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Hicaz kuvvetleri San' a 
yolunda ilerliyor 

Dün Hıdırellez şerefine 
kırlarda şenlikler yapıldı 
Bir beşibiryerdeye satın alınan güzel 

lbnissuudunl mamY ahqa üzerineolan kız da dün mutantan merasimle evlendi 

falehesi lnqiliz malıafilini lıoşnut-
suziuk ve endişeye düşürdü 

ltl lf icaz ile ye
bi en arasında 
~ lbüddetten -
\ l devameden 

inam Yah • 
~rıın m.ağlubi -
ter . 
L 1 ıle netice • 
~ barp beynel
:ileı bir ihtilaf 

~~ıracak bir 
~ bıyet almağa 
~ladı. 
F·ı ~·' hakika A -

te 11lanın ıarp 
~!•~bu gar· 

' 
1 

~t~al e • 
~ •ası kıt'a 

~Palı em· 
~aliıt büku
~ lerinin çok -

"°beri ı" d'k ltı' oz 1 • 

f 
1
'. oldukları 

eyızli '-· '1c uır mın· 

•dır.Bu mın-
~ llın cenu
~~da Ve Ba
~- lbendep bo
~ına haki 
~ llokt d İm lbnlsauut kuvvetlerlnln kumandanı 
tU· a a n- Emir Faysal 

1~ler· Ad . . 

müsbmereleri kartııında bulunan 
Konfuda, Cizan, Luhaya mıntaka
larına göz dikmit bulunuyorlardı. 
O zanıanlard:ı zuhur eden Seyyit 
İdris iım;ndeki bir arap ıeyhi ltal 
yan himayesini kabul etmit ve 1-
mam Yahya ile mücadeleye girit· 
mitti. 

Görülüyor ki İngiliz ve İtalyan 
emperyalist menafii Y eımen kıt'a· 
sında kartılqıyor. lbni11uudun 
muzaff eriyeit İngilizler nazarmda 
bir İtalyan galebeıi addedildiği i· 
çin Londr:ı Yemen harbinin aldığı 
neticeden memnun ıorunmüyor. 
Bunun için İngilizlerin imam Y ah
ya kuvvetlerine mühimmat ve pa .. 
ra cihetinden yardımda bulunma· 
ları ve harbi bir müddet daha u • 
zatmıya çalıpahrı veya lbni11u
ut yanında tazyik yapmaları muh· 
temeldir. İtalyanın bu vaziyet kar-

-Devamı 8 nci sayfada-

Gazi Hz. 
Ankara, 6 (A.A.) - Reisicüm-

bur Hazretleri bu sabah Batvekil 

Pata Hazretleriyle birlikte Anka· 

Dün 1ehrimizde Hıdrellez ol -
dul(ça büyük bir kalalnlık tarafı~ 
dan teı'it edilmiıtir. Havanın da 
müsait olmaaı, eğlenmek için kır
lara ve bilhassa Kağıthaneye gi
denlerin adedini bir hayli çoğ:ılt-

m1fb. 
Daha aabahtan itibaren birçolr 

aileler yemekleriyle beraber bu • 
ralara gitmiıler ve akıama kadar 
eğJenmiılerdir. Hıdrellez ayni za-

-Devamı 8 nci sayfada-
J ,1~ en lımanı vardır. 'ı mektedırler. Buna mukabil ltal • 

'- llgıl ı b 1 raya avdet buyurmutlardır. r ı:!tl ız er u iman vasıtasiyle j yanlar daha Osmanlı saltanatı za .. 
en dahiline doğru nüfuz et • i m:ınındnnberi Afrikadaki Masava 

&ir buçuk--asırlık Zaro 
ağaya gün doğdu 

'rit..... b d . b. A · ' •ııJ eş yaşın a zengın ır men-
lı Mis dünyanın bu en ihtiyar adamı 

ite evlenmek istiyor 

1 

~ S0 .'.laro ala haatanede yatarken 

\.~,:_:~anlarda kanına üre Doktor Behçet Sabit beyin kli • 
~~~ ,1tıdan dolayı Şitli çocuk niğinde ted~vi edilmekte olan Za· 
'n ••ııe .__I " d · · b'tti'kt \1 ,.,, aa dırılan aaırdide Za- ro aganın te avııı ı en sonra 
d""-~ •rlıhatinin iyiletınekte Vo~~~f .u•u~iyle ~akiki Yatının 

i>i Sol\ a:&znııttık. ı tesbıtı 191n bır tecrube yapılacak • 
~~~it illerde Zaro ağa iyice tır. . . .. 
~\it ".~ hastaneden çıkmaıı Behçet Sabıt bey diın fakultede 

" '"11 nıeıelesi haline ıel • meıane ve böbrek haıtabklarm • 
-Devamı 8 nci pyfada-

Tekaütler Erkinı Harbiye Reisinin 
lstanbul Zıraat Bankası c. Kondilise ziyafeti 
maaşları kırmak için ------ -

henüz emir almadı Ceneral Başvekille görüştü kendisinin 
Emlak ve Eytam Bankasının 

mütekait, dul ve yetim maaf larıru 
kırdığı malWlldur. Ziraat Banka· 
sının da bu gibilerin maqlarım 

muayyen bir faiz mukabilinde kır· 
mağa karar verdiği dün yazılmıt· 
b. Yaptığımız tahkikata göre mü· 
tekait, dul ve yetimlerin maaıları· 
nın kırılması hakkında lstanbul 
merkezine henüz emir gelmemit· 
tir. Bu muamelenin tatra ıubeleri 
tarafından ve Emli.k ve Eytam 
Bankasının ıubeleri bulunmıyna 
yerlerde yapılacağı ve lstanbula 
teımil edilmiyeceği zannedilmek • 
tedir. 

Sorayoraz 
HABER'in Haziran batırıda 

yapacafı tenezzühün: . 
1 - Ne tarafa yapılmasını is· 

tiyoraunuz? 

2 - Beraberinizde kaç kiti ıe
tirecekıiniz? 

yarın Istanbula gelmesi muhtemeldir 
Ankara, 6 (A.A.) - Yunan 

harbiye nazırı ceneral Kondilis 
refakatindeki zevat ile birlikte bu
gün öğle yemeğini Yunan ıef aret
banesinde yedi. Ceneral tcrefine 
Ordu evinde erkanı harbiyei u • 
mumiye reisi Fevzi Pata hazretle
ri taraf mdan bir çay ziyafeti veril
mittir. Ziyafette Büyük millet 

meclisi reisi Kazım Paıa, vekiller 
meb'uslar ve ordu erkanı hazır bu
lundular. 

Ceneralin yarın Ankaradan ayrı 
lacağı tahmin ediliyor. Ceneral 
lstanbulda Perapalas oteline misa· 
fir edilecek ve perıembe günü Ro
m 1nya vapuru ile Pireye gidecek· 
tir. 

Askeri 
l<alsın 

müze dün az 
yanıyordu 

Dün aktam saat altıda Askeri 1 mizden biri olan Askeri müzenin 
müzenin kapısı önünde nöbet bek- yanmak tehlikesi geçirmit olmaaı 
liyen nefer yeniçeri zab~tlerine ait ! 'ayanı t~esaü~ ve teessüftür. 
çadırların bulunduiu bır laf de • T ahmıne gore yangının sebebi 
ponun demir kapaklı penceresin • çadıriar havalanırken top dairesi· 
den bir yanık kokuıu duymuf ve ni gezen bir ziyaretçinin attığı si
hemen nöbetçi memura haber ver • garanın çadırlar arasına kalması • 
mit, nöbetçi memuru bir taraftan dır. Her halde müze idaresi hem 
itfaiyeye haber verirken diğer ta· memurların gene son derece dik
raftan da depoyu açbrmıt yanan kat etmesi için emir vermeli, hem 

15 Mayısa kadar cevapla çadırları aöndürmeğe muvaffak de ziyaretiçlerin böyle tehlikelere 
obnuıtur. Yol açmamaları için müzeyi gezer· 

rınızı HABER tenezzüh Yanan çadırların pek büyük ta· ken sigara içmesini menetmeli 

memurluğuna gönderiniz rihi kJymeti olmadığı söyleniyor • ı kanaatindeyiz. 
Maamafih en kıymetli müzeleri • "' 



Makedonya komitesi yeni bir fesat 
tohumu ekmeğe çalışıyor 

Muhtelif mıntakalarda 
bereketli yağmurlar ... 

Balkan misakı ile beraber imzalandığı iddia edilen 
protokoldaki altı madde ne imiş? gizli 

Anadolunun her tarafını kasıp kavu
ran kuraklık nihayet bulunca 

köylünün yüzü güldü 
Ankara, 7 (Hususi) - Make

donya gazetesinde intişar eden ve 
Belgratta M. Y evtiç ile diğer Bal
kan hükumetleri beyinlerinde 17 
o.artta imza edildiği iddia oluna~' 
Balkan miaakına merbut ikinci 
kafi protokolun metnini bugüukü 
Elefteron Vima gazetesi iktibas et
mi~tir. 

Bunan nazaran protokolu imza 
eden devletlerin arazisine Bulgar 

Sar meselesi 
hakkında yazı 

Paris, 7 (A. A.) - "iki köprü• 
ler,, tezahüründen bahseden En • 
transijan gazetesi diyor ki: 

"Beynelmilel ihtilafhrdan mut 
lak surette içtinap etmek istiyo • 
ruz. Fakat beynelmilel muahede· 
lerin tama.miyle ruh ve müddea • 
ları ile tatbik edildiğini görmek 
hususundaki azmimizi de göster .. 
mek isteriz. 

Sarı hiçbir vakit bize ait ola -
rak telakki etmedik ve bunun için 
dir ki,, Afm:mya ile doğrudan 
doğruya yaptığımız müzakereler • 
de M. Hitler bizden Sarın reyia • 
ma müracaat edilmeksizin derhal 

komitelerinin tecavüzü halinde 
Bulgaristana karşı alınacak tedbir
ler altı madde ile tesbit edilmek -
teymit. 

Bulgaristamn silahlı komiteleri 
dağıtmağı kabul etmediğini ve ya
hut bunları dağıtmağa gücü yet -
mediğini bildirdiği takdirde Lon -
dra muahedenamesinin bu gibi hu
suslarda alınmasını tavsiye ettiği 
tedabir ittihaz olunacak ve Balkan 

Türkiye-Mısır ara
sında bir muahede 

Kahire, 6 (Huıusi) - Elbelağ 

gazetesine göre Mısırın Türkiye 
elçisi Abdülmelik Hamza bey Tür
kiye ile Mısır arasında aktoluna -
cak muahedenin tetkikatını ikmal 
etmek üzere bulunmaktadır. Ken
disi yakında vazifesi batına dö • 
necek ve Ankaraya hazırlanan mu 
:ıhede projesini götürecektir. Mı • 
sır hariciyed muahede projesi ü • 
zerinde ehemmiyetsiz bazı tadil • 
ler yapılmasını teklif etmiıtir. Mu
ahede yakında Ankarada resmen 
imzalanacaktır. 

Halit Ferit bey 
terk'ni iatediii vakit bu arzuyu . Ankara, 7 (Huauai) - Uzun 
is~af edemedik. S r ne Almanyaya za.mandanberi septisemi hastalı • 
ne de F ran·Slya aittir. Bu toprak- ğından muztarip bulunmakta ohn 
lar milletler cemiyetinin mandası Ankara meb'usu Halit Ferit bey 

Şimdi de intihabat 
layihası için 

Atina, 7 (Huıusi) - Hükiimet 
muhalifleri evvelki gün Venizelo • 
sun evinde toplanmışlar ve bir 
muhtıra yazarak Yunan reisicüm • 
huruna göndermişlerdir. Bu nıuh· 
tırayh, memleketi boğutmaya doğ 
ru götürecek olan ve M. Zaimise 
verilen intihap layihasının geri a
lınmasını istemi§ler ve ayni za • 
manda meb'usan meclisindeki ek -
seriyet usulünün değil, niabi usu • 
lün tatb'k edilmesini istemişler • 

dir. 

fspartada evlenmeler 
Isparta, 7 (A. A.) - Merkez 

kazada 932 senesinde 280, 933 te 
952, ve 934 te yılın ilk dört ayın • 
da 81 çift evlenmiştir. 

Merkezde 4649 bekar erkek var 
dır. 

Mendreste kuraklık 

Aydın, 7 (A. A.) - Büyük Men 
deres mıntakasmda devam eden 
kuraklık bazı m!lhsullere zarar 
vermiştir. 

Bugün vilayetin her tarafına fa· 
sılalı yağmur yağdı. 

Türk ofisin tebliği 
Ankara, 6 (A.A.) -Türk ofi

sinden tebliğ edilmiıtir: 
Fransa hükumeti Fransaya it

hal edilecek yumurta, hububat ve 
hububat müıtekatı, kereste ve ke
ten için badema menıe tehadetna· 
meai talep etmekten sarfı nazar 
etmiştir. 

! 

evvelki gün vefat etmiıtir. 
Dün kendisine büyük bir cena

ze meraıimi yapılmıı birçok meb -
uslar ile erkanı hükumet merasim
de hazır bulunmuşlardır. Cenaze 
ab.yına polis ve asker müfrezele • 
riyle mızıka kıt' ası da refakat edi
yordu. 

T roçki nerede kalacak 
Paris, 5 (Hususi) - Troçkiye 

Fransayı terketmek ıartiyle veri· 
len müsaadenin uzatılmasına ka • 
rar verilmiıtir. Böylece Paristen 
yüz elli kilometre mesafede bir 
yere iltica eden T roçki, bütün u .. 
mumi merkezlerden uzaklaştırıl~
caktır. Verilen yeni müsade mu -
vakkattir. 

Fransada çarpışmalar 
Paris, 5 (Husuıi) - Fransada 

1 Mayıı nü.mayiılerinin arkası ha
li. kesilmemittir. Nümayişçiler ge
ne karga§-!llıklar çıkarm11lar, tak• 
sileri ta,layıp caddelerin parkele • 
rini sökmü,ler ve polise karşı ma
nialar vücuda getirmitlerdir. Gece 
yarısı saat dört buçukta yatıthrı -
lan bu hadisede iki polis memuru 
yaralanmış, yirmi beş kadar da 
komünist nümayitçi tevkif edilmit 
tir. 

