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Şirke ti ha yri ye müdürü Ziya 
Bey çok yanılıyor •.. 

Isayı ilihlaştıranlara da 
müslüman mı diyeceğiz?. 
Cahit · B. yazısını yazarken adım başında hata 
etmiş, adım başında galf et göstermiş, adım 

"' l l ~ k • lr J "' b •ı • başında kabahat işlemiştir 
ogaz 1 arın 1 a ır o uugunu l menı- : H·· • . eah· 

3
Be-. ,,

11
A • tl~~~:·g!!:i~c:::a~i:~=~=!~~de:!: "' tı• tl • d• • useyın ıt yın s amıye h 'f ~ kid 1 • d e r g en ıga arı ın ırmeme ıze d ' ? k 1 . d b' b'lm d' ta rı e ugrıyan, esasa e erı e-Q m n ~~ ~r .b,,,ma ~~~in tme dl~~: 1
• b~lAJ• ğifen diğer dinleri de, gene mÜı• 

gımız ır ıeyı ogre e ıgını, ı a· .. . . 
ı ızım ı~ımızın, onun yenı k •• k •• ••? ki b' . b'•-· . . . lumanlık; bu dınlere salık olanları 

Şaşmama mum un mu. ... keıfinden çok ileri, çok vazıh ol- dagenemüılümanmı saymamızı 

\ Boğazın sönmesinde bilet üc
J retlerinin pek büyük bir amil ol· 

duğu muhakkaktır. Buna Şirket 

erkanından haıka herkes inanmıt· 
tır. 

Bu sabah çıkan aktam gazetele
rinden birinde Şirketihayriye mü
dürü Yuıuf Ziya beyin bir heya • 
nalını okuduk. Yusuf Ziya bey di· 
yor ki: 

"Şirketihayriye Boiazı öldürü • 
yor diyenler dütünmüyorlar ki, 
huna imkan ve ihtimal yok. Bu a· 
deta insanın bindiği dalı kesme • 
ıine benzer. Şirketihayrife ve Bo
ğaziçi iç içe yqıyan iki ıeydir. 

duğunu göstermit bulunuyoruz. istiyor? 
Cahit Beyle konuıulabilecek bir Cahit Beyin aklından böyle bir 
tek mesele kalmııtı. fey geçmiı olduğu fU sözlerinden 

anlqdıyor: 
Cahit Bey "bizim yalnız Mu

hammedileri müılüman zannetme
miz ve diğer peygamberlerin dinle 
rini İslamiyet ıaymamız, Kur'anı 
yanlıt anlamaktan doğmuf bir gaf-

"Kendilerine ehli kitap nammı 
verdiğimiz Muıevilerle laevilerin 
Müslüman olduklarmı Kuranın ıu 
ayeti bize gösterir: 

(Devamı 5 inci aayıfada) 

Şirketihayriye vapurlarından biri 
\ Ştiketihayriye bilet ücretleri • , Boğazda oturanların hi11iyatları • 
4~ .... ~a.ıllllığından Boğaziçinin sön na ve fikirlerine tercüman oluyo • 

tGne dair yazdığımız yazılarla 1 ruz. Buna eminiz, ısrar ediyoruz: 

Boğaziçi umumi harp yılında ve 
harpten doğan sebeplerle ıönme • 

-Devamr 2 inci sayfada.--____________ ..... __________ ___ 

Gazi Hz. 

Yağmursuzluk ve sıcak 
mezruata zarar veriyor 

Eskişehir mıntakasile şimalinde çift
çiler kuraklığın yapabileceği zararlar

dan endişededirler 
Y afmur ayı olan Niıan yağmur· 

ıuz ıelip geçti. Henüz Mayıs ipti
dasında bulunduğumuz halde ıı· 
caklık; yaz mevıiminin en ııcak 
ayları olan Temmua, Aiuıloe ayla· 
rmm hükmünü ıürüyor. Bu hal, 
bilhaaa zeriyat ashabını enditeye 
dütünnüttür. Zira yağmursuzluk 
böyle devam ederse kuraklık mez
ruatı berbat edecektir. Rasathane· 
nin verdiği malumata nazaran; 
akıam 21 de tazyik 762, bu sabah 
yedide 763, bugünkü azami hara
ret 24, bu sabahki asgari hararet 
10, bu sabah yedide derecei hara
ret 12 dir. Rüzgar yıldız, poyraz
dan esmiıtir. Azami sürati saniye
de 4 metredir. Bugün veya yarın 
için yağmur yağması ihtimali mev 
cut değildir. 

yüzden çiftçiler endifelenmekte
dir. 

i~s:uut kuvetleri imam 
Yalova, 2 ( A.A.)-

Reisicil mhur Hazret
leri bugün saat 17 de 
Başvekil ismet Paşa 
Hazretleriyle beraber 
Dolmabahçeden,Akag 
idaresinin Kalamış va 
parana binerek saat 
yirmiye çeyrek kala 
Yalovayı teşrif buyur-

Orta Anadoluda zaman, zaman 
yajan ıürekli yağmurlar kuraklık 
tehlikesini kaldmnıfbr.Hatti Ada 
na mmtakaıı mahıulünü hemen, 
hemen idrak etmek üzere bulun· 
maktadır. 

._Yahyayı öldürdüler 
'1ilkıbay, 3 (A.A) - Ciddeden rinde ki.in Sa'da mevkiinde, lm:ım 
l~~ 11kleınbalardan bildirildiğine Yahya ile lbnisauut kuvvetleri ara· 
~ ı. llıa.ın Yahyanm ölümü habe- smda tiddetli muharebeler cere-~)~: . 
~ o1 ... t etmektedir. yan etmektedir. 

~t\?rt ·Sudan 2 (A.A.) - Röy- Bir Yemen tayyaresi, alevler 
Ja.rı,. h b' . d . . . d l-f·· ınu a mn en: ıçerısın eyere dütmüştür. 

~l\U l.ideydeden gelen, ve lakin lbniaauudun oğlu Emir Faysal, 
tı\,._~te· l 1 'h k ·r~ l Yıt o unmıyan bir habere i erı are etinde dev3m ediyor. 
.,~ S~ lrıa.ın Yahya vefat etmiı Eden, 2 (A.A.) - lngilterenin 
"ı~İt·"'da bir kıyam zuhur eyle- Penzena harp gemisi Hüdeydeye 
1 ~lid gelm_ittir. lbnissuut kuvvetlerinin 
't~ "-:Ydeden gelen diğer haber· Bahrı~~~er sahili boyunca ilerle
~ .. 'ta?, lbnisıuut kıtaatı bu melerı ~zerine Yemen kuvvetleri 
~'\; \i~etıne doğru yürümekte· bu fehrı telitla terketmitlerdir. 
~~.,.,,S~~a §İmalindeki Y ~me~ Hü~e:de g.ümrükleri ile, Ye-

d~._. t-ının kumandanı halı fı· men ~u~umetınin buradaki silah 
t· t_h. · ve muhımmat depoları yağma e-

~"-~ ~:e, 2 (A.A.) - Burad~ i?- dilm~~tir. 
~' l'l Elcihat gazetesının Hudeyde kumandanı ile birlikte 
\ l~t ~\lhabirinden aldığı ha· 200 k:ıdar Arap mültecisi Kamran 
)'~~Öte, bütün cephe boyun• adasına kaçmışlardır. Hüdeydede 

11haaıa Hüdeyde yolu üze· birkaç Avrupalı kalmııtır. 

lik ma~ları biterken 
ı:lllt Vefa - Beykoz-;-Js-ta_n_b_ulspor-Sü
!.ttıaniye son maçlarını yapacaklar 

t'll\ lik 
~ ~rı '<>rı h ınaçlarının, hemen 

ha.ft llftası olacaktır. Gele· 
l . a., c ı 
1 tle l'l'h a ataıaray - Fener 
't"trıd 1 

llYet bulacak olan lik 
ı~ ~lapa, Yann da Taksim de 

)i;_ ~ ot - s··ı . K · .-."'4l<tel V u eymanıye, a-

w... ·'l· efa - Beykozla son ~~d ... tını 
ı.._ ~i Yapacaklardır. 

~i~ ~ile ~açta, lıtanbulıpo· 
~lı til>' hır türlü kendini hek-
.. ~1llı 1 top} 
~ . '"İ)e •Yamıyan rakibi 

lıı.. Ye cıraıı· 1 . . 
'Q ... ihr e p ge mesını, 

•ınaı olarak kabul et· 

mek lazım gelmektedir .. Fakat Be
fiktaf mağlubiyetinden ıonra, lı
tanhulsporlulara bu hafta bir kı· 
rıklık arız olur, Süleymaniyeliler 
de daima en İyi oyunlarını oyna
dıkarı lstanhulıpor karıııında ıo
nuncu olmamak için bu son maçla
rında bütün gayretlerini sarfeder· 
lerıe, o zaman oyunun oldukça 
zorlu olması ve beklenmiyen ne· 
ticelerle bitmeıi, pek hayret edile
cek bir hadise te9kil etmiyecektir .. 

-Devamı 8 nci sayfada-

muşlardır. 

Maarifte 
Hagdarpaşada Türkige
nin en büyük lisesinin 
tesisi kararlaştırıldı 

Şu hale göre yağmur daha bir 
kaç gün yok. Eakitehirden bu taraf 
ile Edirne mıntakalannda kurak
lık tiddetle hüküm ıürmekte ve bu 

Ziraat Bankasmm (lıtanhul da
hil) 23 nıübayaa merkezindeki si· 
lolarda yumuıak ve ıert cinsinden 
binlerce ton buğday stoku mevcut· 
tur. Silolara bir çok yerlerden huğ 
day gelmektedir. Bunun için hu 
ıene içinde un ve ekmek kıtlığı teh 
likeleri kat'iyyen mevcut değildir . 

Kuraklıktan barabiyete yüz tu -
tan ekinlerin mahvolmaması için 
bir kaç ıenedenheri Ankara - Po
latlı havalisindeki kuraklıkta hü
kumet tarafından verilerek kullan
dırılan su vasıtalarına müracaatta 
lüzum kalacağı tahmin ediliyor. 

Ankara, 3 (Hususi) - Maarif '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Vekaletinde orta ve yüksek tahsil 
meseleleri hakkında bazı yeni ka
rarlar verilmittir. Bunlara nazaran 
Gazi Ter biye Enstitüıünün tubele
ri gelecek sene latanbul yüksek 
muallim mektebine raptedilecek 
ve Ankarada yalnız heden terbiye
si ve it ıuheti kalacaktır. 

Ankara erkek lisesi de orta mek 
tep haline ifrağ edilecektir. 

Bundan bqka lıtanhulda Hay
darpaıadaki eıki tıbbiye binasının 
hastaneye kalbedilmeıinden ıarfı 
nazar edilmit ve gelecek sene bu· 
rada Gazi lisesi namında Türkiye
nin en büyük bir liıeıi tesis olun • 
maıma karar verilmittir. latanbul 
e~ek liseıi leylileri, lıtanhul mu· 
allım mektebi ile Anadoluda bulu
nan diğer iki muallim mektebi ve 
Ankara li1e1i buraya nakledilecek 
tir. ____ 

i'·-· -------~ 
- Bu lisenin müdürlüğüne de ha· 

len Üniversite liaan metkehi ınual
linıi Saffet Şav Bey getiril~ir. 

Fatih cami inden ÇarfaJDbada
ki mektebe kadar olan yolun ge -
nitletilmesine bqlamnıttır. Bu yo
lun sonunda eski nez af et ahırları
nın bulunduğu yere güzel ·bir park 
yaptmlacaktır. Resmimiz yoldan 
çıkan toprakları taııyan belediye 
amelesini gösteriyor. 

Şehrin İmarı için gösterilen fa
aliyetleri büyük bir memnuniyetle 
kaydederken atih kazası dahilin -
deki ümran eıerlerinin tekemmü· 
lünde büyük himmeti görülen kay 
makam Haluk Nihat Beyi tebrik et 
meli de bir haktinaılık vazif eıi bi
liriz.. 



Ceneral Kondilis ve maiyeti yarın 
Romanya vapurile Istanbula geliyor 
Ceneralin Ankarada yeni bir misak imzalamıyacağı 
yalnız bahri proğram hakkında Türk dirijanlarile 

görüşeceği tahmin ediliyor 
Atina, 3 (Huıuıi) - Yunan Ha leden sonra yanında erkanı harbi- Ceneral Ankarada Türk - Yunan 

riciye Nazırınm Ankarada ıörüte· yei umumiye reisi CeneTal Kate· miaakı imza edecek değildir. Yal· 
ceji meseleler evvelki ıün Bat ve· nistis ve hariciye nezareti siyasi İf· nız Türk - Yunan bahri program 
kilin riyasetinde toplanan mecliıte ler müdürü M. Roaetti olduiu hal· ları hakkında ve bazı hususat için 
tesbit edilmiftir. Cenral bugün öğ· de Romanya vapurile lnanbula müzakeratta bulunacaktır. 

müteveccihen hareket edecektir. 

Mezardan çıkan Celal Bey Izmitte 
İzmit, 3 (Hususi) - iktisat Ve 

"kurtarın!,, Sesleri kili Celal Bey dün Hereke fabrika-

(H .) C sım ziyaret etmit ve vaziyeti f&Y•· 
Samsun 3 uıusı - uma . b 1 V k'l .. .. ' . ... .. m memnunıyet u muıtur. e ı 

gunu Kuthettın mezarhgına go· ..... 1 ~· • d!J-t ksı.y 
da 

1 

og e yem~ ını ye rK en sonra u • 
mülen Numan oilu 12 yatın 1 d 1 ·ı ı ö .. " er en ge en meyvecı er e g ruı· 
Mehmedin mezarından kurta1"rn,, .. d I 'te l rek 1 
ıeıleri duyulduiu iddia edilmiı, mcakuı ~!•1 ... anf Lzmrikı ıe e . y~pı a· 

• •• y • • .. a~ au aımm YeTını gez· 
bunun üzerıne dun agır ceza reuı, · f b 'k · ak d . mıt ve a rı anın ıntasına y ın· 

mü~dei umumi ve hükUme.t . oKlo· da başlanacağını bildinni9tir. Ve· 
ru ıle poliıler mezarlığa gıdıp ce· kile ak.. ·· · ı.. leci' ta f 

d
. . . .. v ~m uzerı oe ıye ra m· 

:;e ı çıkarmıtlardır. Kefenının gog d Ul Ga · kt b' d ı..· • .. .. . . an u zı me e ın e oır zıya· 
su uzerıne ıaabet eden kısmı kan· f t ·ı ·••· Bel d' · · K . e verı mı.,ır. e ıye reısı e • 
Jı bulunmuıtur. Fakat Mehmedın I B ı 'tl'l · h' 1 • • b'l ... ma ey zmı ı erın ıı erını ı • 
ölü olduğu anlatıldıımdan tekrar d' • eeıııı il- t k" 1 uk 

ırmıf, n u.;;7 ete ur e m a· 
görn:i!müştür. belede bulunmuttur. 

lnh:sar vekaleti binası Türk-Franız itilafı 
Ankara, 3 (Hususi) - inhisar· 

lar Vek•-.atinin yeni binası için 
projeler hazırlanmııtır. Bu proje
&eri Wr jüri beyeti tetkik edecektir. 
Müsabakaya bir çok mimar girit· 
miştir. r 

Eski vakıflar 
Ankara, 3 (Hususi) - Eski va· 

kıfların tasfiyelerile sureti idarele
ri, latanbul civarındaki ağaçların 
korunması layihaları bütçe encü· 
ıneninde müzakere ve kabul edil· 
li. 

