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Belediye reisi bu sabah Mütarekede Istanbul 

Istanbula geldi' 
) 

0Planacak f evkalllde celsede asıl 
esuller meydana çıkacak ve ef kllrı 
11tumi1Je tamamen tenvir edilecektir 
late.nbut v ı· b 1 d" .. 
lıhidd· a ı ve e e ıye reııı 
ıı feh 

1? ~ey bu sabah Ankara -
itı S tırnıze dönmüttür. Muhid

tl ey Ankarndan ayrılmadan 
1 ~ahiJiye vekili Şükrü Kaya 

· ı:ı.~ıy~ret etmiştir. Vekilin, şe
~tlıainin fevkalade surette 

e lıı hakkında Vali Beye §İ· 
0~ lalinıat verdiği tahmin olu
ttt~ Şehir Meclisinin fevkalade 
" toplanması için iki kanuni u 
atdır B· · 1· ,.. 1 il b· · ırıncisi mec ıs aza arm 
ır lu d""" k . .. tiıı sınınını ver ıgı ta rır u-

e Veya b I d" · · · t• "er . e e ıye reısının za ı 
• 1 ıle ~ e. azaların bir hafta sonra 
. t~~ d:ıvet edilmesi suretiyle • 
i~ .. 111

7iai ınüstacel ahvalde be
"l'eı · · Muhiddin Bey 1-ııt sının daveti ile olur ve 

t~ ~ ekaUi üç günde yapılır. pılacak ve Muhiddin Bey vaziyeti 
~hhiddin Bey hu ikinci usu- izah edecek meclis azaları noktai 

' eder ve davetiyeyi •bugün nazarlarını söyliyeceklerdir. An· 
ederse meclisin perşembe cak bu müzakerenin icrai bir ma• 
~?Pla~ınası mümkündür. hiyeti yoktur ve sırf efkarı umumi
ıh hırinci usul dairesinde yeyi tenvir için yapdınaktadır. 

. :ll;Jc:ı ek ıçumam gelecek Çünkü şehir meclisi azası -beledi
~''1 .'Veya salı günü yapılma- yeler kanununa göre- takrir vere
~h· llı daha kavidir. bilir ve sual sorabilirler. Fakat 
{I' bıeclisi azaları mey:ınında takrirlerini istizaha kalbedemiye
d1ltlız tetkikata göre bu top - cekleri gibi İstanbul şehremini 
.. : ko~İsy?n tarafından ve •

1 
man~~~ olduğundan kendisi~e a

l>or uzerıne müzakere ya- demı ıtımat beyan ederek ıskatı 

iş bankasının Galata ! 

llbesi küşat edildi 

' '"' le ~lt '-b 11t•t edilen şubede 
(~ı:h •aat 11 de 1ş Banka-

Ceıaı Bey ve misafirler 

Saat 11 olunca lktısat Vekili 
Bankanın site kısmına geril~iş o
·ıan kırmızı beyaz kurdeleyi kese ~ 

t t ~d ~ !Ubesi büyük mera· 
'e.t llııttı ·11A •ıth r. Bu suretle mı ı 

~~h, \:.:da bir muvaff akı
t ~ SoJt g·· nnıış oluyoruz. Me· 
q t~ili "e~ıeı olnıuı, ba§ta iktı-
. teı~ı ! Bankası umum mü• 
'~d Se 

L. t 'b\l) Y 0 lrnak üzere şeh-
."\llll Unan h" 
' tt ad ır çok meb'uslar 

rek bankanın resmi küşadını yap
mış oldu. 

Bundan sonra büyük bir alaka 
ile dinlenen kısa fakat veciz bir 
nutuk söyledi. Nutkunda lş Ban• 
kasının faaliyet ve gayesinden kı
sac:ı bahsetti ve Gazinin lı Ban -
kası hakkındaki bir hatıl'asmı an-

J selahiyetine de malik değildirler. 
Şu halde toplantıda Esnaf Ban

kası meselesi teırih edilecek ve 
toplantı zaptı Dahiliye vekaletine 
takdim olunacaktır. Dahiliye ve
kaleti müzakerenin tarzı cereyanı
na göre bir karar vermek selahiye· 
tine malik makamdır. 

Abdullah, elindeki ipin iki ucundan bUtUn kuvvetlle 
~ekerek ingiliz çavutunu cansız yere serdi 

- Yazıaı 6 aca -:J'lfamasda -

Gene yaptığımız tahkikata gö -
re Vali beyin mecliste olacak be
yanatı bankanın iyi idare edilme
mesi tahakkuk ettikten sonra me -

Yunan harbiye nazırı 
pazar günü Ankarada 

selenin meydana çıkarılmaması 
sebebini tenvir edecektir. Zanno
lunduğuna göre bunun sebebi, ban
kanın alacaklarının büyük bir kıs• 
mını olsun tahsil edebileceği hak
kında beslenen kanaat ile vaziye -

Ceneral Kondilisin Türkiyeye olan sey
yahatı Balkan paktını ve Türk Yunan 
dostluğunu kuvvetlendirmek içindir 
Ankara, 30 (Hu tin şuyuu halinde iflasa sürüklene-

susi) - Yunan 
ceği endişesidir. Harbiye Nazırı 

Muhiddin Beyin bu hareketi ya- Ceneral Kondi -
parken alakadar makamları ten- lis'in gelecek haf
vir ettiği.;zannı hakimdir. Vali ta zarfında yapa· 
tarafından kefalet suretiyle imza cağı Ankara ziya
lanan senetlere gelince bunların retine ve Cenera
da usuli bir surette i.mzahndığı ve Iin Türk ricali ile 
bu kefaletten dolayı kendisine olacak müzake
mes'uliyet terettüp etmiyeceği zan relerine büyük ve 

nediliyor. hususi bir ehem- C. Kondilis 
Maamafih meselenin alacağı şe- miyet verilmektedir. Ceneral Türk

kil şehir meclisinde olacak müza· \Yunan antantmdan sonra Türki
kereden sonra tebellür edecektir. yeyi ziyaret eden ilk büyük rütbe-

f 
li Yunan kumandanıdır. Kendi· 
sinin Yunani.tanm en nüfuzlu di· 

rijanlarından olması ve Çaldariı 

kabinesinin de gayet fili bir rüknü 

bulunması Ankarada olacak müza 

keratta aa1ihiyetle ikonupbilmeıi• 

ni temin edecek noktalardır. M&
yö Y evtiçin ziyaretinden 10Dra Ce· 

neral Kondilisin Ankaraya gelme
si Türk - Yunan dostluğunun ve 

Balkan misakının kuvvetlenmesini 
temin edecek m~hiyette bulunu

yor. Ceneral Ankarada samimi 
merasimle karıılanacaktır. 

K. Mustafa paşada bir kad1n 
bir erkeği vurdu 

Çok sarhoş olan Mustafa, Makbu
lenin kapısına asılarak: "Mürveti 

isterim,, diqe nô.raqı basmıştı 
Dün saat on beş raddelerinde 

Küçük Mustafapa§a civarında bir 
cinayet olmuş ve bir kadın tara
fından, bir erkek bir tabanca kur
şunu ile şakağından çok ağır bir su 
rette yaralanmıştır. Vak'a mahalli 

ne gönderdiğimiz bir muharriri
miz hadjıeyi şöyle tesbit etmiştir. 

Küçük Mustafapaşa civarınd~ 
Kadıçe§me Otakçılar yokuşunda 
bir numaralı evde Şahende ismin-