Artvinde tütün 
Artvin, 7 (A. A.) - Artvin ve 

civarının 933 senesi tütüri mahsu
lü sekiz yüz bin kiloyu bulmuıtur. 
Renk ve kokusu itibariyle ıöhret 
bulan Artvin tütününün yüz bin 
kilosunu Sovyet hükiimeti müba • 
yaa etmek üzere Artvinli bir tüc· 
carla mukavele yapmı§tır. 

Mukavelename Tifliste tasdik 
edildikten sonra mübaY.aa batlı • 
yacaktll'. 

misakı tam manaıiyle hali tatbi • 
katta addedilerek akit devletler 
24 saat zarfında Bulgaristam ta • 
mamen veya kısmen işgal edecek
lermiJ. 

Bu işgal komitelerin dağılması -
na kadar sürecek ve ancak işgal e
dilen yerler ahalisi reyiam ile ve • 
ya bir kaç devletin orada kalması
nı istedikleri surette işgal devanı e

decekmiş. 
Bir Makedonya gazetesinde 

ilan edilen maddelerden birine gö· 
re de komiteciler Balkan harici bir 
devlet tarafından himaye edilecek 
olursa gene Balkan misakı tama
mile tatbik olunacakmış. 

Bura mahafili Makedonya gaze
tesinin bu neşriyatiyle M. Y evti
çin Sofya ziyareti hasebiyle va • 
ziyeti büsbütün teşviş etmek gaye
sinde olduğu kanaatindedirler. 

Çünkü Makedonya komitesi Bul 
garistanla Sırbistamn anlaşması 

neticesinde kendi emellerinin mah 
volacağı kanaatindedir. Bundan 
dolayı bu anlaşmayı hiç bir veçhile 
arzu etmemektedir. Bir müddet 
evvel ayni neıriyatın ltalyada da 
yapıldığı halde teeyyüt etmemiş ol
ması ıayanı dikkattir. 
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Hicaz-Yemen harbinin . 
ıçyuzu 

Bizim matbuatta, §İmdiye kadar, 
Vahabilerle lmam Yahya arasındaki 

muharebenin sadece bir hudut mese -
lesi olduğu anlatıldı. Halbuki, bu me
selenin bir de harici siyasetlere temas 
eden kısmı vardır .. 

Arapların muharebesiyle, bilhassa 
ltalyan matbuatı çok meşğul oluyor. 
Zira, faı;!~lerin Yemekde istihdaf et -
tikleri menfaatler vardır. lmam 'Vah • 

Siirt, 6 (A.A.) - Bereketli ı den sis çekilmiştir. 
yağmurlar yağmakta devam et- Elaziz, 6 (A.A.) - Şehriınite! 
mektedir. Çiftçiler pek neşelidir. 

Bilecik, 6 (A.A.) - lki gün
dür bütün vilayet dahilinde meb
zul yağan yağmur köylüyü çok se
vindirdi. Kur:ıklıktan kurtulan 
köy;ü bayram yapıyor. 

Kars, 6 (A.A.) - Vilayet mın· 
takasında on dört gündenberi tid
detli kuraklık olmuf bu yüzden 
yazlıklar yetitememittir. Üç gün
dür çok bereketli yağmurlar yağ
makta ve iyi bir bereket yılı müj
delemektedir. 

Denizli, 6 (A.A.) - Dün ak
§am faydalı yağmur yağmıştır. 

Ayvalık, 6 (A.A.) - Aylardan 
beri devam eden kuraklık bütün 
halkımızı yeise sürüklemitti. Ay
valık ve civarında bu sabah baş
lıyarak saatlerden beri devam et· 
mekte olan bol ve çok fay dalı yağ
murlar bütün çiftçilerin bilhassa 
tütüncü ve zeytincilerimizin yüzü .. 
nü güldürmüt ve bu seneki maıul 
için kuvvetli ümitler yaratmıştır. 

Sinop, 6 (A.A.) - Karadeniz 
sahilleri bir martt:ınberi bir sis ta· 
bakası ile örtülü idi. Bugün rüz
garın deği§meıi üzerine sahiller· 

ve havaliaine iki gündenberi zira· 
ate çok faydalı yağmurlar yai', 
maktadır. Yağmur çiftçileri1t1iı• 
sevindirmektedir. Mahsul bere· 
ketli olacaktır. 

Uşak, 6 (A.A.) - Üç aydanb~ 
ri beklenen yağmurlar dün kfıfl 
miktarda yağarak zürraın ve kof 
lünün yüzünü güldürmüştür. Yai' 
mur bugün de başladı. 

İzmir, 6 (A.A.) - Bu sabahl'~ 
itibaren §ehrimizde fasılalı bir sı.I' 
rette yağmur düşmiye başlamıştır 
lzmir ve havalisinde mebzul yaS' 
murlara ihtiyaç duyulmaktadıt 
Her tarafta hava kapalıdır. Yağıı1 
run devam edeceği tahmin edili' 
yor .. 

Edirne, 6 (A.A.) - Kuraklı~ 
ve şidetli sıcaklar devam etıtle~· 
tedir. 

Bolu, 6 (A.A.) - günlerdel' 
beri beklenen yağmurun bugıı~ 
yağması halkın yüzünü güld~t' 
müştür. Zürra sevinç içindedir· 

Kütahya, 6 (A.A.) - MerJct
1 

kazasının bazı yerlerinde f:ıyc:I' ~ 
yağmurlar yağmış ve kuraklı 
tehlikesi kısmen zail olmuştur. 

Silivride 23 Nisan Çocuk haf ası 
ı . ? nası geçtı ..• 

Silivri, 2 (Huıuıi) - 23 Nisan çü 
nü ve akşamı Gazi mektebinde mini 
mini yavrular tarafından verilen mü • 
samere pek güzel olmuıtur. 

Bat muallim Cemal ve Feyzi Bey• 
lerin gayretleri sayesinde tertip edİ· 
len bu müsamerede, Çocuklar çok gu-

:zel piyesler göstennişlcrclir. -r#! 
Bilhassa dört yaşında rnint 

bir yavrunun ben (Gazi babaını 
severim) sözleriyle biten müs~ 
yaıaıın Cümhuriyet ve sürekli ıı 

lar arasında nihayet bulmuştur. 

lbrahim Tali Bey Mekteplilerin 
yaya onlar müzahir oluyorlar. k } 

Gerçi, şimdiye kadar, Yemen de Öy eri 0"
0

,, ezdi bayramı J 

dahil olmak üzere, bütün o havalide, •!r 
Ed. 6 (A R' ph Ingilizler hakim bulunmaktadır. Fa - ırne, .A.) - Umumi ıze, 6 (A.A.) - Mekte J 

kat, onlar, ltalyanlann Yemene nüfu- müfettiş İbrahim Tali Bey, dün bayramı bugün burada çok '·tıl 
zunu terviç ediyorlar. Çünkü, jandar- refakatinde ınüfettitlik erkanı ol- bir surette kutlulanmıştır. aıı. 
malığı bizzat yapmak istememekte • d .., h ld Ed k ı· 1 le'' ugu a e irne civarındaki me tep ı yavru ar seyir yer 
dirler. · d d "Eğer İtalyanlar bu ufacık yerde köylere gı erek köy kanununun giderek coşkun bir neşe için e #l 

menfaat hissederlerse, orada bizim yeri- tatbikatını, muhacirlerin ve köylü- şama kadar eğlenmiş, şenlik ) 
mize didinirler!" diye dü~ünüyorlar.. lerin ziraat vaziyetlerini ve ihti- mı~lardır. b 

Başka bir düşünceleri daha var • yaçlarının her safhasını ayrı ayrı Bolu, 6 (A.A.) - Bugün ~ 
dır: tetkik etmi§lerdir. mayıı mektepliler bayraııı• 

"Vahabilik, Isl§m !leminde bir ye- ı· · · Saat lyArı neşe ı geçmıştır. nilik, bir dirilme hareketidir. Giln geç· -
tikçe hüsnünazar kazanıyorlar. On • Bursada saatleri ayar etmek Ü· ~ ~ "' 

0 
.. 

11 
f(l 

larda can, kan var. Belki kuvvetlene- zere belediyece bir düdük umar· Muğla, 6 (A.A.) - u )<1ltl 
rek, bizim nüfuzumuz altındaki isl!m lanmıştır. lstanbuldan getirilen tepliler bayramı çok güzel tıtl 
dünyasına hükümlerini sirayet ettire- düdüğün sesi kafi görülmediğin- landı. Bütün ilk mektepler }1tel 
bilirler. Onun için, gunlann ka11ıst - den, bu defa Bursa sanat mekte- besi kırlara çıktılar ve rrı~ Jjl 
na lrnam Yahya çıksın, kendilerine k çıtO I~ 

binin hazırladıg"ı düdüg"ün tecrü- oyunlar yaparak va it ge ... •i musallat olsun. Bütün Arap yarım a- l ı 1'' 
dasında, sade Suudiye hükCtmeti, kuv· besi yapılmııtır. Düdük kabul e- dir. Orta mektep talebe e.r ~il 
vetli bir devlet olarak kalsın! dildiği takdirde Tophanedeki saat Orta mektep talebelerı ~il' 

Yahya ile Ibnüssuut birbirlerini kulesine konulacaktır. için Milasa gitti. Orada ,.,,~ 
kırsın 1 Fakat, Yemenlileri de kışkır- lılarla bir voleybol maçı y•P 
tan, ben olmayayım, Italyanlar ol - J t d A J lardır. 
sun! ... Buna mukabil, faşistler, Ye - spar a a • nta ya )fi' 
mende azıcık menfaat elde edecekler - • b.t k .. Kastamonuda e J 
miş. Bundan dolayı böbürlenecekler • ŞOSeSJ J m e UZ ere • •• Je 
miş .. Varsınlar, böbürlensinler .. Be~ l 6 (AA) l . kurdu Jle IDUCa 1 nim kayıbım, kazancımdan yine daha sparta, . . - ş mevsı· oei 
küçük olur!. .. " minin gelmesi ve havaların iyi git- Kastamonu, 6 (A.A.) - .,,~ 

lşte lngilizler böyle düşünüyor ve mesi hasebiyle vilayetin bütün etmekte olan elma iç kurd~. ,e~ 
işte, Araplar arasındaki muharebenin yollarında it faaliyeti hummalı delesinde §İmdiye kadar e! ~if1 
harici siyaset tarafı ve asıl sebebi bu- bir şekilde batlamıştır. Muhtelif bin bet yüz ağaç tedavi edıl ıı ~ 
durFI~ k t b da tbnüssuudun ne .. semtlerde külliyetli miktarda mü- On gün içinde 60 bin ağa''ti•' 

a a , u , guç • • ' I A 

bir işe giristiğini. hasmını öyle kolay kellef amele çalışmaktadır. Bıl· davısi yapılacaktır. Vı . fş 
kolay nihai~ bir hezimete uğratamıya • hassa Ispartayı Ant:ılyaya bağlı- seri yerlerinde dünden berı f(>ıf1 

cağını göstermiyor mu? yan §osenin ikmali yaklaşmııtır. lı yağmurlar yağmağa başl" 
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'32ffim ni: .. ii.na1 • --..-.. ~· 
D:~ ------uay6k rehber ve 
iciz politikacı! 

Beni lırailin nice kabile reiıleri 
......... ,.Yahudiler, Mıaırdaaaırlar· 
~.~an eıirken, bunlar, biribir· 
eriauı Peti ııra, ırktaflannm batı-
~ l9Çmit. Kim bilir, ne dolambaç· 
1 Jollardan riderek, yahudilere, o 

cehennemi ıerait içinde yqayabil
llaek uıulterini aramıılar: 

Yarın Muhiddin B. Şehir Meclisinde 
izahat verecek 

Bankanın tantanalı devirlerinde her toplanh için 250 
h - Allah büyüktür •• lntaallab 

' •al düzelir! .. Biz Fira'YUllun bir 
:"batııına rica ettik, belki artık 
s~- tefkatli muamele görürüz !. 

şer lira hakkıhuzur alan ticaret komiserleri 
bankanın halini görmemişler mi? 

11 aabur olun! .. -diye nuihatler 
•erıniıler .. 

F •kat, nihayet Muaa zühur et· 
~it. Yeni bir din, yeni bir hamle 
~ e, hiç kimıenin akıl ve cesaret e

eıııiyeceği harikayı batarmı9 .. 

Yann 1Ut 14 te tehir mecliai ı dan bankanın yolauzluldarmı tet • )erdir. Halbuki bu alacaklılar bia
fevkal&de içtimamı yaparak Eanaf kik etmekte olan müfettit Tevfik ıe eenedine tebdil edildiji takdir· 
Banka11 meıeleeini müzakere ecl .. Talit ve Cemal Ziya Beyler dün de eermaye artacak ve banka va· 
cektir. bankada ıeç vakte kadar kalarak ziyetini kurtarcbktan maada üste· 

Bu fevkal&de içtimaın çok hara- borçluların teminat mektuplannı lik hiuedarlanna faiz ve temettü 
retli olacaiı tahmin edilmektedir. tetkik etmiılerdir. ele verebilecektir. 

