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Sulh istiyorsak silihlanacağız •. ,, 
üdaf aa bütçesinde tedbirli Biiyik deniz gezintisi 
bulunulması kararlaştı 

aaş ve ücretle çalışanlara şamil 
olmamak üzere bazı verqiler 

tarhı kararlaştırıldı 
Denizde karada daima hazır daima uyanık ••• 

1 

~ ~nkara, 16 (A.A.) - Cüm- ı beynelmilel . vaziyetin birçok 
• tıyet Halk Fırkası grupu ida- devletlerin müdafaa bütçelerine 
~heyeti reisliğinden: tesir ettiği gibi bizim de tedbirli 
~ '

1

Cümhuriyet Halk Fırkası bulunmamızı icap ettirdiğini 
~l>u bugün öğleden sonra Te- izah eyledi. Fırka, ismet Paşa 
~li~~ğ mebusu Cemil Beyin re- Hazretlerinin beyanatını tama .. 
ttı lnnde toplandı. Başvekil Is- nıiyle tasvip etmiı ve milli mü· 
fatl l>aşa Hazretleri milli mü da- daf aa bütçesinin takviyesini u• 
~~~ bütçesini takviye etmek lü- mumi alaka ile kabul eylemi!-
1\i ~llndan bahsetti. Türkiye- tir. 
d11\ •ulh ve emniyet politikHın- Karıılık olarak bulunan ted· 
.,, •allıİmi ve ciddi olarak de- birler memleketin umumi ha-

müdaf aamn takviyesi ıanayi 
programının tahakkuk ettiril
mesi ve elzem §İmendifer hat· 
farının ikmali ile beraber temin 

edilmektedir.,, 
Ankara, 17 (Hususi) - Dün 

maliye vekaletinde maliye vekili 
Fuat beyin riyasetinde müatetar 
Faik, varidat umumi müdürü Rüt
tü, Nukut itleri müdürü Nazmi, be 
yeti teftişiye reisi Nazmi beylerin 

Devamı 5 inci sayfada 

8Haziran Cuma günü Yalovaya 
Boğaziçine )1 apıJacaktır 

ve 

HABER okuyucular1nı tenezzühe götürecek olan 
Kalamıt vapuru 

Yaa:ıaı 4Gncü aayıfamızda 

Yahudi düşmanlığına düşmanız! 

''Yalan! Yalan! Bana 
kitapta yerini göster!,, 
latanbulda musevi aleyhtarlığı .. 

nı tiddetle güden bir mecmua İn· 
tiıara batladı. lami Milli lnkıla • 
bımızdan mülhem .. Bat tarafında 
Gazi Hazretlerine dair bir makale 
var .. Fakat, nıakaat eğer Kema
lizm ise, Kemalizmin umdeleri a• 
rasmda yahudi dü,manlığı yok· 

tur!. Hitlercilikse, bunun Türkiye 
ıeraitine uydurulmasını kimse za
ten beceremez. Farzı muhal ve ma 
azallah becerse . de, memleketin 
menhatine, asrın telakki yatına 

zıt olan '10nu koğaJım ! Bunu eze
lim !,, icraatından zarar huıule ge

lir. 

Cümhuriyet Türkiyesi, kendi te
baaaından olanları temsil etmek 

siyasetini takip eden "Milliyetçi,, 
bir devlettir ... '1Filanın üç cet ev· 

vel an:ı tarafına patagonya kanı 
karı§mııtı ! Onu hudut dıtına ata· 
cağız!,, diye nazivari manasız if. 

(Vl-nO) 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

tı.ı; etmek azminde bulundu- yatını müteessir etmiyecek mev. 

~:;;,::d::n ;::~ab~;~taallUketmektedir.Milli Rüşvet verirken yakalandı 
:.?ap .?ğlunun mezhebi Bir vakitler Maliqenin" Baba Tahir ,,i 
onmuş bulunuyordu olan Salem · n.asıl k apana düştü? 

