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Gazi Hz. Ceneral ondi is dün akşam 
~[htı1ıgazi ve Gemlik yo 

Yemende 
imam Yahya lbnissuuda 
karşı gelemeyince islam 

alemine iltica etti '~!::::a ::ı;;; :~:ip Ankara ya hareket etti 
c" Yalova, 4 (A.A.) - Reisi-

~: ~=~:!ın:.ura:v~~~ General: "Biz ve 1 ürkler kô.fi dere-
"aşa 1 azretıeıi olduğu halde 

Kahire, 4 (A.A.) - Ajans Röy
ter muhabiri bildiriyor: 

Muhaberatın kesilmiş olması 
hasebiyle Yemen vaziyeti hakkın
da emin malumat istihsali müşkül
dür. Maamafih imamın tehlikeli 
bir vaziyette olduğunda da !Üphe 
yoktur. 

~~~:~::ı~ı;:~:m~~~~ cede harbettik. Bugün sulhtan başka 
'Ye Ihrsayı: teşrif ,~~ 16 da aynı d • k d 
ııı~~~d!~ıovayaavdet buyur- Üşıincemiz IJO fur,, İIJOT 
ç Orhangazi ile Gemlikten ge
erek Bursaya muvasalat \'e o-

imam y ahya müslüman alemi· 
ne hitaben neşrettiği bir beyanna
mede Hicaza müalüman mutavaı· 
sıtları gönderilerek lbnissuudun i· 
leri harekatından vaz geçirilmesini 
talep etmiştir. Hudeydeden gelen 
bir telgrafta imam Y ahyanın pay· 
tahtı olan San'ayı, üzerine taarru
zı hazırlanan Emir Faysala kartı, 
bizzat askerinin başına geçmek su
retiyle müdafaa edeceği bildiril • 
mektedir. imam bu noktayı vüke
la ·heyetine tebliğ etmiş ve heyette 
San'ayı kanının son damlasına ka· 
dar müdafaa edeceğine yemin et
miştir. lmam Yahya yetmiş yaşın· 
dadır. 

~·~.n müfarekatlarmda çok · 
UYfik ve hararetli tezahürat 

l'<lprimıştır. 

~k ft'lacar cemiyeti müdUrU 
Vc9 CllCIOQ 

Ceneral 

..... 

ıhY.anlarla _.!>eraber rıhtımdan ayrıhrken 
- Yazı•• S tlncG ••yıfamızda 

Yemen ordusunda hizmet eden 
Türk zabitlerinden bir kısmı lbnis
suudun ordusu tarafından esir edil
miştir. Hicaz ordusunda tecrübeli 
ecnebi zabitler müstahdemdir. 

Ajansın notu: 
Yemende muharebe eden iki 

ordunun hiç birinde Türkiye cum· 
huriyeti zabitlerinden bir tek kim· 

-Devamı 8 nci say!ada-

(
~ •• - Yazın 2 ncl ••)'ifada - ' ······· ,_ .... llllill~=== astik ... f;b;ik;;; .. ;ç·;~I~~·~· ıiük--;kıaw·····Kö~ü;···i~;~·~i·~~··;~ğ;;~ 
gözde tutulacak nolrta ıomayıst~ imtiha1!~~rın~fiyatlar neden inmı·yor? 

h .~ başlanacagı haberı uzerı-

Cltd · J ne talebe derse girmedi Z b k ) 
~ garistanda açılan astik fabrikaları Bu sabah İstanbul Üniversitesi Ira.at• an 3Sl memur arı tenzilattan 
lllcrar derı·cı·ıı·g"' ı·nı· diişu··rmu··ş, san'atı hukuk fakültesi talebesi derslerine ıstıfade ederlerken bu neden· 
~ · girmemişlerdir. Bunun sebebi im • 

t d k ıd tihanların 20 Mayısta yapılacağı k Jd Jd caba 1 or a an a ırmıştır haberinin teeyüt etmesi ve talebe- a ırı 1 a • 
~ ~l&aristanlı bir Türk okuyu- rüm alınmadığından bu lastik nin büyük bir ekseriyeti buna ha
~~~ biıe fevkalade §:ıyanı dik- Bulgaristana ancak sekiz kuruş zırlanamamış olmasıdır. 
~ il' lllektup göndererek bun - mal olmaktadır. Bu itibarla bun- Talebe bir muharririmize dert-
"-'·'kiı sene evvel Bulgaristan- d:ın yapılan ayakkabı, çarık, san- lerini şu şekilde anlatmışlardır: 
~~t,dan lastik fabrikalarının dal ve saiı-e gayet ucuza mal ol- Üniversite teşekkül ettiği za-

ijJ ı- ~ dericiliğini ne kadar müş- makta ve deriden mamul ayakka- man eski darülfünuna yapılan hü
~~,\t~~İYete düşürdüğünü ve bu bılara müthiş bir surette rekabet cumların en başında gelen sebep 
1~~h 1 

adeta ortadan kaldırdığını etmektedir. Bu h:ıl Bulgaristanın darülfünun hocalarının iyi çalış· 
I (}~tttıi~tir. kunduracı ve dikici esnaflarının maması ve talebenin vesaitsizlik 
t ~tt~hıcumuz bu zararları şöy· yüzde seksenini iflas ettirdi ve di- içinde bulunması idi. Fakat Cüm· 
~, l ....__1 ~.ediyor: ğerlerini de iflas derecesine getir- huriyetin kudretli eli nihayet bu 

1 ':ı.h rıarn lastik ithali için teşvi di. müeseseyi de asri bir şekle sokma· ,, .. , .... 
1
'•,, "

1 kanunu mucibince güm· -Devamı 8 nci sayfada- 1 ğa karar vermiş ve devlet bunun 

~"""""""""""""'"""'"""""u"""""""'""""""""""" için milyonlarca masrafı göze al· 

~ a.ndıracı Hamit ağa mış~:iversite teşekkül edeli bir yıl 

~ ~ .. t'!SJOJ yu•• zu•• nden vurdu oldu. Fakat talebe bugün eskisin-
.., den daha feci bir haldedir. Hiç bir 

lttt sınıfın hiç bir kitabı tamam değil-
lı~~l~Vi~ece Şehrem!ni civarında, 1 ç.ok da hizmetkar var. içeriye gi • dir. Ve tamamlanacağı da yoktur. 
~· '~U &.ne kapısında, mandacı• rıp bunlarla görüşmek imkansız. Talebe derslerde tutabildig~i yalan 1~' !leg'( H · d ç·· k .. · · · · k tı d,ltı 1 amit ağa iEımın e un u ırı ırı Öpeklerin öyle hain yanlış notlarla nasıl ilmi bir kültür 
\~~'"},'karısını burun ve kula· bir bakışı var ki .. Bir hizmetkarı alabilir? Ve nıçın kitaplarımız 
lııj liııe D~ralanııştır. Hadise ma • dıtarı çağırdım. Hamit ağayı veya yok? Devlet gençlik için her feda-

~""' Q0nderd·~· · h · · ·ı · F h · h d b'I ·•ıtth ıgımız mu arrırı - aı esı a rıye anımı sor um, ı - karlığı göze almıştır. Böyle olduğu 
\:,oıi, .\.t~atı:'\ı şöyle anlatıyor: miyorum, dedi. Diğer biri çıktı. halde hocalarımız niçin bizim için 
~' '~l\~•tı~barat dairesinden bu Görüşmek imkanı olamaz mı de- kitap yazmıyorlar? Buna mukte· 
~ ,,,,. 0 er · H · · · d d · bı, "<1~\.ıı· ını aldıktan sonra va - dim. ayır görüşcmezsınız e 1' dir değiller midir? Maalesef haya-
dl{{~ titt~ ~lan Mevlevihane ka • Yürüdü. blihayet yanında bir kom- ta eksik ve noksan bilgilerle atıl
~~' l.l~akrn. Mandrra kapıya ol - şu kadın bana arka tarafı dolaştı- mak mecburiyetinde kalıyoruz. 
~, ~~t-itte ~tadır. Büyükçe bir ara· ğım takdirde karısnı görebileceği- Bugün en mühim ilim kürsüleri 

~~hlet·rU~lrnu~ olan mandıra- -Devamı 8 nci sayfada- enç ve tecrübesiz doçentlerin e-
1 cına hayvanat ve bir -Devamı 8 nci sayfada-

Şirketi Hayriye vapurlarından biri 

Bugün gene Şirketihayriyenin { dı. ~ 
bilet ücretleri meselesinden bah • Şirket hiçbir sene bilet ücretle-
sedeceğiz. rini indirmek cihetine yanaşma -

iki gün evvel şirketin yolcusu mıştır. 
az:ıldıkça umumi masraflarını, me Bugün şayanı dikkat bir nokta
mur maaşlarını, sefer adetlerini a· ya temas edeceğiz. Şirkete 926 
zalttığınr ve bu suretle kendisini senesinde beher ton kömür 1348 
zarardan kurtardığım yazmıştık. kuruşa mal olmuştur. 927 de ise 
Şirket bu çarelere baş vuracağı kö.mürün tonu 1322, 926 da 1206, 
yerde bi~et ücretlerini hissedilir 929 dJ. 1101, 930 da 1043, 931 de 
derecede indirmiş olsaydı her sene 1018 kuruşa düşmüştür. 932 de iıe 
tedricen azalmakta olan Boğaz beher ton kömür 937 kuruşa kadar 
yolcularını kaybetmezdi ve bila • düşmüştür. 933 tc iıse bu miktar ye 
kis Boğaziçine yeni aileler taşınır· -Devamı 8 nci sayfada-



Mac~ristana giden heyetimiz büyük Eliziz ve Malatya takım 
merasimle kabul edildi ları geçen hafta karşılaşt 

V ·ı 120 k. ·ı·k ·· v l · f · d M . Maç, Malatyalıların sahadan çekilme 
erı en ışı ı og e zıya etın e acar tıcaret nazırı ·· · d k I t 

h · · ·H B k · "' ki .. l d·ı uzerıne yarı a a mış ır 
Ve eyet relSJ 3S3ll • ÇO S3IDlml DUtU 31 SOY e ] er EJaziz, ~ (Huıuıi) - EJaziz Hal- mızılıları, tehlikeye düıürüyordu. 23 

Peıte, 1 (Hususi) - Ayan ve me- kan döken ve harpten aynı vaziyet
busan azalarınm Türkiyeyi ziyaretleri- te çrkan iki millet arasındaki dos· 
ne karşılık olmak üzere B. M. M. aza- tane münasebattan bahsettikten 

deş selamlarını getirmiş bulunuyo- kevi spol klübü ile Malatya Halkevi üncü dakikada Malatyalılann, ıantra 
ruz. Unubnamalıdır ki bütün ıpor klübü arasında ıenenin ilk karıı- haf oynıyan eski Galatasaray müdafii 

undan on kişllik bir heyetin Peşteye •. 
im · beki kt d' T" k b sonra kadehını kaldırarak Gazi 

meb'ushrm, münevverlerin ve 
idare eden ırnıfın vazifesi esasen 
hepsi buna mütemayil bulu.nan bü
tün sınıflar arasında Türk - Ma
car dostluğunu neıretmektedir. M. 
Gömböş'ün Ankarayı, lsmet Paşa 
Hazretlerinin Budapeşteyi ziyaret
leri, Türk - Macar dostluğu yo -
lunda atılmıt unutulmaz mühim a
dımlardır. Bize kartı gösterdiği
niz nazik ve hararetli hüsnü kabu~

ge esı enme e ır. ur me us- . · 
ların heyetine B. M. M. ikinci reisi Mustafa Kemal Hazretlerinin ve 
Hasan Bey riyaset etmektedir. Türk milletinin refah ve saadeti 

Macar parlamentosu riyasetinJc şerefine içmiştir. 
Türk misafirlerini kabul heyeti bugiin- M. Almassin' k lk 1 
k .. · · d · tın" t" ın ço a ış anan u 1çtımaın a programı tespıt e ış Jr. tku d 

n ı n a M F b' · ·· 1 Heyet naıruna Macar hududunda Türk · n sonra • a ınyı aoz lL 

leri Macar mebusu Teg1a11y Bela kar- mış ve ezcümle demittir ki: 
ıılryacak, Peştedeki kabul heyeti na11J1- "Memleketimize gelen ;\ZİZ mi
na mebus Pekar Cyula, Macaristan iç- i safirlerimizi ıelamfarmı. Büyük 
timai cemiyetleri birliği namına Baross 

1 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri· 

Gabor, Macar - Türk birliği namına 

Vegh Jenö, Macar - Türk ticaret o
dau namına eski ba§vekil Simonyi San 
dor ve maiyetleri bekliyccektir. 

Bebuslara çok zengin bir resmi 
program haztrlanmıftır. 

Mebuslar Macar naibi krali Horthy 
Miklos ve Macar ba,vekili Gömooş 
Gyula, Macar parlamento•u reisi Al· 
mauy Laiszlo tarafından kabul oluna
caklar. Macar meclisi mebusantnm 
bir içtimaında hazır bulunacaklar; ~u
dapeşte beynelmilel ıergisinin naibi 
kral tarafından resmi açılma merasi
mine iştirak edecekler. Mebuslara 
,ehrin şayanı temaga yerleri ile Ma
car ıiyaıi ve içtimai ve ikbıadi haya
tının bir çok müeueıeleri gezdirilecek· 
tir. 

Mebuslarla aynı zamanda Buda? ?§• 
le b.wnelmilel sergisi münasebetiyie 
Budapeıteye gelecek olan yüz yirmi 
Türk seyyahlar da aynı heyet tarafın
daaı karıılanacaklardır. 

Türk misafirleri Budapeştede yedi 
gün b!a~ak'ru·drr. 

Bu :'ap~~e, 4 (A.A.) - Macar 

parl.'.'ımen~o binasında Türk mebus
mebusan meclisi reisi M. Almassi 
lan şerefine bir öğle ziyafeti ver
miıtir. M. Almasai ile ayan mec
lisi reisi Baron Vla11ik1 misafirle
ri büyük salonda bekliyorlardı. 

Yüz yirmi kitilik olan bu ziya· 
f ette hariciye nazırı ,.. M. dö Kan ya 
ve ticaret nazırı M. Fabinyi, adli· 
ye nazırı M. Lazar, mebusan ikin· 
ci reisi M. Czetler, belediye reisi 
M. Jiuszar da bulunmakta idiler. 

M. Almasai mebusan meclisi na
mına Türk misafirleri selimlamı§ 
ve umumi harp esnasında yanyana 

lktısadi buhrana 
karşı tedbir 

Paris, 5 (A. A.) - İşsizliğe ve 
iktısadi buhrana karıı mücadele 
için yapılacak müıterek icraat hak 
lunda tetkikatta bulunmakta olan 
mea:\İ, dahiliye, nafia ve maliye 
nazı·rları bilhaua içtimai ıigorta 

kasaları vasıtasiyle yapılan büyük 
milJi nafıa itleri programının ta -
hakkukun-ı hizmet edecek mali 
mekanizmayı tetki eylemişlerdir. 

NaZlrlar, işlerin mıntaka ve müs 
taceliyet sırasiyle tasnifini ve bir 
cetvel tanzimi için yüksek bir ko· 
misyon teşkiline karar vermi~ler -
dir. 

Alman mektep gemisi 
Brem, 5 (A. A.) - Doyçland 

mektep gemisi birkaç ay devam e
decek olan bir hlim seyahati için 
Baltık denizine hareket etmittir. 