. . . . . . . . 
. Mütareke zamanında, bir takım 

'i)&aetçiler (•blmıılarmdan ve 
~ niyet bealiyenlerinden bah· 
lebniyorum): 

Vali ve belediye reiıi Muhiddin Bu tetkikler neticeainde banka· Ayni zamanda bank•nın yolauz· 
Bey banka meaeleıi h•kkıncla ao- nın aldıtı teminatların çok zayif lak devirlerindeki heyeti umumiye 
rulacak ıuallere cnap •erecektir • olduiu anlqılmıtbr. içtimalarma iktuat Yekileti na • 
Bunun için kendiıi on ıünclenberi Nitekim Havuz ve Yavuz mete • mma ittink eclea •• her toplantı 
çah9arak banka meseleleri haklan· leıinde iami ıeçenlerclen Omer için 250 ter lira halda humar alan 
da büyük bir doaya hazırlamlfbr • Bey ilminde bir zat ta bankaya ea- ticaret komiserlerinin benhnm fe 
Mecliain yarınki celseai meaelenin ki müdür Faik Beyin tavuautiyle na vaziyetini neden ihbar etme • 
haline kifi selemnM müakerere 5900 lira borçlandıiınclan teminat dikleri de tetkik olunmaktadır. 
çarpmba •e pet'fembe ıünleri de olarak 16aterdiii 917&11 müzayede S..nkanm timdiki idareıi yol • 
deftlll edilecektir. ile aablmıı fakat ancak 292 lira tu• ıuzluklann ıebeplerini müddeiu· 

- Amerikan manclaımı mı ka • 
laııı edelim?. De•letleri ıücendir • 
"8anek için ne ıibi tedbirlere baı 
lıaraJma?. lnplterenin DUd yapıp 
'- 16züne girerek onu lcendimiR 
"hf.. eyliyelim?. - diye idarei 
~lllahatçı yollar ararlarken, Ga. 
ti, lllilletini, o hac.alet havumm 
leriatine uydurmak çarelerini a• 
~dı; boğucu muhitin dqına ÇI• 

~ ... 

içtimada Enıaf Lnb11 meaele- tabilmiıtir. Borçlu mütebaki bor • mamtlife .arz için hazırlık yapmak 
lerinclea bqka ayrıca 931 seneıi cunu bir komiıyon itiyle ödiyeceii· tadır. Müclir Hamdi Raaim Bey 
h ... bı kat'tıinin tetkik edilmiyen ni bildirmiıtir. bir~ itine kadar müddeiumumi· 
faaıl. ve maddeleriyle 934 bütçeıi· Bankanın henüz netredilmiyen liie bu lnuuata izahat yerecektir. 
ne aıt. bazı tadil teklifleri müzake- ıeçen sene billnçoıuna nazaran Banbnm •ui,.etini tanih ede
re e.dılecektlr. müeaetenin alacakları, - sermaye cek olan yannki toplantı her bal• 

. . . . Diler taraftan hükGmet tarafm· de dahil olmak üzere 968.000 lira· de çok tl.Y&IU dikkat olacaktır. 
ŞU.eli, 1'ütün c1Ün~ .arap aaçı !!!!!!!!!!!!!!!!!1191! _________ dır. Banka bu matlObata iıtina• 1!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!1!!9!!91!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

'lcannakanıık biT buhranm içi· Gel~nler den ıermayeıini bir milyon liraya 
~LIİnnlttir. Avrupa, Amerika, U- çıkarmqa tetebı,ila emüttir. 
·~ lark, bunalıyor, bojalu,or. Varıova büyük elçiıi Ferit, lddiya ıöre banka tufiyeye ta• 
~alıat, lngilterenin, Franıanın, Giresun meb'uau Hakkı Tank ve bi tutulclufu takdirde alacakldar 

.._nın, Japonyanın, _ bitti liman ıirketi reiıi Hamdi beyler paralannın pek az bir lmmmı çok 
N•retıe •yınız: _ ltalP.DJn, bu ıabahki trenle Ankaradan teh· uzun yadeli taklitlerle alabilecek· 
n:.~-=~ny~ ve Ruayanın baımdaki rUnize celmitlerclir. 
:•7 .. ııer, ımcak l:iiçücük mek&nla 
.. e ~aacak zamanla mukayyet ça· Da et 
,eeıkler arıyorlar: Falanca harici· lıtanbul M'ltbuat Cemiyeitn. 
e:.11azır1 falanca payitahtı ziyaret den: 
.._ IJor. Oteki devlet beriki ile bir lıtanbul Matbuat Cemiyeti u • 
;ııedecik imzalıyor.. mumi heyeti 14 Mayıt 1934 pazar-

L aııe molla, nane molla ıey· teai aünü aaat 13 te Cemiyet mer
.., l l.. kezinde f ev kal ide olarak toplana• 
i2~Plci Mııırdaki lırail kabile re- caktır. Muhterem 3zanın tetrifleri 
-..ıran· -'- rica olunur. b:~ • 111 yanut mütareke ıiyuileri· R 
-eıa •darei maslahatcıbkları!. uzname: 

Ben - 1 - Bina meıeleai. .. etin nutku mu, Muaolininin 2 
1 -Tekaüt aandıiı meaeleai. ':-d f e ıörütmeai mi, yokla 

"'- Eclemn üç tehri aiyaretin· dersleri 
\ lailonra yazdıiı rapor mu dünya· OniYerlitecle cliacl• itibaren 

r f erahlıia ıebebiyet vere • birçok derıler imtihan clola)'lliyle J· keailmelctedir.Liaan denleride dün 
&Jtr, küreiarzm bu pkmbdan aktamdan itibaren tatil edilmif.. 
IDaıı için böyle politikacı • tir. Dil mektebine A, B, C, 11• 

' L~ medet ummaıı kadar saç· nıflarma 2IOO talebe devam edi· 

Yangın ba9langıcı 

OrtaldSyde Mumcu aokaimda 
Mehmet efendinin fmnmm bacaıı 
tutuımutaa da etraftan ıörülerek 
ıöndürülmüıtür. 

suıermanın marifeti 
Eyüpaultancla Otakçdarda aa· 

kin Yuıuf çavuıun bir palto ve iki 
çift iakarpinini çalan hamal Sü • 
leJman yablanmııtır. 

Kumarbazlar 
Ortaköyde oturan Niyazi, Mua

tafa ve Ksya, Hirriyeti ebediye 
tepaiacle kumar oynarlarken cür • 
mü meıhut halinde yakalanmıı • 
lardır. 

M. Veyi yolda 
Nafıa vekiletiyle tramvay tir • 

keti arumda 3,1 mil1'0ll ıu.... 
iadeai ve diler batlann yapdmuı 
meaeleleri hakkında cereyan eden 
müzakereler neticesinde Pariste • 
ki meclisi idare ile ıöriitmek ü • 
zere Parite slclen tirketin he1eti 
idare reiıi M. Veyi ç&rf&lllba CÜ:. 
nü tehrimize ıelecektir. Rebka • 
tinde müzakereye ittirak için di • 
ier iki zatın da bulunduğu söyle
nilen M. Veyi dofruca Ankaraya 
gidecek ve nafıa vekiletiyle müza 
kereye devam edecektir. 

Troçki gelecek mi? 
Dün tehrimizde deveran eden 

bir tayiaya göre aabık Sovyet h~r
biye komiseri Troçki tekrar lstan
bulda ikamet etmek üzere önümüz 
deki hafta içinde Franaadan hare
ket ed..ırtir. 

Zira iumet için en aon olar:ık 
müracaat ettiii lrlaacla hüldmaeti 
de kendiaiDi kabul ..... iatame • 
mittir· Bamm üzerine kaadiai tel· 

r 

~ • • 
~: 
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Bir köpek bir bebek 
yerini tutar mı? 

Her teY bitti de bu mu kaldı 
demeyin. Bir köpek, bir bebek ye
rini tutamadıiı için, elbette ki 
kucakta, koyunda ve bir kuyruk 
gibi arkada ıürüklenerek, bütün 
bir bayat boyunca on~ar üzerine 
muhabbet, par~, nldt harcanma
malrclır •. Kimde köpek vana, he
men en nadide cinime kadar, ıa.. 
malamu alküp, atızlıklamu çıJra. 
np Ye bütün perhizli yemelderiıMI 
varıncaya ksclar bir defaya mala· 
ıuı olmak üzere tamamen harap 
ettikten aonra; yıfmla biku, ba· 
kılmıya muhtaç çocuklar beaabına 
VURMALI, yahut bir ( tem•lriiz 
k:ımpıncla) kendilerinden edile• 
cek iıtifade niıpetinde llnlkteıicla• 
ne bir babn& twketmelidir. 

Koakoca bir hanaa. Sabih bı· 
TJkJı bir bey! •• Hali nkti ele 7Sin· 
de olclup pek &I& ta-mlarmclan 
anlatılan biyle bir~ sek defa 
artları •ıra oyuncak sibi bir .. yia 
clinaildeyerek, yahut iki besili o
muzunu, •lnımı müteazzımane 

ıallıyarak lök lök gözlerle sittiii
ni görüyorıunuz .. Bu nedir? Mtit· 
hit bir felaketin önüne seçecek ve 
mabıuı beıilerle yetiıtirilmit eri· 
tilmez bir muhafız kahraman mı?. 
En büyük dertlerin, blllbill ıibi 
'1'onuf&l'&k,, de'Y&lllU ıunabilecek 
bazik, uıta, aevimli bir o~ •' 
lıtah mı açar? Yübe~ 
yolu mudur? •• 

Bubir..,_.tle 
Ha,....._ ..... ..-..,.Wapk nler4e, ne 

pdalar alır! .• Onun için markab 
husuıi ku larla Avrupadan ge • 
len bisküiler mi yoktur. Onbra 
aarfeclilea aabun, muattar ıular, 
laianet,i hucı, batk ... ~ tir 
kir çocuğun ,etipneliD8 J#t.UP 
de aşacak bir yekGn •7&1"1Ddaclır. 

Şu vaziyette, dariillcezedea 
bir çocuk alıp da, yahut doinıclan 
dojruya bir bikea yavruya bakıp 
yetittirme meı'uliyetine katlana • 
rak ıöiütlerini inanca titirecek· 
leri yerde, bu ıüa ve bot manevi • 
yet erbabının, köpekler ardında 
ve peılerinden ldipekler ıürükliye
rek para, •'1kit ve aevıi kaybet • 
meleri ıüphe yok ki hatalıdır! 

Bir köpek bir intan yerini tuı.r 
mı?. 

Bir köpekten ne çıkar? •• 
Fakat intan J&'Yl'Ua, • kiti 

hami elinde bile, dnir1eh laa,.-et 
vereçek bir ibret miaali tefkil ecJe. 
bilir. uir teJ taaanur edilemez. d " yor u. Bu Mile liaan clenlerin· 

'-İ "'anın, Gazinin kendi millet· den imtihan yoktur. Bu aeneki 
Yakalanan h•raız 
Feridiyede oturan Macicle han .. 

mın birçok eıyaaını çalan hizmet· 
çi Kimil yakslanmııtır. 

pafla Türkiye bükGllMlliae mtirllı- HHunet MUnlr 
caat etmit •e heyeti vekile BilJii • ------------flalı~ yapbfnıı bütün beteriyete tedriıat bir lecriibe mahiyetinde 

.. ~ clecek bir kuvetli, Avrupa, ·d· Onum·· ·· deL! ı ı. ua ai HDe lian dera-
Uzak Şark bekli7or !. leri, tlleb.nin t. ..... iyle iatif .. 

(V•M) cleaini temin edecek bir tekilde 

-·----------- .... takip edilecektir. 
cip bey davası 

L.._. .-- Faizciyi öldüren 
~ıda bir ıece aokak or-
• brtunla vurulan toför ~ erikö~ü~de faizci Menteı Ka· 
lf .. clinin ölümünden dolayı, •vı efendıyı öldürmekle ıuçlu 

lnımlrapı merkezinde bi· Arnavut Zihni efendinin muhak• 
iıer 11fatiyle bulunan Mil meaine latanbal •fır cea mahke

~· ••mahalle bekçiıi Adil metinde dün devam olunmuttur. 
~ -h, ale,laine açılan clava,.latan· Zihni efendinin yqı hakbıda 
...._-....ceza mahkemeıinde aoa mahkemece torulanlara cevap sel· 
~ l•lmit, müddei umumi mediii için, muhakeme kalmıt
~ kltif Bey Mklp Beyin tır. 
~Adil Efendinin cezalan· Vasıf bey geldi 

' İatemiıti. Roma sefirimis Vaaıf bey dün 
~ ..... ~~eme1• dnam edil· Loyt Triyeatino nparu ile ltalya· 
~ -...-.::Uaalar Japdnalfbr. Dün- dan ıehrimiae plmiıtir. 

ıL.. -.eıne celwinde ele mah· Gazetecilere Yerdili i•••ta ıi-
S taloııu çok kalabalı~. Ne- re kendiıi mezunen ıelmiftir. An· 

Nakemenin bittili bildi· karaya ıiclecek birkaç ab kaldık· 
• ,:L_Mahkemenin venceii tan ıonra tekrar ltal1•P avdet eı. 
~ela teblii edilecektir. edecektir. 

Kavga 
Beyoilunda otuan Oıman ve 

Hakkı efndilerle mücellit Vornik 
araamda çıkan kavıada Vornik, 
Oıman efendiyi hqmdan yarab· 
mıtbr. 

Ba9ından raraladı 

Tophanede oturan Oaman, dün 
akpm Harbiye mektebi önünde 
tramvaydan inmekte olan Mutafa 
ilminde birini oclunls bqmclan 
tehlikeli ıurette yaralamıı. Mua • 
tafa J&kaJanm11br. 

12 raıında carlh 
BüJiikderede, Dere maballeain

de oturan t 4 yaılarmdalri Elip ile 
&Jni mahalleden 12 yqmdald ı .. 
ınail çocuklar aralarında çıkan 
kavıa neticetinde İllD&İI çala ile 
Edibi kolundan yaralSIDlfbr. Ya· 
ralr çocuk haıtahaneJe yatırılmıt
ve lamail yabluumfbr. 

kadada ik'.llllet etmek ve kat'iyyen Astar Jc.çu:an 
ıiyaal faaliyetlerde bulunmamak 

b 1 Dün limanmup se1ea Roman-
ıartiyle bu müracaati ka u et • ya bandıralı Recel Karol 'Yapana 

mittir. yolcularından Nikoli kizı Katina• 
Asker olan d· ıçentler nın üzerinde kaçak ipekli kmnq 
Oni•eraite doçentlerinden bazı· bulunmuı, IÜJDriİk muhafaza tq

ları ukerlik vazifelerini yapmak kili.tı tarafmdan ,.ble • •fbr· 
üzere kıtalanna ıitmiflerdi. Tabii Kaçak ipekliler, Katinanın •· 
bundan dolayı bir çok profuörl... londa muay- edil• 91yalan .. 
riD denlerinin tercümeai ı6'1etmit rumcla " iaeriade ıi1tlili ~ 
ti. Fakat aene aonu ıeldipclen tonun utan lciaale Wanmetbar· 
buhuauata bir teclbir almıya I~ Gümrük muhafaza tetkiJ.Atmm 
kalmamıtbr. Aynı a•uu clo- açık ete.is motaıü lmros acluı cİ• 
çentler aakerlilderini latanbulda vannda Panaya motöriiai 3S ...ıı
yapbldarmclan imtihan zamamn.Ja telif cim kaçak etJ• ile beraber 
izin alK•klardır. yakslamıfbr. Motkiin kaptanı 

M. Vitemor geldi da kaçamam111akalanmı1br. 

AyuofJa camiinia monilderi· Pendik kaza olu1or 
ni meydana çıkaran M. Vitemor A· Gebze Ye Kartal Jr.ualarmm 
tinaclan -hrimize dönm:ı....:ı.. M . ..- ..,... liğvı ile bualarm her İkilim ta • 
Vitemor latanbulda bir hafta kala· mil olmak Gzere bir Pendik kaza• 
cak. bu müddet zarfında Ayuof· ıı ibdaa eclileceii aöyl~~ir. 
yada huırladıjı muoilderi tetkik Bu yeni tıetkillt huiruıda ...wı 
edecektir. tatbika konaaılrbr. 
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~----..... --------------------------J - Sekizinci sayıf amızdaki res
me balaruz. -

- Ölmeden cennete gitm.ek ! Ne 

dereceklerin yazılan; burada ne~redİ· p · 
Iecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· erşembe Ve pazartesi g Ünleri ÇJkat 

"Hindistanın hay.atı, felsefesi, 
dini, hulasa her ıeyi batkadır. Hiç 
biri, bizimkine benzeme!.. Biz on· 

lan anhyamayız ... ,, 
Böyle söylerler. 

