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evzat Bey Istanbul 
Esnaf bankası işi C. H. 

• 

fırkası grup unda 
alıiliqe ve iktisat vekilleri banka
llın mahvını mucip olan hadiSeler 
hakkında izahat verecekler 

[ Muhiddin Bey batka bir vazifeye 
nakledilecektir. latanbul vali ve 
belediye reisliğine Ankara vali ve 
belediye resi Nevzat Beyin veya 
İzmir V3liai Kazım Paıanm tayin 
u 

cdi!mesi muhtemeldir. 
Diğer taraftan Eınaf Bankası 

işi hakkında Ordu meb'usu Ah· 
met Ihsan Bey tarafından fırkaya 
bir takrir verilmiıtir. Mesele fır • 
kanın yarınki grup içtimamd:ı. g~
rüetülcektir. 

Dahiliye ve lktııat vekillerinin 
izahat vermeleri muhtemeldir. 
Bundan baıka Dahiliye vekaleti 
tarafından banka işi etrafında tah 
kikata memur edilen müfettit Tev
fik Talat Bey de Çorludan gelerek 
tahkikata başla.mı.ıtır. 

lda N . . . . 
evzat, ortada Muhittin Beyler, salda. Klzı~Paşa 

Müddeiumumilikçe Eınaf Ban
k:ıaı meaeleıi etraf ı.:da tahkikat 
yapmak iti müddeiumumi muavin 
}erinden Ahmet Muhlis Beye bıra
kılmııtır. Ahmet Muhlis Bey ad• 
liyeye gönderilen ihbar mektupla· 
rını da tetkik edecektir. 

4 A.nkara23(Hususi)- Vali"MahittinB.in başka 
Jj lll(cı,.a valisi Nevzat bir vazifeye · tayin edi
,. eyin lstanbul valiliği- leceği 'tahmin ofunuyor. 
•(e "' * * 

lktıaat Vekaleti tarafından yap• 
tmlmakta olan tahkikat neticelen
miştir. Vekalet ıekli ziyaın hile
li ve ıuiniyete müstenit bulundu· 
ğu kanaatiqde olduğundan banka 
ile yakından alakadar olmuı, mü· 
dür, meclisi idare izau, murakıp
lerin derece, derece mes'ul tutul .. 
malan icap ettiği neticesine varıl
mıtbr. 

>'itJQ tcıgini hakkınt!aki Ank~rada~ gel~~ 'haberle.re · gö-
!let kuvvetleniyor. re, lıtanl>ul yal~ ve belediye · reisi 

1' aksimde-kadıri .Yüzüıi
~~n bir adam öldürüldü l'l . . . ... 

Diğer t:ıraf tan okuyucularımız " 
dan Çıra pazarında cam tüccarı 
Zühtü Sabit Bey de Esnaf banka -
ıının müe11iıleri meyanındadır. 

a~~tniyeJİ. berber .~eşadın . yariınd~n 
llıak ıstıyen şofor Bedros kanlar 

icinde yere serildi 

Zühtü Sabit Bey lstanbul lima
nı tahmil ve t:ıhliye cemiyetinin 
sabık müdürüdür. 

Zühtü Sabit Bey bankanın ku
ruluıuna ve muamelatına ait dün 
bir muharririmize şu şayını dik • 
kat malumatı vermiıtir: 

1 Reşat Bedros ~dlı birini biçakla 
öldürmüştür . . 

"- Esnaf bank:ısı, bilumum es· 
Beyoğlunda Karnavola soka· 

nafın iktısadi iktidarlarının takvi· 
1 ğında Madam Eleninin evinde 

N yesine ve mali itibarlarının temi -

tt._ttı 
,
1 

() .. ~"-,at ve Nazmiye 
~ı \111 i ~lld &ece ıaat 10 buçuk rad· 
~"d, bte 8.eyoğlunda Sakıı aoka-
~tl r <'İ 
1 'tehi lt nayet olmuş, Harbiye 
'llt ~ -r§ısınd :ı berber Yer· 

a.raJn dükkanınd·a kalfa 

azmiye isminde biri sermayelik 
nine hadim banka muamelatiyle 

yapmaktadır. Bu kadın evvelce 
~h · (Devamı 2 inci sayfada) 

1 
y~g J.ne sokağında sarı saçlı na- h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
mıle maruf Kadriyenin evinde ıer 'I~ 

1 maye iken Be'dros gelip bir gece 
kalmıştı. Bedrôı o gece kadına 
metres olmasını teklif etmit kadın 

Sorayoraz 
buna muvafakat cevabı verımittir. HABER'in Haziran başında 
Biraz sonra Nazmiye hast~lanarak yapacağı tenezzüh ün: 
hastahaneye yatırılmııtır. Bedroı 1 - Ne tarafa yapılmasını is· 
Nezmiyenin muvafakat cevabın " tiyorsunuz? 
dan sonra müstakbel doıtunun 1 2 - Beraberinizde kaç kişi ge· 
hastahaneye y:ıtırıldığı haberini tirecekainiz? 
alınca" oraya gitmif, yatbğı müd- lS . 
det zarfında kendisini mükemme- Mayısa kadar cevapla 
len bakarak hiç bir şeye muhtaç rınızı HABER tenezzüh 

(Devamı 2 inci sayfad:t) 11_lemur/uğuna gönderf1J.~Z 
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valisi oluyor 
lstanbulda bir hint "nevvabı,, 

Hintlilerle nasıl ve 
neler konuştum? 

Nevvap Rıza Ali Han dokuz aylık 
seyahatinde yarım milyon 

rupya harcamış 
Dün hususi mektepleri gezip 

Maarif Vekili Hikmet Beyin kon
feransını dinledikten son-a mat
baaya döndüm ve ancak o zaman 
Haber gazetesini okumak fırsatını 
buldum. Birinci sayfada, diğer re
fiklerimizden daha evvel verdiği
miz bir havadis dikkatime çarptı: 

Rampur Mihracesi, bu sabah 
lstanbula gelmif. 

Herhalde, bu zata dair mütem
mim malumat vermek, karileri a· 
li.kadar edecekti. Derhal, Perapa
las oteline telefon ettim. 

- Kendisile böyle sellemetüs
selim konuşmak kabil değildir! 
-dediler.· Bu iş, bir takım te§rifata 
tabidir. Mihracenin yanında nazır
ları, teırifatçıları ve aaireıi var. O, 
bir padişah gibi ıeyahat ediyor. 

- Peki, teşrifatçısı ile telefon· 
la konuşup mülakat is iyeyim? ..• 

- Onun da kahil olamıyacağı -
nı zannediyoruz. Çünkü, bugün 

(Vl·NO) 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Rampur hanı rtevvap 
Rıza Ali 

hakimiyet •• •• gunu Milli 
Milli bayraıiı ve çocuk bayramı büyük 

tezahürlerle kutlulanıyor 

Yukar1da: Taksimdeki mesrasime iştirak eden i;ıciler 
Aşa§ıda : Belediye önünden otomobille ge~if. 

Yanda : Bayram yapan yavrulardan biri. 
23 Nisan Çocuk ve Hakimiyeti Mil

liye bayramı bugün bütün Türkiyede 

ve Istanbulda büyük mera&imlerle kut· 
, • r 

lulandı. 

Yapılan merasim programına göre 

.(Devamı 2 inci ~ayfada); 
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2 HABER - Aktam Postası 

Mösyö Suv·ç'in seyahati Pariste 
gaye iyi tesir braktı 

Tan gazetesi: "silahları 
mevcut imkanların 

brakma meselesinde şimdilik 
ne olduğunu şüphesiz 

anlamıştır,, diyor 
Paris, 23 (A.A) - M. Suviçin Hiç şüphesiz M. Suviçin müla .. , Tan gazetesi, gerek Londrada ve 

Parise uğramasından ve oradaki katlarında silii.hları bırakma mese- gerek diğer payıtahtlarda Fransa 
mülakatlarmd:ın bahseden Tan lesi mevzuu b:ıhsolmuştu~. Bu es- notasının hiç bir veçhile ıamimi 
gazetesi diyor ki: nada M. Dumergin Fransanın bu muttasıfane ve makul bir hal su· 

"İtalyan hükumetinin ve şahsen meselede almış olduğu vaziyeti retine yolu kapamam:ıkta olduğu-
Duçenin salahiyettar mümessilinin sarahatla anlatmış olduğu muhak- nun an1atılmıt olduğunu yazdık • 
teşebüsü burada memnuniyetle k:ıktır. Şu halde M. Suviç, Lon• tan sonra netice olarak İngiliz -
karıılanabilir. draya silahları bırakma meselesin- İtalyan teıebbüsünün netice vere. 

Bu te§ebbüs, Fransız - ltalyan de ha.en mevcut olan imkanların bilmesi için evvela Londra ile Ro
münasebatının mütek3.bil itimat neden ibaret olduğunu ve yeni bir ma arasındaki ihtilafı izale etme· 
ve doıtluk havası içinde inkişaf et- akamete uğramamak için ne gibi leri ic:ıp eder. M. Suviçin yarın 
mekte olduğunu gösterir. teşebbüslerden tevakki edilmesi al M. Makdonald ve Con Simon ile 

Tan gazetesi mütalealarına de •

1 
zım geldiğini bilerek gidecektir. yapacağı mülakatlar meseleyi ten .. 

vaıın ile diyor ki: vire medar olacaktır. 

Sofyada çocuk 
bayramı yapıldı 
Sofya, 23 (A.A.) -Dün herse

ne olduğu gibi çocuktan himaye 
cemiyeti tarafından çocuk günü 
tes'it edilmittir. 

Bayrakbrla donatılmıt olan te
hir, bir tenlik manzarası arzediyor 
du. Saint Alexandre Newski ki
lisesinde yapılan dini ayinden son· 
ra ekıerisi milli elbise giymiş olan 
mektep çocukları kraliçe Maria, 
prena 'E.udox\e, maarif na:z.ır1 M. 

Boyaciyef, Sobrayna reisi M. Ma
linof, Sofya baş piskoposu mon• 
sinyör lstefan ve diğer zevatın 
mevki almış oldukları tiribünün Ö· 

nünden ahy halinde geçmişlerdir. 
Bütün me.mlekette cocuklar icin o-- . 
yunlar tertip edilmitşir. Diğer bir 
takım çocuklar da caddelerde ço • 
cuk hayır cemiyetleri için iane top 
1 am ı§lard ır. 

Trakya umum müfettişi 
Edirne, 23 (Hususi) - Trakya 

uınum müfettişliğine tayin edilen 
İbrahim Tali Bey dün tam saat on 
yedide buraya vasıl olmuştur. 

Kendisini ıevinç içinde karşılı • 
yan büyük bir halk kütlesinin te
zahüratına kartı müfettiş bey fU 

beyanatta bulunmuştur: 
" Bu eser, onun seredir. Onun e

serine baılamak ve tamaml:ımak 
hususunda amir, memur, esnaf ve 
çiftçi bütün Trakyalıların bana 
müzaheret edeceklerine eminim.,, 

Gece Halkevinde İbrahim Tali 
Bey ıerefine bir münmere veril • 
mit ve müsamerede canlı olarak 
Trakya haritası temsil edilmiştir. 

Otobüs kanunu 
Ankara, 23 (Hususi) - Beledi

ye hudutları dahilinde otobüs ve 
otobüs gibi yolcu ve yük b;ışma 
ücret alınan nakil vasıtalarının İş· 
letilmesi hakkını belediyelere ve
ren kanun layihası meclise gelmiş
tir. 

Mektep pansiyonları 
Ankara, 23 (Huıusi) -Mektep 

pan&1)onları nizamnamesi vekiller 
l.eyetince tasdik olunmuştur. 

Ankar3, 2:1 (Huıusi) - Edime 
.,;Jayetinde -.alilere a;t ba~ı selahi
... ~tlerin umumi müretti~liğe veril • 
J1esi baklandaki layiha da meclise 
ıelmittir. 

Saraybosnada bir 
maden faciası 

Belgrat, 23 (A.A.) - Saray 
Bosna civarında Kakgn' de kömür 
madenlerinde bir infilak vukua 
gelmiştir. Resmi haberlere göre 
felaket madenlerde fazla miktar • 
da gaz çıkması yüzünden hasıl ol
muştur. 

İmdat ameliyesine hükumet me· 
murhrının ve bilhassa orman ve 
maadin nazırının huzurile devam 
edilmektedir. 

Ancak arazi çökmesi ve su sız• 
ması yüzünden bir takım mü§küla
ta tesadüf olunuyor. Ölenlerin 
miktarının çok fazla olduğu tah • 
min ediliyor. Hükumet, keyfi
yetten haberdar olur olm:ız felaket 
zedelerin ailelerinin yardımına 
koşmuş ve ilk muavenetler yapıl • 
mıştır. 

Iran Şahı 
Ankara, 23 (Hususi) - İran 

lzmirspor da çıkan 
müessif hadise 
İzmir, 23 (Hususi) -Cuma gü

nü yapılan Altay - lzmirspor 
maçında stadyomda bet defa topu 
delmek, saha müdürünü dövmek, 
polise tecavüz etmekten suçlu ola• 
rak adliyeye verilen lzmirspor 
klübünden Nazmi, Necdet, Bur • 
han, Sami, Retat, Hafız Ahmet 
Beylerle Kadriye Hanımın duru§ • 
maları yapılmıttır. Sami, Necdet, 
Nazmi Beyler tevkif edildiler. Ay· 
ni zamanda futbol merkez heyeti 
dün vali Kazını Pa§:ımn riyasetin• 
de bir toplanb. Beş ıaat süren top• 
lantıda lzmirapor idare heyeti• 
nin mes'ul tutulmaları kararlaş • 
mıştır. 

lzmirspor idare heyetine bir 
sene, Nazmi Bey iki sene, kaleci 
Sami bir ıene, diğer dokuz oyuncu 
da altııar ay boykot cezaaına mah• 
kum edilmişlerdir. Sahadaki tah
ribatın bedeli olan 82 bin lira da 
lzmirspor klübü tarafından taz• 
min edilecektir. 

Tayyare filomuz 
Ankara, 23 (Husuıi) - Birma

Şaki Remzi yakalan~ı yıı Sovyet bayramında Moıkova• 
da bulunmak üzere memleketimiz. 