Ankara, 3 (Huıust)- 13 Aiuı· 
toı 1933 tarihinden heri tatbik edi· 
le gelmekte olan Türkiye - Fran• 
ıa ticaret itillfı altı ay için yapıl· 
mıt olduğundan müddet bitmİ§ fa· 

kat feıhedilmediğinden altı ay da· 
ha uzatdmıthr. Keyfiyet ıümrük· 
)ere bildiri im ittir. 

Trakya maliye müşaviri 
Ankara, 3 (Husust) - Dahili· 

ye Vekaleti muhasebe müdürü E· 
dip Beyin uhtesine Trakya umumi 

müfettitliği maliye mü§avirliği de 
Yeni matbuat kanunu verilmitti. Ancak umumi müfetiİt· 

Ankara, 3 (Husuıi) _ Dahili· lik kadroıunda böyle bir mü9avir· 
lik tahsisatı bulunmadıiından E • ye Vekaleti yeni matbuat kanunu 

Proı· eıini ikm tm' tir. Bu projeye dip Bey vekilet muhasebe müdür· 
a e ıt ı·· ..... 'f · d k 1 cak 

ıöre razeteciliiin tahsilden ziya· ugu vazı eaın e a a ve u· 
de bir meılek meeeleıi olduiu ıöz 1 mumi müfettitlik lüzum göıterdik
önUne alınarak eski kanundaki ba çe Trakyaya gidip gelecektir. 

zı kayıtlar kaldmlmakta, ha· Tekaüt layihası 
len mer'i kanunda müstehcen 

· Ankara, 3 (Hususi) - laviçre 
demiryolları katibi umumisi ·Dr. 

n91riyat hakkındaki cezai hü
kümler fulala§tmlmakta ve bu 
gibi davalar için adliye, ma· Gotye tarafından haz1Tlanan dev .. 

let demiryollan tekaüt aandıiı li· arif vekiletlerile emniyeti umu· 
yihaıı icra Vekilleri Heyetine ve· 

mly'e ve matbuat umum müdürlük· rilmittir. Liyibaya ı&re halen mev 
!erinden seçilecek birer zattan mü· 
rekkep bir lce119iıyon tetkil edilmek cut teavün l&llclıiı tekaüt eandıiı· 

na kalhedilecek, m'9mur ve müı· 
tedir. Diler cezai hükümler azal· 
~ılmakta ve ıazete, mecmua ve di· tahdemlerin her •r. aybldarmdan 

verecekleri paralar ve devlet demir ;.,- matbuaların meıleki noktai 
.-:..-dan kontrolunu yapmak yolları bütçesinden her sene aynla-

t ';in matbuat odaları vücude ıeti· cak para bu aandıia yatırılacaktır. 

ri.!la>ektedir. Ankaradan gelenler 
M. l{,,.evtiç 'in Sofya ziyaret Ankara, 3 (Huaual) - lnhiaar-

""' -r 2 (A A ) _ B 1 A· lar umumi müdürü Hüıni1 Bey ile 
.,orya, . . u ıar Al ı.... • dü 1 t b 1 h 

<- b'ld' · man e~ı11 n s an u a are· 
..-nıı ı ırıyor: 

1
_ •

1 
Yuıoılavya Hariciye nazırı M. 

Yevtiç, Bulıar hükumet!ni resmen 
r.iyaret için, Mayısın yedinci Pa -
zarteıi ıünü Sofyaya aelecektir. 

M. Y evtiç ile maiyetini hudut 
iıtaayonunda huauıl bir tren bek • 
liyecektir. Yuıoılavya hariciye 
~um Sofyada iki ,Un kalacak .. 
br. 

aet etti er. 

Parlamentolar konferansı 

Ankara, 3 (Hususi) - Beyael· 

milel parlamentolar konferanıı 

için burada hazırlıklara devam e • 
dilmektedir. Fazıl Ahmet ve Nl· 
zım Beyler buraya geldiler ve dün 

bir toplantı yaparak bu itler üz• 
rinde aöriittiil•. 
• 

Nafiadan · çıkanlar 
neler yapamıyacak 

Ankara, 3 (Husuıt) - Nafia 
hizmetinde iken istifa eden memu· 
rinin giremiyecekleri vazifeler hak 
kında tanzim edilen layiha adliye 
encümeninde müzakere edilmittir. 
Encümen, katip, odacı, kapıcı ve 
hademe gibi itlerde bulunanları 
bu memnuiyeten müstesna tutmut· 
tur. 

Nafia himıetinden ayrılan me· 
murlar ıerek doirudan doiruya 
ıerek ortak, mümeuil, komisyon· 

cu ıibi namlarla vekalete bağlı mü 
eaıeaelere ait münakaaalara ve ta· 
ahhütlere ıiremiyecekler, müteah· 
bitlerin, imtiyazlı ıirketlerin itleri· 

ni takip edemiyec:eklerdir. Kanun 
hilafında hareket edenler üç aydan 
üç seneye kadar hapis, yüz lirad•n 
bet yilz liraya kadar para ceazama 

uğnyacaklardır. Encümen kanu· 
nun netrinden evvel bu kabil itlere 
batlamıt olan aabık nafia memur
larına da tepnilinden sarfı nazar 
etmiıtir. ...... , ... __ ........ ._ .................. .. 
SİYASET 

lbnissuut mu? imam 
Yahya mı? 

Hicaz ile Yemen arasında muharebe 
oluyor. Fakat buna dair haberler, pek 
dolambaçlı yollardan ve pek geç geli
yor. 

Geçenlerde, tunu yazrnıttrk: Imam 
Yahya ile Ibniıısuut bir arazi meıele
sinden dolayı ihtilif halindeydiler; Hi
caz kralı, müzakereler cereyan ettiği 

aırac!a, neraket olıun diye, ihtiliflı ara· 
ziden çekildi. Yemen kralı Imam Yah· 
ya da, müzakereler esnasında kuvvetli 
bulunmak için, buraıını iıgal ediverdi. 

· Suudiye devletinin reiıi, buna hiddet
lenerek, kumandanları olan oğullarmı 

derha\ harekete geçirdi ve Yahyanın a
damlarını ric'ate mecbur etti. Şimdi, 
münuiilnfih, arazinin büyük bir kıtı· 

mı Hicazhhrdadır. 

Bu ilk banzara, Ibni11uudu gaiip 
gösterdi. Filhakika, onun adamları, 

hücumda çok mahirdirler. Sekiz on yıl 
evvelki Vahabi taarruılan dillere des· 
tan olmuftu. 

Fakat dün gelen haberlere nazaran, 
Yemcndilerin bu ric'ati bir aevkelceyt 
manevrası olduğu anlaplıyor. Onlar, 
dütmanlannı muvafık bir arazi sahası
na getirip aıkrttırrnıflardır. Burada 
imha hareketine ciriteceklerdir. lki tara 
fm da eltnde aııri tccbbat vardır. 

Tarihte, lbni11uut, yaman bir hü
cumcu olarak iaim alınrıtır, bu· doğru 1 
Lakin, Yemenliler de, mUdafuda bi· 
rinci olduklarını Oıımanh tarihinde is
pat etmiıterdı. 

Bakahm, taarruz kabiliyetini haiz o
lanlar mr, yoksa. mf)lafucıtar rnı ka
zanacak .. Gerçi, mermi dalma •trhı de
ler I Aıkertilrte, bUcumculuk iytdlr .. 

3 Mayı• 1824 -

Şirketi Hayriye müdürii 
Ziya Bey. çok yanılıyor 

(Bat tarafı 1 nci sayıfada) 
ye batladı. Bundan baıka harp yı
hnda levazım reisi olan zatın da 
Seyriaefaini korumak maksadiy)e 
Şirketihayriyeye kömür vermeme. 
si ve bu suretle vapurların munta
zam iılememesi de buna tesir et· 
ti. 

Harbe ait bu sebeplerden baıka 
bir de Jimdiki sebep vardır ki, e
hemmiyeti büyüktür. Meseli Bo • 
ğazın bütün köyleri beledi takay· 
yütten uzaktır. Ne yol yapılır, ne 
ıu, ne elektrik getirilir, mekteple
ri yoktur. tik tahsil çocukları uzak 
yerlerde oku.mıya mecbur kalıyor· 
lar. 
Boğaza rağbet servet ve serma· 

yenin artmaaıyle artacaktır. Şim· 
di Boiazda oturanlar hep muta• 
va11ıt aileler ve küçük eınaftır. 
Birinci ıınıf tamamen ortadan 
kalkmıtbr.,, 

Yusuf Ziya beyin beyanatı da • 
ha uzuncadır. Fakat bunlar o ka· 
r'ar dikkate §&yan değildir. 
Şimdi biz beyanatın bu kııım· 

Jarına cevap vereceiiz .. Evet Yu
suf Ziya bey, Boiaz umumi harp 
yılında sönmüt fakat sonra yeni • 
den canlanm. •ır. ikinci aiinilt iae 
ıeenlik tarif eye eıaı olan raporla· 
rınızda da te.bit ettiliniz veçhile 
928 senesinde bqlamıttır. Ve bu 
tarihten itibaren bqlıyan dütüt 
öyle ani azruretler karıısmda ol • 
mayıp tedrici tekilde ve muntaza· 
man devam etmittir ve bili da et· 
mektedir. Harp yılında levazım 

reisinin tirkete kömür vermiyerek 
vapurlann seyrek iılemesi ve hal
kın vapurlara fazla binmeti yolcu 
adedinin a•himda mühim bir a • 
mil olamaz. Bunun misali önümüz· 
dedir. Senelerdenberi 18 kitilik 
tramvaya 50 • 60 kiti binmeıine 
rağmen tramvay. ıirketinin yolcu· 
ıu azalmamı9, bilikiı artmıtbr. 

Bu tezayüde de boiazdan kaçan 
halk imil olmuıtur. 

Eier boiazın bilet ücretleri u • 
cuz olsaydı, belki halk ıizin timdi· 
ki rahat ve mükemmel vapurları· 
nıza, ıüzel Boiaza ratbet eder, 
aenelerdenberi balık istifi halin· 
den ıikayet edilen tramvay araba· 
)arı boıalırdı. 

Siz biletleri indirmedikçe Bo • 
ğazblar maddi zarara ıirmekten· 
se, her gün balık istifi halinde 
tramvayla seyahat etmeyi tercih 
edeceklerdir. 

Bununla tramvay tirketinin üc· 
retleri ucuzdur demiyoruz. Bir a• 
ilenin bütçesi noktasından latan • 
bulda oturmak daha ucuz ıeldiii 
içindir ki merkezi lıtanbul kalaba 
lıklaşmaktadır. 

Boğazın bütün köyleri beledi 
takayyütten uzaktır, ne yol yapı • 
hr, ne ıu, ne elektrik ıetirilir, 
mektepleri yoktur diyorsunuz. 

Yuıuf Ziya beyefendi, eğer 
Boğaza hiç ıitmemit, gezmemit 
ve görmemit bir kimse olsaydık, 
bu sözlerinize İnanır, Boğazın öl· 
metinde belediyeyi kabahatli bu· 
}urduk. Fakat ne yalan söyliye • 
yim, beyanatınızın bu kısmını 

hayretle kartıladık. 

Boğazın Rumeli aahilinde mü • 
kemmel bir yol olduiu ıibi, Ana· 
dolu ıahilinde de Anadoluhiaarı • 
na kadar yeni bir yol açılmııbr. 
Çenıelköyüne kadar da elektrik 
veril mittir. 

Belediyece tehrin her tarafına 
ne kadar bakı'ıyor1a, Boiaza da 
o kadar bakılmaktadır. Hatta Bo-

iaza, Kasımpafa, Samatya, ~İt' 
nekpı semtlerinden daha ziyad~ 
bakılmaktadır. Yazın Bojazddi 
yolların sulandıiını biliyoruz. 11' 
iaz ıu cihetinden lstanbulun d 
zengin bir yeridir. Bu iddianıs dl 
varit deiildir. Netekim Bakırk6 • 
yünde yazın çamaıır suyunun ti' 
nekesi bet kuruşa, yedi buçuk ~ 
rufa olma11na raimen burannı "!"' 
cusu hiç de azalmamıtlır. YoJl,ıf 
ise Boğazdan daha iyi ve daha bf' 
kımh deiildir. 

Şayanı dikkat bir nokta.. tllf' 
bir memlekette evveli mektep 'f'' 
pılmtf, ıonra yollar tanzim edil' 
mİJ, ıu getirilmit de ondan ıoot' 
halkın keaaf et peyda ettiği ıöriil' 
memittir. Evveli halk bir nuııtf' 
kada toplanır, beledi 1htiy.çll' 
ondan ıonra batlar. 

itirafınız veçhile Boiazda oltl' 
ran zenıinler kalmamııtır. ~· 
zın timdiki ıakinleri fakir h~ 
mutava111t tabakadır. Bu hakiP' 
yakından bilmeniz ve itiraf . ' 
nize raimet bilet ücretlerinin i' 
dirilmesini dütümnemeniae l' 
dojruıu tattık, kaldık b#yefesıd~ 

Buıünkü amele yevmiyeıtoi' 
50 • 60 kurut olduiunu, muta.-' 
ııt halkın ve memurların ısasdf' 
larımn da 45 • 65 lira arasınd~~ 
dutunu da bilirsiniz tabii.. JV 
bayleyken buıünkü Boiaz .ki'' 
lerinin timdiki bilet ücretlerini~ 
sıl verdiklerine tatmıyor ınuıUJP' 
Ziya beyefendi?.. ·il' 

Uzun ıöu ne hacet.. Siz b• 
ücretlerini indirmedikçe Boi•~ 
bugünkü sakinleri de azaf.ack, , 
jaz aönecektir. Siz de halkın)'!, 
zancımn artmasmı bekfıye ddt' 
nuz.. ,./ .......... """" ........ ,. __ ............ ..,,.,,.....,,_, 
Amerikanın ye; 

bütçesi ., 
Vatington, 2 (A.A.) - Pl'J 

hükUmete 417 milyon dolar fjı 
recek olan 1934 bütçesini ınil" 
re etmektedir. r 

Mecliı, 45 reye karı ı 167 rff.; 
le ayan tarafından evvelce ~ 
edilmit olan ve varidat verfP'' 
1935 te verilmek üzere yüıd' 
niıbetinde fevkalade bir re•~.., 
ve ve tadil talebini reddetı11ır• 

Bu yeni resim, hükUlll~_J 
milyon dolar getirecekti. ffl" 
ayana iade edilmiştir. 