Hakikaten de bir baıkahk oldu
ğu muhakak. Çünkü bizim mem • 
Jeketi dütman bastığı zaman, aha· 
limiz, askerimiz, ellerine tüfeği a· 
lıyor, küstahları denize döküyor .. 
Halbuki Hintliler, dütmanları ln
gilizlerle sözde mücadele etmek 
için, açlık grevi yapıyorlar, yalın 

ayak, bat kabak ıehir ıebir dolatı· 
yorlar !.. Gandinin meselesi ma
lilm .. Gazetelerde okumuısunuz· 

dur? Bilirsiniz!.. 

Böyle bir halkın dütünütü ile 
bizimki nasıl eı tutulur?. 

Hindistan, cidden acayip an'a. 

neleri olan bir memlekettir. Ora • 
da binbir tarikat vardır. Bazı 

ıeyhler, kahinler, bir yol tutturmuı 
gidiyor, ötekiler bambaıka bir yol .• 

Meaeli, bir erkek, ölünce, kan· 
lannı da beraber şehir meydanla· 
rmda yaktıkları meıhurdur. Tari • 
katlere intisap ederek sözde nefis· 
lerini terbiye için, aylarca aç du • 
ran, zayiflıya zayıflıya kadide dö • 
nen, nihayet ölüp giden fakirlerin 

de Hindistanda yqadıklarmı itit· 
mitıiniz dir .• Orada, öyle tarikat

ler vardır ki, feyh: 

-Öl ... Cennete gideceksin! .. -

der 

Şeyhi Allah bilen mümin, kendi· 
sini uçurumdan apğı (g)atrr. 

itte, Ganj nehri ~ıyı)arında 
ya,ııyan Atake.ri kabileai de, ki.
hinlerine o derece sıkı ibir imanla 

bağlı bulunuyordu. 
Bu kabilenin bir adeti vardı: 

Erkek öldü mü, karısı, artık 
baıkasiyle e'V"lenemezdi. Fakat, 
komıu kabilelerde olduğu gibi, ya
kılmazdı da .. Kahin, onu, kendi e· 
vine alır, zevceleri, meyanına ithal 
ederdi. Şayet kadın güzelse, dini 
reisin .a.hici zevce.i olur, güzel de· 
ğilse, tarlalarda çalıımağa gönde· 
rilir, yani tam manasiyle bir esire 
haline getirilirdi. 

Fakat it bununla da kalmıyor· 
du. 

mutlu bana!., - diye inildedi. 
ihtiyar devam etti: 

- Fakat, sana, ölülere yapılan 
bütün merasim yapılacaktır. Vü
cudunu bir tahtaya bağlıyacağız. 
Ayak ucuna bir mum dikeceğiz •• 
Bedenini iple tahtaya raptedece • 
ğiz ... Ve seni mukaddes Ganjın su· 
ları içine bırakacağız .. Tıpkı bir Ö· 

lü gibi hareket.iz yatacaksın. Su • 
lar, seni alacak.. Şelaleden aşağı 
yuvarlanacaksın .. Amma, sakın, 
kalbine korku girmesin .. Metin ol. 
işte, o zaman, bütün diğer cesetler 
gibi dünyadan kaybolacaksın, Fa
kat ölmeden cennete gideceksin .. 

Adam büyük bir tevekkülle di • 
ni reisin ayaklarını öptü: 

- Ne mutlu bana ... Ne mutlu 
bana .. -diye tekrarladı .. 

Hemen o gün, mukaddes nehrin 
kenarına toplandılar. Dualar o· 
kundu, bahçıvana tıpki ölmüt gibi 
merasim yapıldı. Ve, tahtanın üze· 
rine bağlanıp ayak ucunda kandil 
yakılarak, vücudu, sulara terkedil
di. Akıntı onu alıp çağlıyandan 
aıağı götürdü. , 

Yaram, Hintliler, bahçıvanın öl
meden cennete gittiğine inansın ... 
Bizim fani dimağlarımız bunu al

maz . .'.' ~erçi ceset bir daha bir yer· 
d~ gorunmedi amma,, Ganj nehri· 
nın ° taraflardaki anaforları o de
rece müthitti ki, sular zaten karı
tır, ne atılsa yirmi mil ötede pa • 
ram parça olmut bir halde meyda
na ancak zerreleri, habbeleri çıkar. 

Şüphesiz, bahçıvanın naşı da 
ayni akıbete uğradı .. 

O akşam, daha gece olmadan, 
kahin, adamlarını yanına topladı: 

Yıldızlara haktı, baktı, baktı: 

- Şunları görüyor musunuz? -
dedi.- Şüphesiz görüyorsunuz, 
fakat ne ifade ettiklerini anlaya • 
biliyor musunuz?. Bakınız, ne di
yorlar?. Cennete giden bahçıvanın 
karısı, bana haramdır!. Zira 0 , ' 
ancak oğlumun, veliahtimin zevce-
si olabilir.. Bu kadını hemen ah· 
nız ... : ıkayınız, telleyip, pullayı -
nız. Oglumun dairesine götürünüz 
ki, büyük bir günah iılemit sayıl· 
mıyalım .. Yedi sene kıtlık çekmi • 
yelim .. 

Bütün müminler: 

maması, · ıeçme olman ve okunaklı 
yazılması Jhmıdır. 

260 - Yalan yarışı 
Üç acem hemıeri toplanmıt mü 

balağa yarııı yapıyorlardı. Birinci 
aceım savurdu, savurdu ve attı: 

- Ben lranda bir siyah kedi 
görmütem, o kadar siyah, o kadar 
siyahtı ki, gündüz bile yüzünü gör 
mek için burnunun dibinde kib • 
rit ç.akmak lazımdı. 

İkincisi durur mu ya? Derhal o 
da savurdu: 
. - Dediğin kediyi ben de gör • 
mütem. Yalnız ben gördüğüm za· 
man daha ziyade siyah olmuştu. O 
kadar ki ayağım yere basanda si· 
y3h siyah yerleri kalırdı. 

Üçüncü acem f ev kala de mütkül 
vaziyete düşmüştü. Hık etti, mık 

etti, nihayet yüzü güldü. Zira hem 
terilerini mat edecek sözü bul· 
muştu. Birden ayağa kalktı, eliyle 

kendisini İ§aret ederek: 
- işte o kedi benimdi. Palavra· 

sını savurdu ve bahsi kazandı. 
Çarşamba: Balfı 

Denizcilere ilan 
lstanbul deniz ticaret 

mUdürlUğünden: 

İstanbul Türk Anonim Elektrik 
Şirketi tarafından Galata köprü· 
sünün Haliç tarafında ve köprüye 
bititik olarak bir ucu Galatada 
Mehmet Ali Paıa Hanı önünden 
diğer ucu Eminönünden geçmek 
üzere deniz altına bir elektrik kab
losu dötenecektir. 

Bu kablo 8-5-934 tarihinden 
itibaren kablo dubası tarafından 

on bet gün zarfında seyrüsefere 
mani teşkil etmemek üzere kona· 
cağı ve duba kablo döteyen gemi· 
lere mahsus alametleri taşıyacağı 
denizcilere ilan olunur. (16487) 

iş istiyorum 
Almanyada üç ıene bulunmuı bir 

iıçı, her ıistem ve markada 40 tezgaha 
kadar bir fabrikaya gerek ustabaşı, ge· 
rek usta, gerek İ§çi ııfatiyle taliptir. 
Anadoluya da gider. 

Galip Bahtiyar 
Adres: Sultan çeşmesi caddesi nu

mara 73: Balat. 

Atakari kabilesi kahinlerine, - Aman, bu kabinimiz ne alim 
körü körüne İnanırdı. şey .. Nelerde biliyor?. diye taştı: 

Kaos 
Ercüment Behzadın yeni 
şiir kitabı,bugün çıkh Bunun reisi, Moca isminde ihti· . Y e~ihat ~azretleri, o gün beğen· 

yar bir kahindi. dıgı, ıç geçırdiği güzel kadını ara· 

Bir gün bahçede otururken, bü • da~n bir kaç saat geçtikten sonra ya. 
yük oğlu Fadazenin bir bahçıvan tagında bulunca, sevincinden, ıe· 
karısına süzgün ıüzgün gözlerle lefi gibi, dünya cennetine girdi!. 
baktığını gördü: Fakat onun girdiği hakiki cennet· 

40 kr. 
p:::::: .. -........................ -=:::-.::~ 

j! Gidilebilecek P; 

ıl eğlence yerleri ~ - Tarikatimiz büyük tarikat .. 

- Bizim evlat bu kadını beğen- ti: 

di ! .. - dedi.- Dur, tuna bir iyilik 
edeyim .. . Babam da cidden alim adam .. _ 

diye düşündü .. Yanına bahçıvanı çağırdı; saç • 
larını oktadı. 

Adam, bu umulmadık iltifatın· 
dan memnun, seçde etti. Yeri öp • 
tü. 

Moca, ona dedi ki: 
- Sana, büyük bir müjde ve • 

receğim .. Sen ölmeden cennete gi
de~eksin .. 

Herkes, huşu içinde dinliyordu. 
ihtiyar devam etti: 

- Bunu, dün gece tetkik etti • 
ğim yıldızlardan anladım .. Ey bah
tiyar insan! .. Senin yıldızın aıağı
dan yukarı doğru kaydı. Evet, a • 
§&ğıdan yukarı doğru .. Zuhali, U
taridi, Neptünü baıtan bqa tayyet 
ti. Ne mutlu sana .. 

Bahçıvanın kalbi heyecan içinde 
çarpıyordu. 

Ertesi sabah, etek öpmek üzere 
kahin babasının huzuruna girdiği 
vakit: 

•1 SİNEMALAR : .E 
ı. :: 
1 iPEK: Vals muharebesi ııı: . :: I MELEK: Bir taşla iki ku~. g 

f
• ELHAMRA: Yavrum ve deli gönülij 

SARAY: !nsan avcısı r. 
B k d b .. ük' I! SUMER: Uran Şeytanlar i! - u a ar uy esrarı nere- • :s C 

den ke!fedebiliyorsunuz?. Tarika- 1 TURK: Ankara Türkiyenin kal· ıi 
timizin sırrını bana da ög~ retin .. Al- ~I bidir. : ASRI: Altın arayan kızlar 
lah size uzun ömürler versin fakat ŞIK ' , : Beyaz rahibe. 
ergeç, bunları benim de bilmem ~ ŞARK: Hayat budur. 
lazım gelecek!.. -dedi. İALKAZAR: Vahşi orman esran 

Kahin, etrafına bakındı, Yalnız ! HiLAL: Benhür. 
olduklarını görünce: i!ALEMDAR: Prenses Nadya. 

- Evet, bu sırrı, artık sana öğ. ft YILDIZ: Hata. 
retmek zamanı geldi.. -dedi._ U MiLLi: Ben bir melek değilim. 

.; HALE L .. . · 
tarikatimizin yalnız reisler tara· H : (Usküdar) uı sınemacı. 
fından bilinmesi lazım gelen bir ii KEMAL BEY: Fedai donanma. 
tek sırrı vardır. O da tudur: !: FERAH: Ankara postası ii TAN: (Şişlide) Saygon isyanı 
"Ahmaklıktan istifade!.,, .. 

(Hati'~ Süreyya) 
~~FRANSIZ TiYATROSU: Kuklalar. 

..... ·----·········• ..,,,,, ........ -•• ,::::::::=::::::::::::::-······· .. ••• ........ . 

MUellifl: ömer Rıza 

-6-
6 (VI) Six; ıixth le11on 
6 (VI) siks, sikes lesin 

Alb, albncı derı 
Wbat are twice three? 

Vat ar tuvays ari 
Ne eder iki kere üç 

iki kere üç ne eder? 
The parentl and children are a family 
Zi perents end çıldren ar e famili. 
ana babalar ve çocuklar dırlar bir aile 
Analar, babalar ve ve çocuklar bir aile 
dirler. 
How many are there in thiı family? 
Hav memi ar zer in ziı famili 
kaç vardır de bu aile 

Bu ailede kaç kiti vardır. 
There are ıix, it is a f amily of ıi:ıc: 
zer ar siks, it iz e !amili ov siks 
vardır altı, o dir bir aile den altı 

Altı (kişi) vardır. O altı kitiden 
(müteşekkil) bir ailedir. 
is Jack a boy? No, he is a dog. 
iz Jak e boy? No, hi iz e doğ. 
mıdır Jak bir çocuk hayır o dir bir 
köpek. 

Jal( bir çocuk mudur? Hayır, o bir 
köpektir. 
He is not a very big doğ. 
hi iz not e veri big dog. 
o dir değil bir çok büyük köpek 

O, çok büyük bir köpek değildir. 
A dog has four begı, a boy hu two 

legı and two annı. 
e dog haz for legz, e boy haz tu legz 

end tu annz. 
Bir köpek maliktir dört ayaklar, bir 
çocuk maliktir iki ayaklar ve iki kol
lar. 

