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• Balkanlarda 
A 

sıyası faaliyet var ••• 
Yemende 

Atina.da ıBükreşte T. Rüştü B. te
ceneraı 1maslarına devam ediyor M. 

imam YahlJa 200 bin 
kişi ile lbnissuudun eski 
paytahtına yürüyormuş 

Yevtiçin ziyaretinden Aden, ı ı (A.A) _ Röyter A

sonra yapılan resmi tebliğ janımdan: 

Sofyada 
&tös •• ç t !lo ala.ar is 

01ldilisle müddet 

Mtiayö Çaldaris 
~ ~tina, 12 (A. A.) - Atina a~ 
,·~~an: .. Harbiye nazırı ceneral 
~~ ~~ılıs dun Yunaniahna dönmüş 
f •rede harbiye nezareti müdür 
~ itlden ceneral Protosingeloa ve 
fııı~k ıneb'uslar ve zabitler tara -d' karıılanmıştır. Rıhtımı do!
~,... lcta. olan halk harbiye n:ızı-
" \'d ~ detle alkışlamıştır. 

dikt '•I Kondilis Atinaya gel • 
eıq>· k'I 'l ı:h b· ıra.z sonra başve ı ı e u .. 

t:ı.dıt ~ülakatta bulunmu§ ve An 
ll akı nıükalematı hakkında i
n ~erı.ıittir. Gazetelerin öğren 

Hariciye Vekilimiz bugün Kral Karo/ tarafından 
verilen öğle yemeğinde bulunacak 

Bükref, 11 (Hususi) -Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey 
buraya gelmif, Romanya hariciye 
nazırıyla ricali hükumet ve ecnebi 
sefirleri tarafından çok samimi o -
l::ırak karıılanmıştır. Kendileri A .. 
tina palas oteline m~safir edildi -
ler. Otelde bir müddet istirahatten 
sonra saraya gidip defteri imzala
mış ve öğle yemeğini M. Titüles
konun villasında yemiştir. 

Mumaileyh, bilahare Romen bat 
vekilini z:yaret etmiı ve :ız sonra 
da Romen baıvekili Atinapalasa 
gelerek iadei ziyaret etmiıtir. 

Akıam da hariciye nazırı M. Ti
tülesko, Tevfik Rüştü bey şerefi .. 
ne bir ziyafet vermiştir. Ziyafet 
çok neşeli geçmiı ve iki hariciye 
nazırı :ırasında samimi nutuklar 
söylenmiştir. 

• • * 
Bükreş, 12 (Hususi) - Bugün 

Romanya kralı, Türkiye hariciye 
vekili T evfki Rüştü beyin şerefine 
bir öğle ziyafeti verecektir. Ziya -
f ette sefir Hamdullah Suphi bey 
ve birçok Romen ricali bulunacak-

Mö•YÖ TitUlesko 
taresko bir kır yemeği verecektir. 
Pazar ak§amı da HamduJlah Sup
hi bey ve refikası tarafından bir 

ziyafet ve balo verilecek ve pazu

tesi günü Tevfik Rüttü bey Bük • 

retten ayrılacaktır. 

Bütün Romen gazeteleri bu zi -

yarete hususi bir ehemmiyet ver -

mekte ve dostane makaleler yaz

maktadırlar. 
e. RÖre, ceneral Kondiliı. 
t 1. tır. 
l ~ •ıle yaptıjı çok samimi 

~~mat esnasında Türkiye ile 
~\••tan arasındaki dostluk 
~.1nın sağlamığını müıahede 

(~~~ '"l "'l k 'k' ~ .... r mu ta e.mat omıu ı ı 

Bu akıam da Romanya b:ııve-

kili M. Tataresko bir ziyafet vere- Yeni tefrikamız 
cektir. Tevfik Rüştü bey pazar gü .. 

nü Bükre§İn merkezindeki büyük ' ' WI" A D B B 
parklardan birinde açılmış olan .. '' 
Romen İ§ sergisini gezecektir. Bu-
rad-ı baıvekilin zevcesi Madam Ta Aşk ve macera 

~ basındaki dostluğun ve bu 
~~ 8 nci sayfada-

(J' --~~"!-~---~~~~~~""""!"!~~~~~ romanı 

eşiktaş şampiqon oldu rmıır : ( VA • no ) 

mühim görülüyor Hayf adan gelen gayri resmi ha 
berlere göre bizzat lmam Yahya-

Mösyö Yevti~ 
Sofya, 11 (Hususi) - Yugoshv 

ya hariciye nazırı M. Y evtiç Sof ya .. 
da otuz altı saat kadar kaldıktan 
sonra Belgrada döndü. Bu ziyaret 
h:ıkkında neşredilen tebliği res -
mide açık olarak yalnız demiryolu 
tarifelerinde yapılan tenzilattan 
yakında aktdilecek ticaret ve bit:ı .. 
raflık muahedelerinden ve Bulgar 
tebaasına gösterilecek pasaport ko 
laylıklarmdan bahsediliyor. M. 
Y evtiç Sofyayı ziyaretinden asıl 
gaye olan Bu1garistanm Yugos • 
lavyadan batlayıp bilih~re diğer 

Balkan devletlerine de teımil edi • 
lecek olan bugünkü statükoyu mu
hafaza edecek u:mumi bir an1at -
maya girmesi meselesinden neşre
dilen tebliği resmi çok k:ıpalı yazı 
ile çıkmıttır. 

Binaenaleyh, Bulgaristan ve 
Yugoslavya arasında imza edile -

-Devamı 8 nci sayfada-

nın kumandasında olan (200,000) 
Y emenliden mürekkep bir ordu 
Necrana doğru ilerlemektedir. 

Bu ordu Necranda Yemen Veli
ahtının kumandasında olan ordu 
ile birleşecek ve rivayete göre Ne
citte lbnissuudun eski paytahtı o· 
lan Riyaza hücum edecektir. 

Kahire, 12 (Hususi) - lmam 
Y ahyanın teslimi silaha mecbur 
olduğuna dair olan ıayialar sala· 
hiyettar mahafilince tekzip olunu
yor. imam Yahya bilafütur harbe 
devam etmektedir. Hatta icap e .. 
derse San'ayı şiddetle müdafaa
ya hazırdır. 

Roma, 12 (A.A) - İstefani A .. 
jansı bildiriyor: Yemen vaziyeti 
hakkında salahiyettar mehafilden 
alınan malumata göre Yemen kuv 
vetlerinin T ahameden çekilmesi ü 

zerine lngiltere ve İtalya bazı ihti 
yati tedbirler almaya mecbur kal· 
mışlardır. İtalya Hudeydec:leki 
menfaat ve tebaalarının himayesi 
için bu limana Magnaghi sefinesi
le müstemleke hizmetlerinde bulu 
nan iki küçük gemi göndermiş ve 
lngilterenin yaptığı gibi gemi mü
rettebatının bir kısmı karaya çıka 
nlmıttır. Fakat Hudeydeye siren 
Emir Faysal asay:İf in mu haf azası 
hakkında teminat verdiğinden ltal 
yan kuvvetleri de İngiliz kuvvetle
rile birlikte tekrar gemilere alın
mıştır. ltalyan gemilerinin yerine 
Turbine ismindeki İtalyan torpi -
dosu Hudeydeye gönderilecek ve 
mezkur torpido orada vaziyeti ta· 
kip eyliyecektir. 

~ l Pek yakında HABER' de z • b•J A dd •• 
~ a atasaray - Fenerbahçe berabere başlıyor anı ye ı a tere ut taşa 
aldılar ve lik maçları nihayetlendi m~İİııı~~ıııjjn'ııE'"ıııRnıım tutularak öldürüldü? 

bir grup ve oyunun heyecanh bir safha• 
Yazı•• epor ••,.,....••• 

Gezintisi Haziranda ya}nlaca~- V h v 1 •• ı ·· ) k 
tır. Nereye gitmek istediğini v· a ap Og UDUD mUS Uman 1 namına 
:ranımwa kaç kişi götünnek iste· yaptıgıv "o--addarlık Basrada 
diğini·zi 15 Mayısa kadar bildiri· 

niz. dehşet uyandırdı 
Kuponlarımızı toplamış 

olan okuyucularımız pa
ra vermeden tenezzühe 
iştirak edeceklerdir. 
11MlllHl~IUlll11111111llllllllllllılı 
'ntıun111llfl"'lllltnmıu11ııı11tıı11111dıtııııın"111111ııtııınıı11111111ıııııı 

Bugünkü "hayat bilgisi,, 
Adliyede it takibi 

Dava mahkemeye naııı\ veriliı"! 

Mahkeme harçları 

Temyizler nasıl yapılır? 

Vekalet, vekaletnameler .... 

Bugünkü hayat bilgimiz, kari· 
!erimizin itine pek yarıyacak 1 

mühim ve f aydah malumatı veri · 
yor. 

.. Döı·düncü sayfamızın dördün· 
cu Ye be. inci sütunlarında okuvu 
nuz. ~ · 

Suudilerden bir kuvvet 
- 2 - hadise, birincisinden dal!a mühim, 

Vahap oğlu Mehmedin şöhreti .. daha müthittir. 

ni daha fazla yayan, muhit içinde Uyeyniyc kasabasında, sapık bir 
dah:ı fazla sarsıntı yapan ve daha kadın v:ırdı. İkide bir bir genci av· 
mühim maceralara yol açan ikinci -Devamı 8 nci sayfada-



n<inü Zaferinin yıldönii'mü Bozöyükte T aşköprülül~rin ~ıra~t 
büyük merasimle kutlulandı sahasındakı f aalıyetı 

M · d b. · · ·k· · 1 ·· ·· h b · · h d·ıd· Her sene üç milyon kilo kenevir istih 
erasım e ırıncı ı ıncı nonu mu are esı ıza e ı ı 1 d·ı· k b k b 7 

Ino·· 0
u·· h b · d b 1 1 b. k .. ı·· sa e ı ır en u mı tarın u sene , ve mu are esın e u unmuş o an ır oy u ·ı b' 1 "' h · d·ı· 

h ı b. t k ·· 1 d. mı yonu u acagı ta mın e ı ıyor 
eyecaD ) il DU U SOY e l Taıköprü, 10 (Huıuıi) - Epeyi cak hem gülünecek bir ıekil ahnıttıı'• 

B:>zöyük, 12 (A. A.) - Dün ko· miz Birinci ve ikinci in.önü muha .. lere, halka hediye edilen 101 ko • bir zamandanberi kulaktan kulağa ıöy Yorganlanna göre ayak uzatnııYall 
lordu kumandanı Naci paşa ile, rebelerini çok etraflı izah etmiş yunla mükemmel bir ziyafet veril- lenen sözlerden ceıaret alan zürra bü- halk plinıız olarak celiti cüze) ~ 
Bilec:k ve Eski§ehir vatileri ve Bi- ve İnönü muharebelerinde bulu • miştir. M.erasime üç tayyaremiz de tün varlıiiyle açılmaıını temenni etti- yapmai• ka1kıtbklanndan evlerin ı.r 
lecik, Bozöyük, Söğüt k:ızaları ile nan Ahmet efendi isminde bir köy iştirak etmit ve çok yakın mesafe· ği kenevir fabrikaıına bol olarak ipti- men hemen üıt katlan yalnız dir ~ 

dai madde yetiıtirebilmek için malik le ley?ek yuvaıı halinde durmakta-
Eskiteh:rden gelen halkın ve mek lünün sözleri hazır bulunanları den uçarak aziz şehitlerimizi ıe • olduiu bütün araziyf\ kenevir ek- Çam ormanlannın kucakladıiı 
teplilerin, sporcuların iştirakiyle heyecanb.ndırmııtır. lam:ılmı,tır. Her sene mayısın İ· ti. zel havalı ve cüzel manzaralı bu 
şehitler abidesi ziyaret edilmiştir. Kurbanlar keıilmi, ve misafir· kinci cuması İnönü şehitlerini ziya Her ıene üç milyon kilodan fazla ıah:ımn içilebilecek ııhhi bir ıu 
Mcrasi~de bir erkanıhnrp zabiti· ret günü olarak kararlattırılmıttır. kenevir istihıal eden kazanın bu ıene- yoktur. 

Amerika ile borç-jFransız kabinesin-[Fransız Radikalle· 
lular arasındaihtilaf de harp borçları ri toplanıyor 

Va!İngton, 12 (A. A.) - Ame
rika hükumeti, kendis'ne bordu o· 
1
C\n Avrupa devletlerine yaptığı 
tel:.lig~tta 15 haziran vadesi husu -
sunda kısmi tediyah kabul edece • 
ğirıi bildirmittir. 

Maamafih bu memleketler Con-
s :ı kanunu ahkamından kurtula -
mıyacaklardır. Malum olduğu üze· 
re mczkiır kanun harp borçları te-
a;r..,tım muntazaman yapmamı, o

lan dev!cferle her türlü mali mua
melatı menetmektedir. Keyfiyet 

Fransa, Belçika ve İtalya sefirleri
ne bild'rilr.ıiştir. 

Dol/usun nutku 
Sal-burs. t;, (A. A.) - Vatan· 

peı·verJer birliğinin tez:lhüratmda ... 
n tuk söyJiyen başvekil M. Dolfüs 

ve ba{'vekil muavini Fon Ştarem • 
he. g zor alarmda bozulmaz ittifakı 
hir b~re daha teyit etmitlerdir. 
Von Ştarenberg demiştir ki: 

H ::imverhenler kendi ülkülerini 
tahakkuk ettirmekte olan başveki
le s:ıdık kalarak bütün Avusturya 
vatanperverlerine ellerini uzat • 
malıdırlar. 

Amele ıs yanı 

Atina, 11 (Huıuıi) - Kalama· 
tada yeni İşe başlıyan bir silonun 
işine mani mani olunacak zehabile 
deniz ~melesi tarafından bir ha • 
reket yapılmış, zab!ta kuvvetlerile 
amele arasında cok feci müıade • 
meler olmuştur. Ameleden birkaçı 
telef olduğu gibi bir çoğu da yara .. 

lanmıştır. 

Zabıta kuvvetlerine tec:ıvüz e • 
den amele yalnız bunun'a kalma
mı,, mflhalli hükUınete de tecavüz· 
de bulunmuıtur. Bunun için hüku· 
met ııkı bir tedbir alarak sükunet 
temin edilmitlir. 

Yun.aniıtanın bütün amele teı • 
kilitı hükumeti ,iddetle protesto 
etmek için yirmi dört nal kadar 
umumi grev yapacakları şayiuı 

vardır. 

lbrahim Tali Bey 
Pınsrhiaar, 12 (Huıuıi) - Müfet· 

titi umumi İbrahim Tnli bey refa· 
katindeki zevatla biriikte dün bu
raya geldiler ve h:ılkla çok •~mı -
mi sohbetler ya:"hlar. 

Ankara t1·en: 
Ankara, 12 (Hususi) - Dün 

Ankaranın Banlıyö trenleri çok 
kalaL~!ıJc oldtJğ.ı için !star.bul tr~ 
n. ?n Je.~ika tea.h.lıurla hareket et

-nittir. 

Pariı, 19 (A. A.) - Reiıicüm

hurun riyaAetinde yapılan kabine 
içtimaında Amerikaya ohn harp 
borçaln meıeleıi görütülmü,tür. 
M. Bartu borçlu devletlerle mali 
.-ıuamelatı fesheden Conıon kanu

nunun manası ve ,ümulü hakkında 
Fransa sefirinden aldığı malum'lh 
bildirmittir. Bu mesele pazar günü 
Cenevreye ıitmekte olan M. Bar .. 
tunun avdetinden !!'#ıra elrafiyle 

tetkik olunacaktır. 