Adana, 23 (Hususi}- Uzun se· den hareket eden tayyare filosu 

şahı Pehlevi hazretlerinin Trab
~ondan Samsun!. kadar seyahatı 
Yavuz dretnotumuzla yapmaları 
tekarriir etmiştir. 

nelerdenheri Kadirli, Andrin ve· Sivaıtopoldan hareket ederek 
havalisinde §ekavet yapmakta o- Harkofa varmıttır. 
lan ve bu meyanda üç jandarma· ___ ıııınıııı:mıııı1111U111ımamlHl8JIWIUll ___ _ 

mızı şehit ederek Suriyeye ka .. 
çan Abdullah oğlu Remzi isminde

ki şaki hüklımetimizin teşebbüsü 

üzerine Antakyada Fransızlar ta· 
rafından yakalan.arak Dörtyolda 
hükumetimize teslim edilmitti. 

Şaki dun sabah şehrimize geti • 
rilmiştir • Bugün Kozana sevkedi
IE>Cektir. 

M. Bartu Varşovada 
Var§ova, 23 (A.A.) - M. 

Bartu, saat 17,50 de gelmi' halk 
tarafınd:ın alkışlanmıştır. Reisi 
cumhurıın mümessilleri, hariciye 
nazırı ve safr bir çok zevat tara
fından istikbal edilmiştir. 

Bafrada tütün piyasası 
Bafra, 22 (A.A.) - Alıcıların 

çoğalması, şehrimizde tütün piy.a· 
sasının harap edilmeıine sebep ol
muttur. Dün ve bugün mahsuller 
13.75 - 14 arasında satıldı. 

·--
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M. Bartunun s~yahab 
Fransa, bir kaç ay evvel sarsrlmrş 

gibi duran siyasi nüfuzunu tekrar ele 
geçirmek için çabalamaktadır. Harici
ye nazm M. Bartu, evvela Belçikaya 
bir seyahat yaptı. Şimdi de, diğer iki 
devlet arasında uzlaştmcı bir. rol oyna
yıp onlara ağabeylik ediyor . 

Lehistan ve Çekoslovakya, Fransa
nın ötedenberi tesiri altında olan mem
leketlerdi. Fakat, bunlar, Te~n hadi
sesi münasebetile fena halde bozu§mak 
üzere idner . 

Buradaki Çekoslovaklan Lehle~tir
mek istiyen Polonyalılar, komşuları ta
rafından biiyük bir aksülimellc kartı
lanmışlardır. Çekoslovakyada, Leh se
faretine hücum edilmişti .. 

Bartu, seyahatinde, iki devletin a
rasını bulmak maharetini gösterdiği 
için, bu peykleri Fransa, gene kendi 
cazibesine takmı~tır · 

Böylelikle, Şarki Avrupadaki Fran
sız istinatgahları sağlamlaşmış bulu
nuyor. 

Esnaf bankası işi 
C. H. F. grupunda 

(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 

mu.ameli ti ticariyesini ifa etmek 
üzere kurulmuştur. B:ınka o za• 
man iktııat müdürü bulunan Faik 
Beyin tetebbüıiyle vücude gelmit· 
tir. Müeuisler tunlardı: 

İstanbul şehremaneti, ekmekçi .. 
ler, mavnacılar, hamallar cemiyet
leri ile kehribarcılar cemiyeti re
isi Ali, kehribarcılar esn:ıfından 
Hadi, attar lsmail Hakkı, hamal • 
lar cemiyeti katibi mes'ulu lzzed .. 
din, 'Türkiye vapurları sahipleri 
Hüseyin Nafi ve Halim, meclisi u
mumi vilayet iznından hakim 
Rıza, Sekban zade Ahmet Necdet, 
Retit Saffet, şehremini esbakı 
Mehmet Ali, Konya valiiesbakı 
Tüccardan Hüsnü Beylerle Sürey• 
ya Pa§a ve ben vardım. 

Banka sermayesi tar:ıfımızdan 
kondu. Ve banka kurldu. Hiuedar 
lar toplandı. Banka idare meclisi 
seçildi. Reisliğe hakim Rıza Bey 
getirildi. 

lktiıat müdürü Faik Bey de he· 
men o gün iıtifa ederek bankaya 
müdür oldu. Banka açıldı. ite 
başladık. ikinci sene nihayetinde 
hissedarlara o/0 6 nisbetinde faiz 
verildi. Sonra sermayeainin bet 
yüz bin liraya iblağı için heyeti u• 
mumiye toplandı, Bu içtimada, 
elde mevcut sermayeye ait bili.n· 
çonun bulunmaması ve ıureti sarfı 
hakkında. eıaılı ve vazıh malumat 
verilmediğini ıöyliyerek ıermaye • 
nin bet yüz bin liraya. çıkarılması· 
nm doğru olmadığını söyledim. 
Yüz bin lirayı hüınü idare edemi • 
yen bir müessese naııl olur da bet 
yüz bin lirayı idare eder dedim. 
Ekseriyet kararile iblağ iti kabul 
edildi. lçtimaa o zaman Şehremi • 
ni olan Muhittin B. riyaıet ediyor 
du. Banka ite b&§ladığı gündenbe· 
ri hseabatta intizam ve dürüıti ile 
hareket etmemittir. Misal olarak 
§UDU ıöyJiyeyim. 

Bankanın elde mevcut nizam· 
nameıinin 11 inci maddesine göre 
bankanın resmen tasdikini müte· 
akıp hissedar kaydedilmiş olan· 
lara beher kırk hisse için bir mü· 
easiı hissesi verilmesi icap etmek· 
tedir. Ben tahsen iki bin lira ser· 
maye koymayı taahüt ve imza et
mif, bunun yüzde onunu da ban • 
kaya vennittim. Bana yukardaki 
madde mucibince 10 müeasiı his
sesi verilmesi iktiza ederken yal • 
nız bir tek müessis hissesi veril· 
mekle iktifa edildi. Diğer senetler 
başkalarma verildi. Gerek bu hu· 
sus için ve gerek hisse senetleri
min ihbar ve it'ar edilmeden baş· 
kalarına satılması gibi nizamna· 
meye mugayir harekat dolayısile 
banka idare heyetine müteaddit 
defalar müracaatta bulundum. 
Nihayet hakim Rıza Beyle Milli 
saraylar müdürü Sezai Beyin be -
nim taleplerimi dinliyerek haklı 
bulacakları bir tekil ile zararları· 
mı telafi edecekleri vadedildi ise 
de bundan da hiç bir netice çık· 
madı. 

Müdür F.aik Beyle bit- gün hu· 
susi ıurette ıörütürken esnaf için 
açılmış olan bankanın büyük ve 
mühim iflerle uğraşmasının doğru 
olmadığını söyledim v~ ' müessis 
olduğum için ikazda bulundum. 
Faik Bey, muavenet edilmekte o· 
lan ve muamele yapılan büyük 
sermayeli müeaseıelerin küçük es· 
na.ftan daha çok ıağlam olduğunu 
ve bu itlerin Muhittin Beyin emri 
ile yaP.ıldığı cevabmı verdi. 

2 3 hisan 19~~ 

Taksimde kadın 
yüzünden cinayet 

'(Ba§ tarafı 1 nci sayıfadal 
bırakmamıttır. 

Nazmiye hutahaneden çıkıncJ 
Kadriyenin evini bırakarak SeY' 
oğlunda Karnavola ıokağında ~e: 
numaralı Madam Eleninin efill 
yerletmittir. Buraya geldikte~ 

's. 
sonr:ı kendisine berber Re§at 1 

minde biri musallat olmut ve J1le~ 
res olarak oturmalarını teklif e· 
mittir. ~ 

Nazmiye buna da muvafak•t 
iki ay kadar bir arada yatamı!t&r 
dır. 

Nihayet dün akıam ıinemals~ 
kapanacağı bir sırada NaıJ1l1j~ 
arkd:ıtı Fatma ile birlikte Gülb', 
çe gazinosu civarında dolaşrrke 
terkettiği dostu Reıath kartıfıf .. ~ 
mış ve Re,at, orada ne arad•I 
sormuttur. Nazmiye bir yand~ 
cevap verirken ayni zamanda S& 
31 •okajma ıapmıttrr. 

Bu sırada Nazmiyenin ilk tall . (. 
tığı Bedros bunlara rast gelmtf 
arkalarından ycti9erek ilk e~ 
Rttada bir yumruk atmıf, ve bt 
lindeki bıçsğını çıkannıttır. rJef 
uğradığının farkını varamıyaD R 
tat, bıçak kartııında tehlike Jfle 
cut olduğunu anlayınca o da bıÇ 
ğını çekerek Bedroıun evveli 1'I 
ıığına ve müteakiben vücudu1111i 
muhtelif yerlerinden saplıy•~ 
yere dütürmüf, kendisi de ka~ 
ğa bat lamıttır. 
Bedroı yediği bıçak darbel~ 

nin tesiriyle yere · yuvarlandıl<l'D 
sonra son bir hamle ile ayağa le' , 
mıt ve iki üç adım .atmakla ber'r 
ber (tutun katil kaçıyor) diY, ft1 
yada batlamı! ise de katile J<ı~ 1 
yetiıememi9, o da ıavufup e~ 
gelmittir. -. ~ 

Bedros daha fazla yür~f 
mecal bulamadığından or3da dil 
müt ve hastahaneye kaldırıl"1t 
ise de bir buçuk saat ıonra ser;, 
lu hastahanesinde ölmüttür. ~ 1 
lu haıtaneıinde ölmüttür. 1'1' 
yakalanmıthr. 
==="'"""-=::-.-==~~~~=======~ 
- Millihakimiyet 

•• •• gunu 
-Bae tarafı ı tncı r.arf' f' 

yarının büyükleri bugün ıaat 10 d~1' 
tihte toplanacaklardı. Ben de doS 
ca oraya gittim. 

Temiz ve güzel elbiselerini ıiY~ 
olan küçükler otomobillere binnıit1: 
di. Ben de bu bayramı onlarla f:,e• 

ber geçirmek, ihtiaadannı en yakııt~ 
zaptetmek için otomohillerden bit• 
binmek i -':edim. il 

htanbul on üçüncü ilk mekt~" r 
ait otomobillerden biri beni miıaf•' il 
ti. Aynı otomobilde mektebin i~f 
ıınıf muallimi Naime Hanım ve Ç~ 
gibi yetiıtirdiği talebelerden dört el 
bulunuyordu. Hepsi bugünün hef rl 
nı içinde, ıevinci içinde ... Sualler •~ 
yorum.. Bana iyi yetiıtiklerinİ ~ 
eden cevaplar veriyorlar. Yatnıı ıl 
arada bir !ey nazan dikkattimi cel 1 
ti. Merasime İftiralı:: eden binler'" Jİ 
cuğa mukabil bunlann bir kı~mını 'p 
mevcut otomobil çok az .. Bu rne>''l' 
bir kaç ta husuıi otomobil ıördii~'tl 

Küçükler, otomobillerle f at~ıJI 
hareket ettikten ıonra en batta ~ 
bandosu olduğu halde ııra ile e ti' 
htanbul Belediyesini, HimaYei'.,.ıı 
merkezini, Halk Fırkaaını, Halk•~,1 
Tayyare Cemiyetini, Vilayeti v• 1r 
dıkhdaki üçüncü kolorduyu ziy• ... 1~ 
tiler ve doğruca Taktime geldilet• Jıt"I 
sim meydanına daha evvelden ı• f'' 
olan izciler ve nisbeten daha büyii~ 
taki mektepliler etrafta murt 

1 
( 

ı~fla~ t.etkil etmi§lerdi. Cumhurif~ıl 
b~~~.sı~n etrafında bir çok • çele 'fi 
gorunuyordu. Evvela merasırnle ~ 
bayrağı çekilerek Şehir bandoı1l p' 
fınden lstiklil martı çalındı. s~~ 
sonra Nakıye Hanım 23 Nisan h ~, 
da çok güzel bir hitabede buluııdıl ,l 
sonra hep bir ağızdan Onyıl m•~ 
lendi, ve böylece merasim de bl 
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JJenun ...... 
~-... ~: 
1 - -- - -
stanbulda bir hint ,, 

nevvabı,, 
a 1 -Bao taralı 1 inci eayfada.

d ~len 11.Zetecilere, ret cevabı ver
b ~ er .lıterıeniz, bir kere siz gelip 
ı:zzat tecr··be _..ı· U CQln. 

I ~0iruca gittim. Müthit bir ka· 
' . Irk. Silindir ıapkalr adamlar, 
f0lııler, koıniıerler ... Fakat, bun-
ar, Hintliler için değil, dün ak· 

:arn tehrimizde bulunan Yugoı· 
i a.;ya Hariciye Nazırı M. Yevtiç 
çın ... 

. Büyijk rütbeli emniyet münte· 
•ıplerinden birine sordum. 

d - Anıi zamanda mihraceyi 
e :ıtıuhaf aza etmiyor musunuz? 

1
- Hayır, biz, M. Y evtiçle met· :u Üz ... Fakat, zengin misafirimizi 

t e, bir hıraızlık ve dolandırıcılık· 
'n himaye için, elbette bazı ıivil 
lılt.rtiUrlar tavzif edilmittir. 

Otel kapıcılarından filin bir 
~ çı1nrnyacaiını anlayınca, mu• 
\lrle ıörüt tüm: 
- Maalesef, sizden evvel de bir 

~k llleılektatlarınız müracaat et· 
~· Hiç birine beyanatta bulunma· 

1, 

- Bari bir reımini alsak ... 
......_ Beyoilunun meıhur fotoğ· 

taf~ı.r.1 albümlerini getirip gös
~erdi. R~ıim almak müsaadesini 
••ttcii. F &kat, galiba çok mütaas· 
''P ... İzin vermedi... Yemekleri· 
ltliıde domuz yağı bulunmasın di-
l'e lenb"h b"h ·· ·· ı ten ı uıtune ... 