Yarın 

• 
gelini Makbule ile bir arada otur-
maktadrı. Bunların geçim hususu 
kıtça olduğu için içlerinden Mak • 
bule dokuz senedir bekar çamaıırı 
yıkamakta ve bu vesile o civarın, 
hatta Ayakapının bekar erkek ve 
kadınlarından bir çoğu bu eve de
vam etmektedir. 

~~~ ba:~ları, Yerli ve ecnebi 
l"t\ 1! ~e.., a erkanı ve diğer 
~t lll\ltlardat Ve tüccarlar hazır 

.. ,,1 ır. 

t\ .. ~ha ] d w 

lattı. 1 Öm R · B . H ·· Nutuk alkışlarla karıılandı. Bun . • er ıza eyın u-

Küçük Mustaf apafada kahveci
lik yapan Ali Efendirin biraderi 
l..ôz Mustafa dün daha sabahtan 
bir kaç refiki ile bu evin biraz aıa· 
ğısında olan ve gene bir çok miaa• 
f:der kabul eden bir evde rakı İç• 
miş, ~~rho! olmuı ''e evin cam, çer 
çevesini kırarak dıfUıya çrkmıı
tır. Kafası fazla dolgun olan Muı
tafa, dııarı çıkınca eskiden tanıdı
ğı Mürüvvet isminde bir kadını ha· 
hrlamış ve bu lkadınm olsa, olsa 

ı. ~illi, iç· 'r a •gı zaman ban -
alda 

1 
evkalade kalaba-1 ıeyr .. 1-.,d e.l't ili l .. Useferi zabıita 

1
• S ukıe temin edebili-

dan sonra d:ıvetliler hazı~lanmış seyın Cahit Beye verdiği 
olan büfeye davet edilerek ızaz ve lcevabın ikinci kısmını 
ikram edildiler. Bu suretle Banka- HABER' d 'k 
nın İstanbu)da açmı§ o)duğu §Ube- ,.......__ e 0 uyunuz. 
ler dördü buldu. 

Vurillan Mustafa 

de bir kadın biraderi Mehmet ve -Devamı 2 inci sayfada-



Avusturya yeni teşkilitı esasiye 
kanunu tanzim etti 

Bartında yumurta fiyatı 
çok düşkündür 

Devlet 
· · y· d l k l 

4700 
b l d" Vaziyetin fenalığı yumurta müstahsil'. 

reısı ıyana a top anaca o an e e ıye l ı rı 
k ıd l 

erini ve yumurta ticaretile geçinen e 
reisi tarafından intihap edilecek, · din, farkı a ırı ıyor ' d ·· ·· ·· t ·· 

Viyana, 30 (A.A) - Yeni Avuı "Federal AVU&turya devleti Vi • dan böyle ilk safa •eçmektedir. ye se UŞ U rm UŞ Ur 
lurya tqlı;illtı eoaıiye kanunu hak yana ve vili.yetlerden mütetekkil· Bütün vatandaılar kanun kartmn• Barba, 

28 (Huıuıi) - Yumu,ıa Piyaoanuzda yumurlanln ta•OI: ~ fiatlerindeki, ıimdiye kadar görülme· lüden 20 paraya kadar alınıyor. 1 
1ı 

mıı o an Ü! ünlü devam e ıyor. u a ıse ır san yumurta f kında neırolunan bir tebliide aıa- dir. Ve kooperatif esaaata müste· da müsavidir. Doğum, sınıf vesai· · ı d k k d' b ld · b' c1ık 11 -
ğıdaki tahili.t verilmektedir: nittir. Federal vatanda§lıiı bun· re imtiyazları yoktur. Kadınlar er· ihraç hiç yok &ibidir. Yalnız ıe· liraya satılmaktadır. Vaziyetin bll . 

keklerle ayni hukuka maliktir. Şah çen hafta içinde Sovyetlerin 25 bin san kilde devamı yumurta müıtahıi.ll~ 
si hürriyet müemendir. Bu hürri· dık kadar maJ aJdıklan söyleniyor. ve bu malın ticaretiyle geçinenlerı ıi' 

Iran şahının seya- M. Barto seyahat 
intibalarını anlattı 

yet, icra ve adliye kuvvetleri tara· Fakat, tüphe yok ki, bu aht verit rin bir yeıe dü§Ürmekte, hüku_::J. 
fından ancak kanun dahilinde ihlal te fiatlerin çok ucuzJuiundan olmu,tur. acil tedbirler almına intizar olu 

Yoksa iıtekli ve iyi fiat veren alıcı ol· tadır. 
hat grogramı olunabilir. Asayiı ve ahlak uiruna madığı anlatılıyor. 

Ankara, 30 (Hususi) - lran 
Şahı Pehlevi Hazretlerinin Türki· Zonguldakta Gazi 

- · nin heykeli 
Zonguldakta bil 

' yeye olacak aeyahat programı tes· 
bit edilmiıtir. Program tatbiki için 
alakadar makamlara tebligatta bu 
lunuldu. 

Paris, 30 (A.A) - Varşove. ve 
Prag seyahatinden bu sabah dö· 
nen M. Bartu gazetecilere ıu beya· 
natta bulunmuştur: Müttefikimiz 
iki hükumet ricaline iadei ziyaret 
ederken bu nezaket seyahatinin bu 
derece siyasi bir müzakere mahi· 
yetini alacağını zannetmiyordum. 

matbuat mürakabesi tesis olunabi· 
lir. Vatandaıların din ve vicdan 
hürriyeti müemendir. Umumi hiz • 
metlere girmek keyfiyetinin m~k
tepler müstesna olmak üzere, dini 
veye. siyasi kanaatlerle alakaıı yok ZonıuJdak, 28 (Huıuıi) - Ytmi 
tur. Devlet reisi Viyanada, hüku· Halkevi bahçeıinni, Ulu Baıbuğumuz 
met merkezinin belediye reisinin Cumhur Reiıimiz Gazi Muıtafa Ke-

Zonıuldak, 28 (Hususi) - To~~ 
ma halinde bulunan belediye meclıtl 
encümenler, çalışmalarına devaJ11 
mektedir. Haber aldığımıza göre 
lediyece bu yıl bir hal yapılmaıı dii 
nülmektedir. Bunun için Demir ,l'f 
rü yanında bulunan sahaba bel ~ 
tarafından dükkanlar yapılacak "''ti 
tün sebzeciler, kasaplar burada ,JI 
}anacaktır. Belediyemizin, çok fP. 
de olan bu iti batarma11nı dileriı· 

ltalyada faşizme 
karşı mücadele 

Vazifemin §Ümul ve ehemmiyeti 
ni , intibalarımı toplarken anlayo• 
rum. Mülakatlarımız kat'iyen göl· 
gesiz geçmit ve hiç bir suitefeh· 
hüm bunları karartmamıştır. F ran· 
sanın ınüme11ili her tarafta sadık 
dostluklar görmüştür. Lehistan, ri· 
caline yaptığım mülakatlardan 

mal Hazretl,rinin at üıtünde büyük 
riyasetinde toplan&cak olan 4700 
belediye reisi tarafından intihap 0 • heykelJeriyle ıüılenme•ine ıöz ke:;il

miıtir. Bu it için kurulmut olan ko· 
lunur. Devlet reiıi en &!ağı 34 ya.- misyona yapılan "teherrü,, lerden h'.lt· Belgrat, 30 (Hususi) - ltalyan 

donanma11nm cüz'ü fertlerinde 
F a§ist idaresine karşı bir isyan zu· 
lıur ettiii haberi gittikçe kuvvet 
bulmaktadır. Yüzlerce bahriye ef. 
rat ve zabitanı tevkif edilmi!tir. 1-
talyadan gelen hahereler göre iı· 
yan hareketi bastırılmıttır. 

•ında olacaktır. Hükumet reyi i.m-,. ka huıuıi idare ve belediye bütçele· 
me müracaat edebilecektir· En aıa r-inden ayrıca yardım tahıiıatı veril· 
iı 24 yatındaı olan her vatandat ınittir. 
rey hakkını haizdir. Hususi bir ka· 
nun teıkilatı esasiye kanununun ne 
zaman tatbikine batlanacağını ve 
,imdiki teıkili.tı esasiye kanunun -
da yenisine ne şekilde geçileceğini 
teabit edecektir. Hariçteki mütekaitler 

çok memnunum. Onlarla, münase· 
balımızın ve umumi vaziyetin do
ğurduğu bütün meseleleri tetkik 
ettik halisane ve samimi ·bir itilaf 
akteyledik. 

lttif akımız vüzuh bulmut ve bu 
müzakerelerden kuvetlenmiş ola· SİYASET . . 

Ankara, 30 (Husust) - Hariç· 
teki mütekaitlerin ne suretle ve ne 
t artlar dahilinde maaşlarını ala· 
cakları hakkındaki nizamname 
mer'iyet mevkiine girmiıtir. 

rak çıkmııtır. Çekoslovakyada na· lngiltere hava kuvvetlerini 
zik hiç bir mesele ortaya çıkmamıt r: tt k ti" d 

Yedinci şube açılıyor 
Ankara, 30 (Hususi) - Dahili 

ye merkez tetkilatı vazifeleri haK· 
kındaki kanunun besinci maddesi· 
ni tadil eden bir k~nun layihası 
meclise verilmiştir. Buna göre em· 
niyet işleri umum müdürlüğünde 
yedinci ıube adıyla bir şube tesis 
edilec;ktir. Kadroda yedinci dere· 
ceden 55 lira maaşlı bir müdür, 45 
lira maaşlı bir muavin, onuncu de· 
recedcn 35 lira maaşlı bir tef, on 
birinci dereceden 30 lira maaşlı 
bir .~ef, on ikinci derecedn 25 er li· 
ra maaılı bir katip olacaktır. 

t K .. ··k ıt·ı " f b "' t" f ti ar ırma zarure n e 
ır. uçu ı a , u un ırsa arı 

istismar etmeğe c,::tlışan propagan· Almanya, kendisini silahlanmak hnk· 
kından mahrum eden muahede madde· 

M. Titülesko 
Bükreşe döndü 

Bükre§, 29 (A.A.)) - Harici· 
ye nazırı M. Titüleıko dün aktam 
Parisi ziyaret ettikten sonra Ce • 
nevre den bura.ya gelmiştir. 

Gazetecilere demi§tİr ki: 
"En iyi intibalarla dönüyorum. 

Fransız • Romanya münasebatı 
çok kuvvetlidir. Günün meseleleri 
ni Fransanın mukadderatını elle· 
rinde tutan adamlarla müzakere 
ettir.ı. Fransa ile küçük itilaf dev 
!etleri arasında tam bir noktai na· 
zar mütabakatı müşahede edilmiş 
tir." 

Tiftik cemiyeti kongresi 
Ankara, 29 (Husu: i) - Tiftik 

cemiyeti kongreıi bugün Yozgat 
mebusu Süleyman Sırrı Beyin re· 
iılilinde toplanmıştır. 

Büyük Millet Meclisinde 

dalardan kat'iyyen müteessir olma 
mış sağlam ve dostluklarına sadık 
kalmıttrı. Fransız siyasetini anla· 
mıştır. Ve İstediğimizi bildiğimiz 
ve bunu her cüreti kıracak ve bü • 
tün manevraları ve riyakarlıkları 
şaşırtacak bir kuvvetle söylediği· 

miz zaman bu siyaseti taavip et • 
mektedir. Seyahatimden sulha iti· 
mat ve emniyetle ve huzuru kalp· 
le dönmüş bulunuyorum. 

Sivil tayyare limanı 
Var§ova, 30 (A.A) - Okeci si· 

vil tayyare limanının kü,adı bugün 
yapılmıthr. Merasimde hükumet 
azası da bulunmuştur. Bu limanın 
inşaatı dört sene sürmüttür. Var· 
§OVa - Poznan - Berlin arasın• 
daki yeni hava hattı yedi Mayısta 
açılacaktır. 

Yeni bir teşkilat 
Ankara, 30 (Hususi) - Hütdi· 

met matbuat umum müdürlüiü 
tetkilat layihasını meclise vermek 
üzeredir. Dahiliye Vekaleti ayni 
zamanda yeni bir matbuat kanunu 
projesi hazırlamııtır. Bir çok yeni· 
likler ihtiva eden bu projeye ıöre 

sinemalarla küçük Hhne addedi· 
len barlar matbuat idareıinin kon· 
trolü altına verilmetke, bundan 
batka muhtelif" mıntakalarda mat· 
buat odaları tetkil edilmesi dü•ü· 
nülmektedir. 

Faik B. nerede? 

Ankara, 29 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisinin yarınki toplan· 
tıarnda divanı muhasebat hakkın· 
daki lyiha müzakere edilecektir. 

Ankara, 30 (Hususi) - Esnaf 
Bankasının e•ki müdürü Fai~ Bey 
Ankaraya gelmit fakat nereye in· 
diği anlatılamamıştır. Kendisinin 
yakında lstanbula ıid~ceji tahmin 
olunuyor. 

lcrinin hilafına olarak, hava kuvvetle· 
rini, elinden geldiği kadar arttırıyor. 
Harp tayyareleri yapmağa başladı ve 
bu işin idaresini bizzat Göring eline al
dı. 

Bugün, Fransa, dünyanın en bilyilk 
hava filolarına sahiptir. Onun Alman 
tayyarcltrinden pek o kadar korkusu 
olmıyabilir. Lakin, lngiltere, aynı \'a· 
ziyette değildir. • 

Büyük Britanya, ada olduğunu ııa
zan itibara alarak, denizcilikte birinci 
olmağa gayret aarfetmiş, bütün kuv
vetini donanmaya hasreylemiştir. 

Böylelikle, kendini, adalar içinde 
masum addediyordu. 

Hani, bir balık, çocuklarına nasihat 
veriyormuş: 

- Her gördüğün yemi kapmıya 

katkı.mayınız. Zira belki bir oltanın 
iğnesine takılıdır. Ilk önce, şöyle bir 

baş vurunuz .. Sonra da .... 
Tam bu nasihati verdifi sırada, yu· 

kardan bir ağ atılmış, balık ve yavru· 
lan ağ isinde kalmıı ... Çocuklar : "Şim· 

di ne yapmalı ?,. diye ıorunca, bal•k, 
alık alık cevap vermi~ : 

- Buna tepeden inme derler .. Bir 
şey yapılamaz ... 

Iıtc, Ingiltere de, tepeden inmiye 
uğradı. Tayyareciliğin tarakkisi, IJil· 
hassa Almanyamn buna ra~beti ada· 
lar imparatorluğunun donanmaıınt 

ikinci plSna düşürdü. 
Şimdi, Avam Kamarasında , mebus

lar, nazırları sıkıştırıyor : 

- Ne yapacağız ? .. 
- Bari dahili bir istikraz aktede· 

rck biz de hava kuvvetlerini arttıra· 
hm ... 

Fakat, Ingiltcre, bu hususta geıi 

kalmıştır. Gerçe. 0 da harp tayyare
ciliğine ehemmiyet verecek; lakin, do
nanması eski ehemmiyetini kaybettik· 
ten sonra, bir ada devleti olmak maz· 
hariyetini ve rnaıuniyetini bir daha e
le geçiremiyecektir. Her yer gibi, bil· 
yük Britanya da, artık, taarruz tehlike-
ıine maru~dur. 

Halkevi bahçesinin bitiıiiinde bu· 
Junan anbar binası yıkılarak bahçe ge· 
nişJetilecek ve heykel bu bahçenin t>r· 
tasına dikilecektir. Bunun için tim· 
diden hazırlığa baıJanmııtır. 

Bir kadın bir er
vurdu l<eği 

(Bat tarafı 1 nci sayıfada) 

Makbulenin evinde bulunacağı ze· 
babına kapılarak doğruca Makbu· 

l~idip Mürüvveti sormuıtur. 
Bir ıeyden malumatı olmıyan Mak 
bule Hanımın evindeki Şahende 
Hanım kapıya çıkmış ve böyle bir 
kimseyi tanımadığı ve evlerinde 
bulunmadığını söylemiş ise de bu 
cevaba içerliyen Mustafa (Mürüv· 
vet te, Mürüvvet) diyerek kapıya 
asılmı,tır. 

Mustaf anm bu taarruzu ile batı· 
na büyük bir felaket kopacajını 
hiseden Şahende Hanım evinde 
bulunan beyaz eaplı tabancasını 
kapınca, bir el ateı etmit ve taban 
cadan çıkan kurıun Muıtafayı ta· 
kalından yaralamıt ve ora,- ser· 
mittir. Yarasından çok kan zayi 
eden Muıtafa (yetiıin, polis ıeti· 
rin, beni yaktılar) diye feryada 
baılam19. 

V.ak'adan haberdar edilen zabı· 
ta memurları Mustafayı Cerrahpa· 
şa haıtanesine kaldırmıtlardrı. 

Katil olarak ilk önce Makbule 
aösterilmiı ve bazı gazeteler de bu 
nu böyle yazmıtlar iıe de iıin doğ· 

rusu tudur: Makbule ile Şahende 
Cerrahpaıa hastaneıine yatırılan 

Mustafaya götürillmüt. Mustafa 
Şahendeyi röatererek (bu eaddar 

kadını benim karııma neden getir· 
diniz. Beni vura.n bu gaddardır. 

Beyaz saplı tabanca il~ vurmuı· 
tur.) demittir. Bunun üzerine Mak· 
bule serbest bırakılmış ve asıl ca· 
rih olarak Şahende tevkif olunmuı 
ve Fatih polis merkezince yapılan 
tahkikat evrakile birlikte adliyeye 
teılim edilmiıtir. Yarası çok ağır 
olan Mustafanın hayatından ümit 
yoktur. 

Mühim bir köy yoltı 
~·~ın, 28 (Huıuıi) -~ ~ 

