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~azanan num ar 2 nci sayıfanlızda 
I{(;tranya çiftliği sahibi ile 
köylüler arasındaki dava 

~evcut zabıtlara bakılacak olursa 
sman B. bir baruthane, bir cami ve 

bir f abrikaqı zapt etmiş bulunuqor 
ti 
8akırköyün ilerisinde Ayayor- ı 

dtt"' Şaınlar isminde iki köy var
\ Bunlardan Şamlar eski bir 
,.olup Ayayorgi köyüne ise Yu
~ •atandan gelen muhacirler is· 

il edilmiştir. 

t~ ~u iki köyün bütün çayırlarına 
'i ~ukaddema hazinei hassaya 
· ~di ı · . 1 ~i nıa ıyeye aıt o an vasi ara-

neli Osman Beyin vaz'ıyet etmitJ 
olduğu köylüler tarafından iddia 
edilmektedir. Köylülerin ve o mm 
takada memuriyet dolayısi ile bu
lunmut olanların iddiası tudur: 

Reıneli Osman Bey bu araziye 
işgal esnasında ve Fransız kuvvet
lerinin muaveneti ile ve hiç bir 
hakkı olmadığı halde yerleşmiş ve 
senelerden beri buralarını kendi ~tranya çiftliği nhibi Res 

~~vket Süreyya B. devle
tııı lktisadiyatını anlattı 

l) .. c:11
• •-.t on yedide Türk lkbıatçı bu hatanın Avrupanın ıiyaıi ve iktı-

1 ";Yetinde Şevket Süreyya Bey aadi hakimiyeti ile beraber tasfiye o-
t n arı bir konferans verilmiıtir. lunacağını tafsil etti. 

\ llcOQf-._,n mev.zaw-(Y...ıi...dule,. Bundan sonra yeni Türk devleti-
~ tıa.di fonkıiyonlan) idi. nin ikbıadi mahiyetinin bir taraftan 
~ket Süreyya Bey evvela, Türk Türkiyenin müatemlekelikten çıkışı, S ının ~ugünkü safhasında inkı - di~er taraftan da Türk cemiyetinin 
\ft.t ~arı ve fikri esaslarının iuh imtiyazsız, ıınıfsız bir milli nizam İ· 
~\>İni hareketlerinin büyük ma· çinde yeniden tanzimi suretinde ve 
~t\i ll~lattı ve bu ıahada inkılap kendine haı bir nizam olduğunu teırih 
' . •ıle onun gayelerine yardım etti. Bu ıuretle milli iktııadın planlığı 
~ ı;kılapçı neşriyatın ehemmiyeti- ve milli iktııat planından anlaıılmaıı 

il et etti. icap eden manalar üzerinde durdu ve 
~'-~darı sonra eıki Oımanlı impa· plinlı bir milli iktııat devletinin, di-
~ ~tunun nasıl Avrupadan inti ğeı- devlet ıiıtemlerinde mevcut olmı-

keyfine göre idare etmit§İr.Osman 
Beyin tahtı itıalinde bulunan ve 
200 bin liradan fazla kıymet tak
dir edilen arazi parçaları tunlar· 
dır: 

1 - Baruthane çayırları, 
2 - Yarımburgaz çayırları, 
3 - Azatlı çayırları, 
4 - Vezir çayırı. 
Bunların birincisinde mütareke 

senelerine kadar devletin- barutu· 
nu yapan ve halen Bakrköyünde 
bir eıi bulunan birinci sınıf muaz
zam bir barut fabrikaar, kaarrlar, 
ot balyası yapmağa mahsus büyük 
makineler, karakol binaları, bü
yük bir cami, askeri kıtla ve buna 
mümasil bir çok binalar vardı. E
vet vardı, çünkü bugün ortada 
bütün bu binalar , f abrikalarm 
yalnız enkazından batka bir Jey 
yok 

Çünkü Resneli Osman Bey ken· 
disinin olmadığ halde eline geçir
diği bütün bu binaları mahvetmif, 
kiremit ve taılariyle çiftliğini tan
zim, ve islah etmit, barut fabrika
larındaki makineleri ve demir ak-
Devamı ikinci ıayfada. 

Torik 10 a, Lüfer 20 ye 
Kalkan 30 a satılıyor!.. 

Bu seneki k~dar bolluk nadir görül
müştür, et fiyatları bu ucuzluğa 

karşı düşüyor 

Bahkpazar.nda bir satış 
Bir liaftaClan beri lstanbulda dan pek te f azl11 rağbet görme

balık bolluğu var. Sokaklarda sey- metkedir. Bundan dolayı salı§ ha
yar arabalarla torik satılıyor Hele raretli değildir. Yunanistana ve 
lüfer bolluiuna diyecek yok, ki· Romanyaya taze balık ihracatı 
losu 80- 100 kuruş arasında olan yapılmaktadır, Lüfer kalkan ha
lüferin kilosu son hafta zarfında riçte rağbet görmektedir. Bu !ene 
20 - 25 kuruşa kadar düşmüştür. çiroza hariçten fazla tal~p, v~d\{. 
T opfan fiyatlar iae ıayanı hayret Geçen sene bir milyon ~~~ 
derecede uzundur. Fiyatlarıdaha fazla çiroz ihraç edilmitti. Balık 

ziyade dütürmemek için dün bir bolluğu ve yumurta ucuzluğunun 

miktar balık denize dökülmüştür. k:ırşısında et fiatları da düşmüş
Kalkanın kilosu 20 - 30, lüfer tür. 70 - 80 kuruşa olan kuzunun 
20- 25, istavrit 3 - 4, torik 8 - kilosu 45 - 50 kuruştur. Sığır eti 
10 kuruş arasında satılmaktadır. 35 - 40 kuruşa düşmüştür. Sebze 
Çiroz 17 - 18 kuruştur. Balıklar fiyatlarında da düşüklük vardır. 
yağaız olduğundan halk tarafın- Taze kabağın kilosu 15 kuruştur. 

~ " fikir ıiıt:mlerinin aynen ha· yan iktııadi vazifelerini saydı. 
)' ı.l'~ti altında bulunduğunu ıöyledi Şevket Süreyya Bey konferanaın-
~· "il haı· d T'" ki 1 ~· ı Avrupanın ıiyaıi ve iktııa- a, ur Yede fikir münakatalanmn 
\ıı •ırıiyetinin bir neticesi olarak i- ıerbeıt olrnadığı yolunda gizli • ati -
~~ti. Avrupanın alimin merkezi kar söylenmek iıtenen teylerin bizzat 

olunması teklinde tecelli eden -Devamı 2 inci sayfada-

Mecliste 
68 /er dün eski zaptı 
tashih etmekle vakıt 

geçirdiler 

Vahabın oğlu Mehmet 
ki~le~i ıiıüşrik tanıyordU 

~ HABER qezintisi 
:l><>nlarımızı tophyan okuyucularımız, gezintimize 
-.-asız iştirak edeceklerdir. Lütfen suallerimize 

beş gün içinde cevap veriniz 

• 

Dün lstanbul tehir meclisi top
lan:ırak evvelki gün yapılan fev • 
kalade içtimaın zabıtlarını tetkik · 
ve itmam etmi§tir. Celseye Sadet
tin Ferit bey riyaset ediyordu. Va· 
li ve belediye reisi Muhittin bey 
aza arasında otumıu§tu. 

Sadettin Ferit bey celaeyi aça .. 
r:ık geçen celsenin zaptının oku -
nacağını söyledi. Müteakiben 95 
eseri cedit kağıdı tutan ce1se zap
tı iki saatte okundu. 

Bundan sonra zabıt hakkında 

söz söylemek istiyenler sıra ile 
söz aldılar: 

Vali Muhittin bey - Esnaf b:m· 
kasında idare heyetinde ve mura .. 
Devamı ikinci sayfada. 

Yeni tefrikamız 

HB.ADER,. 
Aşk ve macera ~ s~l\ <ie~en seneki gezintiden bir lntlb~ 

~: ~ .. ,~.;a!•nd:ınberi, gazetemi • ponlara s:ıhip olanlar bizim, ya!- romanı 
>ı~ 1-.. ı, h Yanında netredilen ku· nız gezintimize meccanen iıtirak l"ilkılt ( VA • no ) 
': ~itç0~kiki Haber okuyucula- etmekle kalmıyacaklar, sene için· Pek yakında HABER' de 

tı11• lnenf aatlere sahip o- de ve sene sonunda okuyucuları • . 
~el · · .._-'il,,,- ... ce ya.zmıtbk. Bu ku- Devamı ikıncı sayfada; 

Emir Faysal 
Arabistanda yeni bir harp haf· 

ladı. Her gün bu muharebeye ait 
h:ıberleri okuyoruz. Bu muharebe 
Yemenlilerle Vahabiler arasında 
vu!i:1buluyor. Vahabiler, yıldırım 
süratiyle Yemeni çiğniyor, Yemen 
saltanatını temelinden s:ırsıyorlar ! 

On yıl evvel de Vahabiler buna 
ben.zer bir harekette bulunmutlar
dı. Bunlar orta Arabistanın içle
rinden çıkarak "Mekke,, deki Şe
rifler hükumetinin üzerine yüklen
miıler; büyük hulyalar besliyen 

1 
Şerifleri bir hamlede yenerek Şap 
denizine dökmüş, onlar1~1 bütün 
saltanatını ele geçirmişlerdi. 

On yıl sonra ayni hadise Yeme~ 
de tekerrür ediyor. Yemenin hü • 
kümdarı olan İmam Yahya, Vah:ı
hi1erin bu mülhit savleti karfıfiın· 

da uzun baygınlıklar geçiriyor, ve 
bir aralık onun öldüğü bile zanne-

diliyor. Belki Y emen:n payit-:htı 

"San'a,, Vahabilere karşı duracak, 

onlara mukavemet gösterecek. Fa· 
kat onun mukadder nkıbeti ele, 
dü§mektir. 

Bu k~dar co§kun bir hızla hare· 
ket eden, ve bütün Arabistanı zap· 
tedecek, bütün Ar~p' arı istedikle
ri yolda yürütecek gibi gorunen 
bu Vaha biler k :m? Onlara yenil· 
mez, k!rılmaz bir hamle veren ne? 
Bunlar t'mdiye kad:ır ne yaptılar? 
Bundan sonra ne yapacaklar? 
Bunların gayesi dini bir inkılap 
mı? Dünyevi bir saltanat mı?. Bu 
hareket gelip geçici bir hadise mi, 
yoka:ı içinde esaslı ve devamlı un
surları taııyan bir kuvvet mi?. 

ömer Rıza 
-Devamı 8 nci sayfada- J 



Kotranya çiftliği 
davası 

HABER gezintisi 
(Baı tarafı 1 ncl aayıfada) 

mız arasında tertip edeceğimiz 

--Bat taraıı ı inci •J1ada- müsabakalarda kazanacakları he· 
aamı aatnıı§, binaları yıklrmı§ ve diyelerini gene bu kuponları gös .. 
mahvetmiştir. lleride en ince taf· termek suretiyle elde edecekler -
ıilatma varıncaya kadar,anlataca· dir. Bunun için kuponlarımız, ken 
ğımız veçhile bu binalann mah· dilerinin Haber okuyucusu olduk· 
volmak üzere bulunduğu bir anda larına dair birer hüviyet varaka· 
bir cürmümeşhut ile bunun önüne aı mesabesindedir. Gezintimize it
geçilmittir, Bu arazi meselesi hazi tirak edenler bile bunları bize bı
ne ile Reaneli Osman Bey araaın· rakmıyacaklar, gene kendilerinde 
aa senelerden beri münazaalı bu- büyük deniz gezintisini bu ıene de 
Iunmakta ve bir türlü muhakeme· kalacaktır. 
"den kati bir karar çıkamamakta· Gazetemizin geçen ıene yaptığı 
C:lır. önümüzdeki ayın ilk haftaları için 

Yukandaki kıımıdan ba§ka Os· de bir cuma günü yapacağız. Prog 
man Beyin tesahup ettiği diğer ara ramımızı hazırlıyabilmek ve işti • 
zi kınmlan da hesap edilirse hak- rak edeceklerin, yersiz kalmama .. 
sız olarak zaptettiği arazinin hu- larını temin etmek maluadiyle, 
dudu Ba.kırköyünden hatlar, çek adetle.tini öğrenebilmek için oku • 
mece gölünün bir kolunu içine ala· yucularımızdan iki suale cevap is· 
rak Çatalca vilayetine kadar uza· tedik. Bunlardan birincisi: Gezin· 
nır. Bu vasi saha bugün Trakyanm tinin nereye yapılmasmı istedik .. 
birinci sınıf münbit ve mahsuldar leri; 
biT arazisi olup ikat'iyyen çalışıl· ikincisi: Beraberlerinde kaç ki· 
madığı ve bakılmadığı takdirde ti getirecekleri idi. 
en az •enevi yirmi bin lira varidat Şimdiye kadar aldığımız mek· 

· getirebilecek !kabiliyettedir. tuplardan elde ettiğimiz netice, bu 
Halbuki hakikatte bütün bu a· seneki gezi.alimize daha fazla l>ir 

razi, binalar, fabrika hazineye a· rağbet gösterildiğidir. Bu münase· 
ittir. Hazine 26 adet tasarruf sene betle bütün okuyucularımıza bize 
dile bunların hakiki mutasarrıfı kartı gösterdikleri alakadan dola
bulunmaktadır. yı tefekkürü bir borç biliriz. Bu 

Böyle olduğu halde Reıneli Os· sebepledir ki Saber, kendilerini 
man Bey bu arazi üzerinde mülki· memnun edebilmdk için bütün fe
yet iddia etmekte ısrar ediyor, dakirhkları yapmıya karar ver • 

Meseleye, Resnelinin bu yerleri miştir. 

ne vakit ve ne suretle İ§gal etmit Hiç §Üphesiz, sorduğumuz sual· 
olduğunu anlatmakla girişiyoruz. lere daha cevap vermemiş olan o • 

Mütareke senelerinde ve ondan kuyucularımız vardır. Bunların, yu 
evvel civar köylüler bu yerleri ma· karda tekrar edilen suallerimize 
liyeden kiralarlar ve çaht ırlardı. bet gün içinde cevap vermelerini 
Fakat mütareke esnaımda lstan· ehemmiyetle rica ederiz. Bu sual· 
bul hüldimetinin zayif zamanla· le re cevap vermek, kendi menfa • 
rında. bu arazi ve binalar -bütün atlerine olacaktır. 
civar köylülerin iddialarına ve Geçen seneki tenezzühümüzde 
mahkeme zabıtlarından anlatıldı· vapurun küçüklüğü yüzünden bir· 
ğına nazaran- Osman Bey tara· çok davetlilerimize maalesef yer 
fından Fransız kuvvetlerine istina temin etmek imkanını bulamadığı. 
den zapt ve İfgal edilmittir. mız için çok mütkül bir vaziyette 

Bu tarihten itibaren Osman Bey kalmıştık. 

köylüleri bu araziden kovmuı ve· Bu sene, ayni vaziyetle karıılat· 
yahut bunlara arazisinin bazı par- mamak için tenezzühümüze tahsis 
çalarım kiralıyarak kendilerine a· edeceğimiz vapuru intihap etmez-
adeta bir rievi vergi almııtır. den evvel, ittirak edeceklerin mik· 

Bu vaziyet lstanbulun kurtulu· tarını öğrenmek mecburiyetinde. 
şuna kadar devanı etmiıtir. Os· yız. 
man Beyle köylüler arasında ilk Şimdiden şunu haber verelim: 
münazaa lstanbulun kurtulu§ tari· I<uponlanmızı getiren okuyucu
hine tesadüf etmektedir. Evvelce lamnız gezintiye parasız iştirak 
zerettikleri arazinin icarlarmı ma· edecekler, davet etmek istedikleri, 
liyeye veren köylüler işgal tazyi- beraberlerinde getirecekleri tanı . 
kinden kurtulur kurtulmaz derhal dık ve dostlarr için ödiyceklerl üc
Osman Beyin almakta olduğu ica· ret çok azdır. 
ra itiraz etmitler · Bütün maliıadımız, okuyucu la· 

Fakat Resneli Osman Bey aan· nınıza, davetlilerine, uçuz, eğlen· 
ki bu arrainin sahibi imiş gibi köy celi bir gün geçirtmek ve kendile· 
lüleri tecavüzle itham ederek ceza rinin memnuniyetlerini kazanmak 
mahkemesine müracaat ebniştir. trr. 

