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Üçük Ayasofyada kanlı bir Hus~si mek~epler. ne halde~ 

h d• ld F eyzıye lısesınde dın, 
a ıse O U san'at ve "M. Kemal,, ... 

lf iiseqin fazla sarhoş olan qeğeni 
"1-abacı Cemili bıçakla 4 yerinden 

ağir surette garaladi 
' lece Küçük Ayuofyada 

yüzünden kanlı bir ci· 
~ye Hüaeyin iaminde 
~ arabKı Cemili 'bıçakla 

mwtJll'wtt" ı..1en tehlikeli surette ya· 
• Yaptıinnız tahkikata 

nazaran vak'anm eauı ıudur: Dün gece daha alqamclan itiba· 
Ara'bacı Cemil, yeleni askerden l ren Cemil rakı sofrası kurdurup iç 

yeni ıelen Hüaeyin Ye aileleri hep 
1 

mefe. bqlıyor. Hiiaeyin yefeninin 
beraber Küçük Ayuofya caddesin bu halinden müttekidir. Fakat 
de 72 numaralı evde oturuyorlar. kendisine bir fey yapamamakta· 
Cemilin bir bç aa'bıkuı vardır. dır_:_ 

cemil mütemadiyen içmekte de 

k • H • •• 1 • vam etmiı vefena halde .aarhoı ol· 
etı ayrıye ucret erJ• muıtur.N~ha~et~~t~uiiıocl~ 

c:eye ıelmıı ki Huaeyınm anneımı • • • J A d ve kız kardeıini karııımda oynat• 
nın ınmesı azım ır ,mak için ısrar ~tmeje bqlubı. 

Bu vaziyet Hüaeyini çileden 

2 senesı·nde azalan yolcu mıktarı çıkarmq Ye Cemille müthit bir •• 
ğız kavıaaı yapmııtır. lfüae~ 

576601 kişiye balig" olmuştur ifadesine bakıJına Cemil ayni za• 
manda kız lıludetinin ırzına da ta· 
...ı1ut etmek İltemİftİr. ....... 

-Devamı 8 nci sayfada-

GaziHz. 
P.,zlıe ll••lnclen bir grup ve talebecl- M. lf-•• 8. 

<ıanl -bak ••i ı ·ı...-ı Mlllf•fa) 
H...r mektepler llalrlrmda ....... Sonra, yemek yerlerken, 

anket yaparken, Tetvikiyede bu- ya~ üzere hazırlanrrlarken 
lunan Feyziye liaeıini ihmal e.de- hep beraber bulunduk. Bu üç e
mezdim. Selinikte, Şemıi Efendi hemmiyetli ıafha, üzerimde iyi bir 
İllDWelD me,hur 'bir ıaUIHm ta· İntiha itıraldı. Hiçbir ıa:rri taltif· 
rafından kurulan iN mektebe, ilk ile dilrhte çarp11117or. 
tahıillerini gördükleri ıırada Gazi ıva-na) 
Hazretleri de devam etmit: (Devamı 3 üncü sayfada) 

lıtanbul, i (A.A) - Reiıicüm· 
hur lrazretr.ri bu,Un seç Yakte 
kadar Dolmababçe sarayında 
metıul olmuılar, akpma doğru 
motörle Boiaz içinde bir gezinti 
yaptıktan sonra ıaraya dönmüt • 
ler ve lımet Pqa Hazretleriyle Bina dahilindeki genit mermer YARIN 
beraber Milli Müdafaa miiatefan merdivenlerden çıktım. Müdür 
merhum Dervit pafamn Maçkada musvini bey, beni büyük bir ne- Ô 

B 1• b'' k ı · · b zaketle karfılrıyarak, talebe ile do- mer Rıza Beyin Hü-'-~ .. 'lrketlhayrlye vapurl•. r1ndan lkl•I ve er ın uyü e çııı mer um • C 
.-,-. Kemalettin Sami Pqanm Eyüpte- lu mütaleabaneleri ıezdirdi. Her seyın ahit Beye verdiği 

olüyor, diye dün bir yazı HaynYeden çok tikiyetçiyim. Çen ki mezarlarını ziyaret etmifler, akpm bir muallim nöbetçi kalıp, cevabın son kısmını 
l.. Bu yazıyı okuyan Bo- ıelköyünde sahilde dört odalı gü- doğruca DolmabaL-- ıara•mn .. ftl'!UJdarı kendi dersine --'ı•tırı· HABER'd 
vit '-- ·· · bu ,__._ ı b" l ı •Jl\"I" J·- r--- ~ 'S e okuyor.uz. garnmız Muaıı mat• ze ır ya un var. çinde ıuyu da avdet buyurmutlardır. yormuı. Bu .alqam fizik muallimi 

ıeldi: vardır. Kirası da 15 liradır. Buna =======~!!!!!11!!111!!!!!!!11!1!~;;;:;~~=~=~=~~====~=!!===== 
~~ı:::~~ raimenb~=:e:ı::.::bi Lise tahsilini bitiren 1,000 
lstanbulda üınran 

faaliyeti : ·genç harbiyeye devredildi 

büyüktür. Binanın cepbeeine IÜ • 

zel bir bahçe yapılmıftır. On kı· 

1ımda memurin ikametgibı ve 

revir vardır. Amele için yemek· 

hane ve banıo tertibatı 7apılmıt· 1 
tır. Yeni harbııe talel»eal s.r.-.urnu parkından dönerken 
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11\tlayıs Pariste mühim bir hadise 
olmadan geçti 

Alforvilde komünistler elektrik tellerini kesmek 
hücum ve polisin üzerine ateş ettiler 

• • 
ıçın 

Paris, 2 (A. A.) - Bir mayıs 

akıamı saat on sekize kadar P=.· 
riste hiçbir hadiıe olmamııtır. O· I 
tobüı, tramvay, ve takıiler munta· 
zam surette iılemiı ve umumi hiz· 
metlerde iıler tabii olarak cereyan 
etmiıtir. Husuıt müe11eıelerde iıe 
gelmiyenlerin miktarı ~ok ehem • 
miyetaizdi. 

Paris civarında birkaç hadise ol 
n1uııa da :hiçbirisi vahim bir ıekil 
almamııtır. Vensende tertip olu • 
nan nümayİf 18 de bit.mit ve nü· 

Kayseri fabrikası 
10 mayısta açılıyor 

Ankara, 2 ( H uıust) - Celal 
Beyin lstanbula gitmesi üzerine 
Kayaeri fabrikasının temel atma 
merasimi 10 mlyısa bırakılmıftır. 
ı l:tııat •ekili lzmitte kağıt fahri· 
kası için tetkikat yaptıktan sonra 
Ankaraya ••det edecek ve oradan 
Kayıeriye gidecekir. 

Memlekette kuraklık 
Ankna, 2 (Hususi) - Meteo· 

roloj enstitüsünden verilen malu
mata göre memleketin her tarafın· 
da yağmursuzluk devam etmekte 
sUndüz aühunetleri 25 derecenin 
fe•'kinde . bulunmaktadır. Adan:ı 

m:ıyiıçiler sükun içinde daiılmıı -
tardır. Vilayetlerde kayda deier 
hiçbir hadise olmamııtır. Şimal 

sanayi merkezlerinin en mühimle
rinde de kat'i bir sükunet vardır. 
Umumi hizmetlerde hiçbir deii • 
tiklik yoktur. Hususi müe11eseler· 
Je grevcilerin miktarı ıeçen sene· 
lere nispetle çok azdır ve her ta• 
rafta nUmayiı ~tayları ciddi hadi· 
seler olmaksızın geçmittir. 

Fransada ı:.mdiye kadar bir ma· 
yıs günü asla bu kadar ıük6netle 

Faik 8. nerede 
Ankara, 2 (Huıuıt) - Ankara· 

ya ıelmiı olan Ün:\f 'bankaıı eıki 
mUdiTi Faik 'beyin nerede oturdu· 
iu bir türlü anlaıılamamıttır. Ye· 
nitehirde bir akrabaıının yanında 
gizlendiii tahmin edilen Faik bey 
dıtarı çıkm~makta ve bu ıünlerde 
İzmire avdet edeceii zannolun• 
maktadır. 

Demiryollannda permi 
Ankara, 2 (Hususi) - imtiyaz· 

lr demiryolu kumpanyalarının hu
susi surette memurhra permi ver· 
dikleri anlaııldıjından memurlal"" 
dan hiçbirinin demiryolu kumpan· 
yalarından bu gibi.; talepte bulun• 
mamalarının tamim edilmesi nafıa 
vekaleti tarafından vekaletlerden 

istenmiıtir. 

geçmemiıtir. 

••• 
Paris, 2 (A. .A.) - Funsada 

bir mayıs gününün en vahim ha· 
diseıi Alforvilde olmuıtur. Bura• 
da nümayiıçiler elektrik ve tram· 
vay tellerini kesmek istemiıler ve 
gelen polislere de silah atmıılar· 
dır. Polisler silahlarını havaya bo
,altm:ık ıuretile mukabele ederek 
nümayitçileri dağıtmı,lardır. Hiç 
bir yaralı yoktur. Bir nümayİtÇİ 
tevkif edilmi,tir. 

Kalbi sağ tarafında 
olan bir adam 
lzmir, 2 (Huıusi) - Burada 

nakliy~t müteahhidi 34 ya,brında 
Hasan°beyin röntgen muayenesin· 
de kalp, ciğeT ve ıair teıkilitının 
tamamen göisünün sağ tarafında 
olduğu ıörülmüıtür. Buna rağmen 
sıhhati mükemmeldir. Doktorlar 
bu hali münakaıa ediyorlar. Ken• 
disi Avrupaya gidecektir. 

Köylüyü döven müdir 

Elizizde biçki yurdu 
açıldı • • 

sergısı 

' 
Sergiyi iki bine yakın halk gezdi-ye~ 
yetişen hanımlann işleri takdir edil~ 

Ellzlz bl~kl yurdundan ~ıkan hanımlar ve mualllmeı"4 
+ ltaretll Mediha Hanım 

Elaziz, 27 (Huımi) - Vilayetimiz 
dahilinde 3 adet biçki ve dikit yurdu 
mevcuttur. Bu müeaseselerin müdür· 
leri, Mediha, Seniha Zeki, Pakize 
Oıman Hanımlardır. Bu yurtlar ıe• 
nede iki devreli tahsil yapmaktadtr• 
lar. Biten 6 ayın habraıı olmak Üze· 
re, Mediha Hr.nnmn bu sene yetiıtirdi
ği ve mezun olan 12 talebenin halkevi 
toplantı aalonunda vücuda getirdikleri 
250 parça muhtelif eıyadan mürekkep 
sergileri, çok taktir görmüıtür ve dört 
gün devıtm elmittir. 

Serıiyi 2000 e yakın halk ziyaret 
etmiıtir. Badema ıergi her aene halke
,.j ıalonund:\ açılacaktır. M-un olan 

talebelerin de diplomalan meraıinıle 
maarif müdürümüz tarafından halke· 

vinde tevzi olunacaktır. 
Biçki ve dikite kartı im ve 1ta1111f' 

Janmızın güsterclikleri heves ve afi'> 
günden güne fazlalaımaktadır. 

Serginin küıat reımini valimiz f ff' 
fik Sırn Bey yapnuıtır. TalebenİJI ti 
müdire Nediha Hanınu bu muvafl" 
kiyetlerinden dolayı tebrik etnıitl.ı' 
dir. 

Sergiden meıun olan talebe ~ 
lardır: tlı 

Nebahat Muıtafa, Muveddet ~il 
Hayriye lsmail, Sıdıka Mustafa, ~,. 
dire Faik, Feniye hmail, Saadet tl•r 
rullah, Muzaffer Sabri, Nebahat fit 
ıım, F11tma Mehmet, A:ne Rıı• tfl' 
rumlardır. 

CemalettiJI 
ve Dörtyolda sühunet 32 yi bul· 
muştur. Ka'rs ve Erzurum havali· 
sinde henüz kar vardır. 

Hayat pahalılığı 
Paris, 2 (A. A.) - Hayat paha

lılığı meseleıini tetkik eden na· 
zırlar snüıtahıHlerle n::ıkliyeciler, 
ıatıcdar ve müstehlikler hakkın • 
daki tahkikatı 15 hazirandan ev· 
vel tamamlarnP.ğı k:ırarla§hrmıt • 
)ardır. 

Parlmentarizm aleyhinde 
Atina, 2 (Huıusi) - Hürriyet· 

perver fırka lideri M. Metaksas 
parlamentarizm aleyhine prop3• 
gandada bulunmak üzere Sellnik· 
ten baılıyarak bütün memleket da 
bilinde bir ıeyahate çıkmak niye· 
tindeyken bu ıeyah:ıtinden vaz• 
ıeçmiıtir. 

Havza, 2 (Hususi) - Yapılan 
f ikayetleri tahkik için mülkiye 
müf etti ti Refik, jandarma alay 
mülhakı binbatı Cavit beyle bura· 
ya geldiler. Bir hayvan hırsızlığı 
tahkikatında köylüyü döğdüğü an· 
latılan Kara Halil nahiye müdürü 

Şevki beye İ!ten el çektirildi. Ka· Umum"'ı mu··fettı·şı·nı Emette bu·· yu··k b~ 
rakol kumandanı Hüseyin onbatı 

Radosta sükün mü var? 
Roma, 2 (A. A.) - Salahiyet· 

tar mahafil Radoıta hadiseler ol· 
duğunu tekzip etmekte ve geçen 
teırinisaniden beri hiç belediye in
tihabatı yapılmadığını ilave eyle

mektedir. 

Maarif müfettişleri 
Edirne, 30 (Hususi) - Maarif Ve

kaleti umum müfettiılerinden Salih Ze 
ki ve Refik Beyler ıehrimize gelmi1ter
dir. MüfeUİfl«'r liaeyı ve erkek muallim 
mektebini teftiıe baılamıtlardır. Di· 
ğer mektepleı·de birkaç ıüne kadar 
teftlılerini ilaml ederek avdet edecek· 
lerdlr. 

Sovyet Rusya - Amerika 
• 

müzakereleri 
Vatinaton, t (A.A.) - Ame • 

rikanın borçlara dair olan metali· 
batı hAkkında Sovyetlerle cereyan 
etmekte olan müzakereler bir çık· 
maza ıirmek üzere iken dün M. 
Ruuıevelt, M. Hul ve Sovyet ıefi • 
ri M. Troyanovtky arasında cere· 
yan ec:len müzakereler neticeıinde 
bunun önüne ıeçilmiı olduğunu 
gösteren bazı alametler mevcut • 
tur. 

Sovyet sefiri M. Ruıvelte M. 
Litvinof'un bir mektubunu vermit 
tir. Sallhi7ettar mehafilde bu 
mektubun mevzuu hahiı •bir çok 
noktaları tenvir etmit olduğu be • 
yan edilmektedir. Mükilemelere 
devam ediliyor. 

Askere gidenler 
Ankara, 2 (Husust) - Mülki· 

ye ve hukuk mekteplerinin muhte· 
lif sene mezunlarınd:ın 326, 327, 
328 ve 329 tevellütlü gençler as· 
kerlik vazifelerini yapmak için 
dünkü trenle lstanbula hareket et• 
mişlerdir. Tren çok kalabalıktı. 

iki elçi 
Ankara, 2 · ( Husuıt) - Sovyet 

ve Da~imarkı. elçileri dün lstan• 
bula hareket etm;ılerdir. 

lran Şahı için 
Ankara, 2 (Huıust) - lran Sa· 

hı Hazretleri Trabzon& gelinceye 
kadar Erzurum ve Giimütanede bi 
rer ıece kahcaklardır. Bu müna· 
sebetle buralarda da hazırlık ya• 
pılacaktır. 