daki koy yollannın en mühımıet'~ 
olan Kozcuğaz köy yolundan ~ 
düıtükçe bahtettik. Hemen bütiitlıı/ 
reste nakliyabnın bu yoldan yaP1 

sına rağmen çok yağmurlu me"•İ 
de araba ve hayvanlar için geç• 
mütkül bir bataklık halini alan bll 
)un iy bir ıekilde yapılma11 çok r 
dır. 

Köy i'lerine çok ~uı,..ı.. .... 511• 

makam Nazım Bf. halkın mür• 
rını nazan dikkatte alarak b11 ~ 
yapılmasını ön sıradaki itler a .~ 
katmıf ve hemen İ§e batlanmaıı 1Y 

mir vermiıtir. 
Kaymakamlığın İşareti üze.// 

köy halkı, hayvan ve arabalariy11 f 
dökülmüıler ve adeta bir bay,; 
vinciyle çalı§mağa baılamıtlardd' f 

Yapılmakta olan bu mühim ,,.51 
lunun uzunluğu 16 kilometredit• 
§aat 200 - 250 metrelik kmnıl~.J' 
nlarnk 36 köy halkına takıim ,P; 
tir. lnıaatın bir iki hafta içinde 
men bitirileceii ümit edilmetedit• 

Yolun ıenitliii Def met~ 
iki tarafında ıoae tertibi hell 
bulunacaktır. En altına blok fı 
konulduktan sonra üzerine kurllt 

-;:o- •• -kı- - . " ustune nna tat dökülecektır· 
kilde, bu yolun ıoae kadar ~ 
olacatı tabii ıörülmektedir. 

Yolun yapılmaıında, kazadl 
nan nafia mühendiı ve fen ~ 
nndan İ•tifade edilerek bu ,.,,.. .. j' 
taatın ıağlam ve fenni ohn••"" 
olunacaktır. 

Cemiyetler layih•
11 

Ankara, 29 (Hususi)_,. 
liye encümeni yarınki toPI 
d . 1 ı ~ 'h ,, a cemıyet er ayı asının 
ne deva.m edecektir. 

Ankaraya gidece~ 
Yuaos)av mebusl• 

o 

Ankara, 29 (Hususi) ~-9 1 

raya gelmeleri muk:ırrer .01,ıi 
goslavya mebusları bazı ıt ~V 
layıaiyle bu seyahatlerini '' 
mitlerdir. 

111111111111.......,.11mıu-mllltilttn111tatı•ı~tu-::'" • 

Zaro ağa ıyı 
Dünyanın en ya§lı ad•~~ 

Zaro :ığa hastalanarak f,t 
ta.hanesine kaldırılnııtll• 
aldığımız malumata göreti1'' 
vaziyeti iyile~mi§ ve teb 
latmııtır. 
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Kadın birlikleri ne 
yapıyor? 

-1-
d inkılap liıeıi 933 mezunların • 
S

an A. Şevket, Sıtkı, l. Halil, l. 
ey . 

• Yı t, A. Behçet, M. Necmettin 
~nıza.1ariyle bir mektup aldım İçin· 
e fu noktabra temas ediliyor: 

Kızkardeşini koyun gibi kesen 
katil mahkiim oldu 

Frenklerde yeni bir kadın bir• 
liği teıkiline baş vuruldu mu: 
"Şimdiki şapkaların nesi var· 
dı? ... ,, diye latifeler yapılır. Gu • 
ya, kadınlar bir araya geldi mi, 
fapkalar ve o zamanki kıy af etler 
üzerinde hemen dedikdulara bat· 
lar, onları tenkit eder, yenilerini 
meydana koymağa kalkışırlar .. 

l
Sua.l - "Maddi cihet, reımi li· 

ıe eı-in k k d d d' ço , amma, co unun a .. ,, 
~Ye, iararla ifade ; tmek istediği· 

nı2 -~ • •uana nedır?. 
Cevap - Bina, bahçe, laboratu· 

"C\.r, Y::ıtakhane,, sınıf, disiplin ve 
;aırc kastettiğimi evvelcede an • 

1 
at.nı1§tım. Resmi liıelerle huauıi· 

... er arasında bu cihette f arkoldu • 
&~nu anlamak için, pek uzağa 
!1tnıeğe hacet yoktur. Elli metre 
<>~ede lshnbul lisesi duruyor. Eli
;ı~j. vicdanınıza koyup ıöyleyin .. 

On beş sene hapsi kafi görmiyen annesi: "kanıma 
isterim, oğlumu asınız,, diye haykırdı 

kan 

Bizim kadın teşekküllerinin, 

tam programları hakkında malu· 
matım yok. Neler yaptıklarını yüz
de yüz bilmiyorum ... Fakat ne gibi 
şeyleri ihmal ettikleri, zaman za· 
man, ihtiyaçlar kendini göıterdik· 
çe gözüme çarpar. Ve bir akıl ho· 
cahğına kalkarım. 

lcııı arasında maddi cihette fark 
IÖrınıyor muaunuz?. 

Sual - Mektebi tapu dairesine 
l>cnıetmekle acaba ne1eri kaste· 
diyorsunuz?. 

Cevap - M:ıkıadım ıairane bir 
lethih değildir. Eaki adliye, tapu 
dairesine, tapu daireai polis mü • 
diiriyetine polis müdüriyeti def-
t 1 

~tdarlığa benzer. Bunların hepsi· 
llın. !eklen yeniletmeıini iıtemek • 
tcyiz. İnkılap liseıi de üzerimde 
<>.tesiri bıraktı. Halbuki, bir ecne
bı Profesörün de aöylediği gibi, 
~rnhuriyet Türkiyesi, bu muzaya-

' içinde, en güzel binalarını 
lnekteplere ayırmıttır. Huıusi 
llttekteplerin bu umumi kaideye uy· 
~aaı, Yeni neılin hem sıhhate, hem 
. e ze\tke uygun yerlerde yetiıme· 

•ı lizı-d ••• ır. 

Sual - Mektebi diier bir hıe 
llt: ka d ~· 

''" ............ •\;& mu yese e ecegı-

biıe ınevzuubahiı lisenin tedrisin· 
:: bu huaustaki fikirlerinizi bil· 
•trniı olsaydınız Boğaziçinde ve 

hhut Adanın en güzel yerinde 
llı~hteşem bir limanın ufukları 
~Ukseldiğini görür ve bu suretle 
'b'~~ - Y ork ile Çemİ§gezekin 
d~~tbirine müsavi olduğu görülür· 

ll. 

. Cc"ap - Altı lise mezununun. 
~~2Claiyle gönderilen bu mektupt~, 
if hassa böyle iddialı bir "fikrı,, 
ı <lde eden cümlede, lise mezun
~n d k , a yakı§mıyacak derece e ço 
dltf, nahiv ve imla hataları var
~ •t. (El yazısı nezdimde mahfuz· 
~t. Ayni kıratta diier cümleler 
~ k Çoktur. lıtenirse kıli§esini der· 
"'de.riın.) Türkçe imtihanına mü· 
'f.\~'lıı gelseydim, bu satırları ya • 
c1· 1)

1
ara İyi not vermezdim. Hele 

1~1<>ıtıa? .. Asla ... 

İstanbul ağır ceza mahkemesin
de dün bir katil davası neticelen
mi§ ve kız kardeıini öldüren bir 
köylü 15 sene hapse mahkum ol • 
muştur. Suçlu Çablca civarı 
köylerinden Halil oğlu Osmandır. 
Müddeiumumi beyin anlattığına 
göre vak'a şu şekilde cereyan et-
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Bakolorya 
imtihanları 

Lise ve orta mekteb mezuniyet 
imtihanlarına huiçten girecekler 
hakıknda maarif vekaletinin ha
zırladığı talimatnameye göre me
zuniyet imtihanlarına girmek isti· 
yenlerin niı:ın ayı icinde maarif 
vekaletine müracaatl;rı lazımdır. 

Orta mektep mezuniyet imti
hanlarına girecekler en az 16, lise 
imtihanlarına girecekler 20 yafı -
m bitirmiş olacakhrdır. İmtihan • 
lar zamanında imtihan koakıtG§' 
niyet imtihanları zamanında imli· 
han ko.misyonhrı tarafından yapı

lacaktır. 

Hariçten imtihana girecekler hu 
mektopleı:ın asli talebeat gibi mu· 
amele göreceklerdir. Her hangi 
bir mektepten ihraç edilenler bu 
imtihanlara ancak m:ıarif vekile• 

miştir. 

7 Ağustos 1933 tarihinde Halil 
oğlu Oıman kız kardeşi Ayşe ile 
beraber köyden yirmi dakik:ı. uzak 
bir mevkide olan Bağlariçi mevki· 
indeki harman yerine gitmitler. 
Ot demetlerini arabaya yükletir • 
ken Ayşe karde§İne karısını azı

cık zemmetmiş ve ken.di!erini yüz 
üıtü bırakm:ısından dolayı karde· 
şini müvaheze etmi§tİr. 

Bu sözlere Halil oğlu Oıman 
her nedense fena halde hiddetlen· 
miş, arabadan inerek kardeşine 

bir tokat almış. Bununla da iktifa 
etmiyerek hıç:ığını çekip zavallıyı 
yere sermiş ve vücudunu büyük 
b~r vahşetle delik deşik etmiştir. 
Bundan tonra bıçağını derede yı
kamıf, arabanın den:!irine sürterek 
körletmİ! ve kaynanasının evinde 
sakfamıttır. Ayni zamand:ı. ci· 
nayeti üzerinden atmak için hem
şiresinin meçhul birisi tarafından 
öl~ürüldüiünü iddia ederek Ra· 
mazanla k:ırısmı imdada çağırmı9· 
tır. 

Katil suçunu inkar ediyordu . 
Fakat aerek tahitlerin gerekse ci • 
nay.et yerinde yapılan tetkikatın 
verdiği neticeye göre suç kat'i su • 
rette tahakkuk ediyordu. Davacı 

yerinde duran anneleri: 
- Kızımın kanına, kardeşi oğlu tinin müsaaadesiyle girebilecek-

lerdir. mun kanını isterim .. Aıınız hunu .. 
diye haykırmıttır. 

Çocuk balosu Muhakeme heyeti müzakereye 
Dün Beyoğlu Cümhuriyet renç· 

1 
çekildi ve itte taammüt olmadığı

ler mahfeli salonunda Beyoğlu nı ~yni zamanda maznunun yirmi 
mıntakası ilk mekteplerinin işti • · bir yaşını bitirmediği sabit oldu
rakiyle büyük bir çocuk balosu ve· ğundan kendisinin yalnız on bet 
rilıniştir. Balo çok eğlenceli ol· 
muş ve kücükler muhtelif kostüm
lerle bedii~ daslar, milli oyunlar 
oynamışlardır. 

Bir ~ocuk yaralandı Cümhuriyct Gençler m:ıhfeli ca· 
zı da eğlenceye i~tirak etmiş ve Muallimler birliği kapıcısı Şük-
miniminileri eğlendirmiştir. Dört·· rü Efendi oğlu 6 yaşlarında ki Ha· 
ten yediye kadar devam eden ha· lil çocuk benzin varili üzerine dü· 
lonun nihayetinde gençler mahfeli §erek ağırca yaralanmış ve haıta· 

umumi katibi Müçteba Selahattin 
haneye kaldırılmıştır. 

Bey güzel bir hitabe söylemiş ve Ka~arken yakalandı 
Ortaköyde Dereboyunda ame· 

çocuklua incir ve üzüm dağıtıla- leden R!lif Efendiye ait bir takım 
- 2 - rak eğlentiye nihayet verilmiştir. elbiseyle bir gömleği ve balıkçı 

'-h~~liyettin imzalı bir mektubun Acaba doğru mu İsakın dükkanında asılı olan bir 
ı, tunları yazıyor: ceketi çalıp kaçmak iıtiyen sabı· 

().ı:. Resul Efendi isminde bir imam 
~ k slllın İstanbul Üniversitesi hu- kah Osman yakalanmıştır. 
lt f gizli nikah kıydığı iddiasiyle dün l\ akuıtesi talebelerindendir. K1Skan~hk 

ı. 'ndi · k'k d müddeiumumiliğe gönderilrni•, 
l(t • 1nin kitaplarını tet 1 e e~ 'J' Galabda Kemeraltında Şeftah 
A..;' hukuku düvel doço:nti Nuri sorguya çekildikten sonra serbest sokağında kahveci çırağı sabıkalı 
tı. ıl Bey t•r•fından netredilen bırakı!mı•tır. H d b 
Q r ... ... 'J' ay arı ir kıskançlık yüzünden 

ıene hapse ve ebedi olarak amme 
haklarından mahrum tutulmasın:>. 
karar verildi. 

Karardan sonra suçlunun anne· 
sı: 

- Ben kızımın kanma kan isti
yordum. ld'lmına karar verseydi
niz daha iyi olurdu .. diyordu. 
111-..-nınnıt••••••• .. H-H ... t•ınımı1111mt-.amm:M .... lmlllUIW. 

Karagöz 
canlanıyor 

(Karagöz) refikimiz tarafınd:ın 
18 Mayıa cuma günü saat on beş· 

te T epeba§ı tiyatrosunda. çok kıy· 
metli ve dikkat değer bir mümare 
tertip edilmi!tir. Bir zamandan 
beri unutulm:lğa baş1anan eski İs· 
tanbul eğlenceleri bu müsamerede 
toplu olarak gösterilecektir. Mü· 
samere üç kısımdan tetekkül et· 
mektedir. Birinci kısımda şark 
musiki üstatlarının konseri, ikin· 
cı kııımda ımethur hayali Şevki B. 
tarafınd:ın orijinal Karagöz, üçün 
cü kısımda da ıan'atkir Ali Bey 
ve arkadaıları tarafından orta o
yunu vardır. 

K'lragöz refikimizin teşebbü&ü 
yerli ve ecnebi halk için hakiki bir 
dikkat ve alakayı celbedecek bir 
mahiyettedir. Bu çok kıymetli mü· 
aamerenin biletleri şimdiden 

(VAKiT) yurdunda satılmakta -
dır. 

Mimar 
Bu aylık mimari, ,ehircilik 

ve tezyini a:ın'atlar mecmuasının 
(39) numaralı Mart sayısı çıkmış
tır. İçinde memleketimizde yapı
lan mimari eserler ile Mimar Si
nan için 31 m:ırtta yapılan ihtifal 
münaıehetiyle Sinan hakk!nda ve
rilen konferansları ve Sinanın e· 
serleri hakkında tetkik1eri ihtiva 
etmektedir. 

Mutavvaasıt bir muhitte oturu· 
rum .. Tahsilleri ya yarıda kalmış 
veya, Cümhuriyet millet mekteple
rinden gayri "happei vahide,, irfan 
edinememiş, kendiliğinden ve gö • 
renekle yetişen ev kadınlarının be· 
ceriksizliklerini bilirim. Onların 

kocaları tarafından uğradıkları 
tarizler, evde hasıl olan hotnut
suzluklar, çocuk kavgalarının se
beplerini sezer gibi olurum. Ve 
hepsine "araz,, olarak en kolay, 
pratik ve bilgili usulle bu dertlerin 
önüne geçememek mahrumiyetini 
bulduğum gibi; bigane durdukları 
için de, kadın teıekküJlerini itham 
ederim . 

Öfrenmif, tahıil görmüf, danı• 
fıp görütmek üzere bir araya gel· 
miş kadınların, biraz daha eli u· 

zanamaz mı? ! .. 

Bana öyle geliyor ki, birlik ka· 
dınları, müıterilerine çok sadık ve 
dütünür bir Sinıer makinesi tamir 
cisi gibi, evlere teker teker uğrayıp 
makul, düğümler çözecek ve daha 
saadet getirecek öğütlerde bulun· 
malıdır ... Bunu, birlik programı a· 
rasında ilanla görmeliyiz. Bunlar 
arasında, ev döşeme mütahasaııı 
bir Birlik uzvu hulun3.bileceği gibi, 
muayen günlerde doktor, çocuk 
besleyicisi, biçki ehli, yemek pişir
meyi en zevkli ve sıhhi tarzlarda 
bilir tavsiyecilere de rastlanır ... Ve 
bunların hassaten evlere gelişi, na· 
zariyeleri ve kuru hüanü niyetleri 
bir yana bırakacak en fay dalı ve 
çıkar yoldur. Bir tavsiyeyi, gelip 

Bu meıleki mecmuayı alakadar· görerek, vereceği kimsenin imkan· 
larına tavsiye ederiz. larına göre sunmak, hazan, kitap 

Bir davet netretmek ve konferanılardan da 
iyidir diyebilirim. 

Türkiye pratik farınakoloğlar Hikmet MUnlr 
birliğinclen: r ftltttta.HltftnmltllllHl llHttlllUllllht- ""'HdtftlU ... INl- l • lltrttlHllftt--

3 - May11 - 934 çar~amba ak.. S d p • 
,amı ıaat 22 de lst:mbul Halke- aygon an arıse 
vinde M. Nevzat Bey tarafından giden kadın 
mutat meslek derslerinin ikincisi 
takrir edileceğinden meslektaşla
rımızın tetriflerini rica ederiz. 

Paris, 29 (A.A.)- Fransız tay· 
yareci Mariz Hils dün saat 16,35 
te Loburjeye gelmiştir. Bundan 

Peşte yolunda 
evel Sayıon - Paris hava seya• 

Millet Meclisi reiı vekili H::ısan hatini 6 gün 23 s:ıat 23 dakikada 
eaer .. d H .. T" k dı'li C J"' Beyin reiıligw i altındaki meb'uslar t~ · ıor üm. enuz ur e al beyin tetkikleri sağ memeıi üzerinden yaralayan yapmak suretiyle elde ettiii dünya 