Mahkeme meseleyi tetkik ettik· Suallerimize beş gUn i~ln· 
ten sonra bu arazinin Osman Beye de lütfen cevap vermekle 
ait olmadığı ve bir kısım köylüle- vapuru temin edebilme• 
rin maliyeden evvelce icarla tut- mlz i~in bize bUyUk bir 
tukları ve Osman Beyin bu araziyi yardımda bulunmuş ola
Fransız kuvvetlerine dayanarak caksınız. 

zaptebnit olduğu tahakkuk etmiş --nmıınmı• ·-·-·-=::-1111111 ınııımw 

olduğunda~ ~öylülerin beraatine Şevket Sureyya 
'karar vermı§tır. B • k f 

Buna rağmen Resneli Osman • 10 On eraDSI 
Bey arazileri muhafaza etmeğe ve -B:ış taratı ı tncı s:ıyfada-

Cümhuriyetle bir bühtan oldu· 
içindeki binalan tahrip etmeğe ğunu aöyliyerek "bizzat Türkiye 
muvaffak olabilmiştir. Cümhuriyeti en geniı bir fikTi idrak 

Biz bu iddianın sıhhat ve de- ile yapdan en ileri fikir araıbrmaları· 
recesini anlamak için muhtelif nın hayata tatbikinden başka bir ıey 
yerlerden tahkikatta bulunduk. El midir?" Dedi ve bu fikir araştrrmaln· 
de ettiğimiz neticeye göre Osman n işinde en büyük öncünün inkılabın 

en büyük şefi olduğunu heyecanla i
Bey aleyhine tutulmu~ zabıtlar ve §ai'et etti. 
mahkeme kararları mevcut olduğu Şevket Süreyya Beyin konferan • 
gibi köylülerle olan son davası da sında bulunan gençler konferanıtan 
henüz tahkikat safhasındadır. ıonra kendisiyle ayrıca haıbihaller 
Tahkikat neticelendirildikten son· yepmı§lar ve önümüzdeki pazar gü • 

nü saat iki buçukta Halkevinde yeni 
ra Osman Beyin aleyhindeki it- bir konferans rica etmişlerdir. Şevket 
hamatm sıhhat derecesi anlaşıla • Süreyya Bey bu ricayı da kabul etmit 
b~,'---'-'" ~' tir, 

11 Mayı 

Şehir !1~i~~! ugü kü keşidede 
kıplıklarda meclisten muhtelif • k r 
kimıeler bulundukları halde hiç· nan pıyan o numara a 
biri bana bankanın fena gittiğini 
haber vermediler, bunu benken. 20000 lira kazanan/ 3805 14367 
dim haber aldım demiştim. Bunu 24338 24287 

19791 
6367 

18743 
22249 
3660 

benim adamım haber verdi teklin· 7 3 o 
de kaydedilmi§, böyle değildir. 

Tashih edilsin. Bir de Tayyare cc· 
miyetinin Esnaf bankasındaki ala· 4000 
cağı elli bin lira kadardır. Bu pa· 
rada mühimdir demittim, zapta 
mühim değildir teklinde ııeçmif, 
tashih edilsin. 

Etem izzet Bey - Muhittin be- 2000 

lira kazanan 
13457 

L. kazananlar 
24708 3254 yin burada verdiği izahatı tatmin• 

kar değildir demittim, ıeçmemiı. 
Bir de Muhittin beyin kefili mü • 
tese1sn sıfatiyle imzaladığı senet· 1000 L. kazananlar 
lerden bahsetmek de mi f!lhsiyet 5976 4412 10203 2997 
dem ittim. Volf, Kenan Ali bey ve 
bqkaları borcum yok diyorlarsa 500 ı · ra kazananlar 
Muhittin beyin borcum yok deme· 
ıine bakarak böyle diyorlar de - 7494 3033 2129 18941 
miıtim, bu da ilave edilsin. 368 3422 18411 21594 

Avni bey - Benim sözlerim 10703 7876 6711 13223 
yanlıt ve noksan olarak geçmiş. 5172 11506 15296 1211 
Tamamlanmasını isterim. 20206 11050 6778 5539 

Etem izzet Bey - Müzakerat 18117 23801 23096 
matbuata yanlı~ olarak aksetmiş. 9971 122269 12678 
Anadolu ajansının da tebliği çok 19665 

7332 

8087 
6278 
2548 

15669 
3024 

12809 
23792 
8350 

21650 
14876 
22911 
13711 
2943 

23791 
14480 
14929 
2595 

20572 
19786 
11021 
17059 
10014 
11381 
10618 
12362 
9287 

111 
11995 
10763 
19399 
3146 
9967 

16841 
10731 
10367 
18911 
16772 
22009 
9394 

11496 
22802 
18867 
4828 

19060 
24804 
4250 

14544 
19440 
3579 

2639 19190 
3577 2444 

14461 7505 
22606 10116 
9396 24629 
6464 1821 
9710 19233 

22241 21688 
1434 22213 

13851 15062 

tarafgiranedir. Bu tebliğ aj~n.sa 150 lira k ) 
makam tarafından mı verilmııştır. azan an ar 6714 

5570 6322 
20115 13701 
24116 18355 
23520 4707 

Yoksa ajans muharrirleri tarafın· 18218 22403 13329 9632 21812 
dan mı yazılmı§tır; bilmiyorum. 9593 11357 19447 1879 3172 
Bu hareketinden dolayı ajansa te· 7868 20009 12142 7200 8028 
easüf ederim. Zabtın ilk vasıta ile 1037 19937 12658 3739 13296 

6556 5335 
19532 3657 
11030 17208 
19161 15204 

ve aynen dahiliye vekaletine tak· 10169 9877 12013 15462 
dimini ve bir e§inin tab'edilerek 9222 14957 13113 3091 
bize tevziini teklif ediyorum. 7293 15958 6326 11388 

8758 
10310 
8258 

7597 23526 
9818 22834 
1083 15541 

Muhittin bey- za:ptı zaten da· 5395 22945 10516 16033 30 Jira 
hiliye vekaletine göndermeye mec 881 10677 18121 14647 kazan ani 
burum. Tabı itine gelince devre 14133 20347 
ve müddet bitmi§tİr. Ruzname bi • 8039 
tince meclis de bitecektir. Bundan • "' 
sonra ne sıfatla ve kime tevzi ede· 100 lıra kazananlar 

... ? 
cegız .• 

Refik Ahmet Bey - Yeni intİ· 
habata kadar azalık sıfatımız var· 
dır. 

Bunun üzerine reis teklifi reye 
koydu, ve ekseriyet tarafmdan ka· 
bul edildi. Bilahare noksanlar da 
tamamlanarak zabtın tetkiki biti· ,,. 
rildi ve pazartesi günü toplanmak 
üzere celse tatil edildi. 

Saar havzası 
Ajanslar, Fransa ile Almanya ara· 

ısındaki Saar hududunda arbedeler ol
duğunu bildirdi. 

V ersailles muahedesine nazaran, 
bu sabık Alman toprağı, 1935 sene
sine kadar hiç bir devlete ait bulun • 
mıyacaktır. Muahede imzası tarihin
de Saar'da oturan ve 1935 senesinde 
20 sinden yukan yaşta olan kadın ve 
erkek bütün vatandaşların umumi 
reylerine önümüzdeki yıl müracaat 
edilecek ve Saar'ın Fransaya mr, Al
manyaya mı ilhak edileceği, yoksa 
müstakil mi kalacağı böylelikle tayin 
olunacaktır. 

Bu reyler Milletler meclisinin ne
zareti altında toplanacaktır. Esasen 
hali hazarda da Saar Milletler mecli
sinin bir nevi himayesi altındadır. 

Almanyada, Rayonda, yani Sa· 
ar hududunun on kilometre ötesinde 
geçen gün büyük bir nümayi~ yapıl
mıştır. Buna muhtelif yerlerden gel· 
miş 200.000 Alman iştirak etmiştir. 
Huduttan geçerek 40.000 Saarlı gel
miştir ki, bu havzadaki 800.000 nli
fusun yirmide biridir. 

İçtima esnasında, biz vatana dön
mek istiyoruz §arkısı söylenmi~ ~ 
Alman yanın artık 1918 deki gibi ol
Köylü bir nutuk irat ederek 
madığı ; o Saar'ı istiyecek yerde Saar 
ın onu istediğini bildirmiştir. 

Fransaya ve :Milletler Meclisine 
kar ı koruyacağını ilave etmiştir. 

Fransız gazeteleri ateş pUskürU _ 

yor. Bu meselenin arkası~.dan Alsas 
Loren davanının dirilecegındcn kor-

lcuyorlar, 
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Yunan muteliti - Jıt11 
"Yunan gazetelerinde ·ı~t 

ğumuza göre Yunan rııı teli 
muhteliti ile İzmir n>\l~ t 
karşılaımaıı keyfiyeti e.r 
men kat'ileşmi§tir. MPS:~ıt.I' ,A 
30 haziran arasında ızrıııt 

ktıl'· cak sahasında yapılaca }.ti 
hare lzmir muhteliti de 
gidecektir, tiO 

Yunan muhteliti paıııı J(O 

Olimpiyakos, Etnikos, A~0,,e 
kımlarından tetekkül e eıı~ 

h ıı:ıt 21 mayıstan itibaren a 
aktıt• 

sabakalarına ba~lıyac 
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lltıku konferansı · ··· _ . ..._. ... 

~:~~~~·~~:::.~;i~::·;tü!~::~~:: T ahtakalede emanetçi Mehmet Ali yi
1 

t~ .' Turk lktısatçıları Cemıye- •• ld •• •d hk A Id 1 

le~t~n ~Şe?büsü ile bir toplantı o uren 1 ama ma um o ·u 
"' e.dılrnış · burada "Kadro 
"4ecnı. ' ' " 
A.tık . ııasının müesıislerinden ve 

ş,\>k:a t~.caret mektebi müdürü Katil Mehmet kahvede arkası dönük olarak oturan M. 
lirı ., t Sureyya Bey "Yeni devle- ' 

b:t ~tısadi fonkaionları,, unvanile Alinin üzerine atılmış büyük kamasını sekiz defa 
onferans vermi,tir. ' 

sokup çıkarmıştı .. 
İstanbul ağır ceza mahkemesin-r 

den dün sah<lh bir idam kararı ve-
rilmiştir. j 

ldama mahkum edilen, Safran
bolulu İzzet oğlu Emindir. Öldür
düğü adam da, gene Safranbolulu 
emanetçi Mehmet Ali Efendidir . 
Cinayet geçen sene T ahtakaledc 
bir kahvede işlenmiş, suçlu Emin, 

Mf;hmet Ali Efendinin sırtına be - de müddeiumumiliği temsilen mu· 
Jinden çektiği kamayı hızla 1'apla· avin Kaşif Bey hazır bulunduğu 

mı§. Üst üste, tam sekiz kere .. Ve halde bildirilen idam kararını, yir· ı 
etraftan yetişenler tarafından, e - mi altı yaşında olan Emin, soğuk 

linde kanlı kama bulunduğu hal - kanlılıkla kar§ılamı,tır. 
de yakalandığı zaman da, "öldü Dosya temyiz mahkemesince 

··? Y l k 1 d ··1d·· ' t tk'k d' I k t . k t mu . .. ara ı a ma ı, o u ya .. ,, e ı e ı ece , emyız ararı as-
diye kama sapladığı adamın ka · dik ederse, Büyük Millet Meclisi
nma susadığını göstermiş.. ne gönderilecek, mecfüce de tas -

birdenbire içeri girerek, arkası Tahkikat ve muhakeme netice· dik edilirse, suçlu Emin burada 
kendisine dönük ol?.rak oturan sinde, suçlu Eminin Safranboluda asılacaktır. 

l(lişeci Alaettin 
•il' •ıı•tUHflltıUfi·ımıımnu11mu1J1•nteMHllfU11ll!Ullt:lllllllHIM1tfflft11UllıllWUl11llfllfHll emanetçi Mehmet Ali Efendinin -""'"'"""""'""'""'u'"'""""'•"' ııı"'""'-""'"""'-'•••ıı .. 1111 ... 1111•11• 

evine girerek beşihirlikler v .•. pa· F rasınz dolandırıcı 
Şevket Süreyya B. beyin muhakemesi ra çaldığı, bundan sonra Düzcede • • • 

hırsızlık yaparken yakalanmasını, teshm edılı yor 
lktı d" ·ı· l •~ı.! sa. ı ı ım er hususunda ders 
"''I> Kullandığı otomobille Zincirli .. 
~ rnak:ıle ve hitap yazmakla kuyuda jandarma Hasanın ölümü-

Safranboluda evini soyduğu adam· 
dan bildiği, onun haber vermesine 

Dolandırıcılıktan maznun olup 
Fransız hükumetinin talebi üzeri -

l et kazar .. mış pek çok ı.imalar, b . 
·~ıa.ql'\ı ~ •• ne se ebıyet vermekle maznun 

ı. n arasın~a eoze çarpıyordu. Al. · b 
ıt klişeci aett•n eyin muhakeme· 

atfettiği teshil edilmiş, Mehmet 
ne bdesine karar ver: len M. F el iks 

Ali Efendiye karşı derin bir hu· 
21 mayısta Framız hükumetine 

sumet beslediği kendisinin Safr~n 1~d acılardan ve umumi müdü... sine c'iün devam edilmiş, şahitler 
ljd ti\ de gelmişler vardı. Bir hay- ı dinlenmiştir. Şoför Bahaettin e -
t~ı..c ~iikoek tahsil t:ılebesi mev-

'\lt, 1 fendi ile jand:ırma Alaettin beyi 
Şt ı_ •• ' ·a gecesi Zincirlikuyuda gör .. 

i "ıtet S ·· d k ·· ~l'tlt ... ~r~y~anın ~ pe guz<.. duKlerini söylemişlerdir. A1aettin 
t l'tli~d ttıgı gıbı, bazı kımseler, bu bey bu ıahitlerin ifadelerine şid -

de ~b c: fikirlerin çerçeveler için- detle itiraz etmiştir. 

boludan gelmesini beklediği ve 
emanetçi lstnbula ayak basar bas
maz peşine düştiiğü, onu nihayet 
Tahtnkaledeki kahvede öldürdü -
ğü anlaşılmıştır. 