Türk beye 
Adana, 2 (A.A.) - 1~ 

Fransız Suriye ikinci ıınıf f 
tamirleri daimi komiıyoıtll 
niaan 934 te lakenderonda • , 
mıt ve Gazhntep valisi Beld" 
yin riyaeetindeki heyetiJlıİS 
sız heyetiyle yaptığı tem&'~ 
zakereleri bitirerek dönoıii 

Türk heyetinin Halep,.1.., 
ron ve Antakyayı ziyareti , 
raıında derin sevinç biılel'~ 
dırmıtlır. Uzun yılls~lhdl 
ana: vatana ve Türk ba)'J'N: ..11 

ret olan Türk Antakyalıl.•~ -' 
mizin ,ehirlerini ziyar~tıll~ 
yük bir bayram telikkı ed ~ 
ce ıaat 9 da tehre pen 1 

. . . k -•ıif 
yetını ıçten opan eaıeaa 
hürlerle karıılamıtlar, ot 
lerin önünde dalgal~ 
bayraiını ıöz yqlan ~ ~ 
mütler ve otomobillerı Is 
riyle yürütmütlerdir. Hal ' 
çok Y•§a büyük Gazi di,
mıttır. 
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Yeni matbuat 
kanununa dair 

M Gazetelerin bildirdiğine göre, 
atbuat Kanunu deği§ecekmiş. 

~ul~~.an da d:ıha fazla bazı şey-
r ışıtıyoruz: Matbuata taalluk 

eden iki kanun çıkacakmıs; biri, 
;atb~at ınemurluk~arma t;maı e
den cıhetleri teıbit edecek, diğeri 

e, bütün netriyatı tanzim eyliye· 
tek,nİ§ ve bu ikincisi, timdiki ka
nunun yerine kaim olacakmı§. 

Gene işitiyoruz ki, yeni matbu
~~ ka.nunu, gazeteleri daha dar 
ır Çerçeve içine sokmayı iıtihdaf 

~diyormuş. Mesela, cinayet habe~ 
eri, §İmdiki gibi sütun ıütun ya
:ıılaınıyacak, ancak muayyen kü
~iik~ü.kte, "Gelenler, gidenler,, 
'lbıhnden bir yere aıkıthrılacak· 

~ış. Mizah nev'inden sayıfaların 
Ugünkü hali de muzır addolunu

Yorrnu§. Onlar da disiplin altına 
a'ınacakmış. 
. "lktrsadiyab devlet karı§sın !,, 
diye bağır bağır bağırdığımz bir 
devirde, "fikriyata karı§masm !,, 
dernek kimıenin aklından ıeç
~tı, Yağın ma§U§ olup mideyi 
0ırnaaından, y:ıhut ithal edilip 
~Öylüyü :ıarardide etmesinden, el
hette ve elbette, bir kitabın, bir 
~&.kalenin dimağları bozması e-
enııniyetlidir. 
Fakat ibret alınacak birk:ıç mi• 

' l 1 a sayayım: 
1 - Bütün rusça bilenlere so· 

~nuı. Devlet kontrolunun tazyika 
atlamasından ıorir:ı o methur 

tua edebiyatı, bugün, artık okun
rtıa.ı hale gelmittir. O derece ya
~anla!mı§, tataızla§mıştır. Gazete
;r de birer tebliği resmi gibidir. 

ahut, kereste nnayiinde az tala.ı 
(,,,. - L l •• 1 ~· 1 c ..... - ... _ ··~·-" ... rrı••""' ll:'4ft .... 

(ıtnı anlatır. 

. 2 - Almanyada, gazeteler ay• 
~1 !İddetli tazyik yapılmasmd:ın, 
lıt§ların ehemmiyetli derecede 

a~aldığrnı geçen günkü gazeteler 
~aııyordu. 
i 3 - Bugünkü matbuat kanunu, 
ttıtihar haberlerinin sütunlar:ı der-
d7dilrnesini meneder. Kendi ken • 

t ıni \'uran bir adamdan, bir gaze· 
~ .. 
tı' ~toy]e bahsetmektedir. "Karısı· 
il: t:~ıks ile yakalıyan adam, ikisi· 
'~ de öldürdükten ıonr:ı, bir kur• 
liktı daha sıkmııtır. Bu mermi, is· 
~ i\tııetini değiştirerek, yanlıtlık • 
-c.' betbaht zevcin dima;ına sap· 
~ l'\ltııştır. Kadınla aşıkı ve kaıaze
~ ~evç. vefat et.mitlerdir!,, Hele 
lj4•1af:ı. bakın: "Mermi, iıtikame· 
~lı dcğiştirmi !,, Bütün fizik bo
t 'tını isyan ettirecek bir tabir!. 
'k l ()ldtılt acaba, bundan fayda haıı 

~th· lnu? Gerek bu maddenin 
~c •k edildiği diğer memleketler· 
tıi~ l?trck bizde, intih:ır haberleri• 
•o l'aıılma11 memnuiyetinden 

rı .. , .... l 
ttı 1!.. "llk'alar azalmamış, ç.oga • 

~lltb d w• ' •1 lll . Uat Kanununun egıştm • e,. . b 
tit · tıdden mevzuubahisse, u 

Qı l" l 
~, uıuınsuz tahdid:ıtın kaldırı · 
t '•nı b k . d l· ıl~ e leriz. Çerçevenın ara 
de, lıını değil.. Zira, aksi takdir
lille ll.ı~arki ilk iki miıalin akıbe· 
td, uarıyabiliriz. Ferde taalluk 
h tı "ak' 1 t 'ka a ar, geniş okuyucu a· 

•tnı l"k Cidd• a a adar ediyor. 
liti ,., 1 kıraat matbuatının fide
t • ,,at · 
"'"" Pınkerton zabıta haberi, 
~ '•l\>:ly k ' 
~~\le l\'Vgaaı okuyan geniş o· 

t'-tet u tabakasıdır. Bu insanları 
)clittı t okurnıya.cak hale getirmi· 

l .. 
b" ti~tırn, 
1•

0Yle bt uı Ye manasız kayıtlar, 
,
1
1': v '-~tehlike husu'e getirebi

~~ . l!ıttllc • 
lıtıi r. n ve meb'ı~s ·arın dik· 

cclbed . ' erım. T ckrarhyo-

HABER - Ak9am Po•taaı 

Esnaf bankası meselesi hakkında 
adliye tahkikata devam ediyor 

Tahlisiye idaresi tarafından Esnaf bankası eşyalarına 
konan haciz cumartesi günü tatbik edilecektir. 

Müddeiumumilik Eınaf banka· 
sı ıı;ıeıeleıinin tahkikine devam et
mektedir. Galip Bahtiyar bey dün 
müddeiumumiliğe gelmit ve uzun 
müddet rapor etrafında izahat 
vermiştir. Bugün de Galip Ba.hti-

Dün akşam 750 
seyyah geldi 

Stella Bolariı ismindeki vapur
la bugün 150 ıeyyah gelecektir. 

Çanakkaleyi ziyaret eden 750 
İngiliz seyyahı da dün ak§am hu• 
susi vapurlariyle ıehrimize gelmit 
lerdir. 

Kaçakçı mahhum 
Yalovadan ıehrimize bir kilo 

esrar getiren kaçakçı Yusuf oğlu 
Ahmet dokuzuncu ihtiıaı mahek• 
mesinde bir ıene hapıe, 1160 lira 
para cezasına mahkum olmuıtur. 

Deniz yolları tarifesi 
Altı aylık yeni deniz yolları 

yük ve yolcu tarifelerinin tatbikı· 
na dünden itibaren batlanmııtır. 

Yeni tarifede ihracat mallarımız 
için yüzde elli tenzilatlı ücret 
kabul edilmittir. 

Ankaraya seyahat 
Devlet demiryolları tarafından 

Ankaraya ucuzca gidit ve dönüt 
için tertip edilen husuıi tren bu 
akşa.m hareket edecektir. Huıuıt 
tren cumartesi sabahı İstanbul& 
muvasalat edecektir. Trenle gide
cek olanlar yarın Ankarayı ıeze
ceklerdir. 

Beş Mayıs bayramı 
Bet ınayıs ilkmektepler bayra

mıdll'. Cumartesi günü bütün ilk -
mektepler talebesi kırlara gezme• 
ye gideceklerdir. 

Arnavut prensi 
Sabık Arnavutluk krallarından 

prens Vit dün ıehrimize gelmit, 
Pernpalas oteline inmittir. 

Belediye cezaları 
Belediye cezaları hakkında ha· 

zırlanan kanuna göre, kaymakam, 
vali ve belediye muavinleri bele -
diye suçlarına taalluk eden bir şe
ye tesadüf ettikleri zaman bu suça 
ait cezayı bizzat vereceklerdir. 

Tenis kortları 
Dağcılık ve kıı •Porları klübü 

taraf mdan Taksim bahçesinde ya· 
pılan tenis kortlarının in!a&b bit· 
mittir. 10 mayısta reımikütatları 
yapılacaktır. 

111111ıımıııınnınmıı ınıı mıumıımı~HlliUIDUlllllRRIUIUIUll9 

rum: Gıda üzerinde devlet kon
trolu lazım olduğu derecede fikri
yata da müd:ıhaleıi lazımdır. Li· 
kin, müdahale, u.mwni harpteki i· 
aşeye müdahale nev'inden oluna 
berbattır!. 
Diğer bir cihet dah::ı: Ayni kon• 

trol, diğer dillerdeki ithalat neıri
yatı üzerine de konulmalıdır. Ba .. 
husus, sinemalara da! Sinemada 

"rdüklerini gazeteye yazama, reı 
go 1 ? 
mini ele b:ısama .. Bu, nası ıey • 

(Vl·"O) 

yar beyin dinlenmesine devam edi 
lecektir. Diğer taraftan müddeiu
mumilik zimmetinde 96 bin lira 
görülen Volfu da aramaktadır. 

Kendiıi lıtanbulda olmadığından 
bulunup getirilmesi için müddeiu· 
mumilikten zabıtaya tezkere ya • 
zılmıttır. Tahliıiye idaresi tarafın• 
dan bankanın efyaaına haciz ko • 
nulmuıtu. Bu karar tekemmül etti• 
ğinden Eınaf bankasının eıyalan 

cumartesi günü müzayede ile ıa· 
tılacaktır. Millt lktııat bankaıı i
ıe banka hukukunun zıyaa uğra • 
mamut için haczin durdurulma • 
İın; iıtemiıtir. 

Vali ve belediye reiıi Muhittin 
bey dün banka müdiri Hamdi Ra· 
ıim beyden bankanın vaziyeti et· 
rafında malumat almııtır. Şehir 

Kira yUzUnden 

Beyoğlu Suterazi sokağınde. 26 
nu.11aralı pansiyonda madam Te • 
meliyi bir kira meselesinden fena 
halde döien Me.ri yakalanmıttır. 

Ansızın baylldı 

Calatada, Yonca ıokağında otu 
ran Yaıova oilu laak dün Şiıli 
tramvaymda birdenbire yere düte 
rek bayılmıt ve hastaneye kaldırıl 
mtt•n. 

Çama91r hır•ızı 
Belgrat kapıaında, Rıza efendi .. 

nin bostanında yanaımalık yapan 
Durıun ile Oımana ait çama.tITla· 
n çalıp kaç.an Oıman yakalanmıt· 
tır. 

Çocu§a ~arptı 

Şoför Ahmedin idareıindeki 
kamyon Boıtanbaıı caddesinden 
geçerken Ömer isminde 11 yaıla .. 
rında bir çocuie. çarparak yarala
ınııtır. Şoför yakalanmııtır. 

Anbarlar kapandı 
Son zamanlarda Kasıınpa§ada • 

ki gümrük ambarlarında e§ya a • 
zaldığındn gümrük idaresi ambar· 
ları kapa.mııtır. 

Komiserlik imtihanı 
Cumartesi günü emniyet mü

dürlüğünde poliı ve komiıerlerin 
terfi imtihanlarr yapılacaktır. İm· 
tihana çok talip vardır. Muvaffak 
olanlar Anadoludaki münhal vazi
felere tayin edileceklerdir. 

Köylülerin şikayeti 
Bakırköy civarındaki bazı köy

lülerin bulundukları yerden ıe· 
bepsiz ohrak ve zorla çıkarıldıkla· 
rı noktasından müddeiumumilik· 
çe yapılan tahkikata, dün devam 
edilmittir. 

Miiddeiumumi muavini Ferhat 
Bey, dün yeniden müracaat eden 
birkaç köylünün if adeaini almıı· 
tır. 

Hadisede alika.lı ıörülenler, 
cumartesi eünü ıorıuya çekilecek· 
lerdir. 

mecliıi azalarına. gönderilen da • 
vetiyeleri azalar almı§lardır. Mu
hittin bey ıalı günü saat ikide 
mecliste bankan!n vaziyeti hak • 
kında eıaılı izahat vermiye hazır· 
!anmaktadır. 

H. Hayri B.doçent
likten çıkarıldı 
Cerrahpa§a hastaneıi göz dok

toru ve üniversite doçentlerinden 
Hakkı Hayri beyin vazifesine nİ· 
hayet verilmiıtir. Üniversite teşki
it kanununun hususi maddesine 

~
üıteniden vazifesine nihayet ve
ldiği .kendiıine tebliğ edilmiştir. 
u hadiseye profesörle arasında 

~ıkan geçimsizliğin sebep olduğ 
söyleniyor. 