Bir kaç dakika oralarda dolaş· 
tını. Batından ayaklarına kadar, 
~h&ııi Jiizükten geçen lihur !al
. 'rı var:nııı derler,- iıte o derece 
'~ee ve ıiranbaha kumaşlara bü· 
l'iinınu, eırner bir Hintli hanım, 
lnaızın dikkatimi celbetti. Etrafı· 
~ diler millettaılarının büyük ta· 
d ')')üt ve ihtiramla çevirmit ol-
llltlarından1 kendiıine yaklatma· 
~n kabil olamıyacağmı öğrendim. 
de ''kimdir?,, diye sorduğum a • 
'lll cevap verdi: 

k - Mihracenin zevcesi... işte, 
endi de merdivençlen çıkıyor. 

:ri 1' ttrifat müdürünü yan çizerek, 
trıtbıiıine henüz yaklaımıt bir genç 
t.t ltıı.a.raaı arzeden bu zatın doğru 
l )anına gittim. Acele ediyordu. 
•led·.... "l" k ·ık ~ •.ııın taf 11 atı verme ten ı. 
i~ ıctinap etti. Sonra, diğer hır 

1 liiııtli göıtererek; 
._ Onlara aorun ! -dedi. 

~~ .. ~İr de re1111inizi rica ede· 

;-- Maaleıef yok .. 
~~na rağmen, teırifat müdürü-

~ ....._ Eğer mihrace hazretleri~in 
fo\l"lfrk bir reıınini vermezsenız, 

•. lafrafımı• kendiıini nasıl olsa 
6tii .. , k . 

() P ıtıakineıile tesbit edece tır. 
l'\~l\ için beğendiğiniz bir fotoğ-

l?tı •iı veriniz ... 

,, ':'" t\'velemirde zatı asili.neleri 
., ~llırace değildir. Müslüman 
' 1•1 ,, s . 

" ere ''nevvap derler... anı· "'il " . . ., ' •nc&Jt meydanda bir tane ıyı 
'-rn· ·ı hl\rn 1 "•rdır. Acaba iade ıartı_e a-

"'lı '••na müsaade ederler mı so· 
ıtı .•• 
~e . 

krı· ~\'ap, resmini gazetemıze, 
di ~ı alınmak üzere lutfen ver· 

• uırJ_ ' 
i~i l Vl\\lz aydan beri seyahatte 
~it er., Şimdiye kadar, meslek· 

der~ız, kendilerini kimbilir -~e 
lettkif r.-hataız etmiş ki, çok mus· 
~ duruyorlardı. 
._ ~•tnafih, !U tafsilau aldık: 

~ .\t· 8'i "Seyyit Muhammet Rı· 
~i tek· •hudur,, olan nevvap, yir· 

·~ Ya§ındadır. 1930 da, ba· 

(Ya·"O) 
'-Devamı 8 nci sayfada-

HABER - Aktam Poatası 

Liman şirketinin 933 senesi hesaba .. 
tında yolsuz sarfiyat mı yapıldı? 

Toplantıda, maliye miirakıbının rapordaki imzanın 
kendisine ait olmadığını iddia etmesi üzerine 

tahkikata başlandı 
Yirmi gün evvel toplanan !ı

tanbul liman şirketi heyeti umu • 
miyesi toplantısında bazı §iddetli 
münakaşalar ve gürültüler olduğu 
haber verilmektedir. Şayialara gö 
re senelik rapor okunduktan son -
ra azadan bazıları füzuli ıarfiyat 

yapıldığını iddia ederek bu sarfi
yatı tanımamak istemişlerdir. 

Mesele orada bulunan maliye mü· 
rakıplarından sorulmuı, maliye 
mürakıbı ise heyeti umumiyeye 
takdim edilen rapordaki imzanın 

Gazino ve mey
haneler hakkında 

Gazino, birahane ve meyhane· 
ler için yeniden bir talimatname 
hazırlanmasına lüzum görülmü§
tür. Mınlakalar yeniden tahdit e • 
dilecektir. Bu sırada hu gibi yerle
rin sahipleri ile vaziyetleri de sıkı 
bir surette tetk ik edilecektir. 

Komünistler 
Salih Efendi isminde bir zat ta 

komünistlikten maznun olarak ya· 

kalanmıştır. Diğer komünistlere 
ait evrak, noksan kısımlarının ik

mali için adliyede emniyet müdür· 
lüğüne gönderilmiştir. 

Bir tayin 
Çatalca müddei umuıniliğine A

laşehir Hukuk hakimi Hayri Ne
dim Bey tayin edilmiştir. 

Saat çalıyordu 
Eğinli Hüseyin, poıtahanede 

Süreyya Bey isminde bir zatın sa-

atini aşırırken bizzat Süreyya Bey 
tarafından yakalanmııtır. Hüse· 

Yin hakkında Sultanahmet Sulh 
Birinci Ceza mahkemesince tevkif 
kararı verilmiştir. 

Nuri serbest 
Geçenlerde Karagümrükte ka

rıu, kaynanası ve kayınbiraderini 
yaralıyan Nurinin isticvabı yapıl· 
mış, hakkındaki tahkikatın gayri 
mevkuf olarak yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Malul gazileri. davet 
Malul Gaziler Cemiyeti lstan

bul Şubesi Riyasetinden: 

Ufulü ile kalplerimizi sızlatan 
vücudunda her zaferin bir hatıra
sını taşıyan kıymetli bir fedakar 
kumandanımız Kemalettin Sami 
Paşa Hazretlerinin cenazesinde 
bulunmak üzere bilumum malul 
kardeşlerin Çarşamba günü saat 
1 O da Aya sof ya Camisinde top· 

)anmaları rica olunur. 

Bir dava 
Müddei umumilik tarafından 

icaret gazetesi aleyhine bir dava 
açılmıştır. Davanın sebebi, gaze
tenin hüviyet vanikası olmıyan 
kimseler kullanması ve vilayete 
ikişer nüsha gazete gönderilıneme-

sidir. 

kendisine ait olduğunu söylemit· mit ve Abbu Bey tetkikat yapa· 
tir. Bunun üzerine gijrültü kop· rak raporunu Maliye Vekaletine 
mut, hazır bulunan lstanbul mali- göndernıittir. Ayni zamanda Ki· 
ye mür.akıplarından Kazım Bey zım Bey de Ankaraya. giderek 
ite müdahale ederek !irkeUeki hü- izahat vermit, ıehrimize dönmüş· 
kfunet mürakıbının rapordaki tür. Maliye müfettitinin tetkikatı 
imzanın kendiıine ait olmadığını neticesinde bazı mühim dellillerin 
söylemiş bulunmaımdan dolayı elde edilmit olmasından bahıe· 
yeni intihap yaptıramıyacağmı ve dilmektedir. 
İ§i Maliye Vekaletine bildireceği· Şirket heyeti umumiye içtimaı 
ni söylemiştir. Maliye Vekaleti bu 7 Mayııta tekrar toplanacak, o za
meselenin tahkikine maliye müfet· man imza meıeleıi hallediJecek
tişlerinden Abbas Beyi memur et- tir. 

~'•Li.ITE:J Geçen sene 50~00 
~. _ seyyah gelmış 
Koyun hırsızı . 
Ah t · · d b · · T kı l Avrupa ve Amerıkadan 933 se· 

me ısmın e ırı aş t a ar neainde toplu olarak 14,200 ıey· 
kasında Tanat Efendinin mandı· yah gelmittir, Yataklı vagonlarla 
raundan bir koyun çalını§ ve_ ya• 

Suriye ve Rumeli ,imendiferlerile 
kalanmı§tır. 

gelen ıeyyahlann miktarı ise 
Olur şey mi 15878 dir. Deniz yoluyla gelenle· 
Balıkpazarında. Varitadisi bira· rin miktarı ise 2098 kitidir. Umu· 

derlerin 17 numaralı bakkaliye mi yekilnu 50984 kitidir. 
mağazasında çalıtan hamal Meh· 
met, arabadan boıaltbğı yük altın iğne pismi idi 
da kalarak kalçaıından yaralan· Şefkat dispanserinde pis bir iğ· 
mış, hastaneye kaldırılmıttır. ne ile yapılan !Irınga neticesinde 

Hamahn liralar. zehirlenerek öldüğü iddia edilen 
Seyyar hamal Oamarun cebin • Ayte Hanımın cesedi mezardan 

den yankesicilik suretile altı lira· çıkarılmıt, morııa kaldırılmıştır. 
sım aııran Ahmet yakalanmııtır. Morg rapor verecektir. 

Çalarken Kazanç komisyonu 
Sabıkalı hırsızlardan Petro Fe

riköyünde çalıımak üzere girdiği 

Ihsan Efendinin marangoz dük· 
kanından bir çok alat ve edevat 
çalarken yakalanmııtır. 

ikisini birden 
Beşiktat Şair Nedim caddesin· 

de oturan Salim ile Şevkiyi bıçak4 

ta yaralıyan Sal ih yakalanınıttır. 
çocuk zehirlendi 

Küçükpazuda oturan Zeliha 
Hanımın iki yaılarmdaki çocuğu 

Dunun zehirli bir maddeyi ağzı

na alıp zehirlenmi§ hastaneye kal
dırılmıştır. 

Eroinciler mahkum 
Kalyoncu kulluğunda yakala· 

nan eroinciler hakkında ihtısas 

mahkemesi kararını vermiıtir. Hi
risto on ay hapiıe 203 lira para ce
zasına, Leandroı iki sene hapis 
500 lira para cezasına Koço ve 
Hüsnü birer sene hapiıe mahkUnı 
edilmişlerdir. Şapkacı Marko ve 
kimyager Artaki Efendiler af ka
nunundan istifade etmiılerdir. 

Üç tehditçi 
Musa, Ramazan, lsmail ismin • 

de üç sabıkalı Muiz Efendi iımin
de bir tüccardan tehdit mektubu 
yollıyarak 1000 lira istemi§leue 
de yakalanmıılardır. Tehditçiler 
adliyeye verilmitlerdir. 

Kongre 
Ticaret Odaları kongresi yarın 

Ticaret Oda.unda toplanacaktır. 
Bu içtimada kooperatifçilik ve ö -
dünç para meselesi görütülecek-
tir. -

Ticaret Odası kazanç itiraz ko· 
miıyonuna oda tarafından Sadet· 
tin, Hükmi, Mustafa Faik Beyler 
ıeçilmitlerdir. 

Beyaz peynir düşüyor 
Beyaz peynir fiyatı bir hafta· 

dan beri gittikçe dütmektedir. 
Toptan fiyatı 28 kuruftur. Şeh· 

rimizde mevcut beyaz peynir ato
ku 204 tona baliğ olmaktadır. 

Enkaz kaldırılıyor 
Yanan stanbul adliye binaaı ha

rabesindeki enkazın kaldınlmaaı 
iti devam ediyor. Dıvarlar yıktı • 
nlmaktadır. 

Terziler intihabı 
Terziler cemiyeti yeni idare he· 

yeti intihabı Per§embe günü yapı· 

lacaktır. 

Y akacığa elektrik 
Elektrik §İrketi geçen ıene Boa· 

tancıya kadar Anadolu yakasını 
aydınlalmt§h. Bu aene de Kartal· 
dan bir hat uzatarak Yakacıkta 
elektrik teaiaatı yapacaktır. 

Afyon alacaklar 
Bir Japon heyeti külliyetli mik

tarda afyon aabn· almak üzere Af
yon inhiaarile temas ve müzakere
ye baılamıtlır. 

Ömer bey gömüldü 
İzmir poliı müdürlüğü ile la· 

tanbul poliı müdürlüiünde ve 
muhtelif imirliklerde bulunan Ö -
ıner Bey vefat etmif, cenazeıi dün 
kaldırılarak Feriköy ıneıarlığına 
gömülmüıtür. . - . -

23uqü1ı- iç~: 
- ı:wwwı - -'-' --

Bir mukaddemede .. 
ki izahlar 

Esere mukaddeme yazmak, 
müellifin, derunt bir endi§esini 
gideren şeydir. Muhataplarile, a• 
raıındaki muhtemel açıklığa bir 
köprü kur:ıbildiğini sanır. Bu, ıah• 
ıi bir itminan ve belki eaaıta lü· 
zumdur. F ak:ıt i§, muayyen bir da· 
va gütmek, belli batlı bir mekte
bin eıasatına uygun gitmek gibi 
bir vaziyete gelince; mukaddeme 
değil, hatta büyük şerhler, naza .. 
ri mücadele k:ıt'i bir ihtiyaç hali
ni alır. 

Ayni zamanda muvaffak bir 
ıahne ve stüdyo aktörümüz Ercü
ment Behzat, son neırettiği tiirle
rinin (~) batma, ıayanı dikkat bir 
de mukaddeme koymu!: 

''S. O. S. e bir kaç kişi, garabet, 
perendebazlık dediler, diyor. Bu 
kitapta ve S. O. S. deki şiirleıin 
hiç biri (sayıklama) mahsulü de 
ğildir. (İrrationelle - gayri akli) 
bir hava içinde yazılmamıştır. Bil
akis her kelimede seslerin uygun
luğu, ahengi; ağızdan çıkışı ..• 
ilah.,, 

Serbeıt "vezin,, üzerine tiir yazan 
ların sayısı ne kadar çoğaldığı ıö· 
rülüyor. Bunların, çok defa pek 
haklı olarak, muhafazakar bedaat 
erbabı ve kı•men münekkitler ara
ıında uyandırdıkları infiiali mev

zuu bahsederek, Ercüment Beh • 
zat mukaddemeıinde diyorki: 

ki: k"ll . "Bu şiirlerin topıınu, şe ı enn· 
deki benzeyişe aldanarak (ser. 
best nazım - vezin) çerçevisi i
çinde gösterdiler. Filvaki, bugün 
mıs ·aları kıran, fakat fikri, mana
yı kırmadan sekiz on mısrada fa 
mamlayanlar; edebiyatı cedideci
lerden bazılarının da bir zamanlar 
denedikleri (serbest nazım) la 
yazmış oluyorlar .. ,, 

Ercüment Behzat, serbest naz· 
mın ilk olgun örn.eğ~ni, (büyük 
§aİriıniz) Abdülhak Hamidin 
"Viyana mektubu,, namı altında 
gerçekten Viyanad:ın gönderil· 
mit bir tiirinde buluyor. "Batlı 
baıına bir devir yaratan bu ulu ih· 
tiyar, o yolda da ön safı tutmak 
,erefini kazanmıt,, görülmektedir. 