Bu itibarla suçta evvelden tasar 
lanış, taammüt mahiyeti görülmüş 

teslim edilecektir. 

Kaçakçı yakalandı 
Dün şehrimize gelen Bulgar 

bandıralı Marin vapuru telsiz tel
grafçm salondan çıkarken güm -
rük muhafaza memurl-:.rı laraf ın-

~ e l'e.h dıt edildiğini gizliden gizli.. •• 
la.l' ut açıkça, söyler, yazar du- Konservatuvar mutehasıs ı 
t\a. • .~albuki, devlet şekillerinin Konservatuvar mütehassısı M. 

dan çevri'miş, Teodor ismini taşı -
İzzet oğlu Emin ceza kanununun yan bir adamın üstünde 900 gram 
dört yüz ellinci maddesi mucibin- alemyan ve 300 gram elektrik man 

2 
:ıı noktasına temas eden bir Marksın dün Viyanadan ıehri- ce idama mahkum edilmiştir. t b l t 

arı u unmuş ur. 
Reis Aziz, aza Kemal ve Abdur-uu but d b" ·· · 

t. ' :uz a , ır munevver mize gelmesi mukarrerdı. Ancak 
1nd ·· k d" 'dd' ,~ , e muna aıa e ış, ı ıa- 20 mayısa doğru gelecektir. 

rahman Şeref Beyler tarafından Gay rimübadillere tevziat 
aınj ispat eder. 

ket Süreyya ,türkçeyi kürsü-
inhisar idaresinde 

verilen bu karar, sözler birlikte Gayrimühadillere bono tevzia
olmakaızın verilmiştir. Mahkeme- tı dün de dev:ım etmiştir. Dün 105 

\~ güzel konutan güzideler .. İnhisar idarelerinin ıslahı ifleri- wwwıııuı:ıı 111 ·--•11111mıa-·--·-ınuı"' .. '"-"""""" 
.. tnakla beraber, dün, ancak, le uğraşan mütehassıs!ar evvelce lrift ~ p9 l i ~ T E-1 

1~1 bir broşürü okudu. Kadro hazırladıkları raporların esasları ~ 
~ ~d~aaındu, senelerden beri id - dahilinde t:ıthikata devam etmek- • 
\ 

8
11en devlet telakkil~rini an- tedirler. ldarenin yeni değişiklik - Polise Cjarptl 

\~ <>nra, f.iOrJlan suallere ce- lcre uygun olacak kadro'arı da ha- Bu sabah Edirnekapıya doğru 
b ~~~di, zırlanmıştır. gitmekte olan toför Adilin idare -

t~ııı ek tahsilini evvela bizim Necip kurtuldu sindeki otomobil tramvaydan inen 
~\ ~Uatı:m:nde, bilahare Mos .. poliı memurlarınd:ın Nedim efen-'"' "ar··· Yeni bahçede arabacı Sadullahı 1 S· \l füm.ınur.da yapan Şev- diye çarparak agv ır surette yara " 
t"~l' · öldürmekten suçlu sürücü Necibin ,~1 e~Ya., klasikleşmiş bütün lan.masına sebebiyet vermiştir. Şo 
\. ~ leJ;.ı_k. . 1 • . h dün muhakemesi bitmiı, iddia m:ı k 1 L'~ ... 1 Q..K: ı naz~rıye erını az· för ya a anmı~tır. 

"ıtl kamı suçlunun cezalandırılmasını 
~ .. l e 1Yeni cereyanları da ta • D ft · · ld d 

1 ~ istemiş, müdafaa neticesinde bera- e er1nı Cja ır 1 

b. ktnelde beraber, hadiseleri t' k . . 
'\ ıllen . J d b'l k .. t•' e ıne arar verılmiştır. Köprüden Eyübe gitmek üzere 
tıı· .a • ıza ı e e ı me ruş u• H 1. b' A 'f v 

~tt'tıı! ender bir mütefekkiri- Yumurtacıların toplantısı a ıç vapuruna men rı ag:ının, 
k ~ Fik d içinde para bulunan defterini E • 

~ ·~ı ti hareket adamımız ır. Dün yumurta ihracatçıları Türk dirneli Hüseyin isminde biri çalar-
,' b4 •• ~arks, cemiyetin inkişafı- Ofisi İstanbul şubesinde bir irti .. 
, ·J~ 7 ken yakalanmıttır. 

1 ttı4~ a. Ve proleter ımıflarınm ma yapmışlardır. Bu içtimada 1s • 
' ~~~l S~i ç.arpışma ile izah eder. tanbul şubesi müdürü Cemal ve ti Tramvaydan düştU 

~~~İl' Ureyynya nazaran, ~imdi- caret odasından da bir mümessil Rumelihisarında oturan madam 
q~tl de, müstemlekeci memle- bulunmuştur. Bu toplantıda bazı H::ırnaryan, dün Beşiktaş tramva • 
~~~1llıiiateınleke ve yarı mü&· mühim kararlar verilmiştir. yından atlarken düfmÜş ve vücu· 
ll el' a d .. 1 h d dunun m~hte!if yerlerinden ağır -
·~ ~ rasın a tezat oy e a Amerikalının konferansı 
il'~~~lrniştir ki devrimizin ca yaralanmıştır. 

ı ~~ hı.ı •ni •ınıf mü~adelesinden Bir müddettenberi ~ehrimizde iki zorba 
' ~ ta"· bulunan Amerikalı profesör Nı' • 

~- ~lıiı... ·11
ll eder.. Hürriyeti ebediyet caddesinde 

'i"t ·•ı a yelson dün hukuk fakültesinde kk 
1'; ~l' .. , 11..nhdığıma göre, Şevket helvacılık yapan Hasanın dü a· 
,, t ,. 'YJ. ''Devletler urnumi hukukunun tat- d · 
'Q~ Ustafa Kemal Türkiye- nına Hüseyin ve Ahmet ismin e ı-
), 'ttii bikatını müessir kılacak usuller,, · 
"'ffet cadeleyi ilkönce açıp ki zorba gelerek ad::ımcağızı yiız 

>-: ol etrafında bir konferans vermiştir. l 1 
~ ' 1l'~t an ve bütün zulümdide para için başından yara amış ar " 
'• e n·· S hl ı· l l k l tı:ı tl~l' kUrnune te!kil eden bir eyya ar ge ıyor dır. Suçu ar ya a anmıştır. 

F ~le~ ~österiyor. Ve böyle 14 mayısta Orontoı vapuru ile Kol saah ~aldı 
i l~~tl etın kendi dahilinde şehrimize 300 ve 16 m:ıyısta Mon• Abanozda oturan Şinorikin bir 
1~lıı1.ıııearın1 Yaratm:ıdan dev - teroza vapuruyla da 800 seyyah adet kol saatini çalan Alber yaka-
~~d'ittır tıaaı} inkişaf etmeye gelecektir. Janmııtır. 
~ ~itıi "e hu inkitafı başara· Bir tayin AğaCjtan dUştU 

dl'() 'tılatıyor. 
~11\ tıa~a. · İnhisarlar umum müdürlüg~ü s:l· Şehremininde Uzunyusuf ma -

'111 ~ i~,h rıyecisi, milli iktınt 
·~ ltt " tış kontrol amiri Nureddin Naci h:ıllesinde otuarn Hüseyin ağanın 1 '''de tnüdafaa ederken, T k 'k" · "' ··f t oğlu Ceınal du"'n ak"am dut ag~acın t?ı ıneınteketi bir Jcı,. bey ra ya ı ıncı umumı mu e • d :ı 

tişliği kalemi mahsus müdürlüğü • an düşerek ağırca yaralanmı, ve 
..... bc..,a (va.no) d'I · · Gur b h k ld 1 rrıt 8 nci sayfada- ne tayine ı mıştır. a &. astaneıine a ırı mıttır. 

karar numarasından 162 karar nu 
maı-asma kadar lanlara yüzde 
yirmi beş n~spetinde bono veril • 
miştir. 

Dil kurultayı 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti ku -

rultayı önümüzdeki yaz toplana -
caktır. Taplanmanın evvelki sene 
olduğu gibi şehr:mizde yapı'maıı 

muhtemeldir. 

Odanın isteği 
Tic:ıret odası harice işliyen va~ 

purlarm tarifelerini bu vapurları 

işleten kumpanyalardan istem'ş -
tir. 

__ .__._ Br.-~ yin -
Üniversite umumi katipliğine 

Kadıköy lisesi müdürü f erit Züh
tü bey tayin edi'miştir. 

Sokaklar katranlanacak 
Belediye fazlaca tozlu toprak1 ı 

bulunan sokakları k:tranlamıya 

karar vermi~tir. Bu arada Perapa
las oteli arkasındaki Tozkoparan 
yokuşu da k:ltranlanacaktır. 

Bir katil yakalandı 

Maraşta karısını boğazından ke 
serek ö1düren Mehmet ism=nde bir 
katil dün yakalanmıştır. Mehmet 
dün müddeiumumiliğe teslim edil
miştiı·. 

Klinikler taşınıyor 
Bakırköyünde bulunan emrazı 

akliye kliniğinin Cerrahpap has
tanesine nakline karar verilmiş -
tir. Bundan başka Şiş'i çocuk has
tanesinde bulunan üroloji klini • 
ğinin de İstanbul cihetine nakli 
kararbşmıştır. 
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Kontrol meselesi 
İktııat vekili Mahmut Celal be· 

yin dün, Büyük Mi1let Meclisinde 
verdiği izahat çok ehemmiyetlidir 
ve üzerinde tevakkuf edilmeye de
ğecek mahiyettedir. 

lktısat vekili ,izahatı arasınd'.1 
dev:ef n hususi müesseseleri nor
mal surette kontrol etmesi lüzu
munu tasdik ediyor ve normal ke
li.mesini ayrıca işaret ederek kon· 
trolün normal fevkinde icrası ha· 
linde hu$ule gelebi'ecek zararı 

mevzuu bahsediyor. 
Devlet brafından hususi mües· 

ses!er üzerine yapılacak kontro • 
lün normal bir §ekilde naııl teba
rüz edeceği ayrıca tetkike değer 

bir keyfiyettir. Şüphesizdir ki, bü
tün milletlerin etatizme doğru yol 
almıya lüzum gördüğü şu devir
de Halk Fırkasının programı esa· 
satmdan obn Devletçiliğe fazla 
bir faaliyet sahası verilmesi kadar 
doğru bir hareket olamaz. Bu ge
rek dev1et mekanizmasının iyi it
lemesi, gerekse fert hukukunun hi 
maye ve sıyaneti için lazım değil, 
elzemdir. 

Daha uğultusunun :ıkisleri ku -
laklarımızda bulunan Esnaf Ban
kası meselesi dev:et kontrolü ol • 
mıyan müesseselerce halkın mena
fiinin ne türlü zararlara sokulabi· 
leceğini b1riz bir suı ette gösterdi. 
Eğer Esnaf Bankası bir meclisi i
darenin keyfine göre hareket eden 
ve o meclisi idarenin murakabesi· 
ne tabi bulunan bir müessese o'a
cağma, devletin kontrolüne tabi 
bulunsaydı 1 idaresindeki tezebzüp 
iptidada göze çarp'.lr ve şimdiki 

hale gelmesine meydan bırakıl

mazdı. 

Vekil beyin yapılacak konuo-.... 
)ün normal olması ve ıahsi te§eb
büsü kesredecek mahiyette bulun· 
maması hakkınd:ıki işareti bir 
noktai nazardan varitt:r. Eğer 
devletin kontrolü müessesenin u • 
mumi menfaatine taalluk eder, 
muamelatını tetkik ederek görüle
cek hataların önüne geçmek hudu· 
dunu apr ve şahsi sermayenin tar
zı istimalini direktif emek şeklini 
alırsa şahsi teşebbüs kayıt altına 
sokulmuş olur. Devletçilikten ga -
ye, sermayen'n devletleştirilmesi 
değil, şahsi sermayenin milJi me
nafie muvafık bir tarzda itletil· 
mesine nezaret olduğun:ı göre 
kontrolün bu son tekilde teşmili 
mevzuubahsolamaz. Kontro!den 
beklenilen gaye milli menafiin mu 
hafazası ve herh'lngi bir teşebbüs 
netices:nde halk kütles:nin ızrarı • 
na meydan verilmemesidir. Devlet 
bunu lemin etmek vazifesini üze -
rine almak'a milli sermayenin da· 
ha emin bir surette inkişafına mey 
d:ın vermiş olur ve bu suretle şah
si sermayeler de tehlikeye düş

mekten kurtulur. 

Dünkü meclis müzakeresinden 
biz:m aldığımız intiba budur. Kon 
trol aerek divanı muhasebat tara--o.. 
fınd~n ve Meclise iznf etle yapılsın 
gerekse meclisin seçeceği bi; encü- · 
men tarafından yapılmış olsun, 
netice itib~riyle milli itibarı yük -
seltecek mahiyettedir. Kontrolün 
yapılma tarzına ge'ince, Celal Be
yin de işaret ett' ~i veçhi le tanzim 
edilecek bir kanun bunu tesbit e· 
der. 

Liberal nazariveler peşinde ko
şan1ar bu kontrolü de, yapılması 

bekleni1en müspet matbui t kanu • 

M. Gayur 
-Devamı 8 nti sayfada-



e=:===4===~~~==========================::::=~"=!"'~-=======""H:::;..;A~B~E~R.;_._-=:Akşam Posta•!.__======-=~~~~~~~~~=-::~~11-.:.M~a~v~•~s 193' ~ 

Fıkra müsabakası 
Lanet bana, lanet! En iyi, en güzel fıkraları bize ıön

-8nci sayfadaki resme bakınız-
- Lanet bana .. Lanet .. Ben, de-

demi, babamı yakalattım. Onun 
işkenceler içinde ölmesine sebe
biyet verdim. Lanet bana lanet .. 
Ben, çocukluk arkadaşlarımın, 

kur~una dizilmelerine vasıta ol
dum. Lanet bana lanet!.. Ben, 
kendi memleketimi, kendi ırkım
dan olmıyan adamlara sattım. 

Hem de nafile yere, yok pahasına. 
Evet, lanet bana, lanet!.. 

Bu sözleri, ihtiyar zenci Matara 
söylüyordu. Kıvırcık saçle.rı ve kı· 
vırcık sakallı bembeyaz oldu
ğuna göre, gözlerinin akı mavi
le§tİğine nazaran pek ihtiyardı. 

İngilizceyi, fransızcayı, alman
cayı güzel konu,uyordu. Gözünde 
monokl, uzun senelerdenheri yer 
ettiği için, tekezlemeden duru
yordu. Sırtındaki elbise, Londra· 
daki mükemmel bir terzinin ma
kasından çıkmıştı, belli... Ayak
kapları, gömleği, bilek saati, pek 
pahalı mal satan müeaseselerin 
mallarıydı. 