~~~eti tarafından k1bul edil· k:ıhveci Muhiddinin dostu Nadide heyeti bu ak9am Petteye hareket kadın rekorunu bu defa 5 gün, 4 
lerı· 1! olan bazı uydurma kelime• Şehrimizde bulunan lktısat ve- yakalanmıttır. edeceklerdir. Ayni trende Turin.g 

1114\ k'l h b 1 saat 5 dakikada yapmak ıuretiyle 
ler d~ ... Ya. tamam Tu"rkçe mukabil· 1 i Celal Bey dün tetkikatına de· K d klüp azasından 150 seyya ta u u-

a ın k I h gen.e kendisi kırmıttır. Tayyare-
l.. 1Ye k 11 d ' · d vam ederek demiryollarını İ!letme avgası nacaktır. Meb'ua ar ve seyya • 
~Y!~ \.. u anmıf. Ken ısın e · 1 Nuruosmanı'ye medreıesı'nde otu- 1 k f'I · M · d .. ci meydandı kalabalık bir halk t 1_ oır sel"h' d 1 İ• ıt erini ve Sümer Bankın fabrika· ar :ı ı eaı acarıstan a on gun 
'~~liıneler:a ıyet var mı ır' · 'J'- larını gezmittir. ran Cemile ve Emine Hanımlara· kadar kalacaklardır. kütlesi tarafından hararetle kartı· 
1 '-1\lç =~=---=-===-=~=-==~=~~- rasında vukubulan k:ıvgada Emi· Sait paşa geldi lanmış ve hava nazırının müme11i• 
ti huk~~a hukuku = Beynelmi· t:ıbirler ihdas edebilir. Fakat, res• ne kürekle Cemileyi ha•ından ya• li tarafından selimlanmııtır. 

Ull 1 'J' Ankarada bulunan ordu müfet· 
inanı . ~iyet kesbetmemit ı.stı~ahl~rı - ralaınıt yaralı hastahaneye k:ıldı- titi Sait Pata bu sabahki trenle T:ıyyereci demiştir ki 
'\'er 'll!ına::::: Muahede. bılhassa böyle ince ıhtısas ıfade 

1 

rdmıştır. Suçlu yakalanmıttır. 
a ın t h h l ıııehrimize oelmittir. "K t• d W'l' l "Yer t a::: 1 ak. etmiyen umumi mef um arda Kumarbazlar -s • a ıyen yorgun egı ım, ya• 

~.:tına::::: 191al. kullanmak, kargaıalık huıule ge. Kuledibinde Men.ahinin kahve· Recep bey Ankarada nız beynim uğulduyor ve yüzüm 
<luc •Dft'letmiruL tirir. Her hoca, ayni hrzı takip ıinde Davit, Salamon ve Yako Cümhuriyet Halk fırkası umu- yanıyor.,, 
" • 1.ra edeğ'ı - ? ? ? - · 1 · H 1 , ~.... - • · ederse, tam manaııy e anarşı olur. iıimli şahıslar kumu oynarlarken mi katibi Kütahya meb'usu Recep ava arın ıoğuk gitmesi neti· 

''tt, ke:d. - Bir ilim, eıer yazar• Mektepler, Babil kulesine döner. cürmü methut halinde yakalan· Beyle maarif vekili Hikmet Bey cesinde tayyarecinin Y.ÜZÜ kav· 
•ne ınahıus ıstılahlar, (Vl·"O) mıılardır. dün a amki trenle Ankaraya rulmuıtur. ı 
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HABR'in 
hiklyeleri Hükiimdar kadının hiddeti 

fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize gÖn· 

dereceklerin yazılan; burada ne§redi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
mamaıı, ıeçme olması ve okunaklı 
yazılması lizımdır. 

~-------.a.----------------------------~ • - Mutlaka o adamın ba!mı kes
tirmeliyim ... 

Hükümdar kadın Berafin ayağı
nı yere vurarak, böyle söylüyor
du. 

Nedimesi onu teskin ümidile 
uğra§ıyordu. 

- Affediniz... Sizin kalbiniz 
çok merhametlidir ... Fakat, mer
hametiniz onun kabahatinden da
ha büyiik ... Affediniz ... Affediniz. 

- Asla .. Asla affetmiyeceğim. 

Onun suçu öyle hadsiz payansız ki, 
bağışlamama imkan yok.. Kestire
ceğim .. 1118.ki kafasını kestirece
ğim .. 

Nedime merak etti. Demin "o
nun kabahati çok büyüktür!,, de
mesine rağmen, hakikatte, melike
nin hidetini celbeden adamın ne 
suç işlediğini de bilmiyordu. 

Sordu: 
- Peki amma, devletlu sulta

nım .. Bu alçak herif, sizi bu dere
ce sinirlendirmek için ne yaptı ku
zum? .. 

Barafin, ayağını, yere şiddetle 

vurdu: 
- Ne mi yaptı? Ne mi yaptı? 

Ah, işte, orasını sorma .. 
Çıldıracak gibi oluyordu. 
lki yana. bakındıktan sonra, işi

tilmediğine emniyet hasıl etti: 
- Bl'..,i öptü ... dedi. 
- Aman, demeyin .. Nasıl oldu 

bu? .. Buna imkan mı var? ... De
mindenberi yanınızdaydım .. Kim
se ya:kla,madr. Hem ne haddine? 
Yaklaşsa da, efendimiz gibi afif, 
sofu bir melikeye dudaklarını 
değdirmeğe hangi erkek cesaret 
eder? 

Barafin, ağlıyacak gibiydi: 
- Kimse edemez, fakat o etti .. 

Ah, kim bilir ne ikadar günaha gir
dim .. Namu!um da lekelendi. Mut
lakaı o adamı buldurup baıını kes-
tirmeliyim. ' 

- Af buyurun .. O busenin nasıl 
ve nereden alındığını bir türlü an
lıyamadım .. 

- Nereden olacak dudakları-
' mın ortasından! Nah, şuradan ... 

- Peki amma nasıl? .. 

- Hani avcılar, şahin, atmaca, 
beslerler, şikarları üzerine saldır
tırlar .. Herhalde, o herif te bir sı
neği o suretle terbiye etmiş olacak. 
Zira, hızla uça uça dudaklarıma 
gelip kondu.. Öpücüğü çalarak, 

Pırrrr üctu · 0 menhus, o mende-' ~ ' 
bur, o çirkin herifin dudaklarına 
oturdu .. Bu, beni, dolayısile öpmek 
sayılmaz mı Hakkım yok mu? O 
küstah herifin kafasını kestirme
meli miyim? Elbette kestirmeli
yım ... 

Nedime, boynunu büktü: 
- Madamki bu kadar İsrar e

diyorsunuz, madamki hiddetinizin 
geçmesi için başka çare yok, öy
leyse, hangisi ise, cellada söyleyi· 
niz, emir veriniz, o kulunuzun ka
fası kesilsin .. 

- Aksiliğe bak ki, demin bura
dan alelacele geçti.. Kalabalrk i
çinde kayboldu. Ne adını biliyo-
rum, ne sanını .. 

- Emir büyurun .. Bütün bu cı

vardaki askerler ve köleler, huzu
runuzda geçit resmi yapsın, kaba
hatliyi gösterirsiniz. Cellat, ceza
sını veriri .. 

Melike, ellerini, biribirine çırp
tı. Baş kumandanına lazım gelen 
emri verdi. Çadırın iki yerde kapı
tı açıldı. Önünden, herkes, geçit 
resmi yaptı. Hükümdar kadın tah· 
ta dayanmr!, bütün erkeklerin yü· 
züne bakıyprdu: 

• 

- Bu mu? .. Bu mu? .. Bu mu? .. 
Amma da biribirine benziyen er
kek var ha!. .. Lakin, dur, hele dur. 
Onu, elbette tefrik edeceğim .. Hah, 
tamam .. Galiba şu .. Hayır, o pala 
bıyıklı değil, sivri sakallısı, canım, 
hani, alnında saçları az.. işte o ... 
Kesin kafasını ... 

Derhal herifi yakaladilar .. Elle
rini ar.kasına bağladılar. Ağladı, 
yalvardı, kabahatsiz olduğunu 

söyledi. Fakat fayda vermedi .. Cel
ladın satırı, kafasına indi. 

Başkumandan, kelleyi, saçla
rından tutarak, hükümdar kadının 
önüne koydu: 

- Buyurun efendimiz .. 
-A ... 
-? .. 
- Bu adamın kulağında gümüş 

küpe yok mu? .. 

- Yok efendimiz .. 

- Peki, küpe deliği? 

-O da yok .. 

- Halbuki kabahati işliyenin 
kulaklarında küpeleri vardı.. De
mek yanlışlık oldu. Amma, zarar 
yok.. Artık hiddetim geçti.. Hay
di, saz takımı gelsin .. 

(V3·NO) 

. 251 - Üç mesele 
Bir papas kilisede vazını dinli

yen cemaat ve ahaliye hitaben: 
- "Ey ahali! Bugün size üç şey 

söyliyeceğim, iyi dinleyiniz!,, di
yerek !kürsüye çıkmış: 

- Birincisi beni bu sene kilise
de istihdam edecek misiniz, etmi
yecek misiniz? Bu sizin bileceğiniz 
şey. İkincisi bu kilisede alacağım 
para beni idare edecek mi, etmiye
cek mi? Bu da benim bileceğim 

şeydir. Üçüncüsü size timdi İncili 
okuyacağım. Bu da nesizin ne de 
benim bileceğim bir şeydir! demi§. 

Tekirdağı: Ahmet Hilmi 

252 - Hele bulsun 
Bir gün Nasrettin hocanın evine 

hırsız girer. Karıu telatla: 
-Efendi, dışarıda hırsız gezini

yor .. deyince, Hoca: 
- Karı, karı sen hiç üzülme! 

Hele hırsız işe yarıyacak bir şey 

bulsun da elinden almak kolaydır, 
der. 

Davutpa§a orta mp. 1. A. 266 
A. Fuat 

253 - 3 ay mühlet 
11tnmot111rm ımumnıınnınunnmmnı111 11unmnıın1111mnmnı1UU11ıum...unıınnn• 

lki kişi mahkemeye gidip biri 
ötekinden 350 kuruş alacağı ol
duğunu, istediği halde vermediği
ni dava etmiş. 

GEV APLAR IMJZ 
.. ..... ıı:a ........... ... 

I. ETEM BEYE: Gazetemizin ter· 
tip tarzı arzunuzun is'afına maalesef 
imkan vermiyor. Gazeteyi kolleksi· 
yon halinde saklarsınız ve arzu eder
seniz kitap halinde çıkınca dersleri ay
rıca almanız lazım gelecektir. 

UNKAPANINDA iRFAN BEYE: 
1 - Pratik hayat bilgisinde ve baka
loryada görülen tarife numara11 hata
]an bizim de nazan dikkatimizi celbet
mi§tir. Bunların her birisinin hangi 
nüshalardn çıktığını yazac:-~ız ve bun· 
dan sonra numaraların teselsülüne ay· 
rıca ehemmiyet verilecektir. 

2 - Dilenciler tefrikası bir kaç 
gündür yazı kesretinden konamadı. E--sasen bitmek üzeredir. Bu hafta biti-
receğiz. 

3 - Bilmece kuyonun 7 inci say
fanın alt tarafına ve ilan gelecek ııu· 
rette konulmasına ayrıca ı;likat edile· 
cektir. 

4 - Çocuk tıayfası sırf yavruları 
alakadar tdecek bilgiler ve içtimai bir 
makaleye hasredilmiştir. Çocuklar hak 
kında sıhhi bahisleri, yerimiz oldukça 
koruz. Esasen "Pratik hayat bilgi
&İ,, inde çocuk faslında bu bapta vasi 
malumat verilecektir. 

Şikayetler temenniler -
Abideleri siyan et 

lstanbulun her bir köşesindeki eski 
binalar birer abide gibidir. Ezcümle 
Fatihle Edirnekapı arasındaki Hırkai
şerif camii ne yakın olan ve meşhur fa· 
tih yangınında ütülenmiş bir tavuk ~i
bi çırçıplak bir hale gelen eski Alipaşa 
ıamiide muhafaza edilecek bir abide
dir. Bu camiin de hüsnü muhafaza e
dilmesi lazım geldiği knnnatindeyim. 

Çağaloğhında Ameli Hayat mekte
bi karsısında 16 numarada M. Emin 

iş istiyorum 
Almanyada üç sene bulunmut bir 

işçı, her sistem ve markada 40 tezgaha 
kadar bir fabrikaya gerek ustabaşı, ge
rek usta, gerek işçi &ıfatiyle taliptir. 
Anadoluya dR giaer. 

Hakim borçluya: 
- Sen ne diyorsun deyince: 
Borçlu: 
- Evet, borcum var, şimdiye 

kadar verecektim. Fakat tam dört 
senedir bana üç ay mühlet ver di
yorum kabul etmiyor ki, ben de 
parasını tedarik edip vereyim, de
mış .. 

Gelenbevi orta mp. 2 B den 237 
Selahattin 

Bu yıl yapılacak 
demiryolları 

Ankara, 29 (Hususi) - Bu yıl 
içinde mutlaka yaptırılacak olan 
demiryollar,; Ergani - Diyarıbe

kir arasınd:ıki 70 kilometrelik ve 
Filyos - Çatalağzı hatlarıdır. Bu 
son hatta iki büyük tünel de yapı
lacaktır. Çatalağzında hat kömür 
havzasına temas edecek, oradan 
itibaren Ereğliye kadar trenler 
elektrikle işliyecektir. 

