler, pen -

cereden sarkan çarşafı görmüşler-

di: 
- Galiba kaçmış, efendim .. 

diye haber verdiler .• 
Kapıya anahtar uyduruldu. Do

laplar, iskemleler, masalar devri-

lip kapı açıldı. Muharrirenin ora -
da bulunmadığı anlaşılınca, res -
sam, istasyona kadar gitti. Sonra , 
kırları takiben şehir yolunu tuttu . 

lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

275 - Hocanın eşeği 
Hoc!lıtın eşeği ölmüş, karısı ka 

fi miktarda para vererek bir eşek 
almasını söyler. Hoca pazara gi
der, bir eşek alır. Arkasına bak .. 
madan yularından tutarak eve ge
tirir. Yolda iki muzip hocmn dal
gınlığından istifade edip eşeği a -
hp satarak parasını paylaşmak is 
ter. Birisi yava§Ça yuları eşeğin 

b3.şından çıkanr, kendi başına ta
kar, diğeri de eşeği alarak pazar
da satar. Hoca eve gelince karısı
na seslenir, ahırın k3.pısını aç, ye
ni eşeği getirdim der. Karısı pen .. 
cereden bakarak: 

- Hu!.. Bu nasıl eşek; 
Demesi üzerine hoca başını çe

virince e,ek yerine çocuğu görür 
ve ş:ışarak: 

- Ayol! Sen nesin? .. 
- Hocam çocukluk, anama karşı 

geldim, annem de inşallah eşek 
olıırsun diye inkisar etti. Gece yat 
hm, uyandığım zaman eşek olmu
şum. P:ızara götürdüler, siz aldı -

~ 

nız yümnü bereketinizle gene a -

dam oldum, diye hocaya teşekkür 
eder. Hoca ise: 

- Bir daha böyle cahillik yap· 
ma diye nasihat etmiştir. Ertesi 
g:inü gene pazuda eşeği görünce 
yava§Ça eşeğin kulağına: 

- Gidi köftehor, sen ezelden e

§P.k mişsin, galiba gene annenin sö 
zünü dinlemedin d:ırılttın, der. 

lncesaz ve caz ' 
Gazetemizin haziran ayının 

ilk haftasında bir cuma günü 
tertip edeceği büyük deniz ge -
zintisi için (7) kişilik bir caz ve 
incesaza lüzum vardır. Talip o
lanlar, bu ayın 25 nci günü akşa. 
mına kadar, idaremize müraca -
at etmelidirler. 

Uzaktan, bir kararlı, dikkatini Iİllıııılll!!ll __________ .... _.. 

celbettik. Koşarak yaklaştı: Vapur gezintisinde büfe 
- Karım, karım.. -diye inli- kiraiamak istiyenler 

yordu,. Gazetemizin, Haziranın ilk haf 
Yerde, yarı baygın, bitap yatan tası içinde yapacağı büyük deniz 

muharrirenin önünde diz çöktü • gezintisine tahsis edeceği vapurun 
karısını kocağına aldı: 

- lza•hat vereceğim!.. Dediğin 
büfesi satılıktır, lstiyenler, Mayı-
sın 28 nci günü akıamına kadar 

zaman seni dinlemediğim için af- t • · ld M""d"' l" w .. . . w gaze emızın are u ur ugune 
fını rıca ederım, karıcıgım .. Me -
ğerse, sen, benim verdiğin nasiht- •·····-··········-·· .. ••••• .. •••• .. ·---==• 
leri tutmak, mevzuu tabiatten al· Gidilebilecek 1 
mak için böyle bir şey yaptın, de - } 1 
ğil mi?. eğ ence yerleri 1 

Muharrire, can kurtaran simidi- SiNEMALAR : 11 

ne sarılır gibi, bu fikre sarılıyor - iPEK: Kaspa. 
du. Gözlerine hayat, yüzüne kan MELEK: Garsonlar şahı. 1 
geldi. Derinden derine bir "oh!.,, 'I ELHAMRA: Ben ve imparatoriçe.ii 

k k
. ! SARAY: Sarışın kukla. 1! 

çe ere · d SUMER· At )! 
T b •A d "'l . d d" !: . maca. s 

- a n egı mı ya .. - e ı.- Ei TORK: Merkez tayyare filosu. h 
İ~ahat v~receğim dedim, beni n ASRI: Madam çocuk istemiyor. rı 
dınlemedm .. Sen bana muhayyel :: H1LAL: Ankara Türkiyenin kal.in .. ı 

roman yazmo. diye nasihat ediyor- ij bidir .• 
dun.. Ben de, bir sersem gencin i: ŞIK: Budapeştede skandal. il 
evli bir kadına nasıl aşk mektubu g ŞARK: Mavi Tuna. ıi 

w . . ii ALKAZAR: Bin ikinci gece I! 
yazacagını anlamak ıçın, bu kom- :i ALEMDAR A k T"" k" · ı' •• : n ara ur ıyenın 
şu delikanlısiyle şöyle uzaktan u- Ji kalbidir. i 
zağa bira~ alay. ettim. Aptal sahi li MIILI: . Bir ~illet u~aruyo~. . ~ 
sanıp benı sevmış.. fakat, sana d YILDIZ. Kım oldugunu bı~ek ıs-D 
meram anlatmak kabil olamadı •• .. tıyorum.~ 
k' E • l d f k b" HA.LE: (Üskudar) İstanbul sokak-G 

ı.. mın o , aramız a en u a ır lannda. ff 
ki sen •. Sen.. şey cereyan etmemiştir. iş, ro - KEMAL BEY: Karmen. J 

Silahların bulunduğu odaya mancılıktan ibaretti. FERAH: Ankara postası Ü 
koştu ... Tabancasını mı alacaktı?. _ Deliliğimi affet karıcığım.. FRANSIZ TiYATROSU: Attik. fi 
Kadın mu""thı" • b'ır çıgwlık kopara K Ik 1 · d'l K d · •······--------·····-·-··-· .. ·······• , x- - o o a gır ı er. a ının sevın- ................................................... . 
rak odasına kaçtı .• Kapıyı kilitle - ci, bir değil, ikiydi: Hem kocasını -diye sordu. - Tıpkı ayniyle 
di, sürgüledi.. Önüne, dolapları, kandırmış olmak, hem de, artık, kopya etmek, çok güzel bir usul.. 
masaları, iskemleleri yığdı.. eserini çekinmeden neşredebile - Muharrire, üniversiteli ile geçir-

Ve pencereyi açarak uşağa, cekti.. diği zevk alemlerinin hayaline da. 

bahçıvana ahçrya seslendi: Ressam, artık tabiileşmişti. )arak: 
- Aman, içeri ıgirip beyi tutu- Karısını okşıyarak: - Evet .. Hakkın var .. Çok gü -

nuz .. Beni öldürecek.. - San'ati benim telakki tarzım zel.. Çok güzel.. - dedi. 
Hizmetkarlar koşuştuğu sırada, pek doğru değil mi karıcığım ..• (Hatice sureyya) 

• 

21 Mayıs 1934 

lnglllzce dersleri 
Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 

Müellifi: ömer Rıza 

9 (IX) Nine, ninth le11on. 
9 (IX) nayin, nayins leson. 
Dokuz dokuzuncu ders. 
Three timeı three are nine, 

sri tayims sri aı nayin. 
üç defalar üç dırlar dokuz. 

Oç kere üç dokuzdur. 
What are three times two? 
vat ar sri tayimz tu 

ne dirler üç defa iki 
Uç kere iki ne eder? 

Tom'ı father iı calJed Mr Robinıon. 
tomz fazer iz kold MistC'r Robinson. 
T omun baba olunur tesmiye Mister 
Robinıon. 

Tomun babası Mister Robinson 
tesmiye olunur. 

He has a brother and a ıister 
hi haz e brazer end e sister. 
o maliktir. bir birader ve bir hem,ire 

Onun bir biraderi ile bir hemııireıi 
var. 

Mr William iı Tom'ı uncle. 
Mister Vilyam iz Tom'z ankıl 
Mister Vilyam dır Tomun amca. 

Mister Vilyam Tomun amcaııdır, 

Mi11 Grace is Tom's aunt. 
Mis Gres iz Tom'z ant. 
Mis Gres dır T omun hala 

Mis Greı Tomun halasıdır. 
She iı alıo the aunt of Tom's 

brother and sister. 
Şi iz olso zi ant ov Tom'z brazC'r end 
sis ter. 
o dır dahi hala nın T omun birader ve 
hemşire .. 

O Tomun birader ve hemıireıinin 
de hala11dır. 

Mr William has ıeveral children, 
Mister Vilyam haz several çildren 
Mister Vilyam maliktir müteaddit 

çocuklar. 
Mister Vilyamm müteaddit çocuk· 

lan vardır. 
He has two daughters and a son 

hi haz tu dovters end e san 
o maliktir iki kız ve bir oğul. 

Onun iki kızı ile bir oğlu vardır. 
These are Tom's cousinı 

ziys ar Tomz kazins. 
bunlar dırlar T omun yeğenler. 
Bunlar Tomun yeğenleridir. 
Tom iı his ur,cle's nephew. 