Sar reyii.mına hasredilecek o· 

lan Cenevre içtimaı münaıebetile 
M. Bartu Fransız heyeti murahha

sasınn bu bapta ittihaz edeceği hat 
tı hareketi tasrih etmiıtir. M. Bar· 
tu mevcut muahedelere tevfikan 
Sarre de as:ıyişin idamesi için za -

manlar ve S:ır halkı için de inti .. 
hap hürriyeti talep edecektir. 

1935 bütçesi 
Vaşington, 12 (A. A.) - Reisi· 

cümhur M. Ruzvelt 1932 bütçe ka· 
nununu imzalamıtlır. Bu kanun 
417 milyon dolarlık yeni varidat 
menbahrı temin etmektedir. 

Peştede Çek heyeti 
Peşte, 12 (A. A.) - Çekoslovak 

ve Macar heyeti murahhaaaları bu 
gün Viyanada bir ticaret muahe
desi akli için iktısadi müzakerele· 
re haıhmı,lardır. 

Bir suikast 
Viyana, 12 (A. A.) - Vatanper 

verler birliğinin Salzburg da tertip 

ettikleri tezahürata itlirak için 
başvekil M. Dolfüs yaptığı seyahat 
münasebetile demiryolları üzerin• 
de S:ılzburıda birçok ıuikaıt te • 
,ebbüılerine uğramıştır. Neırolu • 
nan resmi bir tebliğ bu teıebbüıle
ri teyit etmektedir. 

Tarassut edilmemiş 

Atina, 12 (Huıuıi) - Yunan 
bahriyesinin y:ıpmakta olduğu ma 

nevraların bir İtalyan torpitoıu ta· 
rafından takip edildiği hakkında 

çıkan rivayeti gerek hariciye ve ge 
rek bahriye nazırları hraf mdan 

tekzip edilmiıtlr. 

Söylendiğine göre hakikat, Yu • 
nan hükiımetinin müıaadesi üze • 
rine ltalyan donanmasının bir mu· 
avin gemisinin Yunan ıulannda 
bahri tetkik:ıtta :.,u!unmaıından i • 

barellir. 

Denizlide yağmur 
Denizli, 12 (A. A.) - Vilayeti

mizin her tarafına çok faydalı yağ 

murlar dütmektedir. 

Clermont • Ferrand, 12 .(A. A.) 
- Radikal ve radikal sosyalist fır
kalarının fevkalade kongresi bu • 
gün toplanmıtlır. Kongre bilhaasa 
fırkadan Staviski meselesi ile doğ
rud3n doğruya veya dolayısıyle a
lakadar olan azasını ihraç ve umu· 
mi siyaset meselesiyle metıul ola• 
caktır. M. Heryo, mütareke hüku· 
metinin idamesini kongreden isti· 
yecektir- Kongre ekseriyeti fırka 
mümessillerinin şimdiki hükumet

le teşriki mesaisini her halde tas • 
vip edecektir. 

Maarif vekili 
Ankara, 12 (Hususi) - Maari 

Vekili Hikmet bey dün öğleden 

sonra kalkan trenle oraya hareket 
etti. Kendileri dostları ve vekalet 

erkanı tarafından le§yİ olunmuş • 

tur. 

SİYASET 
lngiliz Japon ticareti ve 
japonyanın iktisadi 

tehlikesi 
İngiliz Ticaret nezareti Tokyoya 

şiddetli bir nota vermiş, dünyaya Ja· 
pon mallarının yayılmasını mevzuu -
bahsetmiştir. Maamafih bu şiddetli 
nota şöyle bir çıkar yol da gösteriyor: 

"İngiltere ile Japonyanın birbirle
rine iktısadi harp açmaları iki taraf 
i!iin de muzır olur. Japonya müvaze
neıini temin edecek veçhile ihracatta 
bulunmalıdır. 

Lakin İngiliz ihracatçılarını da 
mukavemet olunmaz bir rekabetten 
korumalıdır." 

Esasen Japonya piyasasını küçük 
gördüğü için, geniş nispette krediler 
açarak batakçı alacaklı vaziyetinde 
kalmayı iktısadi siyasetine uyğun 

bulmuyor. Büyük bir Tokyo gazete· 
si bu meseleye dair şu fikri ileri sür
mektedir: 

''İngiltere sanayii cidden fena mev· 
kidedir. İngiliz kontenjanı Japonya 
tarafından kabule şayan görülebilir. 
Biz a'abildiğim'ze değil, mahdut bir 
miktarda ihracatta bulunmıya razı O· 

lahm. Lakin bol bol İngiliz mamulatı 
alan Japonya eğ~r isterse, bu ithalatı 

tahdit ve kendi ihracatını teşdit ede
bilmek iktidarındadır. 

İki memleket arasında iktrsadi bir 
muharebe açıldığı takdirde, İngiliz 
müstemlekeleri, Büyük Britanyanm 
peşine takılmıyacaklardır. 

Japonya iktısadi muharebede daha 
az yıpranacaktır." 

Uzak Şark İmparatorluğu, görül· 
düğü veçhile, iktısadi sahada da dün· 
yayı tehdit eden bir mevkidedir. 

Lakin onun asıl korkulacak tarafı 
tfyaııt ye askeridir. . 

Rakiplerinin fikn bu merkezde • 
dir. 

ki randımanı yedi buçuk milyon ki- Varidatı günden cüne azalan 
loyu geçeceii tahmin edilmektedir. lediye ancak bir sene içinde yi 
Denilebilir ki, bu seneye kadar bu ha metrelik büyük bir yolun ancak 1• 
valide bu kadar fazla tohum ekilme- kaldmmlarını yaptırabildi. vakti 
mittir. yapılıp bugün tatbik edilirken bir 

Dikildiği zamandan demet ve bağ tebeddülata ujrayan planlanm 
haline gelinceye kadar pek çok iti o • men ikmali böyle ciderae torunl 
lan bu mahsulün aleyhine yapılan de- za nasip olacağa benziyor. Kı 

dikodulardan mütceuir olan zürra tarihiyeyi haiz taılann yol inıaatırı, 
kendi itini kendi halletmeğe karar kullanılmaması iıe ıayani temennid 
vermiıtir. Eıaaen kenevir istihsalinin 
adeta pratik yetitmiı bir mütehanıı Cuma günü, Semerci 
olan zürra bu ıene fazla olarak arala- deki birisinin evve!denberi kin .. 
rından intihap ettikleri daha fazla an- ğü Bayramı arkad&n bıçaklaması iİ 
layıılı kimıelere bütün kenevir ekili zerine doktor ihtiyacı tamamiyle 
sahanın kontrol hakkını vennitlerdir. diıini söıterdi. Dispanıer memurt' 
Bu ıuretle zaten cinıi emsalinin fev • nun o esnada Akçakiııi köyünde "" 
kinde olan bu mıntaka kenevirleri a- bulan bir cinayete gitmesinden bil 
leyhinde propacanda yapanlara en bi buradaki yaralı fazla kan zayi ' 

müskit cevap verilecektir. Hayatının tehlikeli olduğu anlatıl 
Kastamonu Ticaret odasının ver • tadır. 

diği karar mucibince piyaıaya arzedi- Yalmz ıu iki mesele hakkında S~ 
len yağlann temiz olma11 lizım celi- hiye Vekaletinin ne düıündüğüniİ 0 

yor. Maaleıef bu karara ıimdiye ka • renmek istiyoruz: 
dar Tatköprü Belediyesiyle mıntaka 1 - Buradaki eczahane kalpa 
kenevir saha11 temizlenerek mutavaat 
ettikleri halde Ege iıtihıal mıntakasın
da hiç bir zaman temizleme itine ehem 
miyet verilmiyor. Bu ıuretle hariç pİ· 

yasada Türk mallarının ıatıtına bilmi-
yerek sekte veriyorlar. 

927 ıeneıinde 4 te 3 Ü yanan ka
sabamızın bugünkü hali hem acına • 

dan evvel hükumete bir beyan 
vermit midir? 

il. · Eczahanenin baıka 'bir'ltai' 
ya nakledilmesini V ckaleti celile il' 
vip etmi§ midir? 

Halkın 11hhati ile alakadar olası 
meıelenin tahkikini ait olduğu ttJı' 
kamdan rica etmekteyiz. 

Tekirdağ maarifi- Köşkerin katilll 
nin muvaffakıyeti muhakemeedili1 

Tekirdağı, 10 (Huıuıi) - Trakya 
nın mahreci olan T elcirdağında maa
rife ihtiyaç olduğunu cezmit oldu • 
ğum köylerde gördüm. 

120 haneli Köıe llyaı ve 102 evli 
Kayı köylerinde ınektepıizlik dolayı • 
siyle tahsil çağındaki çocuklar çoban 
Irk yapıyor ve tarlalarda çalıııyorlar. 

Bura halkının yecane emelleri tah 
sil çağındaki evlatlannı okutmak ve 
Cümhuriyet irfan orduıuna katmak • 
tır. 

Bunun İçi~ köy muhtarlan ve et· 
rafı alakadar makama müracaatlerde 
bulunmut ve Tekirdağ maarif müfet
tİ§liği Kayi karyesinde bir ıınıflı ilk 
mektep açmağa karar vermit. Likin, 
Köıe llyaı'ta da buna ihtiyaç olduiu· 
nu mahalli halkından dinledim. 

Tekirdağ Valisi Azmi Beyefendi 
ve rnaarif müdüriyeti bu itin halli İ· 

çin uiratıyorlar. 126 ilk mektepten 
cayri 3 ilk mektep inpsı maırafı büt
çeye konmuıtur. ilk mektep talebe 
miktan 12 bine yaklatıyor. Altı sene 
evvel talebe rniktarı bu yukardaki 
miktarın nııf ı hdardı. 

Bu yıl zarfıncla civar ve T ekirdaja 
merbut kaza ve köylerde yirmi ilk 
mektep inıası kararlatbnlnuıtır. 

Bu ıuretle ilk tahıil devreıinde 
bulunanlar 20 bini bulacaktır. Yüz 
elli iki bin nüfuıu tecavüz eden Te • 
kirdağında bu büyük bir muvaffaki • 
yettir. Mahalli Maarif idareıi köylü • 
nün maddi yardnniyle ve muhaNbeİ 
huıuıiye bütçesine bar olmadan köy 
yatı mektepleri açılmaıını temin et • 
mektedir. 

Bu uıulü çok yerinde buldum. Me
ıcla kalaJ>abk bir köyde bir yab mek-

Adana 10 (Huıui) - Köıker' I• 
maili bıçakla yaralayıp öldü 
ıuçlu Cazbar.tçı Kadri ile kardetİ, 
fik ve bu cürümden ıuçlu Ka 
metresi Aliyenin de durut~I 
dün öileden evvel Ağırceza ın 
sinde devam olunmuı VP. suçlular 
kındaki karar anlatılmıtbr. 

Bu karara cöre Cazbantçı . 
üç ıene dokuz ay aiır hapıe v• ~ 
amme hizmetlerinden mah 
ve kardeti Şefik de yine tenzil4'9 
yaııa.Jan htifade etmek suretİf~ 
ya on bet J:iin ağır hapse ma ... ,. 
mutlardn-. .\ ive bakkında be .,.,t 
rarı verilmiıtir. 

Cazbantçı Kadri hakkında 
iıbu adilane karardan dolayı 
rne heyetine te19kkür etınit ~.., 
neteli bir halde salondan çıkıll'9 .. 

Şefik verilen mahkumiyet 
tini hapiıhanede bitirmit otdo 
dün ıerbeıt bırakılmıtbr· 

tebi açıbyor, uzak köylerdeki t, • 

lar buraya leyli alınıyor. f.ıı
aini ve masrafını köylü tenıİI' 
maarif müdürlüiü de yalnız ·"'1' 
Jer intihap •e idari huıuaatl 1 

diyor. . " 
Namık Kemal orta nıektebil' 

üç fakir talebeye ııcak Y~ 
ıneldedir. Bilha11a Bulı~ ' 
hicret etmiı Kırcaalli muba 
cuklan da bu mekteplere 
mitlerdir. 

Bilha11a vali beyi ve , 
mnm icraatlamu takdirle ıs- pi 
den ıeçmiyecefim ve Telrir 

• • arif ve her huıuıta terakki 
dir. 
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&debiyat hocaları-
nın dikkatine 