'ı-~len Vahabiler, uğradıkları Vahap oğlunun mezhebi sön-
"ıı'den aonra biribirlerine düt -• mü§, onun ele geçirdiği kılıç kırıl· Ankara, 17 (Huıuıi) - lıtan-ı J 

1~1\etdi. Onun için Terkiyi amca.. mı§, bu mezhebin bir daha dirile- bul telefon şirketine ait bir itin 
'>,,~ğlu öldürdü. Terkinin oğlu ceğine inanan kalmamııtı. şirket lehine halledilmesi için ma· 
ı,~' "ncazadelerinden intikam Süut oğullarının, vaktiyle bütün liye vekaleti yüksek memurların
!,\> ~ecburiyetinde kaldı. Fay- Arabistana hükümran olan, Ara. dan birine 5,000 İngiliz liruı rüt· 

{\ ~~iYete az çok hakim olduk· bisbmn bütün merkezlerini ele vet teklif eden avukat Metr Salem 
1tikıe~a Mısırlılar, Mısıra tehcir geçiren, bütün dünyaya ün salan le komisyoncu Leon Faraci cürmü 
1 ~~tld 1 Süut oğlu Halidi ona kar- kılıç artıkları Küveyte iltica ettik- me,hut halinde yakalanmı,lardır. 
l~ .ı.,:tdiler. Bunlar da biribirle- leri zaman yarımada, bir sürü mü· Mesele şu şekilde cereyan et-
ı.,\la~·· 
.,ttit llfüp durdular. tegallibe elinde idi. mittir: 
~'bitte anar§i devri başlamıştı. Küveytte feyh ccMübarek Sa- lstanbul telefon tirketi tesisatı· 
~ti)d·ere göre bu devir irtidat b:ıh,, vardı. Ahlaksız, dönek, sefih nın hükumet tarafından ıatm alın-
l&SQ 

1
' bir adamdı. Bir taraftan Osmanlı mau hakkında ıon zamanlarda 

•ene · d d d Jetine lt ki I çıkan kararlar üzerine Maliye Ve-)i h •ın e anarfi, azami e ev ya a anır, ona cana 
1dı,t lllllluı, Necit içinde Retit batla bağlı olduğunu söyler, diğer kilet~nde .tetekkül eden bir komi! 
t ~1 biı Süut oğullarına hayat t:ıraftan İngiltere He türlü . türlü Y_00 şırketın sermaye vaziyetile bi-
()t\tll e Vermemek istemiş, Sü - dolaplar çevirirdi. la?çolarını tetkik etmekte idi. Ko· 
~~ul" .. :ı:•nın son mümessili olan Necitte emirlik, Retit oilu Meh- . m~~Y~n Maliye Vekaleti para ,iıleri · ~ Leon Faraci 

~l~ bit~ktan, k~ük oğlu Abdü- mette idi. Gaddar, honhar, ceb • :::~r ~uav!ni RüJtü,; ,hulCuk mü: ket ede~ Me~r ıSalem de Ankarada 
, t~ \i 1 e Kuveytte ikamet bar bir adamdı. Ötede beride bun• ' erınden Avni ve Kemal Ra- b I d 
~l >!ere l k b k . I f" gıp Beyi d ••t '.._Lk'ld' u unuyor u. ~ti d Yo a çı mı§, Osmanlı lara benzer ir ta ım emır er u· er en mu e~ ı ı. 

1ttt. e 0 na 60 lira bir aylık bağ remitti. Bu münasebetle 9irketin lıiıtt, iki gün evvel Metr Salem'in a· 
(Devamı 8 inci siyıfada) ve tahvil hamilleri namına hare- damı olan komisyoncu Leon Fara-

ci komisyonun raportörü olan Rüt 
tü Beye müracaat ederek hazırla
nacak olan raporun altın esası ve
ya İngiliz lirası üzerinden tanzim 
edilmesine müessir olduğu takdir
de kendisine şirketten alacakları 

komisyc-:-;·:.:ı yarısını vereceklerini 
i..iyle~§tir. Ayni zamanda bu pa · 
ranın 500 İngiliz lirasından 

aşağı olmıyacağmı da ilave etmit· 
tir. 