Bir çocuğun iki ayağı, iki kolu var 
dır. Bir köpeğin dört ayağı vardır. 
We walk with our legı; the dog with 

hiı 

Vi vok viz avar legz; zi dog wiz hiz 
biz yürür ile bizim ayaklar; köpek ile 

onun 
Köpek kendi (ayaklan) ile; bi:z 

ayaklarnruzla yürürüz. 
Where is Jack? He iı lyng on the ara11 

behind the tree 
ver iz Jak? Hi iz layin on zi gras 

bihaynd zi tir 
Nerede dir Jak? O dır yatıyor üzerin

de çayır arkasında ağaç 
O çayirin üzerinde, ağacın arkaıın 

da yatıyor. Jak Nerede? 
He often lieı there. And where iı 

the tree? 
hi ofen layz zer. end ver iz zi tri? 
O ekseriya yatar orada ve nerede dir 

ağaç? 

Ve ağaç nerededir? O orada ekıe
riya yatar. 
it is in the garden. But where is the 
gnrden? 
It iz in zi garden. Bat ver iz zi garden 
O dir de bahçe fakat nerede dir bahçe 

O bahçededir. Fakat bahçe nerede
dir. 

The garden İı by father'ı house, 
zi fazer iz standin on zi gras. 
bahçe dır yanında babanm evi 

Bahçe, babanın evi yanındadır. 
The father is ıtanding on the 

gra11. 
zi fazer iz standen on zi gras. 
baba uyuyor Üzerinde çayır 

Baba, çayınn Üzerinde uyuyor. 
What iı Jack doing? He is eating 
vat iz Jak duin? Hi iz iytin. 
ne dir Jak yapıyor o dır yiyor. 

What does a dog eat? 
vat daz e dog iyt? 
ne bir köpek yiyor. 

Bir köpek ne yiyor? 

r 1 

He eats biıcuits, they are hiı food. 
hi eyts birkirts, zey ar hiz fud 
0 yiyor piıküi, onlar dırlar onun 

gıda 
Onlar onun gıdalarıdır. O piıküvıt 

yıyor. 

What is this dog eating? He is eating 
• biscui 

vat iz zis dog iytin? Hi iz iytin e 
biskirt 

ne di~ bu köpek yiyor o yiyor bir piı-
küvi 

O bir piıküvi yiyor. Bu köpek ne 
yiyor? 

Who gives him food? 
hu givz him fud? 
kim verir ona gıda 

Kim ona yiyecek (gıda) verir • 

Henry does that, becauıe Jack is 
hiı dog. 

Hcnri daz zot, biko.ı: Jak iz bit 
dog. 

Henri yapar bu çünkü Jak dir onun 
ki;pek· 

Bunu Henri yapar. Çünkü Jak onun 
köpeğidir. 

Where iı there f ood. Tbere iı food 
in the houıe 
ver iz zer fud. Zer iz fud in zi ha''" 
nerede. vardır. yiyecek vardır yiyecek 

içinde e'I 

Nerede yiyecek vardır. Evin içinde 
yiyecek vardır. 

Give me food 
giv mi fud 

ver bana yiyecek 
Bana yiyecek (tey) ver 

T o give, he giveı, he iı givi~ 
tu tay, he layz, hi iz layn 
yabnak, o yatar, o yabyor 
To vige, he giveı, he iı girina 
tu give, hi givz, bi iz givin 
vermek, o verir o veriyor 
To ıtand, he ıtands, he is atanding. 
tu stand, hi standa, hi iz ııtandin. 
vurmak, o vurur, o vuruyor. 

(1) Okuyunuz: Six, ıixth, ali, srnalf, 
walk, daughter, what, often, answer, 
biıcuit, who, food, good, give, live, fiv• 

(2) h the father lying on the 
(1) How many legs haı aman? 
(2) Is the father bying on the 

ıraas? 

(3) How many children are ther• 
in this family. 

(4) Who gives you food? 
{5) Where do you play? 
(6) What does a dog eat? 
(7) What do you often eat? 
(8) How many arma has a boy? 
( 9) Wbere is there a big tree? 
(10) How many are there in your 

family? 
(11) h ita ımall family? 
(12) la Jane a good daughter? 
(13) What are twice two? 
(14) What are twice thıee. 

3 - Şu cümlelerdeki Türkçe keli• 
meler yerine lngilizcelerini koyunuz: 

(1) The garden iı (yanında) the 
house .. 

(2) The dog iı lying {üzerinde) 
the grau. 

(3) Tom İı playing (ile) hiı brol' 
her. 

( 4) '(he parenll (için) their child • 
ren. 

(5) They are working (de) the gaf' 
den. 

(6) The dog iı (arka11nda) the t~ 
(7) Our parenh are very good 

üzerinde the grau. 
4 - Şu cümleleri tamamlayınız: 
( 1) Henry doeı not ıee the dol1 

because - .. 

(2) We love our parenh, bec•"' 
ıe - .. 

(3) Henry ıiveı food to Jack, be' 
cauıe - .. . ' 

Okuyucularıma 
1 - Necati Bey! Şimdilik verdi· 

iim deralere, bu derslerdeki hiğatl•r" 
çalışın. Bir kaç kelime öğrendiktel1 
ıonra gramer dersleri vereceğiın· ~ 
zaman bu derilerden ve öğrendiğiıııı: 
d.e .nkelimelerden çok istifade edeceİ'" 
ıanız. 

·"'i"' 2 - Nermin Hanım! A boy ded•I 
miz zaman burada a, bir manasınd" • 
dır. Birden maksat, ıayı değildir. ~: 
· b. k " 05 n muayyen ır çocu olduğunu • 

termektir. One ise bir ıayıdır. 
ikinci ıualinizi daha vazih ya:ı.rrı"' 

• d • • fıll' 
nızı nca e enm. Anlaıılan tertıP ·• 
tası olmuı. Çünkü Have = fi•"• d~. 
ma bu ıekilde okunur. UçüncÜ •""ı r . ı· eve nıze ge ınce: House ev, Houıe• 
demektir. . ; 

. Biri müfret, biri cemidir. Ceıtı~. 
ilavesiyle yapılmııhr. VerdiğintİZ bl' 
zifelerin tashihi çok kolaydır. Ce~"de . ,., 
nızı yazın. Ve bunlan dersin ıÇ di• 

"mi 1 ver geçen cu e erle kartılaştırın. . öt 
v• • h d bJf gınız er cevabın dersin için e ·ıJ• 

~· d • k rıd• negı var ır. Bu tashihi kendı e ,. 
ze yapmanız daha iyidir. Çünkii b~ dO 

tınn ·c••" ~! .a v~ lrarşılaıtınna sııY 0ıııf" 
ogrendıklerınizi aağlamlaştı~1 ~ btlı' 
ıunuz. Siz de gramer deralcrını 
leyiniz. 



OCUK 
ltonuşalım ı 
tık k J l'a l ıne teplerde ıon yoklamalar 

o) Pı •Yor. Sene esnasında çalıfmıt 
anla 

tıok r sınıf geçecek; tembeller 
ti)• sanbrını tamamlamak için ta
l ın sıcak günlerinde çalıtacak -
ar 1 'h l def ıntı anlar da yaklaşıyor. Ik 
b ~ olmak üzere mualliminden 

0~ aaı kar§ısında cev:ıp verecek 
dan son sınıf talebesinin §İmdi • 

1:dn endişe ile ter döktüklerini his
'"'I: er 'b· O gı ı oluyorum. 
l'i ~a ınektepler ve liselerde de 
\' l'ttıı he, gün sonra için hazırlık 
ar. G · h 1 b'lm · · \> encın ayata atı a ı esını 

... ~"Ya. tahsilini yükseltebilmesini te
·~ıtı d be . e ecek bakJ.lorya olanca hey-
tl;•Yle yaklafıyor. Birkaç senede 
~ e edilenin meydana konulması 
~ 1trı. Haydi gençler, muvaffakı· 
~t.. 

~-tğer usul dairesinde çalıştınız, 
ltıktenıne vazifenizde kusur göster
~~İnizıe yüzlerinizin güleceğine 
i 1 tı olunur Merak etmeyiniz, 
~lih . k d .. 
1 an denilen şey ne a ar guç 

cı •a · 1 ~ ınıını lüzumundan faza kor-
~0~ltnaz. Türk çocukları siz Na .. 

1 l'ondan daha cesur davranınız. 
~t'h 

Kıştan bir hat1ra 

tİtiı .ana terlemeden, korkmadan 
:~z, kaz:ı.nırsınız. 

lll \ •r defa kazanarak fehadetna-
t tt' . 

ğ1 ınızi aldıktan sonra tutaca • 
t~'~ hattı hareket hakkındaki dü· 
l,r~eler, kayguhr sizi saracaktır. 
~ 1 

ha.le doğru ilerlerken hatalı 
)t;n.~lınam.aya bakınız, ric'at ga· 

Buç \'e acıdır. Herde ric'ate 
'~chur olmıyacak gibi progra .. 
•tıı ,.i.,. l'd· B . . d •i~· ~ «-ine ı ır. unun çareımı e 

tq •nle ~l!ka bir vakitte görüşü -
ı. 

Ağabey 

1 
·-

l 

2 

3 

~ihtı 

...... 

--...... 
........ 

2 3 4 -
--

1 
'-lllk teerniz ıunlardır: l' •rdaki murabbaJara o suretle 
~~ koYunuz ki, soldan sağa, yu -
ı, •tağı okundukta: 
~ ..... nir renk .. 
a llir ~ ... ft 

' . --· ~ Sır Hint prenıi 
"' a· vı, ır vapur şirketi .• 

~ 
b Benimde ;ofÖr -

~er, b· 
Ilı ~ Stlt ıtrnişti. Talebeler bah-
~.1~lltd tllışlar, oynamağa batla • 
~kaç'· Bahçenin bir köşesinde 
ı:.~tlar~İnim.ini toplanmıt konu
cıtr· ı. 

l dtd· 
ı .. '- ı:ı. l ki· 
'il Qen· . 
~~iterim babam yüz başı.. Bü-
~1tı.:i • er kendisine selam verir. 

\.' ı:ı. •ı ceva d. 
ıııı ilen· P ver ı: 
~tıı dl tidım babam da binbaşı .. 

1 .~i•itı erken, yüzbatılar bile 
\J"" Q aet~ • 

~·~tıc.. -arn verır. 

' O b~ Çocuk ta söz ka:ıf tı: 
~iıııdatı h:r§ey deP,il.. Benim ha • 
)tir ~ ka.r 

1
kes korkar. yolda ki-

• §l l\ıı.g .... d k 
l~i :r a onun en açı • 

Se>tt·k 
~'.: merakla sordu: 
ŞQf·~ Ye.pıyor?. 

ordu r. 

- ı::ws ıcwwws -

Hesap eğlenceleri 
Arkadaşınıza bir adet intihap etti· 

riniz. Mesela 5458 adedini ıeçmit ol -
ıun, ıiz bu adedin baıına 2 rakamını 
koyunuz. 25458 olur. Son rakam olan 
8 den 2 tarhediniz 25456 olur değil 

mi? 
Şimdi iliinci bir adet yazdırınız ve 

ıiz bu ikinci adedin altına her hane 
yekunu 9 olacak surette baıka bir a -
det yazınız. Genç arkadaşınız üçüncü 
bir adet yazsın ve siz bu adedin altı
na gene her hane yekunu 9 olacak su
rette bir adet ilave ediniz, bu bet a -
dedin yekunu ıoldan ilk rakamın so -
)una 2 koymak ve en son rakamdan 
2 tarhetmekle meydana gelen adet o • 
lur. 
Birinci adet 
[kinci adet 
Ikinci adet mütemmimi 
Uçüncü adet 

" " 

5.458 
2.354 
7.645 
4.612 
5.387 

Yekun 25.456 
olur ki, bu da birinci adedin son ra -
kam 8 den 2 tarhetmekle ve ilk rakam 
olan 5 in soluna 2 koymakla husule 
ge!miı demektir. 

Batka bir misal: 
1 nci adet 

2 inci adet 
Mütemmimi 
3 üncü adet 
Mütemmimi 

12345679 
35426798 
64573201 
24672112 
75327877 

Yekun 21345677 
2519 adedini 12 den 12 ye kacbr 

hangi adede taksim ederseniz bnki 
maksum aleyhten bir noksan çık.ır, 
yalnız 11 ile taksim edince baki sıfır· 
dır. 

2519 + 2 == 1259 baki 1 
2519 " " 3 839 " 2 
2519 " 5 ,, 503 " 4 
2519 " 6 " 419 " 5 
2519 " 7 " 359 " 6 
2519 " 8 " 314 " 7 
2619 " 9 " 279 " 8 
2519 " 10 " 251 " 9 
2519 " 11 " 229 " o 
2519 " 12 " 209 " 11 

Uç haneli bir rakam, adet almız, 
soldan birinci rakam yani yüzler ha -
nesini tetkil eden adet birbirinin ayni 
olacak olan onlar ve birler hanelerin· 
deki rakamlardan bir noksan olaun, 
böyle bir adedi 9 ile darbediniz, bulu
nacak hasılı darbı tersine yazılacak a· 
detle toplayınız, yekun madrub'un 
mükerrer bir ,ekli olur. Mesela: 

122 x 9 = 1098 + 8901 = 9999 

233 " 9 " 2097 " 79')2 " 9999 
788 ,, 9 ,, 7092 ,, 2907 ,, 9999 

\ 899 ,, 9 " s~91 ;' 1:os,, 9999 

iki adet alınız, mesela 8995 ve 909 
bunları cemediniz, 9904 bulursunuz, 
bir de bu iki rakamın arasındaki f aı kı 
bunuz, bu da 8995 - 909 = 8086 çı -
kar, bu 8086 adedini 9004 adedinden 
tarhederseniz çıkan 1818 adedi alınan 
rakamların küçüğü olan 909 adedinin 
iki mislidir. 

Ba,ka bir misal: 59867 + 7624 = 
67491 - 52243 - 15.248 olur ki, bu 
da 7624 ün iki mislidir. 

* * • 
Sol rakamı ( 1) olmak üzere iki ha 

neli her hangi bir adet alınız, mesela, 
15, bunun kuvvei mutlakası yekunu 
olan 6 yı tarhederseniz baki daima 9 
dur. ikinci bir misal 12 - 3 = 9 gibi. 

Geli§i güzel iki haneli bir adet nh
mz, mesela 22 kuvvei mutlakası ye • 
kunu olan 4 ü tarhederseniz baki 4 a· 
dedinin 9 la hasılı darbıdır. Diğer bir 
misal 40 - 4 36 yahut 4 X 9 gibi. 