Filhakika, bu adam, Amerika
nın sayılı zenginlerindendi. Uzun 
seneler, bar işletmiş, hele cazban
dın taammilmünden sonra, bir 
çok ırktaşlarını teşkilatlandırmıı, 

Nevyorkun büyük bir müessesesi
nin müdürü olmuştu. Hatta, Joze
fin Bakeri bile hayata ilk atan, ve 
şöhret kazanmasına sebebiyet ve

rc:ı Matara idi. 
Dünyanm bütün merkezlerinde 

te~kilatımn kolu vardı. Her yere 
ca::bantçıları o gönderirdi. Bir de 
ıaksofon fabrikasının sahibiydi. 
Cazbandın taammümünden evvel, 
Cak Consonun yetişmesi için para 
aarfetmit, bilahare, onun kazandı-.... ~-----~ 
gı mı yonların yarısına konmuş· 

lu. ır aralık, bir zenci muharri
rin Batuala isminde yazdığı bir 
romanı bastırtmış; bu eser, edebi
yat mükafatını kazanınca, serveti 
bir kat daha artmıştı. 

Hülasa, zencilerle münasebeti 
olan bütün işlerde, onun parmağı 
vardı. 

Fakat, işte, ihtiyar ve zengin si
yF..-hi, şimdi Berlinden kalkıp Pari
se doğru giden bir trenin küçük 
kompartimanında: 

- Lanet bana, lanet! diye hay
lurıyordu. Ben, kendi lc:ardeşleri
mi mahvedenlerin en başındayım. 

~ '<• :(. 

Karşısındaki genç zenci sordu: 
- Niçin kendi kendinize lanet 

yağdırıyorsunuz, muhterem veli
nimetimiz? Biz hepimiz, sizi, ırkı
mızın halô.skiirı, iyilik yapanı bi
liriz ... 

- Öyle biliyorsanız, yerden 
göğe kadar yanılıyorsunuz.. Ben, 
zen:::ilcre en büyük fenalığı yapan 
adamım! 

"Evladım, 

"Ben, senin yaşında idim. Bü
yük babamsa, benim kadar ihti
yardı. O zaman, Avrupalılar, 

memleketimize yeni gelmişler, 
ancnk sahilleri işgal etmişler, içe· 
rilere sokulamıyorlardı. 

"Sokulamıyacaldardı da ... Geri 
püskürtülmelcri çok muhtemeldi. 
Bunu, dedem yapacaktı!.. 

Genç sordu: 

- Buna imkan mı var? Avru
palılar.Jteşli silah kullnnıyorlar
dı. H'11ouki, bizimkiler ok, zıpkın 
a~arlardı. Mukavemet mümkün 
değil ... 

- Eğer ben alçak, ben namus
suz, !Jcn ,Piç zühlır edip hiyrnette 
buiu:.rnasaydım, muka vemct, pek 
ala, imkan dahiline girerdi .. 

- Naııl? .. 

~ dereceklerin yazılan; burada neıredi
leccktir. Ynlruz bu fıkralann uzun ol
maması, ıeçme olması \'e okunaklı 
yazılması lazımdır. 

- Avrupa medeniyetinde, sa· 
nayideki e&rar, pek mahduttur!. 
Bir fabrika, bir şey icat eder; fa
kat, bu, kısa bir zaman sonra, di
ğerleri tarafından anlaşılır; tatbik 
olunur. Bütün beyazların malı o
lur. Bizim zencilerde, usul bam
baıkaydı. Reislerimiz olnn ihti
yarlar, nebatlardan, madenlerden, 
hayvanlardan bazı bassalar çıka
rırlar, bunları kaynatır, hekimlik· 
le, muharebede, sihirbazlıkta fi
lan kullanırlar, fakat, ne olduğu

nu kimseye haber vermezlerdi. 
Bildikleri, kendilerinde, sır olarak 
muhafaza edil.irdi. İşte, bu yüzden 
biz, beyazlardan geri ·kaldrk. Bu

na rağmen, onların hala bulama
dıkları bir takım tabiat sırlarını 
daha biz o zaman pek ala biliyor
duk. 

"Mesela, büyük babam, böyle 
bir hassalı ot keıfetmişti. Kayna
tır, buğusunu uçururdu. Geri ka
lan mayii bir yerde yakacak olur
sanız, çepeçevre altı mil mesafe
de ki insanlar ve hayvanlar, zehir
lenir, ölürlerdi. 

"Ne müthiı silah sahibi olduğu
mJJzu anlıyorsun ya .. Tıpkı bugün
kü zehirli gaz gibi .. İşte, bununla, 
sade bununla, Avrupalılara gale
be çalabilirdik. 

"Fakat ben mel'un, ben alçak, 

264 - Sormayınız 

Nezleden bir türlü kurtulamı· 

yan sağırın biri bir sohpet mecli
sinde hasbihal e:iilirken sıra sağı
ra gelir. Sahibi hane "ğıra çok 
zamandanberi hasta yatan zevce
sinin nasıl olduğunu sorar sağır da 
kendi nezlesinin sorulduğunu zan· 
nederek ah efendim sormayınız 

bu belayı çoktan beri çekiyorum. 
Bir türlü İyi olmuyor, Allah kur -
larsın sabırdan başka çarem kal
madı demesine kar§ı mecliste sü
rekli bir kahkaha kopmuflur. 

265 - Benzemek 
Ahlakı güzel terbiyeli adamın 

biri bir aileye damat olur. Fakat 
kaynanası pek huysuz, olur olmaz 
herşeye karıtır ve gayet kııkanç 

bir kadınmıı. Biçare adam bunun 
hu tabiatlerinden nefret etmif ise 
de zevcesine olan muhabbetine bi
naen bu hallere tahammül eder 
dururmuş bir akşam hamile olan 
zevcesile haıbihal ederken zevce· 
sinin inşalJah yakında bir evladı
mız olacak acaba sana mı benzi
yecek yoksa bana mı benziyecek 
demesine kartı aman hanım Alla • 
ha dua edelim de kaynanama ben
zetmesin de kime benzerse benze-

mani oldum.. sin demi§tir. 

tı~~S~~~~~~· b~::~palılar la tanış- tt"::::::G::::::::--d ... ~1:::::-:b::::::}:=:::::::::k::: =1 
"- Medeniyet .. insaniyet. Ada- il l l e l ece 

let. Uhuvvet, Müıavat, diye bir ıl eg'"' lence yerleri fi 
şeyler anlattılar. :: 

1
!! 

ıı J 
"- Bütün insanlar birdir. Biz, i. SiNEMALAR: El 

dünyanın her tarafına. hak ve ha- i'I H 
kikat yayıyoruz! Sizi, kendimizle i lPEK: Gece yarısı klübü ff 
eş tutuyoruz. Hepinizi n<: ıeviyele- ı~ MELEK: Viyana hasreti f: 
re iriştireceği:z. Halbuki, büyük il ELHAMRA: Kırık mabude H 
b b k b 'l ·h · . d •f SARAY: Vatandag silah başına İ& 

a an a ı e zı nıyetı gü üyor ! !ı r. 
A f "k k d d"l :1 SUMER: Çılgın uçuı. I! 

raya te rı a so uyor, e ı er. lı TÜRK: Boğaziçi şarkısı i 
"Kandım, inandım, aldandım. h ASRI B' tl'k mil "B . . . 1 : ır saa ı yoner 

enım kafamda bır kaç cahıl İ ŞIK: Beyaz rahibe. ~ 
arkadaıımı da ayartarak, Avru- ! ŞARK: Hayat budur. 
pahların hizmetine girdim. Dede- ! ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 
min zehirinden düşmanları haber- !f HiLAL: Benhür. 
dar ettim. Son derece korktular. iİ ALEMDAR: Prenses Nadya. 
Benden medet umdular. ft YILDIZ: Hata. • 

"Ve ben bir casus gibi dede- fi Mil LI ~ Bir millet uyanıyor. , • ·ı 

min kulübesine sokuldum. Toru- !: HALE: (Üsküdar) Bin ikinci gece 
nundan şüphelenmek adamcağı- j~ KEMAL BEY: Kurşuna dizil~n 
zın aklından bile geçmedi: Za- ?. Kralıçe 

11 ı d b • :: FERAH: Ankara postası va ının ay ar an erı, uzun emek- !: 
}erle hazırladığı tütsüyü habersiz- ~~ fRAN SIZ TIY A TR OSU: Kuklalar. 

ce dökerek yerı· d ld d .................... -·--···--···-··· ... -·····• ne ıu o ur um. • •.•............•.•....•.•..•......•..••••.••....•.. 
"Artık beyazlar tehlikeden lcur- dirmiyorlar. En layık olmadık ha· 

tulmuşlardı. Ben hain, ben namus- karetlere maruz kalıyoruz. Oğul
suz, onların elbitelerini giyerek, larımdan üçü, linçedildi. Şimdi, 
onların silahlarını takınarak, ön- Almanyada ırktatlarımız aleyhine 
lerine düştüm. Kabilelerimizin ayni hareketlere başlandı. Bir ıi
bulunduğu ormanlarda yol göster- yah adam, köpekle ef muamele 
dim. Şaskın tertip ettim. "Adalet, görüyor. Hitlerin çıkardığı kaide
müsavat, uhuvvet,, fikrine zıt git- leri kendi nefsinde tecrübe ettin .. 
tiklerini sandığım kabilem adam- Cermen ırkından olmadığın için 
larını gafil avlattım. Tabii, zehir· altı senelik zevceni senden zorla 
li tütsüleri kalmadığı için, oklar, ayırttılar. 
zıpkınlar, mağlup oldu. Tüfekler 
galebe çaldı. 

"Büyük bcıbamı, babamı, kendi 
elimle yakalıyarak, düşmanlara 
teslim ettim. ihtiyar, beni düş
manları arasında görünce: 

- Lanet .. Lanet! Elbette ceza-
nı bubcaksın ! 

Diye haykırdı. 
Ben alay ettim .• 

"Yaptıklarıma karşılık, ada1et, 
müsavat, uhuvvet bekledim. Ah, 
ben ahmak .. Ah ben namussuz! 

"Dedemin inkisarı tuttu .• 
"Fakat, arkasını biliyorsun .• 

Amerikayı, Almanyayı, seninle 

beraber gezdik evladım. Amerika-, 
da. bizi. bevazlarla. ayni trene bin-

"Beyazların yalanlarına inan
dığımdan, kendime lanet yağdın-
yorum. 

"Yaşasın Japonya! .. Bu hodbin 
Avrupalılarla Amerikalılardan in· 
tikam almak için, bütün sarıları 

bir araya topluyor. Çine el uzattı. 
Ah, bizim zenciler de bir uyansa .. 
Beyazları mahvetsek! mahvetsek! 

"Böyle söylemekte hakkım yok 
mu, oğlum 

"Fakat, unutmayın, vasiyetim 
olsun, o gün, ırkımın haini diye, 
ilk önce beni idam edin! Lanet 
bana.,, 

(Hatice Süreyya) 

(Haber gaze: t~si?dc hergiinı 
böyle bir resiınlı hıkaye vardır). 

IAKALI 
····-· <- ... ~ • •• 

-
el•' N•kıl ~e terc&me hakkı mabfO~ 

Yazan: M. Gayur 
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Cuma,- Pazar ve Salı günleri çıkar 
Geçen derste bir bağlama sehvi Bunlar birbirlerine yapııık olurlal'ı 

olarak tabii kömürlere ait fıkra _ gı·e ta~ı husule gelir. . 0 
Billur halindeki silis çok ıerttır· nm bir kısmı konnıaım~ ve. sun'i 

kömürlerin yarısından aşağ151 tef 
rikanın son kısmına getirilmişti. 
Okuyucularmuz<lan özür di1er ve 
noksan kalıp tabii kömürlerin son 
kısmı ile sun'i kömürlerin ilk kıs-
mı arm•ma konacak obn parçayı 

aynen koyuyoruz= Eksik olan par 
ça şudur: 
Almanya, Şimali Amerika ve Çinde
dir. Mem!eketimi:z:de Ereğli, Zongul
dak, Gelibolu, Kozlu, Amasra Havza 
maden kömürü ocakları da çok zen
gindir. Burada altı ila yedi yüz mil-
yondan fazla ton kömür vardır. 

Bazı yerlerde kömür tabakası çok 
kalındır. Alaca Ağzında üç yüz kilo
metrelik bir tabakada beheri üçer met 
relik on beı tabaka, Kozluda yediyüz 
metre kalınlıiında yirmi kömür taba
kası vardır. Ereğli kömürü lngiltere
nin meıhur Kardif kömürüne rekabet 
eder. Senevi ihracat vasati bir milyon 
tondur. 

Liniyit; Esmer siyah renkte, ziya· 
de hafif, az saf, maden kömüründen 
az hararet veren bir kömürdür. Siyah 
kehribar İsmi verilen bir nevi Linyit 
perdahlanarak onunla tezyinat yapı -
hr. Ankarada, Erzurumda siyah keh
ribar ile tesbih, ağızlık yapılır. Türki
yenin bir çok yerinde Linyit vardır. 

Batlıca mıntakalar ıarki Anadoluda 
Kızılırmak kavis dahili "Çiftlik, lpsa
la, Gemerek, Kesren, Koçhisar, Arif
Ji", garbi Anadolu Kasaba şimendifer 
hattı civarından Marmaraya, Çanak
kale ve Geliboluya ve oradan lstanbu
la kadar uzanan mıntakadır. Nazilli, 
Sarayköy, Söke, Torbalı, Köık Linyit 
yatakları iyi cinstcndirler. 

Turb; Bataklıklardaki otların yan 
tahallülünden hasıl olur esmer sari 
renkte olur ve yanında az hararet ve
rir. Ziraatte hayvanların altına yatak 
lık olur. 

Tabii kömürlerden Turb zamanı 
hazırda teıekkül etmiı ve içinde yüz
de elli karbon vardır. Linyit Tersiyer 
devirde teıekkül ebniı, içinde yüzde 
yetmiı karbon vardır. Maden kömürü 
ve antrasit Karbon devrine aittirler. 

Birincide yüzde seksen beş, diğe • 
rinde yüzde 92 Karbon vardır. Grafit 
Arkeen devrinden kalmadır. Yüzde 
doksan dokuz karbonu vardır. 

SUN'I KOMURLER - Kok: Ma· 
den kömürünün havaaız yerde mbl • 
masmdan elde edilir. Hafif, sincabi, 
maden kömüründeki tayyar madde -
)erden mahrum bir kömürdür. Mut
faklarda ve sanayide mahrukat diye 
kullanılır. 

Odun kömürü: Kırlarda, ağaç dal
lannı toprakla örtüp yakarak elde e -
dilir. Siyah, Pek hafif, kolay yanar bir 
kömürdür. 

Odun kömürü amonyak gazı, klor
lu müvellidülma' ve suda çok münhal 
gazleri cezbeder. 

Kavak r.ğacından yapılan kömürün 
tozuna Şarbon Bellok denir. Midesi 
çok gaz yaparak karnı şişenlcre veri • 
lir. 