Rüştü Bey bu teklifi kat'iyyen 
reddettiği halde ertesi günü Leon 
Faraci Metr Salem'le birlikte gele
rek teklifini tekrar etmiı ve temi
nat olmak üzere kendisine 500 lira 
vermek istemişlerdir. 

Bu vaziyet karşısmda Rüttü B. 
kendisine rütvet teklif eden bu 
adamları adliyeye teslim etmeğe 
karar vererek tekliflerini kabul e-

Devamı 5 inci sayfada. 
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B ı ·· k ı · y · Cümhuriyet devrinin e grat muza ere erı unanıstanın .h tt ·., · b · h · · ı 
lehine. olarak cereyan etmektedir 1 ya e ıgı ır şe rımı 

Harpten evel yalnız zıraatle meşğul 
olan Elaziz şimdi sınai bir merkez Balkan hariciye nazırlarının müzakerede bulunmak üzere 

Ankarada toplanmaları tarihi Cenevrede kararlaştırılacak 
At\Qa, 17 (Hususi) - Belgrat

taki Yunan ıefiri Yunan hariciye 
nazırına Türkiye, Yugoslavy3 ve 
Bulgarittan hariciye nazırlarının 
mülakatları hakkında çektiği bir 
telgrafnamede müzakerenin Yu • 

naniıtan lehine cereyan etmekte 
olduğunu ve yakında Romanya ile 
Yugoslavya nÜsakrnın tasdik edile 
ceğini bildirmittir. 

Bu hususta Balkan misakını 

imza eden hariciye nazırları ara " 
11nda Cenevrede daha muf aaaal 
müzakereler cereyan edecek ve 
Balkan hariciye nazırlarının An • 
karada toplanma tarihi de Cenev
rede kararlaıtrrrlacaktır. 

Venizelosa siiikastı Lehistan şiddetli 
yapılacakmış bir fırtına geçirdi 

Amerika filosunu 
garba mı toplıyor 

Atina, 17 (Husuıi) - Liberal 

fırkası reisi M. Venizeloı dün öğ

lede'!. a<>nra Midilliden Atinaya 
dönmüıtUr. 

Varıova, 17 (A. A.) - Lehiı • 
tanın ıark mıntakası üzerinden 

dolu ile karıtık bir fırtına zuhur 
etmittir. Fırtınanın mahsulata bü • 

yük zararı dokunmuıtur. iki kili-
Atina zabıtası bu münaaebetle 

. . se kuleai ve birçok ev yıkılmı§, a-
sıkı bır ınzıbat teıiı etmiıtir. Çün· i 1 1 f d' ki · • 

Londra, 17 (Hususi) - Deyli 
Telgraf gazetesinin bildirdiğine 
göre Amerika hükUmeti bahriye 
mütehaaaıalarının verdikleri rapor 
üzerine ıarktaki bütün üuü hah • 
rilerini tahliye etmeyi ve Filipin 
adalarındaki filosunu ıeri çekme· 
yi dütünmektedir. 

aç ar ve te gra ıre erı yerın • 
kü liberal fırkaıının ikinci reiıi . den çıkmııtır. Yumurta büyüklü • 
M. Avanatu Atina poliı müdürü v .. d ı d ı 20 k ı f Tahlisiye bütçesi 
umumisine bir mektup göndererek 

V cnizelosa bir suikast tertip edil .. 

mekte olduğu ve bu nokta üzerin
de ukı tedabir alınmaaınr bildir • 
m;~tir. 

Amerika kongresi!Jde. 
Vaıington, 17 (A. A.) - M. 

Ruzvelt ile kongre liderleri ara • 

sında cereyan eden müzakereden 
aonra kongrenin 7 temmuz tarihin .. 

-- Cle tali\"'eailmesine karar verilmit· 
- \'ir... • .. 

c Muhaberat ve münakalitın kon 
troluna, bankahrdaki mevduata 

ve istikrazlara ait kanun layiha -

Iarı hu tarihten evvel kabul edile
cektir. 