23 nisan tarihli bilmecemiz 
23 Nisan tarihli bilmecemiz §U ke· 

limelerdi: 
Tavuk - Avize - Viran - Orhan 

Kenan .. 
Bilenler arasında hediye kazanan -

lar : 

Yar1m kilo 4)ikullta kazanan 
Davutpa§a orta mektep 1 - A · dan-

207 Ali. 

Birer kitap kazananlar 
1 - Uluköy orta mektep C 1 den 

178 Ziya 2 - Istanbul im: lisesinden 
407 Dümev Sadık 3 - Vefa lisesi C 
2 den 417 Rifat 4 - Fener Rum mek 
tehi sınıf 1 den 47 Y asefidis 5 - Da
rÜffafaka lisesinden 559 Ziya Hasan 
Kazım 6 - Gelibolu orta mektep a 2 
den 62 Hilmi 7 - Galatasaray lisesin 
den 56 Resai Nazım 8 - inkılap lise 
ıi B 4 ten 722 Muammer 9 - Hayri
ye lisesi sınıf 3 ten Ya,ar 10 - Türk 
lisesi 11nıf 8 den Turan Ahmet 11 -
Sen Jan Paıinik mektebi sınıf 4 ten 
ıuıur. 12 - Uluköy orta mektep B 2 
den 348 Necmettin Nazif 13 - Çapa 
kız muallim orta a 1 den 251 Naime 
14 - Gazi Osrnan Paşa orta mektep 
sınıf a 1 den Servet 15 - Sen Jörj A
vusturya lisesi sınıf 4 ten 19 Leon 
Menda 16 - Kadıköy kız arta mek
tebi sınıf 8 den 68 Nezihe 17 - latan 
bul kız ortadan 220 Fethiye 18 - Is
tanbu) kız muallimden 47 Fethiye 19 
- Bakırköy Bezazyan lisesinden Ap
tullah Raif .• 

inkılap lisesi futbol takı
mının lzmit seyahati 

lzmit orta mektebi ile maç yap j tamamiyle İzmitlilere hakim oyna 
mak için cuma sabahı saat dokuz- dık ve üst üste yaptığımız akınlar 
da lzmite hareket etik. 6 saat sü· neticesinde biribiri arkasına 3 gol 
ren bir yolculuktan sonra lzmitte attık. Nihayet oyunun bitmesine i· 
çok samimi bir surette kartılandık. ki dakika kala bir gol daha atarak 
Ufak bir istirahatten sonra so • maçı dört sıfır kazandık ve gece
yunduk ve maçımızı yaptık. Saha- yi orta mektepte geçirdikten sonra 
da kesif bir kalabalık vardı. İzmit sabahleyin orta mektepten ayrıl • 
halkını selamladıktan sonra ha - dık. Burada bize gayet iyi bir hüa
kem Lutfi beyin idaresinde maça nü kabul gösterdiler. Bilhassa or· 
ba§ladık. Biz güneşi lehimize al .. ta mektep müdürü Şeref beyle mu
mıştık. Sahaya alıtabilmemiz için avin bey!ere teşekkür etmeyi ken• 
epeyce uğra§tık. Birinci haftaym di.me borç bilirim. 
sıfrr sıfıra bitti. ikinci haftaymda NEVZAT 

Aydın ve Nazilli 
berabere 

takımları 
kaldılar 

1 - 1 e 

Aydın ve rtazilli takımları . 
Aydın, 3 (Huıuıi) - 27 Nisan J 20 dakika JO kiti. ofa~~k de;!.m edıl· 

934 Cuma günü mıntakaca kararlaıtı- melde iken hakemın gomıcdıgı pen."ll• 
nlan Nazilli - Aydın takımları Jık tı karga§ahğından Nazim takımı bir 
maçlarına saat 17 de Hakem Ekrem gol attı. Oyun bu ıuretle 1 - 1 bcrnbe· 
Beyin riyaseti altında ba§landı. re bitti. 

Birinci haftaymı sıfıra birle bitiren Bu oyunda Aydın takımı kunctli. 
Aydın takımı karımnda Nazilli kuv- rakibi kar§ısında var kt: teliyle çalış· 
vetli takımı muhakkak maçta galip gel- mı§ fakat ne çare bir kıymetli · nrka-
mek için kaptanlarının vur, kır emri datını takımından eksik etmiştir. 
üzerine oyunun yirmi betinci dakİk:l- Gelecek maçlarda da ayni §Ckilde 
ıında kıymetli muallimlerinden Nesi· çalışmalarını bekleriz. 
mi Beyin ayağı sakatlandı ve ve oyurı 

r 
"Karagöz,, eğleniyor! 

Karagöz gazetesi tarafından tertip edilen 1 
TARİHi MÜSAMERE 

1 - Konser: Klasik Şark musikisinin en güzel 
eserleri. 

2 - Orijinal Karagöz oyunu. 
3 - Orta oyunu. 

1 
18 Mayıs Cuma günü saat 15 de 

Tepe başı tiyatrosunda -----· 
Orkestra koltukları 150, koltuklar 125, iskemle 
100 kuruş. Biletler VAKiT yurdunda Karagöz 
idarehanesinde satlhyor. 

•• •• uyu 
Tayyare Piyangosu 

17 inci tertip başlamıştır. 
1 inci keşide 11 Mayıstadır. 
Vakıt az kalmıştır. Biletlerinizi 
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7.5.934 Her bakin mahfuzdur Tefrika: s~ı 
Oec;en kısımların hulasası 

Mütarakeden sonra Istanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mUtemadiyen çalı§ryorlardr. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldrk
lan Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle nralannda Dir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kchyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalrş

mıştı. 

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

fakat ,Kfi.hyanm arkadaştan tarafın

dan yüz vcrdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çalışıyordu. 

-Elimde bir hayli delil var. Şi
zi uzun müddet tetkik ve gizliden 
gizliye takip ettirmekten de geri 
durmadım. İtte bu tetkik ve takip
lerin neticesinde hakkınızda kafi 
bir fikir elde ettiğime kaniim. 

Feridun Bey basit ve sahte bir 
gülütle: 

- Bu delillerin lehimde oldu
ğuna hiç tüphe etmiyorum. dedi. 

Pantikyan buna cevap vermedi. 
Bu vaziyet kart111nda Feridun Bey 
delillerin lehinde olmadığını anlı
yordu, Gene israrla sormayı fayda
sız bulmadı: 

- Sükiitunuzdan aleyhimde ol
duğuna hükmetmek güç değil.. Yal 
nız şüpheniz olsaydı bunu açıkça 
söylemeyi §imdilik lüzumıuz telak
ki edebilirdiniz. Açıkça söylediği
niq.&Dre l»unun kal'l otduiu anla
şılıyor. Lutfen soracağım bir suale 
cevap vermek liitfunda bulunur 
musunuz? 

- Sorunuz? 
- Delilleriniz aleyhimde oldu-

ğuna göre bunlardan hiç olmazsa 
birini öğrenebilir miyim? 

- Söyliyeceğim. Fakat, tunu da 
ilaveyi lüzumlu aörüyorum. Bunlar 
ne de olsa size kar§ı gösterdiğim i
timadın sarsılmasına bence kafi se· 
bepler değil. Size her §eyden evvel 
İyi bir dost diyebilirim. Fakat, 
hakkınızda hana bildirilenlerden 
sizi haberdar etmek te benim dost
luğumun bir neticesidir. Sizin de 
haberiniz olmasını istedim. 

- Teşekkür ederim. Fakat §İm
diye kadar sizinle çok dürüst ça
lıthğıma kaniim. Bunun bir an için 
biJe olsa aksini düşünmek bu ra-

Tefrika: No2d. 

bıtamızın devamına mani tetkil e
der. Bu vaziyette vazifemden çe
kilmeme müsaadenizi isterim. 

- Y ooo.. Bu pek acele olmu§ 
olur. 

- Fakat en doğru hareketin bu 
olacağına kaniim. 

- Evvela, sizi ıüpheli bir adam 
vaziyetine sokan meseleleri tenvir 
etmeniz lazım. Bütün bunlardan 
sonra çekilmeniz icap ederse onu 
siz değil biz isteriz. 

Pantikyanın, gayet yumutak bir 
şekilde kullandığı bu cümlesile F e
ridun Beyi hakikati ıöylemeğe ic
bar ettiği de düşünülebilirdi. 

- Buyurunuz, §U sizi f Üpheye 
dütüren mesele nedir? Cevap ver· 
miye hazırım. 

- Şahin adındaki adamın ara• 
mıza ilticasına siz taraftardmız 
değil mi ve hatti bunu ilk tavsiye 
eden de sizdiniz. 

-Evet .. 
Pantikyan, Feridun Beyin bu sö

zü üzerine bir tey söylemede~ yazı 
maaa11na ilerledi .ıe sağdan birinci 
gözü açtı. Bir §eyden f üphelenmit 
gibi durdu. Daha dosyaya elini u
zatmadan bakındı. Nihayet dosya
yı çıkardı; açtı. Kiiıtları çevirdi. 
Masasının üzerini arattırdı. 

Pantikyan bu tekilde aranırken, 
Feridun Bey gayri ihtiyari diflerini 
sıktı, rengi bozuldu. Kafa11ru bat· 
ka şeylerle meıgul etmiye çabıtı. 

Pantikyan, bir kısım kiiıtların 
ortadan kaybolduğuna hükmet
mişti. Zile bastı. içeriye giren nö
betçiyi yanma çağırdı. Feri dun Be
yin işitmiyeceği bir sesle ona bazı 
şeyler söyledi. Nöbetçi dıfarıya 
çıktı. Feridun Bey, Pantikyana, bir 
ara ne aradığını sormak istedi; fa
k at bundan vaz geçti. 

Pantikyan, masasının hemen bü
tün gözlerini sür'atle açıp kapadı. 
Hepsini araştırdı. 

Nöbetçi tekrar geldi. Gene ya va~ 
sele menfi bir cevap vermi§ olacak
tı ki Pantikyan daha çok asabile§· 
ti ve yüksek sesle: 

- Ben gittikten sonra buraya 
kimse girdi mi? diye sordu. 

Nöbetçi: 

- Evet girdi, dedi. 
-Kim? 
- Feridun Bey girdi. 
Pantikyan Feridun Beye baktı. 

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
Müellifi : ( va • rto ) 

Ge~en kısımlartn hulasası 
Genç Türk diplomatı Muhsin Ra

tit, Yunan diplomatlarından Erci Beh
zadise karşı son derece kin besliyor. 
Zira, milli mücadele esnasında, Erci, 
Muhsinin felaketine sebep olmuş. o
nun sevgilisi Ferihayı öldürmüştür. 
Bulgar çetecileri ile silah fabrikatör
leri, bunu bildikleri için, Balkan micıa 
kına mani olmak üzere, Erciyi otomo
bilinde öldürüp Muhsine iftira atmak 
böylelikle sulhu baltalamak istiyorlar'. 
Muhsin, suikasta mani oluyor. 

Şimdi, hem yara sardırmak, hem de 
henüz mahiyetini öğrenemediğimiz 
bir ıey yapmak için Akropolis hasta· 
hanesine gidiyorlar ... 

Madam Bedi, gerek siz, hiç bir hafta-

yı geçirmiyor, bana muntazaman mek 
tup yazryorıunuz .•. Bu tatilde yine si
ze geleceğimi bildinniıtim ... O mektu 
bumu aldınız mı? ... Bu sefer yine dağ 
gezintiıi yapacağız, değil mi? Doi:"U• 
ıu, siz, bu dünyada, artık beqjm yega 
ne doıtlarım11nız •.• Bana ettiğiniz iyi· 
tikler .•• 

Bu sırada sesi titredi .• 
Kim bilir, ne düıünmüıtü. 
Erci Behzadiı, ayni hauaaiyetle: 
- Suı kızım, ıuı! .•• Dedi.. Böyle 

§eyler söylemekten ıeni kaç kere men 
ettim... Ben senin ağabeyinim, itle o 
kadar. 

Böyle konuşarak, koridorda yÜı'Ü• 
müıler, orta cenaha kadar ••lmiıler • 
di. 

tiABER - ~-am Po•ta•ı 

Tarlht Tefrika: 39 

7 Mayıs 1934 ~ 

7 Mayıs 1~34 
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o Karadeniz Korsanları o J 
Ge~en kısımların hulaaaaı 

Iatanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla menuldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. BUyUdüğil .zaman Istanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor.' Tifliıte valinin kon~
ğında (Fatma) isminde çok güzel bır 
GUrcll km vardır. Ali baba bu kızı 
kaçırmıya uğraırrken, bir gUn Rilstcm 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır .. 
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
teraburga getirmiılerdir. Ali baba sa
rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -
rm gözdcsile beraber yaşamaktadır. 

- Kırk dört zabiti birden yaka
ladılar .. Bu, mülhit bir baskındı. 
Sen, naaıl kaçabildin? 

- Biraz teehhürle giditim bana 
tehlikeyi uzaktan gösterdi. Sen na
sıl kurtuldun? 

- Benim kurtuluşum da garip 
bir tesadüf eseridir. Sokağın ba§ı· 
na gelmeden, yanımdan eski tacir 
bozuntusu bir adam geçiyordu. Be
nim Avrupa gömıü§ bir zabit oldu
ğumu yürüyüşümden anlamı§. Ya· 
vaşça yanıma sokuldu: "Bu soka· 

Bunun üzerine Feridun Bey: 
- Evet, ben girdim. içeride sizi 

bekliyebileceğimi söylemişti. Fa· 
kat yalnız canım sıkıldı, çok dur
madım çıktım. Bir şey mi aradı
nız? 

Pantikyan yumuıak bir ıeale: 

- Evet bir kaç kağıt kayboldu. 
Amma belki de masa üzerindeki 
kağıtlar arasına karıımıştır. Şun· 
lan arayıp bulmam iç.in bana bet 
on dakika müsaade etmenizi rica 
ederim .• 

- Hay hay efendim, arayınız .. 
Pantikyan aradığı kağıtları bu

lamamıştı. Nöbetçiyi çağırdı: 

- Feri dun Beyden baıka hiç 
kimse girmedi mi?. 
-Hayır ... 