Taksim bahçesi 
Belediye Taksim bahçesinin 

duhuliye ücretini yedi buçuk ku • 
ruıtan yüz paraya indirmiıtir. Bu 
sene Takıim bahçeıinde Şehir ti
yatroıu .san'atkarları operetler oy

nıyacaklard ır. 

Telefon mektupları 
Belediye tarafından abonelere 

gönderilen telefon mektuplarına 
cevap ge1mektedir. Şimdiye kadar 
sekiz bin abone cevabı muvaf~kat 
vermittir. Bu itin sonu alındık
tan 10nra Haseki hastanesi yanın
daki arsaya bir paviyon yapılacak .. 
tır. 

rın 

Hukuk talebe cemiyeti azalar 
arın huıuıt bir vapurla Yalova 
a bir gezinti yapacaklardır. Va· 

pur aabah dokuzda köprüden k -
kacaktır. 

Mühendis mektebinde 
Yüksek mühendiı mektebini bi

tiren gençl~e bugün mektepte me 
rasimle şehadetnameleri verilecek 
tir. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası mecliıi dün deniz 

yolları müdiri Sadettin beyin reis
liğinde toplanmı§, esnaf ve tüccar· 
lara ait bazı meseleler görÜ§Ül· 

müştür. 

---fmıversi tede 
Üniversite imtihanları 20 ma • 

ıata batlıyacak, bir ay devam e • 
decektir. 

Gezinti 
içki düşmanları cemiyeti tara

fından 8 haziranda bir vapur ge· 
zintiıi tertip edilmiştir. 

Sovyet misafirler 
Kayıeride kurulacak mensucat 

fabrikası hakkında Sümer ba~kla 
ıörütmek ü~ere tehrimize gelen 
Sovyet heyeti bu akıam Ankaraya 

ıidecektir. 

Hilaliahmer haftası 
25 mayuta Hilaliahmer hafta-

11 baılıyacak, 31 mayısta bitecek· 
tir. Bu hafta zarfmda cemiyete a· 
za kaydedilecektir. 

!Buqiüf,- ~ 
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Dünya gözer 
mek pişiriy 

Yirminci aarı; "Gö 
medeniyetler dünyaaı,,, ' 
rin tahakkuku devri,, diy 
derlerken, bununla ne b 
söz söylemi§ olduklarını 
hakikaten f arketmiıler 
Çok eski zarnanlard!ln k 
"Dünya güzeli,, mefhum 
Bu,.bir hayaldi diyebiliri 
tariflerine bakılırsa, bu 
mahlukun, yalnız ele geç 
kanaız değil, ayni zama• 
nazardan mu haf aza edebı 
ayrıca bir meseleydi .. 

Masallarda tes:ıdüf et 
diniz. Bir kız, nihayet çı 
Dünya güzeli'ne dayanırd 
mrdı ama .. o olam:ızdı: 

Dünya güzeli gibi .. 

Bir kadıncağız, ergen 
eli ayğı düzgün bir taze 
yor.. Yola çıkardı. Kapı 
zip bütün aldığı nğlıklar 
getirerek günün .kolJekı 

tamamladıktan sonra akt 
him bir fevkaladelikle ev 
tiğini görürdünüz: 

"-Aman evladım ama 
c!c ümit etmezdim .. O "K 
evden bir ate§ paresi çıka 
paresi de laf mı .. Dünya 
O eller, o ay:ıklar .. Tahrill' 
li 'gözlerle, çekme çekme 
mı yok efendim .. ,, 

İhtiyar kadın, tanifine 
se gene eriıemediii bir f 
ye~in ya~ı yolJarmda bir 
bocalayışlardan ib'lretti b 
hasıl, dünya güzeli yoktu .• 

Vakta ki yirminci aıır vı 
ilk çeyreği hulul etti. Bi 
"yok,, farzettiğimiz .-e vü 
maaına da imkan veremi 
miz !eyler araaındl. "Düny 
li de i"te hakiki bir lNS 

il :r 

rak meydana çıkıverdi. 

Bugün dünya güzeli diye, 
mızda, bir peri masalının e 
himeai değil, sizin, benim 
kendimize pek iltifat ediyo 
bir insan duruyor. 

Dünya güzeli; ismine ha 
yakatle, hemen dünyayı 
Dünya güzeli Parise gitti. 
güzeli Mısıra gitti. Ve 
dünya güzeli, vatanı olan 
yede, onun bir şehri olan 
buld::ı, aranuzda yemek 
dersi almakla meşguldür. 

Gazeteler, dün, dünya 
nin bir de önlükle alınmış r 
koymuşlardı. 

DüJünün, yer yüzünde 
güzelini! .. 

İ§le yirminci aıra bu nok 
"Tahakkuk etmİ§ hayaller 
demeğe yerden göğe kadar 

mız vardır. 

Hikmet MU 

Dağlanmış keçi der 
Dağlanmı§ keçi ve oğlak 

lerinden Franıa tarafından 
leketimize ayrılmıt olan ko 
janın bittiği Paris Ticaret 
mümessilliği taraf mdan lst 
ticaret odasına hildirilmitti 

Beşinci müstanti 
Beşinci iıtintak hakim 

tayin olunan Suut Bey, yen 
zifeıine batlamııtır. 

Suut Bey, bir kaç sene e 
tanbulda müddeiumumi m 
olarak, daha sonra Anad 
muhtelif adliye memuriyetle 
çalıımıf kıymetli bir adli>:e 
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,------...---------------.-!----------~ HABR'in 
hlktyelerl Kahraman mihrace 

-Resmi 8 inci sayfamızda.dır-

İngilizler, Fransızlar, Danimar
kalılar, Portekizler, lspanyalılar, 

ve diğer Avrupalılar dünyanın her 
yerini, babalarından kalma miras 
gibi, aralarında, ta.kaim ediyorlar
dı. 

Bütün Afrika, Avusturalya, As· 
ya, adaları, Hindistan, bu yağma
ya maruz kalmıf tı. 

Gerçi, mukavemet görüyorlar
dı. Fakat, toplara, tüfeklere kartı 
yalın kılıç mukabele etmek müm
kün müdür? Belki daha ileri git
mi! medeniyetlere sahip bulunan 
ıarklılar, garplılara mağlup oluyor 
du. 

Hindistan, bilhaaaa, bu bedbaht 
ülkelerden biriydi. 

Orada ya,ıyan Mihrace Süley
man, kanıyle, canıyle, topraklarım 
dütmana kar§ı müdafaa etmitti. 

Oğullarından altı tanesi, muh
telif muharebelerde §ehit düıtü ... 
Saraylarının hepsi, İngiliz askeri 
tarafından ifgal edildi ... Nesi var, 
neıi yoksa hepsi kapıf kapıf pay· 
latıldı. 

Pek idil, pek namuakir bir hü
kümdar olduğu için, tebaası, onu 
pek severdi. istediği kadar asker 
verdi. Fakat, askerler de, imha e· 
dildi ... Bir dağdan ötekine ricat ... 
Oradan da daha geriye ... Nihayet, 
Himaliya eteklerine kadar çekil
meğe mecbur kaldı 

Her gittiği yerde yeniden mü
dafaa kolunu bulabilmitti. Fakat 
timdi artık, bütün arazisi itgal e -
dilmit bulunuyordu. 

Arkası dağdı... içinde nüfus 
barınmıyan, ıssız dağlar ... 

Maiyetinde ancak iki üç yüz as
ker lmlDd!tı · 

Bunları tophyarak İngilizlerin 

mükemmel ordularına kartı koy· 
mamn imkanı mı vardı... Gerçi, 
hepsi de kahramancasına döğüfüp 
ölmeğe razı idiler ... Lakin, bundan 
da bir tey çıkmıyacaktı. 

Mihrace Süleyman dağın etek
lerinde, askerlerini huzuruna ça
ğırdı. Kendisile birlikte ricat eden 
zevceleri de oradaydı. 

Hepsine birden dedi ki: 
- Size son bir emir verece -

ğim ... Ne söylersem yapmağa ha -
zır mrıımız? 

- Hazırız!... Senin için ölü· 
rüz ... 

Emret ... Düımanın atef i altına 
yürüyelim .. . 

- Böyle söyliyorsunuz ... Fakat, 
gene sizden o kadar emin değilim .. 
Haydi bakalım ... Ne söylersem ya
pacağımza dair bana yemin edi • 
niz ... Bütün mukaddesatmız üzeri -
ne yemin etmenizi istiyorum ... Her 
ne istersem yapacaksınız ... 

En küçüğünden, en büyüğüne, 
kumandandan nefere kac:lar, erkek 
kadın herkes, mihrace Süleymanm 
önünden geçti: 

- Allaha kasem ederizki, sen 
ne söylenen aynen yapacağız ! 

- Peki öyle ise, itte ben fU ka
yanın altında duruyorum! on kiti 
turaya gelsin ve hepsi de yayma 
bir ok takarak, kalbime nitan alsın 
Beni öldürdükten sonra, kafamı 
kesiniz ... Bir mızrağın ucuna geçi
riniz ... Bununla, dütmanın orduga 
hına gidiniz. Onlara deyiniz ki: 

" - Biz hepimiz bu mihracenin 
aleyhinde idik ... Fakat, o, kendi 
menfaati için, bizi, sizlere kartı tef 
vik etti ... Artık onu öldürdün .•. Si
ze itaat ediyoruz .• Nafile yere, köy 
ferdeki insanlara zulmetmeyiniz ... 
Bize, kendi adamlarınız gibi bakı
~uz. •• Çalıp.hm, getirdiğiniz mede· 

niyeti öğrenelim ... Bize mektepler 
açınız ... Yavrularımızı okutalım .•. 

" Ve onların size öğrettiklerini 

öğreniniz.. Unutmayınızki ancak 
bu §eyleri öğrendikten, onlar gibi 
kuvvetli olduktan sonra, dütmanı 
memleketten atmak mümkündür ... 
Sakın ha, bir gün, gene istiklale ka 
vuşmanız lazım geldiğini unutma 
yın ... Çocuklarınıza daima bu tel • 
kinde bulunun!... 

" Haydi bakalım, çocuklar ... He 
pimiz birden öleceğine, yalnız ben 
öleyim... Böylelikle, lngilizlerin 
yaptığı katliamların da önüne ge • 
çilir ... 

Yemin etmitlerdi. Geri dönemez 
lerdi. Mihracenin sözlerini yerine 
getirdiler. Yaylarına ok taktılar ... 
Reislerini vurdular ... Kellesini düt 
man ordugahına götürdüler... lki 
yüz asker ve istila altındaki köy
ler, katliamdan kurtuldu ... 

Hindistanın b~ noktasında, hali 
Süleyman Hanın vasiyeti unutul • 
mamııtır. Hintli çocuklar, İngiliz 
üniversitelerinde tahsil ettikleri 
halde, ilk fırsatta alınması lazım 
gelen !eyi unutmayorlar: istiklal! 

Hatice SUreyya ----·-----..... _. ......... . 
Fransada 1 mayıs 

Paris, 2 (A.A.) - Havas A • 
jansı bildiriyor: 

Gece yarısına doğru, taksi fO· 
förleri on üçüncü belediye dairesi 
garajlarında ite tekrar ba,lamıı -
lar ve Jiddetli tezahürat olmuş -
tur. Polis müdahale etmiıtir. 

Nümayişçiler binalara çıkmıt • 
lar, barikatlar yaparak pencereler 
den silah atmaya bqlamıtlardır. 

Sabahın saat ikisinde mühim 
polis kiıvvetleri tezahürcülerin it· 
gal ettikleri evleri muhasaraya 
batlamıtlardır. Polislerden biri a
ğır surette yaralanmıttır. 

Evler sıkı bir muhasara altına 
alınmııtır. Muhasara altında bu -
lunanlar sokak kaldırımlarını sö • 
kerek barikatları arttırmaya çalı -
şırken polisin (gaz) müfrezesi ve 
itfaiye gelmiıtir. Evlerin üzerine 
projektörler tevcih edilmiştir. 

Saat 3,30 da barikatlar zorlan
mı§tır. Ve nümayişçiler kamilen 
evlere çekilmitlerdir. 

Polis kuvvetleri, nümayitçile -
rin merkezi olan Site Jan Dark'ın 
önünde toplu bir halde bulunmak 
tadır. 

T eıahürcüler sığındıkları evler
den hu sabah çıkarılmaya hatlan· 
mıştır. 

Paris, 2 (A.A.) - Naıyonal 

sokakta karıtıklık çıkaranların 
merkezi olan Jandark çıkmazında 
sükUııet iade edilmiştir. 

llk silahların atıldığı aparlı • 
manlarda taharriyata batlanmıt -
tır. 

Polisler, usulen yaptıkları ih -
bardan sonra kapıları kırmakta -
dır. 

Polisler, her tarafı, hatta mah
zenler ve abdesthaneleri de arat -
tırıyorlar. 

Bir polisin omuzundan yaralan 
masma sebep olan kurtunun atıl· 
dığı (Brtitanya) otelinde yirmi ki 
ti kadar tevkif edilmittir. 

Elinde bir ruvelver olduğu hal
de odalardan birisinde bulunan 
bir komünist tahriki.tçı tevkif e -
dilmiıtir. Mevkuf sekiz kur§un at· 
tığını itiraf etmiştir. 

Polisler yukarı katlarda, tavan 
aralarında ve damlarda taharriya
ta devam ederek firari bir nüma
yişçiyi aramaktadırlar. 

HABER -= Ak9am Po_. __ ,._. __ i---===============-3" Mavı~ 1_93_4_ ==--

F !~:a en~==-a:.~ JaglllZC8 dersleri 
dereceklerin yazılan; burada neıredi· p b • 1 
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· erşem e Ve pazartesi gÜD eri Çlk&r 
ınarnaıı, seçme olma11 ve okunakb 
yazılmaıı lizımdır. 

257 - Softa ile Derebeği 
Softanın biri para koparmak 

maksadiyle zalimliği ile methur o
lan bir derebeyinin sarayına gider. 
Kapıda yalmkılıç bekliyen nöbet
çi böyle bir hoc:ının pervasızca 
kapıya doğru yaklaıtrğını görünce 
bağırmıf: 

- Dur .. dur .. Kıpırdama, yaka
rım, kimsin, nesin, nereden geli • 
yorsun?. Nereye gidiyorsun? Seni 
kim gönderiyor?. Ne yapacaksın?. 
Çabuk söyle .. 