Kaos tairi, bu kitabında çıkan 
§iirleri ve vücut bulut, dokunut 
tarzını anlatırken: 

"Muhtevada yarım bırakılanı, 
okuyucunun kafası tamamlar; te . 
dai kapılan aralıktır, diye yazıyor. 
Hecenin tırısı, aruzun curcunası, 

ağır aksağı, her mısrada ayn ayn 
sezilmez.,, 

Biraz .aşağıda gelen izahat daha 

meraklıdır: 

"Kafiyesiz mısl'alar, yazının ça
tısını bozmamak için serbest bı 
rakıhrlar. Bazan mısraların için
de geçen kafiyelerde göze çarpar. 

"Adalar, suyun altından nasıl top 
rak damarlarla biribirine zincirli 
arz kabarcıklıınysa, satha çıkan 
bu mısralar da şuurun baskısından 
kurtu1mıya çabalıyan, bulanık, 
faal fakat gayri içtimai lnconcient, 
aleminin dinamik tezahürleridir.,, 

Ercüment Behzadın tiirleri, bu 
mukaddemede geçen izahlara hiç 
te yabancı değildir. 

Hikmet MUnlr 

(• ) KAO~.# Ü~l_di _kiitüP.hanesi: 
49 kuruş. , .. 
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ngillzce dersleri , 1 D HABR'in 
l.hikayeleri 1 Mendildeki kırmızı boya 

' Fıkra ıllüsabakası 1 En iyi. en güzel fıkralan bize gön-
J dereceklerin yazılan; burada ne§redi

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

Eve, yorgun argın geldim. 
Karım, boynum" sevinçle atıl-

dı. Ne neş'eli kadındır. Beni ne 
kadar sever. 

Boyasız dudaklariyle, yüzümü 
gözümü öptü. 

Beni daima böyle karşılar. 
- Ver, Samiciğim ! -dedi 

paltonu asayım .. 
- Estağfurüllah .. Kendim asa• 

rı.m .. 
Paltomu ve şapkamı, yerlerine 

astık. 

Keyif ve saadet içinde, kolkola, 
içeriye, oturma odamıza girdik. 
Kaynanamı pek sevmem, zira, her 
fırsatta k:ı.rımla aramı açmağa 

uğraşır, fakat, hissimi kendisine 
belli etmeden, hürmetle elini öp
mek adetimdir. 

Gene de öyle yaptım. 
Elini öperek başıma koydum .. 
Tam rükuundan kalkıyordum 

ki, koca karı ağzındaki tek dişi 
göstererek: 

- A .. :ı. .. a. -diye haykırdı. 
Bana dehşetle bakıyQrdu. 
Sanki yakamda akrep yürüyor

du da, koynuma girivereceğinden, 
beni sokacağından korkuyor gi• 
biydi. Gözleri, yuvalarından dış:ı

rı uğramıştı . 
"- Çek! Ört! Kapa! Kendini 

koru!,, manasına gelmek üzere
elini bana doğru uzattı. --, 

Tekrar: 
- A .. a .. a. -dedi. 
Ve daima kulhndığı o mahut 

cümleyi tekrarladı: 
- Üstüme iyilik, sağlık .. Neler 

görüyorum, yarabbi? 
Yakamın kenarında baktığı ta .. 

rnfı, eli.mle hızlı hızlı bir kaç kere 
ai\ktim. 

- Neler görüyorsunuz, canım? 
Kırk'lyak mı? Muzır, bir böcek 

'? mı .. 
- Keşke, keşke ... -dedi.-

keşke, gördüklerim onlar olsay -

dı .. 
- Ne var ya? Ne oldu? .. Çatlat-

mayın beni.. 
_Ah, kızımın muhabbetini su• 

iistima' eden alçak, ah .. 
- ! 
- Zaten ben senin ne meyme-

netsiz ·olduğunu, kızımı nasıl al -
dattığını ötedenberi biliyordum 
amma, .nranız açılmasın, aileniz 
bozulmasın diye sesimi çıkarını • 
yordum. Fakat, artık, hiyanet ve
sikasını yakaladım işte .. Vah za
vallı evladım vah.. Görmüyor 

musun?. 
Cidden 7.'lvallı .. Zavallı karı -

cığım .. Annesinin bu sözleri üzeri

ne dona kalmıştı .. Acaba ne yap • 
tım diye, bana, testekerlek büyü
müş gözleriyle bakıyordu .. 

Bana, benim sadakatime cid -
den emniyeti vardı. Demin, bu 
emniyete müstahaktım, layıktım .. 
Zira, onu :ısla aldatmıyordum .. 
Sokakta işimle ve evde sade ka
rımla meşguludm. Başka kadın " 
larda, nah şu kadarcık bile arzum 
yoktu! .. 
Karım da, kayn~na.mıp baktığı 

yere bir müddet gözlerini çevir -

dikten sonra: ' 
-Eyvah ... -diye haylhrdı. 

- Ne var, canım? Ne oluyor?. 
- Peni aldatmışsın.. Sami! 

Sa.ni !. En nihayet yapacağın 

bu muydu?. Mahvoldum .. Ailemiz 
mahvoldu. Zira, biliyorsun ki, al • 
datıldığımı öğrendikten sonra, se
••nle yaşayamam .. 

Ve. öyk. kıskanç, kıskançlığiyle 
berabre 1yl .. asabi idi ki, şırrrakk
katlkk ~t<.,;, bayı.ıld:. 

t 

Bir bardak ıu alıp ,derhal imda• 
dına seğirttim. 

Lakin kaynanam, bu hizmeti 
bile bana çok gördü : 
, - Bırak .. -dedi.- sen kızıma 

layık değilsin. Çekil oradan .. Onu 
ben ayıltacağım. 

Çarnaçar, süklüm püklüm çeki
dim. Fakat, "acaba ne fevkalade
liğim var?.,, diye endam aynası .. 
nın karşısına geçtim ki ne göre
yim? 

Ceketimin üst cebine koymak 
itiyadında olduğum beyaz men -
dilde kıp kırmızı, vazıh bir dud~ 
boyası .. 

Cürmüm; apa~\l.-ir görünüyor • 
du. Benim yerime başka biri olsa, 
mutlaka, şunu derdi: 
"- Öpüşmüş ve yuzunu bu 

mendille silmişsin.. Karın böyle 
boyalar kullanmadığı için, bu, o
nun aşkının eseri olamaz! .. ,, 

F akıt, ben, kendi kendime na
sıl bu hüküm verebildim?. Ben 
ki, günahım olmadığını biliyor
dum. 

Ben, bu dudak boyası buraya 
nasıl sürlüdü diye düşüne dura -
yım, karım, inliye oflaya ayıldı: 

- Sami !. Sami!.. Beni al-
dattın ... 
f,:ıkat, tam o esnada, aklıma 

şimşek gibi bir hakikat geldi 
-Durun .. -dedim.- Şimdi ge

liyorum. iŞmdi size bu dudak bo
yasının ne olduğunu isbat edece-

ğim ... 
Ve dışarı koşup paltomu aldım, 

Kaynanamla karımın hayreti ka~ 
şısında, bunu, sırtıma giydim ve 
iç cebini açıp gösterdim. 

Paltomun iç cebinde, bir gazete 
sokulu duruyordu ve kırmızı ba!-

hğı ceketimdeki mendilin tam ü
zerine tesadüf ediyordu! 

lşte, Hatice Süreyya Hanım ... 
Sizin gazetelerin bana oynadığı 
oyun .. Bunu lutfen yazınız .. 

(Hatice Süreyya) 

Bartında yangın 

236- 26 saat 
Mümeyyiz imtihanda talebeden 

birine oğlum bir gün kaç saattir 
diye sorar. Talebe cevabında yir
mi altı saattir diyince a oğlum bir 
gün geceli gündüzlü yirmi dört 
saat değil mi iki saati nereden ila
ve ettin demesi üzerine efendim 
muallim efendi derste günlerin iki 
saat uzadığını söylemişti. demiş
tir. 

237 - Neuzubillah 
Zalim hükümdarlardan biri 

bir gün kurenasmdan birine Ab
basiler zamanında meşhur ve ma
ruf zevata (Müsteanbillah, Müste
dambillah) namları verildiği hal
de beni neden yalnız isimle çağırı
yorlar? diye sormuş karin 
efendim merak etmeyiniz zatı 
hükümdarileri için de (Nauzubil
lah) diyorlar demiştir. 

238 - Kudreti yok 
Adamın biri büyük bir günah 

işlemiş sonra da yaptığı fenalığa 
pişman olup affı neye mütevakkıf 
olduğunu vaktin ulemasından biri
ne sormuş, alim bu günahın affı 
için bir cariye azat etmek lazım 
geldiğini söyleyince bir müddet 
düşündükten sonra kuvvei ınali
yem müsait değil acaba cariyeye 
bedel kayın validemi azat etsem 
caiz olur mu demiştir. 

239 - Kısmet olursa 
Bican Efendi karısının daiına 

her lafın başında kısmet olursa 
demesine pek fena kızarmış bir 
gün elbise alacağını söyliyerek ka
rısının gene kısmet olursa demesi
ne hiddetlenip elbiseyi alarak so
luğu meyhanede alır. Zil zurna ge
ce eve gelirken soyularak bir don 
bir gömlekle gelip kapıyı çalar ka 
nsı kimdir o diye seslenince (Aç 
karıcığım aç her zamanki dediğin 
oldu kıamet olursa kocan geldi) 
demiştir. 

240 - Yılbaşı hediyesi Bartında bir kaç gün evvel bir 
günde iki yangın olmuştur, Bar _ Yolda iki arkada§ tesadüf eder 
tında yangın seyrek olduğu için ler .. A birader o gözünün hali ne
hir günde iki hadisenin çıkması dir, sim siyah olmuı geçmit olsun 
kasabada telaı ve heyecanla kar§ı· diyerek beyanı teessür edince te
lanmı§tır. şekkür ederim bir şey değil (yıl-

Birinci yangın Hacı Bekir ma- batı hediyesi) demiş. 
hallesinde Moralı oğlu Necip Efen - A birader bu nasıl hediye. 
dinin evinden çıkmıttır. Kiracısı - Sorma, karıma yılbatı için 
olan iki kadının dikkatsizliği yü- vadim olan mantoyu alamadığım
zünden çıktığı tahmin edilen a. dan dolayı kavga ettik. Gözüme 
teş, çıktığı evi tamamen yaktık- bir yumruk ~rdu gözüm bu hale 
tan sonra itfaiyenin ve halkın gay- girdi. lnıallah gelecek sene alaca-

ğı olsun demiş. 
retiyle, daha ziyade büyümeden p --.. ..-·-------· .. ·-· ............................................. ·-··-
söndürülmüştür. 

1 

·· 
Mahallenin bu kısmı çok sıkı· Gidilebilecek ~~ 

şık ve kamilen ahşap olduğundan 1 eg"" lence yerlerı· ==i:;.~ 
yangın bir aralık genişlemek is- • 
tidadını göstermiş, hatta civar- ! I i! · S NEMALAR : ·: 
daki diğer iki ev de tutuşmuş - i E: 
k ı ki d l b

'lm ,.! JPEK: Hulya peşinde ! 
en, güç Ü e sön ürü e ı iştir. 1 MELEK: Ben bir melek değilim. g 
Yangın kulesi, ayni günün ak- h ALHAMRA: Kanm beni aldatırsa .. ii 

şamı saat 23 te kasaba civarın • n SARAY: Kocasız kadınlar. Sahne- U 
da bir ateş daha görmüş ve itfai - 1! de: Edvardo Bianko. r. 
yeye haber vermiıtir. ıı· SUMER: Nil Haydutları Dünyayı fi 

b 
1ı dolaşan şarkı :: Bu ikinci yagın, kasa aya ya - •• 

~ TURK: Yaşamak istiyoruz. ~. 
rım saat mesafedeki Balamba kö- :: • ASRI: Evlenecek kızlar ff 
yünde, Orduyerli yumurtacı kam- il ŞIK: Kadın ve kumar. Kara yılan.ti 
bur Hüseyin oğlu İbrahim Efendi- i ŞRK: Çingene kızı H 
ye ait yumurta dükkanından çık· i ALKAZAR: Vahşi orman esrarı ff 
mıştır. itfaiye yetiştiği zaman yan i HiLAL: Beyaz rahibe H 
gın epeyce ilerlemiş oimasma rağ- ~ALEMDAR: Altın yarayan kızlar !I! 

d ··kA b't' ·-· d k" e k :ı1• YILDIZ: Güneş dogarken men, u anın ı ışıgın e ı v ıs- ~ • 
_ l ı MiLLi: Macar Marşı i" men yandıgı halde kurtarı mıştır. ı .. r) Mil 

D""kkA d k' b dk : HALE: (Uskuda Yon avcı-u an a ı e§ san ı yumur· ı: 
1 

~ 
• .. an H 

ta ile 350 tahta ve ikı balya yu • il KEMAL BEY: Gece hakirni i 
murta talaşı yanmıt, canlı tavuk - ~ FERAH: Volga kızı . J 
lar kurtarılmııtır. ~ i:~~= .. -.. ~~~~~:~~~:.::~:=~m: 

Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 

Müellifi: ömer Rıza 
~---------------'~------------------~-
Do t] you live in the house, Henry? 
(Du yu liv in zi haviş, Henri?) 
misiniz ya~ıyor içinde ev Henri 

Evin içinde mi i_kamet ediyorsunuz 
Henri? 
Yes, 1 do 
(Yes, ay du) 

Evet, ya§ıyc..rum. 
And where do you )ive Jane? 
(End ver duyu liv Ceyn?) 
Ve nerede siniz yaııyor Ceyn 

Ve siz nerede ikamet ediyorsunuz, 
Ceyn? 
1 live in the house too. 
(Ay liv in zi havs tu.) 
Ben yaıar içinde ev dahi 

Ben de evin içinde ikamet ediyorum. 
We all live tebere. 
(Vi ol liv zer.) 
Biz hep ikametederiz orada 

Biz hepimiz orada ikamet eıierh. 
Does 1] Tom live there too. 
(Daz Tom liv zer tu. 

T om ikamet eder orada dahi 
T om da orada mı ikamet edeı 

Y es, he does. 
(Yes, hi daz.) 
Evet, o ikamet eder. 