Tom iz biz ankdz nefyu. 
T om dır onun amcasının yeğenl 

Tom amcasının yeğenidir. 
Mary İı her uncle's niece 
Meri iz her ankıl'z nis. 
Meri dir onun amcasının yeğeni 
Meri amcasının yeğenidir. 

Mı:- and Mrs Robinıon are the parenb 
of John and T om. 
Mister end Miesez Robinson ar zi 
perents ov Jon end Tom. 

. 

Mister ve misis Robinıon dırlar ana
babalar nun Jon ve Tom. 

Mister ve mi!iS Robinıon Jon ve 
Tomun ana babalandır. 

Mr. A. Robinson İs quite old, so is 
his wife. 
Mister A. Robinson iz kuvayt old, so 
iz hiz vayif. 
Mister A. Robinıon dır tamamHe ih
tiyar ve öyle dir onun zevce. 

Mister A. Robinıon tamam!yJ~ ih
tiyar, karııı da Öyledir. 
Tehes are the grandparents of tlıe 
Children. 
zis az zi grandperenst ov zi çıldrC""ı1. 
bunlar dırlar anababalar büyük mn 
çocuklar. 

Bunlar çocuklann büyük anabala-
rıdır. 

Mrs A. Robinson is their grandmother 
' her hazlmd iz zer grantfazer. 

Misez A. Robinson iz ze-r granmazCT, 
her hazbond iz zer grandfazer. 
misis A. Robinson dır onlann anne 
büyük, onun zevci dir onların baba 
büyük. 

Misis A. Robinson onların büyük 
anneleri, kocası onların büyük baba
sıdır. 

The çhildren are their grandchildren. 
zi çildren ar zer grandçildren. 
çocuklar dırlar onlar toronlar. 

Çocuklar onlann toronlarıdır. 
The boys are grandıons, the girla are 
granddaugh ters. 
zi boyz ar grandsanz, zl gerls ar 
granddovtcrz. 
Çocuklar erkek dirler toronlar erkek, 

kızlar dırlar toronlar kız. 
Erkek çocuklar onların erkek to • 

ronları, kızlar onların kız toronlarıdır. 
1. Granfather (Büyük baba), 

grandmother (Büyük ana). 
il. Father (baba), mother (anne), 

uncle (amca), aunt (hala). 
III. Brother (birader), siıter (hem 

!İre), cousin (yeğen). 
iV. Son (oğul), daughter (kız ev

lat). 
V. Grandson (erkek toron). 

granddaughter (kız toron). 
This boy = Bu çocuk .. 

, These boys = Bu çocuklar .. 
Y ou are Y oung 

Yu ar yang 
siz siniz genç. 
Siz gençsiniz. 
1. Okuyunuz: Nine, shine, five, 

give; Mr, Mrs; daughter, aunt, 
whose, goes, docs; does; young, 
cousin, son, shut (şat = kapalı). 
neice, nephew. 

2. Cevap veriniz: ( 1) Who is 
Janeı grandfather? (2) Who are Miu 
Robinsen's nephews. (3) How many 
&unts has Henry? ( 4) Have you two 
grandmother? (5) Are they quite 
young? (6) How many daughters 
has Mr Robinıon? (7) Who are 
Mary's cousins? (8) Have yon many 
couıinı? (9) Does Jane love her 
grandparenst? (10) Does Frank live 
in his uncle's house? (11) Who iı 

Frank'ı mother? (12) Who iı Mn. 
Robinson's husband? (13) la your 
grandfather very old? (14) Who is 
an old man? (15) Are yon young or 
old? (16) Is 9 more or leu than 7? 
What İs 3 plus 5? 

(3) Şu örneğe dikkat ediniz: 
The ıun gıves us Jingt, ıo does 

the moon. 
Güneı bize ı,ık venr, kamer de 

öyle. 
Bu örneğe göre şu cumıeıerı tl " 

mamlayınız: 
(1) Tom has a brother, so -. (2) 

Henry plays in thc aftermoon, so -
(3) Jane is a girl, so - (4) A dog 
has legs, so -. ( 5) Mary loveı her 
mother, so -. (6) 1 am learning 
English, so. - . 

Şik3yetler temenniler -Kaza ve şof örter 
Bize mektup yazan bir okuyucu • 

muz diyor ki: 
"Bir kaç gün evveliıi Edimekapı 

yolunda bir polis memurunu çiğniye• 
rek ö!düren otomobil ıoförünün ga • 
zetelerde okuduğum bir ifadeıini t•• 
yanı dikkat gördüm. Eğer doğru ise 
şoför diyor ki: 

"Benim bu kaza içinde bir kabaha• 
tim yoktur. Netekim iki üç sene ev • 
vel Laleli caddesinde de bir adam çiğ• 
nemiı ve ölümüne sebep olmuııtuın• 
Fakat kabahatim olmadığı için mah • 
kemede beraet ettim." 

Mahkemede beract edebilir. Fakat 
baılarından böyle kaza geçen ıoförle 
ri idareten olsun bu işlerinden ayır • 
mak, tekrar bu mesleğe avdet etmele
rine mani olmak için Şehir idareıi bir 
tedbir alamaz mı? .. Hep adam çiğne• 

k • b'r n• yip beraet edece ve gene yenı ı 

dam çiğnemek için İ§e mi başhyacıık • 
lar ..• 

Kn:a, kazad!r. Olabilir. Faknt hiç 
olmnsa bu gibileri artık bu i§lerden 
uzct.laıtıracak tedbirler olmak pek 
basit ve en evvel nkla gelen bir çare· 
dir." 

••t 1 çok Okuyucumuzun mu a easını 
hakh bulduk. Nazarı dikkati cetbcdc-
riz. 

---------------------~-------------~----1stanbu1 yedinci icar menıurlıt-
ğundan: • 

Mahcuz ve paraya çevrilnıeıı • 
ne karar verilen demirhane alet -ve 

edevatı nısıf hisseleri 21-5--
934 pazar günü saat 16 dan 11 

ye kadar Taksim de Ayaspaşa kı§ 
la içinde 3-5 numaralı deınirha " 
ne önünde acık artırma ile ptıla 
cağından taİiplerin mahallinde 

"ra.hazır bulunacak memurune nıu 
catları ilan olunur. .(16886); 
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Bir ilk mektep yaz ge~lntlslnde 

Konuşalım \Küçük fıkralar 
1 . . Karın ağrısı Bilmece 
nıtıhan devreaıne girildi. Bu- Hoca - içinizden seksen löpye 

ll~ Uzun bir tatil devreıi, tahsil Jmk elma, otuz dört armut, iki yüz 
~anıda. olanların bir dinlenme aekıen altı hurma, altnuı iki erik. sek 
~~llıtnı takip edecek. Senenin do- ıeıı kestane verecek olsam her birini-

Bu haftaki bilmecemiz ıudurı 
Beı harfli bir kelime bulacaksınız. 

~ d h k zene isabet eder? 
,~ lyı ırmf sıraların a are et. Zeki bir pkirt _ Kamı a.. ııt .. 

Bu kelime size daüna IRzım-olan, bilgi 
veren, bazı öğreten, bazı eğlendiren 
bir şey göatt>recek. 

Eğer bu beı harfli kelimenin ilk 
harfini kaldmrıanız, hasıl olacak \e
lime Arapça "Tekdir, azarlamak" ma. 
naıına bir kelimedir. 

i dllran vücutlar istedikleri gibi ~ • dıgrı 
ti~~et gösterebilecek bilginin çe Hesap ersın e 
d~ l'e çetrefil yollarında yorulan Muallim - Mesela ıekıen kurut· 

1llıtg"la ta b. "kti t b' luk efya alsan da bir altın versen ma- Battan bir harf daha atacak o
tursanız hasıl olan kelime i\'cem.:edir. 
ve "kudret" manaıma oll\n bir kelime 
dir. 

~ t r m ır su n, am ır .. 1 ~ ı· ? 
~lla.v t . • • gazacınm ne yapması azım ge ır 

e ıçınde dınlenecek. Şakirt _ Sevinmesi, efendim. 
lienuı t k ··ı tm · 1 t~ ... e e~mu e emıf o an Serhoşla polis 

~ 1'çlıge l>u dınlenme hakkınm Gene battan bir harf daha atacak 
olursanız hasıl olacak kelime ise '/11. • 
cemde "Su" dur. 

>tl'ilnıesi gayet doğrudur. Henüz 

ı:~ Yetişenlerin say yolunda iler· 
• : en tahammüllerinden fazla 
di 7ıınamalarmı ve bir müddet 
~enerek yeni tahsil savaıına 
~ ' zinde, daha hnzırlanmı§ o -
it~ lirebilmelerini üç aylık tatil 

C.ın ediyor. 