Geminin kumandanı, Brem be -
lediye reisinin bir nutkuna cevap 
7ererek, ezcümle Almanyanın de .. 

nin yüksek 11efliği altında azimkar den dolayı heyecanlı teşekkürleri· 
Türk milletinin yükı;ek intibahım mi takdim ederim.,, 
derinden gelen hir sevinç, mem- Hasan Bey nutkunun sonunda 
nuniyet ve gıp':~ ile takip etmekte kadehini kaldırmıt ve: "Hükumet 
yiz. Yaraaı çok derin olan Ma- naibi Amiral Horti Hazretlerinin, 
caristanın da kendi hayati menafi- mebusan meclis reisi ile bütün Ma
ini müdafaa için iktıaadi münase- car mebuılan ıerefine,, içmiştir. 
bat sahasında sarfettiği fevkalbe· Dün öğleden sonra Türk miıa· 
'er gayret üzerine nazarı dikkati- firler, mebusan meclisinin diplo
nizi celbederiz. iki memleket a- matlar loca.aında bulunmutlar ve 
rasındaki iktisadi münasebatın Ü· bütün mebuılarm alkıtlariyle kar· 
midin fevkinde netayiç vereceğini tılanmıılardır. Kürsüye çıkan nıe· 
ümit ediyoruz. Macariıtanın coğ- buı M. Bano Macar miletinin mi· 
rafi vaziyeti memleketimizi tark i- safirlerine bot geldiniz demiş, ken 
le garp arasında bir köprü vaziye· dilerinden Macar milletinin hakkı 
tinde bulundurmaktadır. Bunun için nasıl mücadele ettiğini görme· 
içindir ki büyük fedakarlıklar pa- lerini rica etmif, iki milletin dost· 
hasına. iki milleti daha ziyade yak- ll/Jıınun ehemiyetini tasrih eylemit 
laştıracak olan Istanbul - Buda- ve Gazi Mustafa Kemal Hazretle
peşte - Kale - Londra beynel- rini selimlamı§tır. Bu nutuk bü
milel yolunun Macar ıubesini vü- tün Macar mebuslarmm alliııları a-
cuda getirdik.,, rasında bitmittir. 

M. F abinyi kadehini "Türkiye Türk misafirler harp ölüleri a-
ve Macaristan arasındaki doıta,ne bidesine bir çelenk ko~utlardır. 
münasebat, Türk milletinin refahı!~====!!!!!!!!~=======~ 
ve misafir Türk mebuslarının srh· 
ha ti ıeref ine,, kaldırarak İçmiıtir. 

Bu nutuklara mukabele eden 
Hasan Bey altı ay evel cumhuriye
tin onuncu yıldönümü merasimin
de Türkiyeyi ziyaret eden Macar 
arkadaılarma minnettarlığını be -
yan etmiı ve demiıtir ki: 

"Samimi münasebabn kıymet
tar semereler vereceğini ümit ede
rim. Büyük bir memnuniyetle gij .. 

zel memleketimize gelmit ve Türk 
milletinin ve millet meclisinin kar-

Sovyetler ve Lehistan 
Deyli Telgraf gazetesinin verdiği 

malUmata göre, Sovyet hükOmeti ken
disine, Avrupa devletlerinden bazı mü
sellah askeri kuvvet ve hava filosu bu
lundurmak hakkı verilmesini talep et
mektedir. 

Moskovanm ileri sürdüğü sebep, Rus 
ya arazisinin büyük olması ve hem Av
rupada, hem de Uzak ıarkta ordu ~ut
mak mecburiyetinde bulunduğu keyfi -
yetidir. 

A 
• Rusyanm bu talebine kar§I, Lehistan, 

m erıka 11 o tayya şi.ddetl~ .itiraz edecektir denili~o~. ~e-
hıstan ıtırazında, Japonya tazyıkı zıı yif-

re inşa ediyor leşince, Sovyet hilkQmetinin Uzak ~ark · 
taki kuvvetini Avrupaya nakledebılece-

Va,ington, 5 (A. A.) - Harbi
ye nezareti, üç ıeneye takıim edi· 
lecek olan tayyare programının 

bir kısmı olarak, yedi buçuk mil· 
yon dolar kıymetinde 11 O tayya -
renin intasını münakaaaya koy -
muttur. 

ğini ileri sürecektir. 
Hava kuvvetinin ise, bir kaç gün 

içinde Asyadan Avrupaya sevkeriilc· 
bileceğinde şüphe yoktur. 

işte, bütün bunlardan dolayı, Lehis -
tan, Sovyet talebinin reddini ve mfüel
lah kuvvetinin azaltılmasını istiyecektir. 

Şimdiye kadar Lehistanda bulunan 
Sovyet Sefiri, ora mehafili ile fazla kay-

Gizli döviz naşmış addedilerek geri çekilmiş ve ye-

Berlin, 5 ,(A. A.) _ Münakale rine yeni bir sefir gönderilmiştir. 
Lehistan ordusuna rağmen, Sovyct-

meselesiyle alakadar olarak, bir ıere Avrupalıların milsbet bir şekil gös
lşbank ile Gold Diskont Bankda terecekleri umulur. Zira, evvel emirde, 
gizli döviz mevcut olduğu hakkın· Fransız ve Sovyet siyaseti biribirine yak 
da bazı ecnebi mahafilinin iddia. taşmıştır. Fransa, en birinci düşman o-

l h'l "' f l ak b b k l larak Almanyayı telakki ettiği için, O· 
arı ı a ma o ar u an a ar - d · · s ,.. . ' . . nun etrafına sardıgı emır çenben ov-

mezkur şayıaJarın hıçbır esasa yetlerin iltihakiyle de bir kat daha sağ-
müstenit olmadığım beyan etmiş- 1 lamlaştırmak ister. Her halde, Sovyet
lerdir. lerle Lchistanın arasını ergeç bulacağı 

1 
limit edilir. 

•11ııu11tlHl,....l1Dtıı.-1111mnoııauıı11•11u•ı•nıtt11111tnı1111111Hı1tıı.ıUJ-u1•rM• d k 
· · ·· · kr • · · Sovyetlerin dünya a uvvetli olup 

nızaşırr prestı1ını te ar tesıs ıçın .. .. . 
. . . .,. • .. Japonların tevessuune mani olması dı-

her şeyı yapmak ıstedıgını soyle • ğer Avrupa devletlerince de istenk bir 
mit ve "İyi mürettebatlı gemilerle keyfiyettir. Zira, Bolşevikler artık nıu
yeni Almanyayı sevkeden ruh ha• taarrız hususiyetlerini t~r~etmiılerdir. 
· .. ·ı l'd" d · · J ı · ·ı ~ ernellen ıse malurn rıce gosterı me ı ır,, emıttır. apon arın ıstı acı • 

laıma maçı 23 Nisanda yapdmıthr. rinden Ali Beyin 20 pastan çektiri ,,j 
Futbol ve voleybol, maçlarını seyret - ıütle ikinci gollerini de kazandılar. 

mek için ıabahtan itibaren sahanın et- Birinci devre iki sıfır bittit. 
rafına birikmeye baılamıılardır. Vo - sonra ikinci devre hatladığı uman t: 

leybolda 12 - 15 ve 14 - 15 Elazizli- lazizliler rüzgan arkalanna almıılat 
ferin galibiyeti ile bitmiştir. dı. Fakat yapılan her akın ya avut 

Futbol maçında ise Malatyalıl.lrın veyahut ta kalecinin tutuıuyla neti 
sahayı terketmelerinden oyun yuıda leniyordu. 

kalmııtır. Malatyalılar müdafaaya çekilmitl 
Maçların tafsilatı ıöyledir: ayaklarma gelen topu raıgele vuruY0 

ilk defa Malatyalılar san siyah Jar, vakit geçirmek istiyorlardı. O 
Formalan ile sabaya çıktılar ve alkıı- çok hararetlenmiıti. Bu arrada Er 
larla kar§ılanddar. Müteakiben Elaziz- l zizJilerden Kemal santradan aldığı t 

lilerin san kırmızı formalarla aahaya gel' pu bir yıldırım süratiyle aürüyord 
meleri pek ziyade alkıılandı. Sağ haf Sırrı Kemalden aldığı pek Y 

Maç baıladığr zaman Elazizliler rinde bir paıla Elazizlilerin ilk ıotl 
rüzgar albnda müıkül vaziyette idiler. rini attı. 
Her akın avutla neticeleniyordu. Ma· 
latyalılar hakim bir tekilde idiler. O
yun be,Jıyalı 8 dakika olmuıtu ki Ela
zizlilerin aleyhine verilen penaltı ce
zaıiyle tarı siyahlılar ilk &'Ollerini ka
yıt ettiler. 

Oyun iki taraflı mukabil akınlarla 
oynanmıya batladı. El&zizlilerin yeni 
oyuncuları anlaıamamaktan gol atmclk 
imkanını bulamıyorlardı. Malatyalıla
nn yaptıklan kuvvetli alanlar san kır-

Golu müteakip het dakika 1011 

Malatyalılara bir penaltı oldu. San • 
yahlılar buna itiraz ettiler, ablan P 
naltıyı Kaleci tuttu ise de Malatyabl 
oyun bitmeıine 10 dakika ka]a ıah• 
terkettiler. 

Maçı müteakip Malatyaldara çay İ 
ram edildi ve aktam ıereflerine Ş 
lokantasında ziyafet ·verildi. 

(Cemalettirı) 

Malatyada bir hamal karısını öldürd 
Malatya, 30 (Hususi) - Dün ls ' ya§&dığını bir türlü affetmeyen 

metiye hamamının arkasındaki Zeynebi öldümıeği kurmuf, 
Bölükemini sokağı kanlı bir cina- dını kollamağa baılamıttır. Ze 
yete sahne olmuı, Hekimhanın nep dün saat 9 da Alinin kard 

ZıJ.bmetin köyünden Kürt Ali adlı kızı 12 yaıında Zübeyde ile bı 
bir ·haımal karısını bıçaklayarak öl ber ~r9ı_yct. gelırken Ali, kca.t 
dünnüttür. rma çıkımıt bir eliyle kadını bi 

Vak'a hakıkında yapılan tahki· 
katın neticesi şudur: Kürt Ali ve 
Allı Zeynep diye anılan karısı köy 

lerini bırakarak işaramak için hay
li zaman önce Malatyaya gelmiı-

lerdir. Koca, hamallrk yaparak, ka 
dın da şurada, bur.ada hizmet et • 
mekle hayatlarını kazanmaktadrr· 
lar. F aka.t kadının bazı münaae• 

betsizlikleri vardır ayni zamanda 
kadının bir kaç altını yüzünden 

karı koca arasında ğeçimsizlik de 
batlamıştır. Bu Yüzden Zeynep ko

casile beraber Ot\Jl'duğu evi terket
mit Çavu§ oğlu nıahalleıinde Ha

ıan Hüseyinin Yanında yerleımiş
tir. karısının kendisini bırakıp ayrı 

Bıçaklanan çocuk 
Balıkesir, 2 (Huıuıi) - Dün kep

süt nahiyesine bağlı lıaalanı köyünde 
küçük yaıında bir çocuğun ölümiyle 
neticelenen bir vaka olınu§tur. Şehri· 
mize gelen malumata göre Hamza oğlu 
Abdi ağanın oğlu Mehmet isminde o
lan bu çocuk dün sabah elinde bıçak ol· 
duğu halde evin içindeki 4:1dun yığınla
rımn üstüne çıkmıı, oynarken yere dü
ıerek elindeki bıçak boğazına ıaplan
nuştır. Kan damannı kesmİ§ ve zaval· 
lı çocuk dikkatsizliğin kurbanı olar:ık 
ölüp gitmi§tir. 

Cumhuriyet rnüddeiumumisi Sabh 
Zeki Bey çocuğun ölümü hadisesini 
mahallinde tetkik etmek üzere bugün 
Kepsüde gidecektir. 

Oğlunu öldürdü 
Balıkesir. 1 (Husuıi) - Yaylabaıı 

köyünden bir gün evvel kanh bir vaka 
o)mut köy halkından lbrahim oğlu 
Mustafa oğlu Mehınedi çifte tüfeği ile 
öldürmüttür. Evlat katili yakalanarak 
tebrimize getirilmit ve adliyeye teslim 
olunmuıtur. 

ğinden yakalamıt diğer elile 
bıçaklamıttır. Gözü kararan ki 
brçağını rastgele saplamış, kadı~ 
yere düşüp son nefesini verdil 
görünce ıavuşmuıtur. Sokağırı 

11 
halığı ve evlerin seyrekliği yii1il 

den kadının feryadına hiç 1'
0 

yeti11memiştir. Hadiseyi göıa 
gören Zübeyde ko§UP zabıtayı 
berdar edinceye kadar katil t# 

muıtur, Zabıta hi.dise mahaJli 
yetiıtiği zaman kadım ölü bulll' 
lardır. Kana susamış katil kar•' 
22yerinden yaralamış ve akaJ1 ~ 
üç beş metrelik bir sahayı kırll' 
ya boyamııtır. Katilin yakala~ 
sı için vak'a akabinde kuvveth 
müfreze yola çıkmıştır. 

Aşiretlerin iskanı 
. i , 

Adana, 1 ( Hususi) - Gez•' 
··rı• retlerin vilayetimiz dahilinde nıu d 

yerlere yerleıtirilmeleri halık•" 
müracaatlan devam etmekte ye ~ıı 
rın muameleleri iskan daireıinc• ~-ı 
e~ildikten ıonra tasdik edilmek ". 
vekalete gönderilmektedir. V'ila)'~rft 
dahilinde iskan edilecek olan .~''.ıı 
rin miktarınrn altın yüz kusur 
den ibaret olduğu tahmin olunı" 
dır. 

Asarıatika 
Adana, 1 (Hususi) - Ad•~ 

bilinde asan atika aramak &İS~ G 
' • A "k 1 .. eh s p.tı• rımıze merı a t mut aııı . • 

t'ırt ' man ile Arkeolog M. Huber. ısı 
rimize geldikleri gündenberı , 
müdürü Halil beyle birlikte 1 .,, 
layet dahilinde ve aerek•• ~t 
vannda yirmi iki Hüyükte te ıtl 
mışlar ve nihayet dün aabaht-1' bd" 

Z ti• li . 11 ceP" ren ey n ıstasyonunu . Ji1 
ki büyük Hüyükte aondaJ arrı" Jıi 
batlamıılardır. Burada çok e~l' 
kıymetli eıerler meydana çı1' 
kunetJe umulmaktadır~ 
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J3eıUm .. .. .. • -.... q.aı:uşum • 
T - 4E z_.: a:wwwı~- aws -

iirkiyede mektep 
ve evlenme 
çağları ••• 

AUah rahmet eylesin, büyük 
annem: 

d"- Bir çocuk, dört yatında ve 
0 rt aylıkken okumıya başlam:ılı ! 

tltıaını aşarsa artık haylazla§rr, 
k \\fası dera alm:ız ! . derdi. • Bir 
I 12 da on altısında kocaya varma· 
1
• Yirmisini geçerse kartla!ır ! · 

ltıiitalcasını yürütürdü. 
Bir Z'man1ar, onun bu dütün

~ele~ini alaturkalık, §arklılık ad • 
ettım. Fakat şimdi hiç te böyle 

d" U§ünmüyorum. 