Hoca ailem etmif, kallem etmif, 
efendi hazretlerini göreceğim, ken 
disine dua edeceğim, demitse de 
nöbetçi bunları dinlememi§ ve ho
cayı tam öldüreceği esnada dere
beyi pencereden bunu görmüş ve 
hocayı içeri almalarını emretmi§: 
Hocayı ilkönce batkı bir odaya 

almıtlar. Biraz sonra derebeyi i· 
çeriye girince kendisini gözleri ka 
palı, elleri havada ve bir dua oku
yor bulur. Derebeyi softalığın 

müthit aleyhindeymİ§. Bu yapmJ.· 
cıkları gördüğü halde ses çıkar • 
maz. Yalnız hocaya: 

- Ne o hocam der. Gene dal
dm ?. 

- Hiç .. fakire hazan böyle 
gaflet gelir de b3Zı ıeyler malum 
olur. Meseli. §İmdi Şap denizinde 
hacıların gemisi battı. Onlan kur
tarmak için epey dua ettim. Neyse 
cenabı hak kulunun ricasını kabul 
etti de hepsini kurtardı. 

Derebeyi bu pahvrayı yutmaz, 
fakat ses de çıkarmaz. Biraz son
ra ellerini çırparak kendilerine ay 
ran getirmelerini emreder. Der
hal koca bir ki.le ayran gelir. De· 
rebeyi elcmeğini içine doğr:ımıya 

başlar, hoca da kendisini taklit e

der. Sonra yemeğe batlarlar. Fa
kat ikinci katıkta derebeyi bağı • , 
rır: 

- Hey hocam, dikkat et, benim 
doğradığım ekmekleri yiyorsun. 
Bir daha yaparsan kafanı kırarım. 

Hoca derebeyinin cahilliğini 

mt:ydana vurmak için: 

- Aman paf3.D1, der. Hiç ayni 
kasenin için~ doğranan ekmekler 
farkedilebilir mi?. 

Bu sözler üzerine derebeyi: 
- Ulan hoca, Şap Denizindeki 

hacıları tanıyorsun da önündeki 
kasenin içinde ekmekleri nasıl ta
myamıyorsun?. diyerek elindeki 
katığı kafasına indirir. 

Kız lisesi: Mihman 

•·····-··············=····--··· ... --... ~, 
Gidilebilecek 

1 

eğlence yerleri il 
SiNEMALAR : 1 

iPEK: Vals muharebesi İ 
MELEK: Lüi sinemacı !i 
ELHAMRA: Yavrum ve deli gönüliS 

SARAY: insan avcısı ı·: 
SUMER: Uçan Şeytanlar 

TURK: Ankara Türkiyenin kal- İ 

ASRI: 

ŞIK: 

ŞARK: 

Altın arayan kızlar 

Kız mısın, erkek mi? 

Hayat budur. 

bidir. 

ALKAZAR: Vah§i orman esrarı 

HiLAL: Çin geceleri 

·ALEMDAR: Kanm beni aldatırsa 

YILDIZ: Sarışın rüya 

MiLLi: Tarzan 

HALE: (Uüsküdar) Boğaziçi tarkısı 

: KEMAL BEY: Jnsan avcıları. 

i FERAH: Ankara poıtau 
ft TAN: (Şişlide) Saygon isyanı 
• . ---:::::==::::::ı:=-1 .............................. 

MUelllfl: ömer Rıza 

-5 
S. (V) Five; fifth *] le11on 

5. (V) Fayiv: fifıı leson 
S. (V) bett beıinci ders 
What iı two plus three *] (2 3) ? 

Vat iz tu plas sri 
Ne dir iki zait üç 

iki zait üç neclir? 
Ha the father a fifth cbild? 

Haz zi fazer c fifs çayıld 
Malik midir bana bir beıinci çocu~ 

Babamn ~ıinci bir ~ocuiu var mı? 
No, he bas only four children. 

No, hi ha7. onli for çildren. 
Hayır, o maliktir yatmz dört çocuklar 

Haytl'. onun yalnı2 dört çocuğu vaı" 
dır. 

Who iı his fourth child? 
Hu iz biz forts çayıld? 
Kim dir onun dördüncü çocuk 

Onun dördüncü çocuğu kimdir? 
How many houıeı are there in the pİc· 
ture? 
Hav meni havşes ar zer in zi pikçar 
Kaç evler dırlar orada içinde resim 

Reıimde kaç ev var. 
There iı only one houae. 
Zer iz onli von havis 
Vardır. yalnız bir ev 

Yalnız bir ev vardır. 
There is = vardır 

Is there = var mıdır 
There are vardırlar 

Are there = var mıdırlar. 
How many chilclren are there? 
Hav meni çıldren are zer 
Kaç çocuklar'vardırlar 

Kaç çocuk var? 
There are four. 
Zer ar for 

Dört var. 

Henry ıayı: "Thiı iı my father and 
Henri seyz: Ziz iz may fazer end 
Henri diyor: Bu dır benim baba ve 

Henri diyor: Bu benim babamdtl'. 
He iı your father too, Mary, there iı a 
Hi iz yur fazer tu, Meri zer iz e 
O dır ıenin Lnba ddhJ1 Men 'tal"dıl' blt 

Ve ıenin de babandır, Meri. 
Boy İn the garden, 

Boy in zi garden, 
Çocuk (erkek) de bahçede, 
That boy iı my brother, T om. 
Zat boy iz may brazer, Tom 
O çocuk dır benim birader T om 

Bahçede bir çocuk vardır. O benim 
biraderim Tomdur. 

My parents are good to me, they are 
May perents ar gud tu mi, zey ar 
Benim ana babaın dırlar İyi kartı bana 
onlar dırlar 

Anam babam bana karır iyidirler, 
onlar. 

Good to you too, aren't they ( = are 
not they) Jr.ne? 
Gud tu yu tu, arent zey = (ar not 
zey) Ccyn 
1 yi karıı ıize dahi değil midirler on
lar = dırlar değil onlar Ceyn 

Sana kartı da iyidiler Öyle değil mi? 
Ceyn. 

Yeı, Henry, our parenta are very good 
to uı, 
Yes, Henri, avr perents ar veri gud 
tu as, 

Evet, Henri, bizim ana babalarunız 
dırlar pek iyi bize 

And ıo we Jove them very much. 
End so vi lav zem veri maç 

Ve böylece biz ıever onlan pek fazla 
Evet, Henri ana babaJarmuz bize 

karıı pek iyidirler. Böylece biz onlan 
pek çok ıeveriz. 
What iı Mary'ı mother doing? 
Vat iz Mcri'z mazer duyin 

Ne dir Merinin annesi yapıyor 
Merinin anneıi ne yapıyor? 

She iı working in the garden. 
Şi iz workin in zi garden. 
O (müenneı) çalıtıyor de bahçe 
O bahçede çahtıyor. 

Do you see Henry's dog Jack? 
Duyu si Henri'z dogJak?. 

Görüyor musunuz Henrinin köpeği Jak 
Henrinin köpeği Jakı görüyor mu• 

ıunuz? 

Henry doca not ( = doesn't) ıee him. 
So heaık' hiı 

Henri daz not ( = dazınt) si him. So 
hi asks hiz 

Henri görmiyor böylece (bunun için) 
o ıorar onun 

Henri onu gönniyor. Bunun için ao-
rar. 
Sİıter Jane thiı gueıtion: Where İı 
Sister Ceyn zia kuvesşen : Ver İ% 
Hemıire Ceyn bu sual: Nerede dır. 

Hemıiresİ Ceyn bu suali soruyor: 
Köpeğim nerededir? 
My dog? l>o you ıee hİm? Jane an· 
ıwera; 

May dog? D;,o yu si him? Ceyn anserz 
Benim köpt!k görüyor muıun onu? Ceyll 
cevap verir. 

Onu görüyor muıun. Ceyin cevap 
veriyor: 
Yeı, Henry, your doc iı in the garden, 
Y es, Henri, yor dog iz in zir garden. 
Evet, Henri ıenin köpek dır de bahçe
de 

Evet, Hcnri, köpeğin bahçededir. 
Behind the tree. 
Bihayınd zı tri. 
Arka ağaç 
Arkada dır aiaç 

Ağacın arkaımdadır. 

1 = (ben) you ıen he (müzekker) o 
ıhe (müennes) o, we biz 
Me beni • bana, you ıeni • sana, hiııı 
onu - ona, her onu • ona, uı bize • bisİ 
My benim, yur senin, hiı onun, her r 
nun, our b;zim. 
Y ou ıiz, they onlar 
Y ow ıizi - •İze, them onlan • onlara 
Y our ıizin ,their onlann 
There İı a boy in the garden 
(Bahçede bir çocuk var) 
There are boyı in the garden 
(Bahçede çocuklar var.) 
To ıay: ıöylemek, be ıayı: o ıöyler, 
they ıay: onlar ıöyler 

To: 
(1) Okuyunuz: Five, live, four: 

fourth, our, your, who, no, so, is, thit, 
has, us, he works, he plays, he asks. 
he answers, Questin, answer 

(2) - Cevap •erİDİa: (1:) Who 
Joves hıs part:uua very much:' (Z) Wbr 
re is Toms' mother? (3) With whodl 
Tom is playing? (4) Who is behind the 
tree? (5) Who sees hinı? (6) who do
es not? (7) Who answcrs Henry•ı 
question? (8) Who is very good tO 

Jane? (9) Viho loves her very much1 
(10) Does she love only one of he' 
children? (11) Where are your pi 
rents, Mary and Jane? (12) Wi~ 
whoın do you play? (13) Who worlıf 
for you? ( 14) Is there a man in tJıe 
garden? (15) Who is this ma11? 
(16) Who are his daughters? (17) to 
whom is he good? (18) Who asks 1 

question? (19) What is the questiol11 
(20) What is Jane's answer. 

(3) - Şu cümleleri tamamlayıııd: 
(1) Jane saya: l love - parents, "' 
brothers, and - my sisten, l love "' 
all and they love - . (2) Janc a11d 
Mary say: - lovc - brothers and "' 
love -. 

•] işarct1iler peltek okunacak f 
(Daha bitmedi) 

-Sorayora-
HABER'in Haziran bat ırı~' 

yapaeağı tenezzühün: 
·~ 1 - Ne tarafa yapılmaıını 1 

tiyorsunuz? 

2 - Beraberinizde kaç kiti f" 
tireceksiniz? 

15 Mayısa kadar ceoaP; 
rınızı HABER tenes: ;I 
memurluğuna göndertti 

il ti -.uııı mı ııuı ıı ı aa:ı m z: 

Kaos . 
Ercüment Behzadın yeo' 
şiir kitabı,bugün çıktı 

40 kr. 



...... ·rabii .Madam Düpon'u tanırsın? 

...... Şüphesiz; daha çok yaşlı iken tanışmıştım. 

~ ':'-' -
aç perdelik piyes 

-..... Ce?ç bir tiyr.r.-o muharriri, asabi 
'~1Yatro müdürünün odasına ıirip 

'": Ef~ndim, bundan bir ay evvel 
llıit~ Perdelik bir dram Yazımı, ver
~~ Ne oldu, okuyup tetkik etti
"t .. \'e bana müıbet veya menfi bir 

i'li1ecektiniz. 
tillcle İ)atro müdürü, gözlüğünün üze-

ll tenç muharrire bakarak: 

"-\ '::" E~et, dedi, hatırlıyo~m. !3u. e
~~ kiıiye ayrı ayrı tetkık ettirdım. 
Q~ .- de bu üç kiti de birer rapor ya· . ~~ -
~, eıerin bir perdeai fazladır,, mu· 

a llıda bulundular. 
u ceya.bı alan genç sevindi: 

' ?lı, ali, dedi. Ben de eserimi 'i lore düzeltir ve fazla görülen per 
~~lc.rırrırı. 

>.fudiı.. "1·· d' • au umıe ı ve: 
~......_ ~eıef, dedi. Her üç zat ta 

•Yrı ~rdeleri fazla buluyorlar. 

............ 
(Sll' • 

/!ahalı 

-

~ , lt ıp hulama dm mı? 
l)~lar llldum ama cok para isti-
~ . ~ 

OcQ • 
a ~ •le karı arasında la, lQ 

''~'-et.":"'" Artık beni sevmiyorsun. 
t~ lıın zamanlar neye keder· 

't~lc lorınanıandan belli .• 

~~') - Çok müteeasirim .. Fakat 
>, '1'-· Böyle sualler bana çok 

Oldu , . 

~ 
Q'llıan avcı 

' ==---~ h. vilx -· -
·q • <\\Or 1 Rı it.._ rnıidarna daha öl-

1 Ne zaman bitecek? 

- Evimi daha ne zaman bitire
ceksiniz, çünkü bittiği gün evlene
ceğim ... 

- Merak etmeyin, elimizden 
geldiği kadar uzatınz .. 

Kıymetli saatler 
ı, saatlerinde vaktini bot aeçinnek 

iıtemiyen, ötekiyle berikiyle çene ça
larak itiad- olmak istemiyen biri ~a
zıhanenin muhtelif yerlerine biraz 
da orijinal olsun diye ıöyle levhalar as
tırıp, koydurmuıtur: 

"Saat { 4) le ( 8) ara11nda dilimiz 
yoktur,, 

Bir iı için ziyarete ıelip te bunu 
okuyanlardan biri hiç bir teY söyleme
den çıkıp gitti. Az sonra elinde küçük 
bir paketle geldi. Paketi açtı. Bu kel
)ec:İ arnavutlardan ahnmıı bir koyun 
diliydi. Yazı hane sahibine uzatarak: 

- Lutfen bunu takınız da konuşa
lmı, dedi. 

Nafile 

- Ernestinle mi evlenmek isti
yorsun. Bana itimat et delikanlr, 
ben annesini tecrübe ettim, kızını 
da sen tecrübeye kalkma! ! !.. 

.. Dilenci bu .. 
DiJen<"inin biri, bir evin kapııını ça

larak dilendi. Ev sahibi gayet baıis 
ve suratsız bir kadındı. Dilenciyi gö
rünce bağırdı: 

- Haydi defol oradan herif .. Git
nıezaen hemen kocamı çağırmm ! 

Dilenci manidar bir tekilde aülüm-
1iyerek: 

- Kocan evde değil ki çağıraım, 

dedi. 
Kadın hayret etti: 

_ Peki, dedi, kocamın evde olma-

dığını nereden biliyorsun? . 
_ Senin gibi kanır olan bır adam 

evde ancak yemek saatlerinde buluna-

bilir •• 

Müdürün tabiati 
Bir adam bir it için bir müdü

re müracaat etmek mecburiyetin • 
de idi. itini ancak o halledebile
cekti. Gitti. Dairesinde olduğunu 
öğrendikten sonra yanma girmek 
istediğini söyledi. Kapıcııı, ıyı 
bir adama benziyordu. Nedense 
müracaatçıyı hemen sevivermif, 
itinin olmasını istemitti,;, 

Bu sebeple müdürün tabiati 
hakkında bazı izahat verdi: 

- Y almz size haber vereyim. 
Müdür beyin karıısmda sıntaymı 
demeyiniz, fena kızar. Ahmak 
ahmak ta gülmeyiniz, son derece 
hiddetlenir! Gülmemezlik te et· 
meyiniz, buna hiç tahamül ede
mez ! 