Y ozgatta su isalesi 
Yozıat, 2 A. A.) - Belediye 

meclisi yann fevkalade olarak 
toplanacak ve ıehir sularının 934 
bütçesine ıöre fenni surette iıale· 
ıini ıörütecektir. 

Varsovada 1 Mayıs 
Varıova, 2 (A. A.) - Birma· 

yıı milnatebetiyle buıün ıerek 
VartoTada ıerek diler tehirlerde 
mutat tezahürat olmuı, fakat hiç 

1 bir yerde hiçbir hldiae çtkmamıt 
ve aükGn ihlal edilmem.ittir. 

da tevkif edildi. Tahkikat devam Edirnede faaliyeti yangın oldu 
ediyor. -=----:::::aı---======== EdirnP-, 30 (Huıusi) - Umum mü· Emet, (Hususi) - şehriP'/i 
SİYASET 

Sovyetlerin şark ve garp 
vaziyetleri 

Japonyanın, Sovyetleri p.rk tarafın· 
dan nasıl tehdit ettiğini bu sütunlara 
defalarla anlattık. Uıık §&rk impara· 
torluju, Sovyet Mogoliıtıuundan Or· 
ta Asyaya ve Siberyaya kadar, bir çok 
topraklara gaz koymuştur. Hatta, Ja· 
ponltrın, Ruıları Asyadan tam•miylc 
kovmak iıtcdikleri bile eilyleniyor. 

Berek~t versin, şimal komşumuz, 

kuvvetlidir; tedbirlidir. 

Tedbirlerinden bir tanesi de, garp 
tarafından kendini emniyet altına al· 
mık iıteyiıidir, malOm olduğu üzere, 
Bolıevik inkıllbından ıonra, Avrupa 
ile Sovyetler arasında fasıla olıun diye, 
Fenlandiya, Litvanya, Lettonya, Eı
tonya ilimleriyle, çarlığın eıki eyalet· 
lerinden mUrekkep devletler yarattl· 
mııtır. Bol!evikler, bu ıiyast teıck· 
killlere, ilk önce, dUıman nazariyle 
balmuılardır. Fakat, bu kere, Alm:ın· 
ya bir teklifte bulunarak, bu dört hil· 
kQmeti tanımayı iıtemitlerdir. Böy· 
lelikle, Sovyetler, ıark cihetiyle me§· 
gul olmak için, garpten emin bulun
mak arıuıundadırlar. 

Almanya, Sovyetlerin bu tekliElni 
reddetmigtir. Fakat, daha evvelden, 
d8rt devlete, kastı kendilerine olmadı
iına dair iprette bulunrnuıtur. 

Bazı Alman siyasileri, Cermenliğin 
prk tarafında gözU oldufunu muhtelif 
fırsatlarda anlatmıttır. 

BUtlin bunlardan, zaten ıeniıleme
le muhtaç olan Almanyanın Sovyet 
topraklanna ilk fırsatta taarruz edc
cefi ve ıtmat komıumuzun hem tark
tan, hem de garptan) tehdit edildiği 
manası çıkanlmaı mı· 

fettiş lbrahim Tali bey ıehrin muhtelif çıkan bir yanğın bütün Emetl~ıl 
müesseselerini ziyaret etmektedir. Çın· h V". 

1 

ıamba günü erkek muallim mektebini eyecana verdi. Birden kasa 1' 
ziyaret etmitler ve derılere gireı·ek ortasından gök yüzüne yük•~ık' 
muallimlerin takrirlerini dinlemiıler• kesif dumanların, alevlerin 1" 
dir. aeldiği görüldü. t 

Per§embe günü de kız muallim mek· Herkeı oraya akın etti, me~ 
tebini ziyaret etmiılerdir. Oğledcn iki yangın tulumbasiyle beledi,e 
aonra Kırklereli ve Tekirdağ heyetle· nin lstanbuldan yeni satın ahP 
rini kabul buyurmuılardır. Cuma günü · · .. tirttığı motör Pomp hemen y••· 
memleket hfl•tanesini ve Selimiye ca· 
miini ziyaret etrniılerdir. yerine götürüldü. 

Bu üç yanğın aönderme il~ 
Edirnede çocuk balosu d bii'r nin durma an çalışması ve ,,.( 

Edirne 30 .(Huıuıi) - Şehrimi.ı:de 
çocuk haftası geçen senelerden çok 
daha ıüzel ıetrnittir. 11k mektepler 
cı.:ma ıunu Saray içinde toplanarak 
bütün ıün eilenceler tertip ederek bay 
ramın beıinci ıününü iyi bir tekilde 
geçirmiılerdir. 

Çocuk baloıu bu aene çok eilence
li geçmiıtir. lbrahim Tali beyin balo

. yu fereflendinneleri halkı çok aevin
dirrnittir. 

Süreyya opereti ve Naşit 
Edime, 30 (Husuıi) - Şehrimize 

Süreyya opereti ve Naıit ve Fahri bey 
turuplan gelmitlerdir. Her iki turup 
dün akıam temıillerine baılamıılardır. 
Çoktanberidir operete iıtiyak duyan 
Edirneliler Süreyya operetinin bu ilk 
ziyaretinden çok memnundurlar. Bil
hassa Naıit ve arkadaılarının gelmeıi 
halkımızı bir kat daha memnun etmi~
tir. 

Trakyada hararet 
E:dirne, 30 (Huıuıi) - Havalar 

tahammül edilemiyecek derecede ıı· 
cakbr. Derecei hararet gölgede bazı 
ıünler + 3o/ü bulnakta ve seceleri 
+ 25 e dü!mcktcdir. Daha yaza g:I· 
meden sıcakların baıtırması Edirneli
leri telaıa dütürmüıtür: 

halkın gösterdiği harikulade~ 
ret sayesinde dört ev yand~ 
sonra yangının önü alındı. 1 ~ 
evler F ero Mehmet, Halil oll ~ 
nın Hüseyin, ıabık tahsildar ~il' 
ve Sarı Ali oilu Ahmet Efeod 

re aittir. t 
San Ali ojlu Ahmet Ef,ıs 1"' 

nin evi asıl yanıının çıkt•l1 

epeyce uzaklıkta bulunuyordd•lı"'. 
Dört bet ev aıın bir yerd' ~ 

lunan bu evin yanmaıı h" 
hayrette bıraktı. O ,1 

Nasıl tututtuiu da bir tiltl 
laıılamadı. 'J'!,.' 

Bu yantının çıkmaıiyle ~ 
lan tecrübe neticesinde arıl~ f 
tır ki: Belediyenin yeni ald.~~ 
ğın motörü pek büyük it go 
tir. ~ 

rır .. 
Fakat kasabanın muhte 

1 f 
)erine su depoları yapt, 
tiyle.... ,Jil, 

Öğ d.... • .. set ., 
ren ıgımıze gore ıcl"'' 

reisi bu ciheti nazarı di 
kaçırnuyacaktır. 