1 
Evvela çocuklar bahsini ele · ala· 

ırn. (Buna, bir kere dah :ı temas 
etrniıtim.) Şimdiki devirde, mek
:epJere yediden aşağı yaşta olan-
arı kabul etmiyorlar. Memlekette 

ana mektepleri yok; yahut, yok 
denecek kad ::ır az .. Aile muhitinde 
Çocuk yet!§tirmek diye bir ıey ma 
e.leaef hiçbir yerde mevcut değil.. 
\' a"rular, yediıine kadar hiçbir 
baakı altına girmeden avare kalı• 
l'orlar .. Bir Avrupalı gerçi evla -
;•rıı yedisinde mektebe veriyor. 
'kat ondan evvel de muhtelif §e· 

kı 1 lerde onu hazırlıyor. 

Pencereden dışarı bakıyorum. 
~"luda, sokakta, kapıcıların, 

0 rntul 'lrm çocukları can sıkınlt· 
''ndan ve inkitaf eden dimağları• 
tlın Yapacak ıey bulamamasından 
~Utevellit manasız, biçimsiz oyun· 
ar oynuyor; arsızhkhr ediyor. 
liattı üstüvaya birkaç derece 

l'l\kın, birkaç derece uzak olmak 
ll.aaıl nebatlar ve hayvanl:ır üze • 
~ın~e •on derece müessir oluyorsa, 
t '~rıyedeki portakal, Türkiyedeki 
~ti.lın, Rusyadaki sarı bulgur naııl 

ne 9uaının az ıgı çokıugu neti· 
~ai iıe, bir çocuk da, Türkiye se
~1'1 altında betine geldiği vakit, 
b~r halde Almanyadaki yedisinde 
Q·~ ~~vrunun inkitafını göıteriyor. 

ulug da ona göre değil mi? .. 

Onun için, gerek maarifimizde, 
n.erek kanunu medenimizde niçin 
'11tıaldeki milletlerin çağ rakamla· 
tıtı 4 

1 aynen almıt bulunuyoruz? .. 

i' Nüfusunuzun çoğalması istendi 

0 
• !"<1 zamanda, izdivaç yaşını da 

, t\ \\ltıy:ı indirmeliyiz. Bu, bilhas· 
J~. köylünün çoğalmasını tevlit e· 

tekt· 1r. 

r ~ektcp, dördünden, haydi be • 
~Je~ itibaren baılamahdı~. . 
~ ~dıvaç iıe on altısını muteakıp 