·~::~:::~y:::=.:=i1e tahtanı Saray burnu, Taksim, Be bek, Tepe
~~~~:·::i: i:~:::ı:~:ıe:~: başı bahçelerinin bugünkü vaziyeti !ayıdır ki .. ,, ilh .. 

fçtimat ilimlerle biraz metıul Al d •h • d k• k 01nnıar, yukarki sözlere aına çı • Geceleri Gülhane parkının em ar cı etın e ı apısı 
lfac :ıklar .. Fakat, herkes ıibi on· ) k s b • •d•ı b·ı kt• d h r I~~ da tasdik eder ki, bu t.abirl~r aÇJ ara aray UrDU gazJDOSUDa gI 1 e 1 ece lr U U ıye 
hoyJe ka'mamalıdrr. Değıtmelı, 100 l kt r 
Zevke Ve yeni dile daha uygun bir para o aca ) 
hale girmelidir. Sarayburnu, Taksim, Bebek, min edilecektir. Alakadar müeaae- nulararak raibet bulmasına İm· 

Farzedjniz ki, ben müthit bir Tepebaşı bağçelerini bu sene hala selerle temasa geçmiftir. kin verilecektir. Gazino, müsait 
di.hiyiın ve bir mucize göstererek, açılmamaları §İkayeti mucip ol- Gazinoya Demirkapı tarafın • §eraitle talip çıkarsa Encümen ta· 
bu c:apratık lifl~rı gayet anhtılık- mutlu. Bu tiki.yetler etrafında Be- dan gidilmesindeki mütkülit na· rafından, Şehir Meclisinin kararı 
Iı bir hale koydu.m. Kat'iyyen ti· Jediye daimi encümen azasından zarı dikkate alınarak doğrudan na istinaden on sene müddetle ki· 
İr'e, romanla, hikaye ile ve Ahmet Avni Bey şunları söylemittir: doğruya Gülhane parkı kapısın· raya verilecektir. Halkın menfaa
liaıiınkari nesir garabetlerile uğ .. -"Sarayburnu gazinosu, Beledi· dan geçilmek suretile gazinoya git ti için icap ederse gazino, pek 
ra!ırııyorum da ,felsefe, içtimaiyat, yeye irat getiren bir kira müeue- meğe müsaade edilmesi ve bunur. cüz'i bir bedelle kiral~r.a~aktn. 
ıiya:ıiy :ıt1 iktısadiyat ıibi insan di- sesi olarak değil, halka çok fayda- için parkın geceleri geç vakte ka· Bebek ıazinosu kira!ın•mııtır. 
ll'ıağrnın yükıek mahsullerini ifade lr olacak bir yer şeklinde açtıra· dar açık bulundurulması kararlat· Taksim bahçesinin ~azino kısmı 
iç'n yepyeni bir tarz türkçe yara· cağız. Bu hususta lazım gelen te· tırılmıttır. da yapılan tekliflerden en müsait 
tıy F k · I k. B · t• b' t k bulunanı kabul edilerek yakında 0

rum.. a at, emın o unuz ı, tebbüslerin yapılmaaı Belediye re· u vazıye ın, ır a ım uygun· 
liıselerde ders veren edebiyat mu· is muavini Hamit Beye havale e· ıuzluklara meydan vermemesi açtırılacaktır. Tepebaşı bahçesi
aT-1 'c.rin·n yüzde doksan dokuzu dilmiıtir. 10 güne kadar gazino için inzibati tedbirler alınacaktır. nin varyete kısmı belediye koope 
ben: gene ıneıkiit geçecektir: "Bu açılacak, halkın Sarayburnunda. Sarayburnu gazinoıu için 100 ratifine verilmittir. Kooperatif ha 
adam, türkçen]n nesrine Halit Zi- ucuzca oturarak hava almaıı .. t'"· para gibi küçük bir dühuliye ko· zırhkJara batlamı§hr.,, 
ya, A ka Gündüz Pey:ımi Safa 

gibi hizmet etrııi,~ir' demiyecek .. Memurların . ı· y t d 
ıerdir. .,, gız ı &il r::ı. 'eLl~TE-1 umur anın san ı-
Mckıe~ıerd• tarif ~ilen nesrin dosyaları yapılıyor ~· · ğı 10 liraya dÜştÜ 

Çcrçevesı o kadar daraltılmıt ki, Pencereden dll9tU 
lı"tta, diyebilirim, bir kalem sahi· Memurların ıizli doıyalarına ko 

3 

Tartılmak size ne 
kazandırır? 

Tartılmak adetiniz midir?. 
Bir tanıdığım bana ,bunu, mü . 

him bir cesaret hadisesi olarak göı 
terdi : 

"Cidden cesarettir ,diyor. Evve
li tunu ıöyliyeyim ki, hayatı (bir 
mihakke vurarak) yafamak kadar 
gülünç ve İnsanı bizar eden bir ıey 
yoktur. Bütün huzurunu bir takım 
miyarhrJa bozmak.. dütün, ne 
tedbirsiz bir harekettir! Tabii va· 
ziyette nabzın fU kadar atması la· 
zımıeldiğini öğrenmek ve buna 
sık ıık, itibar ederek, ıece ıün • 
düz artık nabzı dütünüp yafa • 
mak, kazara bir gün bu haddi atı
veren daraban sayılarıyle insanın 
ne kadar muztarip olacağı tanv
vur edilebilir ... Aman, dün bu ka
dardı. Bugün ise fU kadar atıyor. 
Hararetim de ıöyJe. Demek iyi de
iilim Yandım .. 

"Hayat mı -bu! • 
"Tartılmak da böyle .• -
"Avurtların biribirine reçnıit 

olsun. Bir gün bile tartılmayı de
neyim deme! 

hi , fayet edebiyat ölkeainden ko- nulmak üzere hazırlanan 31 mad· 
i 1 lırıamak iıtiyoraa, mah'.lm~tını deli yeni tezkiye varakahrı devai· 
t enisletmemek mevzuunu dallan • re gönderilmittir. Bunların cevap· 
dırı~ bud:ıkl~ndırmamak, an .. Jarı daire amirleri tarafından dol • 
tak ferdi hiaaiyatını, orta tahsil durulacak ve ait olduğu vekalet • 

Yumurtanın sandığı on liraya 
Küçükpazarda, Değirmen soka· dütmüttür. Geçen sene 18 .. 24 Ji. 

ğında dört numaralı evde oturan ra arasında idi. Dört lirası amba • 
Hannın kızı bir buçuk Y•§ında Jaj masrafına çıkarılıra:ı yumurta· 
Nedi pencereden dütmüf, yara • nın tanesi on bet paraya gelmekte· 

"Tartılmak demeli, o hadiseye 
nasılsa sevkolunmanın bütün he
saplarına, icababna boyun eimek 
ve geri kalan ömrünün artık, na
mütenahi ölçüler, nispetler ve 
gaddar muayeneler içinde selip 
geçmesi demektir. 

"F arzet ki, normal Y&Siyette ve 
bir atlet gibi yiicudunla 60 • 65 
kilo geldin .. Jki ay M>nra tarblıyor
ıun ! Aman .. Baskül itareti 57 de-

aörrnenıit küçük hanımların anlı - lerde saklanac:ıktır. 
lanmıttır. 1 dir. 

yip dayanıyor. Muhakkak ki bir Çocu§a ~arptı 
Tevfik oğlu SJminin idaresin • 

l'-.bileceği tekilde hikaye etmek Tamirat dolaymyle bugün saat 
~a.ruretinde bulunmaktadır. 9 dan akşam altıya kadar İstanbul 

Mektep kibplarında, Yedi me!• cihetinde sul:ır kesilecektir. 

• ltciler ve hatta onların muakkip· Baka/orga imtihan/arı 
leri, Türk yazı dilinin nümuneleri· 

deki araba Zeyrek caddesinde üç 
yatında Mahmuda çarparak yara· 
lamıtbr. 

ni rncydP.na getirmit diye çocukla
ra belletiliyor da, havai olmıyan, 
teıniyetimizin ihtiyaçlarına teka • 
bu1 eden y:ızı çefitleri, nasıl ya· 
<: ı' ın ıttı, nasıl yazılmaktadır, naaıl 
}'a~ılabilir? Bunlar öğretilmiyor: 
~~cnıi tahrirat hangi istihaleleri 
e~~i,.rn ittir?. ilk ,orta ve son nü • 
lllur.eleri nedir?. Felsefe, siyasi• 
;~t: içtimaiyat, iktıs'.'ldiyat ve sair 
k r rnıı.hsullerinin neari bizde na· 

1 
.' batlamıttır, !İmdi ne tekilde

d,r? Gazete nesri neydi, kimler 
~··cinde ne ha1i aldı?.. Bütün 

1" 1 arı anlatmak. öğretmek, araı· 
t•t'11, k ve talebeyi bu vadiye ıev· 
~\:' ek laz.:mdır kanaatindeyim .. 
~ \ '>uki, pek az istisnalarla, ede " 

1-.ı ,, • • d · nce ~· "- t muaJJ:.mlerı, nesır eyı , 
1kaye1 roman. haydi haydi, men-

•ı.ır .• 1 
"ıır an1ıyor ar .. 

d talih Rıfkının Atef ve Güne§ İn· 
b~ ~Ölü tarif editi edebiy:ıta da· 
d ıl, fakat Ankara belediyesine 
t i., ' k b"l . b ) }'azdığı mantı a, ı gıye, u· 
t~l lllüıten · t yazııı, nesir namına 
~'tltike değmez .. Ahmet Hatiınin 
d~,l~rı anlatıtı t:ılebeye nümune 
r Ye töıterilmeye değer; Necmet .. 
~~ Sadığın, Şevket Süreyyanın 
tı ~tret, muğ'ik bir flkri anlatı· 
.. ,~~~ki mihanikiyet nesir diye zik· 

b •• ltıeye deimez .. 
~l ı -

Ye tey olur mu? .. 
•c 

) 1"'""' Efendim ben edebiyatçı· 
le.,· ... ,, diye önümüze cıkan genç· 

,._ ''S -
ler, lal arı perdeler, ıiyah perde-
"' laı or Perdeler !11 diye cevherle· 
r,,.d t•cudiyet haaretmemelerini, 
li)~ 'lı S.h:ı1.arda çalı9malarını iı· 
tU.1ı1t~k, edebiyat derslerinin bu • 
~ı._1 ; teJikkiıini ve öiretilit tar • 

teiatirmeliYiz. 

(Va-no) 

Orta mekteplerin bakalorya im· 
tihanhrı 31 mayır~ baflıyacaktır. 
Maarif vekaleti bu ıene biyoloji 
ve türkçe imt:han suallerini kapalı 
zarflar içinde gönderm~tlir. Biyo
loji imtihanları 14 haziranda yapı 
1ac'lktır. 

Eşeğin marifeti 
Sumer palas sahibi Toma Eferı 

dinin merkebi dün bahçeden soka 
f a çıkmıt, çifte savurarak kaçar · 
ken kendisini tutmak istiyen Ri
zeli Mehmedin ~ol ~linin parmak· 
1arını ıaırarak koparmıttır. 

Üç aylıklar 
Üç aylık maaf yoklam1Iarı de· 

vam ediyor. Belediye tubeleri yal· 
nız tahitlerin imzalarını tasdik et· 
tikleri için maliye ile belediye ara• 
ıında bir ihtilaf çıkmıttı. Fakat be 
lediye, m; liyenin noktai nazarını 
kabul ettiğinden ihtilaf tamamen 
bertaraf edilmittir. Üç aylıklar ge· 
cikmeden vaktinde verilecektir. 

Tarihi eserler 

Bir kızı ar1yordu 

Davutpapda oturan Osman oğ .. 
lu Kazım efendi isminde bir genç 
kendiıine randevu veren bir kızı a 
ramak üzere Mustafa efendinin 
mandra bahçesinde dolafırken 
Muıtafa efendi tarafındJ.n 'batın -
dan yaralanmıttır. 

Oca§ı yakarken 

Kızıltoprakta, Arnavut Nezirin 
tat ocağında çalıtan :ırrıeleden Ha 
san ocağı yakarken fitil pat'amıt, 
yüzünden yaralanmıtlır. 

Polis Nedim Ef. öldü 
Dün ıabah Karagümrükte feci 

bir kaza olmuf, Nedim efendi is • 
minde genç bir polis tramvaydan 
inerken toför Alinin idareıindeki 
otomob:Iin altında kalarak muh • 
telif yerlerinden :ığır ıurette yara .. 
lanmıttı. Nedim efendi hemen Ye· 
nibahçedeki Guraba hastanesine 
kaldırılmıttı. Nedim efendiye has· 
tanede ameliyat yapılmıfsa da kur 
tarmak imkanı hiııl ol:ımamıt ve 
dün gece vefat etmittir. Cenazesi 
bugün kaldırılacaktır. 

Bazı kimse!erin şehrimizdeki ta· 
rihi eserleri tahrip ettikleri görül
mü§tür. Belediye şubelere gönder· 
diği bir tamimde bu gibi eserleri • k 
tahrip edenlerin yakalanm~larını Ecnebı vap~r ~mpa~ya-
bildirmiştir. larının tarıfelerı tetkık 

Talebelerin gezinti6i ediliyor 
lıtanbul kı~ lisesi talebeleri lktısat vekaleti Avrupa liman • 

Çarta'llba günii Dc-ğiruıendereye ları He limanlarımız araıında se • 
bir gezinti yapar"lklardır. fer yapan ecnebi vapur kumpan • 

, s, y:ılarının umumi vaziyetini tetkik Bağcılık inkişa,ta etmektedir. 

Vilayet dahilinde ve ınülhaka- Ecnebi kumpanyalarının Türk 
tındaki bağcılık büyük bir inkitaf limanlarından çıkan ve Türk li • 
halindedir. Şehire yakın olan Top m·.rılarına ıelen efya ile mümasil 
çular ve civarı gibi ı~rlar ~arici j limanlardaki ayni. ne~i efya için 
yerlerde çok güzel baglar vucud< ı btbik ettikleri tarıfe ıatenmiıtir • 
getirilmittir. 

Robertkolejde tey var.. Ölüyor mu nesiniz?! 

Dün Robert Kollejde talebenin Böyle eksile eksile - allah sakla • 
mesaisini göstermek üzere bir res· sın; • birkaç grama inip bir melek 
mi kabul yapılmıf, talebe veliJeri veya buhar &'İbi uçuvermek de 
mektebi gezmiılerdir. mümkün. Hal~uki . zayalJı ~n, 

Mekte /erde teftiş kantar denen hır ~eyın mevcu~ıy~-
p tinden bile haberın yokken kımbı· 

Ukmektepler tatil edilmeden lir kaç defa 50 ye inmit, ıonra ıe
evvel maarif sıhhiye müfettitleri ne meıhur ve mukaddes 65 ki
talebeyi muayene ve sıhhi vaziyet lona bir aslan gibi yürüyerek, o • 
lerini tetkik edeceklerdir. r:ılarda pervaz etmitsindir .. Yiye-

Ucuz tren ceklerin gene o yiyecek; içeceğin, 
Devlet demiryolları idaresi la· 

tanbulun en yakın yerlerinden bi· 
ri olan Sapancaya hususi tenezzüh 
katarı tertip etmittir. Haftada 
bir defa yapılacak olan tenezzüh 
katarının birincf.' mevki gidip gel· 
me 150, ikinci mevki 110 ve üçün· 
cü mevki 75 kuruftur. Tren ıabah 
götüreceği yolcuları akıam getire· 
cektir. 

Yerli mallar sergisi 
Sanayi birliği, yerli mallar ser· 

giıi hazırlıklarına batlamıttır. Bv 
seneki serginin geçen seneki ıer· 

gilerden daha kalabalık olacağı 

anlatılıyor. Sergi Ağustosta açıla· 
caktır. 

Ticari müesseselerin 
hariçten aldığı kredi 
Yüksek iktısat meclisi, ticaret 

gene o berbat içecekti .. 
" itte nizamın bozuldu ritti .• 
"Ne o; tartddın. 
"İyi hallettin! .. 
"Şimdi bir fikrim var. Kantar • 

ları; daima yüksek aösterecek, ıık 
letl~re bir daha ilive edecek bir 
fekilde rakam veya makine itiba
riyJ.- yeniden bnzim edip ve bunu 
tedricen daha arttırarak, beteriye
te 'bir parça olsun, sağlam ve ma
nevi bir refah getirebilmenin yo
lu .. 

"Herkes kendini daha ağır san
m,.lırlır!. 

"Bundan k'.lybetae etae, kantar