... a_ı•ıa,, ......... 

~~~: 
H11auai mektepler 

ne halde? 
(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 

J' leylllerin ücreti ıenede üç yüz 

1
1'&1Jnıf. Halbuki remıi mektep• 
ferde iki yüz yirmi bet lira .. Bu 
~rica raimen buranın niçin ter· 
cıb edı'ld' ... · · d M"d" ııını ıor um.. u ur mu· 
av· · 
1 

•nı bey, hocaların ıeçme olduk-
arını izah etti. 

- Bazı huıuıi liselere, sene or
laaınd :ı tehacümler olur. Halbuki, 
~~· batı ile timdi kıyas edilirse, 
~lleceiini anlıyan zayıf talebe, 
, .. den baıka tarafa ıitmittir. 
el~ otuz leyllmiz yüz yirmi dör-
e ındi. 

1_ Yatakh:ıneleri gezerken, dolap· 
~ &çıp gösteriyordu. Her talebe· 
j il kendine ait bir ıardrobu var. 
içlerini, ze•klerine göre ıüılemit
er. Bir tanesinde Medinenin reı· 

.._i hulunduiun.u gördüm. 
- Sofu çocuklarınız çok mu 1 
- Namaz kılmak için yer ayırt· 

lılc. lıtiyen kılıyor. F-1kat, yükıek 
.... flara doğru, bu dindarlık hi11i 
~adır. 

._ Bizim zamannnızda çocuk· 
1-, arumda mutekitlik, dinsizlik 
"'lin1kaıalan olurdu. Gene •ar 
illa?. 

- Ben, tesadüf etmedim. Ra-
a.ı "K' llıandan üç gün evvel, ım 0 • 

~ tutacaksa haber versin!,, de· 
dU... On sekiz talebe müracaat el· 
t' 1

• Bunları doktor:ı aevkettim. Da .. 
>'llllahileceklerini ıöyledi. Biz de, 
~ lubnalarına müsaade ederek 
0rıa tiSre tertibat aldık. On sekizi 
de otuz gün ıebat ettiler. Hiçbiri 
C&YJnadı. Tabii, arada ıırada, Ka· 
el' •rde filan, gene oruç tutanlar ol-
du. 

- Demek ki, mevcut talebenin 
~-.ı ... 1.;.; al.adP.t ediynl' !.. Ac:.a.ba, 
Qllııların ekıeriıi tafralı mı?. 
li - Hayr, lstanbullular da var .. 

llta, dört batından beri 1stan· 
~tlu olan bir avukatın oğlu din
arlar araıındadır. 
Şiındi, hlebe, yemekteydi ve 

~ltıek, üçer köfte, birer tabak pi· 
i ~. birer porsiyon da Silivri yo· 
\lrduydu. 

1 ..._ Eier doymadığını ıöyliyen· 
"°olursa daha verdiririz. 
t..... ~~lllek yiyen bir talebeyi göl" 
......... : 
._. ...._ Hani gazeteler, dört bet ıe· 
~ e.veı, Gazi Hazretlerinin Ya· 
ta.:_ •dl. raslad ıiı bir ıılırlJll&Ç 
~fadan bahıetmitti. lıte, tim· 

'•bizim mektepte okuyor .. 
k_.:"•)ziye liıeıi tale~ıind~n "M. 
~I,, efendinin e.kı ııgırlmaç 
~fa oldutuna bin ,ahit ister. 
ı~, yüzil 0 derece münevvero. 
~· , ,,. Vakur, ciddi bir hali v:ır. 
'_:- •erdiii fotoğrafın altına im· 
'1~ M. Kemal diye attı. "Ke· 

'• lllahliıını teberrüken alm•t· 

ti~ ln fazh cojrafya hofuma 
1, )ot •• Rıyaziyeden, ıöyle, böy· 

'Otta it Ytm .. 
lt '-leler yapmıyan fakat mun• 
f~• ciddi bir talebe olarak te· 
~, etıniı. Tam lıt:ınbullu gibi 
tı 'Ilı Yor Ye terbiyelidir. Altın
~lt"1c rfta İmiı. Sıiırtmaçken de a· 
\'~ak bilirmiı. 

~"eff .elde Yatmak arasında bir 

"' iiı \'ar. Bu esnada, yetmit 
~ ... it talebe, etuf nnda halka ol• 
l~ •ııdileriyle konufl"Ml. Mek· 
"•la hrı7aziyeci olduium için, ev· 
"'ı •tt~ kabiliyettekilerle haıbı· 
~cHK!·•~ıın, Sonra, iti edebiyata 

~"'· ll tlcteb• . 
~ :\tı-, lllri" .bırç.ok ıairleri var. 
t, t,,.d erınl ol<udular. Hepıl 

1 
en, cUmhuriyetten b:ıh .. 

Askeri liseleri bitiren 1000 genç 
merasimle Harbiyeye geçtiler 

Gülhane parkında toplanan gençlere Harbiyeden Seyfi 
Efendi bir hitabe söylemiş, buna Bursa lisesinden 

Cemal Ef~ndi mukabele etmiştir 
Buna, Maltepe ve Kuleli aak..t IİM· ı airmiıler, yeni mektep arkadatlannı ae · ı Birbirinin yanında içli bir heyecanın 

lerini bu yıl bitiren talebe dün .......m.ıe limlanuılardır. sademeleriy1e tututan bütün ıu varlık, 
Harbiye mektebine iltihak etmiılerJir. On dakika istirahatten ıonra tekrar emellerinin ilk hedefini timdi en yüksek 
Meruim Gülluıne parkında ve Maltepe toplanılcbiı zaman Harbiye birinci ıınıf· bir ülkünün ıanlı meıatcleriyle donanmış 
askeri liıeıi müdürü erklmbarp miralayı tan 873 numaralı Seyfi Eefendi fU hita- bulunuyorlar.,, 
Adil Beyin riyaıetinde yapılmııtır. Tale- beyi ıöylemiııtri: Harbi,.. IMkteW bandosu tarafından 
benin akrabaıiyle tanıdıklarından miite· "Arkadaeİar: çalman lıtlldil llW'f• ile merasime nıiıa-
ıekkil büyük bir kalabalıiın bulunduiu Zaman z~man tarihin yürüyüşilnU de· yet verilmiı, mezunlar Herbiye mektebi 
Gülbane parkına evvela Maltepe liaeıi ğiştiren ve ona .. Yakıcı gücünden hu; a· talebeleri tarafından bundan sonra oku· 
mezunları, Kuleli ve Bursa liseleri mc- lan bir istekle hükmeden bir ordunun saf· yac:aklan mekteplerini aötünnüılerdir. 
zunları mekteplerinin marılanm çalarak lanna karışıyorsunuz... Mezunlardan bir kıımı müsabaka ile 
ginniılerdir. Saat on sekizde Herbiye Şimdi, sizleri .. Hayat bilginiz içiıı u· seçilerek Ahnaa,..,. aıllei mühencliai 
mektebi birinci sınıf talebeıi Nferi teclıi- zun senelerin emeğini harcadığınız blr olmak üzere ghclerileoelrtir. Harlliyeaia 
zatiyle ve Harbiye marıını çalarak parka yuvadan, daha ulu bir yuvaya, ıeref do- yeni talebetine. mu•affakiyetler clilerh. 

-·-··-·-111•111·-·--·- lu.. Savaı bilıiıi ocağına, dünyaya ön --· -·- 1 ' 
Maarif cemı·yeti·nı·n aalnuı k~hraman.lar.yet~ştiren bir di~a- Esnaf bankası tah-

ra .. Ve bır senedır sızlerı aralannda ı;or· 

Balkan seyahatı ~:~ iıtiyen ark•d•ılar araeına götUrece- kikah ilerliyor 
Türk maarif cemiyeti Temmuz 

ayında bir Balkan seyahati tertip 
etmiıtir. Seyahat 18 Temmuzda 
bathyarak 30 Temuzda bitecektir. 

Bu tarihi ıününüz .. Hayatınızın, bu .. 
Eınaf Banakıı etrafındaki müd· Ferafat, erlik, şeref dolu yeni ufku kutlu 

olsun. dei umumilik tahkikatı devam edi 

Bütün Balkan devletlerinin mer 
kezleı·i gezilecektir. 

Mütehassıs geldi 
Kayseride yapılacak pamuk 

mensucat fabrikası hakkında Su
mer Bank ile müzakereye giriıe • 
cek olan Sovyet Turktroy müdürü 
Mösyö Zolotaya ve dün akıam 
Noroıiıki vapurile Odoaadan teh· 
rimize gelmi,lerdir. 

Nümune hastanesi 
Haydarpqada eıki tıp fakülte· 

ıi binasında yapılacak olan 250 ya• 
taklı nümune haıtaneıine ait ke
tifler sıhhiye müdilrlüiünce ikmal 
edilerek Ankaraya göndcrilmi§l!r. 

Arkada,ıar; Kederlerinizi, infiallerini
zi ve yanın kalan mevsimlik auulanm
zı iradenizin yalın alevinde eritmesini bi· 
lin .. Ve .. Hiç bir gün "hal,;"'in karanlılm
dan "yarın,, için ümitıizliğe kapılma
yın. 

En ümitsiz anlarda bin harikalar ya
ratacak kudret, damarlarımızdaki asil 
kanda mevcuttur. Bunu ben değil, en 
büyük Türk: Gazi söylüyor .. 

Arkadaılar.. Temeli atıldığı ıün<len· 
beri, Türk milletinin tarihi yürüyüşcnli, 
aydın ufuklara ulaştıran, doğuran, mu· 
kaddes bir ana var.. Buna.. "Harbiye., 
derler. 

Bu ana .. Bugün, Türk vatanı k:ıdar 
genit kollarını açmı§, ıizi bağnna basar
ken .. Hot geldiniz evlatlar, diyor .. Ve biz 
sizin öz kardetleriniz Harbiyeliler hay· 
kırıyoruz .. 

Hoı geldiniz arkadaılar .. ,, 
Bursa lisesinden Cemal Efendi de 

buna ıöylece mukabele etmiıtir: 
"Kıymetli büyilklerlmiz, ve sevgili 

On dokuz esnaf cemiyet' C • kardeılerim; bilgimize ıuar edindiibıiz 
marte11• a" .. b' t I t 

1 
uk ileri gayemizin verdiği hızla. seneler bu 

· Esnaf cemiyetleri 

.unu ır op an ı yapara b" "k u .. 'h b' 1 b.. d h uyu g nu nı ayet ızc u aıtırdılar. 
uroya a il olmıyan elli eınaf ce· .,._"'""""••------

miyeti hakkında bir karın vere· 
ceklerdir. · 

Japonlann müracaatı 
Japonyada büyük mikyaata it 

yapan Japon tacirleri ticaret oda
sına ınüracaat ederek Türkiyeden 
fazla ınilctarda koyun deriıi almak 
istediklerini bildirmitlerdir. 

Muhtelit mahkemelerde 
Türk - F ranıız muhtelit hakem 

mahkemesinde dün beı davaya ba
kılmıttır: Buıüıı de ıekiz dava ıö· 
rülecektır. Bu da•alann karan 
Cumartesi IÜDü verilecektir. 

M. Anastasya 
Romen Ceneral Konsolosu M. 

Anaıtasya hükumeti tarafından 
Vatikan Ceneral konıoloılujuna 
taJİn edilmiıtir. 

........ 111 ....... --..... tltlni--111 .................. ____ _ 

seden manzumeler.. Bizim zama· 
nımızda yazddıiı ıibi tahıt hiııi· 
yat değil. 

Hangi edipleri sevdiklerine da
ir ıorunca, en tanuımıtlan, bu me
yand:ı Niz!m Hikmeti aaydr1ar. 
Fakat, ıayanlar, ilave etti: 

- Fikirlerini delil, aan'attaki 
kudretini beğeniyoruz. 

F eyziye mektebi, Selinikte, be
nim de dört bet yaıınclayken ilk 
gittiğim :mektep olduiu için, ora
dan, hisler içinde ayrıldım. 

(Vl·"O) 

GözUnden ıaraladı 
Nuruoemaniye caddeainde oy· 

nıyan Ali sokaktan geçen Sultan 
Harumm gözüne tat atarak yarala 
mıttır. 

ne yapacaktı 
Dün ıece ıaat bir buçukta Or· 

taköyde Dere boyunda tüpheli bir 
vaziyette dolqan Cideli Ahmet 
çevrilmiı, üzerinde kama çıkmıttır. 

Kökleriyle beraber 
Betiktqta Valide çeımeaindeki 

mezarlıktan çiçekleri köklerile ıö
ken ziya yakalanmııtır. 

Dayak attı 
Fenerde Hamami Muhittin ma· 

halleıinde Yazıcı .okağında olu· 
ran Vahide Hanımı ayni mahalle· 
de oturan Hayri Efendi dövmüı
tür. 

Kapıcıya dayak 
Beyoğlunda Y eniçe§mede Dıra 

man apartmanı kapıc111 Hüınüyü 
ayni apartmanda oturan Nurettin 
Efendi dövmüıtür. 

Vefalılar arasında 
Vefalılar yurdu heyeti idareai 

Halkevinde toplanarak reialile 
Hililiahmer cemiyeti nıuhaıebeci· 
ıi Vahit Bey ıeçilmiftir. 

yor. Müddei umumi muavinlerin· 
den Ahmet Muhlis Bey dün Şehir 
Meclisi azasından ve Eınaf Banka 
ıı hakkmda rapor veren Galip Bah 
tiyar Beyi dinlemiıtir. Şehir Mecli· 
ıi izalllrı da sekiz Maytı s~1ı ıünü 
toplantıya çainlmıtlarJır. 

içtimada Eınaf Bankası itin
den bqka 93 l ıeneıi beaabı kat'i· 
ıinin ikmal edilmiyen mütebaki fa 
ad ve madaelerinin müzakeresi ile 
934 senesi bütçesinde bazı tadilat 
teklifleri görüıülecektir. 

Zam görecek muallimler. 
Bu sene lıtanbul Maarif müdür• 

lüiü mıntakaıında zam ıörecek 
450 ilk metkep muallimine ait liı· 
te hazırlanmııtır. Muallimler Ey· 
lulden itibaren bu zamları görecek 
lerdir. 

Dünkü toplanh 
lıtanbul tuberküloz cemiyeti 

dün ıaat 18 de profesör Tevfik Sa 
lim Patanın reiıliiinde toplanmı!, 
azalar arasında ilmt müıahebeler 
yapılmııtır . 

Mürahhaslar geldi 
lzmir - Kasaba hattının mü· 

bayaaaı mflaakereaine ittirak et· 
mek Usere Fraaaatlan dtin iki mu• 
rahhaı ıelmif, dofruca Ankaraya 
gitmitlerdir. 

ugünkü konferans 
iktisadi ve içtimai ilimler enıti· 

üıünün üçüncü konf eranıı bugün 
saat bette hukuk fakültesinde lb
rahim Bey taraf mdan verilecektir. 

Yarınki merasim 
Polonya Milli Bayramı münue· 

betile yann Taksimde Dom Polıki 
imıindeki Leh klübünde bir resmi 
kabul yapılacakbr. 

Dünya güzeli 
932 ıeneıi dünya aüzeli Keri· 

man Hanım aon ıünlerd• Maçka • 
daki aktam kız 18n'atlar metkebin 
de yemek pifirme derıi almıya haı 
lamqbr. 

Yugoslavya sefiri 
Yuıoılavya Hariciye Nazın ile 

Belgrada ıitmit olan Yuaoslavya· 
nm Ankara ıefiri M. Yankoviç ı ... 
tanbula ıelmit, dün aktam Anka· 
raya gibnittir. 

Yeni propaganda 
usulleri 

Memleketimizde yetiten al,on• 
ları Avrupa ve ıair ecnebi mem
leketlere tarutmak..makıadi7le bir 
propaıanda filmi haaırlamyor • 
muı. Fena fikir delil.. Bu •eaile 
ile hem çok geri kaldıfınua props• 
ganda ıahaımda bir hareket yap• 
mıt oluruz, hem de afyonlanm .. 
mızın ıiddetini, tesir derecesini 
ıa.ia ıola ani ~tırız da belki biraz 
sattı olur, müıtahıilin eline bet 
on para geçer. Bu film gÖlterilme· 
ye baılanır bqlanmaz en baıts 
Çin olmak üzere birçok yeni müı· 
teriler türeyecejine eminim. 

Şu kadar var ki, bu tüzel pro
paganda yalnız afyonlara inhiıar 
etmemelidir. Bundan dijer mah
sullerimiz de istifade etmelidir. 
lıte ıize rakılarımızın propaıan• 
daımı yapacsk müatakbel filmin 
senaryosu: 

Birinci ıa~ne: Sırtında frak, 
batmda melon, elinde buton, al· 
zmda puro, ''noksan kalm:ııın,, 
gözünde gözlük bir adam içeri ıi· 
rer ve gayet ciddi bir tavırla ter
temiz bir maıaya oturur. Garsona 
yüksek sesle hitap eder: 

- B~na falan rakıdan bir ırana 
getir. 