~\l ençlerin - içlerinde ikmale 
tiitı~1§ olanlar hariç - tatilin ilk 
d~l' Uttden ıon gününe kadar 
~kitaplarını bir kötede hıra· 
lil~ l<ları muhakkaktır. Zaten ta• 

l~'tt ~aye dimağın tam bir din
~ll ~ı olduğuna göre bu hare-
~ tri tabii görülmelidir. 
\}ıu2 dinlenme devresine ya· 

~ ı~~~rı §U .sırada kendilerine ~a 
~r~uk iıaretlerde bulunmak ıs

'"1 • 
I~ --

ııı,lcı n yalnız ders kitapları oku· 
~~~~ tahsil etmez. Her görülen 
~i~ 1Iainin fazlalaşmasına az çok 
tdij et eder. Ve her bilginin elde 
~e· t •ınden fayda vardır. 

~İ\t lı-afıınızı saran ve adına ta
~~ dediğimiz mevcutlar mec· 
11
• t~ 0kuınasını bilene en merak .. t· " \> • ~ ~· er1a1Ji, en alaka uyandırıcı 
~, -~~Pbr. Dağlar, dereler, tepe 
l l' \t "•1.ar, tarlalar, ağaçlar kuş· 
~i"ı~ ?•ce canlı mahluklar bilgi· 
.,ret ~tn İ&tinat ettiği §eylerden 
r~, .. t:r. Ders kitaplarında göz 
~.. ''{ 1 ~ f 1 k .. v • ~ ~ , Ka a pat atara ogrenı • 
~ii '1uın t f d •• d'"V" ~ b a etra ımız a gor ugu 
~ar, u !eylere taalluk eder. Eğer 
f~U~ııa iyi bakmasını, gördü .. 
~~1~1 u anlaınasını bilirsek, dima 
~ la~la}'orınadan canlı bir surette 
~ ttb\. elde edeceğimiz bilgiyi el-
S· •t oluruz 

I.,' l~ b• . 
"lıi ır ...... . l ·· l" · B' t~ 'l bi] . ·:·ısa soy ıyeyım: ır 
'~,., tııı kitabında termomet

ornetre, manometre, loko • 

Sarhoıun biri, bir gece meyhane • 
den çıkıp yürümeğe kudreti olmadı • 
ğmdan bir duvara dayanmıı, durur • 
mut. Polis görüp "Burada ne duru • 
yonun?" diye ıormuı. Sarhot: 

- Görmüyor musun, her yer dö
nüyor. Bizim evde döne döne önüme 
gelsin de gireyim diye duruyorum • 
deınİt· 

/\caba bet harfli kelime nedir? 

7 Mayıs bilmecesi 
7 Mayıs tarihli nüshamızdaki bil

mecenin halli: Kara - '.Ayak - Raca 
- /\kay, idi. 

Bulanlar ara11nda hediye kazanan· 
Jar aıağıda yazılıdır: 

ınotif hakkında sayıfalarca yazı Yarım kllo Cjıkulata kazanan 
okursun.uz. (a) larla (b) !erle gös Karagümrük Hasan Fehmi paıa 
terilmiı noktalar, bir takım hat .. caddesi Adil Bey kızı Muazzez Ha • 
lar dolu resimler kitabınızın yap- nnn. 
raklarını itgal eder. Fakat bu ki • Birer Cjıkulata kazananlar 
taptaki tarifi yüzlerce defa oku • 1 - Kadıköy erkek lisesi C 2 den 
sanız gene termometre, baromet .. 643 Şükrü 2 - Gazi Oımanpa.Ja orta 
re, manometre ve lokomotif hak • mektebi 1 • 3 ten 428 Nabi Haris 3 -

d k. b inkılap liıeıi B 4 ten 722 Muammer. 
km a 1 ilginiz müphem ve haya 4 - Istanbul kız lisesinden 711 Ne· 
li olur. Hakiki bir barometre ka.r- bahat S - Kadıköy ıs numara Fat· 
şısmda §a§ırır kalırsınız. Halbuki ma 6 - Nitantaı kız orta mek· 
e~er bir termonıetreyi, bir baro • tebinden 284 Mihriban Kenan ... 
metreyi dikkatle gözden geçirir, 7 - Fener Rum lisesi sınıf 2 den 22 

1 kull 1 · '.A'naatas Homatidiı 8 - Cümhuriyet on arın am ması tarzını bilir .. 
1 • • h orta mek tep /\ 3 ten 380 Hami 9 -

seniz bubi gınız eın tam olur, Gelenbevi orta mektep a 2 den 22 Ha-
hem de kitaptan elde ettiğiniz bil· Jil lbrahim 10 - Beyoğlu Musevi li
gi gibi aklınızdan silinmeye mah- sesinden 300 lzidor Bahar. 
kfun olmaz. 

Kitabın vazifesi gözlerinizle, 
dikkatinizle elde ettiğiniz bilgile
ri kanunlara. bağlamaktan ibaret• 
tir. Asıl bilgiyi size usullü teces
si!,sünüz öğretecektir. Bu böyle o -
lunca tatil devresini tam bir reha .. 
vet devresi saymak hatalı olur. 
Tatil zihni yormadan ve yalnız 
müşahedeye istinat ederek bilgi el 
de edilecek devredir. Kırlarda, ha 
yırlarda, deniz kenarlarında nere· 
de olursa olsun her hfı, her çiçe· 
ği, her otu, her canlıyı tetkiki iti
yat edininiz. Tahsil devresi geldi 
ği ve mektebe avdet ettiğiniz za
man kitaplardaki nazari bilgileri 
zahmetsizce anl3manız için yega
ne iyi çare budur. 

A§abey _ 

Birer kitap kazananlar 
. 1 - 31 inci ilk mektepten 37 Ner
min Emin 2 - İstanbul birinci tatbi
kat mtlrtebi 22 İzak 3 - Fatih on Ü· 

çüncü ilk mektepten 298 Nimet 4 -
Etyemez Sultançetme 59 No. Naciye 
5 - Davutpaıa yirmi betinci ilk mek· 
tepten 469 Cavide 6 - 14 Üncü ilkmek
tep ımıf 2 den Belkiz 7 - Beyoğlu 
on üçüncü ilk mektepten 186 Hurşit 
Riza 8 - Sen Jozef mektebi sınıf 5 
ten 80 Metakıola 9 - Kılınç Ali yir
minci ilk mektepten 206 Talat 10 -
Altıncı ilk mektepten 412 İıhan 11 -
Gedikpaıa Ermeni ilk mektep sınıf 
5 ten Nevart 12 - lstanbul 15 İnci ilk 
mektep 11nrf a 2 den 160 Nennin 13-
Sultanahmer terzi mektebi son sınıf
ten 80 Metaksula 9 - Kılınç Ali yir. 

ne mektebi sınıf 4 tubcden 84 Şüca -
attin 15 - Yirminci ilk mektep sınıf 
5 ten 158 Adile 16 - Beyoğlu Üçün
cü ilk ınektep sınıf 4 !Ube 1 den 259 

-Devamı 8 nci sayfada-

Müstakil Bulgar gazete
leri çok ümitli görünüyor 

(Baı tarafı 1 nci sayıfada). l vetle mevzuu bahsolduğu anlatıl· 
Sofya, 21 .(A. A.) - Dün a.k - maktadır. 

ıam gazeteleri siyasi değişiklik Sofya, 20 (A.A..)' - Yeni ka· 
hakkında. makaleler netrine de - binenin ilk içtimaım müteakip, 
vam etmiılerdir. baıvekil M. Giyorgief dün ak§am 

Müstakil Dnevnik, yeni hükU- saat 21 de gazetecileri kabul ede
metin sükUnet ve ümitle karıdan- rek hükumetin, müstacel işleri tes
dığmı tesbit ederek diyor ki: viye ettikten sonra, yeni tedabiri 

"Yeni hükUmet, fırkaların ne tezekkür eylediğini söylemiştir. 
devlet menafiini ve ne de memle· Başvekil, yedi hükumetin ta• 
ketteki iktısadi keşmekeşi göz ö - savvur ettiği islahat meyamnda 
nüne almadıkları zamanda iktidar memleketin yeni vilayete ayrılma· 
mevkiine gelmiıtir. Millet, yeni sı ve belediye reislerinin merkez• 
hükUmetten beyannamesindeki va den nasbedilmeleri gibi memleke
itlerin ifasmı beklemek'tedir., , tin idaresi için f aideli teşebbüsler 

Müstakil Kampana gazetesi ya• bulunduğunu zikretmiştir. 
zıyor: Kabine, yeniden tasarruf et· 

"FıraJCcıların pazarlıklarına şa· mek çarelerini ara§tmnaJC maksa
hit olan bütün namuslu Bulgarlar diyle bütçeyi bir kere dalia tetkik'. 
vukubulan değişikliği sevinçle kar edecektir. 
ıılamakta ve en iyi bir istikbal ü • M. Giyorgiyef, almam ted
midiyle biribirlerini tebrik etmek· birlerden bazılarının belki kanunu 
tedirler.,, 

Gazete, 19 mayıs gününü Bul
garistan için tarihi bir gün olarak 

.. telakki etmektedir. Gazete diyor 

ki: 
"Milletin liahir eliserlyeti çolC· 

tanberi beklenen mes'ut bir ha<li .. 
senin cereyan ettiğini hissediyor -

""' , du.. 
Hü'ICUinet, 'de'ğişikliği tasvip e • 

'den ve müstakbel eseri üzerine Ü• 