dan k orkan ıitman hanımlar kay• 
bed.-ce:Herdir ki, onların tabii va
ziyette bile sıkletlerinin hesabını 

zaten §1' tırmaları tarttır .. ,, 
Dinliyen: 
Hikmet MUnlr 

odasından ticari mümeaaillerin h:ı· :-=~============t 
riçten aldıkları kredi hakkında Yağlar ucuzluyor 
malumat istemittir. Ticaret odası Piyasada yağ fiatleri ucuzla • 
tetkikat tubesi muhte'if seneler· maktadır. Her h:ıfta Karadeniz 
de, tüccarın Avrupa meüaaesele· postaıından piyasa.ya 50--«> te • 
rinden ne kadar kredi aldığını neke yağ gelmektedir. 
teıbit etmektedir. Piyaıada Trabzon yailarmm, 

Kontenjan, ve döviz tahdida • b:Ihaaaa y:lyli. yağlarının satıtı 
tından sonra, ithalat tacirlerinin devam etmektedir. Son günlerde, 
kredi vaziyetinde esaslı bir deği .. yağın toptan kilosu 70 kuruta ka .. 
tiklik olmuflur. dar inmittir. 

Manifatura tacirleri 929 ıene· Kara taraflarından gelen haber-
sine kadar Avrupa fabrikaların • lere göre, bu sene Karsta kıt tehli· 
dan bir seneye kadar kredi temin kesiz geçtifi için h:ıyvan telefatı 
ederlerdi. Buhranın son Jekilleri olmamıttır. Bu itibarla Karatan 
ve kontenjan tedbirleri, krediyi ,ehrimize geçen ıeneye nazaraD 
azaltmııtır. daha bol mal gelmektedir. 
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12 Mayıs 1934 , -
t.,HABR'in 1 
\:ikiyeleri ı Şatodaki k1z ••• 

- Sekizinci sayıfadaki 
bakınız-

resme! Nihayet, kar:ınlıklar bastı. Hır
t sız küreği çekerek, şatonun bulun
! duğu sazlıkiar arasına yanaştılar .. 

Suzana civarda "Balıkçı güzeli,, 

diyorlardı. 
Filhakika, o, bu b-ılıkçı köyleri-

nin en güzel kızıydı! Onun aya· 
nnda bir genç kıza, değil şehirde, 
hatta şu dağ başlarını süsliyen şa· 

tolardaki asilzadeler ar:ısında bile 
tesadüf edilmezdi. Onun şöhreti , 
asilzadeler arasına yayılmıştı. 

Bazı akşamlar, şatol:ırdan, ara

balar iner, Suzanın köyü etrafın
da dolaşırdı. ihtiyar ve çapkın de
rebeyie.ri, tek gözlüklerini düzel
terek ona bakmak isterlerdi. Fa· 

kıt, Suzan: 
- Aman .. Sinir. insana rahat 

Yolda, alçak sesle, konuşuyor• 
lardı: 

- Alfonso !.. Şatodan bu nz • 
lıklar arasına inen gizli bir yol ol

duğunu, bir gün, sisli bir havada, 

ördek av~rda keşfettim. 
- Şimdi, ne yapacağız? .. 
- Sandalı, saziıkbr arasına 

gizliyeceğiz .• O giz'i yoldan şato
ya gireceğiz .. Gizli yola a~ılan ka
pının kilidini işte şu aletlerle ke .. 
seceğiz .. Kapı, b~r salona açıhyor. 
Bekliyeceğ · z .. Suzan, §ato içinde 

serbest dolaşıyor .. Elbette o nlo

na gelir. Yalnız bulunduğu zaman, 

içeri girer, kend '.sini alır ve kaçı-

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkraları bize gön· 

dereceklerin yazıları; burada neşredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

266 - Cehennem taşı 

Zalim vezirin biri vefat eder a· 
ile halkı paşanın mezarına dikile

cek taşın nev'i hakkındaki müza -
kerelerinde kimi mermerden kimi 
de somakiden olsun diye görüşür
lerken orada bulunup vaktile pa

şanın zulmüne uğramış olan züre
fadan bir zat ta der ki bu taşların 
hiç birisi merhumun zamanı ha
yatındaki haliyle mütenasip değil

dir. Onun için dikilecek taş olsa 
olsa ancak (cehennem taşından) 

olalı,:!.:,. demi_ştir. 

Mütekait 

Cemal 

vermiyorlar .... diyerek, kulübesine rmz.. 2"66 _ Zalim vali 
kaçar, saklanırdı - Aman, ne mükemme1•• Ah, 

Bu müstağni hal, elli beş yaşla- bu saadete kavuşabilecek miyim?. Eski zamanda zalim bir Vali 
rında fakat pek zeng;n obn Dik · Alfonsonun bu saadete kavuş • varmış. Bu adam halka akla gel

Kaya şatosu sahibini fevkalade ması uzun sürdü. Zira, evdeki p:ı- medik zulumlar yapar, bir behane 
tahrik etti. Bu piliç meraklısı ih- zar, ancak yarıya kadar çarşıya ile zavallıların varını yoğunu alır 
tiyar, elli altmış kadar bendesini uydu. Filhakika, sandalı sazlıklar sonunda ya sürgün eder, yahut ta 
silahlandırdı. Suzarun köyüne, bir arasına bağladıktan sonra gizli yo öldürürmüş. Yalnız bir hücav şa
gece yarısı, ' b:ıskın tertip etti. lu takip ederek, s:ılonun kapısına ir Valinin bu zulmuna baş eğme
Yüzleri maskeli, siyah geniş şap- geldiler .• Kilidi kestiler.. Lakin, miş ve yazdığ hucuyelerle müte· 
kah, pelerinli adamlar, kapıları salona Suzanın geldiği yoktu. madiyen kendisini zemmedermiş. 
kırdı.. Tam beş gün beş gece, orada, Şair halk tarafından çok sevil· 

Genç kızı, anasının babasının e- beraberlerinde getirdikleri kuru diği için umumi bir isyan çıkar di
vinden çatır çatır kop:ırıp aldılar: ekmeği yiyerek, bekledi!er.. Uy .. ye Vali kendisini alenen idam et

- İmdat .. Alfonso .. İmdat. kusuzluktan, havasızlıktan, yor - meğe bir türlü cesaret edememiş. 
Alfonso, Suzanın nişanlısıydı. gunluktan helak olmuşlardı.. Ve bir fırsatını bulup bir gün ter· 

Jki genç, son derece sevişiyorlar; İçeri girerlerse y --.l<alanacak1 a • tip ettiği bir ziyafete kendisini ça· 

evlenmek için, balık mevsiminin rından emindiler.. Z~ra, koridor· ğırmış. 
bereketli olmasını ,para temin ey .. larda her an adamlar bulunduğu - Şair nas!lsa tetbirsiz davrana

lemesini bekliyorlardı. nu farkediyorlardı.. Dahili taksi .. rak ziyafete gitmiş. Mükellef bir 
Delikanlı, sevgilisinin feryadı Ü mattan da haberleri yoktu .. Suza- sofraya oturup yemek yemişler, 

zerine, civar evden, elinde tüfek, nm bulunduğu yer kimbilir neresiy buzlu şerbetler içmişler yalnız şer
fırladı .• F :ıkat, derebeyinin küçük di.. F ~kat, her halde, buraya gele- beti içtikten sonra, Şair tadından 
ordusuna karşı durabilmek kabil cekti.. içinde zehir olduğunu anlamış. 

·? 1 mı·· Netekim geldi. lkön.ce, yanın - Zavallı adam zehirlendiğini ve 

Onu, yakaladıkl:ırı gibi, mey • da, bir kadın vardı .. Sonra, o çık· öleceğini anlayınca ayağa kalka

dandaki ağaca sımsıkı bağladı - tı .. Suzan, hakiki bir asilzade gibi rak gitmek istemiş. Bu hali büyük 

lar... giyinmişti. Bu elb!seler, ona, ne bir memnuniyetle seyrede!!-!.-aJigü 
- Beni bunlara bırakma .. Beni kadar yakışmıştı. Bunun, kendi de lerek sormuş: ,,. 

kurtar .. Neredeysem gel, bul. • di- farkına varmış gibi, dakik:ılarca - Nerey şair? 
ye haykır:ın, ata bindirilip götürü· endam aynasının karşısında dur .. - Gönderdiğin yere .• 
len ni,anlısı arkasından melul, du. Kendini seyretti. - Pek ala güle güle .• Babai'na 
mahzun, baka kald!. Öteki kadın, dışarı çıktığı vakit, rast gelirsen selam söyle. 

Baskıncılar gittikten sonra, ar - Alfonso i1e arkadaşı, b irdenbire Hala melanetini muhafaza e-

kadaşları, delikanlıyı kurbrdı.. gizli kapıyı aç:.rak, meydana çık· den Şair bu söz üzerine: 
- Bunlar, Dik Kayanın adam - tı: - Cehenneme uğrıyacak deği-

ları .. Tanıdık!. .. dediler •• Şişman, - Gel.. Çabuk .. Suzan. Kaça • lim. Sözilnii söylemiş ve pürvakar 

kısa boylu, sakil kont, kızı, güzel· hm.. meclisten çıkarak gitmiş. 
liğine meftun edemiyeceğini anla- Genç krz, hayretle arkasını dön- Fatih: Fahri 
yınca, işte böyle, kaçırttı! .. Fak'lt dil: • 1111ıııuıı111111111muıım11111111111111uııumııım1111mımıııııı11111111n11111111ııııınnımııuıuırııu 

merak etme, kardeşim .. Ben, sana, - Siz? .• Siz ha? .. Fakat, bura- Aranıyor 
sevgilini iade edeceğim.. da ne arıyors~nuz 'l · Muhabere ve muzaaf kayıt u-

Yukarki •sözleri ,Alfonsonun en - Koş, Suzan! .. Beni tanım:ı- sullerini bilir bir aı-kadaşa ihti· 
iyi arkadaşı söylemişti... dm mı? .. Çabuk, kaçalım. yaç vardır. 

Delikanlı, onun ellerine sarıldı: Kız, bir kahkaha attı: (Aranıyor) işaretine mektupl 

- Nasıl iade edeceksin?· - Kaçmak mı? .. Niçin kaçacak müracaat. Posta kutusu No. 46 
- Hele mehtap bitsin.. Karan- mışım? .. Ben buradan pek mem· Istanbu1. 

hk geceler b:ı.şlasın •. Ondan son - nunum .• Bakın. Kendini end-ım ay p::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

ra. Sen, sevgilini kaçırdıktan son- nasında gösteı·di. ı: G• d•} b•} k :: 
ra, burada barınamazsm.. Onun Nişanlısını istihfafla süzdü. O - jf l l e ] ece ~j 
için, evini, barkını, her şeyini sat.. nun büsbütün kirlenmiş, buruşmuş İ! ı } • !i 
Mehtap bitinceye kadar aleste elbiseler:ne, uzam!Ş sakalına, pe - H eğ ence yer erı H 
bulun.. rişan halin~ baktı:. . ~ H SİNEMALAR : i~ 

Alfonso, arkad:ışının tavsiyesi • - Haydı, haydı .. Ben sıze la - ii i: 
ne riayet etti .. Fakat, bütün mev- yıkmıyım? .. Buradan ç:ıbuk kaçın. Iİ iPEK: Gece yansı klübü' ~~ 
cudunu, yok pahasına elden çı- Yoksa, bağırırım ha.. H MELEK: Viyana hasreti g 

·ı .. 
kardı.. (Hatice Süreyya) i: ELHAMRA: Kırık mabude !! 

Simdi, artık, karanlık geceler H SARAY: Vatandaş silah başına $i - ~~~~~~~~~~~~~~-~ :: .: 
başlamıştı. :: SUMER: Çılgın uçuş. :: 

- Kulenin üzerinde ve sahilde Eskişehirde artez- lil TURK: Boğaziçi şarkısı i! 
daima nöbetçiler bulunduğu için, •• b • q ASRI: Bir saatlik milyoner ll 
ancak böyle mehtapsız bir gecede yen te CrU eSI !i ŞIK: Beyaz rahibe. ili 

İ! ŞARK: Hayat budur. ı : 
Dik Kayaya yaklaşabiliriz.. Eskişehir 10 (Hususi) - Bir şu- ·ı· LKAZAR M · _ : A : amı : 

Alfonso: besi lstanbulda bulunan bir ecnebi Su Ji HiLAL: Meçhul doktor. if 
- Peki ama, yaklaşsak bile, içe- grupu, Boyacı zade Mahmut Bey va- ii ALEMDAR: P renses Nadya. i! 

riye nasıl gireriz.. sıtası ile belediyeye müracaat ederek, Ü YILDIZ: Hata . 

1 
.. 

- Sen, o ciheti bana bırak.. şehir civarında arteziyen tecrübeleri g MllLI: Bir millet uyanıyor. 
yapmak istemiştir. •• 

O akşam, s:ı.nda1larını hazırla .. g HALE: (Üsküdar) Bin ikinci gece 
Bu grup, şimdiye kadar Afrika ve fi KEMAL BEY: l{urşuna dizilenl 

Asyada büyük su tesisatı vücude ge- :: Kralice 
dılar •. Sırlarını h1ç kimseye söyle- •• ~ 

tirdiğini bildirmekte ve bin metreden :: tası ı: 
miyorlardı. Sanki ertesi sabah ba- :; FERAH: Ankara pos :& 

fazla bir derihlikten Eskişehirin ihti- ıı=s FRANSIZ TiYATROSU: Kuklaldr. I 
lığa çıkacakmış gibi bir tavır takın yacına kafi su bulacağını tahmin et - :! 
mlşlardı. mektedı·r. • .,, • ..-•-::::::::::::. ······-·-............ -......... : ....... . ······························· 
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Nakıl ve tercüme hakkı mahfuzdur 

Yazan: • <iayur 

Cumartesi, 
Adliye 

çarşamba günleri çıkar 

ADLiYE - Türkiyede mevcut 
mahkemelerin vazifeleri teşkili maha· 
kim kanunu ile tayin edilmiştir Mah· 
kemenin vazifesi Müddeabih'in kıy· 

metine göre tayin edilmiş bulunmak
tadır. 

Mahakim teşkilatında sırasiy]e ev
vela derccei salahiyeti kanunu mah -
sus ile muayyen olan Sulh mahkeme
leri, saniyen bulundukları kazanın is
mi ile anılan asliye mahkemeleri var
dır. Bunların fevkinde Temyiz mah
kemeleri bulunur. 

Bunlardan başka beş seneden faz
la hapis cezası ile cezalandcrılacak 

cürümleı·e ait davalara bakmak sala -
hiyetinde bulunan Ağll"ceza mahkeme 
leri vardır. 

Köylerdeki köy ihtiyar meclisleri 
on liraya kadar alacak davaları ile 
bazı şahsi hukuk iddialarını hallet -
mek salahiyetine ma~ikti ·lcr. 

Mevcut mahkemeler ikiye tefrik o
lunur: 

a - Vazifeleri sureti mahsusa da 
kanunla tasrih edilen mah -
kemeler: Sulh, Hukuk, Ceza mahke
meleri ile ihtiyar meclisleri bu sınıf -
tandırlar. 

b - Vazifeleri kanunla tayin o!mı
yan Asliye mahkemeleri, bunlar da 
Asliye hukuk, ve Asliye ceza namiy-
le ikiye ayrılırlar. • 

Dikkat: Asliye mahkemeleri ihti • 
yaca göre müteaddit dairelere ayrı 
Iır. Mesela: Aile hukuku, şahsi hu -
kuk, ticari muame1elere ait davalan 
görmeğe mezun :.sliye mahk-:-.1deri 
gibi. 

Bilumum mahk---'.!le~·in fevkinde 
Temyiz mahkemesi vardır. Temyiz 
mahke-nesi 'imdi Eskişehirdedir. Üç 
Hukuk ve üç Ceza dairesinden müte
şekkildir. 

Derecei salahiyet itibariyle maha-
kimin vaziyeti şudur: 