~ olmahdır. 
~~~1ğlar, böylece teıbit edilnıeli
a' ' 8Hhaua, mektebin bu yafta 
~la . • b" h' ı·ı dt l Zaruretını ız ıe ır ı er son 
tece hissediyoruz. 

"';-----~!~~~ .. ·· 
akın çağlarda Türk 

ite . tiyatros~ .. 
\'ile Fık Ahmet Beyın bu unmle 
~de fletirdiği eserin ikinci cildi 
'İlltl~l\l kütüphaneıi taraf mdan re 
~bı \bir kapak içinde temiz bir 
~b11

1 ~ bastırılıp çıkarılmıttır. Ki· 
.ı 'In·. . . 
~t ilk cı cıldinde memleketımız 

'''Ilı ~amanlardan Cümhuriyetin 
~ ... tta kad k" . "h" ·n "•ık I ar ı tıyatro tarı ını 
~tfaı a. ara istinaden tetkik eden 
~İldi~dAlunet Beyin kitabın ikinci 
k 'ıı ti e ~e Cümhuriyetin ilanın· 
l:!tl~.-jrndıye kadarki tiyatro hare· 

t1.ı... ile l t b . . 
~ ''ltll, d: .. 1 an ul Şehır Tıyatro· 
,1~1~C\'l l~er teşekküllerinin ve 
..... 

1~Clj ... erı tema il §ubelerinin fa· 
( 1 ··ı .. d 
l1:ı~~tr0ll\ loz en geçirmektedir. 
b 7lltrd U1! hakkında ecnebi mem 
'•li.\'e e çıkan neşriyat da kita· 

Cdilm• • • 1§tır, tavaıye ederiz. 

HABER Poatası 

Yunan Harbiye nazırı Ceneral Kon
dilis Pireden geldi, Ankaraya gitti 

"Türkiye ile Yunan milletlerinin 
yaşamak ve birlikte teşrikimesai 

iki milletin refahı için 

mukadderatı beraber 
etmektir, çünkü bu 
lazımdır.,, 

Yun'ln harbiye nazırı ceneral 1 Beyefendiyi ziyaret eylemek, er· ı dir. Am'llimizin yalnız ıulhün İs· 
Kondilis dün Recel Karol vapuru kim harbiye reisi Fevzi Paıa Hz. tikrarına müteveccih olduğunu 
ile Pireden ıehrimize gelmiı, ak- ni ve Müdafaai milliye vekili bey.. tekrar ederim. 
•am treniyJe Ankaraya gitmi§tir. efendiyi ve hükUnıet erkanını ta- M'II ti · · · f ı l ı"çı'n 
'S' 1 e erımızın re a 1 arı 

Ceneral vapurdan çıkarken ve nımak .üzere A~k~rayı memnuni • çalıııyoruz. Kimseye dokunmak 
Haydarpa§ada trene binerken me• yetle zıyarete gıdıyorum. istemiyoruz. 

raıimle iıtikb'll ve teıyi edilmi§ • Türkiye ile Yunan milletlerinin - Bulgariıtanın misaka i§tİraki 
tir. Ceneral iki memleket arasında muk:ıdderat.ı ?eraber yaıamak ve hakkındaki fikriniz?. 
ki münasebat h kkı d b • birlikte teırıkı mesai etmektir. 

a · n a fu eya M "d b 'k" ·ıı b' b' · k 
natt b 1 t azı e u ı ı mı et ır ırıne ar· a u unmuf ur: 

§t gelmitlerse de bu hal istikbalde 
tefriki mesai etmemizin daima 
lazım olduğunu bir kere daha is· 

- Bulgariıtan misaka ittirak 
edene tabiidir ki memnuniyetle 
kabul edeceğiz. Gerek biz ve ge .. 
rekse Türkler kafi derecede harp 
ettik. Bugün sulhtan başka dü • 

"- Türkiye Reisicümhuru Haz· 
retlerine ve baıvekil İsmet Pata 
Hazretlerine hürmetlerimi arzey • 
lem ek, aziz doıtum Tevfik Rüıtü 

bat etmi§tir. 
Çünkü bu, iki milletin refahı şüncemiz yoktur.,, 

... ....,_,_...,., ...... "'"nan"'"'"--· .. ,,-111
....., """"'""' _ _,,. için lazımdır. Ümit ederim ki "·---··-••mmnımınmtt1111ıımu--

M ühe n di sJer birli- her iki taraf ta aynı ehenk daire- Amerikalı müte-
sinde ve ayni mefkUre ·uğurunda 

ğinin yeni şubesi çahtacak ve zaman ıeçtikçe bu hassıs çalışıyor 
maksada daha kuvvetle kavu§ula

lstanbuldaki mühendiılerle bu 
sene çıkan efendiler dün mühen • 
dis mektebinde mesleki bir top• 
Jantı yapmı§lar, bazı kararlar ver· 

mitlerdir. Bu cümleden olank u· 
mumi merkezi Ankarada olan 

Türk mühendisler birliği lıtanbul 
ıubesinin açılması da karallatmıt· 

tır. Dün teÇilen komite bu iti ta .. 
kip ve intaç edecektir. 

Se.yynhlar gitti 
Çanakkale h'lrp aahasını gez· 

dikten sonra ıehrimize gelmit o • 
lan eski lngiliz muharipleri dün 
geldikleri vapur1a gitmitlerdir. 

Mütekait maaşları 
Maliye vekaleti mütekait, dul, 

yetim maadarımn Emlak banka -

sında olduğu gibi ziraat b'lnkala· 
rınca.ıda kırı'masını kararlattırmıt 

ve keyfiyeti alakadarlara bildir -
mittir. 

Mahkum oldu 
Geçen teker bayramında k:ıy· 

natası Üsküdar poıta müdürü Züh 

tü beyi öldüren mütekait Zeki he• 
yin muhakemeıi neticelenmiı, Ze

ki bey Yedi ıene hapse mahkUm 
olmuştur. 

Teberru 
Mühendis Şevket bey merhu • 

mun ailesi tarafından Darünaf:ı • 
kaya 20 lira teberrü edilmiftİr. 
Darüş~afaka müdürlüğü tefekkür 
etmektedir. 

Konser 
Halkevi güzel san'atlar §uhesi 

san'::ıtkarları tarafından dün saat 

16 da Alaykö!künde bir konaer ve 
rilmiştir. 

Tahkikat bitti 
Maliye vekaleti müfettiılerin .. 

den Abbas bey taraf mdan liman 
şirketinde yapılan teftif bitmiı ve 
Abbas bey raporunu maliye veka
letine göndermiıtir. 

Tal ebeler gezemediler 
Bet Mayısta talebe bayramıdır. 

Bugün bir çok mektepler kırlara 
çıkacaklardı. Fakat hava soiuk ve 
bulutlu olduğundan talebeler gez
miye gidememiılerdir. 

caktır. 

Esasen bu, gerek Türkiyenin, 
gerek Yunaniatanın kalben iste· 
mi§ olduğu sulh için lazımdır. 
Vaziyet te bunu bize telkin edi· 
YO!,. Bu auretle milletlerimizin 
refahını temine muvaffak olac~ • 
ğız. 

Buna yegane çare sulh ve tef· 
riki mesaidir. 

Üçüncü devlet kartmnda onun 
zararına hiç bir arazi emelimiz 
yoktur. Hiç kimaeye mütevec • 
cih hasım:ıne dütüncemiz yok • 
tur. 

Yegane istediğimiz fey evimiz
de efendi kalmak ve kimse tara -
f ından taciz olunmamaktır. 

Tabiidir ki Ankarada siyasi ve 
:.ıskeri mükalemat cereyan ede • 
cektir. Fakat bütün bu mükile
melerin mahiyeti tedafütdir. Hiç 
kimse aleyhine müteveccih değil • 

Metresini vurdu 
Küçükpazarda, Demirtaı ma • 

hallesinde oturan Ali, kıskançlık 
yüzünden bıçakla metresi Fatma· 
yı yanlamış, Ali yakalanmı§, met· 
resi hastaneye kaldırılmıttır. 

neticede yaralandı 
"Bakrrköyde, Küçük Bağlarda 

oturan timendifer gardöfrenlerin· 
den Ahmet efendi bahçesine giren 

Mustafa çavuı isminde birine ait 
inekleri çıkarmaktayken Muıhfa 
çavuı gelerek bağırıp çağırmış ve 

neticede bıçakla yaralanmıştır. 
Suçlu yakalanmııtır. 

Kalp •ektesinden 
Beyoğlunda, Ankara caddesin· 

de bir k:ıhvede oturan Yugoılav .. 
ya tebaasından Loiçi efendi bir • 
denbire düşerek ölmüıtür. HükU • 
met tabibi, kendisinin kalp sekte· 
sinden öldüğünü' tesbit etmiştir. 

Bek-;inin eşyaları 
Şeliremininde çama§ır sokağın· 

da Enver bey apartrımanında bek· 
çi Rızanın yatak, yorgan ve ç3ma· 
tırlarını çalmak iıtiyen aabıkab 
Mehmet, cürmü mı:.ıhut halinde ya 
ka.lanmııtır, 

Ayaıofy,a camiinin mozayıkla
rını meydana çıkaran Amerikalı 
mütahassıa M. Vitmor şehrimize 
gelmit, camide çalıtmıya ba§lamış 
ltr. Amerikalı mütahassıı bu yazın 
nihayetine kadar çalışacak, ıimdi
ye kadar meydana çıkardamıyan
lar da çıkarılacaktır. 

Polonyalı tayyareciler 
Polonya münakalat nazır mua· 

vini M. Bahkovakinin riyasetinde 
bulunan bir heyet Bükreş - Sof
ya yoluyla ıehrimize gelecektir. 
Heyet Türkiye ile Lehistan arasın· 

' da tayyare münakalatının temini 
için müzakeratta bulunacaktır. 

Gürültü kaldırılmalı 
İstanbul postaneainde mektup

lar damgalanırken fazla gürültü 
olmaktadır. Bu yüzden dışarda 
kişelerde oturan memurlar sersem 
olmaktadırlar. Posta idaresinin 
damga yerini başka yere kaldır· 
ması lazımdrr. 

Hamdi bey gitti 
Liman ıirketi müdürü Hamdi 

bey dün Ankar:ıya gitmiştir. Ham
di bey Ankarada şirkete ait işleri 
takip edecektir. 

Kapatıldılar 
Zabıta biri Beyoğlunda, diğeri 

Sirkecide olmak üzere iki müıt:ıh
demin idarehanesini kapatmı tır. 

Oktruva hesabı 
Belediyenin oktruvadan alacak· 

larını taafiye etmekle meşgul olan 
komisyon bu ay nihayetine kadar 
itni bitirecektir. 

• 
Kanalizasyon işleri 

Bir aydan beri Fındıklıda ba§lı· 
yan kanalizasyon inşaatı hayli iler 
lemiştir. iki aya kadar bitecektir. 
Fındıklıdan sonra bir lcol Ciahngi
re doğru uzanarak Cihangir lağım 
larını Fındıkh önündeki ana ebe-
kcye bağlıyacak, diğer bir şebeke 
de Fındıklıdan Tophane ve Galata 
ya doğru uzanacaktır. 

GOLHANE MÜSAMERELERi 
Mutat tıbbi Gülhane mü ame

releri 6 - S - 934 Pazar günü a
at 16,30 da yapılacaktır. Arzu e
den arkadaıların teşrifleri rica o· 
lunur efendim. 

3 

ime benzemek 
·ster, yahut 

istemezsiniz ? .• 
Bir arkadaıımın gayet haklı 

bir derdini dinledim: 
"- Bir yerde mükemmel bir pi· 

jama bulmu§lum, dedi. Pek hoşu· 
ma gitmişti. Almıya niyet ettim .. 
Bugün, üzerinde görüyorum ki 
Ala Ram on N ovan·o yazılı bir e
tiket duruyor. Artık al, giyebilir • 
sen giy .. Heveslenmiş de almış di
yecekler .. Ramon Novarro gibi mi 
giyinmeye kalkışacağım!?,, 

Arkadaşımın endişesini görü
yorsunuz. Pek ala.. Hoşuna pek 
çok giden bir §eyi de, nasıl edinip 
tatmin olunacak!? Bu da pekmüş· 
kül bir meseldir. Her iyi ıey, ken
dinden evvel bir sinema yıldızı ve 
ya herhangi zevk ehli, yahut ZÜP

pe tarafından giyilmişıe, arkada
şım,hütün yalnızlık ve mümtaziyet 
saffetini mu haf azada ısrar ettiği 

müddetçe, giyilecek zevkli bir şey 
bulamıyacak demektir .. 

Allah kolaylık versin. 
Halbuki, buna can atan, ne ka· 

d:ır da ayrı delikanlı vardır. Gene 
birçok tanıdıklarım, Ronald Kol
man' ın yürüyüşü böyledir diye, 
merdivenleri bir kurbağa gibi, iki 
yana da çifteler savurarak çıkar 

iner ve gene de aramızd:ı ferah, 
fahur ya,ardı. Zerrece endiıesi 

yoktu .. Bir tanıdığım, katını, gö· 
zünü, bıyıklarını türlü mengene ve 
traı makinelerinden geÇirerek bir 
maskaraya döndü. Fak'lt bununla 
ber~ber, Duglas babayı da bir 
parça andırdığı için ısa:ıdetine pa• 
yan göremezdiniz. 

Kollarında meşin bilezikler; 

pantalonlarının kenar ve arkasın· 
da birer 'koşum gibi nrkan zincir· 
lerle mahıtls gürültüler yaparak 
dolaşan tipler mi bilmeyiz! .. Ve 
hepsi de bir taklit, bir büyük ve 
tam benzeyiş peşindeydi. 

insan insana benzemez. 
Bazıları, doğu§h, infirat = ay· 

rı kalmak hasletiyle yaradılmı!lar· 
dır da, bütün hayatlarınca, bütün 
işleri ve yaş:ıyışlarında kendi şah• 
aiyetlerinin damgasını görmek iı -
terler. 

Bunlar nihayet, pek dayana· 
mazlana, bilmemezlikten gelerek, 
birer Ramon Novarro'ya benzeme· 
ğe kıtlanabilir .. 

lkinci takım ukala ise, artist, 
yıldız; kime benzemeği niyelte • 
mi§ae, bütün ber..zeyişleri elde et .. 
tikten sonra "Şimdi ne haltedece
ğim !?,, diye bir kuruntu ahr ken
di'erini.. 
Umalım ki artiıtler, hemen al -

lahın inayetiyle birer kuyruk ıal
vermesinler. 

Hikmet MUnir 

Darülaceze ve emrazı akliye has 
taneleri göz mütahassısı doktor 
Ahmet Cevdet Beyin kayınpederi 
ve tüccardan Halil Kamil Beyin 
pederi Samsun alay kumandanlı

ğından mütekait miralay Amas
yalı Ahmet Hilmi Bey dünkü gün 
irtihali darı baka eylemiş ve cena· 
ze namazı Y eldeğirmeni camiin· 
de eda edilerek Karaca Ahmet 
kabristanında makberi mahsusuna 
defnedilmiştir. 

Bir rica 
Üniversiteden aldığım 4364 nu· 

maralı hüviyet cüzdanım kaybol· 
muştur. Bulanın fakülte kalemine 
teslim etmesini rica ederim. 
Hukuk fakültesi birinci ımıfından 

Agavni Şingityan 
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Bir Afrika köyünün feci macerası \. ______ _. _______________________________ __ Fıkra müsabakası 
1
r n .1_ ZJ B ·ı . . ] 

Eniy~. engüzelhkralanbizegö~- rraflK nal}at l nısı 
dereceklenn yazdan; burada ne~redı- 4§ 

Türkçede, •Yni manaya geliyor. 
Sanıll"Jl il~ kelime vardır: Biri, 
müster.J.eke, d;ğ~i İse müstamere· 
dir ... Bu iki söz, iki noktai nazarı 

ifade eder. Biri, başkalarına ait 

toprakları, servetleri Avrupalıların 
istimlak edivermelerini; yani, bun 
ları kendi tasarruflarına geç:rme· 
}erini gösterir ... Diğeri de, Avrupa
lıların istila ettikleri memleketleri 

lardı ! Nitekim, mühendis Harding 
tabiati pek zengin olan havaliyi 

gözden geçiriyordu. Cenubi Afrika 

nın pırlanta membaı olduğunu bi • 
lirsiniz. Harding, çok geçmeden, 
burada, bu kıymetli taşın izlerini 

keşfetti: 

Jecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
1 

ku aklı Hayatta mahtaç olacatıaız ameli mal8mab 
maması, seçme o ması ve o n kolayca Btrealalz 
yazılması lazımdır. _ 23 _ 
260 - Kürt ve hamam 

imar ettiklerini anlatmak ister. 
Filhakika,.lngilizlerin, F ranaız

ların, İtalyanların, Portekizlerin 
ve sair emperialistlerin eline geç· 
mit herhangi bir Afrika yahut As
ya diyarına gidin; mamur şehirler 
göreceksiniz: Asfalt yollar, beyaz 
binalar, muntazam dikilmiş ağaç· 
Irklı mesireler ... Lakin bunlar, hep, 
orada oturan müstevlilere aittir. 

Yerlilerin nasibi ise, evvelkinden 

çok daha fena ıerait altında çalış
mak ve daha berbat yaşamaktır .•. 

Fakat, garplılar, şarka ve cenu· 
ba medeniyet götürdük diye övü· 

nüygrlar ... Bizde de, bazı kimseler, 
bu tefahurlara inanıp müstemleke
keye müsta.mere diyor ... 

Bakınız, size, müstemlekeciliğin 
ne demek olduğunu gösteren iki 
livha anlatayım: 

Damar, Çamçat gölü denen dur· 
gun bir dağ suyunun ıahilindeydi. 

Misyonerlere de meseleyi açtı. 

O havalide, hep birlikte, taharri
yata giriştiler ... 

Tek tük elmaslar buluyorlardı ... 
Bunun için, elli altmı! zenciyi ça
lıştırıyorlardı. Günde beş on saat

lik işe karşılık, kendilerine bir ma

vi dizi katır boncuğu, yahut biraz 

cam, yahut rengarenk kağıtlar, bir 

kaç arşın kırmızı beze veriyorlar· 
dı. 

Kürdün biri hiç yıkanmazmıf. 

O kadar ki, ömründe bir defa bile 
hamama gitmemi§. Fakat bir gün 

evlen.meye karar verdiğinden ha • 
mama gitmeye mecbur olmuş. Bu
na rağmen: 

- Canım nelüzumu var? Git • 
mesem neolur? diye gitmek iste

memi§. Fakat arkadaıları çok ıs· 