mit bağlıyan bütün memleketten 
binlerce tebrik telgrafı almakta -
dır •. ,, 

Müstakil Novo Vreme gazetesi 
§Öyle diyor: 

"Fırkalar liaricinden teşkil e • .. 
dilen yeni milli hükUmetin Bul .. 
garistana kısa bir müddet zarfın
da kurucu bir hük\imet vermek ve 
Bulgar milletinin refahIDI temin 
etmek azminde olduğu aıikardır. 

Derpiş edilen ıslahat arızi değil, 
ciddi bir surette tetkik edilmiş ve 
olgun bir surette düşünülmüş ısla • 
hattır.,, 

Çiftçi Pla"dne gazetesi, hükU • 
metin yüksek memurluklara bü • 
yük bir prestije malik salahiyet • 
tar zevatı tayinde isabet gösterdi· 
'ğini kaydettikten sonra: 

" - Fırkaların üç sene müna

esasi ahkamına tamamiyle muva· 
fık düşmiyeceğini ve fali.at hü~
metin şekille mukayyet olmıyarali 
memleketin mübrem ihtiyaçlanm 
tatmin edecek'. surette iş görmege 
taraftar bulunduğunu ilave etmİ§• 
tir. 

Bükı-eş, 20 J,._:,...), - Bulgari .. 
tanda zuhur eden hadiseler 'dolayı
siyle, Tuna üzerinde bir köyden 
Ruscuk'a işliyen vapurların seyrü· 
seferi dünden itibaren tatil olundu 
ğu gibi, Bükreşle Sofya arasında· 
ki telefon mükalematı da keıilmit-
tir. 

Belgrat, 20 '(A .. 'A .• )' - Sofya'da 
örfi idare şafakla beraber ilan o
lunmuf ve bütün müesseseler a .. 
ker kuvvetleri tarafından iıgal e
dilmiştir. Öğleden biraz evel 
mebusan meclisinin Karşısında bil' 
mitralyöz bölüğü mevki almıf ve 
bir müddet sonra 'da piyade ve sü• 
vari bölükleri gelmiştir. Öğle üze
ri parlamentonun ablulCast lialdı .. 
nlmıştır. Ablukanın devamı müd 
delince şehir üzerinde tayyareler 
dolaşmıştır. Azası sivillerden 
ibaret olan bir askeri 'diktatörlü• 
ğün ilanı derin bir hayret uyaıı
drrmııtır. Gazeteler kapatılmıf' 

liaşa ettikleri id~ri nlahat birkaç tır. 
saatte yapılmıştır.,, diyor. Bu hareliet o 1ia'Ciar ani olmut-

Bükreş, 20 (A.A.) - Anadolu tur ki M. Muşanofun nazırları ve 
ajansının Balkan hususi muhabiri hatta yeni kabine azası hile Geor
bildiriyor: gief kabinesinin teşekkülünden 

Dün saat oeşte Bulgar kralı bir haberdar edilmemiılerdir. Yu
k'aç senedenberi Ziviyeno mecmu- goslavyadaki mütaleaya göre es
ası etrafında siyasi ve münevver tedenberi Bulgar - Yugoslay 
bir grup vücuda getirmiş zevattan mukarenetine taraftar olan M. Ge
umumi harpte bir gözünü kaybet- orgiefin kabineyi teşkil etmesi .1)~ 
miş olan miralay Simon Y orgiyefi m~karen~tni tamamiyle tahaklCuli 

saraya çağırarak kendisini parla- ..!,ımtt .... 1 .. reııuc ... e ... ktınunuırmı.ınmııı--11111111~---
mento harici bir kabine teşkiline Eserler arasında 

. . -memur etmıştır. 
18 - 19 gece yarısından itiba

ren telgraf ve telefon muhaberatı 
kesilmiş ve bütün Bulgaristanda 
örfi idare ilan edilmiştir. 

Hükumet daireleri ve münaka
lat askeri kıt'a tarafından işgal e· 
dilmiş, halkın evlerinden çıkma
sı menolunmuş, bir çok binalarda 
araştırmalar yapılmış ve bütün po· 
lis kuvvetleri ordu tarafından si
lahlarından tecrit olunmuştur. 

Bulgaristanda yeni diktatörlük 
rejiminin tesisi halk tarafından sü
kunet ve bir nevi itaat ve inkiyat 
ile karşılanmıştır. Fakat bu sükU· 
ne rağmen kanşıklıklara İntizar 

edenler vardır. Bulgar matbuatı
na sansör konulmuştur. 

Yeni hükumetin iradelerle çalış 
masına rağmen kanunu esasi lağ .. 
volunmamıştır. Ancak siyasi fır
kaları feshetmek ihtimalinin kuv-

Üniversite fizyoloji profesörü 
doktor Kemal Cenap Bey 1933-
43 tedris senesi lstanbulda, lstan· 
bul üniversitesi tıp fakültesindeki 
fizyoloji pratik tedrisatını telhis 
eden Fransızca bir eser neşretmiı· 
tir. 

Kemal Cenap Bey yazdığı bir 
muakaddeme de "Ameli fizyolo r 
ji,, yapmak için cihan vasıtaları .. 
nın henüz mükemel olmamasına 

rağmen tedrisatta muvaffakıyet 

elde edilebildiğini kaydediyor. 
Eserin sonunda sene esnasmda 

yapılan tecrübelerden bazılarını 
gösteren alaka verici grafikle!' 
mevcuttur. Kemal Cenap Beye
fendi gerek tedrisatta gösterdiği 
muvaff akıyetinden gerek tedrisat 
hulasasaını tanzimdeki muvaffa -
~,,etinden dolan gônülden tebrik 
ederiz. ' 
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Ge~en kıaımlarmn hulasası j 

Geçen kı ımlar1n huUlsası j 
Miltarakeden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar' 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmada~ 
mUtemadiyen çalışıyorlardı. Lcyhtc 
çalı~anlardan bir grupun içlerine aldık· 
lan llhami ismindeki genç Glatad 
Ariyan hanına tercüman diye yerle 
mişti. Park eğlencesinde tesadüf et 
tiği Fatma Nilshetle aralarında filr S" 

vigme uyanıyordu. Diğer taraftan e 
sahibinin oğlu Fatma Nilzhete Şahı 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkadaglarile temasa gcçmiye çalış

mıştı. 

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

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yilz verdirilmemişti. Kfihya atlat
mıya çalı§IYordu. 

Ohalde Haıim ıBey de mi kont
rol altında idi?. Ondan da mı şüp· 
heleniyorlardı. Bunun sebebini el
bet öğrenmekte geçikmiyecekti. 

Perdeyi tamamiyle aralıyarak 
içeriye girdi. Masaya hiç bir şey • 
den habersizmiş gibi oturdu. Ve 
sol eliyle Fnbna Nüzhetin kolun· 
dan tutarak orta parmağının hafif 
hareketleriyle: 

- Farkındayım .. 
l§aretini verdi .. Fatma Nüzhet 

bir an durakladı ve 1lhaminin yü -
züne bakarak: 

- Sonra anlabrım .. 
Der gibi boynunu büktü. 
Hll§im !Bey, oldukça sarhoş ol • 

muştu. llhami : 
- Haşim Bey, dedi. Yarın, A -

lemdağina gideceğinizi unutma • 
yın •• 

- E ... Nasıl olsa gideceğiz. 
Haydi kalkalım.. Siz ~e gide • 
cek misiniz?. 

llhami: 
- Hayir, biz daha bir saat ka -

dar burada kalacağız,. Maamafih 
sizi kapıya kadar götürürüz.. 1 

- Yok, yok .. Siz zahmet etme • 
yin ben giderim., 

Hatim Bey ayağa kalktığı za • 
man oldukça sallanıyordu. Bunun 
ilhamı farkındaydı. Bir şey söyle
medi. Yalnız: 

- Nasıl isterseniz, dedi. Sizi o· 
tomobilinize bindirmek için fay p 1 
dalı olacağımı umuyordum .. 

İ-la~im0 B~y, 0yaİm; b~şın~ ç;kıp j 
gitti. Bir kaç saniye sonra da llha·ı 
mi, Fatma Nüzhete eve yalnız 

dönmesini l\öyliyerek ayrıldı. 

Geçen kısımların hulasası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. lşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela

ketine uğrıyacağım haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşınyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ğini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