Kayseri belediyesinde 
Kayseri, 17 (A. A.) -- Şehir 

mec'isi dün gece nisan içtima dev· 

resi mesaisine nihayet vermiştir. ı 

Vali ve·"belediye reiıi Nazmi bey 

taraf mdan yeni açılan cümhuriyet 

meydanında Gazi Hazretlerinin 

heykellerinin rekzi için bütçeye 

tahsisat vaz'ına dair olan teklig al 
kışlarla kabul edilmit ve bu vesile 

ile şehir mecliıinde tezahürat ya

pılmııtır. Belediyenin 934 bütçesi 
134.675 liradır ve 933 senesi büt .. 

çesinc nazaran 43.324 lira nok

sandır. Bu sene memleketin imarı
na çok para ayrılmrıtrr. 

lngiliz tayyareciler 
Londra, 17 (A~ A.) - Ponde 

-;; Sabelli birkaç günden evvel 

Romaya uçacakhrdır. Tayyarenin 

tamiratı evvelce zannedildiğinden 

daha fazla zaman iıtiyecektir. 

Leh - Fransız ticareti 
Varşova, 17 (A. A.) - Leh • 

f nnaız ticaret müzakeratına de .. 

vam edecek olan Fransız heyeti 
buraya muvasalat etmiıtir. 

Muğlada yağmur 

Muğla, 17 (A. A.) - Vilaye • 

tin her taı af ana faydalı yağmur .. 

lar yaA'tru!tır. Kuraklık teh~:kesi 

kalm~mııtır. Bugün öğleden sonra 
Muğlaya bol )'.ağmur yağdı. 

' 

gun e o an o u uzunun te e 
olmasına sebep olmuıtur. 

Tahvilat makbuzları 
Ankara, 17 (Hususi) - Bütçe 

encümeni tahliıiye idareıinin büt.. 
çesini tetkik ve ikmal etti. Yeni 

Ankara, 11 (Hususi) - 1933 bütçede ıiı düdükleri, radyolar, 
tarihine ait yüzde yedi buçuk faiz.. fener,,inıaatı, yeni tahliıiye veaai· 

li Türk tahvillerinin ihracı müna· ti ıatın alınması ve Karadeniz, 
sebetiyle ihdaı olunan keair mak- Marmara ve Akdenizde vücuda 
buzlarının düyunu umumiye mec • getirilecek asri teıiıat için 13 bin 
Haince lstanbulda mübayaasına 38 lira tahsisat kabul edilmittir. 

. dair olan talimatn'lme icra vekil " ••aa••= ...... 
leri heyetince kabul edildi. 

Bu talimatnameye gör~ bunlara 
SİYASET 

ait muameleyi münhaaıran Osman Suriyede aleyhimize neş-
h banka11 yapacak ve yüzde bir riyata cevap 
komisyon alacaktır. 

Ankaranın nuf usu 
Ankara, 17 (Hususi) - Beledi

yeye terkeClilen muhtarlık işlerine 
esaı olmak üzere yaptırılan nUfus 
tahriri neticesinde Ankara bele • 
diye hududu dahilinde (84423) 
nüfus bulunduğu anh!ılmıştır. 

1927 senesinde yapılan umumi 
tahriri nüfustan soıva yedi sene 
zarfında hük<'imet merkezinin nü -
fuaunun üçte bire yakın nispette 
artmış olduğu görülmektedir. 

Yoldan çıkan tren 
Hanovr, 17 (A. A.) - Hanovr• 

Breme ıürat katarı tamir edilmek· 
te olan bir yol üzerinden pek faz· 
la bir siJratle geçerken yoldan çık
mııtır. Tren memurlarından üç ki
şi ölmüt ve dördü ağır olmak üze
re dokuz yolcu yaralallı'!11I§br. 

Estonya ve Lehistan 

Haritayı açıp bakınız: Menin §eh
rl, lskenderon körfezinden ne uzakta
dır. Fakat, bizim belli başlı cenup iı • 
kelemiz, Mersindir. Halbuki, Tabii ve 
iktısadi coğrafya noktai nazarından, 

~ark ve orta vilAyetlerimizi İskende
ron limanı vasıtasiyle Akdenize bağ
lamaklığımız haklı ve nıantıki olur -
du. 