Bir dakika ıonra .ıaraon aydet 
eder ve kellifelli beyefendiabl ,. 
nüne, dibinde bir damla • ...... 
nen kocaman bir baNalr pllrlr. 

ikinci sahdeı Fraklı adam bar
dajs, üserinde ''Tqdelen,, yazılı 
bir tite ile doldurur. Bardak bem
beyaz olur ve bundan bir yudum . 
ıçer. 

Üçüncü sahne: Adam, İÇ.kinin 
nefuetine •• kuv.etlne delllet 
eden müthit bir nara atar. Şaplsuı 
bir yana, kravatı öbür yana çar

pılır. 

Dördüncü sahne: Bir yudum da· 
ha içer. Bu ıef er iskemleden JU• 
varlarur, gözlükleri düter ve kıno 
hr. lıkemleye oturayım derken 
melon t:ıı>kaıının üıtüne oturarak 
yamya111 ed~r, ıözleri ıaplar. 
Kahkahalarla ıülerek yakaıım ko 
parır. 

Be!inci sahne: Bir yudum clsha 
içer ve bir yumrukta maaayı tuzla 
buz eder, titeler lanbr. Yerleri ve 
maıayı berbat eder. Gar.onlar Jco. 
ıuıur ve sille tokat yafmuru altın· 
da .:ıdamı dıprı atarlar. Perdede 
kocaman bir yazı belirir: 
· ,;lıte falanca rakııı bu derece 

saf, kuv.etli ve keyif vericidir. 
içip de ayni •niyete ıelmiyene 
bin lira tazminat verilecektir.,, 

T abiatiyle bu enf eı ( ! ) r&luyı 

görenler de doğruca meyhaneye 
hücum ederler. Hem zannedenem 
böyle propaganda filmlerinden 
hem içki lehtarlan, hem de aleyh. 
tarları memnun olurlar. 

Sonra Acemi.tanda t&nbeki tü• 
tünleri için yapılacak propaaancla 
filmi de her halde barikullde teıir 
li olur. Me1eli on bin &l'flD irtifa· 
ela bir acem sarayının t.peainde 
oturan bir lranb marpucu aizına 
götürerek nargileyi tokurdattı mı, 
bıalutlar bunu ıik prliyor aamp 
icinde aakladıklan ıulan l»otalt.. 
yorlar ve yafmur yalmıJa bati,. 
yor. 

Diler mahıuller için yapıılmuı 
L'1Ünuip propaıanda menalanm 
di!ıünmeyi size bırakıyorum. 

Murat S.llml 



4 

HABR'ln 
hlka,el•I Rus güzeli ile Türk beyi 

DUnkU k181nın hUI•-• lerliJorludı. Ha,..., anki onlara 
Aurlarca evvel Rusya ..• Slovyanlar, klivuzluk ediyordu. 

balta 18rmemiı ormanlann ıimalinde, Tahtalan biribirine aürt•ek a• 
Türkler iıc cenubunda yatIYor.. Bir- · tef yaktılar .. Sonra, zahmetle elde 
birlerinden Nhaberdlrler.. Harun oflu edilen bu atqi aöndürmemek için 
Sunpr Bc:y, bu ormanlarda kaybolup ·-' l . _...ıı• 
aylarca dolaftıktan eonra, ldiçük Çar me,-.e erle ıle~l~~er. 
Radoelavof1 eair dütüyor .. Orada Na- - Demek kı, böyle ha, Sunıur .. 
dejda ile evt~niyor. Uldn kammr kil- Bu kurt, aeni, o zamandanberi u· 
çiilc Çara vermediği için, kayın ped~ri nutmamıt••• Fakat, onun ayni hay· 
ile birlikte a;açtara ~ilatıyor. van oldujuna emin miain? •• 

ihtiyar: - Kulaima bak.. Nasıl yok •• 
- Bizim için buradan kurtulut Ben, baM•m JUl'dundan kaybol· 

1oktur! .•• diye inledi.. Bu mel'un duldan IODn, ba haJT&D& yavru 
yere klyJüler, yaklqmağa korkar- iken rutl•mıt n ona, iri ltir pan
lar .• Haftalarca, aylarca, leılerimiz terin elinden kurtarmıtbm. Sonra, 
parçalanmaya kadar buraya sel· avladıian kutlardan ona da ver
miyeceklerdir •• Hot, selip kurtar- dim .• Aylarca yanımda dolaftn'· 
..ıar bile, DSeye aideceiiz? Teli:· dım .. O zaman, bana fevkalade a· 
rar m.aleketimize cliinemeyiz... lıtmııtı .. Şimdi de bili mıutmadı· 
&.- -•anw~ -''-lerce hekliyeceiiz... "" .... 
'W!ıı' ----, ..... gınr ıoruyonun ..• 
Nihayet, kurtlar, çakallar, bizi - Huau haJYan •• Bize nasıl da 
parçalıyacak... klavuzluk ediyor? 

Hele Nadejda, ceylan ifadeli Filhakika, arada sırada kaybolu 
sözlerinden iri iri yaf!ar dökü· yordu. Gitti, artık ıelmiyecek aa• 
yordu: ıuyorlardı. Fakat, çok ıeçmeden, 

- Ah ••• Bizi kurtlar, kutlar Jİ• altmda bir geyikle, bir taqanla 
yecek... Ne feliket, ne feliket.. avdet ediyordu. Buna, piıirip Jİ· 
Bari, dqünümiiaden bir bç ıün yorlardı. 
IODl'a ba fellket 1-tDDı• sel.ey· Seyahatleri tam iç a7 sürdtl. .. 
dL. Sana cloyamadua, Sun:aar !... Bir sUn, aiaçlann ..,reldefliiini 
Ne a1anaz muıum ki, 'batma bu fukettiler. 
musii..ti setirdim... Sunsur: 

Gece ktmıfb ... Rüzıirlar çık· - Cenup! ... diye haykırdı. Be-
tı •• S.elwt .._.in ki, mevaim yaz· nim memleketim .. Balı.mm ölke
dr ..• Kar Jaba.. Zira, sırtlarında ıine geldik. Kurtulduk. 
elbiseleri ct'waJ11ı ft her teyleri Aradan bir ay seçmemiıti ki, 
ukerler tarafmdaa_,.w.p için Tatar ham, bü)'ilE bir ordu huır
.opktan kakırdarluclı. tadı. O zamana bd'ar, ormanların 

Saatlerce, dehıet ve llbrap i· öte.ini, Türkler, cehennem zanne
çinde knranddar ... Nihayet rüz. diyorlardı. 
ıir durdu ... Aiaçlarm arumdan, Kristof Kolomb Amerikayı ket· 
bafka bir uiultu ititildi ve iki ıtrk fetmezden enel Bahri mııhiti At· 
ıörüldü. luiye kartı Avrupalıların telakki· 

- Kurt! .. diye mırıldandı. Hem 
de bizi farketti .. Üzerimize ıeli· 
7or ..• 

Nadejda, hıçkırıyordu: 
- Son dakiblanam yllldqb •• 

Bari i• ince beD parçalua da 
aizlerin iliimUDilsü sörmeaem •. 

Delibn1•, ne diyeceğini, aevaili· 
IİDİ aud teeelli edecelini bilemi· 
,..cıa. Zira, müthif bir kurt, itte, 

7anlanna ıelmifti. 

HayYan, durdu. Pmldıyan iki 
sözünü Sunrura dikti. 

Kız hlli: 
- Ah, ana dolnnMDau da heni 

parçalasa.. Beni parça1ua. .. 

.ı .. ,..., 1N ormanlar da, onlarm. 
nazannda ayni mahiyette idi. 

Şimdi, artık, öte tarafta, milin· 
bit tarlalar ve çalııtmlmaia elve
ritli eairler olduiunu öirenmitler
di. 

Gelen luıın ıiddetini nazarı iti· 
bara bile almadan, ordular, oı'ma· 
m seçti. 

Şimaldeki oYada, dolu dizsin, 
at kofturarak, Slovyanlarm küçük 
çarlarmı birer birer majl6p etti •• 
Böylece, timal Türkleri, bütün kı· 
ta üzerinde, hakimiyetlerini teaia 
ettiler. 

Y•z•nı (Hatice Sllren•) 

~~ha"'""-" Suapra Soraroraz 
Nadejcla, endili adamm cana· 

ftl' tarafmcluı lime lime edildiği· HABER'in Haziran bqmda 
Di prm-ek için gözlerini kapa· yapacaiı tenenühün: 
llllfb. 1 - Ne tarafa yapılmamu U-

Falıat, delikanlı, bir aevinç çıi· dyonunuz? 

hlı loopardı: ~ Beralouiniatle bç kiti ııe-
- Bura1a balan 1 ... Saraya K• ? 

km... ~ ba Magıaa kadar cevapla 
• =ir~Der~w, yretle batlan· rınızı HABER tenezzlilı 

Kmt, IHr taraftan, delilnınlmm memıırlıılana gönderiniz 

Kaos 
ellerini yalqor, diler taraftan da, 
IİYl"İ, a.ldn ditlerile iplerini ke
miriJDfclu. 

- Mucize mi var?.. Rüya mı 
sirlJOrm? ... 

Ercüment Behzadın yeni 
ıiir kitabı,bugün çıkb 

Kemirme, bir kaç dakika aürdü. 
Sonra kartla Smapr, biribirlerine 
aanlcblar •• Hci bnht. P,i adeti ·-.. ' 

40 kr. 
1 - 1 -· 

Jaxületblar .• ~J'Yan, ..mwm Dr. Hafız Cemal 
hlmat Wipelt aibi zıpzıp AÇl'l'Jor, 
adamın boynuna atlıyordu. Dahili hutalrlrlar. m;itebauı .. 
Tüık çocuta, aerbat kaldıktan Om " pmrm ..... ......,.. 

eoqra, briamı ft DJ'lll bahaamı IWea....,. uat ZI ._ 8 ,. ..... 
......... Di• ....... (118) ... 

da çlzdG. _.... ..... ......,.. butaluml 
091 Mrclen, tim41. yanlarmda kaW ..... M...,. ...... a••• teWoa aa· 

• 
EarAa-~~ Pratik Haqat Bilqisl 
~ 7Ullaıı ............. 11..--------...ıı-~~--llll!!ll~!!'llll~--leaıktlr. Yabm '9a 6kra1um ama ol· Ba~ .. , .. .....,._ ...n ••••..aa 
..._u, aeçme olmuı " .,_lrL ~ ......... 
,..._. Mmnc11r. - 22 -

255 - Bal ayı 
lnailizler çok menfaatperest 

ve hodbin insanlardır. Böyle bir 
lnsiliz bir Fraıwz kadmı ile e.,.. 
lenmit ve beraberce bal ayı seya· 
hatine çıkmıılar. Tren sayet tai
rane yollardan gidiyor Ye yeni ev· 
liler aaadetlerini J.Udum yudum 
tadarak ilerliyorl'armıt. Bir ara 
ıenç zevç sevıili zevcesine MM'" 

mut: 

- Yerinden memnun musun? 
- Çok memnunum, tetekkür e• 

derim • 

- Hava cereyanı seni rahatsız 
etmiyor ya?. 

- Kat'iyyen cicim. 
- Omit ediyorum ki, oturdu· 

tunuz yerden manzara ds iyi ıö
riinüyor. 

- F evkallde. 

- Trenin aarambeı hiuolunu • 
yor mu?. 

- Hayır, bayır. Merak etme, ko 
cacıiım, çok rahabm. 

- Şikayet edilecek hiçbir teY 
yok ya?. 

- Kat'iyyen.. Ah, beni ne ka· 
dar çok aeviyoraun? aevıili koca· 
cıp. 

- Öyleyse IOtfen yerinizi bana 
terkediniz .. 

Gedikpaşa: Neriman 

256 - Kabahat kimin? 
Baba ile oiul konUf'IJOr: 

- Oilum, ne olacak ıenin bu 
tembelliiin? • 

- ?! .• 

- Daha ıeçen hafta amıtm o· 
tuz ikincisi idin, bugün otuz üçün
ciUü olmutsun. Senin bu halin ne 
ohcak?. 

- Kabahat bende deiil ki ba· 
ba •• 

- Peki, ya kimin?. 

- Ne yapayım? Bqün amıfnm 
za yeni bir talebe daha ıeldi. 

Süleymaniye: Mes'ut 

Iı istiyorum 
Ahnan, ... iv ... llalunmat -

İffl, ........ " ....... 40 ...... 

kadar - fürika,a ..... utüap, ... 
nk mta, ...- İKİ adalİJle taliptir. 
Amdoha,. da pJer. 

Galip Bahtiyar 
Adrel: Sultan çepnesl caddesi nu· 

mara 73: Bolt 

Gidilebilecek 
eğlence yerleri 

SiNEMALAR: 
IPEKı 33 numaralı cuua 
MELEK: Bir tatla iki kut· 
ALHAMRA.: Premea Nadya. 

SARAYı 

SUMERı 

TURK: 

Hortlıyan mumya 

Ankara TUrldyenin kal
bidir. 

Ankara Türkiyenin kal
bidir. 

ASRI: Çin ıeceleri 
ŞIK: Ku mısın, erkek mi? 

ŞARK: Hayat budur. 

ALKAZAR: Vahti orman aran 
HiLAL: Çin 1ece1erl 
ALEMDARı Karım beni aldatma 
YILD!Z: Sarıp rOya 
MILU: Bir p.ıOlde iki 8ftda 
HALE: (Uo.kGdar) Bo~ tarlam 
KEMAL BEYı Jot0 Palan . 
FERAH: Volp Joll 
TAN: (Şitlide) Sa11on ..,_ 

..... 99 tuelae ..... ...,_._ 

Y•zan: • a_,..r 
Cumarte•İ, ç•rıamba günleri çıkar 

Apteaane \ 
APTESA!IE - "lqiliz aiatmü,, 

......... sai...m harice ablma aiatemi
ne söre apt ...... aletım muhteliftir. 
q.. mibahrafat ... çukura aidiyoc-aa 
Jzsliz sistemini kalla"""'k ıamndır. 
Banda fayana'ten küvetin ucunda ha
lmdan b1w: bpaık nrdır. Banda Lira 
ıa oldafuaclaa laıpK kapalı durur. 
Sa kaldmlan Wr ..,.. ~ açmau 
ile plir. Maalak ,a '*' m aa taksi· 
matmdaa w,a laaaui llir • deposun· 
dan ....... ,.. akıtır. Kiftlhl heyeti 
.......... otaralac:ak tahtadan Wr .;. 
mit ile il'tGIGdtir. BUIUlll ela llir tah· .. ........ " ....... 

1 - Sifon; 2 - Sıla kapanır 
Tampon; 3 - Tam ilet; 4 - Ala· 
turka apdesthane 5 - Sifonlu 
tampon. 

JCauli•ıJOD olana: 8anJarda o-

.....ı.cak ~ ' 
undadır. Küvı~ Alt kıunmda biE J•· 
fon Tardır. Bu alfoa •• ile ka.,.Jı du
rur. Ki..tin t-nizlenmeai otomatik 
lııir ıantte hata'•" llir h•ziMnin •JU· 
na lııir zincir pbrek alatmüla olur. 
Hazine IU k•Mli-IJ'ODUDa -'-t 
lııir mmluktan dolar. Haiae bofaldık 
p maslak mphr " aa lııir irtifaı hahm
ca kapaDll'. 

Muhtelif mpteaaa•: Bas aptaa• 
_... otmaak ,_ :roktar. Yalna 
....U. 1atlunda Wr delik ........... Ewler-
de aördiiiGarils ................... . 
Anapada ha aiW apteqıneler umumi 
mahallwcleki " amele •• hizmetçilere 
tahait olananJmrdır. Bunlar p,.t te
miz tghdmelphr. Eiw ı.a.. ria,.c e
dilir .. otcımatik .. ile ...... JOD 

tatWk olaana • uhhi apteaanel• .... ......... . 
M .... : "1..- lraı.,, aJni aantle 

...,. ..... .......,... aantble •• 

,_,lana............ oloıı •• - ..... ri7" mı•ıller ,........... Aptıwnlw 
daima .. .,..." .............. 
EaAwlıbd)a '" ha.,. ta:rw ta'ftiJe 
deiilclir. 

Aell pkarian: Hdmuıha ..-
naarmün ........ &aite tame...- il· 
inna döldilmeli" ......... ,... bl· 
lanqb hir tekle ............... Uiım 
tertimb lllUJltuam olau,.a ............ 
plan- ...... miiracMt ...... ilci 
......... ,......... &-.dedikle
ri ,.._..,,mi ,.,.,..... • ---
._ •' n , ...... •Lı·•--· B111a-
ı... tQt.. .... TR bp, &illi aaJl'i 
müteealir mnattaa ,.......... .. alp 
ile llaclana .ı.ımılWir. T......_. çi
mentodan da ...U mimlniaclir. u .... 
ı.. Jaimun aathı uami dört IMtn ma
nW.mda oJmab, her Wr cepheai ı,eo 
ili 2 metre irtifamcla ............ Da 
ftl'lar lark het aantimetre blaalıiaula 
olar. Uat kaw..ain wm1ı1ı 31 IUIİ• 
.... olmahdlr. Za'"7elw ........ 7a
pılımbdn-. 

llaraf deliiilli kaplyaa ....... Dil tq· 
tan ftJ:l hattan ..... • Bir 
metn ili Wr metn altmq laet aanti
metre llir apkWE temin etmeli•. >..,,. .....,. ...... ,. ............. 
.... içba ..... kadar ........... 

.... kadar Jilueltilmelidir. KQa. 