Dersin devamı 
Silis 

Tabiatte &af men§uru müseddesi 
şeklinde ve billürlar halinde bulu • 
nur. Bunlar bi\zan şeffaf ve renksiz 
olurlar: 

Necef lafı ve Kuarb; gibi hazan 
az çok renkli olurlar. Nevrekop tatlı 
ve kuart.ı isli gibi silik, şekilsiz bir 
nevi vardır. Buna akik taşı denir, pek 
ııeı·ttir. Havan İmalinde kullanılır. A
kiki süleymani, yeıemtaıı maden hu· 
muzları ile boyanmt§ susuz silislerdir. 
"Kedi gözü" billurlanmamış sulu si
listir. Zinet makamında kullanılır. 

Çakmak taşı, dcğirm'n lafları saf 
olmıyan ıilislerdir. Kumzta saf 
olmıyan silis tanelerinden ibarettir. 

mı kırabilir. Silis 1750 c!erecedc xc; 
ban eder. Donarken cam gibi fC ;;! 

rıııJ 
bir hal alrr. Bundan alc§e tahart' lıt• 
eden tüb, balon ve kaptül'ler yapı 

1 
Su3uz silis suda hallolmaz. _sulıılO' 

lis ise hamızlı suda bahusus asıd kıl' 
ridrik veya aıid korbonik'i hiunil 1 

larda az miktarda erir. rbO' 
1 alanda ı-ayzerlerinde asid k• ıİ 

nikli menba sularında erimit halde 11 
lis vudır. Bu haldeki silis nebatatı~ 
rafından massolunur. Filhakika gpr 
nebatatın ve gerek hayvanatın te jlİl 
binde ve hayvanatın iskeletinde 1 

vardır. r1' 
Silis kuvvetli mürcilerle ısıtılı ,. . . h~,.ı selisyom basit ve sulp cısmı a 

lur. Mesela: 
Sı 0 1 + 2 Mg = Si + 2 Mg O ~ 

Silis kömürle ancak elektrik f ~ 
larında İrca olunabilir. Muamele eA 
ticesinde humzu karbon intişar rİ 
ve silis karbon yahut Karbor11ııd 
cismi husule gelir; 
Si 0 2 + 3 C = Si C -L 2 C O. ( 

Karborandom sert bir cisinı~ır~ r 
simleri cilalamak, sert çelikten al 
ri bilemek için kullanılır. ·~ıf 

Silis susuz bir hamızdır. S\ 
yet silikat milihleri husule ge.ti~.;ı 

l stihsali: Suda münhal siJıslJ ~ 
sodyom veya silisiyeti potaıyoıııı 
kloridrik ile tahlil edilerektir. 

ııl 

Na2 Si 0 3 + H Cl _; 

H 1 Si o•+ 2 Na cı .. J! 
Enu meıhur silisiyetler tabii .. ,, 

rak: Kaolen saf "silisiyeti a~ıı ~ 
yom"; killer "gayri safi silisiyetı 
minyom" granit, kuartz, fcldspıal '~ 
lisiyeti alüminyom ve potasyoııı''~ 
ka: "Silisiyeti alüminyom, pot~~~ 
hadit, mağnezyom" hııceri 5ufef'· 
topez, zümrüttür. 

En meşhur sun'i silisler rrıııb j 
nisbetlerde silisiyeti sodyom, PJ 
yom, kireç ve kurşunla yapıları 
lardır. 

Asld borik 
Beyaz, ıedef manzarasındl'u ~' 

suz, suda mahl\ılünün lezzeti ~ yl'1; 
ekşi soğuk suda azarn·. Havil~ c>' 

ettikçe fazla inhilal eder. Sulp ·li' 1 
simdir. Sıcak sudaki kesif malı!"te 1 

ğumağa bırakılırsa nsidborik di~ 
ressüp eder, mahlul lı' ~' 
ıubuheri ile asid borik te ta)'~ 
der. O sırada buhara mavi tıı~ 
kağıdı tutulursa kınnızıyn b0% 
Kuru a:ıid boril< pek yüksek de / 

·rı tayran eder. ispirto cla inh• "' ;1 
içinde asid borik olan ispirto yef 

§Ülc ile yanar. .. /. 

Asid borik'in ıudaki mahlôl'1 
T .. ,.. k bo"''' urnoso.u ıarap rrmızına ı tıl 

yif bir hamızdır. Suda karlf:eJ" 
pek az miktarda hararet ne§re t ~ 

·r"' ıule gelen mahlül teksif edı 1 •11., 
k . B . . d bı ra s yanı orıyetı so yom 

hasıl o!ur. / 
Asid borik hararetin tesiri"/~ 

ban eder. Terkibinde üç aıt 

su ayrılır. Ve suıuz asid ı,oı' 
ibaret bir beyaz toz hasıl o~ur· 
lur. · ;/ 

·ııe• Aıid borik hafif ve tehlı ft~ı 
müzadı taaffündür. "DezcY'ı ;/J 
mahlulü doktorlukta el ve "gı·ıı ~ 
lemek iç.in kullanılır. Asid ı,orı 
ve boraks imalinde kullanılır· .,...~~ 

Asid borik tabiatte Bor"t ~e ~ 
ri ve bilhassa Sodyom boratı So~. 
yom Boratı halinde bulunur·tiıtd' 
Boratı yani Boraks kütle h~rııit 
hut menbn, göl sularında er• t ,1 
rak bulunur. Denizde de ga"/C 
tarda vardır. ı1"jl 

Kalsyom Boratı'na Parıde 911 
nilir. Anadoluda ve biJhaffl' 
ma taraflarında çoktur. .,,ı 

B • o bCı 6 
ORAKS - Na B_ • dil'· 

te suda münhal bir cısırrı ·ı 111 
da Asid borik s.ribi tchlike'

1 

zenfektan' dır. 



Filmlerin 
heğenil -

1 avsiqe etmiqecefimiz 
bir kıyafet 

• 
ın ~mesıne 

se ep nedir 

Bu gördüğünüz 
resim, Parisin 
büyük moda ev
lerinden birinde 
giyinen zengin bir 
madama aittir. 
Tok - bere denilen 
ppkaıı ve boy -
nundaki efarpı bir 
çok renkli kumaş
tandır. Fakat böy
le bir ıapka ucuz 
bir terzide ve az Mabaatli 

filmler modo 
halini aldı ... 

elbisesi olan bir l;:;::::;;;;::====~ 
hanım tarafın - ~~= r.ı.M~;;;;..,~~ 

Con Krovfordun 
ilk rolü! 

• lilyan Harvey en cazip kostümile 

• Bu gün sayfamızın alt köşesinde gördüğünüz, 
()t\lran sevimli artistin adı, Tamara Desni'dir. Bu 
'~liıte dair hiç yazı okudunuzınu? Elbette hayır .. 
Sunku yazılan yazıların çoğu Amerika ya aittir. Ve 

~ep .oranın reklam kuvvetile, mu- son sözü söylemek için, kaydede-
arrıler; boyuna sarı saçlı, iri göz lim ki, Holivuttan kendisine vaki 

lü Ve düdük gibi giyinmiş A'meri- olan müteaddit tekliflere rağmen 
itan yıldızlarını dillerine aolama-' yerinden bile kımıldamamakta-
ia rnecbur kalırlar.. dır .. 

Ne yaparsınız... "Bu temel daha iyi, diyor, öteki 

Bu artist Rusdur bir kervan hayatıdır!,, 
T oıınara Desmi, belki gelecek 

}'ı11arda Avrupa cihetinin de ma
;ablarını bize tanıtmağa hat ladık
iltı zaman filmlerini göreceğimiz, 
~•len Rus, ve şimdi Londrada fev-
a.ladc muvaffak bir artisttir. 

d' Rusyada doğdu. lngiltereye gel 
d 

1
• Sahnede dans yapıyordu. So~ 

1.efa ıne~hur "Kazanova,, temsı-
111de bir film -kumpanyasının te-

Yerli filmler 
Londradan bahsedilirken, yerli 

san'at ve sanayii koruma vadisin
de kendilerini pek memnun eden 
bir hadiseyi anlatayım. Bu bizim 
için de mühimdir. 

Londra film kumpanyalarından hi 
rinin, Londralı artistini oynatmak 
Üzere, gene halis İngiliz bir mu
harrir taraf rndan bir film mevzuu 
hazırlanması teb§irlerle karıılanı-

dide en h"ayırh adımdır, denebi -
lir ..• 

Kürkçü dükkanı 
Gelelim bizde Amerikalı artist

lere .. Bu hafta gene en çok hava-'• 
diı gönderen onlardır. Ve bilmec
buriye en çok tanıdığınız artistler 
onlar arasında: 

Ronald Kolmanın iki sene ev
vel şimdiki (Sume,r) sinemasında 
gösterilen "Buldog Dramont,, fil
minin, gene ayni artist tarafından 
bir mabadine başlandı. 

Bizim eski romanlar gibi, 
"zeyl,, li, "mabaat,, lı filmler mo
da halini alıyor. 

~:C<:~h.ünü kazandı. Ve de~hal 
ndısıle bir mukavele akdettıler. 
1'arnara Desniye dair bu hafta, 

"Ben bir pranga kaçağıyım,, 
artisti Pol Muni de, ayni filmin 
bir mabadini yapacak. 

yor. Tarzanı oynıyan Coni Vays-
Bir gazete diyor ki: müller, bir üçüncü Tarzan filmi 

dan yapılacak o
lursa iki günde ga 
rip bir hotoza dö -
ner. Onun için bu 
gibi modelleri 

etmiyo -
ruz. Yalnız gö -
,.ülsün diye koru -
yoruz. 

o 
Külah 
biçimi 

bir 
şapka 
ve bir 
böcek 

• 'IJ 

ıgne 

o 
Siyah fotrden ve kırmızı be· 

yaz püsküllü bir şapka. Beyaz 
ipekten bir yelek. İğnesi tabii bir 

o 
"Bizde müellifler, boyuna bi- yapmağa hazırlanmaktadır. yazlık 

zim filınlerirnizi tenkit etmişler, Elde edemigeceğiniz şey 
bununla beraber, zerrece de onun . . · · · 
yükselmesine h ıı~ b' h . Bılmem sız de, fılm artıstlerıne 

, ına a ı ır ususı- d l . · .. ~ · b k 
t kesbetın · d . a res erını ogrenıp oyuna me -ye esıne yar ım etmemıı- . · · · 

bir 
ı rdi En iyi h . 1 • k tuplar yazarak resımlerını, ımza-e · mu arrır erın ço I . . ? k 
serme filın -- 1 arını ıslıyor musunuz. şap a = ... evzu arı yazması, . . . . . b. 
her §eyden önce, ıtüdyolarda top _ . Artıstler bu ış ıçın, daıma ı-
lanan kötü, bir İ•e yarama h _ rıken mektuplara tahsen cevap 

:r z, ve a k . k. k . 1 d w kikaten tenkide ıa· k verme ım an ve va tı o ma ıgm-
yı senaryo yı - A • • 

gwınmı hı' ta af tın f dan, huıusı katıpler tutmutlardrr. r r a a a ırsatını ve-
recektir ... ,, Gelen mektuplara onlar cevap 

. . . verir. Fotoğraflara imzaları onlar 
Kımbılır belki bizde de, filmle- attırırlar .. 

r.İmizi P~k beğenmememiz, temsi- Fakat eğer böyle bir itiyadmız 
imden zıyade senaryonun sevimli, var idiıe korkarım arada siz de 
zeki olnıaınaıı ve meıhur muhar - yanacak:ınız. Artistlerin imzaları 
rirleriınizin bu işe pek yardım et- son zamanlarda bir çok açrk göz-

o 

deniz böceği k'abuğu"dur. 
erkek ceketini andıracak 
dır. 

Ceket, 
tarzda· 

I 

memesidir... 1 t f d ·· · ı d'I · 
er ara ın an sunstıma e ı mıı- ·-···-·-•••••--••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••-••••••••••••• 

Beyaz panamadan yapılmış ve lacivert kurdele ile tezyin edilmlt 
olan, üzerinde de beyaz ve kırmızı tüyler bulunan zarif bir şapka ... 

(Va - Nu) nun, gazetemizde 
çıkan (kaybolan sevgili) si bu va-

tir. retl~ alakanız olmadığına ancak ğa hazırlanmaktadır. 
Bir kısım artist imzaları viski ve ancak o imzaya bakıp çekmece • .Y. .Y. 

tacirlerinin reklamı olmuf. imza- nizde itinalarla saklıyacağınıza Con Krovford, filme ilk çıklıiı 
•mı koyarak 0 viskiden içtiğini ve "he önünüze çıkana bununla zaman büyük bir avizenin ıekiz u-

Tamara Yazınıtlar. Bir diğer kısmı sigara öğünmekten başka bir gayeniz ol- cundan birini tutmak üzere ken-
Deanl ve saire... madığına,, dair teminat vermeniz disine gayet küçük bet dakikalık 

Şimdi yıldızlar, iınza vermek- lazım gelecek.. bir rol verilıni!tİ. 
te pek mütkülpeıent davranıyor... :v. 11- • 

Aynca, belki de böyle bir tica· Con Bols, ellinci filmini yapma 

• 
Him 
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1 o Karadeniz Korsanları o ] 
eden ve birbirine bağhyan Hakiki vesikalara tasnif 

Kadri CEMiL 
11-5-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 58 ' 

GeCjen kısımların hulasası 
Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 

Çar Nikola zamanında esirci Alı babd 
iki memleket arasında kadın ticaretı 

yapmakla meşguldu. Alibaba Ferh<ıt is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman Istanbuldaki kız
ları bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızr 
kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç. 
Fcrhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
ıntikam almak üzere lstanbuldan Tit

Getjen kısımların hulasası 
Mütarakeden st>nra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalı anlar 
\ardı. Bunlar yorulmadan. bıl:madan 
1:1ütemadiycn çalışıyorlardı. Leyhte 
cahşanlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye ycrleş

miştı. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se· 
vışme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibınin oğlu Fatma Nüzbete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla .,,.e 
arkadnslarile temasa gcçmiye çalış

mıştı 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmrya çalışmış: 

ia:Cat ,K;.i.l1yanın arkadaşları tarafın

d:ı.n yüz verdirilmemişti. Kahya atlat· 
mıya calışıyordu. 

Dükkanda, ne babnsı ve ne de 
luzı vardı. Bugün nedense kimi a· 
rasa bulamıyordu. Dükkanda bir 
masa.da büzülmüş gibi oturan lcü
çük bir çocuğa sordu: 

- Yavrum kims,; yok mu? 
Çocuk cevap vernııyordu .. Bun

dan Türkçe bilmediğine hükmetti 
ayni suali Fransızca olarak tekrar
ladı, gene cevap vermedi. lngiliz· 
ce sordu: Gere ayni sük\ıtla kar
şılaştı. 

Cocuk yerinden bile kıpırda
mamış, yaJnız Feridun Beyin yüzü 
ne bakmakla iktifa etmi~ti Halin

den, sorulan suallerden bir şey an

lam.adığı bel!iydi. 
Feri dun Bey, kendi kendine, bu 

çocuğa. dert anlatmak için Rusça 
da öğrenecek değildim ya.. diye 
düıündü ve o da, masalardan bi.rİ· 
ne.~tü. nM.Ue \t\rindcn biri, ne-

redeyse gelecekti. 