1 - ihtiyar meclisleri. 
2 - Sulh hukuk, Sulh ceza .. 
3 - Asliye ticaret, Asliye hukuk, 

Asliye ahkamı şahsiye, adliye ceza. 
4 - Ağırceza .. 
5 - Temyiz .. 
Jstanhuldaki mahkeme!er şunlar -

dır: 

Sulh hukuk mahkemeleri: lstan -
bul, Beyoğlu. 

Sulh ceza mahkemeleri: lstanbul, 
Galata .. 

Asliye birinci hukuk: Ticaret ve 
hukuk davalarına bakmağa salahiyet
tar. 

Asliye ikinci: Üçüncü, dördüncü 
hukuklar .. 

Ticaret: Birinci, ikinci .. 
Asliye: Birinci, ikinci, Ü'1Üncü ce

zalar .. 
Kaçakçılıkla meşğul ihtisas mah -

kemesi: Sekizinci ve dokuzuncu A -
ğırceza .. 

Sulh hukuk mahkemelerinin sala· 
hiyeti: Hukuk mahkemeleri miktar 
veya kıymeti üç yÜ7 liraya kadar olan 
alacak ve menkul ve gayri menkul 
muayye:1 miktar davaları ile icar müd 
dcti hitam bulması dolayısiyle me'cu
run tahHyesine dair olan da
valara ve kanunlc.ıra tasrih olunan 
bu derecede davalara bakmak. Eğer 

müddcabihin kıymeti veya miktarı 
üç yüz lirayı tecavüz ederse bu dava 
Asliye hukuk mahkernelerine aittir. 

Sulh ceza mahkemelerinin salahi -
yeti: Sulh ceza mahkemeleti boğaz 
tokluğuna belediyelere hizmetinde 
ku?lanılmak cezasını müstelzim olan 
efalde gayri kabili temyiz olarak ka
rar verir. Kabahatlerde cürümlerinin 
cezaları kanunca hafif olan yani had
di azamisi bir seneyi aşmıyan hapis 
cezası ile iki yüz liraya kadar para 
cezasına hükmedebilirleı-. Bu hüküm 
kabili temyizdir. 

Bazı mahallerde para cezası mik
tarı fazladır. Mesela hııvzai fahmiye
de Sulh ceı:a mahkemeleri pek yük
sek cezalara bakabilirler. 

DAVA MAHKEMEYE NASIL 
VERiLiR - Bir meeelenin mahke • 
mece rüyeti için davanın tahriki la • 
zımdır. Bu tahrik menafii umumiyeye 
taalluk eder mahiyette görülen suçlar 
da doğrudan doğruya müddeiumumi • 
lik makamı tarafından yapılabilir. Şah 
şi hukuk davalarında dava olunan 
mevzu hakkında bir istida yazılarak 
ait olduğu makama verilir. Bu istida 
mahkeme teşkilatı mucibince ait oldu· 
ğu mıhkemeye takdim edilmelidir. 

MAHKEME HARÇLARI - Da· 
va lüzumunca mahkemeler taraftn • 
dan alınan harçlar ve dava esnasında 
yapdacak masraflar şunlardır: 

a : 1 - İstida pulu. 
2 - Kayit masrafı. 
3 - Tebliğ masrafı. 

4 - Keşif masrafı. 

5 - Haciz masrafı. 
Bu beş masraf mahkeme kalemi 

vasıtasiyle yapılan masraflardır. 

b : 1 - Şahitleı·in aeyahat mas • 
rafı. 

2 - Şahitlerin ikamet masrafı ve 
kaybettiği yevmiye bedeli .. 

3 - Ehli hibre ücret ve masrafla· 
rı. 

c : llam harcı - Davayı kazan • 
dıktan sonra kazanan kimse tarafın • 
dan alınan ilama harç kanununa tev• 
fikan yapıştırılan pul .. 

d : Resmi dairelerden talep olu • 
nan evrakın asil veya suretlerinin tas• 
dik ve pul harçları .. 

Bu masrafların kaffesi davada de 
lilini isbat etmek istiyen kimse tara 
fından ve a faslındakilcr müddei tara 
fından tesviye olunur. Dava netice 
lendigi zaman hangi taraf kaybeden 
o taraf bütün masarifi tediyeye mec 
bur tutulur. 

TEMYiZLER NASlL 

LiR ? - Temyiz clava arzuhali sure 
tinde tanzim olunur: Kaç kişi temyi 
olunuyorsa o kadar surıel olarak arzu 
hal tanzimi icap eder. 

Temyiz ve arzuhali doğrudan doğ 
ruya Temyiz mahkemesine gönderil 
diği gibi, hükmü veren mahkemey 
veya temyiz edenin bulunduğu mem 
leket mahkemesine verilebilir. Sure 
temyiz olunan tarafa tebliğ olunur v 
on gün zarfında cevap vermeğe me 
bur tutulur. On gün nihayetinde hü 
mü veren mahkeme temyiz arzuhal 
ni dava dosyasiyle birlikte o]ara 
Temyiz mahkemesine gönderir. Te 
yizin kanuni müddeti on beş gündü 
Bu müddet zarfında arzuhalin veril 
mİ§ ve harç ve re~imlerin tediye edi 
miş olması lazımdır. Eğer harç ve r 
simler verilmemiş olursa dava temY 
edilmemiş addolunur. 

NASIL VEKALET EDlLIR? 
Gerek davacı ve gerekse dava olun 
mahker.le huzuı·unda kendi hukuki 
rını müdafaa etmeğe salahiyettar 
dukları gibi vekil olarak bir avukat 
tutabilirler. Avukatların mahkeme 
müelikille· İ"\i temsil edebilmeleri i 
e~lerinde bir vekaletname bulunıtl 

şarttır. Avukatın vekaletnamesi ol 
mazsa mahkeme onu kabul etıneın 

salahiyetine maliktiı-. Keza avuk 
olmıyan kimse avukata işini tc\•di 
deceğini bildirerek mahkemeyi ta 
ettirebilir. Y nni başka güne bıraktı 
bilir. 

Avukatlt\r ıçın tanzim olunan 
kaletnamclcr ilci suretledir: 

1 - Sulh mahkemelerindeki iş 
rin ta~ibi için .. 

2 - Asliye hukuk ve Ceza 111 

kemelerindcki işlerin takibi için·· 
a - Sulh mahkemelerinde: Veri 

vekalet alacaldının hukukunu te 
edecek olan vekil ile hakim ve -ve"fl 
ti verenin huzuru ile yapılır. 

Şekli "Hukukunun teminini ~e 
Iine bıraktığına dair sarahati ha"1 

istida" dır. Bu istidaya on beş kU 
1 luk bir istida pulu ve altmış kurut 

mektep pulu yapıştırılır. 
(Daha bitrtıe 



Beşiktaş şampiyon oldu ... 
Galatasaraq- Fenerbahçe 

0-0 berabere bitti ... 
maçı 

r ~ Muvaffakiyetli bir maç yapan Fener kalecisi Bediinin bir kurtarışı 
0
iedc şampiyonluğu kazanan Beşik taş takımı ) .. 

dt ~eçenlerde çıkan kavga yüzün- şütü çekiyor; biraz hafif vurmas 
tt~ l'arırn kalan Galatasaray _ kalecinin yatması penaltının kur -
~~l\:r lik macı nihayet dün hakem tarmasma sebep oluyor. Şimdi Ga· 
'te.~1 Beyin -idaresinde Taksim latasarayhlar kaçırdıkiarı fırsatın 

~t\da yapıldı. hızıyle mütemadiyen Fener kale-

~eııc!~ ?1.açtan evevl Galatasaray sini sıkıştırıyorlar. Ga 1a~asaraylı
ll'ıeq' tı ıle Beşikta§ın hiç gol ye- lar bundan sonra bir kaç gol!e n~ 
tq1t\e; farnpiyon çıkan gençleri a- tice lene bilecek fırsatlar da kaçır

tn'·a hususi bir maç yapıldı ve 1 dılar. Bu sırada Fenerin de iki hü
l ~&abakayı Be§iktaşlı gençler cumunu görüyoruz. Birinci devre 

S~- O) J<azandılar. O - O berabere nihayetleniyor. 
\ .• :adYom hemen son senelerde • • n 

cYe kadar görmediği bir seyir ikinci devre baş!adığı zaman, 
l ~:~~alıği toplamış, saat 4,5 ... 
~., a F enerbahce takımı alkıslaı 

1tld ~ • 1\~. 1 a :.ahaya çıktı ... Biraz son· 
i ~•tın Nuri Beyle yan hakem· 

~~ d a)iı İbrahim ve Şazi Beyler .. 
1
\ h,~kik~ kadar bekledikten son· 
~tııu ernın ilk düdüğü işitiliyor 
t~ıllıt~'· Galatasaraylılar sahaya 
~I c,, .. ller. Biraz sonra başta Av· 

'1~1h;tnaaray takımı da alkışlar 
.a., • a sahaya cık~ı. 

\ı -:~. -
~d, n hemen arefesinde, hak · 
\~~i-~lelacele mıntaka heyetinin 
•ıı.. tı k 
\"11 ~d· arar ile oyundan mah· 

~
. •len Galatasaraylı MuslH 
·ta 

~ J:' ntrenman esnasında saka· 

mamış .. Fakat anlaşılmaz neden 
hakemin düdüğü işitiliyor. Herkes 
hayrette tabii oyun duruyor. Ha
kem Necdetin yanma kadar gidi
yor. Türkspor refikimizin dediği 
gibi galiba kendisine "geçmiş ol
sun,, diyor. Dönüp oyunun durdu
ğu yerden başlatıyor. 

Oyun devam ediyor.Biraz sonra 
Necdet te oyuna giriyor. Oyunun 
bitmesine (7) dakika var hakem 
Fenerden Muzafferle Galatasaray 
dan Danya]ı sahadn çıkrıyor. Q. 

yuna onar kişi ile devam ediliyor. 
(3) dakika kala Necdetin bir akı
nı ile Galatasaray lehine veriler. 
bir frikik neticesiz kalıyor ve oyur. 
da (O - O) berabere bitiyor. 

* * * Dünkü oyunda F enerbahçenin 
müdafaasını biraz gevşek ve bô
zuktu. Esat, Muzaffer, Şaban ve 
bilhassa sağ açık Süleyman çok 
güzel oynadılar. Niyazi, has~alık
tan sonra biraz değil hemen pek 
çok denilecek kadar bozu!~tu. Ga· 
latasaray takımında bütün oyun
cular kendilerine dü~en vazifeyi 
hakkile yaptılar. Bekler ve haflaı 
çok güzel F orda kafalı oyunu ve 
güzel görüşleri ile bilhassa Kemal 
Faruki nazarı diko.kti celbediyor
du. Genç oyuncu Enis te Fena de· 
ğildi. Rasih sağ içte çok güzeldi 
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Tahlil neticeleri tarih sırasiyle neşre
yazısı göndermiye diliyor. iki defa el 

lüzum 
1 - (fener) Kostantin: İşlerinde 

intizamı sever. Eğoisttir Mübalağa -
ya ve sefahete meyli vardır. Biraz i
natçıdır. 

2 - (Amasya) M. Aziz: Melfin -
kolik tiplerden. Kimseye itimadı yok
tur. Musikiye istidadı vardır. Sebat 
ederse hayatta muvaffok o!ur. 

3 - (Beyazıt) Ziya: (Yazınız 9 
Mayıs Çarşamba niishasında t<"hlil 
edilmiştir. İkinci defa nc.-den gönder
diniz?) 

4 - Nusret Dogan: Doğruluğu 

sever. sebatkar tipler<le:ı. Biraz inat -
çıdır. Hayal peşinde ko~m<!.z. l\füsbet 
işlerde kar arar. Mübalfiğadan hoş -
lanmaz. 

5 - Muharrem Nüzhet: İntizam
perver ve dikkatli tiplerden. İçlerin

de sebat ederse muvaffak olur. Her
kese itimatlı yoktur. Musikiye istida
dı vardır. 

6 ,_ Orhan Nurettin: Egoist ve i
natçı tiplerden. Zekası tedricen inki
§ı:tf edecel:tir. Maddi işlerde muvaffak 
olur. Biraz ihmalcidir. 

7 - (K1rşehir) M. Tevhide: Asa
bi ve dikkatsiz diplerden. Fazla düşü
nür .. Ilayalperverdir. Cemiyetten hoş 
}anmaz. İnzivayı sever. Vefalıdır. (Ya
zınızda birbirine b::nzemiyen harfler 
var. Hüviyetini ankmak güçtür!) 

S - (Gümü~anc) Elazizli Nuri: 
Asabi tiplerden. İhmalcidir. Nefsine 
itimadı azdır. Karsız işlerin peşinde 

koşar. Miibatağaya meyli vardır. Hod
bindir. Irşattan hoşlanmaz.. Aklına 

geleni yapar. 
9 - Hiisepin: Kimseye itimat et

mez. Mütereddit ve miitcccssistir. 
Fikri sabit sahibi değildir. Çabuk mü
teessir olur. Mübalağaya meyli var- · 
dır. 

I 

yoktur. 
madı yoktur. Musikiye istidadı v:ır -
dır. 

15 - (Silivri) H. Feridun: Ka
rarsız ve ihmalkardır. Fikirlerinde in
cisam yoktur. Maddi işlerde muvaf -
fak o!amaz. Hüsnü niyeti, meziyetleri 
arasında sayılabilir. (Sorduğunuz su
ale: İnsanın kendi gözi.i. kendisi:ıe, 
başkalarının gözünden daha yakın -
dır!. .. Demekle iktifa ederim.) 

16 - (Ankara) H Tahsin: Evham 
lı tiplerden. Kimseye itimadı yoktur. 
Kararsızlık içinde yaşar. Muhitini de
ğiştirir ve işlerinde sebat ederse mu
vaffak olur. Acelecidir. Mübalağayı 

sevmez. 
17 - (Silivri) K. Can: (Yazınız

da iki türlü harfler var.. Maamafih 
hüviyetinizi görüyorum.) Biraz mü -
balağaya meyli ve musikiye istidadı 

vardır. Şakayı sever. Ticaret sahasın
da muvaffak olamaz. Kadına inhima
ki fazladır. Hayatını tesadüflere bağ
lamıştır. 

18 - izzet llhami: (Yazınızda go
tik ve italik harfler kullanmışsınız. 

Maamafih sizi yakından görüyorum!) 
Müba15ğayı hakikatten fazla sever 
tiplerden. Zevki selim sahibidir. Her 
şeye ... e herkese inanmaz. Yaşı ilerle
dikçe sefahate meyli artacaktır. 

19 - (Salacak) M. Ekrem: Kula
ğınız başınıza yapışık bir vaziyette ise 
mucit olabilirsiniz! Mutred ve müs -
bet işlerde muvaffak olursunuz .. Nef
sinize itimadınız vardır. Bazan teces
süsü seversiniz! 

20 - (lzmir) R. Cengiz: Asabi 
ve ihmalci tiplerden. Sükiıneti sever. 
Mübalağadan ve riyadan hoşlanmaz. 

Herkese itimadı yoktur. Telmihan 
yapılan taarruzlardan bile çabuk mü-
teessir olur. 

10 - M. Alun=l: (Yazınızı bugün 21 - Hayk Kalender:• .. lşlel'inde 
tahlil ediyorum). Mütereddit ve ka- intizamı sever. lkna edici kabiJiyr•i 
rarsız tiplerden. Kimseye itimadı yok süratle ınkişaf etmektedir. Kimseye 
tur. Ruhan daima muzta:-ip görünür. itimadı yoktur. Zekidir .. Tasarrufa ri-
Muhitini değiştirirse, her işte muvaf- ayeti azdır. Biraz egoisttir. Yanndan 
fak olur. ziyade bugünü düşünür. 

11 - Ismail Ahmet: lntizamper- 22 - (Tarlabaşı) 34 H. Haaan: 
ver tiplerden. Zevki selimine güvenir. Zekası yaşiyle beraber inkişaf et -
V dalıdır. Fen sahasında muvaffak o- mcktedir. Asabidir. Ketum değildir, 
lur. E!.seıiya olduğu gibi görünür. fakat gevezeliği sevmez. Musikiye is-
M übalağaya çok az meyli vardır. tidadı vardır. Biraz mütereddittir. 

12 - "Bi nasibi hande": Pireyi 23 - Jean Theodol'ides: Dikkatsiz 
deve yapan, mühaHlğacı tiplerden. ve aceleci tiplc-:-den. Mad<li islcrdA 
Nefsine itimadı yc.ktur. Dostlarının muvaffak olamaz. Kimseye itimadı 