Çünkü, İıkenderon ve havaliıi, e
sasen, fazla miktarda, Türklerle mes
kQndür ve bu limanın, şimdiki siyasi 
vaziyet yüzünden, hinterlandı, yani 
kendini beıliyecek muhiti daralmıı • 
tır. 

İakenderonun asıl mUnasebette 
bulunması iktıza eden yer, Anadolu 
kıt'ası iken, onun SuTiyeye tabi olma
st, arkasını çöllerle muhat hale getir
miştir. Bir Halep, kafi derecede iktı· 
sadi faaliyet temin edemiyor. 

İşte, bunun içindir ki, Suriyeyi 
mandalan altında bulunduran Fran -
srzların bile, geçenlerde, İııkenderon
lulan oyalamak için, bu ıehir ve ha -
valisini Türklere verecekleri rivayeti
ni çıkardıktan gazetelere yazılmıştı. 

İkinci bir hidise daha oldu: 
Varıova, 17 (A. A.) - Eston- Gaziantep Valisi Akif Bey ve ar -

y:ı hariciye nazırı M. Saliama ile kadaşlan Antakyada, ora havallıini 
muavini M. Laretei, Lehiıtan hü • te§kil eden Tiirklcr t:.rafından bUyük te 
kumetinin daveti üzerine dün bu .. zahürle karşılandılar. Bunun üzerine, 

1 • 1 d' Berutta ve Şamda ~ıkan Hristiyan A-
raya ge mış er ır. rap matbuatı ate§ pUskUrüyor. Orada 

Bursa tiçaret kongresi 
Buna, 17 (A. A.) - Bursa ik

tuat mıntakaıı dahilinde bulunan 
kaza ve vilayetlerin ticaret ve ıa -
nayi odalarının gönderdikleri mu
rahhaıların huzuruyla C. H. fır • 
kasr ıalonunda mıntaka ticaret o-

daları kongresi açılmııtır. 

Kongre, kredi, ziraat, ticaret, 
SClnayi, u1a:ldin, münakalat mevzu 
ları üzerinde hazırlık çalışmall 
yapmak Uzere iki encümene ayrıl-
mıatır. 

bulunan TUrk münevverlerini İstan -
bul mekteplerinde okuyarak avdetle • 
rinde Türk propagandası yapmakla 
itham ediyorlar. Fransızlara da çıkı· 
şıyorlar. 

İcap ederse, fskcnderon ve havali
sini kanlariyle müdafaa edeceklerini 
yazıyorlar. 

Fakat, bittabi, bUtUn kom§ulariyle 
iyi gcçinmeğc karar veren Türkiye, 
"Kanlariylc müdafaaya" hacet bırak • 
mıyacaktır. 

Eğer siydi hudutlar, tabii ve iktt
sadi co~rafyaya zıt hir şe.kildc çizil -
mişsc zaman bunları kcndı kendili~in
den dUzeltir. 

haline giriyor 
Eiziz, (Huausi) -Elaziz 1080 rakı· 

mında, havuı mutedil 213 bin nüfuslu, 
civarındaki milli ve eski eserleri itibarı 
ile Türk tarihi için ehemmiyeti haiz bir 
§ehirdir. 

Fırat havzasında bulunması ve bu 
nehrin en fazla Elaziz arazisini ıula
dığr, topraklarının kuvvei inbatiyeııi 

itibariyle de bir ehemmiyeti haizdir. 
Teıekkülatı araziyesinin tabii güzel
liii ve etrafındaki zengin madenlerin 
mevcudiyeti bir kat dalla arttırmak • 
tadır. 

Elaziz kuvvei inbatiyesi dolayısiy 
le arpa, buğday, mııır, pamuk, afyon, 

. ıuaam gibi mütenevvi mahsulleri var 
drr. Şehrin muhiti itibariyle pamuk 
yeliıtirilir. Kazanın istihsale müıait 
bir ahvali havaiyeye malik olması u-

• ' nıuıpı harpten evvel, iktııadi hareket· 
)$1!İpıiıj, elinde tutan gayri milli un • 
surlann tetkikinden kaçınnıı ve 
bu uzak yerde fabrikalar kunalması • 
na •ebep olmuıtur. 