Filhakika aradan çok geçme· 
den, ihtiyar Rus kapıdan gorun
dü. Feri dun Beyi görünce, asil bir 
ha, e{!işile selamladı. Feridun B. 
mukabeleden sonra: 

- Bugün Recep Bey g.:lecek 
mi? Onu öğrenmek istiyc.ıl'durn. di 
ye ıordu. 

- Evet gelecek.. Bundan iki sa· 
at evvel buradan geçti. Öğle yeme 
ğini daha o zaman ısmarladı. 

Elindeki iki çift böbreği göste· 
rerek ilave etti: 

- Ben de ona böbrek almak 
için çıkmıştım. dedi. 

- O he.ide burada bekliyebili
rim. Fakat ben de bir şeyler yemek 
isterim. 

- Size de hazırlarım.. Siz de 

böbrek mi yersiniz? 
- Fena olmaz. 
- O halde sizin için de alıp ge-

leyim .. 
ihtiyar Rus, elindekilerini, kü

çücük bir kapıyla geçilen mutfa
ğa bırakarak tekrar sokağa çıktı. 

Dükkana döndüğü zaman yanın 
da Recep Bey de vardı. 

Recep Bey, Feı·idun Beyi dük-
kanda görünce: 

- O, maşallah Feridun 
dedi. Sizi buralara hangi 
attı. 

Bey, lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için tcrrüzgar 
tibat alıyor. 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
- Sorma birader .. Bugün nere- tersburga getirmişlerdir. Ali balıa sa

ye baş vurdumsa boşa çıktı. Seni rayın zindanlarında işkence görüyor. 
bulacağımdan ümitsiz geldim. Fa- Bu esnada Rüstem Bey Tiniste Ça -
kat uğrıyacağını söylediler .. Kim- rın gözdcsile beraber yaşamaktadır. 

Ali baba lıu sırada zındana girip 
seyi, aradığım yerlerde bulaıpa-. çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya-
dım. Ne dersın buna sen?· kalandı. Ve mülazim (Petroviç) Sivas· 

- Ne diyeyim .. Allah derim .•. tapol sahillerinde donanmanın başına 
Mühim bir mesele mi var? geçe-rek ikinci bir Ştanka oldu. 

- Mehmet Beyi görmek mec- - Çar (Ştanka)yı neden idam 
buriyetindeyim. Başımın üstünde 
felaketler dolaşmıya başladı. Akıl 
danışmak ihtiyacındayım, 

etmiyor? 
- Ştanka, lstanbuldan Rusyaya 

gelen bir esirciyi tanıyormuş .. Ona 
kan denizde bile rastlamış. Böy· Bu sır.ada Recep Bey, Feridun 

Beyin masasına oturmustu Feri-. . ===-~..,,--==-=-====------=--~-~ 

dun Bey daha ihtiyatkar hareket 
etmiş olmak için: 

- Ba~rma gelenleri, 
yemekten sonra, buradan 
tan sonra anlatayım. 

istersen 
çıktık-

- Şimdide anlatabilirsin .. 
(eski yerinde bir mum gibi oturan 
çocuğu işaret ederek) onun daha 
dünyadan haberi yok. Üstelik Ruı 
ç.adan başka bir şey bilmez. Baba 
da mutfakta, yalnız sayılırız. 

- Nasıl istersen .. 

- Anlat bakalım. 

- Benim artık Pantikyan ya-
nında çalışmama imkan kalmadı .. 

- Neden? 
- Şüphe altındayım. 

- Ne münasebet?. Nazarı dik· 
kati celbeden bir şey mi yaptın?. 

- Pantikyana hakımda muhte
lif şikayetler geliyor. Şahin Kah -
yayı aramıza almamız için Pantik
yana tavsiyede bulunmuştum. O
nun da Karamürsele Karaağaçtan 
cephane kaçırdığı bildirilmi!. O
nu evveli\ tavsiye etmem sonra da 
neticenin bu Jekilde tecelli et
mesi, bana gösterdiği itimadı sara· 
tı.Üstelik, Şahin hakkında yapılan 
ihbardan haberim olmadığı bir za
manda, bir kaç gün sonra tekrar 

Her hakkı mahfuzdur 

yerine konulmak üzere, yazıhane
ye gelen raporlardan bir kısmını 

almıştım. Gavur farkına vardı. O
raya da benden başka kimsenin 
girmemiş bulunması bu kaybolan 
evrakın şüphesini de benim üzeri· 
me yükledi. Aldığım raporları da
ha evvel Muhlis vasıtasile Mehmet 
Beye göndertmiştim. En akıllıca 
hareketim de bu olmuş. Pantikya-
na üzerimi arattım. Bir şey bula
madı. Bulamadı ama ne de olsa 
şüphe kurdu kafasını ~emirip du
ruyor. Beni takip ettirdiğine hiç 
şüphem yok. Belki bu dakikada 
bile bir hayır sahibi Pantikyan he
sabına bizi gözetleyip duruyor; 
kimbilir .. 

- Aldığın evraklar bari mühim 
miydi? 

- iki üç tanesi mühimdi. Fa
kat hakikati söylemek lazım gelir 
ae hepsini tamamile okuyamamış
tım. Sırf bunun için Muhlis Beye 
teslim ederken bir hayli düşün

düm. Okumak merakını güç yen
dim. Muhlis kendisine vermem 
için ısrıar etmemi! olsaydı, Pantik
yan belki bunları üzerimde bula
caktı. Çok isabet oldu. 

müıtü. 

-Hazrfeti Meryem hakkı için, ta
nıyamadım! -diye tekrarladı • 

KAVBO,LAN 
SEVGiLi 

- iyi bak, iyi bak .. 
Nikolaki, kaşları üzerine ellerini 

şemsisiper gibi yapnr:ık baktı. 

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

Geejen kısımların hulasası 
Genç Türk diplomatı Muhsin Ra

§it, uzun seneler, Erci Behzadis ismin 
rle bir Yunanlıya kin beslemiştir. Zi
c-a, Ercinin, milli mücadele esnasında, 
nişanlısı Ferihayı öldürdüğüne zahip 
olmuştur. Fakat, bir çok maceralar -
dan sonra, genç kızın Yunanistanda 
bir hastahanede hastabakıcılık ettiği 

anla§ıhyor. Feriha da Muhsini öldü 
sanıyormuş. Biribirlerine meselenin 
nasıl cereyan ettiğini anlatıyorlar. 
Sanki, biribirlerinden utandıkları, bi
ribirJerine kahramanlık &Östermek is
tedikleri için böyle yapıyorlardı! 

- Haklısınız · diye acr acı gülüm
ıedi. - Fakat, bizzat nİ!anlınızın anlat 
tığı maceradaki hakikate eminsiniz 
ya •.• 

Muhsin, eski düşmanının elini tut
tu. Dostça sıktı: 

- Oooo .. Tamamiyle .. Tamamİy· 
ı~--

Muhaverenin bu noktasında, bekle· 
me odasına açılan kapılardan bir tanesi 
aralandı. Hariciyeci doktorla uyku 
ıersemi Nikolaki içeri girdi. 

Onu görünce, Erci, gülümsiyerek 
ilerledi: 

- Bu zatı tanıdın mı, çavuş?. 
Adam bir an sersem sersem baktı. 
Başını salladı: 

- Yok, tanımadım .. 
Çok uzak hatıralara temas eden ve 

bahusus §İmdi bambaşka bir kıyafette 
kar§ısrnda beliren Muhıin R&tit, doğ -
nısu Ya. uykudan uyandınlan Nikolaki 
çavu!a tamamen yabancı gibi görün -

- Tanıyamadım vallahi! . 
- Yanağındaki kılıç izini gönni-

yor musun?. 
Yunan çavuıu gözlerini faltn§ı gibi 

açtı. Muhsin Ra§it ve Feriha üzerin • 
de, müteaddit defalar nnzarlarını do -
laıtırdı. 

Sonra iki adım s~ndeliyerek: 
- Ah, pnnayamu!.. Pnnnyamu! -

diye ıstavroz çıkardı .. 
Ve, koıtu .. 
F erihanın karşısında diz çök erci<, o· 

nun ellerini Öpmeğe, dizlerine sarı~ma· 
ğa baıladı: 

- Affet .. Beni affet .. 
- Neden, canım?. Ne oldu?. 
- Bir yalan söyledim .. Hayatından 

on iki seneyi kaybettirmedim.. Am
ma, vallahi ben de bilnıiyordum. Ben 
de aldatıldım .. Muhsin Raşit Bey sahi
den ölmüş sanıyordum. 

Hüngür hüngür ağlıyordu : 
- Hayatından on iki sene ltaybcttir-

d. , d" kr l du - Senin bu-ım .- ıye te nr ıyor • 

Müellifi: ishak FERDi 
le bir adam yakalanırsa, evvela' 
Ştanka ya gösterecekler. 

- Fatma hala bulunamadı, de

ğil mi? 
- Bu kızr o esircinin kaçırdığı 

tahmin ediliyor. 
- O halde böyle şüpheli bir 

adam yakalanırsa, derhal Stanka 
ile yüzleştirmeli. 

- T:ıbii öyle olacak. 
- Ondan sonra? ... 

- Ştanka nın mezarı Sibiryada 
hazırlandı. 

- Burada idam edilmiyecek

mi? 
- Hayır .• Çünkü Avrupa gör· 

ımüş z:ıbit~er Ştankayı seviyorlar .. 
mış. Çar bunu düşünerek, korsan• 
lar reisini Sibiryaya nefyedecek
mış ... 

Memurlar seslerini biraz daha 
kıstılar: 

- Sivastopoldan haberin var 

mı? 

- Hayır .. 
- Mülazim Petroviç ikinci ş. 

tanka olmuş. Kırım, Sivastopol sa
hillerinde köylüye silah dağıtıyol'
muş. 

- işit le inanma!.. Mülazim 
Petroviç yemek yediği kapıya iha
net etmez. 

- Sara.ya gelen son raporlar 
maalesef bu haberi teyit ediyor. 
Çar hazretleri lüzumsuz yere si
nirlenmez. Kaç gündür gözüne uy
ku girmiyormuş! 

- Tuhaf şey ... Ben mülazım 

Petroviçi çok iyi tanırım. Mert, 
cesur ve çara çok merbut bir za
hittir. 

- Delikanlının babasını saray· 
da öldürdüler. intikam almak kas
tile donanmanın başına geçmi§. 

- O halde hakkı var. Onun ba
bası çok temiz yürekli bir köylüy· 
dü. Ac:ıba neden öldürüldü? 

- F atmanm firarında yardımı 
dokunmuş. Fakat, herif o kadar 
ketum bir köylü ki .. Ağzından biı 
laf öğrenmek mümkün olamadı. 

- Biraz daha sıkıştırsaydılar, 
belki her şeyi itiraf ederdi. 

- Buna vakit kalmadı. Bir ak· 
şam işkence görürken, gözleri dı· 
~arıya fırladı. Ağzından kan gel
di ve kalbi çarçabuk durdu. 

- Köylü olduğu halde bu ka
darcık dayağa tahammül edemedi 
demek? 

Bu sırada 

radii;bu hastahanede, rahibe · gibi ya
§amana sebep oldum .. Tıpkı manastıra 
çekilmiş bir rahibe gibi .. Affet beni .. 
Affet ... 

- Estağfurullnb, efendim, hele aya· 
ğa kallc .. Ne yalan söylediğini anlat .. 

Yunan çavuşu, cidden ıamimi suret
te mustarip olmuştu .. Kendisine biraz 
su içirdiler .. 

Sonra: 
- Anlat, yahu .. Artık acı günler 

geçti .. Bak, iki niıanlı biribirine ka
vuıtu .. Ayrılığı tatmadan kavu,manın 
zevki yokmu§ .. Haydi, söyle ... Naııl ol
bu do, Muhsin Ra~it Beyin gömüldü
ğünü bize temin ettin?. 

Çavuş, hikayesine ba,ladı: 
- Muhsin Bey, evin kapısının önün· 

de durmuş, kendi&ine süngü ile hii· 
cum eden nefeı·lerle boğuşuyordu. On· 
lı1ra galebe çalmak üzereydi. Bu esna
da, siz, Erci Behzadis, ansızın zühur 
ederek, onu gafil avladınız .. Yüzüne , 
müthiş bir kılıç darbesi indirdiniz .. 
Sersemledi .. Neye uğradığını şaşırarak 
kan içinde, yere ıerildi. 

"Öldü mü, ölmedi mi, pek anlaya
madım .. 

"Fakat, bu meseleyi tahkik imkanını 
da bulamadım .. Zira, askerlerimiz, ka· 

süvarilerin sert yürüyüşleri iıitil· 
di. Herkes biribirini çiğnercesine 

koşuıarak geriye çekiliyordu. 
Belediye reisinin arabası uzak· 

tan görünmüştü. 
• • • I 

O gece Ştankanın odasına yir
miden fazla maznun doldurmuş· 
lardı. Bunların arasında hamma1, 
memur, doktor, tüccar, satıcı, köy
lü ve hüviyyeti meçhul adamlar 

vardı. 

Ştanka bu uf acık odanın içinde 
kımıldayamryacak bir hale gel
mişti. Maznunlar Ştankayı zin· 
danda. görünce şafırdılar. Herkes 
onun Sibiryaya sürüldüğünü zan• 

nediyordu. 
Ştanka, bunlardan birine ıor· 

du: 
- Sizi buraya niçin getirdiler? 
- Belediye reisine bomba at· 

tılar. Biz de o aırada oradan geçi· 
yorduk. Yakaladılar. 

- Bombayı atanı ele geçireme· 

diler mi? 
- Hayır. 
Ştanka doğruldu: 
- Belediye reisi geberdi mi? 
Maznunlar korkarak önlerine 

baktılar. 
Ştanka sert bir sesle tekrar sor· 

du: 

- Budalalar! Neden ve kimden 
korkuyouunuz? Çardan mı? Yok· 
sa ölümden mi 

Zindan kapısı büyük bir kilitle 
kapalıydı. Ştanka yalmz kaldığı 

zaman da kendi kendine bağırıp 

çağırdığı ıçın, nöbetçiler onun 
yüksek seıini işitmeğe ahşmıılar· 

dı. 

Ştanka iri boylu bir köylünün 
yakasından tuttu: 

- Senin gibi güçlü ve kuvvetli 
bir adama ölümden korkmak ya .. 
raşır mı? Ölüm sizi nerde olsa bu· 
lur. Çara gelince, var olsun onun 
köpeklerine bomba atan eller .• 
Haydi, korkmayın .. Oturun! Taz
yik, tehdit, kırbaç, zincir .. ve ni· 
hayet ölüm. Zaten hepimiz ölecek 
değil miyiz? Hiç olmazsa biziJ11 
ölümümüzle memleket kurtula• 
cak. 

Sonra hepsinin gözlerine birel" 
birer baktı: 

- Yoksa sizi buraya beni öl• 
dürmek için mi koydular? Niçin 
susuyorsunuz? 

(Devamı var} 

drnl&r'inbafrıttığrevellücum etti:-E;. 
ci de onlarla birlikte girdi.. içeride 
ne var?. Tehlike mevcut mu? Bilme· 
diğim için, aralarına katıldım. 