Afyon - Antalya. hattı da bu 
yıl yapılacaktır. Mersin, Ereğli, 

limanlarının inşasına ilk müsait 
vaziyette başlanacaktır. ·---· .... ·---·----······· ................. ~. 

ıı ·····~idü;bii;~;k~ il 
H eglence yerlerı ~~ .. .. .. .. n :: :; SiNEMALAR : :: 
~ -p iPEK: 33 numaralı casus !: 
!İ MELEK: Zabit namzetleri iE 
!: ALHAMRA: Prenses Nadya. :: 
·ı .. 
i~ SARAY: Hortlıyan mumya !i 
ıj SUMER: Ankara Türkiyenin kal-!~ 
!· bidir. :: 

İ TURK: Ankara Türkiyenin ka1Ji 
~ b.d. E ı ır .• . 

Galip Bahtiyar ASRI: Çin geceleri : 
Adres: Sultan çeşmesi caddesi nu- ŞIK: Kız mısın, erkek mi? i 

ŞARK: Hayat budur. ~ 
mara 73: Bolt 1 . 

T . k "} .d 2: ALKAZAR: Vahşi orman esrarı ! 
ramyay şır etı e yenı en iİ HiLAL: Çin geceleri P. 
müzakereler . başlıyor H ALEMDAR: Altın arayan kızlar 

fi YILD!Z: Sanşın rüya Ankara, 29 (Hususi) - İstan

bul Tramvay ıirketiyle Nafia Ve
kaleti arasındaki müzakerelere, 
§irket erkanından M. Veyi Paris
ten döndükten sonra, bugünlerde 
baılanacaktır. 

:5 "k" • i: MI LLI: Bir gönülde 1 1 sevda ! 
H HALE: (Üsküdar) Meçhul doktor' 
İJ KEMAL BEY: Insan avcılan. 
es FERAH: Volga kızı • ii TAN: (Şişlide) Saygon ısyanı 

• ~==----:::::::• ·--··············--· ......... 

: [aglllzce dersleri 
Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 

Müellifi: ömer Rıza 

Do you ıee the parents? 
(Du yu si zi perents?) 
Görüyor musunuz ana baba 

Ana babayı görüyor musunuz? 
They are working now. 
(Zey are workin nov.) 
Onlar dırlar çalıfıyor şimdi 

Onlar şimdi çalıııyorl:ır. 
The children are plnying. 
(Zi çildren ar pleyin.) 

Çocuklar oynuyorlar. 
Whom do you see? 
(Hum du yu si?) 
Kimi görüyorsunuz 

Kimi görüyorsunuz? 
We sec the parents and the children. 
Vi si zi perents end zi çildren. 
Biz görür ana babalar ve çocuklar 

Ana babalar ve çocuktan görüyoruz. 
What are you doing? 
(Vat ar yu duyin.) 
Ne siniz siz yapıyor 

Ne yapıyorsunuz? 
1 am playing with Mary 
(Ay am pleyin viz Meri) 
Oynuyorum ile Meri 

Meri ile oynuyorum. 
With whom is he playing? 
(Viz hum iz hi pleyin?) 
ile kimin dır o oynuyor 

O kiminle oynuyor? 
Are yov playing, boya? 
Are you playing, boya? 
Oynuyor musunuz çocuklar 

Oynuyor musunuz, çocuklar? 
No, we are working. 
(No, vi ar workin.) 
Hayır, biz çalı§ıyoruz 

Hayır, biz çalışıyoruz. 
Are you working in the garden·f 
(Ar yu workin in zi gardcn 
Çahtıyorsunuz mı de bahçe 

Bahçede mi çalışıyorsunuz? 
No, we are learning. 
(No, vi ar lemin) 
Hayır, bjz ezberliyoruz. 

Hayır, biz ezberliyoruz. 
What are you learning? 
(Vat ar yu lemin) 
Ne siz ezber\iyor 

Ne ezberliyorsunuz? (Oğreniyor

sunuz) 
1 am learning English. 
(Ay am lemin ingliş) 

lngilizee öğreniyorum. 
What iıı şhe learning? 
(Vat iz şi lcrnin) 
Ne o (müennes) öğreniyor 

O ne öğreniyor? 
What are you ali )earning? 
(Vat ar yu ol lemin? 
Ne siz hep öğreniyor 

Siz hep ne öğreniyorsunuz? 
We are all learning English 
(Vi ar ol lemin ingliş) 
Biz uz hep öğreniyor İngilizce 

Biz hepimiz İngilizce öğreniyoruz. 
What boys and girls do we see in the 
picture? 
(Vat boyz end gerls du wi si in zi 
p!kçcr.) 
Ne çocuklar ve kızlar görüyoruz de 
resim 

Resimde ne erkek ve kız çocuklar 
görüyoruz. 

We see English boys and girls. 
(Vi si ingliş boyz end gerlz.) 
Biz görür lngiliz çocuklar ve kızlar 

J ngiliz erkek ve kız çocukları görü. 
yoruz. 
Tom is an English boy. 
(Tom iz en ingliş boy.) 
Tom dır bir lngiliz çocuk 

Tom bir lngiliz çocuğudur. 
Mary and Jane are English girls. 
(Meri end Ceyn ar ingliş gerls.) 
Meri ve Ceyn dırlar lngiliz kızlar 

Meri .,..e Ccyn lngiliz kızlandır. 
Where do they live? 
(Ver du zcy Jiv?) 
Nerede onlar yaşar 

Onlar nerede yaşarlar? (ikamet e· 
derler) 
They live in England. 
(Zey liv in Ingland) 
Onlar ya~ar de lngiltere 

Onlar lngilterede yaşarlar. 
A boy, an English boy 
(E boy, en Ingliş boy) 
Bir çocuk, bir lngiliz çocuk 

Bir çocuk, bir lngiliz çocuğu. 
They, their, four, fourth 
(Zcy, zeyr, for, fors) 

Onlar, onların, dört, dördüncü 
1 see, love, play, learn, work 
(Ay si, lav, plcy, lern, work) 
Ben görür, ıever, oynar, öğrenir, çalıfll' 
He sees, loves, plays, learns, works. 
(Hi siz, lavz, pleyz, lemz, works.) 
1 work 1 do not work 
(Ay work, ay du not vork.) 
Ben çalııır, ben çahşmam 

Ben çalışının, ben çab~mam. 
1 am working 1 am not wor king 
(Ay am workin, ayam not workin) 
Ben çahıııyor, ben çalışmıyorum 

Ben çahfıyorum, ben çah§mıyorum 
England is a noun. 
(Ingland iz c navn.) 
lngiltere dır bir isim 

lngiltere: bir isimdir. 
English iı an adjective 
(Ingliş iz en adjektiv) 
lngilizce dır bir sıfat 

lngilizce bir sıfattır. 
1 - Okuyunuz: Four, for, daugh 

ter, love, son, mother, work, fırst, learrı, 
two, who, whom, boys, parents, workıı 
plays. 

2 - Suallere cevap veriniz: 
(1) What is Tom doing? 
(2) With whom Mary is playing? 
(3) Wht>re is she playing? 
(4) Is the father working or playing? 
(5) How many daughtcrs has thc mot 
her? 
(6) Do you see the picture? 
(7) Does Tom love his fathcr? 
(8) Who is not playing? 
(9) Who is learning? 
(10) Whcrc do Tom and Henry live? 
( 11) Whcre do English children live? 
(lZ) Is Henry an English boy? . 
( 13) Who is in the garden? 
( 14) Who has only onc hovse? 
(15) Arc all the children sons? 
(16) For whom do the parents work? 
(17) With whom is Mary playing? 
(18) What are you doing? 
(19) Whc'I! doy.:. ... live? 
(20) What is twice two? 
(21) Where are the parents? 
(22) Who docs not livc in England? 

4 - Şu omeğe dikkat ediniz: 
Müfret: The boy plays in the gardcn. 
Cemi: The boys play İn the garden. 

Şu cümleleri cemi yapınız: 
( 1) Ihe child lives in a house. 
(2) The son has a mothcr. 
(3) I see a boy. 

4 - Şu örneğe dikkat ediniz: 
(5) He works and plays there. 
(6) She has a son. 
(7) I am working in a garden. 
(8) He lovcs his child. 
(9) Shc works with his daughter. 
(10) He is playing with his son. 

flmmmnllll"'-"1mtlnmııııuınrumnııınnıımımaımıı:ıınnnmcmmn.....,.._..lff!IC"' 

Tekaüt kanunu hakkınd~ 
bir tefsir 

Ankara, 29 (Hususi) - Bütçe 
encümeni tekaüt kanununun 66 
ıncı maddesinin tefsiri talebin 
tetkik etmiştir. Encü.men; beledi 
yerlerle hususi idarelerden tekaii 
aidatını alırken mebus olup teka 
ütlük müddetini ikmal etmiş olaJl 
ların mebuslukta geçirdik)er 
müddetin tekaüt hesabına sayılıı -
bileceğine kar::r vermiştir. 

Nafia teşkilat layihası 
Ankara, 29 (Hususi) - Nafi' 

Vekaleti teşkilat layihası Vekalet 
lere tevzi edilmiştir. 

istifa edecek memur ve müstalı 
demlerinin müteahhitlik yapr113 -

maları, imtiyazlı şirketlerde çaht: 
hrılmamaları hakkındaki liyihll1; 
da Adliye encümeni aynen kabil 
etmiştir. -

Devlet demiryollorı 
memurları t 

Ankara, 29 (Hususi) - Del'ıe_ 
demiryolları memurlarının tekil 
ütlük hakları hakkındaki kaJlılıı 
• • jl , 
layıhası Vekiller heyetine vet 
miştir. 

,.,...., 



OCUK 
aonuşalım 
Ceııç 
lf lllektcplilcrin "Ağabey,, adre-

~ııı~~~;rdikleri mektup yığınları a· 
~ tel~ '.tanesi aynca nazarı dikkati· 

111 
~ta. Bunlardan birini Davut· 

~
de c~t~binden A. T. ve A. F. diğe

U il dırnckapı okuyuculanmızdan 
t:ıekey kızı Muazzez imzalamışlar. 

~alck ;up)ar Üzerinde §Urada bitaz 
iki 11

; lüzum gördüm. 
tııp b?vu~paıalı gencin yazdıkları 

~dile . ır §ıkayctname, iddialarınca 
1 Çıl.~ne, biimecc h11llindcn kartpos-

• -.nıı k ~~k ı, artpostallannr idareden 
keı ~ tncktepli hanım kızlara daha 

dolat Verildiğini görmüıler ve b•ın 
""1 Yr gücenmiıler. iki delikan· 

ııı ·· ela ıurn ' :u söyliyeyim ki hiç 
ııe,, 

tıı ese okuyuculanna hediye ve· 
~ ~arında tefrik yapmaz. Hc
~d .Pıyanko usulü kanunen mem· 

llgundan umuma ve gcliıi güzel 
' Bunda en ziyade dikkat edilen 

lııii llıuhtelif mekteplerin hediyeler
o! '~it olması ve bu suretle müm 
~ .. duğu kadar fazla muhitte mem
•tt 

ııt\i uyanmasıdır. Kartpostalların 
~en olması meselesine g~lince~ 
~t llıızdır. Müessese hedıyelen 
; toptan ve bir neviden olarak a· 
tınla b" T_ • • b" k ıı f rın ır Kısmının ıyı ır ıs· 

i İlt~na olmasına imka~ yoktur. 

HABER - Akfam Postası 5 

~JJ••"-'~t-t-'lllR4f.t-~""~~ 
Bu seferki maç yarıda 

kalını yacaktır 
Bu sabah çıkan bir akş~m gazetesin

deki yazı, yersiz ve mevsimsizdir 
Bu sabah intişar eden akşam re· bugünkü sıkı tertibatla; bu ihtimal 

fiklerimizden! birisinde, bir spor de ~ok uzaktır. 
yazısı nazarı dikkatimi celbetti.. Bunun en güzel misali de, son 

Bu yazıda ayın on birinde yapı· Galatasaray Fener maçındaki mü
lacak Galatasaray Fener maçının essif hadise de, hadiseye seyircile
tekrar yarıda kalabileceğinden, ve rin kat'iyyen müdahale etmeme$i 
eğer Fener galip vaziyette olursa ve etmesine meydan verilmemesi
maçın tekrar ettirilmesinden Fene- dir. 
rin, Galatasaray galip vaziyette o- Herkesin bildiği bu hakikatler 
lursa, Beşiktaşın zarar göreceğin- karşısnda bu sabahki yazıyı hay• 
den bahsedilmekte, ve boykot ce- retle okudum .. 
zalarının kavgaların önünü almak Bilhassa muharrir Beyin, belki 
için kafi olmadığından, F. 1. F. A de kimsenin hatırında olmıyan 
nın yarıda kalan maçların baştan (maçı yarıda bırakarak tekrar oy· 
oynatılması hakkındaki beynelmi· natmak) gibi çirkin bir hadiseyi 
lel kararlarının bizim memlekete bazı menfi düşüncelilere ha· 
tatbik edilememesi tavsiye edil· tırlatmasmı da hiç yerinde bulma· 
mektedir. dım .. 

Evvela, bu sefer oynanacak Ga· F. l. F. Anın kararlarını değiş-

~· lltkadaş hnnım kızlnnn aldık· 
l l~d ların resimlerini daha hoı bul· 

kır. Fakat bu, "Komşunun ta· 
l -

0
1ll§uya kaz gözükür,, türkçe 

''llleae)" • 

tteş'eli bir düşünce 

latasaray - Fener maçında oyun- tirmeğe gelince, beynelmilel bir 
cular arasında kavga çıkarak ma- kaideyi değiştirmek bizim teşkila
çın yarıda kalması çok uzak bir tın nlahiyet hudutlarının çok ha· 
ihtimaldir zannediyoruz. Y akınen ricinde olduğuna nazaran, muhar• 
temas ettiğimiz iki tarafa mensup rir Bey, yazısında, bu beynelmilel 
oyuncular, alışmadıkları ve bekle- nizamların tatbik etmediğimiz di· 
medikleri şiddetli cezalardan son- ğer beynelmilel kaideler gibi! ••• 

ra, kavgaya bin kere tövbe ettikle- (kendi iddiasınca -eğer varsa
rini ve yaptıklarına pişman olduk- bizce yoktur) memlekette tatbik 
larmı, kendilerile olan yakın te- etınememizi tavsiye edeceğine, hi· 
masımdan çok iyi biliyorum.. lakis, haricinde hareket edildiğini 

lil' ının tesiriyle olmuş bir key-
S~. 
ııo~ ~&~) nazan dikkatimi celbe
. d .~kı arkada§ın yazdıkları ya· 
i turu~tlüktür. Kazanılmıt bir 

l. a erke h" • ~ b" n ıle bır usul vardır. De-
">i ırl Rll?:etcnin hediyetcn verdiği 
\ b~ •rken.. Ben haddim olmıyn

dır aiabey hakkiyle bu iki r..r-
~ bi aha ziyade nezaket ve daha 

r İçtimai bilgi tavsiye ederken 
C)'l'tıın. 