"-Ya Osman Bey de bana mü 
nasebetsiz sualler soraTsa? .. Hem 
o, falcıyı da tanıyor. Kendisi tav
iye etti. Herhalde vaziyetim tabi· 

iletmelidir ki, meraktan mütevellit 
1''" sualler celbetmiyeyim ... ,, 

Mehmet Bey 1Ihamiyle karşı 
karşıya idiler. Bu ziyafet gecesi • 
nin üstünden iki gün geçmişti. , 

Mehmet Bey: 
- llhami Bey, te§ekkür ederim, 

dedi. Bize Bekir Sıtkının planı 

tıakkında yaptığınız yardım çok 
büyük oldu. Fakat şimdi ne yapa· 
aksınız .. Haıim bilhassa sizden 
§Üpheleniyormuş .. 

- Olabilir .. Şüphesinin beyhu· 
de olduğunu er geç anlıyacaktır .. 
Çünkü beni görmedi ve benden 
şüphelenmesine imkan yoktur. 
Bilhassa bugün gidip kendisiyle 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış· 
tı. Bliyüdilğü zaman Istanbuldaki kız· 
ları bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya idiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok gilzel bir 
Gilrcil lm:ı vardır. Ali baba bu kızı 

kaçınruya uğraşırken, bir giln Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadm nrkada§ıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif
lise gelmiştiT. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter· 
tibat alıyor. 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga getirmişlerdir. Ali baba &a• 

rayın zindanlarında işkence görüyor. 
görüşeceğim.. Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • 

- Hadise olduğu zaman sen nn gözdcsile beraber yaşamaktadır. 
neredeydin?. Ali baba bu sırada zrndana girip 

B l k d 1 B çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya-- en yanız ar a aş ara, e- . . . s· 
• w ı~ H kalandr. Ve millbım (Petrovıç) ıvas· 

kır Sıtkının hazırladıgı P an, a· tapol sahillerinde donanmanın bagına 
şimin üzerinde olduğunu söyle • geçerek ikinci bir Ştanka oldu. 
dim. Yolda !kendisini çevirip, bod
ruma aürükliyenler onlar. Zaten 
aarho§tu ela, Nasıl hatrrlryabilir . 
Sonra ben, o çıktığı zaman köşkte 
kaldım ... 

- Arkada,lara ne zaman haber 
verdin?. 

- Haşim daha ayrılmamıştı. 
Biraz salona çıktım ve dolaştım .. 
Dönüşümde yeni, yepyeni bir ha • 
kikatle de karşılaştım. 

- Nedir?. 
-ltalyanlar dn bu işle alakadar 

görünüyorlar. Fatma Nüzheti, ya· 
hancı bir adama iıaret verirken 
yako'.ladım .. Ve kendisini sık~hr • 
dım .. Şimdiye kadar benden her 
şeyi saklamıya çalışan Fatma, da~ 
ha fazla inkara lüzum görmedi . 
Ve hem İngilizler, hem de İtalyan 
lar hesabına çalıştığını söyledi. lki 
taraftan hangisi daha fazla men • 
faat gösterirse oraya hizmet edi • 
yormuş?. 

-Ya! .. 
-Evet .. Hakikat bu .. Fakat siz· 

den büyük bir ricada bulunaca • 
ğım .. Beni Fatm Nüzhete bir dn
haı tesadüf edemiyecek onunla 
karşılaımıyacak bir yere gönde • 
rin. Artık lst nbulda kalmak iste-. 
mı yorum. 

-Neden?. 

- Bana başka bir şey sorma· 
manızı rica ederim .. 

Mehmet Bey, Jlhaminin söyle • 
mek istemediği ebebi anlamış -

T frilca rto. 9 
21 - 5. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
nakıli (Va-rto) 

Aynanın önüne gitti. Yüzünü 
muayene etti. Kendinden epeyce 
memnun 1 aldı. Şüphesiz bu sakin 
yüz onda iken yüreğinin endişesi· 
ni kimse f rkedemiyecekti. Ha· 
yattan memnun bir dama benzi
yordu. Hah.. öyle ... Dudaklarının 
kenarında da bir tebessüm kırışığı 
hasıl olmalıydı. 

Bu tatlı bakışlar, bu svimli yüz 
hiç te, hayatta havsılanın almıya· 
cagı münasebetler ynpmıya nam· 
zet bir adamın gözlerine, çehresi· 
ne benzemiyordu. 

Edibin yüzü, romantik bazı kız· 
ların müptezel bulacakları bir gü
zellikteydi. Lakin, hiç bir anne, 
kızı için böyle bir damadı çirkin 

• "'. l' h O gün Çar Nikola ile ve ıa t 
Aleksandr arasında geçen hararet
li münakatalar ak§ama doğru sa • 
raydan harice sızmağa başlamı§ • 
tr. 

ikisi arasında ne cereyan etti • 
ğinden kimsenin haberi yoktu .. 
Çünkü ikisinin yanında kendile · 
rinden başka kimse bulunmıyor • 

4u .. 
Halbuki o gece (Yeni inkılap • 

çılar grupu) azalaTı araamda A • 

·-······-· ... ----
tı. Ve: 

-llhami, dedi. Her feyden ev· 

vel vatanıruıın; sen bütün mevcu • 
diyetini ona satmış birisin .. Bir §e· 
hit olduğunu unutma.. Biliyorum, 
böyle bir kadınla yanyana yaşa • 
mak mecburiyetine katlanman se· 
nin için, başka bir cihetten, bir 
tehlike oluyor. Fakat buna !aham 
mül edecek ve nefsine hakim ol • 
mıya çalışacaksın ! . • 

- Artık tahammülümün kalma• 
dığını !hissediyorum Mehmet Bey .. 
Bu kadına karşı çok büyük bir 
zafım var. Bazan kendime itimat 
edemiyecek vaziyetlere dü§üyo • 
rum .. 

-Tahamül et llhami, çok kal· 
madı .. Pek yakında her feyin hal· 
ledilmiş olduğunu göreceğiz .. Bu
günü beklememiz, bugün için ça • 
hşmamız lazım .. 

(Devamı var) 

addedemezdi. 

Servet Hanımefendi, salonda • 
ki avizeyi söndürmüştü. Yalnız 

masanın üstündeki lamba yanı • 
yordu. 

Edip içeri girince, ilk önce Os • 
man Beyi görmedi. Misafiri bir 
koltuğa oturmuştu. Sade sırlı gö· 
rünüyordu. 

"- Yüzüme muvafık ifadeler 
vermeğe uğra~tım.. Meğer hepıi 
nafileymiş.. Bu alaca karanlıkta 

bir şey belli olmıyacak !,, diye dü· 
şündü. 

Sözle de bir kapı yapmasına 
meydan kalmadan, Osman Bey, 
derhal sordu: 

- Eee .. Anlatın bakalım .. 
Falcıdan ne haber?. 

Edip bir kere daha fenalık ge· 
çirdi. 

işkenceye yeniden mi başlıya • 
caktı?. 

- Azizim! -eledi.- Sade fal • 
cıyn dair sual orrrıak için geldi • 

Müellifi: ishak FERDi 
lekıandmn çara söylediği sözler' 
tekrarlanıyor ve veliahtin şerefine 
votkalar içiliyordu. 

inkılapçıların gizli 
iki arkada§ ba,başa 
ikisi de neş'eliydi. 
konuşuyorlardı • 

klüplerinde 
vermi!lerdi. 
Yavaş yavaş 

- Bugün çarın yüreğine inme 
inmiştir. 

lnmemi§se biz indireceğiz .• 
- Velihat hakikaten mert adam· 

mış. Bl'n bizi aldatıyor zannedi • 
yordum. 

- Ben de öyle sanıyordum am· 
ma .. Bugün çara verdiği cevap 
lar, milletini ve hürriyetini seven 
bir prens oldu1c:nu gösterdi. 

- Köylülerin isyanı büyüdük • 
çe çar istipdat ve işkenceyi bütün 
dehşet ve §İddetiyle arttırıyordu .. 

- Küçük Ştankanın cesaretine 
ne dersin?. 

.. (Ştankayı geçti. Si • 
vastopol ve Kının sahillerinde köy 
lüye ailih tevzi ediyormuş. 

- Çarın o tarafa asker gönder
diği söyleniyor .. 

- Doğrudur. Fakat, coşmuş bir 
yanardağın kar§ııında ufak kıvıl • 
cmıların kıymeti Y.Oktur. 

- Çar, (hürriyet verilmez!.) 
diyor. lnkrlapçılarrn bunu zorla a· 
lacağına inanmıyor .. 