samimiyetinden şüphe eder. Bazan yoktur. Tasarrufu sever. Hafızası 
uysal, ekseriyat inatçıdır. Intizamper- kuvvetlidir. 
verdir. Fikirlerinde ittirat yoktur. Ka- 24 - (Uluköy) A. Şükrü: Müte-
rarsızlık içinde yaşar. :Maddi işlerde reddLt tiplerden. Hafızası zekasmdan 
sebat ederse muvaffak olur. kuvvetlidir. Nefsine itimadı azdır. Mu 

13 - (Adapazarı) 0 3 man Nuri: sikiye istidadı yaşiyle beraber inkişaf 
ldealist ve sebatkar tiplerden. Çabuk ctmekte<lir. Biraz müsriftir. 

~· dı. l' aıı1 takımda yer almam~s 
%, &.kırnlar şöyle tertip edıl· 

inanır. MübaJağayı sevmez. Hüsnü ni 25 - So!ia Nikola (42): Tecrübe-
(8) tak 1 · d D tlarına sayg-ı il b - siz ve k".-kak tiplerden. Acelecidir. nn arı ,, .. ,,piyonu Cialatasarahlar hocaları ile yetı var ır. os e ag- .... 

~ı,t 
ı. ı '•aı-ay· 
'1'L°''°tt' • 
~~t, 1l- Lutfi, Faruk- Kadiri. 

ı.1 1\ htahim- Necde~, Rasih 
f.'el\ tttıaJ Faruki, Danyal. 

~ ~d~thahçe: 
~ ~i~. l~ Ya§ar, Cevat- Esat 

~l, S ttat- Niyazi, Muzaffor 
I'\ ~-h, 

\ "l'lt n, Süleyman. 

~11-,lld~ F enerbahçenin akını ilf 

~ı~11tıı ~ lopu kapan Fenerliler 
~~'~" Qalataaaray kalesi önündr 
L' il t' U eınada Fener sa" acığ 
~l~h • ~~İ h • • d .3• ~ 1 
11\~"t h arıc .n P.:ı çcvırerc . 'I ~~ ,'"ale etti. Avni karşılad · 
L.'~,· ttorn 
,'lt ı u~ d e.r verdi. Galatasara: 
\ '.· 't 0 1> &kıkalık bir tehlike a' 
\~t·ttt~tr·u ~apan Gala~asaray mu· 

•b:l\dt ~:1rndi Fenerbahçe kale!· 
~,.~t ~daf 1 '14 't \a cf-.k· aayı epey yordu'" 
~~d··"'r k •k.ada Rasihin bir şütü· 
~~dlia~ 'b olıyle çevirdi. Hakemin 

\~· Şittı:u Penaltı ile cezalan· 
\1, Cll'u herkeste bir heyecan

1 .~, nun b·~ 
lı.. r,t 1 ·ayetinde tali Ga· ··•f, 'auı·· . 

r'-tı d urnsemış ve ilk mü-
' hazırlamıştı. Rasil-

b · · · lıdır. Musikiye istidadı van·ı~. Tasarrufu irınc nın tamamile aksine oyuna ı Açıkların sıyrılışları da nazarı dil 14 _ (Şehremini) H. Meb'use : sever. Muhitine muhabbeti vardır. 
F enerbahçeliler hükim hemen de,· kati celbediyordu. Tecrübesiz ve zekası henüz inkişı:tf Maddi işlerde muvaffak olur. Hafıza-
renin ilk 15 dakikası Galatasara· • 111 

• etmemiş tiplerden. ller şeye inanır. sı zayiftir. 
kalesi önünde. Burada müdafa~- Dünkü neticeden sonra artık Fikri sabit sahibi değildir. Nefsine iti Dr. W. 

h ı ~ Beşiktaşın şampiyonlugv u tabak· .......................................................................................... . r. ın, bil asea ııtf; ile Farukun c • ı 
çok :n:•~tıkla•·ı !!Öıi'lüyor. Bunu. kuk etmiştir. iki sen~dir .ç~lı.ş- Falcılık yap an arap emı 
tesiridir ki Fener bahçenin hücum- tıklan ve geçen sene hır talısızlık 
)arı Galatasaray müdafaası karşı- yüvzünden kaçırdıkları şampi:on - 3 ay hapse mahkUm oldu 

luga bu sene kavuşan beyazsıyah-
sında beklenilen ne~ice!eri göstere lıları candan tebrik ederken dün 
miyor. Ve bu yi.!zden Fenerin bı 

s]nirlerine hakim olan; "ya gene 
akmhvı birinci devredeki Galata· kavga çıkar da maç yarıda kalır · 
saray ak!nları kadar tesirli olmu- sa,, diye beyhude ve yersiz tela· 

-yor. Bütün bu hücum!ada ancak gösteren spor yazıcılarının düşün
şayanı kayıt bir Zekini nşütü ile celerinin yanlışlığını, lüzumsuzlu

bir de Muzafferin çekt=ği şüt~ür. ğunu, oynadıkları temiz oyunla is· 
Oyunun bitmeı:ıine yirmi dakika pat eden Galatasaray ve Fener}; 

var, Galntasaray1 tekrar hücumda gençleri de tebrik e:leriz. 

görüyoruz. Sağ açık Necdet topla Şampiyona dereceleri 
kaleye doğru ilerliyor. Bu sırada Beşiktaş 31 puvan birinci. 
karşısına çıkan Cevatla çarpışıyor, Fener 30 puvan ikinci. 
esasen sakat olan fol bacağından Galatasarny 27 puvan üçüncü. 
yaralanıp saha kenarına çıkıyor. lstanbulspor 23 puvan dördün· 
Oyun devamda top Galatasaray cü. 

kalesi önünde... Bu sırada topu Vefa 22 ouvan beşinci. 
kapl'ln Rasih Fener kalesine akı· Beykoz 2ı puvan altıncı. 
yor. Bekleri atlatıyor, kaleciyi at- Süleymaniye 14 puvan yedine: 
latıvor. ~el olmaııına bir şey kal- Vazi}'._ettedirler. 

Arap Cemil isminde birinin Ka-ı 
ragümrük, Sultan mahallesi cad· 
desin:lcki evinde bi.iyücülük, üfü. 
rükçülük ve falcıl.k yaptığı İstan
bul Emniyet müdürlüğünce habe: 
alınarak cürmü meşhut halinde yr 
kalandığı takriben bundan bir bı.: 
çuk ay evvel yazılmıflı. 

Haylice yapılan tahkikattan sor 
ra mahkemeye intikal eden bu 
cürmü meşhudun muhııkcmesinc 

bu sabah üçüncü ceza mahkeme
sin de devam olunmuştur. 

Muhakemenin bugünkü ce!se

sinde vak'a amnda hazır bulunar. 
kadın polislerden Mukaddes Ha
nımın şahit sıfatile ifadesi okun

du. 
-Arap Cemilin evine gittim. Ko 

camın beni iki senden beri ihmal 
ea:&ini ve l:u sebeple bir bajkaıiy 
le sevişmekte olduğumu,beni sevgi 
lime kavuşturmasını söyldim. Ce
mil benden sevdiğim adamın kirli 
mendilini istedi. MenJi!e (Tihi) 
suresini yazacağım. dedi. Getire· 
yim. dedim. On be§ lira istedi. 

Düdük çaldım. V,! cfü:-mü n1c~
hudu yaptık. 

Müteakıben müddei umumilik 
Cemilin tekaya ve zevayanın ıed
di hakkındaki 677 numaralı kanu
nun birinci maddesi mucibince 
tecziyesini iıtedi. Mahkeme buna 
uyarak ayni kanun ve madde mu· 

cibince Cemili iki ay müddetle h.:-. 
pise ve 37 lira ağır cezayı nakdi 
alınmasına karar verdi. 



8 liABER - Aktam Po•tası 

Tarihf Tefrika: 44 

12 Mayıs 193 ~ 

12 Mayıs 11134 

o Karadeniz Korsanları o 
...................................................... 

Müellifi: ishak FERDi 1 

12·5·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 59 1 Geçen kısımların hulasası 
Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 

Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadrm yapmış
tı. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızı 
kaçırmıya uğraprken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle salışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter

c;e~en kısımlar1n hullsası 

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

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında b1r se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahib~in oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kchyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış

mıştı. 

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

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çahşıyordu. 

-Hakikaten isabet olmuş. Muh 
listen şüphelenmiyor mu? 

- Zannetmem .. Kağıtları o da 
yanında tutmıyacak hemen gön
derecekti. Belki ben Pantikyanla 
ikinci defa. görüşmeğe gittiğim za· 
man o da göndermit olacaktı. Bi!
miyorum ama bunu llhamile gön
dermiı olmal! da muhtemıı:l çünkü 
Pantikyan llhamiye m~rdiveıı<le 

rastlamı~ .• Bir münasebetle bah
setmişti de oradan biliyorum. 

- Cidden büyük bir tehlike 
atJatmı§sm Feri dun. Şimdi ne ya

pacaksın?. 
- işte ne yapmam lazım gel

diğini Mehmet Beyden öğrenmek 
istiyordum. 

-Yemekten sonra kendisini bu 
labiliriz sanuım. Hemen gideriz. 

- Nerede olduğunu biliyor mu 
aun~ 

Recep Bey: 
- Hele yemeği yiyelim de, di

ye cevap verdi. 
Recep Beyin meseleyi yemekten 

sonraya bırakmasına sebep içeriye 
aşçı Rusun girmesiydi. Kendileri
ne yemeklerini getirmişti. 

Yemeklerini yiyip bitirdikten 
sonra sokağa çıktılar ve beraberce 
Galatasaraya doğru yürüdüler. 

Recep Bey, Feridun Beye: 
- lşte, dedi. Şimdi konuşabi

liriz. Recep Beyin bu dakikada ne 

Tefrika: no31. 

rede bulunabileceğini bilirim. Hay 
di oraya gidelim. 

- Nereye gideceğiz. 
- Merak etme pek uzak değil.. 

Görürsün. 
Tokatliyanın yanındaki mektep 

sokağından saptılar. 
Doğru aşağıya indiler. Tarla

başı caddesine gelince sağa kıvrı
larak soldan ikinci sokağa girdiler 
ve sağdan ikinci kapıyı çaldılar. 

Kapıyı genç ve güzel bir kadın 
açtı: 

tibat alıyor . 
Recep Bey: Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe-
- Mehmet Beyi görmek isti- tersburga getirmişlerdir. Ali baba sa-

yorum. dedi. rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Genç kadın, Recep Beyi ıyıce Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -

tetkik ettikten sonra: rın gözdcsile beraber yaşamaktadır. 
Ati baba bu sırada zındana girip 

- Burada değil. dedi. 
çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya-

- Nereye çıktı. kalandı. Ve müliizim (Petroviç) Sivas-
- Bilmiyorum. tapol sahillerinde donanmanın başına 

- Bize bu saatte burada bulu- geçerek ikinci bir Ştanka oldu. 
nacağını söylemişti. Belki, bir bat Siz de bu kamçılı saltanatın de
kasını ararlarsa oraya gitmemiz vamıru istiyen köpekler misi
için haber bırakmıştır. Zahmet ol- niz? ! ... Haydi, cevap verin bana! 
mazsa sorar mısınız? Hepsi hatlarını kaldırarak: 

- Bir dakika, efendim. Sora • - Hayır, dediler, biz de senin 
yım.. kmar mustarip ve ölüme mahkum 

Genç kadın, Recep •Beyi tanı- insanlarız, Ştanka ! Bize çok İ!ken 
mamı§tı. Hakkı da vardı. Çünkü, ce yaptılar .. Ayakta duracak ve 
bu zamana kadar birbirlerini hiç konuşacak halimiz yok. Bize gü
görmemitler, tanımamıtlardı. cenme ! Biz, senin kadar metin 

Genç kadın, Recep Beyin ıua- kimeeler değiliz. Fakat, kimimi
lini azıcık tereddütle karşılamış ol zin babaaı, kimimizin oğlu bu zin

masma rağmen: danlarda çürümüş, mahvolmu§tur. 

- Müsaade ediniz, dedi, belki 11111uıımıııın11mı111mm11uaıı1111unuut1111HllllİUllılMWllYIİUdlllHOM"IKUllUUllUDHlln• 

haber bırakmıştır; sorayım... - Feridun Bey sizinle rnuhak 
- Bekliyoruz, efendim. kak surette gÖrü§mek mecburiye-
Genç kadın içeriye çekildi ve tinde idi. Onun için rahatsız ettik. 

kapıyı kapatmıyarak örttü. - Mühim bir mesele mi var? 

Az sonra tekrar görünerek: - Belki hayır. Fakat Feridun 
- Affedersiniz, dedi. Kendisi Beyin şahsına taalluk ettiği ıçın 

içcrideymit. Ben farkında değil- bir an evvel bir karara bağlamak 
mişim .. Buyurunuz, sizi bekliyor.. lüzumunu hissediyor. 

Recep ve Feri dun Beyler içeriye Mehmet Bey hu sefer Feri dun 
girdiler. Genç kadın, onları, te- Beye hitap etti: 

miz döıenmiş bir odaya aldı. - Mesele nedir Feridun Bey? 
Mehmet Bey, yanlarına geldiği - Efendim, bundan böyle Pan 

zaman çok yorgun görünüyordu. tikyan yanında çalışamıyacağımı 
- Beni burada arayacağınızı tahmin etliyorum. Çünkü şüphe al-

hiç tahmin etmiyorum, dedi. tmdayırn. 
Recep Bey cevap verdi: (Devamı var) 

Her hakkı mahfuzdur --Nikolaki·ı:-Haydi-bakahm ... Seni de 
baloya götürecektik ammn, yalancılı • 
ğının cezaaını bu suretle ödeyecek • 
sin... Biz eğlenceye giderken sen i, 
basına ... 

Hariciyeci doktora veda ettiler ... 

Aşk, Tnacera, kahramanlık ve siyaset romanı 

Sonra, otomohifo ... inerek, teminki yol 
)arı tersine katetmeğe başladılar. 

Yol da, Feri ha anlattı: 
- Senin ölümünü haber almam Ü· 

üzerine, artık yaramı düşünemedim .. 
MUellifi : ( vı - no ) 

- Ben de senin gibi çavuıum.... ı 
Artık düıman değiliz! Dost olduk, 
değil 

0

mi, hemşeri. .. 
Muhsin, evvela: 
- Hem§eri!? ... Diye güldü; ıon

ra, ciddileıerck: - Elbette ... Elbette 
hemşeri!... Yakın ıark hemıerisi!. .. 
Bnlkan misakı hemşerisi! ... 

iki çavuı, toka ettiler •. birbirleri
le, köylü usulü göğüı göğüse çapras
laıtılar! 

Nikolaki devam etti: 

- Bizim Yani, nöbetteki vazifesi
ni iyice göremediği için, fena halde 
korkrnuı. Cezaya çarpılacağını san • 
mış. Benim ayaklarıma kapandı; 
dedi ki: "Vallahi, yanında nöbet bek
lediğim adam ölmüıtü ... Fakat, Türk
lerin ne kadar ölülere kıymet verdik • 
lerini bilirsin! Şehitlerini biz.im elimi
ze bırakmak istememi,ler... Onun i
çin, gelip yaralıyı, hayır, na'şi kaçır
dılar... Çok rica ederim, beni meı'u
liyetten kurtarmak için, diğer ölüler