Ana babalar çahırr için lan çocuklat• 
Ana babalar çocukları için çahtır1"• 

The childrcn play in the garden. 
Zi !Sildren lav zeyr perants 
Çocuklar oynar de bahçe 

Çocuklar bahçede oynarlar • 
The gardcn is not very big. 
Zi garden iz not veri big. 
Bahçe dır aeğil çok büyük 

Bahçe çok büyük değildir. 

( 1) "Do., hem müstakil, hem ~ 
dımcı olarak kullanılan bir fiildir. Nc6 
ve sual cümlelerinde yardımcıdır. Yat' 
dımcı olduğu zaman asıl fiilin manatl' 
nı değiştirmez. Onun manası tekit ~ 
der. Buradaki live, yani yaşar, ikaıııeC 
eder fiili do ile birlesince do live olısf 
"Do live,. in manası 

4

gene aynı aytı" 
dır. Yani yaşarım, ikamet ederiıtı· 

Sual cümlesi yapılacağı zaman. dO 
başa getirilir. "Do you live,, ikamet eİ 
yor musunuz? demek olur. Bu gibi 
sual cümlelerine verilen cevapta asıl 
fiili tekrara hacet yoktur. 

1] How many kelimelerinin ikisi dC 
"kaç., demektir . 

Big is an adjcctive v • ) b• •• J 
(Big iz en adjektiv) enıze 0S Jr tur 
Büyük dır bir sıfat k 

Büyük bir sıfattır 
1 

uyuşma İstemiyO 
1 J Müfredi gaip olan her failin hal 

sıgasmdaki fiiline _bir (s)_ilave olunur. Atina, 22 (Hususi) - Hüki 
Müfret Cemi metle muhalif fırkalar reisleri ' 
( 1) 1 do we do rasmda cereyan eden itilaf mü•' 
Ay du vi du kerelerinden bir netice çıkacd 

(2) You do you do ı.• 
dün .ı.ayi olmuş, fakat sonra ıw Yudu yudu .,. ·ı 

(3) He does they do nan haberler, bu rivayetleri tef' 
Hi daz zey du etmemiştir. 

(1) Okuyunu2:: He, we, she, three , 
first, third, girl, her, ali, small, where, Müzakereler eskisi gibi dıJt 
therc, havc, )ive, lives, does, has, ho•Jse, gun bir vaziyettedir. Hatta bir t 
houses, child, children. ralık hükumet aleyhine isyan b,.r 

(2) Okuyunuz ve süalli cümlelere ladığı rivayet edilmişse bu tayİI 
cevap veriniz: . lar da tahakkuk etmemiştir. 

Thc father haı chitdı:erı • "' !..ı 
(1) Who are his sons? Hükumet her ihtimale .KP.'f 

(2) Who are his daughters? Atina ve Piredeki askeri kuv.et' 
(3) Where do they live? leri, emre hazır bir vaziyette bd' 
(4) Does the mother live there too? lundurmaktadır. 

(5) Is his house very small? itilaf müzakerelerinden bir~ 
(6) Is th: father small? tice çıkmadığı takdirde Bat~eJ" 
(7) Who 1ives in the house? ~· 
(8) - Are all houses small? M. Çaldaris, yeni intihabatın 
(9) Has the mother three daughters? seriyeti mutlaka usuliyle icr.J 
(10) Who are her daughtert' hakkında, meclise bir layiha ~er' 
(11) - Where is a boy? cektir. 
(12) Is Henry big or small? 
(13) Is ali the children thcre? M. Venizelos, kendisiyle gÖ 
(15) Where are two girls? şen gazetecilere hükumet muh 

(3) Şu cümleleri tamamlayınız: fetin matalibini kabul etmedi 
(1) We live in-. (2) The ınother is müzakerelerden hiç bir netice 
-, but Jane - · (3) Tom and l'~ary kamıyacağını ve kendisinin 
are - . (4) The boys are not - . (5) b' f d 
The father has-. (6) His children li- hiç ır e akarlıkta bulunmıy• 
ve - . (7) Henry is not _ but _. ğını söylemiş, Başvekil M. Çal 
(8) He has - . ris te müzakerelerin neticesind 
(iV) Four; fourth lesson bedbin olduğunu bildirmiıtir. 

For; forş leson Muhalif mebuslar, meb 
Twice two are four (2 + 2 = 4) 
Tvayis tu ar for (2 X 2 __ 4) meclisine bir takrir vermeğe 
iki kere iki dırlar dört. Harbiye nazırı Ceneral Kondili 

iki kere iki dört eder. muhakeme altına alınmasını İl~ 
How many l] children has the father? meğe karar vermişlerdir. Çü..,.
Hav meni çildren haz zi fazer muhaliflerin iddiasına göre cet" 
Ne kadar, nasıl birkaç, birçok çocuklar ral Kandilis, hükumet •eklini d• 
maliktir baba T 

Babanın kaç çocuğu vardır ğiştirmek amalini beslem 
Re has fovr. diktatörler lehinde· beyanatta b' . 
Hi haz for lunmakta ve tehdit maksa • 
O maliktir dört orduyu sık sık teftiş etmektedir• 

Onun dört çocuğu vardır. , 
How many sons has he? Muhalif fırkalar erkanı " 

Hav mani sanz hez hi Selanikte toplanarak vaziyeti 
Kaç oğullar maliktir o kik eylemişler ve bazı mühioı ~ı 

Onun kaç oğlu vardır, rarlar vermi§lerdir. Bu ka,..rlP" 
He has four. gizli tutulmaktadır. 
Hi haz onli van . 
O malikti&· yalnız bii 

Onun yalnız bir oğlu vardır. 
The parents love their childrer.· 
Zi perants lav zeyr çildren 
Ana babalar sever lerini çocuklar 

Ana baba (Ebeveyn) çocuklannı sc· 
verler. 
The children love their parer· · 
Zi çilfren lav zeyr perants 
Çocuklar sever ]erini ana babalar 

Çocukfar ana babalarını severler. 
The parcnts work lor their childrcn 
Zi perants work for zeyr çildren 

· Ankarada 23 nis 
Ankara, 22 (Hususi) - B~ 

B. M. Meclisi arkasındaki sah;, 
23 Nisan geçit resminin pro 
yapılmış, provaya 22 mekte---
beş binden fazla talebe İ!tirs1' 
miştir. Provayı ticaret me 
muallimlerinden Doğan Bey i 
etmiş, talebe istiklal mar!ıJllr 

} lehe andını söylemi§tir. 
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OCUK 
Küçük musikişinaslar konseri 

Ô0 
eti; 
ibİ 
' ' lsı· 

01 e l>aııia.ltıda Kurtuluş musiki 
~ ,İa tshaneainde büyük bir ihtimam

~i.I ./etiıtirilmekte olan küçük mu
ıı.' ~I • 
. !•naslar bu sene de 4 Mayıs Cu 

ııı il {!ij • s.. . 
·ı tıti Beyoğlunda aray sıne-

şS ilaında bir konser verecektir. 

23 Nisan 
liu ·· 

11• 1\1 gun 23 Nisan çocuk bayramı ... 
• · lll. c.r:-ılcketin istikbal ümidi olan mi· 

ııf ~~nı Yavrulara has, onların gül yüz· 
İt'' ~tı- h n t:Ühnesi için kurulmu~ ve ömrü 

' :ıyrarndan uzun yani bir hafta 
,.1 ,~~Ytanun ilk günü • 

L 1 ''lekt 1 
~t • ftJılilc ep erinde toplanan yavrular 

, 'tıttkJ.ler yapacaklar, müsamereler ve
,ıı f llı.i er, eğlenecekler, daha hayatın 

rı.~le kın§mamış alınları parlıyarak 
ııe' "k Yanakları çukurlanarak, saf bir 
:ıcil a tadacaklar .. 

~ıı· tı-i 1/htiyar yavrular gülünüz; büyük· 

11~ ~ d~ - türlü alemlerle kal:_>leri 
t~ il bıJe - sizin bu gÜlmenize itti-

r( tdecekl . . f v 

ıe· er, sızın etra a saçbsınn. 

)~~11''akkat biı· zaman için olsun 
)'ii' tllt. () k derdinin elemlerini uğu~tura
)e' 1~ht, .. nlar da porsumuı yanaklarında 
' t ~ .~~il\ çizgileri bulabilecekler; onlar 
'~ tı!ıı:ı 11 ın &aflığınız tesirinde bir günlük 
çr " 'aflık vasfı bulabileceklerdir. 
~ • ( iltı 

ll tı, tiiı il hayatın kayguıu gelip çattı· 
el '~ l'lltıaklannız solduğu, penbe du
Jı' ~ l'lı:t büzüldüğü, alnınız kırıştıi' 
I ~ ~tı ha.tıratınızı karııtırırsanız bu· 
e tı~ tlıesut anları hafızanızda can· 

:•~ ~ "e imkansızlığın acılığı ile ka· 

1 şll d ~'>~ I' tahattur zevki ile bu anınızı 
~ ı.11~~tı.~ tatlı hatıra sizi biraz avun· 
~ "llltr c··1·· .. bahb"yar yavru· ·~ • C:.. • u unuz 

51 liliin·· 
' uz •• 

.e t 
t;V \~"et . . F ak:t ;ül.:eniz hodbinle· 
e. ~~,~~ditıden başka kimseyi dü~ünmi
e' ~ \>~tı ~Ülrnesi gibi haince olmasın. 
t( ~"~ia· t~iz kalpleriniz başkalannın 

, ~~ç~ 1 
.. del\İlen yüksek hisle. çarpsın • 

ıl ıı b~k dimağlarınız en büyük zev
,.J~ ~eİtıi 1~sını güldürmekle elde edi~e
, t.tı •~ ~lıYacak faaliyeti göstersın. 

Ot 1 l?uJ • " • 
·:fi ırU .. · erken aynı zamanda sızın gı· 
LY ll)~ ~ilk • . • • "b" 
.t• 'i ı11.,.. • '1ı1n gibi güzel, ıızm gı 1 

' , ~ııı,ıı~1dukları halde gülmekten na· 
~ l'ııı~ •Yen Yavrular olduğunu batır
'' ~.L • 0nları ""ld"" k · 10• 0 bet· tı.._ ~l'a, k gu urme _ıç. '. . . .• 

ıı''llıe~i at-§r kardeşlik hıuınızı gos 
t•i \lnu t b. t 'lııı •i~İn hlayııuz. Ve eğer ır a-

~ ~ tiiJe fedakarlığınızla bir lahze ol· 
~ta11ik olursa kendinizi dünyanın 

J~ ~ <a 'tiiall addediniz. 
JI )~lı tııea an hlilli hakimiyet günü .• Si-

·~ 'ıı.\>;ı. Ut atılat-ı yaıatan ... lulerin bü-
51 tı h fltıda •• • •• ı , ' '-.tt lıl?\in.. Yuce bır gun .• o c.. u.er 
.J ~~~ile i;. tahsis ederlerken mak· 
~!' \1~ t~eı~' ~nlıyor muaunuz? Onlar, 
bl !'illi ~ atbklan büyük İ§in, 
rl ili}'~ toi>lıyll. Yet,, İn büyük semerele
i dlil', tdjl'«>t-:ak olan sizlere o günü he· 
· ~ııt11 Çutık~tdı. ? arün sizin gününüz

ıı~ l''~ larıh içinde, menıup ol-
\lc:e ll'liUetin mukadderatını 

4 Mayıs cuma günü saray 
sinemasında konser vere
cek ~oc~klardan bir grup 

Konsere 5, 7, ve on yaşlarında 
kırktan fazla çocuk iştirak edecek
tir. Profesör Meline Hanım tara· 
fmdan yetiştirilen minimini san' -
atkarlar göğsümüzü kabartacak 
bir kabiliyet ve iatidatla, meşhur 

garp musikişinaslarmın en maruf 
parçalarını çalacaklardır. Konsere 
şimdiden memleketimizin en yük
sek ailelerinden bir çok kimseler 
davet edilmiştir. Küçük san'atkar
lar bundan sonra radyoda da ay· 
rıca bir kaç konser vereceklerdir. 

Çocuklarımıza 
Yurdumuzun ve Ciimhuriyetimizin iıtikbalinden tamamiyle emin olabıl· 

mek için çocuklarımızı çok itina ile yetiıtirmeli, onların beden ve fikir ter· 
biyelerine bütün mevcudiyetimizle dikkat etmeliyiz. . 

Bu mühim vazife yalnız ana babaya ait değildir, bütün cemiyete şamıl 

milli bir borçtur ve çocuklamnızın hakkıdır. Himayei Etfal Cemiyetinin 
bu hususta senelerdenberi göıtermekte olduğu yüksek faaliyet ve muvaffa
kıyetler her türlü takdir ve iftihara layıktır. 

B. l\J. Meclisi Reisi 

A. Kazım 
Bayramınız kutlu olsun Cümhuriyet çocukları! 
Sizin bayramınız bütün sevinç günlerinin en ne§elisi ve en feyizlisidir. 

Hiç bir bayram günü sizin bu haftanız kadar vatan için ümitlerle dolu de· 
ğildir. 

Hiç biriniz Cümhuriyetten ba§ka devir bilmiyorsunuz ve bilmiyeceksiniz: 
Si2:i ne§ede ve ıetarette ölçüsüz görmek bizler gibi kötü ıaltanat devirlerini 
yafMUt olanlar için uçıuz bucaksız ilham menbaıdır. 

Sizin hiç biriniz vatanın her sahada zaferinden ve üstünlüğünden baıka 
bir vaziyet tanımıyorsunuz. Siz hiç bir muvaffakıyetsizlik görmemek için 
yetiıiyorsunuz. Engin ve pürüuüz ruhlarınızın milyonlarca kanatları 
sevgili Türk vatanının üstünde gerilmit zırhlı bir göktür. KanatJannızın 
zırhı inkılap çocuklannm karekterindeki sağlıkla ve sağlamlıkla terbiye edil
miştir. 

Doğru sözlü, temiz yürekli, vatan için kahraman ve fedakar, çalıtkan 
ve bilgili olmağa çalışınız? Ancak bu ahlakla ve vatan için cannın:ı feda et· 
mek ülküsü ile ve biribirinizi severek Türk adını göklerde tutabilirsinii': 

Büyük Gazinin Türk Cümhuriyetini ve vatan istiklalini emanet ettiği 
gençlik sizsiniz. Türk tarihinin hiç bir devrinde çocuklarımız o kadar yüce 
bir elden bu kadar değerli bir armağan alamadı. Ne mutlu size! 