iki arkada~ me-vzuu deği§tirdi • 

ler.. Biraz daha yavaş bir sesle 
konuşmalarına devam ettiler. 

- Ben, bize mensup bir adam • 
dan ıon günlerde şüphe etmeğe 

başladım. 
- Kimdir o7. 
- lsmailof .... 
- Amma ettin ha!.. lsmailof 

çok değerli fedailerimizidcn biri • 
dir. 

- Belediye reisine attığı bom· 
bayı hatırlatmak istiyorsun! Doğ
ru .. Doğru amma, bu bomba me
selesinin iç yüzünü biliyor musun? 

N 'b'? - e gı ı •• 
- Bombayı atan lsmailof de • 

ğil ki .. 
_Yok canım! .. 
- Evet .. Bu bir hakikattir. Bu, 

bir tesadüf eseridir. 
- Buna inanmak için budala 

olmak lazım .. Bırak şu gevezeliği. 
Sen sarho§ olmuısun galiba!. 

- Görüyorsun ki gözlerim açık. 
BaJım dönmiyor .. Dizlerimin üs • 
tünde sarsılmadan yürüyebiliyo • 

nizse, beyhude zahmet buyurmuş· 
sunuz. Zira, anlatacak mühim bir 
§ey yok.. 

Servet Hanımefendi, çabucak, 
elindeki işi sepete koydu. Ayağa 
kalktı. Kapıya doğru yürüdü. 

Edip ona, göz uciyle bakarken 
enditeliydi: • 

- Anneciğim.. -dedi.- Git • 
me, efendim, nereye gidiyorsun?. 

Zira, bu giriş, bir dargınlık ifa
de ediyordu. Edibin ise, böyle 
dürüşt münaseb tlere hiç tahnm • 
mülü yoktu .. 

Servet Hanımefendi, mağru • 
rane: 

- İki ahbap, yalnız kalsanız , 
daha rahat konuşur ve sır ortaklı· 
ğı edersiniz sanırım .. 

Ve, çıktı .. 
Osman Bey: 
- E .. Ne var?. Ne dedi?. - di

ye sordu: 
Fakat, Edip, onunla da muhave· 

re zeminini değiştirmek istedi. 

rum. 
H H S sarhot• ....,.. ayır.. ayır.. en d 

sun, azizim! lsmailof 1 içiıniz e 
hiç birimizin yapmadığı bir kah • 

•"' ramanlığı yapmıştır. Çarın en 
dık köpeğine bomba atmış ve or • 
talığı alt üst etmiştir. 

- Hadise doğru. Fakat hnı~i.1: 
lof bu hadisenin kahramanı deS' f 
dir. Beni dinle! O gün Jsnıai.~0• 
bombayı atmadan evvel, bir koY 
lü kalabalıktan ilerliyerek ko1d: 

1 ı· nundan çıkardığı bombayı be e • 
ye reisinin arabasına atmıştır. h 
mailof bunu görünce ortadan kıı~· 

• gı• 
bolmuş. Ben de günlerce, senın 
bi, o bombayı lsmailofun auığırı~ 
inanmıştım. 

B d .. w d'n"' - unu nere en ogren ı · · t. 
- Saraya mensup bir meııuı 

dan .• 
- Ne dedi?. 

bit 
- Asıl bombayı atan ada.nı 

köylü imiş. Biraz sonra yakalaıtııf' 
~~ ·~ 

- Olabilir ya.. Şüphe üz~rı~ • 
herkesi yakalayabilirler .. O k0Y t. 
nün bomba attığını nasıl keffe 

. ı ? 
mış er.. et· 

- Dayakla .. Ve köylü itiraf , 
mi~. (Bombayı ben attım.) de 
miş. 

- O halde?.. ..fl1' 
- O halde lsmailof sahtelcll dİ' 

biridir. Bizi aldatarak, müteııı"' 
yen para çektiği anlaşılıyor·· ,e 

-Vay mel'un vay .. öyl~~rı· 
b 1. k c·· ·· 111' ge erle ım eratayı.. unun 

de hepimizi ele verebilir.. c>. 
- Bu gece meseleyi rci•• 8 

cağım .. 
- Geç kalmışsın!.. bil 

.. te• - Neticeyi ancak bugun 
edebildim.. . jll 

E h D hepiı11ıı - yva .. esene 
hayatı bu herifin elinde. ol"· 

- Fazla telaşa mahal 1 e.I' 
Çünkü bize bir fenalık y&P

111ef1 
· d' "k' d b · her f ıstesey ı, ı ı ay an erı 

yapa:bilirdi. j -

ık. .. ı·· b' . tle heP - ı yuz u ır sıyase 

mizi idare mi ediyor acaba?. W 
- Şimdilik onun elindef;.ıP' 

Çünkü içimizde ondan başka f 
heli kimse yoktur. 

1 
ıı1 • 

- Aman azizim, unutınıYll ~1 • 
Bu işi bu gece her halde hail ~ e 
lim. lciime bir korku girdi. M~~ıı· 
ölmeğe razıyım .. Fakat, çarrıı eıt' .. 
lı zmdanlarına düşmek isterl1,._rı 

(DCV~ ~·~ 
~Gi' 

- Kaç günlük tıraş bu!.. et'~ 
h f l d . . . . . z f>.!1 JI' a a ır goruşemıyoru , ıı1~ 

telefonla konuşuyoruz. O .~~ecJİ' 
danberi yüzünüze ustura so 
niz mi kuzum?. , ./ Jİ' 

- Sakal koyuveriyorurn ·· 
ye güldü .. 

N .. ? w 
- ıçın. . . boıı.ı 1 
- Efendim, derimde bır &t\~• 

luk oldu .. Doktor, mutla~al rıdi'' 
bırakmamı e cildimi dın.~ yll' 

. . . M A ..... afıı• .. ,. 
memı tavsıye ettı. a~·· I 501 ··ye 
kışacak galiba .. Herkes 0 

lüyor.. il Je 
- Lakin, sizi adarnak~ 1 tldll~ 

ğiştirmiş .. Adeta başka hır 
olmuşsunuz.. d o1ıe 

- Servet Hanımefendi e 
söyledi. 6111l11 

O B · ·· ·· de rJ1 Je' sman eyın yuzun •fıı" 
· •et 1 

anlaşılmaz bir memnunı) 
• 

si hasıl olmuştu. • tt\ıııP 
- Demek ki sakal bent 

maz bir hale sokuyor.. f011 
(D vaJl)l 
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Radyo/in Diş 
Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel diş! 

Ç .. kii• 
urı • "e\ tenılz 

• hct1e1c:lcn •~enr 
-tcı gaıc\1\g\O\•t d\ş\et gr>st • 

Çehteua ,., zart 
be~ı 

Diılerine ellemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin e.umı ve güzellitin 
ammı bilmiyorlar demektir. 

Diılerinizln güzel olmaımı iıtiyoraamz aabatl ye alipm Siin(le 
iki <lefa muntazaman RADYOLIN ile fırçalayıım. 

7 

Raleigh 
Bisikletleri 

--__, . -

BeyneJmneı bisiklet Aleminde bttyUk fnkıltp yaratan Meşhur 

Raleigh 
Fabrikasının, safl. lNGILlZ çelilfnden pek zari( metanetli ve fennin en son 

terıkki;aunın tatbikile yapılmış yegtne bıslkletlerdir, 

METANET, ZARAFET ve SuR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Sat11 depoıu: Sirkeci·lstanbul•Liman Han No. 35 3188 

Bütün Tüccaranın 
nazarı dikkatine: 

~tanbul Gümrük Başmüdürlüğünden: 
. lJ ltalya ile aktedileıa itillf .mücibince eYYelce 2ümrüklerce 

lllum MOdllrlOkten alınan tabıısatlar •ilracaata müstenit olup 
ttaçi( Ye kontenjan sıra n11mır111 gözetilmediii Ye halbuki 11ra
)~ konulması icabeylediii cihetle evYelce alınmıt kontenjan tah
;•i••Uırı ıeri alınarak tescil ~e k~~tenjan ıır~ numaraları naziır~ 

ldcate alınarak yeniden yerıJecegınden ellerınde ltalya menıeı 
~~· için meYcut beyannemalerio tahsisatlı ve tahsiaatıız tarihi 
d· Qdın itibaren Dç gln zarfında gümrilkleriae ibrazıDI akıi tak-

,...._~de bu haktan istifade etlirilmiyeceii ilin olunur. (2620) 

---........................ ···························--·····-·-·-.. ·-------·-··-·· .... · ... ···--·i 
~o : 
b 2ELttK KREMi yilzdeki FARD l\1ASK RUJ 1 
.. ~:uşuklara karşı eşsizdir Güzelli~inl, gençliğini ko· ! 

ASK RUJ., PUDRASI rumak istıyen hanımlar hakiki İ 
~ıhaıcıkı güzellik tılsımı. ' Laque Carminde Garancine, I 

~ok,ASI( RUJ .. PARFÜMÜ ile yapılan 'F:ırds Mas~ Ruj,,: 
ların engüzeli. gı.izcllerin kullanm:ılıdırlar. Tenı heri 

kolcuıu. mc\•simde korur. : 

'---. .. - ... - •• i. ---· ...............• ·············--·-··········-·· ... ·· .. ··· .. -------
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.Atasilü,- Saltsi 

~~· Musikimizi öldürmiyelim 