rar etmişler, nihayet zorla gitmek 
mecburiyetinde kalını§. 

Kürt hamama girip de etrafta 
kalabalığı görünce y:mmdakileri • 
ne dönüp: 

- Aman demiş, bugün amma 
da çok kişi evleniyor .. 

Zenciler, ilk önce, bu bilmedik- Karagiimri.ik: Raif 
lerı. go"nnedı"klerı' c.eylerle alaAka ·····-·-··-.... ······--·-·-····· ... -···· ... •• , ~ - ······························••················ .... 
dar oldular ... Lakin, boncuk, biri ıı Gidilebilecek 

11

=::: 
dizi, iki dizi, üç dizi takılır... Son· 

ra, usandılar, bunlar için çalışma· • eğlence yerleri if 
mak istediler... ., li 

A vrupahlar, onları, başka şey- I SiNEMALAR : :: 
lerle razı etmeğe uğraştı: Kutu ku- İ iPEK: Vals muharebesi H 
tu reçeller, şekerler, daha ağır ku- ti MELEK: Bir taşla iki ku§. g 
maşlar, hatta bir ay çalrtmağa mu ıı· ELHA~RA: Yavrum ve deli gönülg 
kabil av tüf ekleri vesaire... : SARAY· İnsan avcısı U 

• un ar sayesınde epeyce işçi te· .. . . fi B ı . ·ıi SUMER: Uçan Şeytanlar ii 

H 1 · · · d 'k d"l" d L"' k. 1 TURK: Ankara Turkıyenın kal- i• 
ani sinema arda. seyrettığınız arı e ı ıyor u. a ın mühendis ı b"d" .: • ' ı ır. ı: 

zengin hayatı yok mu? lıte, bun· bu sıra~arda baş~a bir şey keşf ~t~.i. ff ASRI: Altın arayan kızlar ij 
dan yarım asır evvel cenubi Afri • Madenın asıl yerı, Çamcat golu- i ŞIK: Kız mısın, erkek mi? t 

kadaki Honan mevkiine beş para- nün kenarları değil, suyun altı... ŞARK: Hayat budur. 

aız olarak gitmit ve orada on beı Buraya nasıl ginneli? .. Eğer su ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 
ıene kadar çalıımıt olan Miıter olmasaydı, İf, çok kolaylaşacaktı. HiLAL: Benhür. 

Harding Londraya avdetinde böy· Misyonerlerle birleşerek şöyle il ALEMDAR: Kanm beni aldatırsa• 
le bir mazhariyete nail olmu§ bulu bir karar verdi: ft YILDIZ: Sanşm rüya 
nu)JOrdu: Şatolar, yatlar, hususi Dağların tepesinde, deniz sevi· H MiLLi: Ben bir melek değilim. 

1 
tayyreler, dünyanın bütün plajla- yesinden sekiz yüz metre yüksek· U HALE: (Uüsküdar) Boğaziçi şarkıs; 
rında villalar, bütün akrabasını likte bulunan bu gölü boşaltmak!... ff KEMAL BEY: Lüi sinemacı. 
devri i.lem seyahatine çıkarmalar, Zencilerin oturdukları ormana doğ H FERAH: Ankara postası 
kendisi Monte Karloda bir milyon ru, şayet bir buçuk kilometrelik bir ı; TAN: (Şi~lide) Saygon isyanı 
franka "banko!,, <lemeklikler ... Hu kanal kazılrrsa, bütün su, aşağıya ll FRANSIZ TiYATROSU: Kuklalar. 

I A b"'t•• d"" 'b" d' k ak "l k ktı' ·--···--·-----....-.···----·········• asa, u un un ya onun gı ıy ı... a ac , go , onıyaca . ... . ................................................. .. 
Geçenlerde huta.landı ... Y etmit Fakat, bu mühim ameliyeyi na· ne erişmek için, tam üç sene, evet, 

küsur yaşında, evladı, ahfadı ara- sıl yapmalı? ... Avrupadan buraya tam üç sene taıla, toprakla didin· 
sında rahat rahat öldü. amele getirtmek azim sermayeye di... Ve nihayet, göl sahilini teşkil 

Herkes arkasından ağladı: muhtaçtı ... Bu zenciler ise, çalış· eden büyük kayaya kadar vardı· 

- Ne mübarek adamdı ... Hem mak istemiyorlardı ... Onlar, sahil lar .•• 
memleketimize para ıoktu, hem ai· hafriyatında kazma çalarken, men Bu sırada, Mister Harding, şehi· 
leıine azim bir miras bıraktı, hem f aat mukabilinde iş görmenin ne re kadar seyahat etmiı, büyük bir 
de gittiği iptidai diyara medeniyet ı demek olduğunu anlamışlardı... araba dolusu barutla avdet eyle-
götürdü ... -dediler. - Haydi ... Çalış ... -dendiği va· mişti 

Bu adamın lngiltereye para kit, Avrupalı işçi gibi: - Haydi! ... -dedi.· Hepiniz a· 
sok.mut olduğu ve ailesine azim bir - Gündelik kaç para? ... -mana şağı inin .• Evlerinizde oturun .. Biz, 
servet bıraktığı muhakkaktı. lngi· sına gelen sözler söylüyordu. burada, misyonerlerle beraber, 
liz efkarı umumiyesinin ve gazete· Elmasın ne demek olduğunu ta- dua edeceğiz ... Elmaslar görüne
lerinin bu noktada hakkı vardı. mamile değilse bile, aşağı yukan cek. .. Ondan sonra, saadet ... 
Lakin, bir cihet yanlıştı: Kendisi· öğrenmişlerdi. Hatta içlerinden bir Papaslar, haç çıkardı. Yerliler, 

nin mübarek olup Afrikaya mede • kaç tanesi, üç beş pırlanta bulup yarı yarıya imana geldikleri için, 

niyet götürdüğü!... Avrupalıların yaşadığı sahil şehir· bu işaretin samimiyetine inandı-
Yarım asır evvele dönerek, bu- lerine götürmüş, oradan, araba a· lar ... Gölün altındaki yurtlarına 

nun sebebini anlatalım... raba kıymetli eşyalarla dönerek, döndüler ... 

1884 senesinde, yani, Avrupa 

devletleri dünya üzerindeki son 
boı yerleri de aralarında paylaştık 
ları zaman, bu Mister Harding, bir 
takım maceracılarla birlikte cenu· 
bi Afrikaya gitmitti. Kendisi mü
hendisti. Yamndaki arkadatlar, 
misyoner denen papaslardı. 

Hep birlikte, Avrupanm ordu 

sevkedemediği ormanlar arasına 

daldılar ... Burada, "henüz zaptu 

rapt altına alınmamış,, yerliler ya

§ıyorlardı. Yamyamlık devresini 

epeyce zaman evvel geçirmiş, ku • 
zu gibi sakin, tatlı yüzlü insanlar
dı. Av avlarlar; azıcık ziraatlerde 
uğraşırlar, geçinip giderlerdi. 

Harding ve arkadaşları, bunlar 

arasında dolaıtılar. Onlara, müla
yemetle hiristiyanlık propaganda

sı yaptılar ve maksatlarmm ıade 
bu hayırhahlık olduğunu etrafa 

ilan ettiler. 
Fakat, maneviyatla uğraşırlar

ken. maddiyattan da. vazgeçmiY,or· 

f 

yerlilerin gözlerini kamaştırmıştı. Mühendis ile arkadaşları, aon 

Onun için, Mister Harding ile kayanın dibine, arabayla barutu 
misyonerler, yerlilere, mühim va· yerleştirerek fitili ateşlediler ... Ve 
atlarda bulunmak mecburiyetinde kendileri daha yukarda bulunan 

kaldı: bir kayanın arkasına kaçıp saklan· 
- Eğer şuradan turaya kadar d l 

bizim söylediğimiz gibi çalışırsa· 

nız köyünüzü A vrupahların şehir

lerine benzeteceğiz ... Hepinize ken 

dimizinki gibi elbiseler, dürbün

ler, fonograflar, tüfekler, şapkalar, 

potinler, atlar alacağız... Hulasa, 

sizinle ortağız ... 
Yerliler, misyonerlerden, dinin 

ne demek olduğunu da öğrenmiş

lerdi Papaslar, semalara doğru 
haçlar çıkararak, ahaliyi kandırdı 
ve bunun üzerine, çalışma başla

dı ... 
- Şu kayaya kadar kazıdıktan 

sonra, bütün bu söylediklerinizi ya 

pacakaınız, öyle mi? ... 
- Elbette ... Elbette ... 

Ormanları içinde o zamana ka· 

dar mes'ut yaşıyan zenciler, kendi

lerine tasvir edilen dünya cenneti· 

ı ar ... 
Y anm saat sonra, müthi§ bir ta

raka işitildi... Suyu muhafaza eden 
:kaya berhava olunca, bütün göl, 

Nuhun tufanı gibi zenci köyleri Ü· 

zerine boşandı ... 
Avrupalıların ortakları, inle§e • 

rek, bağrışarak, medeniyet bekler· 

ken bela ile karşılaıarak, boğuldu 
lar ... 

Ve, gölün dibi, emsalsiz bir 
mücevher anbarı halinde görün· 
dü ... 

. . . . . . . . 
İşte size bir "ınüstamere,, tari-

hi ... 
İşte ıize, muhterem . milyarder 

Mister Hardingin servetınin men-

Ş:ei .... 

Nakıl Ye tercOme bakin mahfaıdar 

Yazan: • Gayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çıkar 
Anestezi 

ANESTEZI - Vücutta hissin ma • 
halli veya umumi surette kaybolm21sı. 

Hastalıktan mütevellit Anestezi: 
Kısmi veya mevzii olur. Cildin ha;ta • 
hklannda ve derini yaralanma :ındtl 
görülür. (Donuklarda, tazyikte, gan • 
grende ilah .. ); adele veya kan damar
larının hastalanmalarından olur. (Ya • 
ralanma, yaranın ufunetlenmesi ilih.); 
dimağın mevzii surette berelenmesin· 
den olur, (ihtikanı cem, ur, dimağ-ı;ı 

kuvvetini kaybetmesi, yanm vücut 
anestezisi'nde olur); bel kemiği iliği
nin hastalıklarında görülen (Tabes a
nestezisi, süfli azaların anestesizi, bel 
kemiğinin kırılmasında, incinmeıi:ı • 
mesinde ve Pot hastalığında) lst.e,.i'de 
Polinevril'de umumi hali müıahede o
lunur. 

Bir çok vakalarda hassasiyetin }al
nız bir kısmı zayi olur. Hararet yahut 
acı, yahut temas yahut tazyik, yahut 
elektrikiyet duymaz, vaziyetini bile
mez, renkleri, kokulan, tadları, se~lc· 
ri duymaz. 

Cerrahi Anestezi: Ameliyatlarda 
acıyı veya rahatsızlık verecek h:ne • 
ketleri men için yapılır, bu ancak a -
meliyatı yapan doktorun huzurunda 
yapılmalıdır. 

Mahalli veya mevzii nevi: 1 -
Kloru ınetil ile; bu cisim sıfırın altın
da yirmi üç dere<:ede galeyan edar. 
Yani buhar haline gelir. Sağlam tüp
lerde tazyik edilerek mayi hali :ıde 
saklanır. Seri tesir gösterir. Dondurma· 
sı tehlikesine dikkat ister) en ıyısı 

Kloru metili ~iringa ile su bardağına 

sıkmak ve mayile su çeken bir vath ı 
pamuğunu 11latarak sürmek lazımdır. 

2 - Koril veya Anestil; Kloru me
til ile Kloru etil'n mahlutudur. Çek 
iyidir, falLat to .. ;.; ı.,.f:&t:.. l{' ...... :ı .. a ... ı 
tüblerde, Anestil cam ampullerde htf
zolunur. 

3 - Kokain; yüzde bir ve daha İ· 
yiıi yanm nisbetinde mahlul halinde 
sekiz günden fazla evvel yapılmıt 
mahlul olmamalı. Azami yüzde 15 
gram verilir. Hasta iyi yemek y.emiı 

ve koyu bir kahve içmİ§ olmalı. Dıli • 
ma yatık duracaktır. Enjeksiyon pra
vaz şiringası ile yapılır. On dakika 
sonra Anestezi olur ve iğnenin batt • 
rıldığı yer etrafında iki santimetrelik 
noktada görülür. Y.aza halinde ( te
beyyÜç, bat dönmesi, solğunluk, ba." • 
gınlrk, tazyik, kusmak, göz bebekleri
nin büyümesi gibi alametler görm -
dükte) hemen koyu kahve içirm"cli, 
rum veya konyak içirmeli, eter ve ko
kain şiringası yapmalı, vücudü uğuş • 
turmalr, çocuklar, ihtiyarlarda k.\~p, 
albomin hastalığı olanlarda, gebe ka
dınlarda, kansız, zayif ve asabi olan • 
larda pek hafif nüktarda kokain ~ul
lanılabilir. 

Dikkat: Raşikokainizasyon aşağı 
azaları ve karnı Pravaz şiringası ile 
bel kemiği iliğine kokain sıkarak his -
siz yapmaktır. Kloroform kullanmrısı 
imkansız olursa buna müracaat ed:lir. 

4 - Okain ve Stovain; az zehirli • 
dirler. 15 ile 30 santigram enjeksi,·on · 
yapılabilir. Bayıltmaz. Fakat nesiçl~ri 
kan döker hale sokar ve rahahı~lık 
verirler. 

5 - Novokain adrenalin; ze' · ·li 
değildir. Çocuklara, gebe kadınl ·ra, 
aç olanlara bile zarar vermez. Kan a
kıtmaz, hepsine rnüreccehtir. 

Dikkat: Diı çıkarmak için K?ril 
ile bu sonuncu uyuıturucu madd•yi 
mezcedcrek kullanmalı. 

Umumi Anestezi: 1 - Pek sıil 
Bromür detil ile (cam boruda 20 
gram) ağız ve burun birden bire şid
detle kapatılarak kullanılır. Hasta bir 
dakikada uyur ve uykusu dört dak;'<a 
sürer. Uyanınca rahatsızlık görmez, 
tehlikesi yoktur. 2 - Kloru etil veya 
Kelen; merhemidir. Beş gramlık tüb 
halindedir. Çocuklarda bile daha .ı;~ri 

ve trhlikesiz surette tesir göste ir. 
3 - Skopolamin; 4 - Kloroform; 
5 - Eter; 6 - Kelen mahliitu, Kloro-

form; en iyisidir. Kıvranmaları, bayıl• 
malan ve Klorofonnu mucip olduğu 
öğürmeleri meneder; 7 - Skopolarniıı 
hülasa11, morfin; bir santimetre mi.ki· 
bı miktar suya yanm miligram olınak 
Üzere ameliyattan bir buçuk saat ~'!f· 
ve) enjeksiyon yapılır. O vakit Klo • 
roform'lanma daha iyi olur. 

Anjin 
ANJiN: Boğaz yolunun sade, teh• 

likeli veya irin verir surette ufunet· 
lenmcsidir. 

1 - Sade Anjin; bunda: Urpenneı 
vücut kırğınlığı, 39 ile 40 derece ıı • 
caklık, baı ağn11, mide bozukluğ\lı 
ıafravi hal, inkibaz, mide bulanusı, 

çenenin altında guddeler müşahede o
lunur. Boğaz yanar, sıcaktır, kızar • 
mışbr, bozuktur, ıiıkinlik vardır, 
yutkunamaz. 

Hastalık bir hafta sürer ya geç .•• 
ve yahu~ bir çıban peyda edc-rPk neti • 
celenir. Sebebi (Hele çocuklarda a • 
yakl~rın üşümesi, grip, kızıl, çiçek, 
kızamık gibi hastalıklar. ·Bir talu111 
boğez hastalıkları ile karıştırılabilir. 

Bunlardan mügede dil ve damak üze • 
rinde beyaz tomurcuklar hiısıl o1ur; 
boğaz erizipel'inde renk fazla kırm12:ı· 
dır. Boyunda iri guddeler hasıl olur; 
boğaz ürtiker're ayni zamanda ciltte 
de ürtiker görülür. Bladonla zehirlcn· 
mede boğaz fazla kurur. Göz bebek • 
leri büyür; yodür'le zehirlenmekte 
burun, gözler ve ağızdan çok ifrazııt 
olur. 

Tedavi: hastayı tecrübe etmeli ve 
doktoru çağırmalıdır. Haşhaş ve ebe • 
gümecinin ılık menku'u ile veya bio • 
de yirmi borikli ılık su ile gargara 
etmeli; boğazı kauçuklu bir kanela ile 
yıkamalı; daima yenilenen vatga pa• 
muğu ile saatte bir atideki terkiple 
Dıuhına etmeıı: "Glls-=ı ıu 1.v guııPr 

korat dösüt 2 gram; kokain ı,30 
gram" yerine İyotlu gliserin de kulla· 
nılabilir. Boyuna soğuk su ile 11latılın1t 
konprea konur ve üzerine zamklı 
tafta sarılır. "30" ila "40" gram ingi• 
liztuzu ile müshil vermeli. Birer graJJ1" 
lık bir veya iki antipirin güllacı yut 
lurmalı; alkoldan ve tütünden kaçı( 
mah. 

Bı-demcik anjini: Bunda hem arı• 
jin cırazı, hem de bademciklerin şif • 
meıi görülür. Anjin tedavisini yap • 
tıklan başka okaliptüs veya benzüell 
tentUrü konmuş suyun b~harı boğ~ 
çektirilmeli, günde iki ila üç gram to~ 
halinde Salol ve beş gram benzoat d0 

sud süt içinde veya suda karışık ol• • 
rak içirilmeli. 

Müzmin anjin: Tütün alkonöl, h•• 
va, romatizma, artritizin'den olabi!ir• 

Arazı: Sabahleyin boğaz kuru ,e
ya rıhtıdır. Kulak iyi duymaz. Şitki"' 
liklel' öksürük verir ve tükürme he"r 
si uyandınr. Boğazda kızıllık ve tif • 
kinlik vardır. Daimi nezle ve bat airı• 
ları görülür. 

Tedavisi: Atideki terkibi boiaZ'" 
içine temiz tüyle sürmeli: "Bir ır~ 
yod, bir gram yodu potasyoını 