- Bu kağıtların buradan kay· 
bolmasına bir türlü akıl erdiremi· 
yorum. Dosya meydanda değildi. 
Nereye gidebilir. Ve kim gelip be
nim masamı karıştırabilir?. 

Feri dun Bey ayağa kalktı ve 
Pantikyana yaklaştı: 

(Devamı var) 

Oradabüyiik- b[r bekleme salonu 
vardı. Bir çok dairelerin kapılan bu 
bekleme salonuna açılıyordu. 

- Kızım, beni dinle .... Buraya, bu 
ak§~ pek ıarip ve pek ıevindinci 

bir tesadüf neticeıi ıeldim. 
- Sevindirici? .... 
- Evet, sevindirici bir tesadüf .. , 

Fakat, bunu, sana hem birden bire 
ıöylemek, hem de söylememek iıtiyo· 
rum •... Ne suretle anlatmam lazım a:el 
diğini bir türlü keıtiremiyorum ... Kal 
bin sağlam mıdır? .... 

- Muamma gibi ıöz söylüyorsu • 
nu'z ... Vallahi ne demek istediğinizi 
anlamıyorum ... 

- Sana iki kiti ıöstereceğim ••. iki 
Türk ... 

- iki Türk? .. 
- Evet, iki millettaıın. 
- Millettaılarıma, vatanıma kar§ı 

ne dütündüğümü biliyorsunuz, azi. 
zım ... 

- Biliyorum ..• Kaç ıefer, bana hiı 
terini anlattın: Türkiyede her ıeyini, 
maddi ve mıanevi bütün mevcutlarını 
kaybettikten sonra. arbk oraya dön
mek mamur görıneie alııtıiın ve 
me/ut yaıadığın o yere bi~ daha adım 
atmak istemedin ...• Tesadufen clü,tü-

Müellifi: ishak FERDi 
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ğa gireceksen, sana f imdiden ha- ı rini burada yiyorlardı. 
her vereyim ki, yakalanırsın! Yer bulamıyanlar sıra bekliyor" 
(Genç ve münevver zabitan) klü
bünü bastılar .. ,, diyerek yanım

dan çekildi. Bet dakika sonra bu
nun bir hakikat olduğunu anlıya
rak sıvııtım. 

- Seni ikaz eden bu adam, 
belliki, gökten inmİ§ bir halaskar
dır. 

- Mesihten mi ?bahsediyorsun 
Fakat, onun bizden evvel onlara 
yardım ettiğini düşünmek daha 
makul olmaz mı? Gece gündüz ki
liselerde elJerini göğe kaldırıp dua 
eden rahipler ve çarın sadık ben
deleri semavi yardımlar görmeğe 

bizden ziyade layık ve müstahak 
kimselerdir. 

- Lafı bırakalım .. lki bat ve 
dört el, ne de olsa bir kuvvet teı
kil eder. Beraber saklansak fena 
olmaz. 

- Şüphesiz .. Fakat, ikimizi bir
den kim kabul eder? 

- Evveli. ıoyunalım. 
- Hakkın var. Bu elbise 

mızdayken, bizi gören, çarı gör
müı ıibi, korkudan titremeğe bat· 
lıyor. 

- Nereye gideceğiz? 
- Demin söylediğim o köylü 

kadının evine .. 
- Pek ala, haydi yürüyelim. 

• • • 
Ali baba Peteraburgta lsmailof 

ismiyle yatıyordu. Saraydan tahli
ye edildikten sonra, büyük kilise 
mıntakasındaki karakola teslim 
edilmişti. 

lsmailof bu karakola yirmi dört 
saatte bir defa uğram.ağa mecbur • 
du. 

lsmailof a karakoldan üç günlük 
harçlık vermişler ve: 

- Bir it tut .. Çalıı ! -demiıler
di- Boı gezdiğini görürsek yaka
lar, kodese tıkarız. 

lsmailof aç ve itsiz kalmamak 
ıçın, o gece uğradığı işçiler ve 
mahalle kahvehanesinde bir ahçı 
ile dost olmuftu. Rus ahçısı o ak -
şam orada yemekten anlıyan bir 
yamak arıyordu. lsmailof kendisi -
nin çok iyi yemek ve tatlılar pişir
diğini söyliyerek bu ahçının yanı -
na kapağı atmııtı. 

Ahçının dükknı gümrük civarın
da sapa bir sokağın içinde ufacık 
bir yerdi. Fakat, dükkan çok işli
yordu. O civarda çalışan işçiler ve 
hamaUar öğlen ve akşam yemekle-

ğüll'Yunaniıtanda ebediyyen kalarak 
başka bir inıan gibi yaıamağı, hasta 
bakıcılık etmeği tercih ettin ... Fak:ıt, 
buna rağmen; elbette bir bildiğim var 

ki, ıeni iki vatanda§ınla kar§ılaştrra • 
ca .... 

Kız, hayretle sordu: 
- Kimmiş bu iki vatandaş? ... 
- Biı·i, Muammer ... 
- Muammer?... Hangi Muam-

mer? ... 

- Hani, Muhıin Raıidin emiı-be-
ri ... 

-A ... 
Bir an, heyecanı konuımasrna 

ni oldu. 
Sonra: 

ma-

_ O şimdi burada ınr? ... Diye Eı
cinin ellerini tuttu ... Ah, bilıen, Ma
ammeri görmek, benim için, ne büyük 
bir zevk o1acak ... Henı de, ne büyük 
bir azap ... 

- Niçin? ••• 
- Oyle ya ... Onu, dnima, Muhsin 

Raıitle beraber görmeğe alı§mııtım ... 
Muammeri görünce, daima, gözüm, 
zabitini arayacak .... 

Kızın gözleri su1andr. 
Erci, onun saçlarını, bir karde§ mu 

habbetiyle okıadr: 

lar, hazan ayakta yiyorlardı. 
lamailof ba§mdan geçeni killl' 

seye anlatmıyordu. 
Tifliali bir tüccar iken sermaye

sini kaybettiğini ve fakir düıtüğ~· 
nü söyliyerek ustasının merhameti• 
ni tahrik etmit ve kendisini sevdİI"' 
mitti. 

lsmailof çok güzel yemek ve tal• 
lılar yapıyordu. Dükkan mütterile' 
ri bu ahçı yamağından çok metil' 
nun görünüyorlardı. Üç gün içio• 
de mü§teriler artmağa ve yeni 1e
mekler eskisinden çok daha f aıl' 
revaç bulmıya haılamı§b. 
Ahçı dükkanına giriıinin üçUO • 

cü günü akıamıydı. lsmailof, teS • 
gahın başında ayakta yava! ya~lf 
konuıarak votka içen iki sivil Jll~ 
teri gördü. Bunlardan birini çok İ~ 
tanımıştı. Müfterilere kulak verdi' 

- Beyannameleri dağıtacak • 
dam bulmalıyız .. 

- Bu İ§i kendimiz yapamaz rot 
yız?. 

- Kahil değil. Çünkü bütün rol' 
murlar bizi tanırlar. Takip ederJdl'• 
Çok yabancı ve köylü kıyafetli bit 
adam bulmalıyız. 

lsmailof birdenbire başını çefİ' 
di ve yavaşça delikanlıların~ 
}aklarına fısıldadı: 

- Bu iti ben yapabilirim .• 
Müşteriler ıaşalıyarak önleri.,e 

baktılar. 

lmıailof tekrar iğildi: 
- Korkmayınız .. Ben de siı0" 

nim ! Üç gece evvel sizi bir baı1'ıt'' 
dan kurtardığımı hatırlayınız! r 

Bunlardan birisi tereddütle tJJ 
nı kaldırdı ve lsmailof a diki<• 
baktıktan sonra, arkadaşına: A 

- Kim olduğunu bilmiyol'P' 
dedi, fakat tamdım •. O gece ~ 
sokakta (Genç zahitler klübii) ; 
basknna uğradığını haber vere~,.ı\ 
adamdır. Klüp sokağına ıa~f 
olsaydım, sana tesadüf edeıO~ t' 
cektim. Ve ikimizde diğer arkıı. ' 
lar gibi ele geçecekdik. . , 

lsmailof, inkılapçıların göıl~~~ 
nin icine bakarak itimat veric1 

tebes~sümle yanlarından çekildi• D 

lsmailofun çalıttığı dükki"'. 
.. k d h"'k" t" ıtle-gune a ar car u ume ıne ( 

sup memurl.;rdan hiç kimse gel~ 
mişti. inkılapçı zabitlerin 1'." I 
dan adam tedarik etmek niyetı" 
oldukları belliydi. ti, 

(Dc\"aJJ" 

. . o~ - Pekı, lazım, ya mucıze .1 " 

Muammerle beraber, Muhsin Rafi 
kar§ında canlanıverae 7 ••• . • ,; 

- Rüyalarımda olduğu gıb•::· JI"'. 
temin ederim ki, her gece, öil11JI:-"'' 
mi, rüyada, aağ gibi görürüm·•· ·fll"' 
gözlerimi açıkça, ne :Jüyük ink• d•" 

Acı \..tr gülümsedi. Merharrıet r,ıl 
nir ıibi Yunan diplomatinin '/ 
baktı : .,,ıJ" 

- Peki, amma, kaç kere bu 
leri size ben açardım da: ,f'' 

"Konuşma efendim ... Böyle"'~' ' 
k 

111 ,JP -~ 
konuıma ... Hastalanaca sın. iif"'. 
niz... Şimdi, niçin bu derecede 
tarzda §eyler ıöylüyorsunuz? •• 

Erci, sesini ağırlaıtırdı: 
1 

~1ıtıl'' 
- Hayatta bir takım ya'\

1
,,. şil 

olur, kızım ... Dedi. insan, Y3111 1 ,J 
de yanr!mışrz... Jııi 

- Nasıl? .. Anlamıyorurtı··· 
bir muamma söylediniz.... ıtJ'fl.Y 

Y . b" "Jdii .. ' • - anı, ır adamı o .. ...,, -
Hatta, yerde cansız yattığını 1° re'' 

.. d "' c 1 d kııP .. fi' ıuz ur... cset er arasın a sc·· 1 

içinde gözümüze çarpmıştır··· 
0

(11'°", 
onu kaldıranlaı·a ne olduğunu ' d,I 
şuzdur ... En emin oldu [iumuı ~' d ~ 
1 " "ld "" ı Eı· · l .. mdii1'1·· .,,., ar, o u. ımı:ı: e go ıııı 

(OC\ B 
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Radyolin Diş 
Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel diş! 

HABER - Akt~ POST•=~======~~=-===~~=====~====~============-=7===... 

f"'Al\l(A 
Müs!ahıaralı 

HUBUBAT Ut!LARI 

SıHHAT 
v~ 

KUVVET 

Beıiktaı icra memurluğundan: 

Gözlere ilahi cazibe . 
verır, kadınların büyük bir ihtiyacıdır 

Kiralık büfe ve dükkanlar 
Akay işletmesinden: 

Köprüde Kac!rköy ·Haydarpaşa iıkeleleri dahilindeki büfe ile 
Bahçekapıda ecza deposu Büyük ada iıekeleıindeki 3, 8, 9 numaralı 
düükanlarla Boıtancı iskelesindeki dükkan ı - Haziran - 934 

tarihinden itibaren "1 -3,, sene müdetle kiraya verilecektir. Kira 
lamak istiyenler şeraiti öğrenmek üzere her gün Levazım Şefliğine 

ve müzayedeye iştirak için "1 O- Mayıs - 1934,, tarihinde idare 

Kiralık kahve ocakları 
Akay işletmesi müdürlüğünden: 

Bir borçtan dolayı paraya çev • 
rilmeıi takarrur eden bir kürk 
manto iki yan kilim bir halı San· 
dalbedeıteninde 15-5-934 tari· 

llitlerine ehemmiyet vermiyenler uhhatlerinin eaasını ve güzelliğin hine müıadif salı ıünü saat 14,16-
•ırrını bilmiyorlar demektir. da satılacağından taliplerin yevmi 
. Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve aktam günde mezkiirda 34 -527 dosya numara· 
1
ki defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalayınız. ıiyle memuruna müracaati ilan o· 

Kadıköy- Haydarpaıa, Adalar - Anadolu ve Yalova hatlarına 
itliyen vapurların kahve ocakları bir sene müddetle kiraya verile· 
cektir. Taliplerin şeraiti öğrenmek için her gün Levazım ,efliğine 
müracaatları.Pey ve fiatlarını kapa ıl zarfla 21 -Mayıs--934 pazar• 
lesi günü saat 14 te Şefler encüıne- nine tevdi eylemeleri. (2105) 
encümenine gelmeleri. (2161) 

--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ _ı_un_u_r_·~~~~~~~~~~~ 

,. , 

latanbul aıliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Y edikule civarında imrahor 11· 

R . l • h yaıbey Narlı ıkapı caddeıinde 128 

_A e l g ~~;:~ralı hanede sakin Halil Efen· 

U Mahalli mezkurde mukime Ra-

B • • k ı ti • ife H. tarafından aleyhinize açı· 
ısı e erı lan teıcili talak davasında ikamet-

gihmızın meçhuliyeti haıebiyle 
H. U. M. K. un 141 inci maddeıi 

Beynelmilel bisiklet Aleminde büyü1' inkıl~p yaratan Meşhl!r 

Raleigh 
f'abrıkasının, safi, INGILIZ çeli~~nden pek zarı( metanetli ve fr.nnin en son 

ıerabi; atının taıbıkıle yapılmış yegdne bısikletlcrdır. 