Zeıss Iko n Geçen alqam Tayyare Cemiye- ve m•İzlik, Türk muıikiıini Çil 

ti tarafından T epebaıı Şehir Ti • murlamak iıtiyenleri bir daha u 

F • 1 • yatroıunda tertip edilen bir müıa· tandıracak kadar yüluek bir ma· } mı merede Hafız Sadettin Bey yeni na ifade ediyordu. 
bestelediği tarkıları okudu. Sadet. Yusuf Ziyanın güftesi ve gen 

Aldığınız f otoğraflann daha 

berrak ve daha net olmasını 

temineder. BtıtDn fotoğraf mal-

zemeıi sataa mlleueselerde 

bulunur. Makiaeaiz için menfa· 

atinlz icabı olarak bir Zelsa 

ikon filmi iıteyiaiz. Eter da· 

ima ab9yeri1 ettiğiniz mağan· 

da Zel•• ikon bulamazsanız 

Iıtanbulda Dilıizzade han No. 

24 • 27 de Jak Rotenberg e 

mllracaat ediniz. Size en yakın 

satıcıyı g8ıterecektir. Tele• 
fon 23788 

tin be10 kemani Necati ve tanburi Salihattinin besteıi olan: 
Salahattin beyler refakat ettiler. "Neı=-eden sevdim o zalim kadını 
Besteklrlann e1erlerini plaklarda · Bana zehretti hayatın tadım 
dinliyen musiki meraklıları, bu e- Sormayın söylemem asla admı,, 
ser ıahlplerini aahnede dinlemek Kilrdili hicazkar tarkıaı, dinle . , 
için daima bUyük bir tehalükle bu yicilerin kalbine giden yolu ne ka
gibl müsamerelere ittirak eder • dar kolaylıkla buluyordu .. 
ler. Hafız Sadettinin (Göllerde bir 

Bu kOnserler bize her zaman aktam) ı ile '(Leyli) ımı beıteka· 
bir hakikati • hem de yilzümüze rm bizzat kendi ağzından ·dinle • 
çarparalC • bağmr: ''Görüyorıu • mek, her zaman ele geçer fıraat
nuz ld burası, alkol ve meze ko • lardan de}ildi. 
kularmdan uzak, temiz, aakin.. Türk muıiklıi, JCendi sesimiz 
Ve bilhassa aklı batmda bir din- ve JCendi na'tme!,!Jizdir. Yazık. O. 
leyicl kütlesiyle Cloludur. Bu küt- :ııa uzatılan ıili.hlarla kendimizi 
le içinde Salihattinin tanburda öldilrmüt oluruz 1 
yapblı nafmeleri ve Hafız Sadet-

tinin Anadolu ta.rkılarmda gö• ı ·=-=----------·-·====-= 
terdiğl y:enilikleri an1amıyan bir Dr. Haf iZ Cemal 
bir fert yoktur. Buna meyhane 

1. F. 

,_..__ Kimyager - ... 
musikisi diyenlerin r.a gözleri 
kar, yahut kulaklan da kalpleri 
kaClar 1&gndR'!,, 

Dahili haıtalıklan müteha11111 
Cuma ve pazardan baıka cünlercle 

ğleden ıonra ıaat 2! den 6 ya kadar 
Iıtanbulda Divanyolunda (118) nu• 
maralı hususi kabinesinde haıtalanm 
kabul eder. Muayenehane ve ev tel• 
fonu ı 22398. 

HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruttur. 
BilOmum tablilit. Bahçekapı, 
Emllk ve Eytam Bankası kar
tısmda izzet Bey Hanı ((16644) 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

KunıKaP.I Nf§ancası: Havuzlu 
Mühre som No. ;(5) 

1çhıde oturanlara müracaat 

Sahlık irat 
Galata.da altında üç Clükk&nı 

b'ulunan on üç odalı kirgir bina 
1&blildır. Galata nhtımmda Seli
nik lmaathanetinde Salita Efen • 
diye milracaat '(2386) 

Dit Tabibi 

Halit Galip . 
latanbul Ye Mtınih OniYenite- il 

lerinden diplomalı j 
ı· 

I
Tepebaşı: Necip ap. 8 Birfnd kat No. 23! 

[MaJestlk lokantası Ustflnde] ii 
: Heraun 10 • 20 ye kadar fi 
Ü •• ..................... -............ .____ .. . === ·---·---······-·········-·--·-·-··!= 

HABER 
Akşam Postası - ---ISTANBUL AN .. 

KARA CADDESi 

TeJpat Aclnı91: lSTANBUL BABEB 
Telelon Yazı: %S8'7J İdare: %4S'70 -,. 

ABOnE ŞERAiTi 
1 S 6 lJ aylık 

Ttlrklye: 90 260 480 8'70 KrJ. 
Ecnebi: ıso 375 '700 uoo 

ILAn TARiFESi 
Ticaret UAnlarmm aatm 12,50 

Reamt llAnlar 10 kuroetur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Bnınldıfı yer: (VAKiT) Matbıuun 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isirn • • • • • • • • 

HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 
21 Mayra 1934 

Sallhattinin hüzzamdan beıte -
lediği: , 

''G5zünün rengini sor'dum Xa.ra 
sevda tieöller 

Beni Mecnun edenin ismini Ley-
Yazlık ikametglb telefonu: KandiDlı 

38. Beylerbeyi: 31. 

IA aeöileT.,, .. ---------111. 
Şar1öıım, tanourunun Jiazln Göz Hekimi 

·..ı• ]~ •ı • bl li ·..ı Babıtlf, Ankara caddesi No. fJO 

nafırielerl arumda hüviyetini kay 1 Dr. Süleyman Şükrü 
beden bir coıkunlukla ol<urken, 
uın ıcıyıcı enn r 9:nçereuen ne • Telefon ; 22566 
feı alırcuma g8ster<fiklerl alatca ill••••••-----.-

Yaz geldi. TahtakunıStı. sinekler n btltttn haşarat uyanmadın yuvalır1nı behemehal 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

250 gramlık kutu evvelce 45 şimdi 80 kuruşa, 500 gramlık kutu evveice 'lS fimdi 
50 kuruta. Bir kiloluk kuta evvelce 125 ~imdi 80 kuruşa, Altı litrclJk bftydt 

tenckesiJe beraber 850 kuruş. Toptancılara tenzilAt. 

tabii çiçeklerden istihsal e·dilmiş koKuları haftalarca sabittir. Gram-
la satılır. Deposu: Eminönü Necip Bey. 

~-.._ TraşMerakhlarınaMüjde~ 
Yeni Gelen 

Souplex - Platine 
DUnyanın en tekemmUI et-

t 

M· Et·i ~ .. -e·ij:Y: rlii·ı. ~·~~ 
. . . . . . ·. \ r: .· . 

Avrupa rujlarından mükemmel 
dır. 30, 50 kuru§tur. 

sabit ve latif kokulu her rengi var
Depoıu: Eminönü Necip Bey 



vusturya tren yol· 
[arına bombalar 
atılıyor Naziler 

faaliyete geçti 

Vahabiler ve 
Vahabilik 

-Bat tarafı 1 inci 113yfnda

babanım, Aziz.. Senin üzerinde 
yardım hakkım var .. Benim diya
rım, senindir. Bu diyarı müdafaa 
senin vazifendir. Yanımızda kal!. 

- Kalamam! .• 
- Hiç olmazsa üç ay kal! .• 
Suut oğlu Azizin kendisi bu 

münasebetle der ki: 
- O zaman utandım. Ve Şeyh 

Mübarekin yanında kaldım!. 
Fakat Suut oğlu daimi bir ıstı· 

rap vaziyeti içindeydi. Reşit oğlu, 
nun dostlarını ve müttefiklerini bi
birer kırıyorlardı , 

Çok geçmeden beklenen fırsat 
geldi. Evvelce Suut oğluna tabi 
olan bir takım kabileler isyan et
mişler ve Kuveyte karşı harekete 
geçmişlerdi. Suut oğlu Aziz bun • 
farı tenkil etmek istedi. Fakat 
Şeyh Mübarek razı olmadı .. 

Bu ihtilaf onları ayırmağa kafi 
idi. Abdülaziz de kalkıp yurdu
na gitti. 

• • • 
Kuveytte sürgün ve menkup ya-

şadığı sırada kimsenin ehemmiyet 
vermediği genç, Şeyh Mübarekten 
ayrılarak geri döndüğü ve kabile
leri tenkil ettiği zaman Osmanlı 
gazeteleri ondan şöyle bahsediyor
du: 

" Büyük emir Abdülaziz Suut 
Pa_§a, herkesi rahatsız eden kabile
leri. tenMl etmiş ve herkesin ~ükra
nını kazanmışhr.,, 

Çünkü Sultan Abdülhamit, 
uut oğluna rütbe venişan vermiş

tir, 

Halbuki Suut oğlu, bu sırada, 
çok perişandı .. Çünkü parasızdı. 
Onun iç.in ( 1911) de Reşit oğlu ile 
barıştı. Ve kendi kabileleri içinde 
ona karşı gelenleri tenkil etmek 
istedi. Bu kabileler, onun hısım