gram ıu, bu her üçü de günde bir t•• 
pılmalr, boğaz boğaz koterize edil~~ 
n, gargara yapmalı ve doktorun ver ,., 
diği yodlu, arsenikli ve sülfür j)iç1•1 

kullPnmalı. 

Amigdalet erpetik Ara:t.1 ~ 
ğazda küçük ıitler hasıl olur. suıı ,r' 
~effaftır. Çabucak gayri ıeffaf, yu" elı 
lak "sahte uvuzlar" yani adanı'" t 
esas parçası imit gibi kalırlar." 

Sebebi: Buhar ve kııta ıoğuk·· d• 
htilatlan: Geçicidir, bu anji~ır• 

pnönoni, boğmaca mikropları ..,,r el 

Müşahede olunan araz: 40 d~~,.. 
hararet, Ürperme, §iddetli bat a~ dl 
n, küçük sahte azalar iki üç .•

11
:, • 

koparak yerlerine esmerimsi bı~ b'• 
buk peyda olur. Marazın hepı• ,,_ • 
demciklerde toplanır. Boyund• p 
demcikler titt hastalığın devamı ' ııı• 
on gün, nekahat devresi de birı~r - u. 
dardır. Tekerrürü kesretle göru .JI) 

·~-"'eO' 
(Daha bı~ .. 



Dünkü lik maçları 
lstanbulspor Sülegmaniqeqi - Jlefa 

Beqkozu qendiler 

~UCeymanlye latanbulapor mat;ından bir 9tirUnU9 
~ l>u; taksimde eneli Süleyma- , ye kaleciıi bir avat Y1U'UfU yapbiı 
' -- htanbulıpor B takımlan saniyede daha kalesine dönmeden 
'-ı. laıblar. Neticeyi 1 - 2 Is- topu gene ajlara takılmıt buldu. 

I lapor kazandı. Avut vurutu rüzgar dolay11iyle 

Süleymaniye takımında en iyi 
oynıyan Ali idi. Y egine kuıuru 

kale önüne geldiği vakit bizzat ka 
leye tüt atmaması ve lüzumıuz 
yere ••ia sola paı vermesidir. 

Vefa - Beykoz 
Günün ilk maçını Vefa - Bey· 

koz B. takımları yaptılar. Bu maç 
V ef alılann 3 - 2 galibiyetiyle bit· 
ti. 

ikinci kümeden topkapı, ikinci 
maçta Beylerbeyi takımını 4 - 2 
mağlup etti. 

Oyuna batlandığı zaman Vefa· 
hlar çok ıert esen rüzgarın albna 
dütmütlerdi. Beykozun bu vazi
yetten iıtif ade ederek gol çıkarma· 
ıı beklenebilirdi. Fakat, Beykoz· 
lular bilhaısa hücum hattı, kabil 
olduğu kadar tatlı bir oyun oynu
yordu. Müdafi Sedadm 12 nci da· 
kikada sakatlanarak oyundan çık· 
masından sonra Vefa, ·Beykozun 
kalesini oldukça tehlikeli akınlarla 
ziyarete baıladı. Maamafih, her 
iki takım da birinci devreyi gol çı· 
karmadan bitirdiler. 

lh_ lbııbulıpor - Süleymaniye fazla ileriye ıidememit ve latan· 
~ları iki takımın kuvvetleri ara- bubpor ~uhacimlerinden biriıi de 
~ hlüıavat olıwı olmum ne· ıayet atik davranarak ayaiına ge 
~~daima heyecanlı olur. Bu i· çirdiii topu hemen bot kaleye sal· 
~ ~u klüp birbirleriyle atetli layıp ıokmuttu. Bunu üç daki
~~P halindedirler. Ve bu re· ka aonra üçüncü bir sayı daha ko
eı·~n en çok latanbulıpor müte valadı. Bu sayı da hemen diieri· 
~ 0~, çünkü maça çıkarken ıi· ne benziyordu. ikinci devrede Vefa, rüzgarı da 
'ertıı r ve alelekıer maçın verdiği Şimdi lstanbulspor muhacimle- lehine almıttı. Oıtüıte yapılan 
~, •ermesi lazım gelen netice ri uzaktan gol çıkarmanın daha ko hücumlar, en iyi müdafi inden mah 

· lay olduğunu görerek kaleye doğru rum bir halde oynıyan Beykozu 
..atk"" 'Uçı Suphi Bey idare ~t- uzun vuruılar yapmıya bqlamıt- çok tehlikeli vaziyetlerle karıılaı· 

devrede tiddetli esen rüzgar lardı. F &kat Süleymaniyeliler tak tmYordu. Netekim 17 nci dakika· 
latanbulıpor dütmüttü. Bu dire değer bir gayret ıöstererekbu da Muhteıemin kafasiyle bir güzel 

'l')a vaziyet Süleymaniye için tazyiki kırmıya ve mukabil hücum gol kazanan Vefalılar 34 üncü da
tu.ı telakki olunabilirdi. Buna lara geçmiye batladılar. Sol açık· kikada da bir tütle galibiyeti ga· 

en hücum fazlalığı itibariyle lan vaııtasiyle güzel initler yapı· ranti ettiler. Bu gollerden ıonra 
e latanbulapor lehinde açılıp yorlardı. Bunbrın biriıi de 40 ıncı Beykozlular daha IÖnük bir oyun· 

'"lı dı. Bilhaısa baılangıç kuv· dakikada golle neticelendi ve maç la oynamağa batladılar ve müsa • 
~ :~i. _Onuncu dakikada ıol a· bu suretle yani 1 - 3 lıtanbulıpo- baka 2 - O Vefalılarm galibiyeti· 
ı.:.:~ın bir initi golle netice· run galebesiyle bitti. le bitti. 

~ Fakat kendiıine vurut- G ı B •k 
,~elçelmetakıldığı içinha- a atasaray - eşı taş 
~hı.altı cezası vermit, düdük 
~ bulunuyordu.Penaltıyı gene Du·· n 1 
~ 'ltı. Fakat muvafak ola· yaptıkları huSUSİ maçta 1-
~~i~=~~n .:!:~· Süleyma- berabere kaldılar -an aonra ıayı çıkarama· 

~aunda lıtanbul muhacim 
• leriyle yarıta bqle.dılar. 

'-"tleıe kadar ıetiribyor,fakat 
~~iye kaleciıinin iyi tutut· 
~ ~ da lstanbulıpor muha· 
'~ vurutlarını daima kale· 
~ ..._. yapıtları sayıya imkan 
'-_~~. 30 uncu dakikada da 
\~Je biı gol çıkarc:!ı, fakat 
\~~~llr k•rı~!?. cld&ığu için 
~ ~·-40 ıncı dakikada ma~ 
-,,. ..._-----.n hidiseai oldu. Ve 
~~İye kaleıi önünde u· 
~ kabnaıma rağmen ge· 
b.t Iİreaıedi. 
~ . ıCı . 

~~.rede rüzıir lstanbul· 
~ıdi. Bunun içindir ki 
ta~. L.. 

1 
- lllUbacimleri Süley· 

~·)~bıi adeta muhasara et 
~ ~ hali bir türlü ka· 
~, ~ Ye en umulmaz tu· 
~.~ar, sıçrayıı ve dönüt 

~~ ıliırıliincü dakikada Sü 
~~eai ikinci bir penal· 
~ • •Yalı ile bir sayı 

_;azıyeı birdenbire de
dakikada Süleymani 

Dün Taksim ve Kadıköy stad
yumlarınd:ı liı maçlarımn aonun • 
cuıu oynanırken, Şeref stadında, 

yarım kalan Galataıaray • Fener 
maçına hazırlık olm1k üzere Be • 
tiktatla Galatsaray birinci takını
lan hususi bir maç yaptılar. Sab:ıh 
leyin yapılan üçüncü küme maç • 
!arından ıonra B91iktq • Galata -
1:ıray (8) takımlannın aralarında 
yaptıklan maçı Galatasaray 2 • 1 
kazandı. 

* * * 
Saat bet, aahada epeyce k:ılaba· 

bk var. E;vela Galatasaray, aon· 
ra da Betıktq takımları alkıtlar 
arasında sahaya çıktılar. 

Galatasaray takımı geçen hafta 
antrenman esnasında bir tekme yİ· 
yerek sakatlanan ıai açık Necde • 
tin yerine genç t:ıkım oyuncula· 
rından Şevketi alarak tu tekilde 
ıahaya çıkmııtı. 

Avni. LUtfi, Faruk. lbrabim, 
Nihat, Kadri. Danyal, Kemal Fa· 
ruki, Rasih, Muslih, Şevket. 

Galat:ııaray takımının Fenere 
kartı da bu tekilde çıkacaiı IÖJ • 

lenmektedir. 

Betiktat: Mehmet Ali, Hüsnü, 
Adnan • Nihat, Kadri, Fahri • Et· 
ref, Şeref, Muzaffer, Hakkı, Ha
yati. 

Hakem Gahtasaraylı Burhan 
bey. 

Oyun Galatuaraym bir akını 
ile batlandı, biraz aonra Betiktat 
vaziyete hakim olmıya bqladı. 

Şimdi Betikhtın bir akınında Ha· 
ya tinin güzel bir tütünü Avni kar· 
tılıyor. Bu sefer top Galatasaray .. 
da. Güzel bir pas alan Danyal 
bekleri atlatarak k31enin önüne 
geliyor. Yerden çektiği nefis bir 
tütü Mehmet Ali çok güzel karıı· 
lıyor ve birinci devre O • O bera • 
berlikle bitiyor. 

ikinci devre hatladığı zaman 
Galatasaray bir korner tehlikesi 
atlatıyor. Top gene ıol sçrk Dan· 
yalda. Danyalm güzel bir tütünü 
Mehmet Ali kurtanyor. Oyun Be
tiktat kaleıi önünde, top Kemal 
F aruktde. Kemalin yerinde ve gü • 
zel bir puım alan Rasih onuncu 
dakik:ıda topu Betiktat ağlarına 
takıyor. Gol.. 

Raıihin ikinci bir tütünü kaleci 
Mehmet Ali tutuyor. Şimdi Betik-

Mütehassısımız, bir kariimize hava ve 
güneşi bol ve gürültüsü az bir muhitte 

yaşamasını tavsiye ediyor 
1 - M. A. Hamdi: Mütereddit ve 

müteceasiı tiplerden. Muhitine kartı 1 
ekseriya itimataulık gösterir. Vefası 
azdır. Tasarrufu çok sevmez. Biraz i

natçıdır. 
Z - (Maçka) Cabit Alp : Melln -

kolik tiplerden. Musikiye istidadı vt•r
dır. Zevki ıelim sahibidir. lradesi za
yiftir. Fakat teıvikle yaptığı itlerde 
muvaffak olur. 

3 - (Beyazıt) Hayri Hüseyin: 1 -
natçı tiplerden. Fikri sabit sahibidir. 
Herkese itimadı yoktur. Maddiyata 
inhimaki fazladır. Tasarrufu sever. 

4 - Serbülent: Gösteriıten ho;~
nır, musikiye istidadı vardır. Henüz 
fikri sabit halinde muayyen bir emel 
ve gayesi yoktur. Zekisı tedricen in
kipf etmektedir. Tasarrufu HVm'!z. 
Mübaliiaya meyli luladır. 

S - (Çarıu) il. o.Bp: DNs.t• 
ve lakayt tiplerden. Dostlarına itima
dı azdır. Tasarrufu çok sevmez. Kadı
na meyli fazladır. 

6 - Polat& M. Ali: inatçı tipler
den. Uzağı görmez ve dostlanna iti
mat etmez. Şüphe ve tereddüt içinde 
ya§ar. Muhitinin tesiri altında hüvi
yetini kaybetmektedir. 

7 - (Daldalıııaa) lbrahim: Dikkat
siz ve llbyt tiplerden. Nefsine itima
dı yoktur. Hayata kartı atılıan değil
dir. Hafızası tedricen inkipf, eder. Sc
fahete meyli vardır. 

8- F. P. M.: Mağrur ve inatçı tip 
terden. Nefsine itimadı vardır. Para -
dan ziyade §Öhreti sever. Tasarruftan 
hO§lanmaz. 

9 - (Şehremini) Aptullah: U
kayt tiplerden. Nefsine itimadı vardır. 
Azimkirdır. Dostlannı sever ve aile
aini aayar. Mütevazidir. 

10 - Alpullu) O. Ramiz: Ze·ıid 

11elim ve idare sahibi tiplerden. Nef
sine itimadı vardır. Kararsız değildir. 

Soluk kanlıdır. Uzap ıörür. 
il - Mari Bratina: Zevki aelim 

sahibidir. Resim ve musikiye iıticfadı 
vardır. Biraz melankolik olmakla be -
raber azim ve idare kudreti artmakta
dır. Dostlanna ve ailesine hürmetkar
dır. 

12 - A. A.: Azimkirdır. Maddi i~
lerde muvaffak olur. Mübalağayı sev
mez. Tasarrufa riayeti vardır. Biraz 
fazla mütereddittir. 

13 - (Yetilköy) Bedi Ziya: G<Ss
teriti sever.. Zevki selimine güvenir. 
Şür ve musikiye istidadı vardır. Zeki
sı tedricen inkişaf etmektedir. Mülıa
lağaya meyli artmaktadır. 

14 - Adnan K.: Ketümdür. T;ı
sarrufu sever. Tahlil kudretj fazladır. 

Fikirlerinde ittirat ve insicam vardır. 

Uzağı görür. 
15 - V. Enfiyeciyan: Aaabt ve 

mütereddit tiplerden. Dostlarma iti • 
madı yoktur. Mübaliğaya ve aefahe
te meyli vardır. Zeldıı yapyle inkitaf 
etmektedir. Tasarrufu sevmez. 

16 - G. G. Ziya: İnatçı ve azim· 
kir tiplerden. Kimseye itimadı yok
tur. Az söyler, çok dinlemeaini sever. 
Muktesittir. 

17 - (Galata) A. Salibattia: Ke
tüm ve inatçı tiplerden. Nefsine iti· 
madı vardır. İşlerinde muvaffak ohır. 
Uzağı az görür, fakat fikirlerinde itti· 
rat vardır, muhakemesi kuvvettir!ir. 
Hüsnü niyet aahibtclir. 

18 - H. Saliha: Aceleci ve mivc .. 
via tiplerden. Kimseye itimadı yoktur. 
Hafızası zayiftir. Herkesten 5eldnlr .. 
Tereddüt ve 1Uphe içinde yapr. (Mu 
bitini deiiftirmclidir). 

19 (Şehremini) Şülaii79: Aceleci 
ve asabi tiplerden. Geçici hevesleri 
kendisini daima muvaffakiyetaizliğe 
sevkeder. Nefsine itimadı yoktur. Mü 
balağaya meyli vardır. Tasarrufu ıev
mez. (Sebatkar olmağa çahımahdır.) 

20 - (Şehremini) Kadri: Zevki 
selim sahibidir. Biraz müteceuistir. 
Mübaliğaya meyli vardır. Zekası ya • 
tiyle inkipf edecektir. 

21 - (Maçka) Kimil Hamit: Me
lankolik tiplerden. Sebatklr delildir. 
Baıladığı itleri tamamlamadığı için 
kendisini muvaffakiyetsi.z zaıınecler. 
Hafızası tedricen inkipf e.._....• 
Sebat etmek prtiyle ...,._ ..,._ 
muvaffak olur. 

22 - (Mı ... ) F•t Mfinir: Yuı
na 21 ıaumaralı yazıya çok benzi
yor?) Biraz mübalğayı sever. Zekası 

hafızasından kuvvetlidir. Ketum de -
ğildir. Tasarruftan hoşlanmaz. 

23 - 1. H. Tahıin: Ciddi ve azim
kir tiplerden. lflerinde dofruldfu .,_ 
ver. Muktcaittir. Sefahete mqU u
dır. Nefsine itimadı vardır. 

24 - Vahan Tekfuryan: (Bet sa· 
tır kafi idi. Elli sekiz satır yazmı!ll· 
ruz 1) Herkesten hatta kendinden de 
tüphe eder, kimseye itimadı Y.Oktur. 
Sinirlerinden çok muztariptir. (Hava 
ve güneti bol, gürültüsü az bir muhit
te yapmalısınız .. ) 

25 - (Maçka) Remzi Riza: Zev'!d 
selimi. bUtün huıuliyetleri arasında 
daima göze çarpar. Resme, mimarive 
istidadı vardır. lıte olduğu kadar .az. 
de de ölçüyü •ever. Tasarrufa riayet
kardır. Yaşı ilerledikçe aefabete mey
li artacaktır. 

Dr. W • 
........................................................................................... 

Türk-Sovget dostluğa 
Moakova, 4 (A.A.) - Kremlin 

sarayının büyük salonunda fD"ka 
ve hükOmel erkanı ile bir mayıı 
tezahürabna i!tirak edenlerin ha • 
zır bulunduk•an bir ziy3fet veril· 

tat akında. Galatasaray kaleıinin 
önü karıııyor. Çekilen tül avutla 
neticeleniyor. Bu ıefer Gahtasa • 
ray ıağ tarafı ile hücum ediyor, 
Şevket seri bir initle Betiktat ka· 
leıi önünde. Fakat çektiji tüt a • 
vuta gidiyor. Oyunun bitmeıine 15 
dakika var. Beıiktat ıılo ve güzel 
bir hücuma geçiyor. Muzaffer oyu 
nun bitmeıine 10 d:ıkika kala Be
tiktatm solünü atıyor •• hirbç 
dakilra IODI'& ela oyun bitiyor. 

• • • 
Dünkü maç çok sert fakat temiz 

ve zevkli oldu. Her iki takım da 
ıüzel bir oyun oynadılar. Biz yal· 
nız Galabıaraylı gençlere ıeçire • 
celderi imtihanın pek tiddetli ola
cağını bildiğimizden daha fazla 
çalıflllalarmı tavsiye ederiz. 

miftir. 
Bu ziyafette kml orduya •• • 

sup iki bine plmı kumandan ve 
yararlı zabitler bul~. 

Stalin, Molotof, V~ilof, Ka
linin, Budiyenni yoldqlann ve 
b:ıı kumandanlığın diğer erkim• 
nın salona giritleri alkıılarla kar· 
ıılanmıttır. 

Miralay Celil Beyin riyasetin • 
deki Türk tayyare abitl•i de zi. 
yafette bulunmutlardır. Ceneral 
Vorotilof hazmmu Türk Sovyet 
dostluiumm kuvveti terefine İç• 
meie davet etmiıtir. 

Miralay Celil Bey kadehini Soy 
yet Ruayaam büyük tefi M. Stali
nin terefine kaldnmııtır. M. Sta· 
lin, Molotof, Voroıilof Ye Kalenin 
Türk tayyare zabitlerini aamiml 
ıurette seJimlamqlardD". 

Ceneral V orotilof hazunma &J• 
nca Türkiye reiaicümharu Gazi 
Muıtafa Kemal Hazretleri terefi· 
ne k:ıdeblerini bldırmaja da•et 
etmiıtir. 



8 

Halllkt veslkalar1 tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 

1 5.5.934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 52 1 
Ge~en kısımlartn huUlsası 