~ * "' * 
~ b Muazzezin iddiasına gelin· 
k 8!ka; İsmi, her bilmece çık
ıç ol 

L'~ . ~sa kartpostal alanlar h..' ınli§ar ettiği halde (galiba 
. ı ) ıt) isminin gazetede yazılma· 
lııiıı ~na Yakıla kaydediyor ve he
>.ı~~ l'lldığından bahsediyor. 

· ~~lti)e~~. Ynvrum • • Hayatta mu· 
~? c:~.cn büyük sırrı nedir bilir 

>ı >'ıık b •r. ve sebat .. Sen bu yaşın
)i;ı_ cdıyeler alamadıgw ından do-

"'ta'• 
.'ııiı~ Unür meyus olursan ha· 
~ ~ el_~İnde ne yaparsın? Bilir 
~ eb~~tniz senin gibi ve seninkin· 
:\ UYiik ' ı ile . • ıhtiyaçla nice arzular, 

tt~ ~ . f~ndc ko§anz. Onların ta· 
' •çın · · • ~ ıçımız titrer. Gün ge• 

l~ ı..~• ~~er, ay geçer, sene geçer, 
~ ~ ~\t~ler birbirini takip eder. 

's• 'thl'
0 

'Jncli besler o arzuyu diler 
~b Cd • ' ~- ıı- crız, Yavrum • 

"l•h. ' C)l h '• 
ıı ... :·•., t'.> Uyülc silahtır, Muazzez 
··~ • c:. .. ıı, il bili IIer sabırlı olacak olursan 

~tt! tıde her emeline nıül olur· 
'tı '<t ••.tı .. 
~ tı·ı ~ABER in en güzel mu· 

ı e ,, . . . 

\.~ . 
•111._ -ılllı~e • 
ıı ~da)Q ınız fudur: 

'ıt. ~ Lo Sekle 0 1 Q Qi.. llQ' 'oldan .. 5uret e harf!er 
t, "S;duJcl6: saga ve yulcarıdan 
~' ~erek k .\t o ud .. 'iten ugunuz bir gazete 

çıkan l§ık 

3 - Türkiyede erkeklere mahsus 
bir sıfat 

4 - Oturduğumuz yer 
5 - R. ol&un. 
Bilmece hnlleri nihayet 10 günde 

"HABER., idarehanesine ve (Ağabey) 
adresine teslim olmalıdır. Yedinci say
!amızdaki kuponu da leffctmeyi unut
mayınız. Hediyeler perşembe günleri 
öğleden sonra verilir. 

16 ttisan tarihli bilmece 
Tatil - Araba - Tavan - lbarc • Lanet 

Bu bilmeceden hediye kazananlaı-ın 
isimleri: 

Yarım kiloluk bir kutu çikolata ka· 
zanan; Galatasaray lisesi Ticaret son 

' sınıftan Danyal Bey • 

Birer kitap kazananlar 

1 - lstanbul kız lisesinden 540 
Mesrure. 2 - Gelenbevi orta mektep 
sınf A 2 den 22 Halil lbrahim. 3 -
Uluköy orta rnektep sınıf A 3ten 321 
Halit. 4 - Niıanta§ kız oı-ta mektep
ten 818 Semahat. 5 - Cumhuriyet 
orta mektep A 3 ten 3SO Hasan Hami. 
6 - Hisar rum mektebi lise 2 den 52 
T odori teodoridia. 7 _ Gazi Osman
pa,a orta mektep sınıf 1 • 3 ten 4!2 o. 
mer Lutfi. 8 - Iıtanbul kız muallim 
orta kısım A 1 den 248 Sebahat. 9 -
Galatasaray liseıi sınıf 4 ten 1028 Ad
nan Bey ve hanımlar. 

Birer paket çikolata kazananlar 

1 - Sultanahmet ikinci mektep sı
nıf 3 ten Fuat Şevket. 2 - Davutpaıa 
25 İnci ilk mektep sınıf 2 den Şükriye. 
3 - Sen Jan Banist mektebi sınıf 4 ten 
31 Edvar . 4 - Bakır
köy ikinci ilk mektep sınıf 5 ten 21 Sa:. 
diye Mazhar. 5 - Gedikpa~ ermeni 
mektep sınıf 4 ten Mari Mad!avakyan. 
6 - Sen Jorj mektebi 5 inci srnıft.ın 
numara 80 Metaksula. 7 - Maçka 39 
numara Selahattin. 8 - Inkilap lisesi 
sınıf A 9 da 712 izzettin. 9 - lstaiı
bul 15 inci ilk mektep sınıf 2den 160 
Nermin. 10 - lstanbul 21 inci ilk 
mektepten 173 Ihsan. 11 - Avusturya 
Sen Jorj liıesi sınıf 5 ten Niso Slimoviç 
12 - Istanbul 13 üncü ilk mektepten 
ınuallim Sumru. 13 _Fatih kayma· 
kamının oğlu Tank HulUk. 14 - Fa
tih haydar caddesi numara 1 53 te M. 
Sevim. 15 - Usküdar on dokuzuncu 
ilk mektep B 4 ten 267 Lutfiye. 16 -
Gelenbevi orta mektep A 2 den 277 
Mustafa Natık. 17 _ Davutpaşa orta 

ktep A 1 den 207 Ali. 18 - Bin-
me d N .. 
birdirek Hoca Ferhat 10 numara a . uz 
het. 19 _ Galatasaray li~esi sınıf 10 

dan 1293 Fahreltin. 20 - Galataııa-
':"'Devamı 8 nci sayfada-

f1esap eğlenceleri 
12 veya 13 adedinin mürabbaı 144, 

169 adetlerini tersine yazarsanız çıkan 
144 ve 169 adetleri 12 ve 13 ün t'!rsi 
olan 21 ve 31 adetlerinin mürabbaı 
olur. 

12 
21 

x 12 1'44 

" 21 .. 441 
13 ,, l 3 ,, 169 
31 ,, 31 .. 961 

-, 

15 ile 93 Ü dnrbediniz, hasılı darp 
rakamlan havi olan 1395 dir. Dikkate· 
diniz, 15 madrubu ile hasılı zarbın ilk 
iki rakamı olan 13 arasındaki fark di
ğer madrup olan 93 ile hasılı zarbın 
son iki rakamı olan 95 arasındaki far
kın aynıdır. 

• • • 
Aralarında bir fark olmak üzere 

iki adet alınız: 7 - 9 ve 11 - 13 .i'İ· 
bi ... 

Bu iki adedi birbiriyle zarbediniz, 
hasılı zarba 1 ilave ederseniz buluna· 
cak adet aldığınız adetlerin arasında 
iki adedin mürabbaıdır. 

7 X 9. = 63 + 1 = 64 ki bu da 8 
.adedinin mürabbaıdır. 

Bunun gibi: 25 X 27 = 675 + l 
= 676 bulunur ki bu da 26 adedinin 
murabbaıdır. 

11111 x 9 + o = 
22222 .. 1 .. 1 .. 
33333 .. 9 .. 2 .. 

99999 
199999 
299999 

44444 ,. 9 .. 3 ,, 399999 
. . . . 

. . . 
88888 .. 9 .. 7 ,, 899999 
99999 .. 9 ,, 8 " 59999g 

37 adedini 3, 6, 9, 12, 15 gibi 3 ün 
emsali ile zar be derseniz hasılı zarp 
3 Ün emsalini gösteren rakamlardan 
teşekkül eder Mesela: / 

37 x j - ııı 

37 .. 6 " 222 
37 ,. 9 ,, 333 
37 ,, 12 " 444 
37 ,. 15 " 555 . . . . . . . . . . . . . 
37 .. 27 " 999 

_Bıı da 37 adedinin baıka bir gara
betı: 

37 x 3 - 111 
37.o37 ,, 3 111111 

37 " . 
. 037.037 .. 3 ,. 111.111.111 

. B~ terkip istenildiği kadar 
edılebılir. 

tezyit 

HABER 

Çocuk Sayf asr Kuponu 
30 Nisan 1934 

Maçı yarı bırakmak için, bu sa· yazdığı beynelmilel k aideleri de 
bahki yazıda ima edilen, musam· ( eğer varsa! ... ) d erhal memlekette 
mem bir hadise, olsa olsa seyirci- tatbik etmeye ba§lamamızı tavsiye 
ler arasında çıkabilir.. etse idi, bir spor muharririne daha 

Fakat, teşkilatın aldığı yakışır surette hareket etmiş olur-
şiddetli ve yerinde tedbirler saye- j du zannediyorum!.. 
sinde, zabıtanın maçlarda aldığı izzet Muhittin 

Galatasaray .- Vefa 

Dün hususi bir maç 
yaktılar 

Galata.saray ve Vefa birinci ta
kımları dün Taksim stadında hu
susi bir maç yapmışlar, iki taraf ta 
vasat bir oyun oynamış, fakat bil
hassa Vef ahlar nedense çok gev
şek oynamışlar; netice 5 - O Ga
latasarayın lehinde bitmiştir. 

ikinci küme klüpleri 
Geçen sene (HABER) de, "klüp 

lerde seyahat,, başlıklı yazılar yaz

mış ve bunlarda birinci küme klüp

lerinin tarihçelerinin ve o günkü 

vaziyetlerinin hulasalarını yazmış· 
tık. . 

(HABER) bu sene de "klüpler

de seyahat,, başlıklı yazılarla ikin· 

ci küme klüplerinden bahsetmeğe 
karar vermiştir. 

Hazırladığımız yazılar tamam 

olunca, başta bu seneki ikinci kü

me şampiyonu Eyüp, ve ondan son· 
ra derece alan takımlar oldukları 

halde bugünlerde dercetmiye baş· 
lıyacağız. 

Izmir - Kasaba hattı 
Ankara, 29(Hususi)- lzmir -

Kasaba ve temdidi hattının hü
kumetçe satın alınması etrafmd:ı

ki müzakereler son safhasına gel

miştir. Hazırlanan esaslar yakın· 

da kati şeklini alacaktır. 

Basketbol 

Yunanlılar dünde 
yenildiler 

Bir kaç gündür şehrimizde bu· 
lunan ve dün gece Galatasaray 
klübünde Barkohba Musevi takı-' 
mıyla üçüncü maçını yapan Yunan 
basket bol takımı, 22 24 gibi kü· 
çük bir farkla mağlup olmuştur. 

Beklediğimiz bu değildi 
Edirne, (Hususi) - Kurtuluş ku

pası maçları geçende bildirdiğim ıe· 
bepten yanda kalmıııtr. Bu cuma ya
pılması knrnrJaıtırılan Edirne atle· 
tizm müsnbakalannı yapılmasından 

vazgeçildiğini iki aıün evvel bu müsa· 
bakalann mürettibi Halkevi ıpor kolu 
tarafından klüplerc bildirildi. Buna 
sebep olarak fa finlkevi spor kolunun 
bu iş için parası olmaması ve atlet çı· 
karamamasıdır •. 

Bizce bu gösterilen sebepler pek te 
yerinde değildir. Musabıkların birin
ci ve ikincilerine mutlaka bir madalya 
verilmesi ve Halkevinin atlet çıkarma· 
sı lazım gelmez ... 

Halkevi spor kolunun bu ciheti da. 
ha evvelden cTI.işünmesi lazımdı. , Yok
sa müsabaka için haftalarca hazırlanan 
klüplerin faualiyctlerini bir kararla 
hiçe indirmesi ki; Halk spor kolundan 
beklediğimiz bu değildi. Ondan bekle· 
diğimiz; evvelce vermiş• olduğu kara• 
nnı İcra etmesidir. 

Hamdi oğlu 

ZA Yl - Mülga Haclikai Nisvan 
mektebinden 926 - 927 ders sene· 

sinde aldığım şehadetnamemi zayi 

ettim. Yen isini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. Umran 2317 
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o Karadeniz Korsanları o 
Hakiki vealkalar1 tasnif eden ve birbirine bağhyan 

Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 

30-4-934 Her hakkı mahfuador Tefrika: 4!:J 
Gec;en kısımların hullsası sonra .. 

Ge.;en kıaımlar1n hulaaaaı 
Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 

Çar Nikola zamanında eıirci Ali babıt 
iki memleket aruındı kadın ticareti 
yapmakla meuuldu. Alibaba Ferhat iı
minde birini küçükken hadım yapmı•
tı. Büyüdüğü zaman Iatanbuldaki kız
ları bu delikanlıya teılim ederek, Kaf
kaayaya gidiyor. Tifliıtc valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü km vardır. Ali baba bu kızı 
kaçırmıya uğraıırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalıııyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaııdır ve Ali babadan 
intikam almak Uzere Ietanbuldan Tif
lise gelmiıtir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor. 

- Kapıdan bizi dinliyorlar. 

1 

mak istiyordu. Son ııünlerd• 

\ 
- Eyvah ... Acaba bir pot kırdık vastopol sahillerine gelitinin 

mı? bi de köylüleri ve sahil ha 
Miltarakcden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalı§anlıır 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Lcyhte 
çah§anlardan bir grupun içlerine aldık
lan Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

miıti. Park eilencesinde tesadüf et
tili Fatma Nüshetle aralarında bir &e
viıme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaılarile temasa geçmiye çalış-

mı§tı. . 
Bu adam uzun bir rnüdavcmetten 

sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış : 
fakat ,Kahyanın arkadaşları tar;fm
dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çalr~ıyordu. 