.................. liiam ......... 1u1ır. 
Dolan lltma tlmisletilmeli&. 8& 

,. kon ile J• tuıamı. ile ,apıbr. U.
Pn temidendikten soma liiam ..,.. 
...... tampc-11 ıa.ıc. bpabJlıılab
dır. Kl1'lanla Jiiandaa .............................. _,......... 
mm1ı ............... ----i1lın1Wlecllr llir tapnia dölriilir. V• 
dlldiWtikl.ri çakar örtiiliir. Km,.._ " mitelaarrik .,....,, 
Bu liatemde kanla• 11ir ....ı.- .... 
t.t.arrik lliımlar .. lmtala .... 
Bunlar dolclaqa lliaaa lllnıfmdall • 
lenip ,.ı.m. ........ -.... 

Tüai.m edici aletli miitr• nik 
ianlar: Bunlarda l1llp ...Wll• 
malik auntte ........ kahr .. _,. 
.... .,_ dölriilir. Uian .. ~ 
............ llir aaaldli. F•t . ...... 

--, . 

1 • 

Yukanda:etanşliğam 
Aşaiıda: septik liğam. 

Septik llimür: Baal.r illi·~· 
tıbbi tufi,. iMrine - ..... iaaler 
henüa Pik u ,.n. kalı.mhr. ---
çimento ..,. tattan - çakar baliillll"'ll 
&. Biri .. dola " iPm haY& 
,.. iki .. ,.bW .,....... 
ı.r 1liriaci Nb ••• ilanda .. .-... 
Wikl-i lliriaci tah• ara taW 
..... lnhilil ..... "lallDID müWlll~ 
..... Yeni aabtlarm JaPlliı taı,...,.. 
IDQi ,. ... ,. ........ ....,. 
wwa•nlii,_.W... ....,. ..... " ..... __ ...._ 
....... Uiım iJi iriilmit ... 
dar .. .....,... ile dohadar. 
....,,.. denilen ikbaci Wr 
olur. Ve kal.whiı olan fa 
tohumlar mahwhır. Bu aaalin IJI 
......... hü,ük - dildrat -~ 
H.- lecriiM ............... 

kurt, ormanm uı ... na dojru İ• 1DRU11 21381 ·--------••111 dır. Vantilitir illlli .-ilen dipr Wr 
..,._ if kutru ....u Jİnni ... ti-
...... Gb 1'ıJrr• da1F tfl 'p Jıila. 
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Model •• • 
uzerıne artist! •• 

934ün kadın ve erkek qeİıi qıldızfarı 
kımlere benzemeli imiş? 

nasıl §eyler olacak? 

Garba pulu 
Bir ecnebi darbımeseli "Kimse 

memleketinde peygamber ola
maz!,, der. Greta Garbo bunun ak 
sini ispat etmişe benziyor. "llahi 
kadın,, memleketi olan lsveçte çok 
sevilir, lsveçliler onu adeta milli 
bir kahraman diye takdir ederler 
ve Garbonun en çok sevildiği yer 
hiç şüphesiz İsveçtir. Bunu yazma· 
mız:ı şu küçük haber sebep oldu: 
"lsveç hükumeti, üstünde Greta 
Garbonun resmi olan bir pul ihda
sı hakkındaki projenin tetkikine 
başlamıştır.,, 

Ölen artist 
Birkaç sene evvel büyük bir şöh

ret kazanmış artistlerden biri o· 
lan Karl Dane ölmüştür. Aslen 
D:ınimarkalı olan bu artist dev 
cüssesi ve uzun boyu ile '6irçok ko
mik filmlerde görmüştük. Şöhreti 
"Büyük resmigeçit,, filmiyle baş
lamış, lskoçyalı George K. Arthur 
ile birlikte çevirdiği komedi film
leri bu şöhreti oldukça uzun bir 
zaman, sesli sinema zamanına ka· 
dar devam ettirmişti. 

Kari Dane, son z:ımanlarda ti· 
yatroya başlamış, fakat muvaffak 
olmamıştı. Son bir turnede uğradı
ğı muvaffakıyetsizlik onu ölüme 
sürüklemiştir. 

Q· Muriel Evans 
Hazırlanan filmler 

~ Sinemanın en eski artistlerin
den Francesca Bertini tekrar film 
çevirmeye başlamıştır. Mevzuu 
Victorien Sardo'unun bir eserin· 
den alınan filmin ismi Odette'tir. 

'lcıll~rçok şeylerin modaya tabi 
~I\ tunu biliyoruz, fakat yıldızla
~lqlıÇ"ehreJerinin de modaya tabi 
'· tunu h. · "t · · ·? H 1. ~ ~ ıç ıtı tınız mı. o ıvut-
,, ~hur sinema operatörü J:ı
b~I' " 0 ng bir yazısında bunu ha
~'tı "eri Yor. Sinema aleminde, ka
ltıC)d e erkek artistler muayyen bir 
"" ')a ·· d k ··h '\ hııı &ore mey ana çı :ır, şo -
~, Ur, aonra da unutulurmuş! 
~. ~ .. tl" 1 e e "l A i.~İltl . ,, a arın yem yem anse,, 
~~:ti Yıldı~lar her sene d~ğişen 
tl ~~Ya gore muayyen hır mo-J' tinden seçilirlerm,i1ş ! .. 

"ııe e, Wong diyor ki: Daha uç 
tQ~et"\reline gelinceye kadar en 
k erkek profilinin ipek göm

~~ .. e;t'klarnlarmda gördüğümüz 
~ile ,~den farkı yoktu. Geçen 
:İli)a d Cl.trYmore,, profili beğe
c,ttiı~· u .. Halbuki 1934 profili 
Jat\ '!tır. 1934 telakk.sine göre 

~r()lll • • .. . 
~ Ye,, tıpı şoyledır: 

~"'~eaki Clark Gable'inki gibi .,. ' .. 
tıj,,. ' agzı Robert Montgome· 

~~ .. , ... 
b l'ı:ı~·gıı gibi olm:ılıdır. Burnun 
~ ""'tıt~~eli . Yoktur; fakat Jımmy 
r '•ı d, l~kı gibi sipsivri olma· 
~de et lazırndır. Gözleri irade i· 
b lJ hi,~e~i Ve göz çukurları bat· 
'il~~ aç1knı Verrnemelidir. Alnı ne 
İı.~lıd,., 'Jne de pek kapalı olma· 
"' 

1
l • oh ~ . ~ır lll" n Gilbert bu hususta 

b.~hi... 
1
•
1
al olabilir. Saçların da 

ıı ··• to ·· 
l:ı. 1 t;ehr ~ Yoktur, fakat, pek ta· 
'" enın d ... '"'•ı d ıger kısmı ile saç· 
~d ~ el\ç :k 8

• bir ahenk olmalıdır. 
e"· trıa r . d 
~ glh...• ıpı e bu sene hay-

:ı-•qıar 
1 •• "" ı ~ . ıt: 
ıt\içn t "; ''M: 
~ it ~ ıs 1934,, ucu kalkık 

llb-. l'\ınlu d .. ·ı C ""'"tte v egı , onstance 
e Marion Davies gibi 

düz ve klasik burunlu olmalıdır. 
Çene, çok sivri olmamalıdır: Joan 
Cravford'unki gibi.. Ağzı orta 
büyüklükte, Lupe Velez'in ağzı 
gibi olmalıdır. Gözler iri ve güzel 
olmak §artiyle her renkte olabi
lir; tabii yüzün h:ıtlariyle gözler 

arasında ahenk olması lazımdır. 
Alna gelince, mutedil bir geniş
likte olrnalıdır. Greta Garbonun 
alnı buna misal teşkil edebilir.,, 

Holivudun "yıldız reçete,, sini 
okudunuz; acaba bu "reçete,, ye 
göre çıkarılacak "1934 yıldızlan., 

~ Marta Eggert Çardaş opereti
ni, Gustav Fröelich, Stendhal'in 
"Kırmızı ve siyah,, filmini çeviri· 
yorlar. "Ben bir pranga kaçağı• 
yım !,, filminin bir mabadi olan 
"Firarinin dönüşü,, filmini çeviri
yor. Gloria Swanson haziranda 
"Üç hafta,, filmini çevirecektir. 
Jean Harlow'nun yeni ' filminin a
dı "Yüzde yüz halis!,, tir. 

Resmımız, Istanbulda gelecek ~ene gösterilecek olan "Gece uçuşu,, filmi
nin bir sahn~sine aittir, Myrna ~oy ıle Ro~ert Montgomey'yi gösteriyor. H~len 
Hayes Clark Gable, John Barrımoore, Lıonel Barrimoore gibi artistleri bir a-

' •. dk. 
raya toplıyan bu film, ayni . ısım e ~ ıneşhur bir Fransızca romandan adap. 
te edilmiş çok güzel bir eserdır, 

Mütehassısımız, bir kariimizin el ya
zısında, Amerikalı kaşif Edisonun ev

saf v~ meziyetlerini buluyor 
t - Eniı Salih: Mübalagayı sev

mez. Sebatkfudır. Ticaret aleminde 
muvaffak olur. Olduğu gibi görümir. 

2 - M. Ahmet: Asabi ve müvesvis 
tiplerden. Nefsine itimadı azdır: Muhi
tine daha fazla inanır. Bazan inatçı
dır. 

3 - M. Zehra: Çok genç veya çok 
tecrübesiz tiplerden. Hafızası ya§ile 
mütenasiben inkişaf edecektir. Her ıtc
ye inanma kabiliyti bir kusur sayılabi
lir. (Yazm çok fenadır, harfler hÜ· 
viyetini kaybetmittir.) 

4 - imza Atuf: Mütereddit ve 
cesaretsiz tiplerden. Bir işe güçlük
le karar verir. Nefsine itimadı yoktur. 
en büyük kusuru: SebatSizlığıdır. 

5 - (Aksaray) 10 M. Sait: Ascıbi 
ve mütehavvil tiplerden. Kimseye iti
madı yoktur. Hafızası sür'atle inki
şaf etmektedir. 

6 - No: 64. Ben: (imzanız okun
mıyor.) Mütereddit ve kararsız tipler
den. lhnıalci değil, fakat çok lakayt
tir. Müphem fikirleri vardır. Yarını 
düşünmez. Tasarrufa· hazan riayet e
der. 

7 - H. Faruk: Asabi tiplerden. Bi
raz inatçıdır. Çok çabuk hiddetlenir. 
Mantıktan hoşlanmaz. Sür'ati intilr..;ll
sahibidir. 

8 - Ş. Suphi: Zeka ve hafızası ted
ricen inkişaf etmektedir. (Belki bir so
cuk, yahut çok gençtir.) Ticaret ~a
hasrnda muvaffak olacak tiplerden. Bi-
raz kararsızdır. • 

9 - A. Kerim: Az konuşur, mah
viyet ve tevazuu hatta biraz da süku
neti sever. Ihmalcidir. Dostlarına iti
madr yoktur. Her §eye inanmaz. 

10 - F. Hatice: Mütecessis ve n.ü
tereddit tiplerden. Hafızası yaşiyle 

mütenasiben inkişaf etmektedir. Ai
lesine ve dostlarına hürmeti vardrr. Ta 
sarruf u sevır.ez. 

11 - Halit Cevdet: Ciddi ve mü
tevazidir. nostlanna ve ailesine k.tr
şı vefakardır. Fikirlerinde çabuk bı
kışı, kenılisif ıi ekseriya muvaffakiyct
sizliğe sevkecter. 

12 - lstanbul Tel. T. me. Yusuf: 
Alayışı sever. Fikirlerinde ıttırat yok
tur. Hüsnü niyeti, meziyetlerinden bi
rini teşkil eder. Kadına karşı zaafı var
dır. 

. 13 - Ç. T. P. T. Süheyla: Müves
vis ve mütecessis tiplerden. Biraz i
natçı ve daha fazla azimkardır. Yaşiy
le mütesaviyen inkişaf etmektedir. Nef 
sine itimadı azdır. Her şeye inan
maz. 

14 - Ahmet Mahmut: Biraz unut
kan ve lakayt tiplerden. Zevki selim 
sahibidir. Muhitinin itimadını kazana
madığından mügtckidir. Ticaret ;jle
minde muvaffak olur. Asabidir. Tk
tisadı sever. 

15 - (Unkapanı) M. irfan: Müte
havvil ve mütecessis tiplerden. Her-

kese itimat etmez. Alayışı sever. Ol
duğu gibi görünmemesi, en büyük ku
surudur. 

16 - (Vefa) Ulu Dogan: Egoist 
ve inatçı tiplerden. Kusurları arasın
da: Dikkatsizliği göze çarpar. Mad
di işlerde muvaffak olur. çok düşünü
§Ü, geç karar verişi kendisi için bir 
meziyet sayılabilir. 

17 - T. M. 1. Etem: Başladığı işi 
tamamlamak istiyen azimkar ve cid
di tiplerden. Zevki selimi vardır. 

Süse meyli fazladır. Müteessir oldu
ğu zaman fazla melankoliktir. Bir 
fikir müessesesine şef olabilir. 

18 - M. Safer: Her şeyden çabuk 
bıkan tiplerden. Daima şık ve karar
sızlık içinde yaşar. Iradesizdir. Ha
yat yollarından tereddütle yürür .. A
tılgan değildir. Sefahate meyli var
dır. 

19 - lsmail Nurullah: Zekası sür'
atle inkişaf eden tiplerden. Cür'et
kardır. Eaşladığı işleri muvaffakiyet
le tam;ı.mlar. Inatçılığı bir meziyet 
sayılabiler:ek dereceyi aşmaz. Fikir. 
le rinde insicam vardır. 

20 - Ahmet Yümnü: Çok maddi 
ve egoist tiplerden. Tahakkümü se
ver. Kendi emel ve diişüncelerini ok
şıyan fikirlere kıymet vermez. Sefa
hate meyli artacaktır. 

21 - Çiçek: Asabi ve mütecessis 
tiplerden. Sık sık hiddetlenir. Mu
sikiye istidadı yoktur. Nefsine itim&· 
dı azdır. Cesaretsiz olmasına rağmen 
hazan cür'ctkardır. Gösterişi sever. Ta
sarrufa riayeti yoktur. 

22 _ Tepebafı 4 Mehmet Sait: 
(Mektubunuzun imza kısmındaki harf
ler, metnindeki yazıya uymuyor. MP.k· 
tup metnini tahlil ediyorum.) Zek~sı 

yaşiyle mütcsaviyen ilerileyen tipler
den. Bazan asabi, hazan sakindir. 'l'a 
sarrufa riayeti yoktur. Fazla teenniden 
hoşlanmaz. Muhitini ve dostlarını se 
ver. Vefalıoır. 

23 - Oktav Nurullah: Zeka ve Jıa
fızası yasiylc mütenasiben inkişaf e
decektir. - Sanayii nefise ve bilhassa 
mimariye istidadı vardır. Azimkar
dır. Ketuındur. Az yalan söyler. 

24 - (Beyoğlu) L. A.: Mağrur ve 
kindar tiplerden. Nefsine itimadı var
dır. Her yerde ve herkese kendi fikit
lerini kabul ettirmek ister. Muvaf
fakiyetsizliğini egoistliğinde aramalı -
dır. Yaşı ileriledikçe sefahate meyli 
artacaktır. 

25 - M. Ali Süavi: Ciddi ve aziın
kar tiplerden. Zekası yaşından evvel 
inkişaf etmiştir. Makine sanayiinde 
muvaffak olacaktır. Kendi sahasın
da mühim bir şey icat ve ihtira ctmiyc 
istidadı vardır. (Yazısı ve harflerin 
evsafı, Amerikalı meşhur Edison'Jn 
el yazısını hatırlatıyor. Tebrik ede
rim .. ) 

Dr. W. 
··························································································~ 

ahfadı Büyük T emoçinin 
Macaristanda yaşıyor 

Budapeşteden alman haberle • 
re göre Macaristan Dahiliye ne • 
zareti asalet unvanları dairesi mü 
dürü M. Laslo Silaci Macaristan • 
da Cengiz Hanın ahfadından bazı 
kimseler bulunduğunu keşfetmiı • 
tir. 

Bunlardan biri, komünist ihti -
lalinin bastırılmasında fevkalade 
gayret göstermit olan Husar ala • 
yı kumandanlarından Arton Bil • 
key Lipçey namında bir zattır. 

Macarlar son zamanlarda orta 
Avupa sekenesinin Türk ırkına 

mensup olduğunu isbat ile meşğul 
bulunmaktadırlar. Macar muhar -
rirlerinden Kasonyi orta Avrupa 
milletlerinin Türklük ve Turanlı -
hk dolayıaiyle akraba oldukları 
hakkında neırettiği bir kitapta or 
ta A vruP.a milletlerinin Turanlı 

Macarların teşkil edecekleri bü • 
yük bir devlet içinde yerleşmeleri 
lüzumundan bahsetmektedir. 

Diğer taraftan Cula Pekar na • 
mındaki bir Macar muharriri 