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

mi;ti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nilshetle aralarında für se
vi;me uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nilzbete Şahin 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkadatlarileı temasa geçmiye çalıg

DU§tı. 

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

fakat ,Kfilıyanın arkadaşları taraf m
dan yilz verdirilmemi12ti. Kahya atlat-
mıya çalışıyordu. ' 

Feridun Bey kısaca: 
_,, Pek ili efendim, sizi yarım 

saat sonra rahatsız ederim. 
-Teşekkür ederim. 
- Ben dJ!ardaymıJ vaktim mü· 

ıait, siz gidip gelinciye kadar bu· 
rada hekliyebilirim. 

-H:.y hay .. 
Feridun Bey çekildi ve Pantik

;yan yalnız kalınca hemen kaleme 
:ve kağıda sarılarak bir §eyler ka
ralamıya ba§ladı. Yazdığı raporun 
tam üçüncü sayf umdaydı. Tele
fon çaldı. Açtı ve: 

- Burada Pantikyan dedi. 
Sonra kendisine söyliyen kısa 

bir cümleye mukabele olmak üze-
re: 

- O siz misiniz Mecrr Hey ben 
de size raporumu hazalıyordum ... 
Hay lıaay efendim, •imdi gelir aize 
!ifahen izahat veririm. dedi. 

Telefonu kapar kapamaz hiç 
bir evraka el sürmeğe bile lüzumı 
görmeden dı§anya çıktı. Kapısın
daki nöbetçiye: 

- Ben yirmi dakika içinde bu
radayım. Feridun Beye haber ver. 
Benim dönüşümü bekliyecekti ama 
unutmllsm. Muhakkak beklesin .. 
dedi. 

- Emredersiniz efendim. 
Az aonra yan odada oturan F e· 

ridun Bey dı§anya çıktı. Nöbetçi 
onu görünce: 

- F eridım Bey, Pantikyan E
fendi yirmi dakika içinde dönecek, 
sizin kendiıini muhakkak bekle
menizi istedi, dedi. 

Feridun Bey: 
- Zaten nıahimatmı var, hek-

liyeceğim. 

- İsterseniz odasında oturu
nuz. 

Bu Feridun Bey için bulumnaz 
bir nimetti. Fırsatı kaçırmadı. 

-Teşekkür ederim. Oturayım. 
Pantikyanm oda.sına girdi ve ev· 

vela koltuklardan birine çöktü. Ye 
rini intihap ederken de Pantikya
nın muası yakında olmasını tercih 
elmi§ti. 

Gözü Pantikyanm biraz evvel 
yazdığı ve fakat tamamlamıya va· 
kit bulamadığı raporuna ilİ§tDİ§ti. 
Elini uzatıp aldı ve süratle göz gez 
dirdikten sonra içinde geçen bir is00 

mi kurşun kalemile cebinden çıkar 
dığı iküçük kiğıdaı okunur okun· 
maz bir ıekilde k!-ydetti. Bu rapor 
da Pantikyan Mecır Hey'e üç mad 
de halinde uzun uzadıya Traıkya 

mesaili hakkında malumat veriyor 
ve tetkikatmın neticesini bildiri· 
yordu. 

Bu maddelerden birinde hula· 
saten 9öyle diyordu: 

1 - Perşembe günü Burgazdan 
lstanbula gelen ltaJyan bandıralı 
(Feridun Bey vapurun adını oku
yamadı) vapurile seksen kadar E
dimeden Türk mülteci askeri gel
diği. Bu askerler arasında da Şa
kir Bey namında. bir meb'uı ta var· 
dır. Şakir Bey Trakya mesaili hak· 
kında Roma ve Sofya:da genç Türk 
rüesası araımda aktedilen kongre· 
de hazD' bulunmuftur. Ve bu kon· 
gre mukarreratını Trak,:a meaaili
le latanbulda me§gul bulunan gru· 
pa tebliğ etmek ve müzakerata bu· 
rada da devam etmek üzere gel· 
mİ§tİr, 

2 - Son zamanlarda Osmanlı 
matbuatında Bulgar - Yunan hu· 
dutlannda faaliyete geçtiği bildiri
len çetelere ait havadislerin aılı 

yoktur. Bu §8.yİat, bir çok sebepler 
den dolayı, gene Ankara hüktlme· 
tini iğfal için Sofya.daki Ankara. 
komitecilerinin tertibile lstanbul 
matbuatına aksettirilmektedir. 

3 - Maamafih ahvala ve Bulg~ 
ristandan almana havadislere na • 
zaran Trakyda ihtilalkirane mahi 
yeti haiz yeni vaziyetler hadis ola· 
caktır. Bunun için mahallinde tet
kikatta bulunmak üzere ya kendi· 
sinin veyahut Agopyan ile Dirta -
tm bir ~n evvel Sofyaya gönderil
meleri lazımdır. 

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
Müellifi : ( V3 - rlO ) 

Geçen kıaımlartn hullsası 
Genç Türk diplomatı Muhsin Ra

fit, Yunan diplomatlarından Erci Beh
zadise karşr son derece kin besliyor. 
Zira, milli mücadele esnasında, Erci. 
Mttbainin felaketine sebep olmuş, o
nun ıevgilisi Ferihayı öldürmüştür. 

Bulıar çetecileri ile silah fabrikatör
leri, bunu bildikleri için, Balkan misa
kına mini olmak üzere, Erciyi otomo
bilinde öldürüp Muhsine iftira atmak, 
böylelikle sulhu baltalamak istiyorlar. 
Muhsin, suikasta mani oluyor. · Silah
çıları kovup çetecileri ikna ediyor. 
Vak'a mahallinde tabanca ıe11lerini işi
tenler ko§uıuyor. 

- Ne oldu? .. Ne var? .. diye ıormı
ya INqladılar. A ... yolu da bozmu,Iar ... 
Buralarda bir takım hadiseler oluyor ... 

Ert of Sad ile Gal, bütün bu kıu-
gaşa1ığın müsebbibi diye yakalanmak 
korkusiyle, sandallarına atladılar ve 

'arkalarına bakmadan, bir daha avdet et
memek üzere kürek çektiler ... 

Çeteciler ise, Muhsinle Erciye: 

- Haydi, Allah~ ısmarladık, hoı· 
ça kalın! dediler. Biz, kaçıyoruz •• Ar· 
kadaılarmuzı da kayanın üzerindeki 
yerlerinden alır, kurtarırız ... Şayet ki
min taarruzuna uğradığınızı sorarlar• 
sa, isminizi kirletmemek için, rica ede
riz, bizi söylemeyin ..• Yakalanmaktan 
korkmuyoruz. Zira, hududun öte ta
rafına a,acağız .. Fakat sulhun bozucu
su diye ilan edilmek istemiyoruz .. A
lelade hırsızlann taarruzuna uiradığı· 
nızr, fakat silah atarak onla.n kaçırdıir
nızı söylersiniz ... Olur mu? .. 
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o Karadeniz Korsanları o 
Ge~en kıaımlar1n hulasası 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman latanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok gi.izel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızı 
kaçırmıya uğraırrken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaırdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif
lise gelmi§tir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat ahyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga getirmi§lerdir. Ali baba sa
rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -
nn gözdesile beraber yaşamaktadır. 

Sivil memur yava§ça delikanlı· 
nm ıkulağına eğildi: 

- Babanı Tiflisten Petersbur· 
ga mevkuf olarak getirmitlerdi. 
Ben, o vakit saraY.da müstahdem 
bulunuyordum. Çarın Tiflisteki 
cariyesini kaçırmışlar. Bunun meı· 
uliyetini ıbabana yüklediler. Ve 
kendisine sarayda on be§ gün mü
temadiyen işkence yaptılar. Baban 
tam amile masumdu. Fakat, çar bu 
hadiseye çok ehemmiyet vermitti. 
Bir gece baban zindanda yatarken 
o gece ben de nöbetçi bulunuyor· 
dum. Ertesi gün aaraydan verilen 
h9.§ka bir vazifemi takip etmek Ü· 

zere Odesaya hareket edecektim. 

Müellifi: ishak FERDi 

1 
Burada belki seni görürüm dü§Ün· ı sadık kalacak delilim yar. •• lçirnd• 
ceıile ·be:banın yanına sokuldum. hergün uyanan ve derinleıen bit 
"Yakında oğlunu göreceğim. Bir kin var. Bu kin, aylar yıllara kal• 
diyeceğin var mı?,, diye sordum. boldukça damarlanmı tututtufll" 
Zavallı ihtiyar o dakikada çok bay yor .. İntikam almak için zaman~ 
gın ve bitkin bir haldeydi. Müşkü~ fırsat bekliyorum, Petroviç ! 
latla kendini toplıyarak gözlerini Genç zabit kendi kendine ıö1." 
açtı: "Bu canavarlara hala bir kö- lendi: 
pek ıadakatile çahıan oğluma söy - Zavallı babacığım ... Zavallı 
le... Eline fırsat düttüğü zaman Ştanka ... 
çardan ve onun sülalesinden inti· Uzakta dola§an gümrük kolcıt 
karnımı almayı unutmasın.,, dedi. larının ayak ıesleri yaklaıınai• 
Ve bunlar babanın ton ıözleri ol· batlamııtı 
du. Gözlerini kapadı. Yavatça ya.- Daha fazla konu§amadılar •• 
nına eğildim. Kalbini muayene Ayrıldılar .. Petroviç yumnıkl•• 
ettim. Çarpmıyordu. O artık öl- rmı sıkarak limana doğru yürüdU· 
müttü. Sivil memur, genç zabitin ark•' 

Genç zabit bu faciayı dinlel"lten sından bir kaç adını gitti .. Bu ıır~· 
kulaklarına inanamıyordu: da memurun ayaklarma parlak bıt 

- Demek ki babamı itkence i· fey takılmıştı .. Yere eğildi .• Ve tlf 
le öldürdüler ha ... ? larm üstünde sırmalı bir yaver k01 

Zavallı babacığım.. donile iki apolet gördü. Üstüne b•' 
Diyerek ağlamağa ba4lamı§tı. &arak geçti.. Karanlık bir ıokai• 
Petroviçin eski arkada§ı sözüne daldı. 

devam etti: 
- Ştankayı yakalıyarak hüku· 

mete teslim edecek kadar cesaret 
ve cüret sahibi olan senin gibi kuv· 
vetli bir adam, bu dakikada çar
dan intikam almak f ırsatma malik
tir. 

- Nasıl!? .. 

- Evet ... Sen §İmdi buna mukte 
<lirsin, Petroviç ! Bu dakikada se
kiz gemi senin emrin altında bu
lunuyor! !kinci bir Ştanka olabi· 
lirsin! 

1 il • • 
• • , 

-32-
Ştankayı Odesadan Petersbııf 

ga elleri ve ayakları zincirleri~ 
bağlı olarak getirmişlerdi. 

O senelerde tevkif edilen iıı1'1' 
lapçılar (Petropoloski) kilise ıiı" 
danlarına abldığı halde, şıa111'• 
doğrudan doğruya saraya götürii1' 
müttü. 

• wwwıı•ıııı••-··---.. ••ıı·--.,--·---· Ve elini omzuna. vurarak: 

O gün bütün saray erkanı 1ı 
Çarm sadık bendeleri Karaclerıiı 
korsanlar reisinin yakalan.matıl1: 
dan dolayı birbirlerini terbik edt' 
yorlardı. Sarayda yüzü gülnıiYeıJ 
bir fert yoktu. -

Feridun Bey bu raporu okuduk- - Petroviç ! Dedi. Köylünün ıs-
tan ve hafızasına naklettikten son· trahına ve çarın istipdadına taham· 
ra gene eski halinde, aldığı yere mül edemiyerek !kendini engin de· 
bıraktı. nizlerin kucağma atan böyle bir 

Feridun Bey içindeki, Pantikya kahramanı kendi elinle nasıl teslim 
nm, daha nelerle meıgul olduğu- ettin? Rus köylüsü bu haberi du
nu öğrenmek arzusunu yenemi.. yarsa, seni lanetle yadedecek Petro 
yordu. Böyle, onun odasında yapa viç ! Ştanka yann bütün bir Rusya 
yalnız bulunma fırsatını bir daha nm halaskarı olabilirdi. Ştanka 
ele geçirmeyi kolay kolay bulama· nın ele geçmesi ile rusyada sevine
zdı. cek bir tek adam vardır: Çar Niko· 

Fakat, birdenbire İçeriye birisi· la. Fakat milyonlarca Rus köylüsü 
nin, bahusus Pantikyanın giriver- bund~n sonraki günlerini matem 
mi§ bulunması kendi vaziyetini içinde geçirecek. Bu milyonların 
1büabütün kötülemekten ba,ka bir kal.bini kazanmak .. Babanın inti
ıeye yaramazdı. kamını almak istemez misin, Petro-

0, biraz evvel okuyarak eaasla· viç? 
rmı kafasına yerlettirdiği raporu Genç zabit gözlerini sildi: 
buraya böyle bir tesadüfle girip te - Sende çarın dü§manısın öyle-
öğremnemiı bulunsaydı bile, nasıl mi? 
olsa en çok iki üç gün sonra öğre· -Şüphe yok. Kardetimi on sene 
necekti. evvel saray zindanlarında boğdu· 

(Devamı nr) ran bir hükümdara kar§t dost ve 

Erci, bu olup bitenlerden bir ~ey 
anlamıyordu. 

Muhsin: 
- Haydi ... Olur ... Kaçın ... dedi. 
Çeteciler, karanlıkta kaybolduktan 

sonra, celenlere, iki diplomat, kim ol
duklarım bildirdiler •• Merak edilec:.~k 

bir ıey olmadığını söylediler •.. 
- Hırsızlar, pusu kurmuı... Pıara 

istediler .. Kurıun atbk .. Kaçtdar •. Biz 
yarın, polise de lazım gelen malumatı 
veririz .... 

Ahali: 
- Buradan telefon olsaydı, karako• 

la haber verirdik ... Fakat, daha yapıl• 
madı, yok! ... dedi. Barı, biz, silahlana· 
rak, bir takip müfrezesi çıkaralım •.. 

Erci Behzadis: 

- Hacet olmasa gerek... fikı ini 
ileri sürdü. Biz, ilerden telefon ederi.r. 
K3ı,:•1kJan istikamet ma!um, önlf'rini 
keserler ... Her haldt:, yakalanacakları 

fÜphesi.ı.dir ... Siz, ıade, ıu bozulan yo· 
lu eski vaziyetine getirin ki, ba§ka bit' 
otomobile zarar verıneain ... Biz yandan 
dolaşır, eideriz ... 

Sonra arkadaılarına döndü ... Yani 
. M ' Muhsinle emirbel' neferı uarnıner ça . 

YU§at 

- Buyurun ... 

M~er, b~la-;-ôlan itleri anlamı
yor, aptal aptal, iki !abık düımanın yü
züne bakıyordu. 

iki diplomat, §oför yerini ve onun 
yanındaki mevkii i!gal etti. Kendisi, 
arkaya oturdu. • 

Araba, yerlilerin: 
- Geçmit ols1.tn. Haydi güle güle .. 

temennileri arasında yola düzeldi. 
Muanuner, konu~ulan şu sözlere ku

lak misafiri oldu: 

Yaranızdan istirap çekiyor musu -
nuz? •. 

- Hayır ... Pek o kadar fazla de -
ğil ... Vücudüın muhtelif defalar delin
diği için hafif ile ağır vurulmanın na· 
sındaki farkı gayet iyi biliyorum ... E
limle bastırıyorum ..• Artık kan da ak
ı .. ıyor sanırım... Her halde, kemikte 
bir arıza yok ... 

- Muhtelif defalar yaralandcnız 
demek? •.. 

- On sekiz defa ... Düşünün ı,: yü
zümdeki krbç izi, bunların sade bir la 
nesidir! 

Erci: 
- Vah aziz dostum vah .... diye, di 

rekıiyonundan ayırdığı eliyle Muh· 
sinin kolunu tuttu. Çok müteeui· 
fim ... Fakat, o devrin ne devir olduğu 

bit 
Ali baha yattığı yerden acı 

ses İ§itti .. 

Başını kaldırdı .• 
Dııarıya kulak verdi: j 

- Beni tazyik ve tehdit edel"" 

ne öğrenmek istiyorsunuz? I 
Ali baba bu sesi tanımıştı .. ~ 

di kendine: , 

- Eyvah .. Ştankayı da ya1'~• 
mıtlar... ~· 

Diyerek yava§ yavaı kımıtd• 
dı.. , 

Ayağa kalkamıyordu .. Bir .b"1" 
çuk aydan beri dayak yemekteıı &~ 
işkence görmekten bütün viic\I 
yara bere içinde kalmış, koıl<o'; 
man göbeği havası bo9ahnıt 
balon gibi sönmüştü. ,rl 

(Devamı " 

b·ı· s- · . =-1ı•W nu ı ıyor1unqz... enı de ıeY 

ler. 
T b'• tab'A - a u.. ıı... ti' 

- Hem, itiraf edeyim ki, iıti~'ı' 
tiye gittim... Malum ya: Zira, ,r 
Yunan muharebesinde de bi:ziıı' jı" 
dattan hayır ka1manıı§b ... On1~11Jı 
tikamım almak için Balkan harb~~o 
henüz büyümemi,tim! Heırıı td~ı•'~ 
idea ... Sizin Turancılık gibi... 1 •' 

ve Kafkasyayı istilaya kalkııtıit~~ 
bi... Enver Pa,a ne kalada iıe, . c1a•'ı 
ııiyaıliler de o zaman o kafada 1 d"" 
L~·-· • • d" l • • b" .k aıı;ın, sız ıtım ı nası sıyası ş11ıY. 