larıydiler. Bunlar Suut oğlunun 
tenkilinden kurtulmak için Mekke 
emiri Şerif Hüseyine iltihak etti • 
ler .. Şerif Hüseyin onları güle gü· 
le karşıladı, ve "Suut oğlunu mem 
nun etmek için onun hısımlarına 
hürmet ve riayet,, gösterdi. 

Bu ana kadar Şerif Hüseyin ile 
Suut oğlu arasında, hiç bir ihtilaf 
yoktu .. Yalnız bu ıırada Reşit oğ· 
luna zerre kadar itimadı kalmryan 
Babıali, Şerif Hüseyin vasıtasiyle 
Suut oğlunu elde etmeyi düşünü • 
yor, Şerif Hüseyin bu işi ynpaca. 
ğını vaddediyordu. 

Halbuki iş tamamiylc aksine dö
nüyordu. Şerif Hüseyin, 1912 se· 

Uzaktan bir karaltı 
yaklaştı. 

dikkatini celbetmişti. Koşarak 

- Karım! Karım diye inliyordu. 
Yerde yarı baygın yatan muharrireyi 

adamakdlı görüyordu. 
şimdi artık 

YazISI dördüncü sayfanın birinci 
ve ikinci sütunlarrndadır. 

Şehir yatı mekteple
rine belediyenin yar
dımı bu sene de 

devam edecek 

Sahifesi bilmecesinde he 
diye kazananların listesi· 

-t!ııt tarafı fi lncl sayfada-

Necdet Kubilay 17 - Otuzuccu ilk 
mektepten 287 Ali Varan 18 - Hase· 
ki 24 üncü ilk mektepten 525 A. Şev· 
ki 19 - Birinci ilk mektep ıınıf 4 ten 
Mahmure 20 - Balat 55 inci ilk mek 
tep ırnıf 4 ıube 1 den 344 Recep. 

Birer kakao kazananlar 
1 - Galata Arapcamii Mahmudiye 

caddesi numara 196 da berber Arslan 
2 - Kaıımpaşa deniz matbaası Tipo 
makinistlerinden M. Emin. 3 - Bey• 
oğlu Hamalbaıı kurdeli sokak Unci· 
yan apartımaru numara 3 te Nermin. 
4 - Yeıilköy askeri hava rıuat istas• 
yonu telsiz küçük zabiti F ebmi Bey 
Jazı Ayten 5 - Beyoğlu Tarlabaıı nu 
mara 27 de VileJmin 6 - Çorom vila· 
yeti sıhhat ve içtimai muavenet müclü 
rü Doktor Rüıtü Bey mahdumları 

Yıldrnm ve Yılmaz. 7 - Galata Sa· 
hil sıhhiye idaresi memurlanndan Ra 
uf Bey kızı Ayten 8 - Bakırköy Ya• 
kut sokak numara 9 da Calibe Fehmi 
9 - Çapa tütün deposunda 179 En• 
ver 10 - Harp akademidnde müla • 
mn Kemal Bey km Olkü 11 - Ku• 
tucular caddesi numara 6 da Kadri 
12 - ~yvansaray Yavedud caddesi 
numara 131 de Perük.Br Hüseyin 
13 - Anadoluka'Yak Dolay mahallesi 
Komiser Edip Bey km Şükran 14 -
Saraçhaneba§ı itfaiye karıınnda 20 
numarada Baha Mümtaz 15 - Laleli 
Şair Hatmet ıokak numara 17 ·de Me 
tin 16 - Kadıköy laz orta mektep 
sınıf 8 den 68 Nezılıe 17 - Yela kız 
lisesinden 204 Cemal 18 - latanbut 
erkek lisesi B 2 den 819 Ragıp 19 -
(kolun ilk kısmı) İyi adeli ve uzun ol• 
Iatanbul kız lisesinden 491 Meliha 
20 - latanL l laz Hac.inden '199 N• 
riman Yusuf. 

Birer kart 1<azananıar 

nesin ~e, bir kuvvet başıntlC\ Hica-111••································ 

1 - Tek kollu gazi Cemal Bey ka 
yını Necdet Yalçın 2 - Yakrf para• 
lar müdürlüğü memurlanndan Hik • 
met Bey oğlu Eunç Er 3 - 56 mcı illi 
mektep ımıf 3 ten 222 Eıat 4 - Ulu· 
köy ıeyyah ıokak numara 2 de ~. Şüfİ 
rü. 5 - Beşikta, 19 11ncu ilk mektep
te ıakin Beşiktll!lı Mehmet Suat 6 -
Beyoğlu 13 üncü mektep tmıf 3 ıube 
2 den 270 Neriman 7 - Betiktaf 
Makroyam mektebi sınıf 3 ten Onnik 
Malkaryan 8 - Yefa liseıi B 4 tel'l 
662 Vasfi 9 - lstıınbul on betinci ilk 
mektep ımıf 5 ten 22 Kadri 10 - Ge• 
libolu ortamektep ımıf B 1 den 276 
Hayrı 11 - Davutpaıa ortamektep 
ıınıf B 3 ten 299 '.Akif 12 - lstanbul 
erkek lisesi ıınıf B 2 den 794 Hikmet 
13 Cümhuriyet orta mektep B 2 den 
361 Feriha 14 - Uluköy orta mektep 
ıınıf B 2 den 348 Necmettin Nazif 
15 - Sen Jorj '.Avusturya lisesi sınıf 
6 dan '.Arman Abravanel 16 - Eyüp 
Ortamektep E 1 den 541 Kazım 17 _. 
htanbul altıncı ilk mektep ıınıf 5 ten 
317 Saliha 18 - Iatanbul kız orta 
mektepten 212 Saadet 19 - Fener 
Rum liıesi 11nıf 2 den 4 ElefterY01 

Lazaridis 20 - lstanbul kız muallirn 
O!'ta A 2 den 248 Sabnhat 21 - Ga· 
latasaray lisesinden Recai Nazım 22:" 
Darünafaka lisesinden 579 Fiyaz J(a 
znn 23 - Şişli terakki lisesinden iv 
car Rifat 24 - Çapa 21 inci ilk nıek· 
tepten 320 Mehmet Ali 25 - Muıe· 
vi lisesi ıınıf A 4 ten 325 Rober J(o· 

zın hududunda dolaşarak, öteye 
beriye saldırıyor, Suut oğlu onunla 
karşılaşmak lüzumunu hissediyor
yordu. Fakat Şerif Hüseyin bunu 
hisseder etmez hemen gerilemiş, 

nihayet ikisi barışır gibi olmuşlar
dı. Çünkü Suut oğlu kendi hısım
lariyle meşgul olmak mecburiye • 
tindeydiler. 

Yeni Muamele vergisi Kanunu 
Haziranın birinde meriyete girecek olan yeni 
muamele vergisi kanunu VAK 1 T tarafından 
kitap halinde çıkardmıştır. 6 kuruşa satılıyor 

B~Iuab~~pılmharekcl-~••••••••••••••D••••••••••••••••••ll••••••ı 
ler uzun sürdü. Fakat bunlar 
bitmeden Kuveyt şeyhi Mübarek 
gene onu çağırdı. Ve intikamını 

almağa yardım etmesini rica etti. 
Suut oğlu onun arzusunu yerine 
getirmek ıçın yola çıktığı 
zaman vaziyet değişti. Şeyh Mü
barek, Reşit oğluna haber gönde
rerek Suut oğluna karşı !kalkması· 
nı tavsiye etti. Suut oğlu, derhal 
ııaber alarak geri döndü. Ve on -

dan sonra bu sevgili 
inanmadı. 

* ılı 

babasına/ 

Trablus Garp harbi esnasında 
Arap ümerası arasında, İtalyanla
ra yardım ve devlete karşı gelen 
biri, Seyyit ldristi. Diğer Arap Ü -

merası, bitaraf kaldılar. Yalnız 
Şerif Hüseyin, devletin lehinde 
çalışıyormuş gibi görünmekte idi. 
İmam Yayha, ldrisin düımanı ol • 

duğu halde, onun aleyhinde hare- miyeceğini, kendisinin ldriıe dost 
kete geçmemi!, yalnız devlet as- olduğunu, sonra ldriıe ait arazinin 
kerlerinin kendi arazisinden geçip uzak olması yüzünden onunla mu
ldris ile mücadele etmelerine mü- harebenin mümkün olmadığını an-
saade etmişti! lattı. 

Bunun üzerine de"Vlet, Suut oğ- Buna karıı devlet, Suut oğlu -
lunun ldrise karşı hareket etmesi- nun Hasa tarafına kuvvetlerini 
ni, ona silahla, mühimmatla, para göndererek orasını tutmasını iste -
ile yardım edeceğini söyledi. 1 di. 

Suut oğlu Arap olduğunu, dev • Ömer Rıza 
Jet için Araplarla muharebe et • (Devamı var} 

b• den hen 26 - Sen Jan Batsz mekte ın .. 
Mişel Spinokya 27 - Şehremini Tur 
be sokak numara 2 de Zeki 28 - Scnt 
Pülşeri mektebi sınıf 6 dan Rükza~ 
Faik 29 - Yeşilköy ilk mektep 11111 

5 ten R. Ziya 30 - Beyoğlu 29 uncu 
ilk mektep sınıf 3 ten 78 Mualla 31-
Ankara: Ön Cebeci 156 Numara Ap• 
tullah Bey kızı Günay 32 - Tütün in 
hisan Çapa deposunda 245 Isa 33 -
Saraçhane başı Hayriye lisesi sınıf 4 

ten 1 Mediha Ali 34 - Jatnnbul kı:ı 
lisesinden 407 Dürncv Sadık 35 -
Istanbul kız lisesinden Snbahat 36 -
Vefa Hoca Te?Jerrük mnh:ı!lc.'si AzaP. 

(D ~nnıı var 