-
9 Nisan bilmecesi 

9 Nisan tarihli hihnecemiz "Şeker, 
tek, er, ek - e§eku idi. Halledenler 
arasında hediye kazananların isimleri 
aşağıdadır: 

Yarım kilo 4jiku1Ata kazanan 
Istanbul kız orta mektepten 452 

Hikmet Yakup Hanım • 

Birer kitap kazananlar 
1 - Vefa lisesinden 204 Cemal. 2 

- Çarşıkapı Karababa sokak numara 
10 da Hilmi. 3 - Koca Mustafa paııı 
caddesi numara 205 kll"tasiye ve ma· 
karacı Remzi. 4 - Davutpa§a 25 in
ci ilk mektepten sınıf S ten 469 Cavi
de. 5 - 1 nkılap lisesi sınıf B 4 ten 
722 Muahllner. 6 _ Feyziye liıeıin
den Halil haluk. 7 _ htanbul kız li-

(Daha bitmedi) 

daima ileri, daima ileri götürecek siz
lersiniz. Türklüğü asırlar ötesine en 
bilgili, en duygulu, en ,anlı, en ünlü 
olarak sürükliyecek adımlar sizler, 
Türkün saf kalpli, yüksek ruhlu yav. 

Iarı tarafından atılacaktır • 
ru h ••• 

Sevininiz yavrularım; epıruzı can 

ve ıönülden kutlularım · 

A§abey 

1 

2 

3 

4 

5 

Başvekil 

ismet 

Bilmece 

....... _ ... _.__ 

Yukarıdaki dört kö§elere o suretle 
harfler koyunuz ki soldan sağa ve yu· 
kardan aıağı okundukta: ' 

1 - Bir kümes hayvanı 
2 - Tavana asılan bir ıüs 
3 - Eski, yıkık 
4-- Bl)yu fazJalatma 
5 - Bir erkek ismi 
Olsun. 

HABER ı' 
Çocuk Sayfası Kuponu~ 

23 Nisan 1934 ~ 
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Galatasaray - Istanbul 
lisesi karşılaşıyor 

Yarın Taksim stadında iki lise futbol 
maçı ve atletizm müsabakaları 

yapacaklar 
Dün, memnuniyetle öğrendiği· 

miz şu havadisi bu sütunlara haz 
duyarak kaydediyoruz .. 

İsveçte tahsil görmüş çok kıy· 
metli beden terbiyesi mütahassı-

sımız ve Galatasaray lisesi müdür 
muavinlerinden Vildan Aşir Bey, 

büyük ve hayırlı teşebbüsleri ile, 
İstanbulun iki güzide lisesi arasın
da çok güzel bir anlaşma yapıl

mış ve her sene büyük spor müsa-

bakaları yapmağa karar vermış· 

!erdir. 

Galatasaray ve İstanbul lisele· 
ri, her sene muayyen zamanlarda, 

futbol, güreş, pingpong, voleybol, 

atletizm ve basketbol müsabaka· 
ları yapacaklardır. 

Müsabakalara iki mektebin 
bütün talebelerinin iştirak edece· 

ği büyük bir merasimle başlana
caktır. Bu merasimle hep bir ağız· 

dan istiklal Marşı söylenecek ve 
güzel bir geçit resmi yapılacaktır. 

Hakimiyeti Milliye ve Çocuk 
bayramı münasebetile mekteple -
rin tatil olmasından bilistifade, 
ilk müsabakalar yarın Taksim 
stadyomunda yapılacaktır. 

İki mektebin atletleri ve üç tane 
de futbol takımı karşılapcaktır. 

Güreş ve voleybol ise hafta 
içinde Galatasaray lisesinde yapı

lacak, pingpong müsabakası da İs
tanbul lisesinde devam edecek· 
tir .. 

Bu müsabakaların, çok iyi ve 
faydalı olacağına emin bulunur· 
ken, her iki mektebin bu teşebbü-

süne önayak olanlarını ve bilhas
sa bu müsabakaları düşünüp ha
zırhyan kıymetli beden terbiyesi 

muallimi Vildan Aşir Beyi tebrik 
ederiz .. 

Türk- Yunan 
Basketbol haftasından 

evvel 
Galatasaray klübünün teşebbü

sü ile şehrimize davet edilen Yu· 
nan basketbol şampiyon takımı, 

bazı pasaport işlerinden_ dolayı 
maalesef ancak Salı akşamı şehri
mize gelebilmiştir. 

Bu takım 933 senesi İstanbul 

şampiyonu olan lstanbulspor, Bas 
Kohba ismile maruf Musevi takı
mı ile ve nihayet 934 senesi şam
piyonu Galatasaray basket bol ta· 
kımı ile birer maç yapacaktır. 

• 
Her şeyden evvel, bizim ve bü-

tün atlet basketbolcuların dikkat 
edecekleri nokta, Yunanlı oyun· 
cuların nefes ve atletik kabiliyet • 
leridir. 

Türkiye bilhassa lstanbul, 
, ' k 

basketbolün Balkanlarda en ço 
b. ·d· Bunun bizde oynanan ır yerı ır. 

de bir kaç senedir devam eden 
gerek Y. M. C. A. gerek (Halke
vi) ve gerekse Galatasaray loka • 
linde tertip edilen müsabakalar 
ispat edebile~ektir • 

Galatasaray takımı enerjik o • 
yunlarile bir kaç sene zarfında 
çok büyük muvaffakıyetler kazan 
mış ve son yapmış olduğu lstan
bulspor - Galatasaray maçında 
da, hakikaten lstanbulun en İyi 
basketbol takımı olduğunu ispat 
etmiştir. 

Türk - Yunan basketbol haf· 
tasında alınacak netice şimdiden 
pek kestirilemiyece~i için, maçtan 
evvel ne söylenirse söylensin hepsi 
boş olacaktır. 

i. M. 

Kocaeli lik maçları 
haşlarken 

Kocaeli, (Hususi) - Yakında 

başlıyacak olan lik maçlarına ha
zırlanmak üzere mıntakaya mer
but bütün klüpler hummalı bir su· 
rette çalışmaktadırlar. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de iki kümeye ayrılmıştır.Biri Ada 
pazar diğeri de İzmit kümesidir. 
Adapazar kümesini teşkil edecek 
klüpler şunlardır: ldmanyurdu, 
Gençler, Y enihilal, Sakarya klüp· 
leridir. 

Adapazar sporcuları bir çok 
seneler şampiyonluğu muhafaza 
etmiş ve bu sene de şampiyonlu

ğu ellerinden kaçırmamak için 
canla başla çalışacakları şüphesiz
dir. Adapazar kümesinde bu sene 
birinciliğe yegane namzet ldman
yurdu ve Gençlerdir. 

lzmit kümesini teşkil edecek 
klüpler Hereke, lttihabpor, Kan· 
dıra Karamürsel, ldmanyurdu-, 
dur. lzmit kümesinde bu sene ge -
çen senekinden daha çetin olaca· 

ğı ümit edilmektedir. lzmit küme
sinin çetin klüpJerinden başta 

Kandıra, Hereke, lttihatspor gel· 

mektedir. Herhalde Kandıra daha 

ağır basacağı tahmin edilmekte· 

dir. Şimdiden bütün klüplere mu· 

vaff akıyetler temenni ederiz. 

ZühtU 
1111m1tnrm111rımı•mnnmnımmı..,.m111nmınumnıtı1uııımıı rnnıımnu nııuınıum 

Musiki akademisi 
Ankara, 22 (Hususi) - Yüksek 

temsil ve musiki akademisinin leş· 
kili hakkındaki kanun layih:ısı 

Maarif vekaletince Başvekalete 
verilmiştir. 

Riyaseticümhur filarmonik or

kestrasının kadrosu genişletilecek, 
temsil faaliyetine geçilmeden ön

ce bu yıl yalnız tesisatla meşgul o· 

Iunacaktır. Orkestra ve musiki 

muallim mektebi akademiye bağlı 
~!arak idare edilecektir. 

/ 
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Halllld v•lkalar1 ta•nlf eden ve birbirine balhyan 
Kadri CEMiL 

1 284884 ........ .....,.. .... Tefrlkaı 40--ı 
• 

a-.en kı•ımlar1n hull•aaı Sabri Hoca (Ş.) Beyin bu aöz • 
lltltarabden ..,. !atanbulda A· lerini büyük bir aoiuk kanlıhkla 

nadolu lehinde ve aleyhinde çahpnlar dinledi ve gayet ehemmiyebiz bir 
vardı. Buolar yorulmadan, bıkmadan haberle karıılatmıt ıibi: 
mütemadiyen çahıtyorlardı. Leyhte - Olur feY deiil, dedi. Meier 
çalıpnlardan bir grupun içlerine aldık .. 
tan llbami ilmindeki genç Glatada biz nelerden haberd&J'IDlfız da ha· 
4riJuı buwıa tercüman diye yerleı- berin yokmUf •• Fakat ne de oba 
mitti- Park eğlencesinde tesadüf et- bu gibi f&yİ&lum blaktan kulaia 
tiii Patma Nillhetle aralannda 6lr ae- dolaımuı bizim vaziyetimizi aar
vitme uyanıyordu. Diğer taraftan ev aacaktır. Bütün bu söyledikleriniz 
l&biblaln otlu Fatma Nilahete Şahin doiru olmamakla beraber, bunun 
kehyanın bhveaine p!erek onunla ve 
arlradaflarile temua ıesmlY• ~ önüne geçmeğe ıimdiden çalıflD&• 
mıttı . lıyız. 

Bu adam usun bir mildavemetten Ben, bu aöyleclifiniz buaualar-
eoma, fahüı ile eaJıpmya çalıtmq; da timcliye bek" biç bir ıey it it • 
füat ,Dh,.mn arkadaflan ı.rafm- medim. Y almz, Har1tiye Nazın 
dan ,.US verdirilmemiıti. KAhya atlat- Pqanın Anadoluya taraftar oldu· 
nu,.a salqıyordu. 

_ Ehemmiyetli bir yerden de- ğunu ititmittim. Ama, bunun da 
til, fakat halk arumda bunun doiruluğuna -inanınamz- kani 
laanedi bir auretle IÖylenip gitti- değilim. 
ti t1e mubaWrak. Hatta yalnız bu - Demin Aiuıdolunun sünden 
bdarl. blmıyor. Şehade A~ür güne kuYYetlenmekte oldujunclan 
rAldm Efendi ele hareket etmek ü· bahMdiJ'Ol'Cluıms. Bendeniz lNnu 

we imif. latanbulda sizli ıizli =::-~:.';'=:r::n. 0 : 
hareket eden Kuyayı MWiyenin 
eahibi n&fus baları; tehzadegin de olaa tedbirli hareket etmenin 
Ye -.lltln huretlerinden bazıları· çok yerinde olacağı kanaatinde • 
111 u' ite tepik ettikleri gibi bu yim. 
L-'- •• - Neyitetkik ettiniz? ..... • wdn de vlkıf bulun· 
dulu .a,tent,or. - Bet on aUn enel Geliboluda 

HABD - Akem ., ...... 

Tarihi Tetrlkal d 23 ftlaan1"84 

[ O Karadeniz Korsanları O ) 
Müellifi: ishale FERDi 

G8'•n kıaıml•r1n hul-•ı f muclı •• Haydi, ~ IMdlalım para· J cebin? • 
Iıtanbulda Sultan Mecit ve :Rua,.ada lan! Y okaa kızı ben alıp ıidec:e- - Acele etme llüa.. ortal' 

Çar Nikola nJD.1nq1da aird Ali baba tim. karmaı kant .. Hele bir talar # 
iki memleket arallllda .kadın ticareti _ Bir yere ıidemezı\n ! ihbar rulıun. Kaçmıyor ya .. Bet on ,-
y~pıaalda lalflUldu. Alibaba Perllat il- ......._ IODl'a teeltm ederim •• Alır, pit" 
mınde birini küçükken lladlm ,.PIUI- • 
tı. BUytldUIU saman !ıtanbaldül lal· Wım sülclü: ım ! .,,; 
lan bu dellJaınJıya t9llD .-... Kat- _ Beaipa &Pım Joll mu? 8- Ali ._ Rüatemin pefiDi • 
kaıya,.a pdiyor, TffUlte ftllnlD baa• d • 11.&_..J_»-•• .&I• L-ıl...- L.- mJ70l"Clu. 
ğmda (Fatma) llmlnde Sok sGn1 bir •· ftnlUI~--- ftll. v.ıua uu a • Venlili bin altmm acw ~ 
Gtirell mı vardır. All baba llu lmı damclır 1., clı1erek MD• yalralab· çlkmilftii Riiltml km .,.,.r 
kaçınnıya uirqırken, bir sün BU.tem nm r ••• Haydi, cevap Ylf banar y. .. L 1 • ...._? . . ___ , __ y _ı_..1 )'eeea o ura ne J&PKURı 
ıunınde bir cençle plıpJor. Bu cenç, p..-...n. a •111U&n. Al. t.ha odca iseab ,W 
Ferhedm arkadqıdır '" Ali babadan Ali H.ba ,..lkenleri ıuya indir- 1 • n 
intikam almak tınn lltlllbuldan Ttf. • f nün ucu ile etrafı lbü,..tlu. 
Jile celmlfdr. Rlltem ıratma11 kaçır- mıı ı: Meyhane ld ıec:ed.a Mi tJll 
mak ve Ali babayı ele vermek isin ter- - Allah IMllnı Yermetin, he • tenha idi. Etrafta clolaeaia j ....... 
tibat alıyor. rif l Sea nenlen pldm Maim kar- malann koıtm..w\aa ..,.....,. 