fe birlikte onu da gömdüğümüzü ha
ber verelim? .. .'" işte efendim, bunun 
üzerine, sırf köylüm olan neferimi ko 

rumak için bir yalan söyledim. Muh -
sin Ra,it Beyin, gözlerim önünde u
mumi mezara konulduğunu, Üzerine 
de iki metre toprak örtüldüğünü ha
ber verdim... Sonradan da yalanımı 
belli etmemek için, bu sözlerimi tek
zip edemedim ... 

Tekrar ağlamağa başladı: 
- Meğer, böylelikle, size büyük 

bir fenalık etmişim... Beni affedin ... 
Beni affedin .. On iki sene1ik hayatı
nızın zayi olmasına sebebiyet ver -
dim ... 

Arkandan ben de, öteki dünyaya git
mek istiyordum ... Fakat, Erci, yaptı· 
ğı bu işten dolayı öyle büyük bir a
zap çekiyordu ki, peşimi bırakmadı ... 
Beni, yaralılarla birlikte, Yunaniata • 
na zorla yolladı. Zevcesi Madam Be
diye de mektup yazmış ... Kadıncağız, 
Pireye kadar inerek, beni karşıladı .. . 
Sedye ile hastahaneye nakledildim .. . 
Fakat, maddi istıraplarım, manevisi 
yanında hiçti ..• 

"Tam altı ay tedavi altında kal -
dım ... Sonra, iyileştim ... Fakat, nere • 
ye gidecektim? ... lstanbulda hiç lanı· 

Nikolakiyi teskin ettikten 
Erci, ona, cebinden çıkardığı 

ıonra, dığım yoktu ... iz.mir, işğal altınday • 
bir ki.- dı ... Evim, barkım, akrabam, hepıi 

ğıt tomarı verdi: 
- Haydi, şuradan bir otomobile 

atla ... Atinada bu iki mektubu, adres-
lerine vereceksin... Benim balodan çı
kışnndaki hakiki maksat, asıl, buraya 
gelmek, Feri hayı alarak, onunla be • 
raber, baloya dönmek, hem size hem 
de hauruna umuma bir ıürpriz yap· 
maktı ... Atinaya gittiğimi bir bahane 
olarak gösterdim ... Bu mektuplan be
nim götürmem lıizım gelmez.. Laletta 
yin bir kurye bu vazifeyi görebilir ... 

mahvolmuşlardı... Bahusus sen, artık 
bu dünyada değildin ... 

"V aziyetimi bilen Erci ile zevcesi 
tedavi edildiğim hastahanede, bana 
bir iş teklif etti ... Yani, haıtabakıcı -
lık ... Kabul ettim ... Buna mecbur kal-
dım. Hem, huta bakıcılık bir nevi ta
riki dünyalık sayılmaz nu? ·· 

Milli zaferimizin ncşeıini gönlüm
de yaşattım ..• f ak~t, buraya o kadar 
çok yaralı geldi kı, uz~n zaman, on-
1 b ak k gidemedım ... Bunu bir 
arı ır ara • 

· · d 1 k 1nydım... Hem bnz nevı vıc ansız ı • ı 

Halbuki bizim hiç bir 
yok. 

suçumuz zannetmiyorum. Çünkü Sıvasto~ 
ve Kırım sahillerinde korsan 

Bombayı yabancı bir adam at
mı§. İçimizde onu görenler var. 

Ştanka bu iti gizli komitenin 
yaptığına kanidi ve bombayı ata
nın yakalanmadığından çok mem 
nundu. 

Belediye reisinin ağır surette 
yaralandığını, hastahanede can 
çekişmekte olduğunu da öğren- 1 

mitti. 
Petersburg belediye reisi haki

katen çok hain ve zalim bir adam
dı. Münevver gençliğin insafıız 

bir düşmanıydı. Memelekette kat'
iyen teceddüdü sevmez, Çara dai
ma teceddüt yapmak iıtiyenler a • 
leyhine sevkederdi. Genç ve Avru 
pa görmüş zabitler kendi araların
da, belediye reisinden: "Kundak
çı!,, diye bahsederler ve onun ha
fiyelerinden çok çekinirlerdi. 

Ştanka zindanda merakından 

çıldırıyordu: 

~· yapan müli.zim Petroviç, o ha" l· 
lideki genç kızları gemilerine el~· 
durarak, Çarın esaret ve tabak 

münden kurtarmıf.. e 
ef - Sonra... Bu kızları ner 

götürmüt? e ,, 
-Türk sularına kaçırın~!. ç.ı 

Karadeniz iskelelerinden bırıne 

karmıf. ·d· 
- Çar bu haberi duyunca, hı 

1 
delinden küplere binmişti. J{ı 
kaçakçılığının önünü almak istet' 

ken... ı 
- Petroviç kaçakçılığın ıurıtıl 

lusunu yapmıt desene!.. ı 
- Petroviçe (ikinci Ştan1'.', 

diyorlar. Karadenizde istediğİfl1

1 
sıp kesiyor. Rus köylerini h~r~e' 
bağlamı§. Kendisi ve maiyetırı ! 

ki tayfalar bedava yiyip içiyorlJ 
Delikanlının meğer öteden bt 
korsanlığa hevesi varmıt. ( 

- Hepsi iyi ama .. Şu Ştank'· 

- Acaba bombayı atan 
dir? 

kim- neden ele verdi acaba? ~ 
- Ona ben de şaşıyorum, el 

Korsanlar reisi, bu hadiseyi Rus 
inkılabının batlangıcı olarak telak 
ki etmitti. 

Ştanka bir köşeye büzüldü. 
Kendi kendine: 

- Ah, alçak köpek.. Beni tu -
zağa dü§ünneseydin, şimdi Sıvas • 
topol a.ahillerinde neler yapacak· 
tım ! Diye söyleniyordu. 

Maznunlardan bir çokları ol
dukları yerde sinerek sızmıtlardı. 
Otuz beş yatlarında dağmk saçlı 

bir doktor, yanındaki tüccarla ya
vaş yavaş konutuyordu: 

- Tifüsten yeni mi geldin? 
- Dün aktam geldim, doktor· 

cuğum ! Bir iki gün içinde malları
mı satıp tekrar dönecektim. 

-Tifliste ne var, ne yok? Fat
mayı buldular mı? 

-- Hayıt' .. Fakat, Batuma gitti
gı anlaşılmış... Memurlar genç 
kızın izi üzerinde imişler. 

- Şu kaltağı bir an evvel bul -
salar da milletin üzerindeki taz· 
yik te vaktile kalksa ... 

tor! el 
Ştanka bu muhavereyi t 

kulağı ile dinliyordu. Artık •' 
0 

tükenmişti .. Daha fazla sükut e ~ 
mezdi. Doktorun uyanık bir a0' 
olduğunu anlayınca yavaş Y°'~ 
yanına sokuldu: ,. 

- Bu sırrı ben de anlıY~el' 
dım, doktor! Beni ele veren f ıl' 
roviç vazifesini muvaffakı)'er'. 
yapmıt değil miydi? Şimdi b\I 
da olması lazımdı. s' 

Halbuki gemileri alıp Odeb~ 
dan açılmış. Buna benim de ifı' 
türlü aklım ermiyor. Babasm\~I 
tikamını alıyor deısem, bu ihU' 
de beni tatmin etmiyecek .~~· 
zayiftir. Aile rabıtalarını kolc ! 
den koparan zalim bir saray t~' 
yesi içinde büyümüş olan l'~ı 
viç, istikbalini ve hayatını tt <'~ 
ye koyacak kadar babasını 1 

bir adam değildi. ~ 

Birdenbire dışarda zincİ' 
kamçı şakırtıları işitildi. ti~· 

Yeni bir maznun daha ~e 
yorlardı. /. 

Ben, F atmanın bulunacağını <De'"~ 
~~ l' 

yert(Türk!e;lctanı§tım ... Onlarla a~adeta, ihtiva- ettiği Türk, yıl ıt 
baphk tesis ettim ... Hülasa, yerletiP , Sırp, Romen, Bulgar, Arnavut ı11~~ 
kaldım... 1 !eriyle yep yeni armonize, bir sıı, 

" Hayatımı, i,te bu kadar basitle§- bestesiydi ... Yeni bir "Balkan tıııl' 
tirdim... . idi... i 

Fıtkat bırdenbire, aklına müthİ§ Dört kişi, hızla otomobilde.'/. 
bir şey gelmiı gibi sordu: ken, bundan mülhem olarak, bal" I~ 

- Sen de benim öldüğümü sanı • bestelediler; ve, bitmek üzere b";! 
yordun, Muhsin.. Peki, hayatını na- nan balonun içine bu sürprizle ~ 
ııl tanzim ettin? ... Evlendin mi?... ler... rJ'1 

Genç adam, otomobilde yalnız ol - Şarkının, "Balkanlar", 41}.llc' fıl 
d~klarını unutarak, genç kızın elleri- diye kafiyeleri var ... Mısralar• ~ 
nı tuttu: &§ağı kadar aklımızda değil 

1 
1 

"''/ t" - Hayır!. .. • dedi. · O faciadnn mevzuu Muammerin son 10 ·dff" 
sonra, ıen nasıl bir ki~i kaldınıa, ben cümlenin nazma sokulmuş şe1'1f11l 
de öyle ya§adım .... Bu Balkan misakı Balodakiler, bu şarkıyı bir ıı ~I~' 
olmasaydı, birbirimizden bihaber, ga- söyliyerek, kaybolduktan ııonrll tıl'~ 
lia Öylece ihtiyarlayıp ölecektik ... Fa- şan iki sevgilinin düiününü Y11~11~elj 
kat, Ercinin sayesinde saadete erit • Nasıl Erci ile Bedi, Yunan btlsill 
tik... yesinin silahları bırakma t 0 jıı F~ 

Erci, mahzun mahzun: l 1 F "h ·ı a.tııhf <' ça ışıyor arsa, erı a ı e '"' . ı 
- Felaketiniz de benim yüzümden şit te, §İmdi Türk hariciycsin1~ıci ~ 

olmuştu... kısmında emek sarfediyortar· dJ111' 

Muhsin: birbirleriyle pek do tturlar. vcçocı'~ 
- Tıpkı Türk ve Yunan mill·tle- t t d 1 y · tı"lerıP ... ~ "' emas n ır ar... enı ev ).,_v 

rinin akıbeti gibi ... ·dedi.. Birbirleri- 1 d - · · · "S lh" 1•0 
arı ogunca, ısmını u 

nin felaketine sebep olmutlardı·, tim- 1 
arrnı§ ... 

di ise, birbirlerinin saadetini hazırlı • Onlt'lr enin muradına .... 
yorlar ... 

- Balkanların saadeti... 
- Büyük harp, nasıl Balkanlar • 

dan çıkarak, bütün dünyayı al kanla
ra boğduysa, Büyük ::ulh ta, Kürei
arza Balkanlardan yayılacaktır ... 

Bu katipçe cümleyi Muammerin 
söylediğine bile dikkat etmediler ... Zi 
ra, teminki Beşpınar köyünden geçi • 
yorlardı. Muhtelif evlerden, o nkıam· 
ki Balkan şarkıları yükseliyor, birbi • 
rine karı§ıyordu. O derecede ki, bu, 

-SON-

RtCA: 
'f J1 bl 

Bu roman ınevzuunıt .. 111ı 
için muvafık o1up oln1adıg ·111i' 

5g.ıı1l 
rilerinıden soruyorum. trf. 

.. 1 . . ı ht le'-'htc . şunce erını vi? e e n .; ' 
l . . ..1 nc:i•?le • 
erını mektuph :ıur·--

1 ·ıJll• l larsa ı>ek memnun ka ıı ııJO (VB.__,.., 
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Fındık,d~::· anbar Fareleri ve büyük sıçanları FAR~ 
..... vehe'rnev• HASAN fare zehirile öldürünüz. - · 

Sülalesini imha eder. Oldükten ıonra katiyyen kokmu. Dünyamn en kat'i, en mü .. .ır fare sehiridir. Bir parça elonep ıUrülerek fareler tatlılıkla ve ıeverek yeder. 25 kuruıtur. Fare zehirinin bufdaJ 
~e"'1Jeri tle çılmııtbr. Macun ile birlikte buiday zehirinden farelerin balundulda" mahalle ıerpilirM farelerin n açanların bütün ana" baha ve ecdadı '#e ıilıilelerinden eıer kalmaz. 25 kuruıtur. T&k-
htlerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat. ' 
~--Qhttlllltllntı.ıtt•IH•ftiPlllllllUlllllHllHltmlttfQlltllQtllMlutlNltUtttttlfmlllll'ftMllllllttlllUQlllllntn .. ıı.;..-.. .. mnlllHll*ltl .......... - •• Kik p 1 1 XIWMIDXCU••=- mu 1 

• ~ Pa'Ek~:apı S iyotis Banyoları"" 
Avrupa kaplıcalanndaki bütün tesisatı haiz olarak 

ı~ Yeniden açılmıştır~~-~~}:.~;;,5~ .... 
..___---~~~~~~~~~~~--::~~~~=-~~--~~~~--~~~~~--

F~ llk•elctep tarihleri 
il Maarif Vekaleti 1 arafından llkmekteplerin Dördüncü ve 1 Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere 

r T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitapları sabşa çıkarılmışhr. 
: 1 lil1 

Bu kitaplar' yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bi1 
=I surette yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtioa etmektedir. 
i= . 

.i!:

:.I. Ü s· k H nH ır artonla kaplanmış olan bu ·TAR 1 LERIN fiatlan nefasetine 
:: :: ve sayıfalarının çokluğuna rağmen l 6 şer kuruştur • .. .. .. .. .... 
!iH Satış ' 7e Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Ca-'-'e·ı· 

ill V v~ K J T aaı 
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T~QKiVE 

llR~AT 
BANKA51 

1-
•"""""::"U::ı""""::m ... -·--·---"""""" .. ~ö;;~; ............ _ .. 

ı Kemal Osman 

1 

Bevliye Mllteba11111 
Karak8y·Pola~acı f1rını 

aıra•ı no. 34 

Hergün 14 - 20 
İ Telefon: 41235 . 
ı mnm•1111m~ıımaıu1111anam•a11 

ZÜHREVİ HASTALIKLARI 
yakalamamak için en asri çare Amerikan 

T eksayt prezervatifleridir. ""' 

__....... ..... - ....... - • Eaon•l•rd• ıotılır 

b .. .. 

..... ::ı..::::::::m:ı::::::.-:::::::w:.:::::ı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bDbQ 

r.• Hilaliahmer Cemiyeti ıraai: 
Merkezi Umumisinden : 

""••rayda Haseki caddeıinde Hillliabmer b11tabalncı bemıi· 
teler mektebinin bahçeıinde bir yatakhane binası inıaat Ye 

~'•iııta yaptmlacakbr. lıbu inşaat ve tuisat kap•h 'zarf uıulile 
d 4.~·34 perıembe roaıı saat 15 te lıtanbul eıki zaptiye cad· 
tıınde Hillliabmer oyun klğıtları Ye madenıular1 aabf depo· 

•u'»da ihalesi yapılacaktır. Şartname ve keıifnameler bergüa 

~ ~IBlll mezkur depodan alınabilir. llUlllfili!ii!I 16417 

il 
il 
f ~ 
lf 
ı· 

Diş tabibi 

93edtı 3CaMı 
Kdıköy: Altıyol apıadaki 

muayenebaneıinde her ıün 
hastalarını kabul eder. 

Telefon: 80 780 

HABER 
Ak•am Postaeıu 

ISTANBUL AN .. 
KARA CADDESi 

ldarehaneıi: 

Telcrat Ad.reel: 18TA.NBUL BABEB 
Telefon Yazı : 2181'% idare: 2'S'70 

ABOnE ŞERAiTi 
1 S 1 1% aylak 

Türkiye: 90 %80 üO 1'70 Krt. 
Er.nebi: ıso Si~ '700 uoo 

ıLAn TARiFESi 
Ticaret Ulalarmm Mtm IZ,50 

Relllll 111.nlar 10 ku"lftur. 

Sahibi : HASAN RASiM 

HABER gazetesi 
El ıazıaı tahlil kuponu 
lalm • • • • • • • • __________________ _. 

mıı•ı .................... w•ıcmKtm111~•11111111ntl'llllHWn.,_Hnt1.-ut11Hı•m•ıııwıımAwıu zuıa anıaı• 

~ MOBı.LYA Salon, Salamanje Ye yatak~ 