Derece derece •• 

- Salimen vardığını-bana bil-
dir . 

- Mektup yazamn. n 

- Ve bizi unutmadrğınr .• 

- Telgraf çekerim. 

- Ve paraya ihtiyacın olduğu-
nu .. 

- Telef onla söylerim. 

Karı mı, aslan mı? 
Bir aslan terbiyecisi yanında kan

sı olduğu halde kafesin yanında du· 
nırken yanma bir dostu yaldaıh ve: 

- Her halde senin yerinde olmayı 
istemem; dedi. Hiç bir zaman rahat 
yüzü göreceğimi tahmin etmem. 

Mürebbi cevap verdi: •, 

- insan oğlu her ıeye alıtrr" 

- Fakat aslan, ıene aslandır •• 

Aslan terbiyecisi hayretle cevap 
yerdi: 

- Aılan mı, dedin; ben de karım
dan bahsediyonun aannufhm. 

- Zevcinizi göremiyorum, has
ta olmasın. 

- Elhamdülillah hayır; hapis
hanede .. 

imdat! 

- İmdat! Şoför metkebi nere
de .. Nasıl durdurulacağını unut
tum ..• , 

5 

Isayı 'ılahlaştıranlara da 
müslüman mı diyeceğiz?. 

-Bat tanıı 1 hıcl •Jfada.-
"Onlara Kuran okunduğu vakit, 

biz, derler, buna iman ettik, rabbi· 
miz tarafından hak olarak gelmit· 
tir. Biz evvelce de müslim idik. 
Kısas sureti 53,,. 

Hüseyin Cahit Bey, bu ayetin. 
alelitlik, musevileri ve hıristiyan· 
lan müslüman saydığım iddia et· 
mekle yanılıyor. Çünkü bu ayet, 
ehli kitap dediğimiz muıevilerle 
hıristiy.nlardan Hazreti Muham· 
medin risaletini tanıyan, onun ıe· 
tirdiği dinin hakiki dini teyit ve 
taıdik ettiğini anlıyan ehli kitaba 
münhasırdır. Kuranın bunu anlı
yan ehli kitap hakkmdaki hükmü 
son derece sarihtir. 

Onun için Kuran, bu hal üzere 
olmıyan ehli kitaptan hıristiyanla· 
nn kendileri gibi bir insanı ilah
lqbrdıklannı, söyler ve onlara: 
"Ey ehli kitap! Dininizde haddi 
qmayın. Allaha kartı yalanlar uy· 
durmayın. Yalnız doğruyu söyle
yin, Mesih Meryem oğlu lsa, yalnız 
Allahın bir paygamberidir. Onun 
Meryeme ilka ettiği kelimedir, on· 
dan bir ruhtur. O halde Allah ile 
peygamberlerine inanın, üçtür, de
meyin. Bundan vaz geçin, Allah, 
yalnız bir tanrıdır. Bir oğul edin· 
mek, onun yuca tanına yaratmaz. 
Sure: 5, ayet 171,, der, onları müs· 
lümanlığm asıl akidelerine getir· 
mek ve çevirmek için çalııır. On· 
lann brraktıkları itikatları onlara 
yeniden kabul ettirmek için uğra· 
fır. Bunların içinde hakkı kabule
denlere bir diyecek yok. Onlar mü• 
lümandırlar. Buaiin de böylelerini 
derhal müslüman sayıyoruz. Fakat 
hakkı kabul etmiyenlere müslü· 
man demeğe imkin yoktur. 

Kuran sene bunlara hitap ede· 
rek der ki: "Ey ehli kitap! dininiz· 
de nahak yere haddi atmayın. lf. 
ma sapmayın. Önce yoldan çı· 
kanların, bir çoklarını doğru yol
dan çıkaranlarm süfli arzularına 

uymayın!,, 

Bunların müslümanlığa ve Haz· 
reti peygambere gösterdikleri düt· 
manlığı antatarak: "Siz, müminler, 
kendilerine önce kitap verilenler· 
den bir çok inciten sözler ititecek-
. . ' d sınız . ,, er. 

Ohalde vaziyet gayet sarihtir. 
Hıristiyanlar içinde, Müslümanlı
ğın itikatlannı kabul ve tasdik e· 
denler, müalüman sayılırlar. Bun· 
lar daha evvel de babl itikatlara 
sapmadıkları için sene müalüman· 
dılar ve onun için müalümanbk 
kendilerine hiç bir veçhile yabancı 
gelmem itti. 

Ehli kitaptan hıristiyanlar hak· 
kında vaziyet bu merkezde olduğu 
gibi museviler hakkında da böyle
dir. Bunların içinde de müslüman· 
lığı kabul edenlere bir teY dene
mez. Fakat etmiyenler, ve Kuran 
tarafından beyan olunduğu veçhile 
"büyücülüğe inanıp mütrikler hak· 
kında : Bunlar müminlerden faz· 
la doğru yol üzeredirler! [ 1] di· 
yenler, yi.ni büyücülüğe, ef•nele
re, inandıkları için putperest Arap· 
ları kendilerine, müminlerden da· 
ha yakın sayanlar, hıristiyanlarm 
lsayı ilahl•ıtırmaları sibi Uzeyri 
iliblqtmanlar [2], din ilimlerine, 
zabitlerine Tanrı mevkii verenleri 
Müslüman aaymağa, imkan yok· 

tur. 
Vaziyet o kadar sarih ve kat· 

idir ki münakataya mütehammil 
değildir. 

O halde Hüseyin Cahit Beyin 
dediği Müılümanlıiı kabul e\mi· 

yen ehli kitabı müslüman saymağa 
kalkmak hakikati tahrif ebnekten 
baıka bir tey olamaz. 

Hüseyin Cahit Bey mugalata 
yapıyor, ve en sarih hakikatlerin 
üzerine perde çekmek istercesine 
mugalatasında iırar ediyor: Çün· 
kü gene makalesinin bir yerinde: 

"Muaa gibi laa ve ümmetinin 
de müslüman olduklarında, Kura· 
na nazaran füphe caiz değildir.,, 

Diyerek evveli. laanın havari• 
lerinden bahseden ve onlann "Al
laha iman ettik. Bizim müılim ol• 
duğumuza tehadet et,, ve gene 
havarilerin "iman ettik, tahit ol, 
biz müılimiz,, dediklerini anlatan 
ayetleri nakletmektedir. 

Halbuki bu iki ayette, Cahit Be· 
yin iddia ettiği gibi lsa ve ümme
tinden değil, laa ile havarilerin· 
den bahaolunmaktadır. 

Hazreti laa muvahhitti. Tevhit 
dinini telkin etmitti. Kuran bu hu· 
ıuıta ıon derece sarihtir. Kuran 
Hazreti lsanın ne tebliğ ettiğini 
anlatırken der ki: "Muhakkak ki, 
Allah, Meryem oğlu Mesihtir, di· 
yenler, kafir oldulM. Mesih dedi 
ki: Ey lsrail oğul!~rı, benim de 
Tanrım, sizin de tanrmız olan Al
laha kulluk edin. Her kim, batka· 
lannı Allaha §erik kotana, Allah 
ta cenneti ona haram eder. Onun 
yurdu ateıtir. Zalimlere hiç bir 
yardım eden bulunmaz. Maide au

reıi 72,, 
Hazreti lsanın müalihnan bir 

peygamber oldufunda füphe . ol: 
madıfına göre onun havarılerı 
ne idiler? Onlar da hayı tanımıt, 
onun getirdiğini kabul etmiş ol· 
duklarına göre onları da mümin 
saymak lazım gelir. Fakat daha 
sonra, lsanın ümıwıeti fP'tllit esa· 
sından ayrılarak tealıs akideaini 
kabul etti. Kuran iıe Hazreti lsa· 
nm liaanile teslis akidesini redde· 
der: 

"Allah büyurdu: Meryem oğlu 
ha! Sen mi insanlara, beni ve ana· 
mı, Allah tan gayri, iki ilah edinin! 
dedin! lsa, aenin ıanın münezzeh· 
tir! dedi, aöylenmesi hakkım olmı· 
yan bir feYİ söylemek bana yarq· 
maz. Ben böyle bir ıey aöylemit 
olıaydmı, ıen onu bilirdin... Ben 
onlara, senin bana emrettiğinden 
bafka hiç bir ıey söylemedim. On
lara, T annm ve Tanrınız olan Al
laha kulluk edin. dedim... En'am 
suresi 116 - 117,, 

O halde lsamn ümmetinden tev 
bit akidesini bırakıp teslis akidesi
ni kabul edenler zaten onun um· 
meti değil! Onun için bunlan Müa 
lüman saymaia kat'iyen imkan 
yok. 

Bütün bu izahlarımızdan Hüse· 
yin Cahit Beyin adım batında ha· 
ta ettiği, adım batında gaflet göı· 
terdiği, adım batında kabahat itle· 
diği apaçık görülüyor. 

Cahit Bey bu ma.kalesile bize 
bilmediğimiz bir ıeyi öğretemedik 
ten baıka türlü türlü hatalara dü
terek insanın ibbsa11 olmadığı bir 
mevzu ile mefgul olmasının ne ka· 
dar fena bir tey olduğunu göster• 
mit oluyor. Hüseyin Cahit Bey bu 
gaflet ve kabahati kendine hasret· 
mit olsaydı, onu tenvir etmeyi, ge
ne bir vazife bilirdik. Fakat bunu 
hepimize yüklemeğe kalkması, o

nun bilmediğini herkesin de bilme 
diğine zahip olması, ilim namına, 
çok utandırıcı bir hareket aayılsa 
gerektir. 

ömer Rıza 
(J) Kuram kerim, Nlu IRlre.i fil. 
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Ge«jen kıaımlaran hullaaaı 
MUtarakeden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalıpnlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
nıütcmadiyen çah§IYorlardı. Leyhte 
çalıpnlardan bir grupun içlerine aldık
lan Ilhami iımindeki genç Glatada 
Ariyan banma tercüman diye yerle§
mi§ti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiii Fatma Nilıhetle aralannda 6ir ae
viıme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 

• ıahibinin oğlu Fatma NUzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadatlarile temasa geçmiye çalı§
mıttı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
ıonra, Şahin ile anla§mıya çalıımı~; 

fakat ,Kihyanın arkada§lan tarafın
dan yüz verdirilmcmiıti. Kahya atlat
mıya çalıııyordu. 

- Onu, gideceğin yerde anla
bnın. 

- Bana acıyın, çoluium, çocu· 
ium var .• Bana. acıyın .. 

- Bunu daha evvel dütünae 
idin Le adam, ben bu ıilihları ken 
di hesabıma mı alıyorum ki bana 
kartı ıeldin •. Bunlan gene nihayet 
vatan için kullanacaklar ve aarf e· 
decekler .. Sen daha Kuvayı Milli
yenin ne oldujunu bilmiyorsun ga 
liba .. 

- Bir çocukluk ettina beni af f e· 
diniz .. Elinizi, ayağınızı öpeyim. 

- Buna lüzum yok .. Seni ben 
affedecek dejilim, oraaı elbet bir 
karar verir. 

- Benim bu isyanımı söylerse· 
niz itim haraptır. 

- Bunu daha evvel dütüneme· 
........... ı..w 

- P .. ~i bir çete sanmııtım .. 
Anadoludan ıeldiğinize inanma
mııtım. 

- Şimdi inandm mı? 
- Evet .. 

- Dur bak.hm, aldıklarımızı 
belki de baıka yere götüreceğiz. 
Hele uıcak bekle .. 

- Hayır .. Sizin Anadoluya hiz· 
met ettiiinizi timdi çok iyi biliyo· 
nun. Yalnız bana acımanızı rica 
ederim. 

- Y oo ... Ba:k ben çok aızlanmı· 
ya gelemem. Derdini orada anlatır· 
aın .. Bir de yüzbatı olmuıaun .. Va
tanına fU beğenmediiiniz nefercik 
ler kadar baih delil miıin? .. 

- Bir hata ettim .. Sizin eliniz· 
deyim. Beni haber verir, teslim e· 
derseniz bunu ancak kanımla ödi· 
yehilirim .. Gene siz bilirsiniz .. Eli-

nizdeyim. Size bir köle sibi bile 
bağlı kalır, emirlerinizi yerine ıe· 
tiririm. Beni ele verirseniz arkada 
iki çocuğumla refi:kamı ve bir de 
ihtiyar anamı kimsesiz bırakmıı 
olacaksınız. 

Bu 11rada motör Kınalıyı ıeç· 
mit, Büyükadaya yaklaf!Dıt bulu
nuyordu. 

Kahya, yüzbatmın bu yalvarıı· 
larına açıktan açığa ehemmiyet 
vermiyor gibi görünüyorsa da için· 
de büyük bir yumuıaklık duyuyor· 
du. 

- Hele, dedi, Karamüraele va· 
ralnn da orada da konuıuruz, da • 
ha çok vaktimiz var .• Ben yarım 
ıaat kadar furacıkta uyumak, da· 
ha doğruıu dinlenmek ihtiyacında 
yım. Siz de gidin de dinlenin ... He 
le, nöbetçilere sıkı arkı tenbihte bu 
var. Çok yoruldunuz .• 

Yüzbqı: 

- Ben yorsun delilim, dinlen· 
mek •İzin hakkmızdır. 

Uzaktan Büyük adada tek tük 
•tık ıörünüyor, Maltepe - Pendik 
sahilJerinde ise hiç bir teY farke
dilmiyordu. Motörün biri, batmda, 
biri arkaamda duran iki nöbetçi 
ıözlerile, adeta karanlıiı yannak 
istercesine, uzaklan arqtmyorlar· 
dı. Saat gecenin ikiıine yaklatmıt· 
tı. 

Kahya, Marmarayı bir Yunan 
nöbetçi torpidosunun mütemadi • 
yen taradıiını Diliyordu. Gene bun 
dan bir saat kadar aoma hunlar • 
dan dolqanın lzmitte bulunan 
ikincisiyle nöbet deiittirdiklerin • 
den de mahlmatı vardı. Bu aehep
le, nöbetcilere ıık sıkı tenbihte bu· 
lunmuı ve gözlerini dört açmaları· 
nı aöylemiıti. 