Elbizdeki ticaret hareketlerinin 
batında kozacılık ve ipekçilik gelir. 
Buranın. kozaları Bağdat cinsinden o
lup piyasaya yaı ve kuru olarak ge • 
tirilir. 

Memleket İplik ve ipekli ve yÜn· 
lü ihtiyaclannı k&milen hariçten te • 
min etmektedir. 

Umumi harpten evvel Elbiz m•• 
hiti daJ.• ta:r.1.,. meyv••:Ukle tanınmıı· 

t1o Meyve bahçelerinin ve yemiı çe • 
ıitlerinin çokluiu ve nefaseti dolayı
ıiyle meyYeler Y•t ve kuru bir halde 
harice ıevkedilirdi, bu •uretle memle
kete hayli faydalar temin edilirdi. Bir 
çok varhklarnnızın ıönmeıine sebep 
olan Harbi umumi bu huıuata tesirini 
ıöstennİ§tİr. Şimdi meyve bahçeleri
bakımsızlık yüzünden harap bir 
vaziyetteclir. Bahçelerin en çok bu • 
lunduğu saha Harput nahiyesi ve ci
vandır. 

Elazizde hali faaliyette olan iki un, 
iki debağat, bir kereste, bir müskirat 
fabrikası vudır. Bunlardan baıka, 
,imdiki h ... G~, hali fa:ıliyette olmıyan 
İpek ve cfo"kunı fabrikaları da var • 
clır. 

Elbiz hariçten aldığı manifatura, 
hırdavat, tuhafiye, teker, kahve, de • 
mir gibi mütenevvi emtiaya mukabil; 
bugün ihraç ettiği macJdelerin kıyıne· 
ti tehir muvazene,ini tesis edememiı
tir. 

933 aenesi son altı ayında ihraç O• 

lunan mevaddın kıymeti 51,722 lira 
73 kurut olduiu hald-: Elazize hariç
ten gelen mevaddrn kıymeti 126,912 
lira 91 kuruıtur. Şehir ve ümran faa
liyeti ıahalannda da pek yenidir. Şe
hirde görültn bütün büyük eserler 
yakın zamanlarda vücude getirilmit· 
tir. Cümhuriyetimi7.İn ilanından evvel 
bugünkü eserlerin hiç biri mevcut 
delildi. Hatta geçen ıtne !ehrimizi 
ıereflendiren ulu Baıvckilimiz lınıet 

Pa!• Hazretlerl de söz arasında - 12 
ıene evvelki ıördüfüm Elbizle tim. 
diki Elaziz ara11nda pek büyük fark 
vardır - buyurmuilardır. Bugün, E
lektrik, santralı, Himayei Etfal evleri, 
sinema, Hilaliahmer binası, Gazi hey-
keli, hastahane, ~üzel cadde ve par
keler ve nihayet hu sene yükselmekte 
olan Halkevi ve istasyon binalan, mil
li varlık içinde her gün her yeri bü -
yük ümran adımlan ile ıenlenen tirin 
Elbizin göaterdiii bu yeniliklerle 
Cümhuriyete medyundur. 

Eluiz halkı Ciimhut iyetin yüksek 
inkılaplarını daima canla batla kabul 
ctmiı ve bazı cahil, müfsitlerin uyan· 
dırmak istedikleri irticl:\ hareketlerin· 
den tamamiyle bigane kalmı§ ve bun
lara ıiddetle mukabeleden geri dur • 

mamııtır. 

Elizizde bilhaua yaz hayatı ıöıt 
çarpar. Cümhuriyetin millete bahte~· 
tiği serbestiyctten ve aaayiıin Jl1İl' 
kemmeliyetinden kadmh erkekli )lef 

fert bahçelere, kırlara gibnektedirlef• 
Akşamlan ise Beı Kardeılerdcn ıcıı; 
la meydanma kadar olan caddede bO 
elektrik ziya11 altında dolaıırlar .. _/ 

T ekirdağında elek" 
trik buhranı 

Tekirdağ, (Huıusi) - Linıad' ' 
mı:ıda icrayi ticaret eden aandalcı " 
nafı aralanndn bir cemiyet ku~ 
arzuıiyle bir nizamname huırı.Jlllf' 
lar ve alakadar makam nezdinde tf ' 
ıebbüııata giriımiılerdir. 