- Buradan alacaklarımızı al • 
madan bir yere çıkamayız.. Verin 
çıka hm .. 

- Siz emri Muıtaf a Kemal 
Paıadan getireceğinize burada 
sadrazamdan getirin. Ben yalnız o· 
nun emrini yerine getiririm. 

- Bize mütkülat çıkarmayın 
yüzha91.. Yerlerini gösterin de a• 
lıp ıidelim .. 

- Gitmezseniz !İmdi sizi dışa· 
rıya attırmm.. Bu sizin için çok 
fena olur. 

Yüzbaşıya da dönerek: 
- E ... Ne diyecekıiniz, 

şı? .. 
yüzba· 

Yüzbaşı sesini çıkarmıyordu. 

Kahya, bunun kolay kolay yola ıe· 
lir takımından olmadığını anla· 
mıştı. "Emriniz,, diyen Mustafa ça
vu§a: 

- Dışarıya haber ver .. Bizden i
ki kiti gelıin ... 

içeriye ellerinde ıene ıajlim 
bir iple giren iri yan iki Laz kih· 
yanın bir !ey söylemesine meydan 
vermeden hemen yüzbatınm üzeri
ne atıldılar ve onu sıkı ııkı bağh· 
yarak dıtarıya sürüklediler. 

Aptullah, bu sırada kahyaya 
yaklattı: 

- Bu çavufu ne yapalım, kah
ya? dedi. 

Kahya: 
- Bana mı ıoruyonun, ne ya· 

parsan yap ... 
Aptullah, büyük bir çeviklikle 

kahyadan ayrıldı ve bağlı olarak 
duvarda dayalı duran çavufun ya· 
nma gitti, ayni zamanda belinden 
kayışını çıkardı. 

Hemşinlinin, bu İngiliz hizme· 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga getirmiılerdir. Ali baba sa
rayın zindanlarında iıkence görilyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • 
rın gözdcaile beraber yaıamaktadır. 

- Ben de böyle temenni ede
rim. Lakin tahliye te9ebbüıü uzar
ıa, bu kanlı duvarların içinde naııl 
ya91yacağız, Petroviç? Çar çok za· 
lim bir hükümdarmıt ! 

Bu esnada Petroviçin gözü, ka
pı deliiinden içeriye bakan bir ıö
ze ilitti .. 

Petroviç yavatÇa Ali babaya e
ğildi: 

- Konuımayı keıelim ... 
-Ne var? 

- Nasıl athracağınızı merak e· 
diyorum .. 

- Neferler sizi atmıya kafidir. 

tinde baş Ç&VUf rütbesinde çalıtan _,...,, .... 11""111111•-mııuuııwıııııuı- 11
-

Ermeniye karşı diş gıcırtılan bat· rek yere yıkıldı. Başçavut yakuını 
bırakmadı. Bu, Aptullaha nispeten 

lamı! ve onu öbür dünyaya gön· 
dermeğe karar vermit bir hali var- daha uzun daha zayıf ve fakat da-

- O halde çağmmz 
Yüzbatı bütün sesiyle haykır· 

eh: 
- Muatafa çavu1 t. 

ha kemikli görünüyordu. itte aııl 

dı.Hali, hiç bir ıey yapmak imki.- boğu9ma, asıl güreı timdi batla· 

nının ellerinden alınmıt olduğuna: mışh. 
akıl erdiremiyen bat çavuı gücü· Aptullah alttan kurtalmağa ça· 

_Mustafa çavu, !. nün yettiği kadar gene Aptullahla lıtıyor; fakat bir yarasa gibi üze· 
~ d rine kol ve kanat geren bat çavuf Yüzbaıının ıeıine kimse cevap ugraşıyor u. 

A il hı b k d . l buna imkan vermiyordu. Bodrumu vermiyordu. Kahya hafifçe güldü. ptu a a atçavuf, e ıy e 
k 1 b · la d andıran bu oda içinde zaten ken· - lıteraeniz ben çağırayım, ap ana enzıyor r ı. 

dedi .. Ve aealendi: - Ya! ... Demek buradan bir dilerinden batka da kimse kalma· 
_Mustafa !.. şey alınmasına razı değilsin ha.... m19tı. Diğerleri, yüzbaııyı bağlıya· 
Muıtfa çavu~ kapıyı açtı ve tam Ehhh .. Ehh ... Ehhhh .. Haydi baka· rak dıtarıya çıkarmıtlar ve motöre 

bir aıker tavriyle gelip kahyanın 'ı hm, Rahat duracak mııın, yokıa atmıılardı. 
üç adım ilerisinde durdu ve selam durdurayım mı? Aptullah, odanın lotluğu içinde 
verdi: Baş çavuş kollarının bağlı olma· bunun, boğu9ma esnasında farkına 

- Emrediniz efendim. ıına rağmen hali mukabeleye ça· vardı. Tamamile yalnız oldukla· 
Bu sırada dıtarrda kopan bir lışıyordu. Bir ara kollarırıı bağlı- rını görünce ıon bir gayretle ıil

gürültüden ıonra Mustafa içeri gi· Yan ipin gevtemeıi yii.zünden, el· kindi. Bat çavuıu üzerinden atarak 
rerken kapı hızla açıldı; Abdullah lerini kurtarmıt ve Aptullahın ıırt- üç adım ileriye duvar dibine fır· 
ve Hayrullah; eli, kolu bağlı birini !ağına aarılmıftı. Aptullah şayet lattı. Kalkmasına meydan verme· 
içeriye sürüklediler.. güçlü kuvvetli biri olmaaaydı. Can den yakaladı. Bütün boğuıma es· 

Aptullah: korkuıile boğazına kenetlenen bu naaından elinden bırakmadığı ka-
- Kahya, lngiliz çavuşunu da parmaklardan kendisini çok 1ıüç yıfı ba, çavufun boğazına doladı. 

biz getirdik... kurtarabilir, belki de buna muvaf- Ve iki ucundan kollarının hütün 
Dedi. fak olamazdı. Silkindi. Filhakika kuvvetile çekerek, onu, canıız bir 
- Hele tlurun bakalım .. Evvela kendisini kurtardı amma, ıarıılış halde yere ıerdi. 

yüzba~ile it im izi halledelim de yüzünden müvazeneıini kaybede- (Devamı var) 

-
Tefrika: No20. Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUellifi : ( VI • no ) 

Gec;en kısımlar.n hullsası 

Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Raşidin Yunan diplomatların
dan Erci Behzadise karşı beslediği 

mUthi§ kini, silah fabrikaları mümes
sili Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Muhsin, Ertiyi öldürmeyince, Yunan 
diplomatı Atinaya otomobille gittiği 

ıırada, Bulgar çetecileri ona suikast 
yapacaklardır . 

Otomobille gelen Erci. pusuya uü

imkan yoktur ... Gözleri dönmüı ... Hem 
de, elinde silah olmacbiına, yalnız ya
nındakilerin elinde silah bulunduiuna 
ve otomobile "dur!,, iıareti verdiğine 

nazaran, maksadı, beni, bir kurıunla 
derhal devirmemek... Burada yakala
yıp bir yere kapamak... Bana iıkence 
etmek ... I!kence ede ede öldürmek .... 
Bunda da hakkı var .. Bütün maddi ve 
manevi felaketini meydana getirdiğime 
kail... Fakat, benim de yaıamak hak· 
kımdır... Kendimi müdafaa etmeli-
yım ... ,, 

ıüyor ve pusunun ortasında Muhsin Frene baıbiı ve otomobili bir'aen· 
Ratidi kendine.. bire durduttuiu eınada, bütün bu fi-
Gislice •uibst tertip etti ... Niyetinin kirler, yekdiierini takiben akhnclan 
H kadar bt'i olduiu anlatılıyor .•. Bu geçmiıti ... Bir aaniye içinde, hepıini dü 
ad-. ~ o kadar fena biliyor ki, ken- tünüvenniıti. 
dWM M derece teminat versem, ne Sağ eliyle, ıimıek sür'atiyl~ • 

-----~-----=::~~-====-...:.::.::.~:____:_::..:.:::!_:.:..:_ı..........~-=-......:___:_.:.__:_::=.:. 

Ve ıa,.te 'dü"iünerek havaya bfclır
dı: 

"- Bu çetenin batı Muhıin Raıit
tir ... Eğer onu vurursam para ile tutul
duklanncla ıüphe etmediğim diğerleri 
dağılacak... Ben de belki böylelikle 
kendimi kurtarabilirim ... ,, 

htemiye, iıtemiye, namluyu düı

ma:.ıına cevirdi: 

"- Bunu hiç arzu etmezdim ama, 
ne yapayım, mukaddenniı ... ,, 

Ve, ateı etti ... 

Kul~un, namludan fırladı ... 
Muhsin Raşide doğru seğirtti. 
Hedefe isabet oldu mu? 
Delikanlı yaralandı mı? .. YaraL-ın

dıysa hafif mi, ağır mı? .. Yoksa öldü 
- 7 mu ..• 

Bulgar çetecilerin arasına nasıl g;r. 
di? Manianın üzerine niçin çıktı? ... 
Neden ellerini açarak kendini hedef İt· 
tihaz etti? •• Yoksa, ona, bu hareketi, 
Bulıar çetecileri, bir kurnazhkJa, onu 
manevi bir puıuya düıürerek mi yap
tırdılar?.. Acaba, maniaların Üzerine 
Muhsin Ratidi çıkarmak isin cebir mi 
iatimal ettiler 7-

Kurıun patladıktan sonra, Muhsin 
Ratil yahut yanındakiler ınukabele e-. . 

- Farkında değilim, lımailof ! kandırmaktan ibaretti. 

. . 
-28-

Ruı konanı Sivaıtopol sahille
rinde tahrikitına devam ediyor. 
Köylüyü kendi tarafına çekmeğe 
çalıfıyordu. Çar Nikola, Ştankanın 
bir an evvel ele geçmesini iıtediği 
halde, ona iltihak ede,· korkusile 
Sivaıtopola bir ıemi bile göncler· 
miyordu. 

Bir sabah Ştanka, Sivastopol li
manından ayrılırken, uzaktan bir 
kaç yelkenlinin kendisini takio et· 
tiiini görerek, maiyetine: 

- Silah haıına .• 
Diye baiırdı. 
Bu gemilerde kimler vardı? Ni-

çin ve nereden geliyorlardı. 
Ştanka, bunları dütünürken yel

ken gemilerinin kendiıine yaklaş
tığını görmüttü. 

Birdenbire aarip bir müzika ıe· 
ıi... Bu da ne?! 

Gelen ıemilerdeki tayfalar (kı· 
zıllar) ın ihtilal havalarını çalıyor· 
lardı. 

Acaba bu gemilerdeki aıkerler 
de çara iıyan mı etmişlerdi? 

Ştanka tereddütle etrafına ha· 
kınırken: 

- Ştanka ... Korkma .. Biz de se· 
nin gibi yaptık .. Zülme, itkenceye, 
haksızlığa isyan ettik. Sana iltihak 
ediyoruz! 

Seılerintiıayretle dinledi. 
Yeni gelen yelkenliler, korsan 

gemisinin etrafım ıarmıştı. iri boy· 
lu yakıııklı bir zabit, gemilerden 
Ştankaya selendi: 

- Beni tanımadın mı?.. V olga 
da kaçakçılara meydan okuyan 
küçük Petroviç .. 

Ştanka ıenç zabiti görünce ta
nidı. 

Küçük Petroviç Çarın çok sev· 
diği maiyet zabitlerinden biriydi. 
Cesareti, atılganlıği ve iri boylulu· 
ğile meıhurdu. Ona Volga kaçak· 
çıları kaıten bu unvanı vermitler· 
di. 

Ştanka, genç zabiti gemiıine da· 
vet etmitti. Eğer bu zabit hakika· 
ten Çara iıyan etmi,se, Ştanka he· 
define kolaylıkla varacak demek· 
ti. Çünkü ruı korsanı ruıyayı bat• 
tan bata ihtilal içinde ıörmek, 
Çarlık iıtipdadını kökünden yık-

Köylüler, Çarın iıtipdat ve 
hakkümünden çok yılmıtlard1• 
tanka onlara ne kadar munitı 
kadar cana yakın görünmüttii" 

Müli.zim Petroviç korsan 
sine atladı ve korsan reisinin 
nuna sarılarak: 

- Ştanka, seni tebrik ed 
dedi. Bütün köylünün kalbine 
mitsin ! .. Bu muvafafkiyeti ..O 
batka kimse temin edemezdi· 
beni de gücendirdi. Bir mest 
tahkiki için Odesaya gebııİ 
Limandaki donanmaya J11 

gemileri gezdim ve ıemiciletl 
yana müsait görünce, bir gee• 
ıini peıime takarak Odeıad.ıt 
rıldım. 

- Çok İyi yapmıtıın ! f 
benim buralarda dolattıin»I 
reden biliyordun? 

- Gemiciler söyledi .. Qııltl' 
ni uzaktan daima takip ve 
ıut ederler. Nereye gittiğini, 
de neler yaptığını bilirlernıİf• 
Ştanka ıenç zabite bir ıil,t' 

zattı: 

- Peki, timdi ne yapmalı 
rindesin? 1 

- Evvela seninle anlaf!O~ 
- Ne gibi? . 
Genç zabit göğsündeki kO 

larını kendi elile sökerek yer• 
tı: 

- Bu göz boyayan ıJOP•I 
çoktanberi nefret ediyqtf utıır 
tanka! Senin Karadenize 
nı duyunca o kadar çok ıe 
tim ki ... Daima ilk f ıraatta 
yanına gelmeyi, seninle ç 
ve denizlere hakim olmayı 'J 
nürdüm .. Şimdi, ne yapmaV 
ğimi anladın, değil mi? 1 

Ştanka, genç zabite biral 
itimat ederek: 

- Pekala! dedi, bütün bil 
ler ve sen, benim kumand•~, 
da bulunmak tartile birletJIPI 
zı olurum. 