METANET, ZARAFET ve SuR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Satıı depoıu: Sirkeci· (stanbul•Liman Han No. 35 3138 

• KOLOWYAL~RI 
ECI p BEY 90 DERECE 

~ir l -......~_::.:_:__::_.::_..:__~~--------"" 
t · llkton • ki . hh- • • k 1 dır Losyonla~ 1 tq·'k çıçe erınden yapılmış ıı ı sınır o onyası · . 

u ernrneldir. Depoıu: Eminönü Necıp Bey 

mucibince davetiyenizin on beı 
gün müddetle ilanen tebliğine ka
rar verilerek tahkikat 7-6-934 
tarihine müsadif pertembe günü 
saat 13,30 a talik kılınmış oldu· 
ğundan yevmi muayende tahkikat 
hakimi huzurunda iıbatı vücut et
mediğiniz takdirde tahkikata gı • 
yabınızda bakılacağı tebliğ maka
mına. kaim olmak üzere ilin olu • 
nur. (2349) 

DOKTOR 

Nışanyan 

SClHIAU 
Radyoları -

BCtün dünyaatananmış olan SCHAUB fabrkası 
en müşkilpesent radyo meraklılarını memnun 

etmek için 

Model Weltsupcr 34 Bu sene Üç yeni model 
18 den 2000 metreye çıkarmıştır. Fiyatlarının ucuzluğuna rağmen 

kadar bUıün istas) onları verdikleri netice 
alır. İstasyonları ayırma 

hassası bilyükıür. Harikuladedir 
Fiyatı 330 lira Radyo almadan evvel bir ciefa da 

Hastalarını hcrgün akşama kadar Model Bally No. 2 SCH AUB 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında J8den 200o metreye 

Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· kadar. alır makinesini tecrübe ediniz. Bumakine ile dünyanın 
nesinde tedavi eder. Tel. 40783 f d. 

----------•-•llFiyata 200 lira her bir tara ım ınliyebiJtrslniz. 
............................................................ Halk model Tediyede kolaylık yapılır. Peşin tediyalta hususi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1·skonto vardır. ! ... J. Doktor ii 200 den 2000 metıeyt 

:: kadar olan istasvon- Satış yeri: Rikardo Levi 
fi Hüseyin Osman iİ lan 211r • Sulanbimam Havutlu han No. 9 • ı ı 
!! r ;.F.;.iy~a;;.tliiı._1iii2;.0._ıılilliiırliia&.;A-n;.a;.d;.ol;;u;;n;u;n.;m;ü;;h~i;m;.m;;;e~rk;;eliizi.ıl eiiııir.in•d•e•a•c•e•n•l111es•i•v•a•rıııiiid-.•r 

1 ~;E~;:.;~r;;;~~, J 
i! kadar Teleron 22459 ii 
ıiamma=::..-:::::ı::::::.-.:::::::=:=:---.:: 

1111••• ... ·················································ı i=••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• il 
d " :: DOKTOR !! .. " 

~; Kemal Osman ~~ .. :: .. .. 
!: Bevliye Mütehassısı :: 
:: :: 
:: Karaköy·Po§a~acı farını :: 
:: sırası rlo. 34 :: :: 15 

!I Hergiin 14 - 20 il Bilumum Ağrılara Vegône ilôçtır. 

ij ~ 
h Telefon: 41235 h -------------------------
l!:::::::a:::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 51 
1::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

!I Diş ~ab~bl H 

i~ !Bedti 3laAAı il 
!! Kdıköy: Alhyot ağzındaki !i 
ii muayenehanesinde her giln H 
!! hastalarını kabul eder. d 
ii Telefon: 601~0 fi 
: :::::::::: :::: :::: ::: :: ::: : : ::::::::: :: : : :: :: : :: : :::-:::: ::: 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

BabAıli ı Ankara caddesi No. 60 
Telefon . 22565 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden: 

Vesaiti nakliye için alınacak olan 6000 iJi 8000 kilo benzin 
münalcasuı 10/5/934 saat 14 de talik edılmiştir. Talip olanların 
yevmi meıkürda Baş Müdöriyette müteşekkil Komiıyooa müra
caat eyl~meleri. (2191) 

.. .... ':' ~ ·. ' -..... ·~ . l;.... . , . - ~ . ~ : . - ... 

M·ECiP,- BEY ~;,~~~ 
"". ' . ' . . · ... 

" . 
Yeni keıif (Biyosel) maddei müeaaire ile imal edilmit güzellik 

ve beyazlık verir.20 ve 35 kuru§lur. Depoıu: Eminönü Necip Bey. 



Şehir Meclisi yarın 
toplanacak ve esnaf 
bankası işini teşrih 

edecek 

ihtiyar Zaro ağaya 
gün doğdu 

(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 

dan bahıeder~en Zaro ağayı da 
miaal olmak üzere göıtermittir. 

Zaro ağa hastanede kendisine 
çok iyi baktıklarını söylemit, yal
nız her istediği yemeği vermedik • 
leri için fikayet etmi!tir. 

Ayni zamanda ecnebi matbuat 
d:ı 160 hk ihtiyarın sıhhatiyle çok 
ali.kadar olmaktadır. Bu cümle • 
den Londranın en büyük gazete -
!erinden biri olan Daily Mail ıa• 
zetesi hastaneye telgrafla müra • 
ca:ıt ederek Zaro ağanın sıhhatine 
dair gündelik raporların telgrafla 
kendilerine gönderilmesini ve bu
nun için yapılacak masrafları der
hal ödiyeceklerini bildirmiıtir. 

Bundan batka bir ıürü Ameri
ka guete ve mecmualarından 

mektuplar gelmiı ve 11hhati soru!· 
muıtur. 

Bu meyanda Zaro ağaya Ame
rikadan bir de izdivaç teklif mek· 
tubu gelmiıtir. Mis Hikmen ismin
de olan mektubun sahibi yirmi 
bet yatında olduğunu, kendiıiyle 
evlenmeye hazır olduğunu, çok i • 
yi :m'atarak mes'ut bir hayat sü • 
rebileceklerini yazarak bu teklifi 
kabul etmesini rica etmekte ve ka· 
bul ettiği takdirde derhal Ameri· 
kaya hareket etmesini istemekte • 
dir. Kendiıini ziyaret eden bir mu 
harrire bu mesele hakkında dün• 
yanın en ihtiyar adamı ıu aözleri 
ıöy]emiıtir: 

- Amerikadayken fİ§man bir 
kadın benimle evlenmek istemit • 
ti. Halbuki ben t:imanlardan hoş· 
lanmam. Eğer bu müracaat eden 

gene ayni kadınn beyhude yoru • 
luyor. Bunun için İyi olur olmaz 

Amerikaya bir mektup yazarak kı
~ın resmini iıtiyeceğim. Ve ne ka· 

dar paraıı olduğunu soracağım. 
Çünkü evlenmek için bir §artım da 

ahcağnn kadımn zengin olma11 -
dır. ._ ............ ________________________ _ 

Kendini akıntıya kaptıran adamın arkasından, 
kahin haykırdı: "Kalbini fer ah tut! •• 

ihtiyar 
ölmeden 

cennete gidiyorsun!,, 
D •• J _ •• h •• •• Yazısı dördüncü sayfanrn birinci 

UDKU ızır gunu ve ikinci sütunıarındadır. 

şerefli geçti =::y;~rk~~=;;;==-7-===-==-:=•ı:.=R:sy=a=·:=·ı:=~=h==is=· .. :ı==:==~=-== 
Jciyihaları A!?~BP~~s• arasında -Bat tarafı 1 inci sayfada-

manda çingenelerin de bayramı 
olduğundan oıılar tar:ı.fından da 
büyük bir nete ile tes'it edilmittir. 
Ayni zamanda geçen gün yazdığı

mız gibi bir beti bir yerdeye veri· 
len güzel kız ile delikanlının dü • 
iünleri de dün Mevlevihane ka • 
pııında büyük merasimle yapılmıt 

ve ıenç ıelin davetlilerine ikram 
olmak üzere yarım ıaat kadar gö· 
bek atnııt~r. 

Dün en kalabalık yer Kağıtha· 
neydi. Buraya daha evvelden atlı 
karıncalar ve ıalıncakhr kurul • 
mut, üstü kapalı muvakkat kahve
ler yapılmıftı. 

Bir kısmı ejlenmek ve bir kıı • 
mı da eğleaenleri görmek makaa • 
diyle gelen kayıklar dereyi ve sa
hilleri doldurmuttu. 

Bu münuebetle son zamanlar • 
da itleri çok bozuk ıitmekte olan 
sandalcıların da biraz yüzü .rül • 
müıtür. 

Ankara, 6 (Huıusi) - Adliye 
encümeni evkaf kanunu li.yihaıı· 

nın tetkikini on beıinci maddeye 
kadar ikmal etmittir. 

lıkan encümeni, iskan layiha· 
ıının tetkiki it ini bitirmiıtir. La
yiha elli maddeliktir. 

Mayi mahrukat liyihaıı da büt
çe encümeninde tetkik edilmittir. 
Encümen hükumetin teklifini ka· 
bul etmiyerek ham petroldan 6, 
benzinden 4,10 kuruş, mazottan 55 
santim istihlak resminin gümrük
te alınmasını kararlattırmıttır. 

İnkılap kürsüsünde 
Ankara, 6 (Hususi) - inkılap 

kürsüsünde bugün Kütahya mebu
su Recep Bey konferans vermittir. 

ikramiye tahsisab 
Ankara, 6 (Husuıi) - Devlet 

Şurasının kararı üzerine Midyat 
posta müdürlüğünden mütekait 
Şükrü Beye 720 liralık ikranıiye ı 
talııiıah yerilmiıtir. 

~darehanesi: IST AN BUL AN· 
KARA CADDESi 

Moskova, 6 (A.A.) - Leh 
Rus ademi tecavüz misakının tem· 
didi protokolunun mukaddemeıin· 
de §Öyle denilmektedir: 

Tel~raf Adreııl: lSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 28872 idare: 21S70 

r 
ABO.nE ŞERAiTi 

ı 8 6 12 aylık 
TUrklye: 90 260 C80 870 Krı. 

Er.nebi: ıso S'.1G 100 1200 

ILAn TARiFESi 
Ticaret UAnlarının satırı 12,!SO 

Resmi llAnlar 10 kuruştur. 

Sahibi: HASAN RASlM 
Neşriyat müdürü M. Gayur 

Busıldıtı yer: (VAKiT) Matbaa111 

"Memleketleri araıındaki mü • 
naaebetlerin inkitaf ı için mümkün 
olduğu kadar sağlam bir esaıı te
min etmek arzusu ile müteha11iı 
olan ve müteyemminen teeaaüs et· 
miş olan muslihane ve dostane mü 
nasebetlerin layetegayyer ve sağ
lam olduğunun yeni bir delilini göı 
termek istiyen ve umumi sulhun 

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'• 
takviyesine ve şarki Avrupa dev· 
letleri arasındaki muılihane müna 
sebetlerin istikrar ve inkitafına 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • • • • • . . 

HABER 

Çocuk Sayfası J{uponu 
7 Mayıs 1934 

yardım etmek emelinde bulunan 
ve 25 temmuz 1932 tarihinde Sov· 
yet Rusya ile Lehistan cumhuriye· 
ti arasında aktedilmit olan misa· 

1 kın iki memleketin münaıebetleri 
üzerindeki ve bir çok meselelerin 
halli hususundaki mesut tesirini 
gösteren protokolü imzalamıya k~ 
rar vermitlerdir.,, 

Makedonya komite
leri Yugoslô.vyaga 
karşı faaliyete 

geçiyorlar 

Hicaz kuvvetleri 
San'a yolunda 

(Baı tarafı 1 nci aayıfada)' 
tıaında ne suretle hareket edeceği 
timdiden kestirilemez. Diğer ci .. 
betten Hicaz hsrbinin devamını a· 
sıl temenni edenler vardır ki bun 
iar harp malzemesi imal eden bil 
yük fabrikalardır. Gelen telgraf 
lar gerek lbnisauut kuvvetlerini 
gerekse imam Yahya kuvvetleri .. 
nin tank ve tayyareleri bulundu .. 
ğunu bildiriyor. Bu t:ıyyare v 
tanklarla top, tüfek ve cephanele 
ri Avrupanın büyük harp ıanaY 

mı-rkezleri iki tarafa yetittirmekt 
ve bu suretle kendilerine bir mah 
r~ç bulmaktadırlar. 

Hicaz • Yemen harbinin timd 
ki aldığı tekil her ne oluna olsu 
İngiltere ve ltalyanın neticede 
raıını Franıanın ispanya ile Fa 
paylattığı gibi paylaımıya kır 

verecekleri ve iki memleketin a 
razisini istimar vesileıiyle iıtiım 
ra yol arıyacakları muhakkaktı 

Anp ittihadı taraftarı olan lbni 
suut bu noktayı ihata edemiyere 
Yemenle yıpratıcı bir harbe giri 
mit olmaıı cenubi Arabistanın is 
tiklali namına büyük hatalı bir 
rekettir. 

Yemen harbi vaziyeti hakkın 
d:ı ıon gelen haberler ıunlardır: 

Londra, 6 (A. A.) - Kahir 
den Deyli Meyle bildiriliyor: 

Hicaz kralının oğlu Emir Me 
ut Yemen kuvvetlerine kartı mu 
zafferane ilerlemektedir. Eıni 
Mes'ut Hüdeydeyi ı91al etti 
10nra ric'at eden Yemenlileri t• 
kip ve bunları mağlup etmekte 
dir. Hicaz kuvvetleri elyev 
S:m' a üzerine akın etmekte ol 
bu tehrin yakinen zaptedilmesi 
muldür. 

Londra, 6 (A. A.) - Gelen 
berlere göre kral lbni11uut, bü · 
Yemeni fetih ve ilhak ederek 
kıt'aya oğullarından birini "I 

nasbetmek niyetindedir. 

Londra, 6 (A. A.) - De 
Meyi gazetesi bidiriyor: 

Ciddedeki lngiltere ıefiri S 
Andre Reymon, lbniaauudun 'Y 
mende nerelere kadar ilerleme1' 
nvvurunda olduğunu Hicaz h 
kumetinden istizah etmittir. >. 
nin timalindeki Yemen hudutl 
boyunda daima tahaddüs ed 
mütkülitı bertaraf etmek üzere 
hiren Yemen ile vaki olan ani• 
ma hasebiyle v.sziyet biraz ne 
ket peyda etmiıtir. --·-----
Budapeştedeki 
Türk heyeti 

Peıte, 6 (A.A.) - Naibi ,.ı 
nat bugün öğle üzeri Türk ırıe 
ları heyetini resmen kabul e 
ve heyeti murahhasa azaıiyle 
müddet görütmüttür. 

Peıte, 6 (A.A.) - Bud• 
Hirlip gazetesi Türk heyeti ,.r 
Haaan Beyle yaptığı bir ınül 
neıretmektedir. Haaan BeY 
larında daha ııkı bir doıtlu1' 
lunması mukıdder olan •e tat' 
rabıtalarla biribirlerine bailı 
lunan iki memleket münaıeb•t 

·1e kuvvetlendirilmesini ~~ırıı 
kaydetmi1tir. 