Şehrimizin elektrik ihtiyacatını ~ 
min eden Elektrik ıirketinin biti 
(250) ve ikisi 100 er beygirlik üç ttl' 
töründen ikisi kırılmıı ve faal v•~ 
yette yalnız 250 beygirlik makine 

l 8 t •. •. d • b' _ ... 1-
mıı ır. u mo orun e anı ır ·---~ 
bia maruz kalmama11 için rn°,_..ı 
ıündüzleri öğleye kadar ve g~ 
de ııabaha kadar çalııtınlmakt•~ 
Diğer kırık makinelerin nİ>3ayel 

ay zarfında tamir edilip yerlerirı• ıso' 
., ... -ı-. ~aJuulu • .l:S-.ktedir. 

Mayıa ayının ilk haftasında ~· 
miz zahire boraaaında rnuJUnela_ ~ 
mıntakamnı mahsulabnm miktl! 
fiati §U suretle te5bit edilmiıtir: ; 

. • V • k"lo fi• Kılo Cıns asalı ı 
K. p. 

90850 Buğday 2 t9 
58560 Arpa 1 zS 
14840 Yulaf 1 30 
30660 Kaplıca 1 ıs 

4329 Çavdar 1 19 ,ı 
Bu hafta ıehrimiz Ziraat B•~ 

köylülerimiz clind;:, 3 kuruı 28 f" 
dan (61,083) kilo buğday miib3 
etmiıtir. 

Bu sene zeriyat 
0/0 20 noksaJ1 
Tekirdağ (Hususi) - AY11 

beri yağmur yüzü görmiyen Tell''·ıı 
mıntnlcasmrn bu ıeneki zeriyat 11"' ~ 
tan geçen seneye niıbc tle (yÜt.c:I; 1ı' 
nokııandır. Bu günlerde Tekird• r 
valisine yağmur yağmazsa kıtlı1' il' 
riyattan pek az, yazlık zeriyat~:fı( 
men hiç istifl\de edilemiyeceii • 1,t • Ç"f . . f . ı· ;;..,,ıır nıyor.... ı tçımız eyız ı ya&·· 
sabırsızlıkla intizar etmektedir· ıl' 

Bu hafta içinde Tekird•i'~' 
meıhur kirezleri satılmaia ba' 
mı§tır. jl~ 

Kirez mahsulü bu sene kur•"~· 
devamı yüzünden geçen yıllar• 
ran iki hafta evvel yeti§miıtir· 

lbrahim Tali beY ii.,,• 
Tekirdlğ, 17 (A. A.>_- ~-ı~' 

ıam müfettişimiz ıere~ın~ S&Jlil~ 
vinde bir ziyafet verıld1 • l•'l 
lbrahi.m Tali bey arka_<l~t .,,,~' 
ıehri, hükumet dairelerın~ı 1.,,iıı

1 

tepleri gezmişler, vilayet Jf .,, ' 
• ıf1 J 

randımanı hakkında 111üh1 

h:ıt almıılardrr. ,,ı•' 
. 1· "'İ t 

Yarın Muallimler Bır ~5 de~ 
fından saat 17 de halke\11ıı ,il' 

fettişimiz şerefine bir çaY.~~i~; 
rek 47 senedenbcri muallıf11,,, 
den Fatma hanım için ıııe 
yapılacaktır. 



...____ 
'3enün .. .. .. . 
.....__ ~. 
'\' -- -----•hudi düşmanlığı· Belediye turizm 

na düşmanız! 