odalarının eanmı ucuz fiyatla 

latanbulda Rlza Pata yokutunda 88 numarah 

Asri Mobilya Mağazasında 
~ BuJabiJirainiı. Telefon: 23407. Ahmet Fevzi 1 16526 ~ 

Cildinizi yalnız Necip Bey sabunlarile yıkayınız cildiniz bo • 
zulmaz. 

Yeni eserler 
• 

Devlet Matbaası ftleşriyatindan 

Yarının mektebine doğru 
Muharriri : Klzım nami Fiyatı : 45 kurut 

Dante ve Divinya 
Muharriri: ftUzhet Hl9im fiyata : 35 kurut 

ltalyan Edebiyatı 
Muharriri : Halit Fahri Fiyatı : 30 kurut 

Toptan ve perakende satış merkezi 

VAKiT YURDU 

Ecl. p BEY KOL.OWYALAAI 
90 DERECE 

dir. Limon çiçeklerinden yapılmıt sıhhi ıinir kolonyaııdır. Losyonla· 
rı mükemmeldir. Depoıu: Eminönii Necip Bey 

"Karagöz,, eğleniyor! 
Karagöz gazetesi tarafından tertip edllen 

TARİHi MÜSAMERE 

1 - Konaer: Kllalk fark muslkialnin en gUzeı 
-r••rl. 

2 - Orijinal Karagöz oyunu. 
3 - Orta oyunu. 

18 Mayıs ,Cuma günü saat 15 de 
Tepe başı tiyatrosunda 

Ork•tra koltukları 150, koltuklar 125, iakemle 
100 kuru9. Biletler VAKiT ıurdunda Karagöz 
ldarehaneelnde aahhyor. 

NECİP BEY ~-J~~~ 
Avrupa rujlarındın mükemmel ıabit ve latif kokulu her rengi var
dır. 30, 50 kuruttur. Deposu: Eminönü Necip Bey 

'•tıı. 1 .. t,h•tl ın.ıum ı,e, 
- •ntlık ve kuv-t.~Zlcllk h•l•t•nda fosfat J 

falde ve te-
•lrı gtirUlen 

ark Malt Hulisası Kullanınız. Her ecza
nede sahhr· 

(18472) 



Fransız Radikal Sos 
yalist fırkası ınühim 
bir kongre topladı 

Belediye sarayfJurnrı 
Taksim, iepebaşz bah 
çelerini ihya edecek 

Zaniyc b!a tereddüt 
taşa tutularak 

Balkanlarda . _şiyasi 
'

111 
· , faaliyet' 11 

-nae tatatı ı inci ııayt:ı.~a

lar, muhitin gözünden kaçırarak o 
nunla eğlenirdi. 

Vahap oğlu bundan haberdar 
oldu. Kadını takİ!l ettirdi ve yaka
lattı. Bu kadın, z::miye idi. Onun l 
cürmü, kendi ikrtriyle, şahitlerin) 

şehadetiyle sabit olmuştu. 1 

Vahap oğlunun verdiği hüküm,/ 
korkur:~tu. 

Kadın, recmedilecek, ölünceye 
kadar taşa tutu' acaktı ! 

Hüküm, hükümdü! Tatbik edi -
lecekti. Vah:ıp oğlu zerre kadar 
tereddüt etmedi. Kadını, b'r saha .. 
ya getirterek yarı beline kadar 
soydurdu, recmin başlaması için 
emir verdi. 

Em:r Muammer oğlu Osman, ilk 
ta~ı attı. Onun attığı taşı, y:ığmur 
gibi taşlar takip etti. 

Tarihin eşini kaydetmediği bu 
facia, herkesi ürpertti. 

Zaniyenin recmedildiği haberi 
muh'te yayıldığı zaman şehirlHer 
de, bedeviler de titrediler. Günah· 
kari -ı. r da, masumlar da, yeni şey • 
hin şiddetinden yıldılar. Fakat bu 
hadiseye karşı susanlar olduğu gi • 
bi susmıyan'nr da oldu. Hatta onu 

protesto edenler bulundu. 
Basra körfezin in bir kıyısını iş

g:ll Hassa ölkesi emiri Süleymanm 
hükmü, V :.hap oğlunun sığındığı 

şehirde de yürüyordu. Oranın Emi 
ri, Muammer oğlu Osman, onun 
memuru idi. Haaa emiri ile teba· 

ası zevke, sefahate düskün insan· 

lardr. Hatta bun1ar, din emir lerine 
kar1 ı ~ok laubali davr::man kimse
lerdi. Zaniyenin recmedilmesi on -
ların üzerinde fena bir tesir bırak
mıştı. Onun için Hasa em;ri Süley-

Balıkçılar, sahilde böyle sakin sakin çalışırken, karşıki 
şatosuna, bir taarruz 

belli değildi. 
sisli tepede duran Dik Kaya 

hazırladıkları hiç te 
Yazısı dördüncü sayfanın bir~nci 

ve ikinci sütunlarmdadır. 

m an memuruna b ı r mektup yol 1 ı · :::: :: ::: ::::: ::::::::::: ~::::.::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::: ı:ıı: ::mrmm:ı::m ::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::: : :::::::::::::::::::::::::::::::: ::=: 
yarak Vahap ofu hakk,nda "Ş - . rek! saha idi. Vahap oğlunun burada ni idaresine doğrudan doğruya 
yet bu ada.m müslümanların gö· Süut oğlu bu sözü de dinledi ve yerleşmesiyle vaziyet değişti. Çün- ka:rışmamakt:ıydı. Bu iş, Emir Sü
nüller:ni tahrip etmekten vazgeç . Vahap oğlunun misafir olduğu eve kü öteden beriden ge!enler, Vahap ut oğlu Mehmetle oğlu Abdülazi-
mezse onu öldürürüm!,, dedi. gitti. Ona hürmet gösterdi ve: oğlunun derslerine devam ediyor zin elindeydi. Bunlar onlardan a· 

Fakat Vahap oğlu vazgeçmedi. - Burası senin için, öz yurdun .. ve şehir gitfkçe kalab:ıhklaşıyor - kıl danışarak işlerini yürütmekte 
Türbeleri yıkm1kta, ınezarları kır· dan daha haynh olacak. Burada i- du. Yemen, Aman, Hicaz, Irak ve idiler. 
makta, ağaçları kesmekte devam tib; r göreceksin ve her türlü hima· Şamdan gelen talebe, şehri mamur 
etti. Hasa em iri de hükmünü ver- yeye mazhar olacaksın! dedi. ı laştırmışlardı. 
d. M -· O .. Buna mukabil Vahap og- lu da 0 • ı ve uammer og u amana gon· Vahap oğ1u bu okuttuğu talebc-
d d · - · b. · 1 v h - 1 nu müJ'deledi: er ıgı ır .. mır e a ap og unu yi her tarafa gönderiyor, hunbr 
öldürmes:ni söyledi. - O halde ben de seni müjde .. gittikleri her yerde onun öğrettik-

Muam.mer oğlu o~man, bu emri liyorum ! dedi, bütün peygamber - ]erini anlatıyor, herkesi putperest· 
irfaz etmek istemedi. Onun iç'.n lerin neşrettiği "Tevhit,, akidesini tikten geçirmeye çalışıyor, ve tev
Vah-:p oğluna kaçmayı tavsiye et- benimle birlikte neşre çalışırsan, hit akidesini yeniden canlandırmı-
ti. Kaçmazsa, ölümden kurtarıla • izzet ve rif' at bu! a-:aksın ! ya uğraşıyorlardı. 
mıyacaktı ! O ·· V l - ı k ti' gun '.l 1ap og u en uvve ı O sıralarda Deriyeyi gören Ne -

Vahap, ogwlu, kac_.makta gecikme... '"tt f'k' b ld B ··tt f'k k mu e ı ı u u. u mu e · ı ı· cit tarihçisi Bişr oğ:u onu tarif e-
di. Buradan ka 'kar -:k Der iyeye hç sal1ıyabilecek, yeni ıslah uğrun· derken der ki: 
gitti. da harbedebilecek bir adamdı. Sü 

Onun burada birkaç taraftarı ut oğlu, bütün Arabistana tevhit 
vardı. Kendisi bunlardan birine akidesini neşretmeyi taahhüt etti. 
ı:ıisafir indi. Vahap oğlu da Deriyede kabrak 

Vahap oğlunun buray::\ gelme· tevhit dinini öğretecek ve başka 
s'J"den evvel şöhreti yayılmıştı. O- bir arap em'ri ile itt'fak etmiye .. 
m•n için, misafir olduğu bu yeni cekti. 
şehirde itibar gördü. Y aln1 z bura
nır.. er.ıiri ola\"l Süut oğlu Mehmet 
ona kar~ı tak:p edeceği hattı hare
keti karar!aştır:ımamış, onun iç:n 
or:ı karş1]2mamış, onu ziyarete 
gitmemişti. Süut oğlunun karısı o-1 
nun tereddüdünü izale etti, ona: 

- Bu adam, kaçırılmıy:lcak bir 
ganimet! dedi. 

Süut o;lu, karısının bu telkinine 
baş iğerek Vahap oğlunu ç2.ğırt· 

mak istedi. Kardeşleri razı o'ma .. 
dılar: 

- Hayır! dediler, şeyhi çağır· 
mak y -:kışmaz. Onun ayağına git-

k un itibarı arttırmak e .. 

Vahap oğlu, aradığ ı kılıcı, ara
dığı kuvveti bulmuştu. Süut hane· 
danı onun yolun-:ı girdiler ve onun 
yolunda harbettiler. Kendisi de sö 
zünde durdu. Deriyede mezhebini 
öğretmekle vakit geçirdi. 

Bu itt: fak bugüne kadar mute· 
berdir. 

Vahap oğlu ile Süut oğlu ittifak 
ettikleri zaman, bu dini müceddit 
kırk iki yaşlarında idi. 

Kendisi Deriyede yerleşmişti. 

Bunsı tevhit dir.in~n yeni merkezi, 
yeni beşiği olac:-.kh. 

O zaman burası, küçük biı· ka-

"Şehrin g:ırp tarafı Süut oğul • 
larına aitti. Şark Vahap oğulları· 
nındı. Bir tarafta erkekler, bir ta .. 
rafta kadınlar için çarşılar kurul· 
muştu. Bu çarşılar, altınla, gümüş· 
le, silah,al develer ve koyunlarla 
dolmuşu. Alışveriş hareketi göz 
boyunca uzanıp gidiyor, her taraf 
arı kovanı gibi işliyordu. Şehrin 

şark tarafına da, [ '"rp tanfına da 
dükkan1ar sıralanmıştı. Bunlarda 
kumaşların, elbiselerin, silahların 
türlüsü bulunmaktaydı.,, 

V :.hap oğlu, Deriyeyi m<J.mur 
etmiş, burası, adeta bütün Arabis
tanın merkezi olmuştu. Vahap oğ
lu ders okutuyor, her taraftaki ti'. 
mizlerine mektuplar yazıyor, tali
mat veriyor, şehrin içi tiirlü türlü 
arap d iyarmd-:n gelen fevç. fevç in 
sanlarla dolup boşa' ıyord~. 

Fakat Vahap oğlu şehrın mede-

Vahap oşlu Deriyede yer· 
leştikten sonra arap ulularıyle, :ı

raplar arasındaki din ulemasiyle 
muhabereye başladı. Onları tevhit 
d'nine çağırdı. Has:ıya, Katife, 
Basraya, Riyaze ınektuplar gön -
derdi. Fakat buradaki ümera onun 
la alay ettileı·. Onun kafir olduğu· 
nu söylediler. Onun :ıleyhinde söy .. 
len.medik söz bırakmadılar. Onu 
öldürmek için uğraştılaı·. B':.lnlar 
Vahap oğlunun aleyhinde yazı ya· 
zarak, onun kafir olduğuna dair 
fetv:ılar çıkararak onunla müca • 
dele ediyor, h:llkı ona karşı kışkır
tıyorlardı. 

Mesela Vahap oğlu evliyaya tap 
m:ık aleyhindeydi. Onların yüzü 
suyu hürmetine sığınmak aleyhta
rıydı. Sonn Vahap oğlu mezara 
perestiş göstermek, mezarlardan 
şefaat dilemek düşmanı idi. Fakat 
onun bu telakkileri tahrif edilerek 
halka bildiriliyor ve halk onun a .. 
leyh'ne harekete geciriliyordu. 

F ak:ıt Vahap oğlu bunun çare
sin: bulmuştu: Kendisinin, apaçık 
sözlerini anlamıyanlara karşı kul -
]anılacak kesk'n bir kılıcı bulun.u -
yordu. Süut oğlunun kolu bu kılı
cı çekmeye hazırdı. Y a1n!Z onun 
emı·ini bekliyordu. 

ömer Rıza 
(Daha bitmedi) 

Atin ada 
{Baş tarafı 1 nci sayı!ada)' ' 

iki memleketin Türk· Yun:ın Bal• 
kan, misaklarına merbutiyetleri • 
n :n son derece samimi ve sıkı oJdu 
ğunu bir kere daha müşahedeye ve 
sile olmuştur. 

Türkiye ile Yunanistan mezkur 
mis 1klarrn Balkıc>.n milletlerince ar 
zu edilen uml!.mi sulha faydalı ol· 
duğunu kat'i surette kt\bul etmek• 
tedirler. 

Başvekil M. Çaldaris, ceneral 
Kondilisin Ankara seyahati hak " 
kında gazetecilere bey:ınatında 
harbiye nazırının dost Türkiye 
cümhuriyeti ricali ve efkarı umu• 
miyesinden gördüğü kabulün fe-v " 
kalade samimi olduğunu ehemmi " 
yetle kaydetmiş ve demiştir ki: 

Ceneral Kondilis'e mükalemeler 
gayet tabii olarak askerce olmut 
ve çok sam)mi bir h:ıva içinde ce" 
reyan et.miştir. 

Sakız, 12 (Hususi) - Liberal 
fırkası re:si Mösyö Venizelos bu • 
rada bir müddet kaldıktan ve ba " 
zı heyetleri kabul ettikten sonra 
dün akşam refakatinde zevcesi v" 
m:ı.iyyeti olduğu ha'de Limni ada· 
sına hareket etmiştir. Orada bir 
gün kaldıktan som:ı. Midilliye gi " 
decektir. Midillide kendisine bü " 
yük bir istikbal merasimi hazırları 
mıştır. Bu merasimde bulunmak ü• 
zere MidWi meb'usları AtinadaJ1 
M~dilliye h:ıreket etmişlerdir . M. 
Veniezlos burada mühim bir siyasi 
m1tuk söyliyecek ve bu nutkunae. 
hü.kumetin muhalefetle anlaşa.ma· 
i1.nsı mes'uliyetini hükumete atfe• 
:-lP.cektir. 

Sof yada 
-Baş taralı 1 inci aeyfadaJ 

cek ademi tecvaüz muahedesi de 
ancak kral Aleksandrın Sofya ziY' 
retine kadar kat'i şeklini alabile • 
cek ve kralın Sofya ziyaretinde 
imzalanacaktır. 

Sofya, 11 (Hususi) - Burad' 
cıkan La Bulgari gazetesi cener31 

Kondilis:n Türkiyeye seyahati h31' 
kında A'a,ettin Haydar imzasiyle 
aldığı bir mektubu neşretmiştir. 

Bu mektuba nazaran Yun:ın hııt 
. h··t· biye nazırı, Yunanıstanın taah 11 , 

... ·ııı 
ler~ne tar:ıamen riayet edecegı 

temin etmiştir. 

Askeri müzakerelerde başlı'' 
iki nokb mevzuu bahsolmuştııt'· 
Bunlardan birincisi ,emniyet Jl~~: 
lai nazarından Trakyada askerh l 
ten tecrit edilmiş ımıntaka]arın 1'' 
d ' 'k' · · b' h -vu1'tJ' ırı m ::ısı; 1 ıncısı, ır arp • 
unda Türkler tarafın.dan boğaıl' 
rın kapatılması meselesidir. . 

ı• 

Müzakereler neticesinde her ·r . tı • 
ki taraf tnm olar:ı.k itili.\f etJJJ1ş ,, 

Yalnız bunun için Lozan rnua~~t• 
desinin tadili lizımge1mekte ~lİ 
C 'd h · · yel<• enevreye gı en arıcıye . eti 
Tevfik Rüştü bey bunu ceJJJ~Y 

ktıt· akvamda mevzuu bahsede~ 

Hukukcuların ziyafeti,, 
D"ıt öf:' 

Ankara, 12 (Hususi) -. u dııı 
le üzeri hukuk talebesi tarafııı .1 , 
G · 'ftı· ~ · d b" · f t "erı azı çı ıgın e ır zıya e ğ• 

d . z· f . k·ı· Sat3 C
0 

ı. ya ete, adlıye ve ı ı bt.ı,,. 

lu Şükrü bey de geldi. Taleb~·t ge 
d ::.n sonra kır eğlencesi ile va 

1 

çirdiler. 