Görünürlerde hiç bir teY yoktu. 
Yalnız bir varlık olan kendi motar
lerinin boiuk rürültiitU ve olduk· 
ça hızlı giden motiSriin köpüklerle 
iki yana ayırdıiı ıuların aesleri idi. 

Kihya, kaputunu batma kadar 
çekerek bulunduiu yere kınılır
ıken yüzbatı da arka tuafa aibııdt
ti. Bu ıe11izlik uzun ıürmedi. Mo
tör Büyiikada itkeleıini arkada ln· 
rakalı bir ha11i olmuı, Sedef ada .. 
ıına yaklqmıftı, 

Tam bu 11rada motörden fıtla· 
ran bir alev sütunile ben.&er ma • 
kiniatin kendini yırtan:uma bağır 

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık t1e siyaset 7omanı 
MUelllfl : ( VI • "Q ) 

Gec;en k1aımlar1n hullaaaı 
Balkan mitala için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Gen~ diplor.ıatlardan 
Muhsin Ragidin Yunan diplomatlann
dan Erci Behzadisc karıı beslediği 
mUthlt kini, ıilih fabrikalan mUmeı
ıili Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Muhain, Erciyi öldürmeyince, Yunan 
diplomatı Atın.ya otomobille gittiği 
ıırada, Bulcar çetecileri ona suikast 
yapacaklardır. 

Muhıin ıle emirberi, bu pusunun ya
nma yakla!fYOr. 

Muhıin, ~etecilere, heyecanlı ıözler 
IÖyliyerek cnlan iknaa uğraııyor. 

O .._ '.he7ecanL aöylüyordu ki, 
çetecileri• lzerlnde mü .. ıir oldu. 

Esasen, hu adamlar, haddi zatinde, 
mert insanlardır. Kahraman~ hare· 

ketler, dobra dahra konuımalar n icle
a~ıtçe sözler, onlara, en ınüU.it ıiWı
larclan daha fula tetir eder. Zorla d• 
iil, bir fikrin ileri ı:irülmeai1le yola ıe 
lirler... Zaten, çetecilik yoluna tapma• 

lan da, tıynetlerincleki 1'u mefkUre. 
cilifin neticeıi değil midir? · 

lçlerind9 en ihtiyarı: 
- Ben de Ruuliye camiinin önün• 

deki Türkleri yakan Ratarof çetuin· 
dendim. Fakat, ıizin Türklı:- de bize 
ebnedilderini koymanuılarcb ! dedi. 

Muhsin Raıit, karıılanndakileri ha 
kikaten heyecaalaaclıran samimi Wr ha 
reketle elini. hi1a 071PJ'&n çocuklara 
çevirdi; iht&yar çeteciye: 

- Ey 1-bunın katili! •• dMi. Bu 90-
cuklann llftd.,ti için eski kinleri unuta· 
bm ... 

Ert of Sad, t9lata düıtüı 

Ge~en kıaımlaran hulaaaaı 
Iıtanbulda Sultan Mecit ve Ruayada 

Çır Nikola zamanında esirci Ali babil 
iki memleket ara1111da kadın ticareti 
yapmakla me§iuldu. Alibaba Ferhat iı
mlnde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman Iıtanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf· 
kasyaya gidiyor. Tifliıte valinin kona
fmda (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gllrcll km vardır. Ali baba bu km 
kaçırmıya uğn§ırken, bir gUn Rllıtem 
isminde bir gençle çalıııyor. Bu genç, 
Ferhadm arkadatıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif
liae gelmittir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor • 
Ruılar Ali babayı tevkif ederek Pe

teraburga getirmişlerdir. Ali baba aa
raym zindanlarında işkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • 
nn göı:dceile beraber yaıamaktadrr. 

Knni sahillerindeki halkın bir 
çoiu Türktü. Sahil boyunda ba
lıkçıhk yapan Ruı köylüsU, Krım 
Türklerile çok iyi uziatmıfl<. Çarın 
memurlarından her iki unıur da 
tiklyetçi idi. Kövlüye göz açtır• 

mıyan zalim jandamıalar amirle
rine yaranmak için köylüyü da· 
yaktan öldürüyorlar, mütemadiyen 
çara ıadık kalmalarını telkin edi
yorlardı. 

Ştanka, yanındaki delikanlıya: 

- Görüyor musun, Petroviç? de· 
di. Köylü acınacak bir haldedir. 
Bu müstebit idareyi, bu kanlı sal· 
tanatı kökünden yıkmak li.zrm. 

muı herkesi heyecana verdi. 
Makinist baimyordu: 
- Kahya!.. Makine tutuıtu .. 

Makine tutıpa, . 

Kihya ıntdnip kalli . 
Hakikaten ti yanı batındaki 

motör tutuflllut, alev bütün hızıyla 
yübelmiye batl&111Jttı. 

itin en kötü ve en fena ciheti de 
makine 1anmdalci tahtaperdenin 
arkumda, iki fıçı dinamit bulun
maaı idi. 

Kahya bunu hatırlaymca bir 
çılgına döndü. Bunlarm patlamaıı 
ve denizin dibini boylamalan için 
alev harareti kafi bir sebep olabi· 
lirdi. 

Kahya tuuruna halel relmit bir 
halde eline ıeç.irdiii bir çadır be • 
zini hemen parlıyan ve saçak sa • 
~ alev saçan makine üzerine at· 
tı Te kendi aiır vücudunu da bir 
bulcı ıibi kullanarak üzerine yu
varlandı. 

(Deftml ftJ') 

. ..:.,.; a ıp ıyor... ~ -
kandırıyor ... Aman, kendinizi gözetin, 
çocuklar! .. diye ltonlan maneYİyatı dü 
zeltmek iıtedi. 

llıti1ar ~tecil 

- Saı!.. diye çıkıfb. Bu adam, 
doiru IÖJlüyor ... Kıs çeneni taPtak a. 
iızL! .. 

Ona, adıyla sanıyla "Deli fiıeJr!,, 
derlerdi. Balkanlara haı Wr ıenıneıre
bi, güler yüzü ve babacan halleri var· 
dı. Mubııin Ratide döndü: 

- Tenmliyelim mi ıuracıkta ıun· 
lan ... 

Delikanlı güldü: 
- Bak, s•ne, temizlemekten bah

sediyorsun! .. Bu afızlardan geç ... Kan 
dökmek yok ... Hatti, bunlann kanı bi
le olsa. Defedelim bqnnızdan gİbin
ler .• Amma, nereye? ••• 

- Bunlar, Balkan lopraklanna ,. •• 
kıımu he, evlit. ... 

-0,.Je ... Oyl• .. FaJc.t, deniz• dot
ru baktı .. 

Kıyıda bir ıandal karartısı ve uzak
ta bir npur chırUyord~. Eli7I., bun
ları çetecilere i ..... t etü. 

ihtiyar "Deli fiıek,, sevinçle: 
. _ Bravo ... Jyi buldun! dedi. Nah, 

itte, ıurada bir .. nc1.ı duruyor •• Orada 

1 
Ben zulme kartı boyun eğemem. , lim herifin kanını toprak bile 
Moskovadan firar ecliıimin sebebi miyecektir. (Zulüm) nihayet 
itte budur. Ben köylünün hamiıi· meğe mahkumdur, Petroviç! 
yim ... Köylü ile beraberim. O köy- ben öldürmezsem, batkaaı öld 
lü ki, çarın midesini ve hazinesini cek ... Evlatlarımız öldürecek .. ı 
hala kendi elile dolduruyor ve bu runlarımız öldürecek! 
hizmetinin mukabilinde zulüm ve Petroviç mukaddesatına y 
itkenceden baıka bir ıey ıörmü· ederek, Ştanka ile bu mücadel 
yor. Ben ölünciye kadar, zulüm ve sonuna ~adar beraber çalııaca 
itkence ile ... çarla mücadele edece- ıöylodi. 
ğim .. Ya o, yıkılacak, yahut ben 
yakalanıp asılacağım .. 

a ' 

-30-
0deaaya doğru gidiyorlardı. 
Genç Petroviç, nihayet Ştanka· 

yı iknaa muvaffak olmuttu. 
Sekiz gemi ile birden bir ıece 

Odeaa limanında bukm yapacak· 
lar ve hülribnet ricalinden zuHim 
ve iıtibdadı ile maruf bazı kimse· 
leri öldüreceklerdi. 

Limana yaldqmıtlardı. 
Baskına dair bütün tertibat ha· 

zırlanmıftı. Küçük Petroviç zabit 
elbisesini giyerek elli kadar ıemi
ciyi yanına alıp sahile çıkacaktı. 
Petroviç Odeaadan Ştankayı takip 
etmek üzere ayrıldıiı için, ona 
kimsenin mümanaat etmiyeceii 
tüpheıizdi. Bu kafilenin arasına 

Ştanka da karııacak ve böylece 
toplu bir halde evvela Odesa vali· 
sinin evini ba&acaklardı. Odesa 
valiıi çara çok sadık ve zalim bir 
adamdı. 

Ştanka herke1ten önce bu adam 
dan intikam almak iıtiyordu. 

Korsan gemileri limana ıirer-

llen, Şta genç iablli aordıı: 
- Burada yakalanmak ihtima· 

livar mı? 
- Hayır .. Çünkü tenin Ocleaa· 

ya geleceğini hiç kimıe tahmin et· 
mez. 

Ştanka ıözlerini süzerek mua· 
vininin yii2üne dikkatle baktı: 

- Köylülerin iıtırabmı yakın • 
dan gördük, delil mi Petroviç? E· 
ier bu muıtarıp adamların iniltile· 
rini kendi kulağınla i9itmemit ol· 
aaydm, sana ıüvenip te Odeaa li· 
maruna relnıezdim ! Fakat sen, 
mert ve vicdanlı bir delikanlııın ! .. 
Muıtarip milletinin menfaatini 
aahsi nıenf aatlerinin üatünde tutar 
bir erkek olduiunu biliyorum! Bu 
rece Odeaa valiıini tepelemeie ve 
yere devirmeğe muvaffak olursak, 
ıörecekain ki, bu müstebit ve za· 

da Avrupaya &idenbir vapur •&r·· İn· 
dirin ıu herifleri ıu 1&nclala be kısan· 
lar .. BalkanlRrda fitne 1.w .. Gitsialer, 
tohumlar•nı orada aaç1111Jar •• Onlann 
daha böyle dalavereli iılenl• kannları 
doynwnıı .. Biz, bıkbk usandık be ağa-
lar ... 

- Hürye... (;; ,.~ 
-Yatayın h.! ... 
Saldandri1 yerden, Muammer ça

vuı ta böyle haykırarak hrlamııtı .. ih
tiyar çetecinin boynuna sanldı.. iki 
köylü Öpiiıtüı ..... "D•ll fitelc,. taııyor·"' 
du: 

- Sen nereden çıktın be!? .. 
_ Ben, eski zabitimin lcöleaiyim, Ü· 

len... Onun bir kılına zarar getinneie 
kalkıııaydrnız, görürdünüz ıününü
zü .... 

Muhıin, katlannı çatb: 
- Yok Muammeri .. Böyle sinire 

batacak s:o;z~ere lüzum yok .. Haydi ba• 

kalım!. 

• 
Gemiler limana girmitlerdi. 
Şimal rüzgi.n hafif hafif eaiY 

du. Y ellcenleri indirmemiılerdi. 
Çann maiyet zabitine Ode 

herkeı hürmetle ıelam veriyord 
Petroviçin arkumda elliye 

km gemici vardı. 
Rıhtım boyundan tehir 

doğru yürüyorlardı. 

O gece tehir cadelerinde he 
mankinden farklı olarak takall 
kım aaker kollan dolaııyorlar 

Denizciler bunun tebebini 
makta gecikmediler .• O rün 
sacla üç Rus genci idam edibll 
Bu gençler, garp medeniye • 
Rusyada netir ve tamimine 
tıklan için, yükaek memurlar 
f ından Çara jurnal edilmiıle 
Avrupadan gelen eserleri o 
insanlar bile sekiz aydan yirsDİ 
ya kadar hapiı cezaaile ve teke 
ederse sürgünle tethit ediliyor 

Bundan bir kaç ay eve) de 
teraburgta poliı tarafından, 
eserlerini okuyan münevver 
lerin gizlice tetkil ettikleri bir 
ketf edilmitti. Bu klüp bir ıece 
kına uğradığı zaman, on yedi 
zabitle mualltm ve;ı.ençtcr4' 
yedi kiti tevkif olunarak b 
dan otuz üçünün idamma,diiet' 
nin Sibiryaya nefyine karar 
mifti. _.I 

Petroviç Odeaadaki idam b"' 1 

ıeıini öğrenince: , 

- Adam sende .. HerıünıJ 
diıeler. 

Diye omuz ıilkmitti. 
Çarlık iıtibdadımn 

müthit bir taauup ve cehalet 
de hüküm ıürdüğü bir ıırada, 
ka'nın Odeaaya bukın y• 
fikrine kapılma11, ona elbette 
luya mal olacaktı. Elli kitilil' 
denizci kafileıile, maiyetind• 
yüz mevcutlu muhafız ıüvari 
jü bulunan bir valinin evine 
kın yapmağa kalkıtmak, c" 

(~ 

- illih.::-8uraya bir daha 
basmayın da nereye gidenenis 

!il~h fabrikalannı m~ 
ıa-ıett>cİ, çetl!cİler belki tekrar. 
rini değiıtirir diye karktuiu içil' 
ıürelc oracfen uıı:aklaıblar.. .. 

ı,te, tam bu esnada, ot_..,a,a' 
nemeçleri clönmüıtü.. Son 
Erci Behzadiıin kulafma ~__.., 
t.u münakaı• idi ••• 

Muhıin, l'rbk her teri oJınOI ~ 
addederek, pusunun üzerine.':; • 

Ellerini iki yana, haç ıeldi~ 
Bu tavrın mina11, onca, 1•1·· 

b: 

"- Dur ... ileri ıitme ... it'* 
yonun ... Elimde tüfek yok .. ~ 
bk etmek istemiyorum .. .,, 

Hattl, Wru da, -d-- ,}i 
.özlerin kendi de t .. iri alt111:.. 
rak- kucaklamak minatJlll 
tine kaildi. ol 

Hem, acatt., acaba .•• Ert. il q 
balo bahçeainde, Mahıin ~ ,..: 
tÖylediği sözler llojTu -~ ~ 
Şimdi bunn öğı .... cekti... Şilll 

Ert of Sad ile Gal, her ne kadar iti· 
raz etmek istedilerse de, üç Bulıar 
ve İ"İ Türk onlan, karga tulumı.. etti• 
ler ... 