"Bir f&§kın nefer, süngüsünü, bir 
erkek çocuğuna sapladı .. Zabitimiz, ço• 
cuklara ve kadınlara iliımememiz içirıı 
bize emir verdi.. Sonra, yüzünden vu· 
rulan çetecinin Muhsin Raşit Bey ol· 
duğunu öğrendik .. 

Erci : 
"- Batına nöbetci \ dikin!. Sak111 

' kaybolmasın .. Senden isterim, çavut·" 
emrini verdi. 

"Ben de, bu aldığım emri tatbik et• 
tim. Neferlerden Yaniyi yaralının ı,.• 
Jına koydum.. . 

" Fakat, kör olasıcanın biri getrrııtı 
bizim nöbetçiyi devirerek yerde yat•• 
nr kaçırmış.. d 

.~ 
Bu esnada, Muammer dayanarrı• 
- Hey!.. -dedi.- lakırdını tartt• 

konut! .. Neden kör olacakmıtnn··· 
Nikolaki, büıbütün ıaıırdr: , 

-Ay, kaçıran sen miydin?. Pard0 "' .. 
d., Kusura bakma ... lnsan, dalıyor 

hala, kendini dütmanla kartı kart•Y~ 
sanıyor ... 

Mumanımer güldü. Elini uzllttı:) 
{Devtmıt ~ 



-- 11 Mayıs 1934 HABER - Aktam Poataaı 7 

!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sahifesi ~~~~!inde he- Hasan özlü unları 

.:""t;aa.f.'\Jrsoğuk Hava · 
~.ı ı Dolaplarının 

EN ESKi MARKASI 

Faikiyeti 
DÜNYACA TANINMIŞTIR 

Satış mahalli: 
Sahibinin sesi, Beyoğlu 
A. Vetter ve Şürekası, lzmir 
Nurettin ve Şürekası, Ankara 
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ıı ,- Ma en uyan li :ı 
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fi Mide, barsak, karaciğer, böbrek, kum, mesanen 
!! hastalıklarını ve romatizmayı tedavi eder. H 
ii • Yemekler arasında iıtihayı aç.ar, hazmı kolay·ii 
i! latbrır. Sıcak havalarda hararetinizi teskin eder~i 
!! tabii hamızı ~~bonludur. Kudret ve lezet itibarileii 
~i Avrupa sularınp, ve emsallerine faiktir. !! .. ., 
H İstanbul - Beyoğlu meıhur lokantalarında ve~i 
H otelJerinde eczahane ve büyük bakkaliye mağaza-ii 
H larında bilumum sucularda bulacaksınız. H 
"• .. il Büyük ~işenin suyu 20 küçükler 10 kuruştur. H ., .. 
H Ş işe için 5 kuruş depozit alınır. i~ 
il . Merkezi -Bursa iş Bankası altında- membaıll .: .. 
H Uludag". :: .. ,. 
~ " 
H Şubesi htanbul Sirkeci Demirkapı Nöbethane~i 
!! caddesi 17 - 19 numara fi .,. . .. 
ı: :: 
!i Vilayetler için acentalık aranmaktadır. Tah-H 
ii riren veya ıifahen müracaat edilir. (2381) ~~ 
!: :: 
·::::····· ·············· :: .. ... :: :: : ::: : : :: :: : :: : : ::: : : : : : : : :: : : : : : : : : ::::: .............. : : : ::: :: :::::: ::::: :::::: :: : : :: : ::: : : ::: ::::::: :: :: ::: 

diye kazananların listesi 
Kartpostal kazananlar 

- htiklil liaeainden 150 hmail Hak
kı. 173 htanbul kız liıesinde 53 Semı
ha ımail. 174 - ıtanbul kız liıeainden 
806 Nefiee. 175 - inkılap liaeıi ıınıf 
A 9 dan 712 lzeddin. 176 Kadıköy Aı· 
ma aokak numara 8 de Hayreddin. 177 
- Paıabahçe 39 uncu ilk mektep ııruf 
4 te 62 Şevki. 178 - htanbul 31 inci 
ilk mektep ııruf 4 ten 88 Timuıan. 
179 - Ortaköy Şekerci ıokak numara 
18 de Yelda. 180 - Iatanbul kız Jiıeai 
B. 3 ten 1047 Sabahat Nuri. 181 Şeh
zadebaıı dokuzuncu ilk mektepten 
Mahmut. 182 - Sirkeci Ebüuuut cad
deıi numara 21 de Nuriye. 183 - Sir· 
keci Baıaia zade ambannda komis
yoncu Beıiktaılr Mehmet. 184 - Ho
capaıa caddeıi numara 23 Münevver • 
185 - Bqiktaı Serencebey yokuıu 
Çitlcnbek sokak numara 5 te Enise. 
186 - Beıiktaı Hae fmn ıokak numa
ra 4 te Emine. 187 - Kaleiçi Topluıpı 
hamamı civan numara 6 da Ayten. 188 
- Amaıya Yeıihrmak mektebi aınıf 
5 te 5Ş Mahmut. 189 - 44 üncü ilk 
mektepten 366 Koço. 190 - Aksaray 
Haaeki Boatanhamam 85 Süheyla. 191 
- Laleli Ercüment ıokak numara 17 
Metin. 192 - ikinci ilk mektep 5--1-
den 496 Emin. 193 - htanbul kız li. 
aeıi C. 2 den 1365 Refika. 194 - Bey
oilu Beıinci ilk mektep sınıf 4 ten 31 
At(f. 195 -Aydın, Milli Banka ka
va11 Hüeeyin Avni oilu irfan Avni. 
197 - Ortaköy Dereboyu numara 92 
de Nizamettin. 197 - Sent Bolıeri kız 
mektebi 11ruf 4 ten Nüzhet lbrahim.1 
198 Jnkıla liaeıinden 469 Yekta. 199 -
Taktim Tarlabaıı Halepli ıokak numa
ra 31 Hdiye. H ve Efendiler. 
Beıiktat 46 rncı ilk mektep 11nıf 4 ten 
223 Muzaffer. 202 - Tophane Boğaz -
keıen Ortaaltı sokak numara 8 de Ce· 
mil. 203 - Niıanta,ı kız orta mektep
ten 284 Mihriban. 204 - Gelenbevi 
orta mektep A. 2 den 22 Halil lbrahim. 
205 - lstanbu1 kız liıeainden 871 Me
diha Sami. 206 - Jıtanbul kız orta 
mektepten Erıun. 207- htanbul er
kek liıesi B. 2 den 879 Muıtafa Ra
ııp. 208-- htanbul 25 inci ilk mektep 
A.4 ten 472 Muh)iı Zihni. 209 - Bey
oğlu Kızıloilu ıokllk F eıçi zade apar
tıman numara 7 kst 1 Burhan. 210 -
Ortaköy Dereboyu numara 167 da S. 
Hatice. 211 - Vefa liıeıi B. 4 ten 610 
Sabahattin. 212 - IatanbuJ erkek Jiae
ıi A. 4 ten 1038 Muhterem Cihat. 213 
- Çenrelköy Yenimahalle numara 15 
te Nusret. 214 - Küçükpazar Hacı
kadın caddeıi Tavanlıçe§me sokak nu
mara 86 da manav Sadık. 215 - Ba
hkeıir Gir • un nahiye müdürü mah -
dumu Nejat. 216 - Vefa liıeai B. 4 • 
ten 615 Adnan Kemal. 217- Gelenbc
vi orta mektep A. 4 terı 22 Halil Ib
rahim . 

Pirinç 
Patates 

.. .. 
ozu .. .. ozu 

Nişasta özü 
Arpa ozu 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf 

.. .. 
ozu 

Mercimek 
irmik 

--- .............. ----~--"'-'--'------- Çavdar 

özü .. .. 
ozu .. .. 
ozu 

Unhrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bık· 
tırmıyarak değittire deiittire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi çok 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız ne§eJi, ııhhatli, tom
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle-

nir, ish:ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adalita, gra· 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE Y APJLAN 
MAHALLEBt ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sa· 
kınınız. 

HASAN Ml\RKASINA DiKKAT 
Sultanahmet Üçüncü sulh mah • ı 

kemesinden: 
Diran Şabuh efendi ile hazine

nin §ayian ve müştereken mutasar
rıf oldukları Pangaltıda kuyumcu 

ZA YI: Çengelköy 28 nci ilkmek 
tep tehadtanamemi zayi ettim. Ye 
nisini çıkaracağım. 

Hüsamettin (126) 
sokağında eıki 16 ve yeni 32 - No ------------
lu bet oda ve iki sofa ve iki hala 
ve bir mutfak ve bir ta§lık ve mik
tarı kafi bahçeyi havi bir bap ah
§ap muhtacı tamir hanenin izalei 
fÜyuu zımnında füruhtu takarrür 
ederek müzayedeye vazolunmuf -
tur. Kıymeti muha.mminesi (1200) 

liradır. Birinci açık arttırması 12-
6 - 934 tarihine müsadif salı günü 
saat (15) on beşte icra kılınacak
tır. Kıymeti muhamminesinin yüz· 
de 75 ini bulduğu takdirde ihalei 
kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı 

takdirde en aon arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere on be§ gün 
müddetle temdit edilerek ikinci a
çık arttırması 27 • 6 - 934 tarihine 
müsadif çarfamba günü saat on 
beıte icra olunacaktır. ipotek sa • 
bibi alacakhların gayri menkul Ü· 

zerindeki haklarına hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

evrakı müsbite?eriyle birlikte yir • 
mi gün içinde bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi takdirde hakları tapu ıi-

1 LAN 

1903 tarihinde mezun bulundu· 
ğum Üsküdar Berberyan yedi ıe • 
nelik idadisinden aJdıiım §eha • 
detna.memi zayi ettim. Hükmü kal 
madığını iJin ederim. 

Kmalıadada Yalı boyunda 
17 numaralı hanede Taniel 

Ohancsy.an.ı. .ı.JJ~7.9. 

cillerile sabit olmadıkça aatıt he· 
delinin paylaımaıından hariç ka • 
lacaklardır. Arttırm:ı ıartnamesi : 
lıbu ilan tarihinden itibaren mah· 
keme salonuna talik kılmmı§tır. 
Talip olanların kıymeti muhammi 
nesinin yüzde 7,5 nispetinde pey 
akçeıini hamilen yevm ve saati 
nıezkurda Eminönünde Gülbenk· 
y:ın hanında Sultanahmet Su1h Ü· 

çüncü hukuk mahkemesine 934/ 
24 No: ile müracaatları ilin olu-
nur. (16591) 

p 
Türk Ticaret Bankası 

,..,. ParEk~skapı iyo i B yoları .,.. 
il Avrupa kaplıcalarındaki bütün tesisith haiz ola~ak j 

'-ımıııı- en.ide açnnmn tnır ~~.k~!t4;t;3-.mlll" 
Merkezi Adapazarı 

İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 
Galataşubesi Tel: 43201 
Üsküdar şubesi Tel: 60590 

itimadı Milli Tel: 41937 

Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 
yük, Bursa, Düzce, Eski~ehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramüroel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpa§a Gala
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Üsküdar, Yenişehir. 

Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at f aizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. 

1 

HABER 
Akşam Postası ------IST ANBUL AN· 

KARA CADDESi 
idarehanesi: 

--- ---Telgraf Adresi: lSTANBUL HABEll 
Telefon Yazı: %8872 idare: 2tS70 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

ı ıs 6 12 oylrk 
Türkiye: 90 260 '80 8'70 Krw. 
Er.ntbl: 180 875 700 1200 

ILAn TARiFESi 
Ticaret UAnlarmm aatın 12~0 

r.eamı llAnlar 10 kuruıtur. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti• 
cariye sahtma delalet eder. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Ne§riyat müdürü M. Gayur 

1 &aıldıtı ycrı (VAKIT) Matbaaaı 
!mm 

~itimadı Milli 
o it 

• Kendi sigortasıdır 

•ı 
HABER gazetesi 

El yazısı tahlll kuponu 

l•im . • • 

Beyoğlu ikinci noterliğine : 

Efendim, 

Dairemizden bu gün tanzim e· 
dilen senet mucibince Galatada 
Sempiyer hanmda 17 / 18/ 19 nu• 
maralı imalathanemde mevcut ve 
senette zikri geçen makineler ve 
alit ve teferrultı ile mobilyalar1 
İshak ve Yahya İbrahim zade e· 
fendilere satıp teslim ederek ve 
bedelini alarak alakam kalmadı· 

ğından keyfiyetin usulen ilanım 
rice ederim. 

ADRES: G:ı.fata Sempiyer ha~ 
nında 17/ 18/ 19 No da kadın el 
çantaaı imalathanesi sahibi Luis 
Otto Rabi 

l,bu ili.nn'lme dairede alıkonu
lan nüshasına uygun olduğu tas· 
dik ve ilan.. olunur. 

Beyoğlu ikinci noteri 
. .(621) 

Beyoğlu ikinci noterliğine: 

Efendim, 

Dairenizden bugün tanzim e· 
dilen senet mucibince Galatada 
Sempiyer hanında 17 / 18/ 19 nu• 

maralı odalarda mevcut ve senette 
zikri geçen emteayi tüccariyemi 
Yuda ve Moriı İbrahim zade efen• 
dilere ntıp tcılim ederek ve bede
lini alarak alakam kalmadığından 
us~len keyfiyetin ilanını rica ede-. 
rım. 

ADRES: Gala tada Sem pi yer 
hanında 17 / 18/ 19 No da k:ıdın el 
çantası sahibi Luis Otto Rabi 

lıbu ili.nname dairede ahkonu· 
lan nüıhuma uyıun olduğu tu· 
dik ve ilin olunur. 

Beyoğlu ikinci noteri 

,(621) 



Mali müesseseler 
devletin normal kon

troluna tabi 
tutulacak 

-

Vehabın oğlu 
Mehmet ... 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 
Bütün bunlar, bugün, herkesin 

merak ettiği şeylerdir. Ben de bu 
yazılarımda bunları anlatmıya ça
lışac3ğrm. 

-1-
Arabistan, İslamiyetin beşiğidir. 

İslamiyet burada doğdu. Buradan 
yayıldı. İslamiyet, tevhit dinidir. 
Putperestliğin düşmanıdır. Putpe .. 
restliğin hiçbir §eklini kabul et· 
mez, hiçbir şekliyle uyuşmaz. Hal
buki İslamiyetin ortaya çıkm:ısm
dan, yayılmasından 11 asır sonra 

1 k l • • w d w• 1 arap mem e et erının çogu egış .. 
mişti. Orada islamiyetin asıl saf i.I 
tik~.Harı değil, fakat karmakan -
şık, bozuk ve bulamk bir takım i· 
tikatlar hüküm sürüyordu. Putpe
restlik yeniden canlanmı~tı. Hele 
mezarlara tapmak, mezarlardan, 
türbelerden ve ölülerden y:ırdı.m 
iste~k, medet dilemek, şefaat 
ummak adeti, almış yürümüştü. 
Halk mezarların kerametlerini, sa-

Düşmanlarımızla bir oldum. Kabilem·zi bastırdJm, ak 
sakallı büyük babamı, kendi elimle tutarak Avrupalılara 
teslim ettim. Ben, mel'un bir adamım! 