1936 senesinde bütün Asya millet
leri murahhaslarının iştiı·akiyle 
Macaristanda, "Tanrı ktrbacı" a • 
dı verilen büyük Atilanın 1500 in
ci yıl dönümünü fevkalnde mera· 
sim ile tesit etmeğe hazırlıklar 

ve propagandalar yapmaktadır • 
lar. 

Bu zatın faaliyeti Çekoslovak· 
ya ve Yugoslavya gibi Slav millet
ler arasında fena tesirler yapmak· 
ve bunlar M. Pekar'ın aslen Ma • 
car olmadığını slovaklıktan on • 
dat etmit bir Slav olduiunu iddia 
etmektedirler. 
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HABER - Aktam Poataaı 

Tarihi Tefrika: 34 

2 Mayıa 193~ 4' 

2 Mayıa 1w84 

o Karadeniz Korsanları o 
Müellifi: l.shak FERDi 

Geçen kıaımlar1n hulaaaaı ı - Ne yazık l - diye söylendi - ı kasında duruyordu. Balıkçınnı "'. 
Iııtanbulda Şultan Mecit ve Rusyada yüzlerce köylü, iki j.andarmanın ö- lerine kartı cali bir teessürle içiJll 

G~en kıaımlar1n hullaaaı - Vezifeei onlar, vazife bqın- Çar Nikola zamanında esirci Ali baba nünden koyun ıürilıil gibi, biri biri- çekti. 
Mütarakeden sonra Iatanbulda A- dan 'ayrdmıyac•klar.. Ya bu ema- iki memieket arasında kadın ticar~ti . ni çiğniyerek kaçıyor. Biraz yürüdüler. 

nadolu leh1nde ve aleyhinde çalıpnlar netleri aalimen götüreceiiz yahut yaipmad klb~ .m,etkıUulildkuk. Alihba bdnna Ferhat ıı- Ştanka mırıldandı: Köylüler Ştankayı görünce, )dit' 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan m n e mn S en a yapmı•- ıtriil 

ta öleceiiz •• HerhaJııi bir taarruza tı. Bu··yu·· du"ğu" zaman lııtanbuldaki kız- - Bugün kaçıyor ... Belki yarın riyete kavufan esirler gibi, gör-mUtemadiyen çalıııyorlardt. Leyhte 1' 
çalıpnlardan bir grupun içlerine aldık- uğrarsanız vazifeli olanlar, çaresiz lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf- da kaçacak. Fakat bir ıün gelecek lerini titirerek nef eı alıyorlar 
lan llhami ismindeki genç Glatada kaldıklan zaman ellerindeki balta kasyaya gidiyor. Tifliıte valinin kona- ki ... o jandarmaların kamçılarını korsanlar reisine dertlerini yatt' 
Ariyan hanına tercüman diye yerleı- larla motörlerinin kaburgalarım ğında (Fatma) isminde çok güzel bir silahlarını ellerinden alıp parçalı- rak ağlatıyorlardı. 
mitti. Park e~lenceainde tesadüf et- parr•lıya.caklar •e mo .. •rı-: batı- Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızı ki B k l ... ·h · Şt k k d. · d ... k _..ak 6 :ır- "' ••• ğ k b. .. R .. t yaca ar. uta, m ıgın ıonu ı tı- an a, en ısıne ogru otaı"":" 
tiği Fatma Nüshetle aralannda 6ir ıe- raca:klardır. kaçırmıya u raıır en, ır gun us em l~ld' Ç N'k 1 h . 1 b' ba k k" 1·· .. I~ 
vitme uyanıyordu. Diğer taraftan ev isminde bir gençle çalıııyor. Bu genç, a ır. ar ı o anm ta bnı ııte ıe en ır f a oy unun yo 
aülbinin otlu Fatma Nüzhete Şahin Şimdi birbirimizden tamamile Ferhadın arkadatıdır ve Ali babadan bu köylü yıkacak, Petroviç ! durdu. 
kehyanın kahveıine giderek onunla ve açılac~ ve hiç birimiz, diğerimiz· intikam almak üzere lstanbuldan Tif· - O ıünü ... O mes'ut ıünü gö· - Bu telitın ne, baba. Bu 1" 
arkadqlarile temasa ceçmiye çalıı- le alakadar olmıyacaktır. Herkes liıe gelmi~tir. Rliıtem Fatma~ı .kaçır- rebilecek miyiz, Ştanka 1 Ben her bu kadar hızlı koıulur mu? t 
mııtı · kendi yolunda ... lntallah Karamür- mak ve A1ı babayı ele vermek ıçın ter- !eyin bir an evvel olup bitmesini - Seni ıörünce ıençle!ti111, 

Bu adam uzun bir müdavemetten ıeld• ... "" ı· ...... rii tibat alıyor. · t' G 1 L. • •• •• .. d' t k ! S .. ·· ·ı 1 • -_.., .., -g 1& ım ıonıtu z.. R 
1 

Al' b b k'f d k p ıı ıyorum. o. , oenım aozumu ın· an a en, ıonmuı cı er er-:; 
ıonra, Şahin\ ile anlaımıya çalıımış; Şah uı ar ı a ayı tev ı e ere e- , . r 
fakat ,Kihyanm arkadaıları tarafın- in Kihya, onlara "yolunuz terıburga getirmitlerdir. Ali baba aa- le ... Şu Odeaya bır bukın yapa- temız hava dolduran ıemaTI 
dan yüz verdirilmemişti. Kihya atlat- açık olıun ,,demeden takip edecek rayın zindanlannda itkence görilyor. lım ! ... Bu suretle hedefimize en haliıkir gibi, köyümüze a~~ 
mıya çalıfıyordu. leri yolu ·birer birer tayin etmeyi Bu eınada Rüstem Bey Tifliste Ça - kestirme yoldan vannıı olftcaiız. ımca hepimiz diriliyoruz. K~:ı 

Ortalığı ıise benziyen bir du· de ihmal etmedi: nn gözdeıile beraber yaıamaktadır. Ştanka katlarını çatarak kendi nün senden bir ricaıı var, Ş~ 
man ikaplamıya bqlamıftı. Onlar, - Sen, Ahırkapıdan Zeytin Ştanka, kendi gemisinin kaptan kendine taylendi: Şu jandarmalara iyi bir dert fi 
daha Galata köprüıüne varmaz- bumuna doiru ıidecek, oradan da yerinde, dürbünle etrafı teceuüı -Odnaya bUkm ... Hayır. Bu- remez miain? 

d l d 
. karııya vuracalum!. edı'yordu. nun zamanı delil. - Gene ıize itkenc:e ya an e~e enızin üıtü göz gözü 

ıörmiyecek bir bale geldi. - Sen, Yenikapı - Samatya ü- Petroviç, Ştankamn yanında du· Ve gemilere ıtop itaretini ver· mı batladılar 
Galata köprüıünden ıeçerken zerlerinden ıidecekıin ! rurken, birdenbire uzaktan ıörü- di. Gemiler ıahile çok yakın bir ihtiyar köylü, gözleri dolu, 

.nöbetçilerin ruhu bile duymamıı· - Sen de Sarayburnundan Kına· nen bir köyün kıyısında büyük bir körfezde demirlediler. liyerek yalvardı: 
tı. hadanın altından yol alacalum.. kalabalık ıördü. - Haydi, aandalları indirsin· - Senden çok korkuyorlar 

Kahyanın motörünün anbarma - Kendi yolumu da ben tayin Ştankeı dürbünle baktı: ler. Sahile çıkalım .. Köylülerle bi· tanka! Bütün köylüler namına ,t 
bailatıp attırdığı yüzbaıı hala iki ederim. Haydi arkadatlar yolunuz _ lıte ıene köylüler araıında raz haabihal edelim. na yalvanrım: Bizi ve kani~ 
knnnı yerde uzanıp duruyordu. açık olsun .. Ya hep, ya hiç... bir toplantı ... iki jandarma köylü· • • • zı, kızlarımızı bu heriflerin sUJF 

~, tl damarlarına kadar it· Oteki motörlerde bulunanlar yü kamçılarla dağıtmağa çalıtı· KöyUn jandarmaları, uzaktan ve hakaretinden kurtar. Bir taaf1' 
ı_ •-......... _ 1_ hep bir ağızdan: Ştankanın ıemiıini görünce ıeriye danberi tel kırbaçla ıırtı ok --"' 
JCRDlf oaa~u ai, bumu ve kulak- yor. ~ 
]arı morarmııtı. - Yolunuz açık olıun Kihya.. Petroviç füphe uyandırmıyan doiru kaçmağa baılamıılardı. yan bir köylü kalmadı. Jand.......-

Bir ara Kahya bu adamı hatır- Dediler... bir tebeeıümle: Koraanlar reiıi otuz kitiden iba· lar, gece olunca, kudurmuJ ı~ 
ladı; fakat, daha bağlarını çöz· Birbirlerinden a~ldılar. Her !1!!!!!1!11!!!111!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"!!!!!!!'!!!!!'!!'!!!!!!!!!!! ret olan bir gemici kafileaile aahi· lar gibi evlerimizi baaarak, ıJI 
mek için vaktin gelmediğine hük- motör kendi takip edeceii istika· Kim olduğunu aöylemiyen bu le yanaıırken, köylüler Ştankayı karılarımızı ve kızlarımızı ,# 
metti·. meli tuttu. Şahin onların arılmaıı· d candan ıelimlıyorlardı. kulübelerine götürüyorlar. GiiıJ"'-.,,;· 

~ gölıe, doğrul u: 
Dinamitlerin nereye yerleıtiril· nı beklemit ve nihayet kendi ıide- Küçük Petroviç le gemicilerle ce yanlarında alıkoyduktan 

dilini aradı; yerleıtirenlerde zerre ceği yolu da çizmiıti: - Pek ili Kihya .•. dedi. beraber ıahile çrkmııtı. peritan bir halde getirip bırala1" 
Zabit, az sonra Kahyanın yanın ş k k .. l''l d 'h · b' ) lfa:dar akıl namına bir t9Y olmamıı - Bizde, dedi. KadıkCSy - Mo- tan a oyu er en ı tıyar ır ar. 

olacaktı.' Çünkü dinamitlerle mo· da - Kalamıt - Adaların üıtiln. da bulunuyordu. balıkçının yanına iOkulch.: Küçük Petroviç gözlerini 1!' 
törü yalnız ince ve alçak bir tahta den gidelim. -Gel bakalım ağa .. Hoı geldin, - ihtiyar ... Yüzün hali gülmü· dirdi. it 
perde ayırıyordu. - Hay hay kahya.. yolun açık olaun.. yor. Oğlundan hayırlı bir haber a· Şimdi kalben biraz daha Jll 

Allah göıtermeıin motörden aıç- Kahya bir köteye ıindi, herkes Bu giditin tam gidit olduğunu lamadın mı? eaıirdi. Köylünün dertlerini d 
rayacak küçük bir kıvılcım kendi- te ayni tekilde hareket &tti. Cepha- biliyorıun, deiil mi? ihtiyar ba!ıkçı ağlamağa batla- yip te teeaaür duymamak . 
lerini mahvetmeie kifi bir sebep nelerin üstüne örtülen çadırlar, on - • • • • dı: taı yürekli bir inıan olmak g 
tef1cil edebilirdi. Bunlan bulunduk ları, yağmurdan ve kardan muha • - Siz de bizi Y.0 rmakta geri - Her gün bir batka kara ha- ti. 
lan yerden bir batb. yere naklet- faza edebilecek bir tekilde örtül- k~lmadmız ama öyle değil mi? herle kartdaııyorum, Ştanka ! Bü· - Biraz daha ıabır .•• Bir 
meyi dütündü. Fakat makineli tü· müftü. Zabit ıene ıes vermedi Şahin yük oğlumu çar kurıuna dizdir· ha metanet .. 
fekleri bu motöre yerleıtirmitler, Soğuk, hareketten durmut ol· K&hya, karanlık yüzünden, yüzü· dikten ıonra, küçüğünü affedece· Diyerek ihtiyar köylünün I 
ortada adım atacak bir yer bırak- duklan için olacak, kendisini daha nü görmekte mütkülit çekiyordu. ğini umuyordum. Dün gelen yeni zunu okıadı 
mamıılardı. çok hiııettirmeie 'bqlamııtı. Neden sonra hafif, titrek ve kor- bir haber, beni beynimden vurul· Ştanka köylünün ıatırabmı ~ 

Herıeyi kadere bıraktı ve Alla· Zaten ayrılmalanndan bet on kak bir aeı: muta çevirdi. Küçük oğlum Sihir· ledikçe co§uyor, ortalılı ~~ 
ha ıüvendi. saniye ıonra bir'birlerini ıöremez - Beni affediniz, dedi. yada müebbet sürgün cezasına yıkmak istiyordu. Fakat, kiJlll 

Sarayburnuna yaklaııyorlardı. olmuılar, hepıi de karanlıia ıö· - Seni nuıl affederim .. Şimdi mahkUm olmuf. nereyi?·· 
Kahya motörün yolunu kestirdi ve mülmüılerdi.. heaabmı Ankarada verinin? Bize ihtiyar köylü, Ştankanın yüzüne Kartııında kimıeler yoktd• 
arkadan ıelenleri bekledi. Kahya, yanmda, biraz öteıinde hem müfkülit çıkar, hem de affet bakarak: jandarmaları içeriye, uzak kiJ il' , 

Saray bumunda motörlerin bir· hinettiği bir gölgeye seılendi: de. Bu ne perhiz, bu ne lihna tur· - Hiç yoktan iki evlat kaybe- kaçmı§l.ardı. Ştankanın adı J 
letmeai bir hayli müfkül oldu. Üçü - Ulan sen kimıin?.. Haydi fUIU.. den bir babanın hali naııl yata· yerde bılhasaa köylüler ar..,.,. 
yanyana ıeldikleri zaman Kahya git te anbardaki zabitin elini aya· - Bir çocukluk ettim. dıiına pııybraun, deiil mi? hürmetle anılıyordu. 
yükıek ıeıle: ğmı çöz, yanıma ıetir dedi. <Devamı var> Küçük Petroviç, Ştankanın ar· (DeftlDI .,ı1 
--~T~e;f~r;.l~k~a::~ft~o~2~2;.~~~~~~~~H~e~r~h~a~k~k~ı~n1~a~h;f;u;z~d&ui!!iiiiri!iiiiii!~ .......... ~~ı:!!!!liiii!!iiii!!iii!!i!iili!iii!iiiliiliiii~ce~yu~m~uı~aını~t~~l~un~u~y~oru~m;.~ .. ~..;~~!!!!!i,~.B~u~,~'fen~r~dı~t~ar~a~fh~r~ .. ~.~B~u:di!i!fl!!e!il!!~1 

"Şimdi de, hatta ıuna üzülüyorum: het var: , 

Aşk, macera, kahramanlık ve .siyaset romanı 
MUeHıtı : < vı • na ) 

G~en kıaı111lar1n hullaa•ı di. 
s.Ikan misakı için Türk aefaretqıde · Uzun çetecilik hayatında öğrendi· 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan ği uıullerle, yerde sürünerek, ilerledi. 
:Muhıin Ratidin Yunan diplomatlann- Bulgarlann kurduğu çitten atlıya. 
dan Erci Behzadise kar§ı beslediği c:alcb. 
mUthit kini, ıil!h fabrikaları mümes- Fakat, puıudakiler, yalnız otomo
ınt Ert of Sad körüklüyor... Fakat, bilin ıeldiii tarafa deiil, seriye, yan 
Muhlin, Erciyi aldilrmeyince, Yunan taraflara dotru da tetik üzerinde -~i· 
di l tı A 

• ler ... 
P oma tinaya otomobille gittiği 

ırrada, Bulgar setecileri ona suikast içlerinden biriı 
yapacaklardır. - Kim o? ... diye aeılendi. 

Muhlin ile emirberi, bu puıunun ya- - Yabancı delil ... 
nma yaklatıyor. - A ... 

- Evet, yabancı delil ... Ben, Muh· 
O •aada, yuku'lardan doiru, U· • Ra ' ıın fıt ... 

Mldu ...P Wr otomol>il komeai ~ Ert of S.d, CoıpcNtine hıfllll)a din• 
Iİ iflttD•· dü: 

Mahıln: - Dar yoldaki ilci arkadqm uyku· 
- Sen burada ihtiyaten bekit!... yamı dalmıı? .. Bunu ne demei• buraya 

Lüzumu olursa meydana çıkarsın! .. de- bıralcmıılar ... 