Küçük Petroviç muvafak'' 
eden hir eda ile gülümsedi: 1 

-Kahul ediyorum, Ştanl": 
ve ıeınicilerim bu dakikad-' 
ren senin emrin altındayı:ı !:Iİ 

- Kaptanlar ve düm_..
benim adamlarımdan ola~ 

- Peki.la olıun .. 

ErCiYi vurabildiler mi?... -0-hanyyekadar, zihn~~ 

· Diier iki Bulıar çetecisi, Muhıin 
Ra,idin yolunu beklemeğe memur edil
mİ!ti. Onun atla geleceği iki müthit 
kaya vardı k.i, bir ıüvarinin buradan 
geçmeıi mecburiydi. lıte, onu orada 
bekliyecekler, durduracaklar; Erciye 
suikast yapıntıya kadar onu orada ala
koyacaklar, silahlar patladıktan, Yu
nan diplomalı kanlaıa boğulduktan 
sonra, delikanlıyı onun civarında bı
rakıvereceklerdi. 

Muhsin Raıit orada yakat.ndıktan 
sonra, mesele kalmıyacaktı. Bütün de
liller onun aleyhinde değil miydi? 
Suikastın Muhsin Ratit tarafmdan te .... 
tip olunduiu derhal iıpat edilecekti. 

Fakat, bütün bu evdeki pazar, çar-
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En iyi Avrupa 
kunıaşlanndan 
farksız olan HEREKE 
kumaşlarını tercih ediniz 

Sümer BANK 
Yerli Mallar Pazarı 
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KUMASLAQI 
" 

Düşünen, ağlıyan ço
cuk yerine, 

Gülen, koşan çocuk ! 

~~ Sevinmek, gUlmek, e§lenmek 
~ taıaun hakkıdır. çocuklara bir 
, ~teye bUzUlüp oturmaya, ma· 

8- başında dUtUnmeye de§il, ' 
, lilttteye ve oynamaya tetvlk 
ct1ru~. 

i kumbara, çocuğa yalnız 
"tikb·aı yapan değil, fakat 

-'eı,. 
l'fldiren en güzel vasıtadır 

s· i~~ de çocu(lunuza 
b~ BANKASINDAN 

1
" kumbara ahnız 

, 
Raleigh 

Bisikletleri 
--~ ... -~\ 
~ '\ 

.. 

Beyndmilel bi~iklet Aleminde büyük lnlcılAp yaratın Me~hur 

Raleigh 
Fabrikasının, safi, JNGJLlZ çeliA"inden pek zarif. metanetli ,.e fennin en son 

terakkij'atının tatbikile yapılmış yeı;Ane bısiklctlerdir, 

- METANET, ZARAFET ve SuR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Satsı depoıu: Sirkeci·lstanbul·Liman Han No. 35 3138 

~ ,., . 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

l•taabuld•n - Anadolu ye Adalara yaz münascbetile göç et• 
mek iıtiyealerin eıyalara için 3 Mayıs 934 Perıembe ıününden 
bilitibar yeni bir ilana kadar haftanın Cumartesi, Paıarteai ve 
Perıembe zünleri Köprtıden saat 11,30 da ayrı bir vapur kı\dı
nlacaktır. 

Bu Yapurla Anadolu Ye Adalua nakledilecek göç eıyaıından 
birinci mıataka yıni (Köprüden • H. paıaya kadar olıa) Dcret 
alınacaktır. (2086) 

Vapurun Hareket Tarifesi 

Model Weltsuper 34 
18 den 200o metreye 

kadar bütün istıs~onlan 
alır. lstasyonlan ayırma 

ham.sı büyüktür. 
Fiyatı 330 llra 

Moclel Bally No. 2 
l 8den 200o metreye 

k•dır. alır 

Fiyat. 200 Ura 
Halk modeli 

Köprüden 11,30 
Kadıköy 11,50 
Kalamı~ 12,15 
C. Bostanı 12,40 
Bostancı 12,50 
B. Ada 13,20 
Heybeli 13,40 
Burgaz 14,00 

Kınalı 14,20 

Kadıköy 14,50 

/ Köprü 15,15 

SCHAUB 
Radyoları 

BGtün dünyaatamnmış olan SCHAUB fabrkası 
en müşkilpesent radyo merakhJarını memnun 

etmek için 

Bu sene üç yeni model 
çıkarmıştır. Fiyatlarının ucuz!uğuna rağmco 

verdikleri netice 

Harikuladedir 
Radyo almadan evvel bir defa da 

SCHAUB 
makinesini tecrübe ediniz. Bumakine ile dünyanın 

her bir tarafını dinliyebiltrainiz. 
Tediyede kolaylık yapılır. Peşin tediyatta hususi 

iskonto vardır. 200 den 2000 mctrcyt 
kadar olan istasyon- Satış yeri: Rikardo Levi 

lan alır. Sulanhlmam Havuzlu han No. 9 • 11 

!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F•i•y•at•ı--1•2~0--ll•r•a ... A•n•a•d•ol•u•nu•n•m--üh•i•m•m•e•r•k•ez•le•r•in•d•e•a•c•en•l•eı•i•v•a•rd-.ır 

F•nd•k,deı-~··"b••F areleri ve büyük sıçanları FAR~ 
s~, t •••• ~~"~~.nevi HASAN fare zehirile öldürünüz. - , 
" "illi . l.~"ilh! 1rnha eder. Öld"kt •--tiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en nıüeııir fare zehiridir Bir parça ekmei• ıürülerek fareler tatWıkla ve severek yerler. 25 kuruttur. Fare zahirinin bufday 
1ll ··• de '- u en sonra - • d f J • b l d le • d d ·ı ·ı l · d kal ~rıderı ç~ITIJftır. Macun ile birlikte buğd•Y zehinn en are erın u un u ları mahalle serpilirse farelerin ve ııçanlarm bütün ana ve baba ve ec a ı ve ıı ıı e enn en eaer maz. 26 kunııtur. Tak· 

"''""•ım..!a nınız. Far Hasan ~kaııma dikkat. 
fhıllllunu-.nunınma"nnnıııH1nHJ11111 nımmnmnrı"'""''""'rtmffll'"""""'"""'""ıııtmıı"ınmıırttıt1Wınmıır1111tn1ııı1111ft1111U1tnauu._~UUN1111t11nnunmmmHU11U1..,....~m....._..nwıuwwwzwww-•m111 •ıı u • •• •-••1"""11a1111tı111wıllflNft.Ua:uruntıınH11nlllKIUftll9.mnr'"'u~"""'99fllltll""""n•ıw•-• o 



2 ncl sayiamıUia"l 
Son haberler. 

3 üncü sayfamızda: 
inkılap liseıi talebesine cevap. 

Yazan: (Va - Nu) 

5 inci sayfamız-da: 

Çocuk sayfası ve bilmece. 

6 ncı sayfada: 
Mütareke lstanbul tefrikamızın 

en heyecanlı bir safhası. 
: ·: rdef ini öldüren adam. 

Telefon 23872 Sene 3 Sayı: 718 
==~~;;;;;~~~======================~;~==~~~~===================~=====:=====:=:= Kiralık apartman 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

-r.n ıan:rı 5 lnd sayfad:ır

ray lisesinden Cici Necdet Bey ve ha

nımlar. 

Birer paket bisküvit kazananlar 

1 - Gazi tek kollu Cemal bey kay· 
nı necdat • 2 - Fener rum mektebi sı· 
nıf 7 den 47 Lambo Y osefidis. 3 -
Sentelizabet mektebinden 411 Şükriye 
Kamer. 4 - htanbul kız lisesinden 
733 Neriman. 5 - lstanbul erkek li
sesinden 819 Ragıp. 6 - Şişli tarak· 
ki lisesinden 371 Acar Rıfat. 7 - Ga· 
lata Karaköy Halil paıa sokak numara 
6 da Baryur Patukyan. 8 - Ni§an· 
taı kız orta mektepten 384 Zuhal Zi
ya. 9 - lstanbul 44 üncü ilk mek~ep 
B 2 den 26 Nariye. 10 - Pertevniyal 
liaeıi ıınıf 9 dan 219 Ali. 11 - Is· 
tanbul tatbikat mektebi ıınıf B 5 len 
449 Hikmet. 12 - Beyoğlu 3 üncü 
ilk mektep sınf 4 len Necdet Hulusi. 
13 - Kabataı lisesi B 1 den 1309 Maz 
har Ruhi. 14 - Ortaköy 39 uncu ilk 
mektepten 305 Mükerrem Ahmet. 15 
- Beyoğlu muıevi lisesinden 300 izi. 
do bahar. 16 - Sultanahmet 3 üncü 
sulh hukuk mübaıiri Mehmet. 17 -
Galata sahili sıhhiye idaresi memurla
rından raif bey kızı Ayten Meral. 18 
- Beşiktaı Şemsülmekatip mektebin· 
den Huflııi. 19 - latanbul kız mual· 
..tim mektebinden Enise ve Müsalemet. 
20 - letanbul 55 inci ilk mektep sınıf 
1 • 4 ten 541 ismet Behçet Bey ve ha· 

nımlar. 

{fPA 
Müs\a\mı.r..,l ı 

HUBUBAT UIYLAR/ 

StHHAT 
VE 

KuvvET 
Menbaıdır: 

Ayda yüz lira sigortalı Ticaret 
Bankası apartmanı kiralıktır. Nu· 
ruosmaniyede 81 No. da Hafız 
Nuri Efendiye müracaat. 

Savo-Piksin saçların 
halaskarıdır. 

Umum satış yeri: Bah~ekapı 
Zaman ecza deposudur. Bit 
lira mukabilinde tafraya 

gönderir 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar' m;.itehassısı 
Cuma ve pazardan baıka &\inlerde 

ğleden sonra saat 2! den 6 ya kadar 

Iıtanbulda Divanyolunda (118) nu• 
maralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Muayenehanede telefon nu• 
maraıı: 22398 
11::::. ....... ...: ••• --.: • .::=:.: 5w::::::==n 

ii Diş Tabibi H 

~ Halit Galip . 1 
Ü Münib ve l•taabul üniversite- J. 
il terinden diplomalı H 
.ı fi 
i$Tepcbaşı: Necip ap. 3 Birinci kat No. 2y 
;! LMaJcstik lokantası üstünde] 1 
il 
"! Hergün 10 • 20 ye kadar 
1 ................................... -........ -~ 6 .... -... -.......... -................. -·--·-·-

H ü k ôm dar kadın sordu· "Bu kesik başın kulak memelerine nn::w::::::-.... .::::=::-.. -:=:::-:::-.:: • •. fi Diş tabtbi 

bakınız ••• Orada hır ~~lık olacak ••• Yok m~? ... ,, Başkuman-1i !Bedti :J{,a/Ju 
dan: Yok!,, cevabını verdı · il K•dıköy: Altıyol ağzındaki 

Mide, 

Bağır

sak 

Karaci -
~ ger 

Kum, 
Mesane, 
Şeker 

hastalık· 
farına 

Vereme 
Romatiz 

Bübrek maya 
Kartı faydisı muhakkaktır. Yemeklerde iştibayı açar, hazmı 

kolaylaıtmr. Sofralarınızda daima (ULUDAÖ MADEn SUYU) 
nu içiniz. 

Lokaata, otel, ıazino, eczahanelerde bakkal dllkkinl11 ada 
ve umum ıucularda sablmıya baılaınııhr. 

Şiıesi iade edilmek ıartile büyükler 20, küçlikler 10 kuru 
ştur. Şişe içinS kuruı depoıito ahr. 

Mer keıi Burıa İf bank111 altındı, ıubesi lstanbul Demirkapı 
N6betbaoe caddeıi 17-19 numaradadır. 

Yalova kaplıcaları 
dahilinde kiralık mahaller 

Akay lfletmeai MDdürliljladen : 
3 kardeıler ıasinosu, köylll hamamı, tuhafiye diikkaoı müza

y~de ile ~iraya •erilecektir. Talipler ı•raiti anlamak için herglln 
LeYaıum Şefliğine •e m\lıayedeye itlirak için 3/5/934 Perıembe 
Ztill . ıaat.14 de idare Eac@mıaine ıel•eleri. (1973) 

• ' 

4üncü sayıf amızın birinci ve ikinci sütunundaki il muayenehanesinde her gün • :e baıtalarını kabul eder. 
( Hükumdar kadının hiddeti) isimli hıkayemi- ii Telefon: 60160 
mizin resmidir. ::::=s::m:::::r.:::::::::..-:: ... ...r-wasne 

Kaos 
Ercüment Behzadın yeni 

şiir kitabı,bugün çıkh 

40 kr. 

HABER 
Akşam Postası 

darebaneıi: 
lSTANBUL AN· 

KARA CADDESi 

Tcl&'nı1 Adrcel: İSTAllı'BUL HABER 
Telefon Yazı: 288'72 İdare: 248'70 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

ı 8 8 12 aylık 
Türkiye: 90 2tro 480 8'70 Krf. 
Ecnebi: ıso 3'75 700 uoo 

ILArt TARiFESi 
Ticaret llAnlarmm satırı 12,150 

Reanıl UADlar 10 kuruştur. 

Devlet Demir yolları ilanları J 
Kütahya - Balıkesir hattının Gazellidere ve Dada istasyonlar• 

arasında 2 - 5 - 934 tarihi saat 14 ten itibaren 5 - 5 - 934 tarİ" 
hine kadar imtidat etmek üzere yarmalarda la§' tathirah yapılaca" 
ğından 3, 4 Mayıs tarihlerinde Balıkesire giden ve gelen }olcıl" 
ların aktarmaY.a tabi olacakları muhterem ahaliye ilan olunur. 

"2066 ,, 

Türkiye iş Bankası Beyoğlu şubesi müdüriyetindell 
Bankamız, istiklal caddesinde Mısır Apartmanı altındaki yeni 

binasına nakletmi§ olduğundan bugünden itibaren muamelatı~ 
mezkur binada devam edecektir. 

ô.,. 
._ ~ 

~ 

A~ 
TIR. ~ 

l Sahibi: HASAN RASiM 
Ne§rİyat müdürü M. Gayur 

Baaıldıfl yer: (VAKiT) Matbaa81 
mm ............... .-.ıı 

HJ\.BER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 

isim • • • • • • • • 