Sandala attılar ... 
Ve aandalın da, arkasına müthiı 

bir tekme indirdiler ı 

Fakat, onun puıu Ü~,_,, 
lrollarınr böyle iki yana açıtu' 

_Belızadia. avni micayı ÇI -~ 
(J)e~ 



Muhterem 
VAT.~NDAŞLAR 

Yerli malı kullanmak memleket borcudur 

. 
Muhterem vatandaş: Ecnebi 

tercihen yerli malı 

traş bıçaklarına 

olan 

Hakiki Radium 
traş bıçaklarını 

{ daima kullan ve her yerde aral 

Senelerdenberi umum halkımızca 

Ecnebi malını kul~a!1'!1a~ ise, paranızı dııarı gön
dermektir. Menfaatinızı gozetmek ve paranızı bey-
hude yere sarfetmemek için yalnız ~EMıR,, markalı 
Y!rli traş bıçaklarını her~e~de sorun, arayı~ ve alıp 
güle güle kullanı~, Hem •r hem. d! ehvendır. Arbk 
ecnebi traş bıçaklan na katiyyen ıhtiyaç kalmamııhr. 

Hakiki Radium 
Namile maruf olan halis İsveç çeliğinden yapılan yerli traf 

bıçaklanmızı her yerde arayınız. 

Badlam tlcaretllaaeılı Telefon: 42878 • Telgraf: lstanbul Radium - P. K. 1313 

mükemmel sabit Ye litif kokulu her renıi Yar
Depoıu: Eminönü Necip Bey 

Raleigh 
Bisikletleri 

... 
/ 

Bt1nt1milel bisiklet Aleminde büyük in\cıltp yaratın Meşher 

'·ıın Raleigh . 
~asının, safi, fNGfLIZ çelitfnden pek zanf. metanetli ve fe:nınn en son 

terıtki;ııtının tıtbikile yapılanş ytg&ne bılikletlcrdir. 
"'ETANET ZARAFET ve SuR'AT 

itibarile emsali yoktur 
clePGau: Sirlceci· lıtanbul·Li mı11 H•n No. SS 3138 

iktisat ve ticaret mecmuası 
Yükeek iktieat Ye ticaret mek· 

tebi talebe cemiyeti tarafından net 
reclilml,.. hqlaaan hu mecmuanın 
ilk ırillhaaı iDtifar etmittir. içinde 
tanmmq iktieatçdarımızrn ve mu· 
huebecilwimizin yazılan vardır. 
TaYıiye ederiz. 

Holivut 
Holivut mecmuaıının 19 uncu 

nüahaaı ıtl•el Ye renkli bir kapak
la intitar ebnittir. Tavıiye ederiz. 

latanbul Aeliye Mahkemesi 0-
çüncü Hukuk Daireıinden: 

Beyotlunda lıtiklll caddeıinde 
Anadolu hanında İ9 No. da muki· 
me Yunan devleti tebauından Ma· 
elam Doranm Aynalı çetmede Du· 
nç eokatmda 1 No. b hanede mu· 
kim tebaayı müprünileyhadan ko
cuı Anbaftll Dilnieef Efendi aloy· 
hine terk eebebile açtıiı boıanma 
d&Yaımclan dolayı bu bapta yapı· 
lan tablcikat neticnincle, · mumai· 
le1hin ikametılhınm meçhul oldu 
lu tahakuk etmit ve buna binaen 
haldanda illnen tebliıat Ye tah· 
kikat icraıma karar Yerilmiı oldu· 

tundan bu aebeple bir eureti mah· 
kem• diYU1han•ine aulan mez• 
ker elaya anuhaline kartı tarihi 
ilWan itibaren on ıün zarfında 
cevap Yerilmeclilbri ye tahkikat 
ıünil olarak taJin edilen 5 Hui· 
ran 934 Salı sünü aaat 10 da Alli· 
1• nıahlcemeıi üçüncü hukuk dai· 
reıinde iıpab ricut edilmedili tak 
clirde bu huua ait tahkibtm ııya 
ben icra oclilec:eli malGm olmak fi. 
zere keyfiyet illa olunur. 

Ecl. p BEY KO~ONYALAAI 
·90 DERECE 

... Limon çiçeklerinden yapılmıt ııhht ıinir kolonyuıdır. Lotyo 
rı mükemmeldir. Deposu: Eminönü Necip~ 

Hasan özlü unlar 
Pirinç 
Patate• 
Niıasta 

ıDMl~l"'l"' Arpa 
Beyazmısır · 
Bezelye 
Yulaf •• o 
Mercimek ö 
irmik .. 

o 
::c:::r.........uı;ı~~....a.41.a.ı.-..:.a::L1..A..~ Çavdar .. 

o 

Unhnnı çocuklarınıza yediriniz. lıtediklerini ve Hvdiklerini 
tmnıyarak deiittire değitlire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi 
olan bu mükemmel özlü unlarla yanulanıııs n•li, 11hhatli, 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kun 
nir, i1b3J olmaslar, çelik kollara, demir pençeye, tat adallta, 
ait vücude, piimur bir cllmala, peinhe Ye tom&ul yanaklara, 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE YAPI 
MAHALLEBI Ye ÇORBALARIN Ye tatblarm Ye pilrelerin Ye 7e 
lerin leaetine payan obnu.Huaa Ecu depoıu. Taklitlerinden 
kınımz. 

Cildinizi yalnız 
zulmaz. 

Bey eabunlarile yıkayınız cildinis l 



Mahut Volf un sorgu
ya çekilmesi için ta
lıarrisine müddei

umumilik kararverdi 
Çocuk 

l 
Sahifesi bilmecesinde he-
diye kazananların listesi 
Şehrülmekatip mektebi ıınf 5 ten 201 
Tank 70 - Hocapafa Akif bey sokak 
numara 21 de Saber Net'et 71 - Şeh
remini ıuay meydanı caddesi numara 
28 de Nehzat Şinasi 72 - Şehremini 
Saray meydanı caddesi numara 28 de 

1 • 
izzet 73 - Koca Mustafa pata 29 un- ı 
cu ilk mektepten 94 Ayşe 74 - Kasıın

paıa deniz matbaası tipo makinistle
rinden M. Emin 75 - Galatasaray li
sesinden :>6 Resai Nazım 76 - lstala-
bul 25 inci ilk mektep sınıf 5 ten 176 
Meliha 77 - Usküdar köy halk cadde-
si oymak 5okak numara 12 Vaıil 78 -
79 - Beyoğlu 15 inci ilk mektep 1 in-

ci sımftan 518 Naile Feyzi 80 - Llıle· 

li şair Hatmet sokak numara 17 de 
Mümin 81 - Kartal Yakacık 11ntf 4 

ten Raki~ Avni 82 - Kasımpaf8 9 
uncu ille mektep sınıf S ten 487 Cafer 
83 - Niıantaş im: orta mektep 6 - 1 
den 874 Şelıriban Salih 84 - Galata 
Arapcamii Mahmudiye caddesi nuına· 
ra 196 da berber Aslan 85 - E•ki 
saraçhane caddesi numara 26 ela Emin 
Cemil 86 - Harp akademisinden Ke-

mal Bey kızı Ulkü 87 - Beyoğlu 9 un· 
cu ilk mektep A 2 den 411 Neziiıc 
88 - Yirminci ilkmektep sınıf 3 len 
47- Melahat 89- Edirne kapı ıar:n:ı-
ıık cadtesi numara 55 de bakkal ibra· 
him 90- htanbul erkek lisesi A 4 den 
1038 Muhterem Cihat 91- Galata asi-

küraıyone han numara 32 de Hasan 
92- Kasım paıa deniz matbaasında 
makineler ustası Hayri 93- Vefa lise
sinden 967 Atıf 94- Kadı köy 11 in 
ci ilk mektepten 331 Mehmet Ali 9!>
Kadı köy orta mektep A 3 den 279 
Sür.aüs 96-- htanbul erkek lisesinden 
788 Gültekin 97- lzmir Foça ilk mek
..W A 4 deu 175 Sacide Salim 98-- la· 
tanhul erkek lisesinden 17 Ahmet 99-

Mihrace Süleyman askerlerine dedi ki: 

Ceneral Kondilis ga
rın akşam Romanya 
vapurigle lstanbula 
geliyor. 
Y annki lik maçlar 

(Baı tarafı 1 nei aayıfada) 
Beykoz - Vefa maçma gelin• 

ce, günün en güzel maçı bu olması 
icap eder .. 

Kuvvetler arasındaki yakın te
vazün, iki tarafm da enerjik oyu· 
nu, tabii ıerait albnda yapılacak 
bir müsabakada meraklılara güzel 
bir maç seyrettirmek imkinını bah 
tedecektir. 

iki tarafm da en kuvvetli taraf• 
ları müdafaalan olduğu dütünü· 
lürae, yannki maçın çok az bir sa· 
yı farkile muhacimleri akıllı ve a· 
tılgan oyruyacak tarafm lehinde ve 
ya beraberlikle bitmesi pek muh· 
temeldir .. 

Yarın gayri tabii bir hadise ol· 
nıadığı veya iki taraftan birisi si• 
nirlenmediii takdirde, Vefa -
Beykoz maçının, ıenenin en ııkı 
ve heyecanlı nıaçlanndan biriıi ol• 
mağa çok istidadı vardır. 

i. M. 

Beşiktaş - G. saray 
11 Mayııta yapılacak Galatasa• 

ray - Fener maçına bir hazırlık ol 
mak üzere yarm Galatasaray biriıı 
ci takımı ile Betiktaş birinci takı· 
mı tam kadroları ile Şeref ıtadın• 
da bir antrenman maçı yapacak• 
lardIT. -
jimlastik şenlikleri 

- Söyliyeceğim şeyi yapacağınıza yemin ettiniz haydi 
Oklarınızı çıkarın ve kalbime nişan alın. Bunu memleketin 

Bu sene jimnastik ıenliklerinill 
18 Mayııta Kadıköy stadında ya • 
pılacağmı evvelce karilerimize bil 
dirmiıtik. 1' alebenin bu '6DJiklerf 
hazırlanmaıma kıymetli beden tef 
biyeıi mütahaaaıımıız Vildan Attı 
Bey nezaret etmektedir. Şenlikle• 
re ittirak edecek kız ve erkek tal4"' 
benin yekUnunun 2,000 i tecay\il 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Gef enbevi orta mektep A 2 den 3SO 
Funt 100- Gelenbevi orta mektep sı· 
nıf 1 den 276 Ha.san 101- Eyüp orta
mektepten 1'78 Huriye 102- Gelenbe 
vi orta sınıf B 1 177 Sıtkı 103- Halıç 

Fener tahta minare catdesi 132 nu Be· 
kir 104- Beyoğlu 12 inci ilk mektep 
aınıf 4 den:i28 Mahir 105- lıtanbul 
55 inci ilk mf;ktep sınıf S den 342 Sami 

Şenliklerin her senekinden 
parlak olmuma hararetle çabtd' 
maktadır. 1,,.. t• • d • t• Yazısı 4 üncü sayıfamızın 

(Devamı \"arJ se _ame 1 namına sız en IS ıyorum. Birinci ikinci sütunlarındadır. 

~l!O~~~~~~~~;;~~~~~Ji~~~~ri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=:i;;I~ 
ÇAPA :1 MARKA 

Sahlep 
ve 

Baharatı . 
yenı 
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H Halit Galip if 

Mide, 

Bağır

sak 

Karaci -

Kam, 
Mesane, 
Şeker 

hutalılc 
/arına 

!! Milnih ve Iıtanbul üniversite- SS 
Ü }erinden diplomalı H 
!iTepebaşı: r\ecip ap. 3 Birinci kat No. 2ij 
ii [Majestik l okantası üstünde] :: 

ambalajlar ili HergUn 10 - 20 ye kadar ii 
d h·ı· d 1 :: a ı ın e ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::55 

Vereme 
Romatis 

ğer 

Bübrek maga 
Karıı faydlıı muhakkaktır. Yemeklerde itlibayı açar, bazlDI 

kolaylaıtmr. Sofralarınızda daima (ULUDAÖ MADE.n SUYU) 
nu içiniz. 

her yerde 

5 
Kuruştur 

iB.EQ 

HABER 
Akşam Postası 

darehanesi: 
JSTANBUL AN 

KARA CADDESi 

Telgraf Adreııl: lSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 2a8'n İdare: US70 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

1 S 6 ıı aylık 

Tllrldye: 90 160 480 870 Krw. 
Er.nebi: ıso 87~ 700 uoo 

ıLAn TARiFESi 
Ticaret Ulnlarmm satın 12,GO 

Retıml llAnlar 10 kuruıtur. 

Lokantı, otel, gazino, eczabanelerde bakkal d&ldclnlmr ad• 
ve umum ıucularda satılmaya baılamıtbr. 

Şiıesi iade edilmek ıartile bOy&kler 20, 
,tur. Şi9e içinS kurut depozito alır. 

Merkezi Burıa it bankuı alhnda, ıabesi lstanbul Demirk•P1 

N&betbane caddesi 17-19 numaradadır. .. 

'------~··--=t-•~n~b--u_• __ ~ __ •_•_e ___ d_ı_y_e ___ •_• ___ ı_ıA ___ n __ ıa ___ r_• _____ _.-'!"'. 

Fatihte belediye garajı önünde Berliye' markab eıki bir . b.,!' 
nakliye otomobil ve temizlik itlerine ait F: ort kamyonet ile ıil~: 
dir 7 - 5 - 934 Pazarteıi günü aaat 10 dan 12 ye kadar müz•1_.. 

Sahibi: HASAN RASiM ile satılacaktır. Almak iıtiyenlerin o gün orada ·bulunacak melllot' 
Netriyat müdürü M. Gayur müracaatlan . "2181,, 

Bıwlclıtı yer: (V.ıUllT) Matbaam -------------------------_/-

1-·-iıılıııim----.. Akay lşletnıesi Müdürlüğünden: 
HABER gazetesi 

El yazıaı tahlil kuponu 

isim • • • • • • 

Akay vapurlarında Ye iskelelerinde bir sene mtiddetle il,. 
asmak itini almak iıteyenler 10 Mayıs 1934 tarihine kadar ld';: 
LeYazım Şubesinden ıartlan 6jrendikten sonra 10 Mayıs 19 t' 
perıembe gün& saat 15 de kapalı zarfla tekliflerini Şefler EoC 
meaiae teYdi eyle~eleri. (2041) . 