Emanetçi M. Aliyi 
öldüren Safranbol· 
lu Mehmet idama 

mahkum oldu 

c;a~ -------
Kontrol meselesi 

-Bıııı tnmfı S llncll snyfııdıı-

nu gibi hürriyet prensipleri ile ay
kırı görebilirler. Fakat bize uzun 
zamanlar: "Milletin :nalı deniz.,, 
fe!sefesi ile hareket etmiş olanla· 
rın bıraktıkları intibadan küskün· 
müş olan bir memlekette milli 
emnü itim:ıdı her ~eyin fevkinde 
gördüğümüzden ve vahi hayal pe· 
şinde koşarak eldekini kaybetmek 
istemediğimizden bu kontrol kay· 
dını kabul eden devlet adamları· 
nr hareketlerinde şayanı takdir 
buluyoruz. 

M. Gayur 
111mnmnuıımı11nuımmnnııınmımıımmnmıımmunnnmımınnnnnmmma111nmnfff 

Şevket Süreyyanın 
dünkü kon eransı 

(Bu' 14lrnh 3 Unt'ü Myıfada) 

ya saya bitiremiyordu. T aşlar:ı., !k~zı~ı ~ördüncü sayfanın bir~nci 
w k d' ve ı ıncı sutunlarındadır. agarlara ada lar adanıyor, he ı • .................... _ _ 

la azptüraptı içine sokmıyacağııt1 

söylüyor. Milli iktısadiyatın mahi· 
yetini tayinde müessir olmıyan i· 
kinci plandaki iktısadi faaliyetle
ri ve umumiyetle istihlak işlerini 
milli plan haricinde bırakmak la· 
zımgeldiğini ilave ediyor. 

y ···················--:::-.:::········-········· .. ---··-·-·--·····--······ ... ·····:ı .. :ıı"·=· ................. •:::: •• :::::::::-···-···-· .................... _ ........... . 
Y

eler götürülüyor, bun•.:ıra iplik- .................... _.-···--········--··--·--........ .. .... ................... . ................. ---······---·-···-.. 
alimlerini dinledi. Hicazdan sonra doğduğu yerdi. Onun icin burada :::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ler sarılıyor, bütün hacetler bun .. Basraya gitti. Orada da r:ııgeldigvi kök salmıya muvaffak ~ldu ve ta- ii i.~ 
I d · · d Diş Tabibi 
ar an ıstemyor u. alimlerin derslerine devam etti ve raftarhr edindi. Şehrin Emiri bile ~~ ii 

Necit taraflarında, bu çeşit, mü- orada kendi mezhebini kurmıya onu tutmuş, ona yardım etmişti. H Halit Galip H 
barek sayılan, ağaçlar; kutsiyet ve başladı. Çünkü o zaman B:ısra ev· Mehmet, bu muhiti kazandıktan !! g 

Suallerinin hepsine cevap al -
mak imkanını bulamıyan talebe, 
önümüzdeki pazar günü s:ıat orı 

dört buçukta, Halkevinde tekrar 
toplanılmasını rica etti. Şevket Sii· 
reyya Bey de, ricayı kabul etti. 

k t . d'll d d t lan kub ·• Mu"nih ve lstanbul ünı"ver•ite- ·• enme ı ı er e es an ° · liyaya tapınan ,evliyanın mezar • t · :: .. :: sonra aarruza geçmenın sırası :1 l . d d" 
1 1 

:: 
beli mezarlar, türbeler, sayılamr- I d k . I l ld'w' h .. k . . . ı: erm en ıp oma ı :: ' arın an eramet um:m ınsan ara ge ıgıne u mettı ve onun ıçın ı :: . . . . . • :: 
yacak derecede çoktu! do'.u ı'dı'. Abdu""lvahap ogwlu Meh· h · E · · M wl O 1:: fereb.;ıq, ~ecıp ap 3 Bırıncı kat No 2:: şe rın mırı uammer og u s- :: ' . . .. .. :: 

Halk Arap Yarlmada•ının en d h k . . d' :.:. 1 MaJcstık lokantası ustundc] :: ' "' met, bu çeşit insanlara karşı de - man an are ete geçmeyı ıste ı. :: :: 
ücra. köşelerinden kurbanlar, :-odak rin nefret duyuyor; onlara, tered- Y:ıpılacak ilk iş, Arapların ta• i.i. Hergün 10 • 20 ye kadar i.=.: 
la.r ve türlü türlü hediyelerle geli· 

yÔr1 }ier der(Ji~e bunlardan der· 
düt etmeden: "Mü!rik,, yani "Al- pındıkları mezarları parçalamak, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Memleketimizde fikri hareket • 
lerin böyle canlanması, ala a u • 

y:mdırılması, ne kadar sevinilecel< 
manzaradır. 

]aha eş. orbk katan insan]ar,, di
m" n bekl iyor, her şikayetini bun 

yordu. · 

1 

lara döküyordu. 
Arahistanda müslümanlık unu · 

tulmu~, müslümanlığın getirdiği 
ve yaydığı hakikatler ayak altın:ı 1 

alınmı§, dinin as!l cevheri hurafe
ler içbde kaybolup gitmişti. 

Araplar, müslümanhktan oka -
dar uzaklaşmış, Kur'anı o kad:ır 
bırakmışlardı ki, "Necit.. müverri· 
hi Biır oğlu on'arın haÜni şu ke· 
limeler]e anlatır: 

"Halk müslümanhktan b:r şey 
bilmez olmuş, n'.lmazı niyazı bı
rakmrı, zekatı hacc! unutmuş, ka
henin nerede o1 duğunu bile bil· 
mez olmu~tu.,, 

Bir kelimeyle Araplar putpe· 
restliğe dönmü§lerdi ! 
Müslümanlığın zuhurundan 11 

asır sonra çıkan bir adam, onları 
gene müslüman'ığa cevirmek iste .. 
di, ve bunun için uğr::ı.ştı. 

Bu adam Vahabilik mesleğinin 
müessisi Abdülvahap oğlu Meh-
mett~r. 

• • • 
Miladın 1703 hicretin 1115 ncı 

senesinde doğan bu adam, kadılık 
eden, dini birkaç eser yazan bir 
din aliminin oğludur. Kendisi en 
küçük yaşınd-ı zek9.sı ve sinirliliğ' 
ile tanınmıştı. Dini bir muhit için· 
de doğduğu için, dini bir terbiye 
gördü. On yaıına varıma~ ... n bütün 
Kur'anı ezberledi. On iki yaşında 
erkeklik cağına vardı ve bu yaşb 
evlendirildi. Gene bu yaşta Hacca 
gitti. Haccı ifadan sonra Mekke
den Medineye giderek orada bir 
iki sene kıldı. Daha sonra Necide 
dönerek babasından ders görmeye 
devam etti. Fakat babasından gör
füğü dersler kendisine kafi gel
mediği için kendi memleketinden 
çıkarak Hicaza gitti. Orad:ıki din 

Onun bu sırada, bu çeşit adam· 
larla münakaşalara giriştiğini, 

hatta bu mün.;kaşalara girişmek 

yüzünden müteassıpların tecavüz
l0rine uğradığını görüyoruz. 

Genç Mehmet, bir gün gene, ev
liyaya tapanların müşrik olduğu .. 
r.u söylemiş ,bunların içinden bir 
güruh, ona hücum etmi§, onu sü
:-i.;kliye sürükliye Basra şehrinden 
r.rkarıp :ı.tmışlardı ! 

Mehmet şehrin dışında, yapa
yalnı::ı kaldı. Ortalığı kasıp kavu-
1·uyordu. Nereye gideceğini düşün 
dii ve Şama uğramıya karar verdi. 
F:ıirnt onu Şama kadar götürecek 
tızı~ı yoktu. Onun için Necide 
dö-:dü ve Hüreymiledeki babasına 
gitti. 

Vahap oğlu Mehmet burada, 
Arap putperestliğiyle mücadeleye 
devama karar verdi ve uğra::mıy:: 
başladı: 

Dilin:n sertliği, beyanının :mv • 
veli, genç'iğinin ateşi ona yardım 
ediyordu. 

llkönce Hüreymile halkına hi -
tap etti ve onları "Tevhit,, :ıkidesi
ne çağırdı. Onlara tuttukları yo· 
lun putperestEk olduğunu anlattı. 
Halbuki ins~na yaraşan, mezarla .. 
ra, taşlara, ağaclar boyun eğmek, 
kendini bun'arm gerisinde tanı

m"\k değildi. İl"!sana yakışan, an -
cak Al1ahr- >;ulluk etmekti! 

E~J knsabanm halkı ,bu sözleri 
dinlemedi. Bilakis, bu yeni mürşi
din sözlerine k!zdı. Ayak takımın
dan bir cemaat genç Mehmedi öl
dürmeye kalktılar ve ona hücum 
ettiler. Vah'.lp oğ u hayatım zor 
kurtararak bu şelıirden kaçtı, U -
yeyniyeye iltica etti. Burası onun 

bu mezarların üzerine getirilen 
kubbeleri yıkmak; Arapların mu -
kaddes tanıdıkl:ırı ağaçları birer 
birer kesmekti ! 

Onun bu teklifi hemen kabul e· 
dildi. 

Aranıyor 

(Vi·NO) 
Muhabere ve muzaaf kayıt u· 

sullerini bilir bir arkadaşa ihti-

ya~;;:::;~r) itaretine mektup!· ···;-;:rü;-kof i;,j;bir 
müracaat. Posta kutusu No. 46 teb}ı• gı"' • 

Mehmetle şehrin Emiri ve adam Istanbul. 
ları, yerlerinden kalkıp yürüdü - ---------------
ler. En yakın kasaba, Cubeyle ı'di. l M d Ankara, 10 (A.A.) -TiirkofW stanbul Tapu Ü ürlüğünden: 
Orada bı'r su"ru·· mezar vardı. Me • M h 1 ten tebliğ edilmiştir: 
zarların üzerinde kubbe1 er v:ırdı. 
Hatta bu kubbelerin bir kısmı, 
vaktiyle Hazreti Muhammedin ar· 
kadaşlarından olup vefat eden 
"Ashap,, ın mezarları üzerinde 
idi. Bunlard:ın batka burada bü· 
tün Necit halkını cezbeden, türlü 
türlü kerametleriyle şöhret bulan 
bir ağaç vardı. Koca arıyan genç 
kızlar bu ağaca sığınırlar, kocaları 
ölen ve gebe k~lmak istiyen kadın 
lar, ondan yardım dilerlerdi. Koca 
ağacın göğdesi ile dalları \.!zerin • 
de ipliklerden bir ağ gerilmiş ve 
bu ağın her ipliğine bir dert bağ .. 
lanmıştı. 

Mehmet ile arkadaşlarının he • 
defi bunlardı. 

Karagümrükte u tesip sken - el J' "A - Ecnebi memleketler e 
der bey mahallesinde yazmacı so- b t 

mal bedellerinden bloke matliı " 
kağında eski 17, 19 yeni 10 numa- bakında vaki müracaatlar, topW 
ralı hanenin Tapuca kaydı bulun• bıl 

halde tetkik edilmek üzere 
amadığından senetsiz tasarrufata tarzda alacağı olan ticarethanele' 
kıyasen sahibi olduğunu iddia e • e rin hangi memleketlerde ve Jl 
den Osman ef. ve Zahide hanım ··• 

satışından dolayı ne cins para ıJ 
namına tescili için tapu memuru ıJ 

zerinden bloke matlubu olduğııfl 
tarafından mahallinde tahkikat Jll 

mayıs sonuna kadar Ankarııcı 
yapılacaktır. Bu mahal hakkında 

Türkofise bildirmesi, 
tasarruf iddiasında bulunan var i- . h l . ..,;ı 

B - Bazı tıcaret ane erıw 
se on beş gün zarfmda İstanbul ııı 

d müna'kit itilı\fnameler esasları . 
tapu i aresine veyahut 21 - 5 • 934 ·ıı• 

ve icaplarını nazara almadan, 1• , 
tarihine müsadif pazartesi günü laf yapılmış memleketlere sev1'• 
saat dokuzdan on dörde kadar ev· ,.,, 

yat yapmakta ve ihracatta dııÇ 
rakı müsbitelerile beraber mahal • • 

oldukları müşkülattan dolayı ~ıı .• 
linde bizzat veyahut musaddak ve.. bv 

rar görmekte olduklarından, 1 
kiilerinin haz:r bulunmaları ilan 
olunur. (2380) 

Hepsi de bJlta'arla hücum etti· ============== 
ler. Mehmedin kendisi, bilhassa tede beride her yerde, bu hadise

gibilerin de mal sevkinden eV'''~I' 
Türkofis ve şubelerine müracııat 

ııı , 
mevcut vaziyet hakkında ma 

bu ağaca saldırdı. Vura vura ağa· 
cı yere devirdi. Öte taraftan arka .. 
daşları kubbelere hücum ettiler ve 
huni :ı.rm hepsini yılctılar. Hepsi 
ni yerle düzlediler. 

Cubeyle halkı, hayret: ve dehşet 
içintle bu manzıuayı le.maşa etti. 
Bunların kanaati, mukaddes me -
zarların, müba:-ek ~ğaçların bu 
mütecavizleri çarpacağı idi. Fakat 
onlar çarpılmadıbr ve işlerini bi
tirdikten sonra Uyeyniyeye döndü 
ler. 

Bu hadise Vahap oğlu Mehme .. , . 
din, şöhretini yaymıya yaradı. Ö-

den bahsolunuyordu. Ha1.k yıldı • 
rımla vurulmuş gibiydi. Herkesin 
taptığr, herkesin hürmet ettiği bu 
şeylere baltasını, satırını uz:ıtmak .. 
tan korkmıyan bu adam kimdi? 
Herkes bunu biribirine soruyor, 
bir cevap almak icin her yere baş 
vuruyor, türlü türlü cevaplar kar· 
şısında kalar: k şaşırıyor ve düşü· 
nüyordu. 

Vahap oğlu Mehmet, herkesi 
kendisiyle meşgul etmeye muvaf • 
fak olmuştu. Vahabiliğin intişarı 
tarihinde bu hadisenin büyük bir 
ehemmiyeti vardır. 

ömer Rıza 

mat almaları rica olunur. 

Baytar umum müdüriİ 
Ad anada vc-

Adana, 10 (Hususi) - Ziraat ..• 
kaleti baytar ve zeo tekni umum. ~:e 
dürü Sabri Bey, Konyadan şehrıf11 
gelmiştir. .. tıı1 

Dün öğleden evvel Vali Mul11 ::• ··r .. ~ 
Beyi ziyaret ederek bir müddet go tlt 
mü~ ve bu ziyareti müteakip rcfak~cıı· 
rinde cenup mıntakası baytarı 1110 fl1jj 

dele reisi Fuat ve Vilayet baytıır ıd" 
d .... Ad'l B l d w hll uru ı ey er bulun ugu , 
Kanaraya giderek tctkikattll bulut' 

mu§tur.. dıt , 
Sabrı Bey Kanaradan sonra, t1'İ' 

mızlık aygır deposuna giderek tc 

katta bulunmuştur. 