larımz içinde nanıuıkarana yat ,fJ 
istiyorsanız, biz de samimiyetle 
düıtünc:edeyiz.... . .J 

·,tır 
Muhsin, asıl sadede ge)nıelı 1 

du: 

-Şimdi nereye gidiyoruz? 
- Akropolis hastanesine··• 
- Sahi mi? ... 
- Elbette •.• 

- inanamıyorum vallahf ... / 
- inanın ... inanın ... ffeJS'l 1 / 

1&rdıracağız- Hem de. ,Ş 
- Aman Yarabbi... Riif' 

~) 
(Devaıl11 

iümü sanıyorum. 
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"----------------------------1' er ah odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

/Jcışa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
f e,.cıh ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
'ncınzaralı iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 8· , 
~o· Yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır,· 
,.cırnvay ise evin önünde du.,.ur. 

Ôcıire/eri gezmek isti yenler binanın kapıcısına 
"ıQ,.acaat edebilir. · 
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i Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere 

l T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 

l·I, "VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 
J T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 
il 

1 

Bu kitaplar' yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette gazı lmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR 1HLER1 N fi atları nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen· ı 5 .şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri: · lstanbul Ankara Caddesi 
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Mahçuz olup paraya çevrilmesi 
kar:ırlqtırılan 1 adet camekanlı 
büfe ve 3 adet teccade ve sair et· 
yayı beytiyenin delli.tiye ve ihale 
pulu reıimleri müıteriye ait olmak 
üzere 12 - 5 • 934 tarihine tesa -
düf eden Cumarteıi günü saat 1 O 
dan 12 ye kadar Betiktaı paz:'.lrın· 
da satılacağından talip olanların 
hazır bulunacak memuruna müra· 
c:_aatları ilan olunur. (2339) 

{fPA r1Aflt(A 
Müs{ahı:a.ral ı 

HlJBlJBATlJtlLAR/ 

SıHHAT 
VI!: 

KUVVET 

latanbul f...'c;üncü icra Memurlu· 
ğundan: 

Satılmaıına karar verilen muh
telifülcins kıymettar kürk ve kürk 
çülüie ait parçalar 7 Mayıs 934 ta 
rihine rastlayan Pazartesi günü bi 
rinci açık arttırma ıuretile saat 
9 - 10 arasında lstanbul Kürkçü 
çarfıaında 22 No. lı dükkan önün· 
de ıatı1acağmdan talip olanların 

mezkUr gün ve saatte mahallinde 
hazır buluancak olan memuruna 
müracaatları ilin olunur. 2338 
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El yazıaı tahlll kuponu 
isim . . . . . • . • 

En haaaaı ciltleri kadife gibi yumuıatır ve beyazlatır. 

Yeni eserler 
Dün ve Yarın tercüme külli yatı 

BOtUn nıilletlerin edebi, içtimai, iktiaadi, mali ..• en muhal
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve DÜN n 
YARIN t"cüme külliyatı ünvanı altında yılda muota.ıam 
fasılalarla otuz cilt kadarının çıkarılması ıuretile yüz ciUlik 
bir kit•phane vücude getirilmui temin edilmiştir. En kud· 
retli kafaların, kalemltrio yardımlarına mllracaat o!uomuştur. 

ilk kitap 

AFO 
Fransız edibi Alfons Dodenin eserinden 

Haydar Rif at Beyin tercümesi 
Fiab 100 kuruş 

T cvıi merkezi 
VAKiT KUtUphanesl: lstanbul Ankara caddesi 

"Dün "'c Yann,, tercUme külliyatının ynkında ue~olurıacnk eserlerınden 
birkaçı da şunlardı r : 

Aile Çemberi: A. Morun - Alişan zade lsrnail Hakkı B. 
Kredi, Banka, Borsa; Muhtelif rnenabideo - iktisat Dok· 

toru Mublia Etem Bey. 
Devlet ve IbtiJal: Lenin. Haydar Rifat Bey. 
Kapitalizm Buhranı: Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
K1rmm ve Kara: Standal - Nurullah Ata Bey. 
Rasin Külliyatı: H. Naıım Bey. 
lzraeli'nin Hayatı : A. Moruva - Nurullah Ata Bey. 
Gorio Baba: Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Isa: Paria Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine

Sangle - Haydar Rifat Bey. 

Halihazırda Avrupada kadın ve erkeklerde rağbet bulan biriyan
tinlerimiz ıaçları yatırır, parlatır sporculara tavsiye 35 kuru§. 

Deposu: Eminönü Necip Bey 

Istanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden: 

Vesaiti nakliye için alınacak olan 6000 ili 8000 kilo benzin 
mllnakasası 10/5/934 saat 14 de talik edılmiştir. Talip olan ların 
yevmi mez· ti da Baş Müdliriyettc müteşekkil Komisyona müra
caat eylemeleri. (219 l) 

tabii çiçeklerden istihsal edilmit kokuları haftalarca sabittir. Gram
la satılır. Deposu: Eminönü Necip Bey 



Ziraat bankasının da 
tekaüt, dul ve yetim 
maaşlarını kırması 

kararlaştı 
Telefon 23872 

Arabistan da 
vaziyet 
(Ba~ tarafı 1 nci sayıfada) 

senin bile mevcut bulunmadığı mu 
hakkaktır. imparatorluk devrin
den kalan bazı zabitlerin ise tara
feyn ordularından her hangi birin· 
de hizmet ettiklerine dair burada 
hiç bir malumat mevcut değildir. 

Londra, 4 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: Askeri tayyareler· 
le iki harp gemisinin kızıl denizin 
şark sahiline gönderilmesi Yeme· 
nin limanı olan Hudeydedeki Jn
giliz tabaasının ve bunların malla
rının, tehri Yemenlilerin tahliye
sinden beri muhasara etmekte o· 
lan atiretlere kartı, himayeye ma· 
tuftur. lbnissuut ordusu tehre bir 
kaç günden evvel varamıyacak ve 
o zamana kadar da fngiliz kuvvet
leri orada hazır bulunmuı olacak
tır. 

. Bu nümayİ§İn atiretleri durdur· 
mak için müessir olduğu anlatıl· 
maktadır. 

Roma, 4 (A.A.) - Stefani ajan 
Yemen arasındaki harbin neticesi 
ıı bildiriyor: lbnissuut devleti ile 
obrak Arabistan yarım adasında 

cereyan etmekte olan vekayi ve 
İtalyanın Kırmızı denizde büyük 
menafiinin mevcudiyeti dolayısiy
le mezkur denizdeki üç İtalyan 
harp gemisi ltalyan tebaasının 
hay:ıt ve mallarını müdafaa için 
Hüdeydeye müteveccihen hareket 
elmiılerdir. 

Aden, 4 (A.A.) - Azio ismin· 
deki balyan gemisi buraya gelmi.,. 
tir. Burada bulunan ve miktarı 

üç yüze baliğ olan bütün ecnebi 
tebaau Kamaran adasına naklo· 
lunmuttur. 

Muzaffer kıt' al ar hiç bir mu • 
kavemete uğramadan Hüdeydeye 
girmitlerdir. 

Kömür inmesine 
" ragınen ... 

-Bq taratı ı inci sayfa~ 

di liraya inmiştir. Kömür fiatların• 
daki bu kadar bariz dütüklüklere 
rağmen bilet ücretlerinde hiçbir 
fark olmamıştır. ŞaJılac:ık bir ha
kikat .. 

926 danberi amele yevmiyeleri· 
nin de indiği, hayatın da ucuzla
dığını da gözönüne getirirsek bi • 
Jet ücretlerinin niçin inmediğini 

sormıya hakkımız yok mudur? Bo
ğaz sönüyor .. Ve bunda da Şirke
tihayriye bilet ücretleri büyük bir 
amil oluyor .. 

Boğ:ızda oturanlara sorduk. Bi· 
ze Boğazın sönmesinde amil ola • 
rak bilet ücretlerini gösterdiler. 
Karilerden mektup aldık, ayni şe· 
yi yazıyorlar .. 

Bu sabah boğazda oturan iki o

kuyucumuz geldi. Bunlardan biri 
Anadoluhisarında Göksu deresin 
de:, 22 numartllı evde sakindir. De
di ki: 

- l'muml harpte kömürün to • 
nu 40 • 50 li .. aya f ırlaymca fiatlar
da şimdiki yiiksekl\ğe çıkarıldı ve 
hila da inmedi. ~mumi harpten -
beri neler inmedi nr,~er. Hele bilet 
ücretlerinin tan7iminde etas olan 
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işte geri kalmış memleketlere medeniyet götürdü sanılan 
İngiliz, milyarder olmak için, dağdaki gölün kayasını delmiş 
sularını zenci köyleri Üzerine boşaltarak biçareleri böyle 

müthiş bir tufana boğmuştu! 
Yazısı dördüncü sayfanın 

ve ikinci ııütunlarındadır. 
birinci 

Sovyet bayramında 
Türk-Sovget dostla• 
ğu bir daha tekit 

edildi 
Sene 3 Sayı: 723 

Lastik fabrikası 
açarken 
(Baş tarafı 1 nci sayıfada)° 

2 - Evvelce Bulgariıtanm en 
büyük sanayi §ehri olan Gabrova· 
daki 23 deri fabrikaıının ve dahs 
birçok uf ak büyük tabakhanelerin 
ifliı ederek kapanmalarına sebep 
oldu. 

3 - Toptancı kundura ve leva• 
zımatı satan birçok tüccarlar za • 
rarla mağazalarını kap:ıttılr. 
4 - Bulgaristan ahalisi liatikteo 

mamul ayakkabıl:ırm ucuzluğuna 
kapılarak onları yaz ve kıJ kullan• 
mıya batladığından birçoklarının 
ayakları yara ve romatizma oldu· 
Çünkü ayaktan çıkan teri lastik 
kösele gibi içmediği için ayni ter 
ayakların hastalanaıasına ve ro • 
matizma olmasına sebep olmak• 
tadır. 

5 - Bulgaristanda çıkan derile
rin kıymetini fevkalade düşürdü • 
Böylelikle köylünün eline derideo, 
gayet az p:ıra geçmiye batladı. 

6 - Eskiden deri sanayiinde tS 
bin itçi çalıtırdı. Halbuki bugün 
lastik ıanayiinde ancak 2. 3 bill 
İtçi çalıttığından binnetice 12 bill 
itçi açıkta k:ıldı. 

7 - iflas eden deri fabrikala• 
rından maada sermayelerinin çok'" 

luğu hasebiyle iflas etmeyip itle .. 
rine devam eden 3 fabrika fi:ıt Ü'" 

zerinde birleterek köylüden deri .. 
leri gayet ucuz alıp diğer kalan.,,, 
işlemekte olan kunduracı ve dikİ'" 
ci esnaflarına gayet pah:ılı satoı•'" 
ya başladılar. 

Netice itibariyle Bulgaristst' 
hükiimetinin bu hatası neticeıind• 
memleket birçok z:ırarlar gördil 
ve birkaç lastik fabrikası sahibiO
den maada bu işte kimse kazaır 
madı. 
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Diğer taraftan hükumetin 11/ 
tik f abrik:ılarından ve lastik il, 
lerinden aldığı kazanç vergisi d; 
fabrikaları ve tabakhaneleri ve if' 
çilerinden evvelce aldığı kaz~ 
vergisine nispeten ancak yüs'1' 
betini tetkil ettiği için bu itle Jtiİ' 
kfunet de z:ırar etti. Bulgarist,ıt 
hükumeti hatasını anlamıştır. fı• 
kat artık it itten geçmiı oldujıJSI' 
dan alacağı tedbirler hiçbir nel~ 
veremez, binaenaleyh komtu Sd 
gar hükumetinin bir tedbirsisl~ 
yüzünden başın:ı gelen bu feli~~; 
ten hissedar olmalıyız ve ona ı0 

hareket etmeliyiz. 

mevatta da hayli tenezzül olması· 
na rağmen bir ses çıkmadı. Bugün 
kömürün tonu 6 .. 7 liraya indi. Ek
mek dört sene evvel 20 kuruştu. 

Bugün beş kuruş. Bilet ücretleri 
dört değil, altı sene evvelkinin 
aynı .. 

Anadoluhisarında, Göksu dere· 
sine nazır bir yalım var. iki tara· 
f ını sudan ucuz kiraya veriyorum. 
Kendim de ortasında oturuyorum. 
Ben memurum. Elli bileti 512 ku
ruta alıyorum. Bir kızım var. Zi· 
raat bankasında memurdur. Beş 
ay evveline kadar o da benim gibi 
devlet memuru addediliyor ve ten· 
zilattan istifade ediyordu. Fakat 

dört aydır ziraat bankası memur
larının tenzilattan istifade ede.mi
yecekleri hakkında şirketçe bir ka 
rar verildi ve kızım şimdi her ay 

on buçuk lira veriyor. Refikam da 
haftada iki defa lstanbula inmek 
mecburiyetindedir. Şu hale göre 
evimiz kendimizin olmasına rağ .. 

men ayda 20 lira vapur parası ve
riyoruz. Bu vazi) N karşısında gü-

zel Boğaziçini, yalımı bırakıp Is • 
tanbulda bir kira evine taşınaca .. 

Fransız maliye nazırı 
Sen Rafael, 5 (A. A.) - Kor -

sika seyahatinden avdet etmekte 
olan maliye nazırı Sen Rafael de
niz tayyare merkezini ziyaret et -
miştir. 

Hukukta 
-~ tarafı ı inci aaytad&

lindedir. Bunlar alabildiklerine 
tercümeler yapıyorlar. ilmi ıstılah· 
lar kökünden atılıyor. 

Bütün bunlar hangi esaslara 
---11 .. _ ___ .,,.,.._._ • .,ının.--,·--• .. •I göre yapılıyor? Bütün bunları şi-

ğım. Yegane sebep, bilet ücretle- ki.yet edecek makam bulamıyoruz. 
rinin pahalılığıdır. Benim gibi me- Şimdi soruyoruz: 
mur olmıyanlar ve ailesinin nüfu· Şikayetimiz var. Fakat kime ve 

Mandıracı Hamit,, su beş, altıyı, daha fazlayı bulan- nereye şikayet edeceğiz? Biz Türk 
ların Boğazda oturmaları maddi Cümhuriyetine layık Türk gençle • 
imkan haricindedir. Belediye Bo- riyiz. Çalışmak, yurdumuza fay- - &, tarafı ı inci .. yı--:: 
ğaza bakıyor. Hatta Boğaz lstan- dalı olmak istiyoruz. Fakat vesaiti mi söyledi. (Allah razı olsun)~ 
bulun her tarafından daha temiz, miz yok. Niçin? Bir de son zaman rildim. Gittim. Evde bir ka~~" .. ~ 
daha bakımlıdır. Kandillide ve Hi larda imtihanın 20 Mayısta yapıl- cereden bakıyordu. Beni go~ 
sarda yeniden iki beton köprü ya• masına karar verilmit. Bunun se- perdeleri indirdi. Kapıyı ~I b;ç 
pıldı. Elmalı suyu Hisara kadar bebi nedir? Hareketimiz üniversi çaldım, çaldım, ses yok. ~ır ıe1' 
geliyor. Elektrik de öyle .. Hisar - te idaresine kartı bir kontr yap metkar çıktı. Sordum. YedikO.,ı,r 
da büyük bir ilkmektep binası ya· ımak değildir. Deralere girmiyoruı g~ttiler. Cevabını verdi. Kooıt ,/J 
pıldr. Rumeli sahili ise daha ma - ve girmiyeceğiz. Maksadımız ya • dan hiç kimse de bir şey ,;;y1~'111 ,.. 
mur, daha temizdir. Boğaziçi Is .. lan yanlış ve eksik olarak tuttuğu· istemiyordu. Yalnız biri H.-oı•~ ... 
tanbulun merkezinde bulunan Kü· muz notlarımızı birbirimizin evine ğanın zevcesini ağır yaralaııı• si
çükpazardan bin kat daha temiz • giderek tamamlamağa çalıtmak • ve zevcesinin şikayetten vasıri 
dir, daha güzeldir, daha bakımlı· tır. Bu suretle imtihan gününe ka- ğini söyledi. 
dır. Böyle olmasına rağmen neden dar bir şeyler öğrenmeğe gayretJ.;;:;;;;;:;;:;;;;;;;;;:=--====----====---.: ~ 
sönüyor? edeceğiz. Ve bütün imkansızlığa ğiz. Kısa hesap 2000 kitiyi:ı;i1' 

Şirket müdürü Ziya beye soru• karşı ecnebi hocalarına Türk ka- mız muvaffak olamazsa 1' 
yoruz ve cevap bekliyoruz?. bili yet, zeka ve azmini gösterece için büyük bir ziyand~ 

Süt 
Veren 

Annelere 
Fosfatlı k M it H 1 A Kullanınıt. ar a u asası SütilnUzn arttrır. ~I' 

culdarın kemikle~ 
k•netleadirir. (1 