Ahmitdin, Rüıtem s.,. ohhah- fllll&? kimHler aelmiJOl"tla. RW..ı 
meydana çdmuıb. Ali haba R..._ DlJerek clolaln •·· Kemerini - Artık baratlaa a~ 
min babumı çok iyi tanıyonlu. plranlı. luelim, Ali itaba! Tehi.. ~ 
Hatta vaktile ona hile bir aariye _ Bet JÜS alımdan fula Yere- mıscla dolatıJor. 
aabnıfb. mem. Gün•btır hana, Rüstem - ..... bulatiDauU, • 

Rüstem lafı ima keemek ini· Beyi rimisl wcle sör1ıılb? 
yordu: - Ben otele ıelirim .• 

- Seni dalu: fasla üzmek iate- - Bu kızın deleri iki hin altm- etme! 
dır. Bin albnmı hana Yerinin! O. 

mem, eledi, Süleyman Patadan al· Meyhaneden &7ftldılar. 
teki bini de latanbul .. gidince Sü· 

dıtm bin altını Yer bakalım banar Rüıtem o sece kapıdan 
leJIDan Pqadan alır1111 ! Haydi u• ~ Ali babanın sizleri dıf&rlJ& çılmau Ali h.ı.nm 
zatmıyabm lifı .. itim Yar benim .. 

uframıfb: Beklemefe vaktim yok. Baatır pa· kaJbolmafla. 
Bu parayı ana Yerinem, ben raları ! Eairci Ali _._ ..... s&ı.ı6 

ne kuanacaPın?... Ali baba, Rüıtemin iıtediii meyhaneclen pim.. Batı W 
Diyerek allamala ba,ladı. p&raJI elleri titriyerek uzattı. du. 
Ru··ıtem ayala .__ u ...... ı•. 1 be d 1!JI__ ! Sokakta lrir kalaha1* ...tı. it 

JPUJn - Kü ettin ni, e unb ._,_ 
- Hükbıetin biıle bır· -den Awamidiı isminde bir tüccar Me • 

.. -ı b kt - Ne mi kazanacakım? Piliç 
kat'ivven haberi yok Ye ll•lenen· cır Hey' e ir me up 'YUIDlf, bu· 

Mahvettin beni! Süleyman Pata • li baba bu kalahalıiı sirünce ~ 
dan irin lira daha alamuaam, a • denhire f&f&lamlfb. 

## 
1 

• h ı· etk!I-- • gibi bir kız. Hem de Uatelik kaçır• 1---'- c1o.x... olmadıfını da temin e- nuıı ilzenne o ava ıyi t 111ıa ıit· 
_. ••.. tim.. ma zahmetinden kurtuluyoraun ! 
dehllirim. Onu henden ~ ldmae 1rapra. 

_ Fakat Harbiye Nazm Pqa (Ş.) Bey bunu aöylerken iç ce • s;;:::=~---=--------
Huretlerinin Veliahtı •kanat Me binden çıkardıjı bir tomar kiiıdı 

Iİlll~cit=· ~~-adi~·~=i1~=-~-~k;•ır•w·tırıy~-o~r;d;u.~lçlerinden eline al· 

ye çalııhimdan da hükUnıetin ha· 
berdar olmadığma emin miıiııiz ... 

- Ben de buaa yakın bir fey 

itittim. Fakat ı.ıin ederim hayır .. 
LQtfen ıiz itittiklerinizi anlatır mı· 
muz? 

- Emredeninlz. Harbiye Nazı· 
n P ... ile, Abdülmecit Efendi 
H...-deri arumda bu huauata 
.... üne cereyan ediyormut. Bu· 
na naaraa An,dolunun Mecit E· 
fencliJi ealtanat makamına geçir
mek niyetinde imit ye bQPdan 
Hürriyet Ye ltilif Fııbaı da ha· 
berdanm9. Hatti zatı dnletiniz 
hile Ze,nellhidin .,.. (M. S.) Efen 
diler le biki.-,ı p1ıaae7e tahri· 
ren müracaatta Wumnat Ye zatı 
tahanenin ~ üzerine de Fe
rit Pqa ile müdaYelei efklrda ba-
lunmUf8UDUS· 

- Arzu ederseniz ıize raporu• 
mun buliaaıını okuyayım. 

- Pek lll, fakat evveli lnıi· 
)ize yazılan bu mektupta neden 
bahaediliyormUf. 

- Bu ha.,aJide J»ir çok PDC 
Türle sabitlerinin çeteler tetkil • • 
derek Gelibolu, Malkara, Kepn 
taraflarında icrayı ıakavet etmek· 
te oldukları ve müsellib ahaliyi 
lnıiliz eali~a ve cephaneıile teılih 
eyledikleri bidiriliyordu. 

- Raporunuzu okur muaunuz? 
- Müıaade ederaeniz &""8 

okumıyayım. Huliaaten arzede • 
yim. 

-SuyUnmuz. 
(Ş.) Bey, raponm cümlelerine 

evveli birer ıöz gezdirerek aöyle
mefe bqlidı. Lakin bu aöyleyiı te 
gene bir rapordan farkaızdı. 

Aıi, macera, kalıramanlılc oe aigaset romanı 
MUelllfl : < vı • no ) a..... klalmlafln hull•uı 1 muılardı. 

-.ıkaa mllala için Türk sefaretinde Bakm1Z, nud7-
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan Uç kiti, mubavere:re ........ ı.,la-
llaWn Rqidin Yunan dlplomatlamı- maz, yaıaJan-. bitin Balan miUede-
... Bici BebacUae brp betlediii 
1d6ft kini. liWı fabriblan mümu
liU Brt of Sad körilklUyor... Fakat, 
Jılahaln, Brclyi öldürmeyince, Ud ar
bdapnı -cueteci Ga1 ile komiteci 
Ooapodini- bir kCifeye çekiyor. On· 
lar1a koaufUYor. Muhalnln adamlan 
_......,. dlalemek için çare bulu
Jorlar. 

fimı5, .......... oldaldarmclan ....... ., .... . 
- ..... il ..,.. .ıaa..-.. • • • • ...._ __ fPUf, üç kiti· 

.............. claTnDı,llllflar, oalana 
••••ıhılrfwnm ................... . 

rinin renklerinden .......... e.etler 
daptan bir çocuk ptti ve hepsinin J•· 
kuma rozetleri taktı. Soen, uzü. 
laftı. 

Bittabi, adamlar, im ptCdk ~ 
bjJ vakit ıuıtular. U..W...- ..... 
konufDUYa bqlacblar. Fekat, ne lıro

nuıtuklanm artık Muammer ~vuft 
zemin kabndaki ldiçlk odadan mik_. 
... ıarette ~ Zin, 0-

... ıönderdiii talalr. it kltinia ~-

....... _ .... t _ ...._ ..... 

mıtlJ. AWJa ... Hfaret awurtlllU 
lla ıiW ifler'de lruUen1n1Jc a.... daima 
al11te lndandardulu alet, dcWee .... 

• 

- iddia ye ihbar olunduiu si· 
bi, Geliboluda bir çok Türk zabiti 
"6tur. F-.. ttaillat " Terakki 
aergerdeleri arumda tetkilitçılık· 
la maruf mühendia Adnanm ora• 
da bulunduiu Ye Hd sün deYam e
den tahkikat ve takibatım netice-
ıinde mumaileyhin o marda Ye 
bilhaaaa Keıan, Maalkara tarafla· 
nnda bir tetkillt yaptıiını ibau 
edecek buı deliil elde ettim ye 
mahalli Yunan memuriyetini bu 
huauıta haberdar ettim. Mumailey 
hin tevkif edildi.i dotru delildir. 
Oraya muYualetimden bir hafta 
evvel Yunanlılarca yapılan arq· 
tmnalarda mektebi idadi ciYarm· 
daki nlerde de eılih. " cephane 
hulunmuı delildir. 

Yalnız bir kaç manerle ıayet 
cüz'i miktarda cephane elde edil· 
dilini Yunan memurları 16ylemif
lerdir. 

..,. ten. pma 
~,........,tel tertihdı. öaceden 
her ihtimal. ...... .ı-ıtı. 

Bu tayede, apiıdaki muhuere:ri 
dinledilerı 

Ert ol Sadıa ..Uı 
- lıte, .. arbtfatlanm, ~ .. 

Jikle, bitin tefe~ ...ım.1-
Dnlf siW a&hl:r-- F.at _.TOi. 
DUMlı- S.dece, Erci Behza&i Woaun 
ortaımda, .... Rmtidia ., .. 9111'• 

duramaddı... Ab, •ier, karpma i:rle 
çotturuca Ye fikrini cleiiıtirici bir in· 
ha plmwta:rdı ela, ... iti :rap1ayclr, clol· 
ruau, pek müı.mmel ltir Aler kuan• 
IDlf olacakbk-

Galı 

-Cidd.. .. Cid-
Gotpoclin: 
- Demeldd hail Wtler mahYOl-

madı7 .. Bir~ ._.....ıaatm.-
Ert ol Sad: 
- Şüphesiz... 
Goapoclin: 
-Nud? 
Ert ol Sadr 
-Diale,ulsfdl-n-..,._...., 

, __ ._ :.ıı:--.ı:- ki. ENt lı• w. u ...... -~ . . ..... 
rudan, ot~ AtinQa ......_ .. 
dewlitir.. Ora... ..... ,......._ 

kıntıya kürek çeldim demektir. Kalüalık derhal Ali .._,., 
• ~ • • • 1 • • 1 , etrdım earclı •• Juıclaımal. ~ 

• • 1 • ' • • • ' 1 çe çolalı7ordu. 
- 2Z - Ali •• ,. tnkif ........ ... 

Erteıi pce meyhanede konuıu· Eıirci, jandarmalu. 
~I ela: 

- PetroYiç dünden heri mey• _Benden 118 iltiJatm! 
danda yok •• Acaba yakalandı mı Jandarmalardan Mrh 
denin? - Sen uirci Ali ... 

- Zumetmem.. J.,:ıclarma ela· miein? 
ireaine ıetirilen utak Ye hismetci· Diye .baprdı. 
ler araunda o yoktu. Ali..._ ..... balrhlau f//I 

- Vali ateı pii8kürüyormat• haf~a çalqarak: J \ 
Meaeleyi daha PeterılNrıa bildir- _ Hayır, dedi, bana clwi ~, 
memltler • l1111ailof derler. Beni Tifllete 

- Çar duyar• küplere bine- k ea tuur. 
cek. Jaadarma, Ali bal.anm 

- Fatınayı nircilerin kaçırdı• nnı albrak pisti: 
ima hülaaecleceli tUph•izdir. - Seni Tiflilte hiç kim• 

. A~i baı... Rüatemin ku~ima mıyor •• Fatma71 1mçıran ... 
ejıldı: J milin, ~herif? 

-Fatma ne &lemde? Jad---~irci Ali 
- Kotlmna,or mu? karakola dt8raütlerc1i. Ali 
- Neden korklua? !.. Bulun· karakolda .. Gmit etmedili 

dulu yeri ldmle Mlmi1or kiı. edamla brtılafb: Vali 
- Peki.. Paralan aldm... Fat- ~ 

mayı hana ne saman tealim ede-

metüaia Balkan ..... hak=;ki llOk fit, muhtelif talütlerle 11pat 

tai nuarmr badllerine kallat ettlrmi· Zira, lııalocla OD1I 111 ı lw p 
ye, ........... Wr,..... fllkartma- Ert ol Sad: 
mı:ra .nbclecelrur_ EvvelA, ._, W. - Mala__. .............. ! 
zim itimin ......... ldimleriaisi .. -- ... süak 

Goapoclin: ......._ Beai. .. Hn \ıslı ..... 
- TaWi ı•baa- 4ledildea toara. 1Daktaa W. Wr aafclenaa 

........ okblı ... kifir ...... Ye: mi- Ulda. -- ohm, iti" ... Pi!'! 
- K.ata:rr yol ........ .-1ı1.... ... tememirle ..,. ... 
nııiwhl ıli ... .._ ..._. ... tirip atb. H• ciMti ditiilulim... Sa11m1t 

Ert el W: ..... Mahtia Ratit te ...._ 

- T- 11 • .W. Ben ıde llunu de ...__....," 
~ı. ....... Jlas. .. Falsat, acele......... <W: 
Arlcaıı ..... C>Fle W. plb kunlma ld, - NudT .. W, 
aonna:rm- Go111ı• •= 

- Naul, 1.lrelan? - lnt, wd? .-.-..... 
- ArkadaflllllZ GaJ, Mwin Rap. lrt el W. dWlı 

din Erci BelmaclM brtı 11a Wo .. _. - O.., W. W& cimle _....,. 
unda naul dlpunca.._ Wdlt- .m..uı ......._ Miirl 111 lfla 
dair Wr ço!: ntW. çekti... Zaten oa- leeek... Hattl, --.a••• 
lann arumclald •eki laalUIDetl, her IU• aiai twia -lrwlia., ata --· 
retle •pat edebiliriz- K..., Galde ti- t.Bia -'11:1iiua... Mria alll~ 
san tat.kalı retim de ........ Bu mar il ıl waiı91ta ol......_ 
..... taWmır, makt811a,.............. ettim... 
ns... K.6W Malan RatWia ..-. - ...._,,_ .. .,.,_Dl_, 
....... --- ............... Wrl- ı -· ............ ni de im tefki1 ....... Sillla ~ _.._~ 

Gal, itiru ettlı rarlaa•· 
- Uldn ...... t ........ ....... (illi -
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T•• kaz• · d y Jd v H Jd "Avrupa mamulibdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli ur ıye e apı ıgı a e podra, krem, livanta vekolonyalanna aldanmayın!z: 
H •} • S f T b •" mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat fle 1 uh veren hô:lis limon çiçeği HASAN 

l eSIZ a Ve a il kolonyasına, HASAN lavanta ve losgonlarına, HASAN sabun.ları, HASAN 
&iirme ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli fle gül ga•emini, HASAN iraş kremı ve sabununu 
tercihın iatimal ediniz. 

Tt:J Q K iVE 

'l I RLlAT 
SANKASI 

·DAoA 
BiQiKTiREN 
'2A~T-l;O'C2 

{f PA ~Alll(A 
Müslahnralı 

HUBUBAT UNLAR/ 

StHHAT 
vıe 

KUVVET 

Savo -Piksin ıaçlann 
haliskarıdQ'. 

Model Wcluuper 34 
18 den 200o metre)'& 

kadar bütün İ5Uı~onlın 
alır. latasyonlan ayırma 

haHIN bUyUktilr. 
,.,, • ., 8H llr• 

Model Bally No. 2 
18drn 200o mcrrrye 

kadar. ılır 

'''•tı 200 Hra 
Halk rnodeli 

200 den to00 mı~eye 
lradır olan lı1111on

lan ılır. 