Sonra, Jiksek ıeıle haykırdı: 
- Kmuldanma ... Yakarım ... 
- lıte bunu Japamazınm ... Zira, 

silah patlatmak iıume selmez.... Zh.., 
evlerden çıkarlar ... Bir adamın öldürül
mit bulundujunu sörürler ... Kartı ta
raftan ıelen otomobil de böylelikle ıul 
kuttan kurtulur .. Merarnnuza nail ola· 
muaıım ... Zira, plinınızın huıule gel· 
meıi i~n, beni wrmak lizım pimi-
yor ... 

"Arlcad .. larl ... 
"Bulsar çetecileri! .• 
"Beni dinleJinia ... Bu iki Avrupa

lıya delil, sislen hitap ediyorum ... Zi· 
ra, onlan TOia setinnelc imünııadır. 
Siainle i .. mükemmelen anlatabili..U ... 
Onan için, clinleyin beni, arkadaılarl .. 

"Bura1a selirken. bana puıu Jru. 
ran iki çeteciyi arkadan baatırdım ••• 
Onları tabancunla tehdit ettim... lç-
1.-inden birini diferine bailatbm .. o. 
tekini de ben bJladnn ... Falcat, emin 
olunuz, ipi pek o kadar •danachm ... Bi
lelderini acıtmaktan çekİndiınt .• Şüp. 
hesiz ki, arkadatını bailınn, henden 
daha hqin hareket etmittir .. Ben, hu 
ıulh miıaklan araımda, kaliten o deı-. 

iki Bulıar atkadaırnız, orada, hareket "Yun11n, Yugoılav, Türk ~.J 
hürriyetinden mahrum kaldılar ... ı.a. zerinde bir takım taleplerde ~ 
kin, kollarını hafif bailadıfım adam, yoraunuz.. Ve, bunun, bakland 
her halde pek çabuk kurtulacak, öteki- iunu aöylüyoraunuzl.. 1 
ni de çözecektir. Buraya ıelmekte aıe- "Peki ama, Bulgar ar~ JJ 
cikmiyecektirl milyonlar saydan Türkler yaııytl#*' ./'_ 

"Görüyor.unuz, ben, ne kadar de- nı ıuretle, biz de onlann oturdul" ~ 
littinıl Buna raimen, puıu kurulacak leri almak i~diaımda bulu_...., 
yeri inc:eclen lceatirerek bana OJUn oy· dık? .. lıte, bulunmuyoruz .. , • ~ 
namalc anuıı:unda bulunanları arkadan ~ W'. ba t k d "Arkadaılar 1 .. Şu pencere "' MI 

1 ?'~ca erececle ıizin sanatta hili bakınız .. Bet alh çocuk, bütiill .,...-_, 
mahınm... .,. 

milletlerinin danslarını yapıyor -., 
"Bakın: Slperdeainiz ve kaç kititi· neleri babalıan, onlara saadeti• 

niz... Buna ratmen, önünüze çıkacak yor! ,,A_ 
derecede ceıuruın.... L_ ... ~,)J "Bu tarkılann, her biri, .,.....-·,...-_. 

"Arkadaılar, uaun seneler ıiain tim ka bir felaket hatırlatmakta~~ ~ 
di yapnuı oJduiunuz itleri yapan bir milli havalannızı dinlerken, ,,._-'-... 
adam sıfatiyJe, hepinize ıöylüyorum bama, Balkan harbinde, Ret11Iİ1' f 
ki, bu iıteıt vazıeçinia... karı111nd!l RAtakof çeteıinİll ~ f 

0 8iliyorum: Pek çok facialara ma· yır yaktığına hahrhyorum· f~ l 
rua kaldnm... Sarih haldunız sandıit- ne de ıizlere kartı kin du~ .;! 
nıa pek çok ıeyler idd:a ediyorıunu&... lıııyorum! ~kınız, kendiJerİlldl z 

"Fakat, ben, facialara maruz kal· fena hisle.- mevcut 01mrya11 ... ~ 
madım mı?.. Büyük babamı, babamı, ·~~ bütün komıu milletlerdi ~ 
amcalanmı v~ daha pek çok kıymetli nnı naııl büyük bir zev~ Z 
insanlannu öldürenlerle, vanmı yoiu· ıöylüyorla-r ! Onlann ıaad•tı. ~ 
mu yakıp yıkanlarla, iıte, ben, anlat- bu davalardıın vazıeçiniz ... B!' _.,.. 
mak, banırnak iıtiyorum!... bir bizden!." Bunun ıonu ,.......-



~ J M~ıs1U4 HAHR-A~am h~~·~··~====~===============7== 
Tu··rk==-=--=ı. ede Yapıldıg""' ı Halde "Avrupa mam'!lihdır,, süsünü veren piyasadaki, Ya~ancı Paris etiketli Y podra, krem, lavanta vekolonyalanna aldanmayınız. 
liı·ıesı·z Saf ve Tabı."ı mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği HASAN 
$ •• 
t urme ve diş macunu ve 

kolonyasına, HASAN lavanta ve losyon/arına, HASAN sabunları, lf ASAN 

e rciht1n istimal ediniz. 
sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sabununu 

Akay işletme müdürlüğünden: 
:
1
. Akay vapurlarında ve iskelelerinde bir ıene müddetle 

1 
an asmak işini almak istiyenler l O Mayıı 1934 tarihine kadar ida;e levazım şubesinden şartları öğrendikten ıonra 10 Mayıı 1934 
:rıembe günü saat 15 te kapalı zarfla •tekliflerini tefler encüme· 

llıne tevdi eylemeleri. "2041,, 

SCHAUB 
Radyoları 

~ll)dct \\'eltsuper 34 
ıa d 

Bütün dünyaatanınmış olan SCHAUB fabrkası 
en müşkilpesent radyo meral<hlarını memnun 

etmek ıçın 

\ad en 2000 metre) c 
Bu sene üç yeni model 
çıkarmıştır. Fiyatlarının ucuzluğuna rağmen 

verdikleri netice t ar bUtun i stıs) onları 
t, has yon lan n} ırmı 

p hassası bü\'u • ııi~ 
1~atı 330 

Harikuladedir 

11ıf 1dcl B :ı.11\ • 2 
Radyo almadan evvel bir defa da 

8d.n ~00 ı eye SCHAUB 
f: kad ı ı 
1»ah 200 ! ı ra 

2() 1 l.ılK rnoJd 

makinesini tecrübe ediniz. Bumakine ile dOoyamn 
her bir tarafını dioliyebiltrainiz. 

ı.f) Jc'l 2000 metreH 

Tediyede kolayhk yapılır. Peıin tediyatta hususi 
iskonto vardır. 

~ada , 
r ulan istasyon. 

r:ı an alır 
,atı 120 llra 

Satış yeri: Rikardo Levi 
Sulanbamam Havuzlu han No. 9 - 11 

Anadolunun mühim merkezlerinde t1Centesi vardır 

Mide, Kum, 

Bağır-
Mesane, 
Şeker ' sak hastalık· 

Karaci - /arına 

"' Vereme ger 
Romatiz 

Bübrek maya 
Karşı faydisı mubakkakhr. Yemeklerde iştihayı açar, hazmı 

kolaylaştırır. Sofralarınızda daima (UL UDAÖ MADEN SUYU) 
nu İçiniz. 

Lokanta, otel, gazino, eczahanelerde bakkal dükkinlar nda 
Ve umum sucularda satılmıya baılamışhr. 

Şişes i iade edilmek şartile büyükler 20, kiiçükler 10 kuru 
tur. Şişe içinS kuruş depozito ahr. 

N· Merkezi Bursa iı bankası altında, şubesi Jstanbul Demirkapı 
öbcthane caddesi J7.] 9 nu!Jlaradadır. 

~\ı 1•tanbul 3 üncü İcra Memurlu· 
lldan: 

11 Calntnda Karadeniz apartma· 
'llda ikinci katta 8 numarada. 

4 Sabiha Hanıma nafaka borcu· 
c ~dan dolayı mezkur dairede mev 
ij ~t en•anız haciz edilmi!tir. 103 
d tııu maddeye tevfikan ihbar gön-
~l'ilrn • · b ı d .. d, ıı ıae de u unama ıgınız· 

il'tt rr ltıezkur tebliğ makamına ka· 
............_ 

0lrn~k üzere ilan olunur. 2324 
~ -

~eYoğ)u Dördüncü Sulh Hukuk 

~emesinden: 
~'-' latada Kuledibi Glorya apart 
dıta 111da. ınukim iken müptela ol· 
tı t '- a.kd hastalığından dolayı tah· 

tda .d 1 . ~ vı e bulunan Kema ettın 
'i'bl'l h~crı ile ayni adreste mukim 
l'irı eyaı Mehmet Hüsamettin Be· 
l\ltt "'•i tayin edildiği ilan olu· 

. (411) 

lıtlnh l ... 
~Uncu li u AaHye Mahkemesı u· 

.,,..,. ,.._,,,_ ..... 
N 
E: 
o 
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A 
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M . 
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A 

KASE 

<Jrip 
Baş ağrJ/;ır111a 
Diş ağnllırına 
R u 111 ati z ın aya 

Veg:ıne 
ilat.:tır. 

2 
6 \/(: 
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12 kaşelik 
Kutuları isteyiniz 

BORSA 1 Bilmecede kazananlar 
1 Hizalarında yıldız işareti olanlar üı:cr· 
!erinde 30 Nisandı muamele görenler
dir.J Rakamlar kapanış fjatlarını gösterir. 

nukut (Satıf) 

ô43, ·- • Vlyanı ıt4, -
• Nevyort 123, - * l\lao:lrlı 18, -
• Parts 168. 00 * Berllo 48, -
* Mlllno 214, 00 • Varşovı 23, -· * Br!lkgel 116, - • Budapeşt. ,8, -
• Atloa H 00 • Bülmş 19, -
• Cenevre sı:ı. - • Belgraı ~3. -
"'Sorya 94, •• * Yo~ohımı 3-1, -
• Amsterdım ~4. - *Altın 920, -
• Prag 106. - *Mecidiye :16, -· 
• ~tokho'm g,, • R~nknot !39. -

Çekler (kap. •a. 16) 
• Londrı 641.50 • Stokholm 3 0271 
• Nevyork 0.8034 • Vlysnı 4,3433 
• Parls 12.06- • Madrlı S.9193 
• l\tılino 9.3~25 • Rerlln 2,0 ı-
• Brllkseı 3.'4012 • Varşon 42210 
+ Atln1. 83 5164 * Budıpeşte :ı,8950 
* Genevre 2.4 .~71 • RUkre$ 79,46~n 1 

* Sofyı ~.os2s * Detgraı 34.98·-
• Amsterdım 1.1731 • Yokobama ?.63751 
•Pug 19,1448 • l\1oskova ıoS8.25 -

j_ E-S H-A M :'.J 
it Bıntas• 8.80 l'erkos ·-,110 1 
Anadolu 27.70 Çimento as ıuo 1 
Reji 300 (foyon Değ -,00 
Slr. Hayriye • ·.00 ~arlr Del. -.oo 

Merkez Bankası · ·.'lO Ballı -,0'1 
U. Slgonu 10,S;t; ~arlı: m. ecza -·.00 

• Homontl 16,00 reıeron -00 

istikrazlar tahviller 1 

Kartpo•tal kazananlar 
J - htanbul kız lisesinden 678 Gev· 

her Nurettin. 2 - Cağaloğlu yokuşu 
numara 6 da Nazmi. 3 - Beyazıt so· 
ğanaia daltaban yokuıu numara 9 da 
Adnan. 4- Vefa lisesi E 1de364 Ke
mal. 5 - Usküdar lhsaniye yalıbo.ru 
49 numarada Sevim. 6 - lstanbul er· 
kek liıesi B 1 den 794 Hikmet. 7 -
Etyemez oultan çeıme çavuı zade nu· 
mara 59 da Naciye. 8 - Kaaımpaıa 
hacı Hüırev caddesi numara 66 Ali 
Zekeriya. 9 - Vefa lisesi D 1 dl"n 
255 Ahmet. 10 - htanbul kız liıeıi 
B 5 ten 487 Didar. 11 - Beyazıt ao
ğanağa mahallesi Selma Mustafa. 12 
- Küçükpazar Mehmet paıa yokuı 

meslek ıOkak numara 12 Mehmet Ali. 
13 - Hırkaiıerif 13 üncü ilk mektep 
ıınıf 1 den 325 Hüıeyin 14 - Gelen
bevi orta mektep A 3 den 437 Re,ıftt. 
15 - Unkapanı ctemirhon mahallesi nu 
mara 34 te Havva, 16 - Sirkeci Ha· 
midiye caddeıi numara 19 da Ali Na· 
fiz. 17 - Beyoğlu 11 inci ilk mektep· 
ten 499 Veli. 18 - htanbul Ank&ra 
caddeıi num .. '1 86 lbrahim Fethi, 19 -
Bağlarbaıı 11elimet ıokak numara 46 
Mehmet Rqat 20 - Kadıköy muvakka
tane caddeıi 19 numaralr apartman 3 

üncü katta Güzin 21 - Eyüp camiike
bir caddeıi numara 6 da kahveci Mch· 
met 22 - Kr.dırga Kadırga sokak nu
mara 17 Muıtafa hlam 23 - Vefa li-

'• 1933Tark Bor.I 3 .:zo f:lektrlk - .oo sesi sınıf 9 dan 242 Hasan Bedrettin 
• • • il 30,80 Tramvay -,00 24 - Beyoğlu 5 inci ilk mektep 4 iin· 
• • " .. 111 30 55 Rıhtım 16·90 cü sınıf 2 inci ,ubede 357 Hüsnü 25 -
fstllı:rbıDıhlll l OMO • Anadolu 1 48 .ıo 
., 

1 Yetil köy cami sokak numara 1 ismet .,.rganl lstlıcrazı 93.50 * Anadolu il 48,40 ' 
•s, ıo ı Osman 26 - Beyoğlu aımalı mesçit 1928 Mli A. - ,00 Anadolu l1I .. 

BaRdıt - oo • Mümessil ı\ ~7,Qll ıokak numara 49 da Leon Apraham-
'91.;::::;=;;;..-;;;;o;;;;;iiôiii•o;;;;;;;iiiiiiöô~=--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiô.I ... _ yan 27 - Balıkesir ihti:-l s mahkeme-

. si katibi hmail bey lm:ı Nedret 28 -
htanbuJ Rana paıa yokuıu numara 
66 da asri mobilye teıhirinde mlha.ip 
Beybaba 29 - Cerrahpa§a 24 üncü ilk 
mektep muallimlerinden Hüsnü bey oğ 
lu Sucer Hüı;nü 30 - Kılıcali eski ko 
nak sokak numara 59 da Ali Rıza 31 
- Ortaköy dereboyu numara 92 Ni
zamettin 32 - Feriköy ikinci barutha
ne caddesi numara 41 Süheyla Salim 
33 - Ortaköy yeni meyhane ıokak 

r= 

I 
numara 29 Sadetin 34 - Niıantaı kız 
ortadan 284 Mühriban hmail 35 -
htanbul kız lisesinden 13S7 Münire 
Hamdi 36 - Kapalı çartı kalpakçılar 
baıı 207 .~hmet 37 - Beyoilu 10 uncu 
ifü mektepten 351 izzet 38 - Kara· 
gümrükten MuaJli. Salahaddin 39 -
Kasımpaıa sıra berberler numara 39 da 
397 hak 40 - Beyoilu Sent Pül,eri 
kız mektebi sınıf 4 ten Nüzhet lbrahim 
41 - Ortaköy 35 inci ilk mektep llRlf 

4 ten 63 kudret 42 - Hadımköyde 

başçavuı A. Cevat 43 - Hırkaiterif 
Muhteıip lakender Bey harem çavuı 

caddeıi numara 6 da S. A. 44 - Va· 
kıf paralar müdürlüğü memurlanndan 
Hikmet bey oğlu Tunçer 45 - Sen 
Jorj Avusturya liıesi ıınıf 5 ten Jak 
Sebah 46 - Kaddi'y aekizinti ilk mek 
tep numara 145 Şehriban Cemil 47 -
Ulukôy üçüncü sokak numara 10 da 
Bülent Azmi 48 - Beyoğlu ıakızağaç 
havamu§ ıokak numara 2 de Strati 
Mortmoı 49 - Edimekapı tıldr aaray 
nuamra 50 de 56 inci ilk mektept"n 
Hayrünnüsa 50 - Fatih Ferhatağa 

mahallesi numara 20 de Leman 51 -
T opkapı ıeyhüılam sokak numara 19 
da Bilal 52 - Vefa lisesi C 1 den ~61 
Ali 53 - Okçu Musa caddeaiyanık ka· 
pı mahallesi numara 9 da prüür Mahir 
Kohen 64 - inkılap lisesinden Yekta 
55 - Mahmutpa§a rastıkçı ıokak au• 
mara 11 d.! matmazel Anet 56-V«a 
liıesi C 2 den 489 Orhaa 57 - latan• 
bul kız Jiaeainden 327 Cahlt• Nuri 58 
_ htanbul 10 uncu Uk mektep sınıf 
5 ten 22 Kadri 59 - Uıküdar Sinnn 
paıa ecwne ıokak numara 26 da Ekrenı 
60 - Vefa lisesi B 4 ten 610 Adnan 
Kemal 61 - Gazi Osmanpafa ortamek 
tep sınıf A 1 den 159 Hüseyin Servet 
62 - Aksaray at meydanı numara 4 le 
Ali Rıza 63 - htanbul 1uz Jiaeıinden 
806 Nefüe 64 - lstanbul kız lisesİ11· 