Plı•tt 110 llr• 

SC:HAUB 
Radyolan 

BCtlin dünyııtanınmıı olan aCHAUI fıbrk111 
en milşkilpesent radyo meraklılarını memnun 

etmek için 

Bu sene üç yeni model 
çıkarmııtar. Fiyatlarının ucuzlujuna ratmen 

verdikleri netice 

Harikuladedir 
Radyo almadan evvel bir defa da 

SCHAUB 
makinoaini tıcrlibc ediniz. Bumıkiae ile dtiayının 

her bir tırafıuı dialiyebiJtrtiaiı. 
Tediyede kolıyhk yapılır. Petin tedlyıtta huıuıl 

iıkoato 9arClır. . 
Sotıı i•ri: Riltartlo L#t:li 

Sulnblmam Hı.uılu bıa No. 9 • 11 
Anıdoluaua mUhha merkeılerindc ıcenleai vardır 

Raleigh 
Bisikletleri 

t' 

Um"m aatıt ıerl: ••lltekapı 
Zaman ecza depoa11dur. 81r 

~,:.:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ il~ mpka~llnd• ~~•P 
latanbul B•l•dlY••• 116nları ıBnderlr 

Fatih lteluiJ• tuHti ı::udUri Y•tila,l41p; ~~UıvibMlO ~ıamcla ---------... 111 "-kt ••htll• ve cadd .. indı 27 No.lu Nlıaıtacı Sadık Efendi 
~~I ~·-- kiray& vırllecolin den iıtiyenlerin 25 4 934 tari• 
h~ ınüsadif çartamba günü saat 14 te daire encümenine müraca:1t• 
1~ lüzumu ilin olunur. (1549) 

-----._..------------~~---~~~~~~~~~--

Kiralık depolar 
Akay işletme levazımından: 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hergün akşama kadar 

Beyoğlu Tokatlıyan oteU yanında 

Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· 
nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

•• Haliçte Camialtında Akay idaresine ait dört adet pavyon ii::::::=::::0=r;=t~b:ibt::::::-.:::::: 
1--J,, aene müddetle kiraya ;~rilecektir. i! llleJ_: ~ ~44_ 

l"alipler pavyonları görmek ıçın hegün levazım şefliğine mü .. ii J:J uı;c, ~ 
ıa~eye iıtirak için 1- Mayıı- 934 tarihinde saat ikide idare en- H K d •·ö Alt l • d k. CU.. · 1 • :ı a ıa y: ıyo agııa a ı 

•nıne ıelme.erı. (1820) h muayenehanesinde her gOn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ haıtalarıaı kabul ede~ 
8e1otlu dCSrdüncü sulh hukuk 1 İstanbul 7 inci icra memurlu • n Telefon: 80180 

"'hkemeıinden: iundan : m:::ı:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::m==n 
8eyollunda Cihangirde Şimtir Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

HABER ~mda 2 numaralı Per1iya a • paraya çevrilmesine karar veril • 
~anının 1 numar.:ılr daire- mit olan telefunken markalı rad· 
~llld• ınutuarrıfan sakin iken yo makinesi piyano, büfe, halı, kü· A kşa ""\ P ostaaı 
1 ~-2-934 tarihinde vefat eden tüphane ve ıaire 29 4 34 tari· ISTANBUL AN· 
...._t.ri Kömürcü oilu Efendinin hine müıadif paz.~r günü 9 dan idarehanesi: KARA CADDESi 

~lceaine mahkemece vaz'ı~e.t e· itibaren 11 e kadar Beyoğlunda Telrraı A~i'STANB_UL_ &ABER 1
1-ittir. llin tarihinden ıtıba- İstiklal caddesinde Hiriıtaki pasa· Telefon Yazı: '881J idare: W'JO 

tell alacaklı ve verecıeklilerin bir jında Hiriıtaki apartımanının ö
~J •e 'llliruçıların ÜÇ. ay için· nünde açık arttırma ıuretile satı· 
rrı' ~ilu dördüncü sulh h~kuk lacaiından talip olanların mezkur 
~~eıine müracaatları luzu • mahalde hazır bulunacak memura 
~olunur. (2288) ınüracaatları ilan Qlunur. 

ABOnE ŞERAiTi 
1 a 8 u aylık 

Tilrklye: 90 260 480 810 Kr .. 
Er.nebi: ıao J'75 '700 1200 

ıLAn TARiFESi ae h k k n•==•================================================ı: 
"' !Yoilu dördüncü sulh u u :: DOKTOR :i Ticaret Ulnlarmm ııatırı U,60 

~'lceJlıesinden: İl K } Ü g 1 Remil UAıı1ar 10 kDnlftur. 

l'et •i•lcesine mahkemece .va~~ı !i ema Sınan !i Sahibi: HASAN RASiM 
.... 

0 ıaııan mu··teveffa Lazarı Ko· il B ı M · h :: N · t ··d·· ·· M Ga ... ~ii . . f :ı ev ıye üte assısı ·: eırıya mu uru • yur 
~I otlu Efendmın ınutasar~ı U Karaköy-Po§a-;acı fır1nı !; _. Buddıfı yer: (V.UUT> Matlı&uı 
de ~".iu Beyoilunda Cihangır· !! a1raaı rto. 34 ı! 
P, llltır ıokaiında 2 nuın~rah il H •• 14 20 1 H 
... 1~~~ •P~rtıımanının 3 nu?1a· H ergun - f: ABER gazetesi 
lcil't. ıreı~ açık arttırma suretıyle H Telefon: 41235 !i El yazısı tahlil kuponu 
1-r. l'a Yerıleceiinden talip olan • ::r.:::ı:::ı:11:::1:::ıam:11:m::ınmm111wa11:ımı isim . • • • • • • • 
14 it ~934 paz.ntesi saat kuk mahkemesinde hazır bulun • 

Beynelmilel bisiklet tlrmindc büyük inkılAp yaratın Meşhur 

Raleigh 
Fabrikasının, safi, INGILtZ çeli~ndcn pek zarif. metan~tli ve fe.nnin en son 

terıkkiyatının tatbıkile yapılmış yegAne bısıkletlcrdir, 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Sabt depoıa: Sirkeci·lıtaabul•Liman Hın No. 35 3138 

l. te 8-,oilu dördüncü ıulh hu • ınaları lüzumu ilin olunur. 

ı.!t•ti 81DUIDİJe, iıtab· F f ti 
:~t ... d:· lcıa••et.,;ı!ik hı. o s a 1 

t bıyak f~ıde •e 
'•İri ı&rOlen ark Malt H 1 A Kullanınız 

U asası Her eczane· 
de satılır. 

(15177) 
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".Karadeniz Korsanları,, tefrikamızın tarihi resimlerinden 
"Yangının uyandırdrğı karga~ahlt tasavvur edilemiyecek bir derecede idi. Onu söndürmek için baş vurulması icar eden bütün vesaitten başka, alevlerin karşısında dini merasim bile yaprl ~yet 

du. En büyük kilise adamının kendisine uygun gür ve tok sesile okuduğu dualar yangmı söndürmeğe çalışanlar üzerinde derin bir tC'sir yapıyordu. Kızı kaçınnağa bundan daha münasip bir zaman b\S 
lunamazdr. Ali baba ... ,. 

Bu tarihi tefrikamızı takip etmek için 'daha vakıt kaybetmiş sayılmazsınız. Baş tarafındaki 
hülasayı okumanız tefrikanın bundan sonraki kısımlarını takip etmige kafidir. 

Istanbulda bir hint nevvabı Kaos Elazizde kız yüzün"' 
Ercüment Behzadın yenı· den cinayet oldu (Baş tarafı S ün~ü sıı:'!'nada) 

basının mülküne tevarüs etmiştir. 
Bu sülale, Hindistana 17 nci asır· 
da gelmiş bulunan Pathan h_ira
derlerin ev{.itlarıdır. O sıralarda, 
Hindin yarısına hakiın bulunan 
imparator Mojhela tabi idiler. 
Küçük Rampur devleti, Hindin 
şimalinde ki.indir ve 947 İngiliz 
mil murabbaı araziye maliktir, Bu 
mesaha kamilen ekilidir. Nüfusu 
471,000 kişidir ve bunların yarısı 

Müslümandır. Devletin varidatı, 

senede 330,000 İngiliz lirasıdır. 
"Genç nevvap, hükfunete geç

tikten sonra, bir Arap koleji aç· 
mıştır. Buraya, Hindin her tarafın 
dan talebe gelir. Bundan maada, 
bir de kütüphane tesis etmiştir. 
"Nevvap ,dokuz aydan beri seya 

hat etmektedir. Bombay, Aden, 
Portsait, Napoli, Cenevre, Milan, 
Venedik, Bertin, Viyana, Buda
peşte de dolaşmıştır. Şehrimizde 

iki gün daha kalıp Parise, Londra· 
ya, oradan da Amerikaya gidecek
tir. 

"Zevcesi Begum beraberinde· 
dir. Dört çocuğu Viyanada kal
aııştır. Bir tanesi tedavidedir. iki 

' " 

de kardeşi vardır. Maiyetinde, 
başvekili, ibir iki nazırı, saray er
kanı, hususi doktoru ve aftı hiz· 
metkarı vardır. 

Bunlar, umumi malfunattı. A
sıl öğrenmek istediğim şeyleri kı· 

sa, resmi ve ihtiyatkar davranan 
hu heyetten anlıyamıyacağımı 

keşfederek, içlerinde, gözüme kes
tirdiğim bir gence yaklaştım. Bu 
da, aksi gibi, benim bildiğim üç 

Avrupa dilinin hiç birini bilmi
yor .Ne sorsa, beğenrsiniz: 

-Taarif arabi? -demez mi? 
Cesareti ele aldxm. Üç sene ev

vel, Cebeli Lübnanda seyahat e
derken, meramımı anlatacak ka
dar Arapçayı sökmüştüm... Der
hal: 

- Ey naam ! Ve lakin muş ki
tir ... (Yani, evet, lakin çok değil!) 
cevabını verdim. . 

Heyettekilerin kollarında -hi· 
ı·istiyanların taktığı gibi- birer 
matem şeridi vardı. Parmağımla 

göstererek: 
- Eş haza? (Bu ne?) dedim. 

- Şehrül muharrem .. , ·diye ce-
vap verdi. 

Hazreti Hüseyinin öldürüldü· 

ğünü, bugün, (yani dün) Muhar-
remin sekizi olduğunu söyledi. şiir kitabı,bugün çıktı EJaziz, 18 (Hususi) - '.Azeri nıu• 

Gerçi, meşhur şair (matem hu- o k hacirJerinden peri Mehmet oğlu Kasrr1' 

gün şeriate bir ihtiramdır!) der a- 4 r • ve Azeri muhacirlerinden Süleynıa" 
oğlu lsfendiyarı Nail Bey mahallesinde 

ma, ben, gene tecahülde buluna· 
müsteciren ikamet etmekte olduğu f s.• 

rak: · 
ikın evinde gece saat 18,5 ta muplaı• 

- Mafi matem fil' islim! -diye İstanbul asliye mahkemesi 6 ın- leyh Kasem ile aralar1nda geçen bir wı: 
ortaya bir laf alt.mı. (İslamiyette cı hukuk dairesi~den: meselesinden dolayı asabile~en KasııJI 
matem yoktur.) Hamparsom Ef. tarafından Ge- Isfendiyarı bıçak ve tabanca kur~ıı· 

- Nahnu Alevi ... (Biz alevi· dikpaşada yokuşunda İngiliz mek- nu . ile müteaddit yerlerinden yarıt13' 
yiz !) tehi karşısında Fırmsokağmdaı mıştır. Y~raları pek ağır olan Isferıdi• 

Hulasa, hu mükemmel arapça 11 numaralı hanede mukim iken yar efendi hastaneye kaldırılırken yol· 
·k v da vefat etmiştir. Katil yakalanıJllf• 

ile, bir mülakat yaptık._İşte öğren- l aınetgahmın•meçhul oldugu an.. tahkikat başlamıştır. 
diklerim: laşılan Hermine H. aleyhine bo - ı 

- Seyahatte, şimdiye kadar, şanma d3.vasm~n icrayı mahkeme- Pamukculuk mütehassıs 
yarım milyon rupya . sarfettik. si 14-5-934 pazartes~ günü saat Elazi:z, 18 (Hususi) - Fırat ha".,. 

(Dört yüz bin Türk lirası.) on se- ona tayin ve bu bapta imla kılınan lisinin pamuk ekiınine çok musait ol• 

kiz kişiyiz. Perapalasta otuz oda davetiye mahkeme divanhanesine ması Hasebiyle, tohumun ıslahı ve pıJ' 
işgal ediyoruz. rk kıl b muk zıraati Üzerinde çiftçileriıniıi~ 

h 1 mmış ve on eş gün müd .. tenviri için ziraat vekaletince şebrirıı•· 
- Sitte, zevcetül nevvap? detle ilanen tebliği karargir olmuş ze gönderilen pamukçuluk mütehass•ş• 

Yani, "bu hanım, Nevvabın zev bulunduğundan yevmi ve vakti M. Klark ile hukuk müşaviri sal<lt fJ• 
cesi midir?,, diye sormak istemiş- muayyende İstanbul asliye mahke- gelmişlerdir. 
tim. Muhatabım, Arapçadaki "al- mesi altmcı hukuk dairesinde hey· Elaziz ticaret odası klübünde Jl'li••: 
tı,, ve "hanım,, sözleri arasındaki eti hakime huzuruna gelmediği fir edilmektedirler, yakında oda re~~ 
lafız müşabehet inde yanıldı: takdirde gıyabında mahkeme ic- Ahmet Şükrü ve ziraat müdürü fde. 

met Ali Beylerle birlikte vilayetiJPİPıı - La! ! !. .. Zevce ~uş sitte... ra olunac:ığı tebliğ makamına ka· k ki ı..af 
V h d d (Z ı pamu e ·m mıntakalarınt tetkike,,... a ide •• Vahide .. • e ı. evcesi, im olmak üzere ilan olunur. ı ki d B ·ıer" 

ıyaca ar ır. u vaziyetten çiftçı 
bir tanedir.), (2290) miz pek memnun olmu§lardır. 

(VA·ttQ) ' 