den 53 Semiha 65 - 34 üncü mektep 
A 4 ten 658 Sebahat 66 - Kasımpr.ıa 

hacı Ferhat mahallesi çeıme ıokak nu
mara !.2 de Atıf~ - Dinbirdirek ter
zihane sokak numara 18 de izzet Mu
zaffer 68 - Maltepe birinci mektep 
5 inci unıftan 10 Saima Mustafa 69 -

(DCT:ıDll nr~ 

Raleigh 

HABER 
Akşam Postası 

1 darehaneai: 
ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi 

TeJtraf Adresi: ISTAYBUL HABER 
Telefon Yazı: 25812 idare: H8'70 

r 

4' 

ABOrtE ŞERAiTi 
ı ı e 12 aylık 

Türkiye: 90 260 480 870 Krı. 

Er.nebi: ıso S75 100 1200 

iLAN TARiFESi . 
TIC&l'et Ulnlarımn aatırı 12,110 

Resmi llAnlar .ıo kuru,tur. 

Bisikletleri 

Bevnr-Imilel bisiklet Aleminde bilytilc inkılap yaratan Meşhttr 

~ h ukuk Daireıinden: 
ı,)ha" el Hanımın Baron efendi a· ::::::::::::::::::::::::-.:mc: ...... :::i"-:.ı.~::::::::n Sahibi: HASAN RASiM 
ltıultal\e açtığı 934 - 617 No. ya :: ·b· !i Ne,riyat müdürü M. Gayur 
tahk·kYyet teacilı' tala"1- davasının ii Dit Tabı 1 il :r 

ı "' •• •• Baaddıtı yerı (VAKlT> Jılatbaaıı 

)eti 1ll ~h bilikmal evrakı dava he· ~.~. Halit Galip i1İ1.lll!!•••••••----·• "''hlc Uçtemiaya tevdi edilmiJ ve .• :: 
"4 C:~e ıilnü olarak 19 Mayıs fi Münib ve lıtaob?l üniversite- :: 
~d·ı -,-.-rteıi .;; .. t 13 t ·n n terinden dıplomah u 

ı llııır .... nu ıaa ayı .• •• 
~td't· ır. Yevmi mezkurda gel· H fepebJşı. Necip ap. S Birinci kat No 2U 
~~ 1 1 takdird b hk :: 1 Majestllc lokantası üstünde) :i 

~~ d e gıya en ma e· :: i: 
~ıtr, evarn olunacağı ilan olu· ıii Hergün 10 • 2.?. •• ~.~--~-~~.~~ n 

U ···:·······::::::::::::::: ........... - .......... ::::: :::: ........ . 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlil kuponu 
isim . • • 

Raleigh · 
Fabrikasının, safi. 1NGILl7. çcli~inden pek zarif. metanetli ve fennin en son 

ıerak '-İi annın tatb ıkıle yapılmış yl'glne bısitletlerdir, 

METANET, ZARAFET ve SüR'AT 
itibarile emsali yoktur 

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



Hususi Jemiryol şir
ketleri memurlara 
permi veremiyecek .. 

Telefon 23872 

Ş. Hayriye ücretleri 1 

nin inmesi lazımdıri 
(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 

le uğrayan yok. Kuzguncuktan Ka 
vağa kada yüzlerce yalı bom, boş 
duruyor,, diye dert yandı. 

.... Evet, Boğaziçi sönüyor ve 
Şirketi Hayriye bugünkü bilet üc
retlerini indirmedikçe Boğaziçi 

tedricen sönüp gidecektir. 
Dünkü nüshamızda Şirketi Hay 

riye vapurlarının taşıdığı yolcu a
detleri ile şirketin kar ve zararını 
yazacağımızı bildirmiştik. 

Bugünkü yazımızda, eksilen 
yolcu mi'ktarı pek açıkça görüle
cektir. 

Şirket vapurları 926 senesinde 
(11,139,218) yolcu taş.mıştır. 927 
de bu adet 10,921,003 yolcuya in
miştir. 

928 de 10,948,180, 929 da 
10,835,887, 930 da 10,112,040, 931 
de 10,072,051, 932 de 9,493,450 
yolcu ta,ınmıştır. 

Bu yekunları birer evvelki sene 
lerle mukayese edersek şu hakika
ti öğreniriz: 

926 senesine nazaran 927 sene· 
sinde eksilen yolcu miktarı 218215 
adettir. 927 senesine nazaran 928 
de eksilen yolcu miktarı 191,038, 
928 senesine nazaran 929 senesin
de eksilen yolcu miktarı 112,293, 
929 senesine nazaran 930 senesin
de 723,847, 930 senesine nazaran 
931 senesinde 39,989, 931 senesin
ne nazaran 932 senesinde eksilen 
yolcu miktarı ise 576,601 kitidir. 

· Şirketin 932 senesinde kaydet
tiği yolcu noksanlığı yukarda gös
terildiği veçhile 1930 senesi müs
tesna olmak üzere diğer senelere 
na%aran en yüksek bir hadde va
sıl olmuştur. 

Şirketin yolcu miktan 926 sene
sinden beri mütemadiyen düşmek
tedir. 933 senesinde de düşüklük 
devam etmittir. 

Şirketi Hayriye yolcu miktarı 
düttükçe bilet ücretlerini indirece· 
ğine ve 'hu suretle Boğaziçine teh· 
rin başka yerlerinden halkın tatın· 
masına çalışacağına memurlarının 

maatlarmı indirmiş, masarifi umu 
miyesini· azaltmıştır. 

Şirketi Hayriyenin 932 senesin
deki masarifatı umumiyesi yeku
nu 951,914 liradan ibarettir. Bu 
masarifatı umumiye miktarı 931 
senesine nazaran 176,022 lira ka
dar noksandır. 

Şirket idaresi, her sene mutta
rit bir şekilde vaki olan yolcu te
nakusu neticesinde varidatı umu -
miyesinde hasıl olan açığı munta
zam bir tasarruf sistemile kapat
maktadır. Şirket 932 senesinde me 
mur maaşlarından 9,047 lira tasar 
ruf yapmıştır. 

Yolcu adedinin azalmasına rağ
men Şirketi Hayriye idaresi her 
sene kar etmektedir. Bu karda u
mumi masrafların hayli indirilme
si, memurlardan, kömürden tasar
ruf bu karı temin etmektedir. Fa
kat Boğaziçinde yalılar yıkıldık -
ça, halk fstanbula taşındıkça tir
ketin karı da azalacak, belki hiçe 
inecek, nihayet dünyanın en güzel 
ye?Jerinden biri olan Boğaziçi de 
ı~r~ektir. 

- i)oğazı harap olmaktan kurtar
mak zamanı gelmiştir. Şirketi 

Hayriyenin bilet ücretleri inmeli

Gir. 

2 MAYIS Çarşamba 1934 ============================= 

• 1 

Dolu dizgin, yalın kılıç düşman üzerine hücum ettiler. 
Çok geçmeden, büyük ölke, Şimal Türklerinin hakimiyeti 

altına girmişti 
Yazısı 4üncü sayı/anın birinci ve 
ikinci sütun[a,.ındaki hikayedir .. 

::::::::::-.:::::::::.::: ••• :: ... ::::::::::::::::::::::::::::::=-.:::::::::::::m=-mna1111mn1==::::::::::::::--:-.::.-:::::====-= .. ===::..=--:: ... :==::: •• ::::::::::: 

Dilenciler arasında; 

"Ulan Badi .. Sende bir hal var, sen 
bu nıesleğe düşecek adam değilsin .. ,, 

Beraberce çıkarak biraz yürü· 
dük. İskete dedi ki: 

- Ulan, bana kaldırım mühen
disliği ettirmek için mi tavhyı bı
raktırdın. 

- Hayır, dedim. Beni iyi dinle 
iskete .. Az zamandanberi arkada
şız ama, seni ne kadar sevdiğimi 
bilirsin .. Senin fenalığını istemem. 
Söyliyeceğim sözde bir menfa:ıtim 
varsa iki gözüm kör olsun .. 

- Canım dedi, uzatma mesele 
ne?. Yoksa bizimle esrar satmıya 
nihayet karar verdin mi? .. 

- Hayır .. Fak:ıt söyliyeceğim 

mesele esrara taalluk ediyor .. Sen, 
Samatyada bir ev var, orasını bi· 
liyoraun değil mi?. 

İskete irkildi: 
- Y oo .. dedi. Bu fazla kaçtı .. 

D:ıha selamlaıalı üç gün oldu. 
Sen bizi hafiyelemiye mi başladın? 

- Ne demek.. Böyle söz olur 
mu?. Ben sana dostçasma bir şey 
söyliyeceğim. 

Ters ters yüzüme baktı, sonra 
homurdandı: 

- E, söyle bakalım .. Şu dilinin 
altında dolaşan §ey ne .. 

- Şey .. Sizin orada esrar ika
t,:akçılrğı yaptığınızı reis duymuş 

da .. 
- Vay canına be .. Ulan herge· 

le, sen bunu nereden biliyorsun?. 
İskete adeta köpürüyordu. Göz

leri tuhaf bir hal almııtı. İ§İ tatil"' 
lığa vur~ıya çalıJtım. 

miyorum. Ama reis bana bir i§ 
vermişti. Sa.matyaya gönderdi, ben 
de işin ucunun sana dokunduğunu 
görünce seni sıkıntıdan kurtar
mak istedim. 

- B:ına ne f kmtısı gelirmit u· 
lan .. 

- Böyle söyleme, reis kızarsa se
ni ele verir, sen yanar gidersin .. 

İskete biraz bozuldu, fakat ka
badayılığını kırmak istemedi: 

- Göreyim onu, beni ele ver " 
sin .. Sanki benim de söyliyecekle
rim yok mu? .. 

- Sen öyle deme, o ne kadar 
ols:ı reistir .. Bildikleri tanıdıkları 
vardır. Hem bak size şimdiye ka
dar birçok iyiliği dokunmuştur. 

Daima ona muhtaç oluyorsunuz. 
O olmasa sizin işiniz yürümez ki .. 

- Ulan Badi .. Sende tuhaf bir 
hal var .. insanı kandırıveriyorsun .. 
Dediğin de doğru, eğer reisle iyi 
geçinmezsek i§ler kötü gider .. Fa• 
kat eğer haberi varsa §İmdi ne 
yapmalı da bizi ele vermekten vaz 

. ? 
geçsın .. 

- Sen ona karışma.. Ben :r.eiıi 
görür, sizin pişman olduğunuzu 

söylerim. Sen de gider kendisine 
özür dilersin olur biter .. 

Yüzüme dikkatle baktı ve dedi 
ki: 

- B:ıdi .. Ben şimdiye kadar bir 
çok adamlarla görüştüm .. meslek 
hu .. Dilenciler, kaçakçılar, türlü 
türlü adamlar- senin gibi doğru a-' . . 

- Canım iskete .. Niçin bana kı· dam görmedim. Sen bızımle yaşı-
zıyorsun .. Anamın, bab3mın ölü • t' yacak adam değilsin. a~·a" .. nasıl 
ıünü öpeyim ki ben seni hafi>:ele· olmuı da buraya duımutauıı_ bir 

türlü anlıyamıyorum .. 
- Sen bakma .. İnsan oğlunun 

başına neler gelmez .. Bir gün efen 
di olursun, bir gün de bu hale dü· 
§ersin .. Ben şi.mdi gideyim, reis~ 
söyliyeyim de seni çağırsın .. Sen 
de ondan özür dilersin, mesele ka
p~ır. 

- Pek ala git görü§ .. Fakat re
isin yanmalt>er~er gidelim. Ben 
yalµız gitmekten korkarım .. 

- Olur.. , 
1 9~ ' (Devamı var) 

Küçükayasofyada 
kanlı bir hadise 

(Baş tarafı ı nci sayıfada) 

Ağız kavgasından sonra Cemil 
evden dışarı çıkmış ve doğruca 

karıılarındaki komşularına gide • 
rek onlarda geç. vakte kadar otur
muıtur. 

Gece saat bir raddelerinde Ce
mil tekrar eve gelmiş fakat herne
dense kapıdan girmiyerek evin ar
kasındaki pencereden içeri girmiı 
ve ayni odada yatmakta olan Hü
seyinin üzerine atılmıştır. Odada 
müthiş bir boğuşma olmuş gürül
tüden bütün ev halkı ve mahalle a
yaklanmıJtır. Neticede Hüseyin 
Cemili büyük bir bıçakla dört ye
rinden yaralamıştır. Yaralardan bi 
ri kaba etinde, üçü sırtındadır. 

Bu esnada polisler ve bekçiler 
yetişerek Hüseyini yakalamıtlar ve 
ağrr surette yaralanan Cemili de 
Cerrahpafa hastanesine kaldırmıt· 
lardll'ıı · 

Fransada bir Maysı 
günü komünistlerle 
asker çarpıştı. 

Sene 3 Sayı: 720 

Lise imtihan) arı 
nasıl olacak? 

Bu ıene yapılacak bakalorya 
imtihanları hakkında son ve kat'i 
emir gelmiştir. ikinci devre mezu· 
niyet İmtihanlarından edebiyat, 
tabiye ve riyaziye grupları tahriri 
ve fizik kimya, tarih coğrafya, fel· 
sef eve lisan grupları da şifahi ola· 
caktır. Tabiiye grupunun sualleri 
Ankaradan gelecektir. 

Bakalorya usulleri için de yeni 
bir karar verilmiştir. Buna naza· 
ran bütün lstanbul liseleri üç yer • 
de teşekkül edecek olan imtihan 
heyetleri tarafından imtihan edile· 
ceklerdir. Maarif Vekaleti tarafın· 
dan intihap edilecek beşer müme1 
yizden ibaret olacak olan bu heyet 
lerden biri İstanbul Erkek Liseıin· 
de, ikinci Galataıarayda ve üçün• 
cüsü de Kadıköyünde bulunacak 
ve bütün bu mıntakalarda mevcut 
resmi ve hususi bütün lise talebe• 
leri buralarda imtihan edilecek• 
lerdir. 

I 

Sokaklar sulanacak 
Belediyenin on arozörü di.iJI 

kaymakamlıklar emrine verilmit" 
tir. Yarından itibaren sokakla! 
sulanmasına başlanacaktır. ~ 

Açık teşekkür 
Osküdarda, kazaya uğrıyaral4 

kurtarmıya muvaffak olamadığı• 
mız oğlum Adnarun cenaze mera· 
siminde bulunan inhisar arkadat" 
larmıla dostlarıma ve gerek tel• 
graf ve -gerek mektupla beni teael 
liye çalıtan aziz tanıdıklarıma ay• 
rı ayrı teşekkürde bulunmıya tee•· 
sürüm mini olduğundan muhtt' 
rem gazetenizin açık teşekkürleri' 
me delalet etmesini haaaaten ricl 
ederim, efendim. 

İnhisarlar, depolar ve imali~ 
haneler müdüıi.i muavini: Emin 

"B .. t .. u un,, 
Bu güzel mecmuanın 3 üncü ,,,. 

yısı bugün intiıar etmiştir. Ge°'· 
lik neşriyatını takip edenlere u~· 
siye ederiz. 

Küçük itilaf 
Bükref, 1 (A.A.) - Küçük iti

laf iktıaat meclisinin ikinci iç~• 
devresi açılmış, M. Titülesko bd 
münasebetle söylediği nutuktlt 
ameli neticeler ve üç memleket ,. .. 
rasında iktısadi bir vahdet iıtih,-• 
line hadim olacak olan meıaiııiı' 
ehemmiyetinden bahsetmiı, bt' 
mesainin programı ve bil~~ 
milli şubelerin faaliyeti, küÇ ... 

itilaf iktısat meclisinin dahili ısı , 
zamnamesi h:ıkkında izahat .,et 
miştir. . ... 

M. Titülesko, hu nutkunda oıiJ.., 
badelatın arttırılması için üç '°' _ 
leketin teşriki mesai imkanl~r~lı 
dan, her üç memleketin istıh ~
kabiliyetlerinden ve mütekabil .:r, 
tiyaçlardan blhseyledikten •0 dl 
bu iktısadi meselenin halihaS.~ 
almış olduğu siyasi eheaıJll1 

kaydeylemiıtir. 

Mumaileyh demiştir ki: 1,t 
"Merkezi Avrupa, uzun se;:r 

denberi içinde bulunmakta ol • ;.,J 
müz'lyaka ve buhrandan ıme••1'1ı
tevhit etmek suretiyle ııyrrlsO' 
dır. 