(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 

tatlara varan ırkçı deiiliz .. 
l Netekim, Hitlerciler, Hohenzol· 
kemler kad3r mükemmel almanca 

Umur yerindeki gaz depoları yangı- ş:~;.~~~=~~~~ 
nında kast Oıdugv u anlaşılıyor diıinde beılediii ümitler hetabına 

0rıuıan Eimteini kapı dııarı et· 
llıek hatasına düıerlerken, biz, 
- Oaınanlı devletinin sakim ıiya
~ti Yüzünden - dilimizi bir tür .. Yangından evel Beykozla gaz depoları 

telefon teli ile nöbetçi kulübesi telinin 
tesbit edilmiştir 

arasındaki 
kesildiği 

u dojru dürüıt öjrenemiyen va· 
1-ndaılarımızı dilimizi konuımı • 
~a, bizim harsımızı temıil etmeğe 
b •vet ediyoruz. Devletin ıiyaıeti 
bu olduiu gibi, halkın meyli de Boğaziçinde Umuryerinc:lekil Faik efendi, hadise hakkında! 

udur. gaz depoları yangını hakkındaki tunları ıöylemittir: 
liitlerciler: adliye tahkikatına dün geç vakte "- Yangın çıkmadan gaz de • 

meıi muhtemeldir. -nr.-
Yangından hangi müesaeıe ve 

müdür ve mensuplarının doğru • 
dan doğruya mes'ul oldukları bu
ıünkü tahkikat neticesinde anbtı· 
labilecektir. Dün akıam vaziyet 
hakkında Üsküdar müddeiumumi
liğinden şu malumatı aldık: 

- Ey yahudi ! lrkan bizden ol· kadar devam edilmittir. poları önünde dolaııyorduım. Ge • 
:•dıiın halde, aramıza karıtma! Oıküdar müddeiumumisi Hay· ce ıaat on bire doğru Türk petrol 

ili takliden alm1nca konuıup al· dar Naki bey, meseleye vazıyet e· !!İrketine ait antrepo yanmd'l. bu· 
inan aibi yaıama!. ... diyorlar. derek dün muavini İlhami beyle lunan metruk barakada bir infilak 

Bizim milliyetçi gençlerse, bu· birlikte hidiıe mahallinde alaka • i~ittim. Bu infilakt;n sonra yangın! 
llun akıini bajırıyor: darları isticvap etmiıtir. çıktı. 
f - Tramvaylarda iıpanyolca, Yangının ıuikaıt eseri olduğu Bu barakada evvelce kömür 
l~:ı.nsızca konuıma!.. Vatanda§, h::.kkında kuvvetli delail elde edil. vardı. Son zamanlarda bopltıl • 
k~~kç~ ~onut !.. Akalliyet tefek· mit ve yangın yerindeki gece bek- mıttı. Barakadaki infilakı mütea. 
'b~l~erının dar çemberinden çıkıp çilerinden Osman, Arnavut Yakup kip, yangını ihbar etmek üzere o 
ızım ıeniı ummanımıza karıı !.. Danyal Ye Sait zan altına alınmıt· civarda bulunan telefona kottum. 

k Kemalizmin Hitlercilikten ne )ardır. Fakat telefon bozuk olduiundan 
adar anı olduiunu ıöıteren di- Müddeiumumilik bu yangın i • hav:ıya bet ~l silah atmak ıuretile 

"- Yangın bir kaz:ı veya hata 
eıerl delildir. Bunun kaıt eıeri ve 
mürettep oldufu muhakksktır. A· 
tef İn ilk çıktığı metruk barakada· 
ki iştial, beıu:in gibi bir madde 
konulmak suretiyle yapılmıttır. 

ier bir baria hayati misal de, Al • tinde v~ıta ol:ırak kullanılan et- tehlikeyi haber verdim. Yangının 
manyadan hudut dııına çıkarılan haıın hepıini meydana çıkarma • geç haber verilmeıine telefonun yanan gaz benzin ve motorin mik
rnuaevi profeaörlere lıtanbul üni· ğa muvaffak olmuıtu ve bunlar bozukluğu sebep olmuttur.,, tarı, ne de bunların kıymeti henüz 
-.erıiteainde İzzet ve ikbal ile kür· yakalanmıılardır. Yapılan ara9tırmalar neticeıin • kat'i olarak tesbit edilmit delil • 
•ü veritimizdir. Bunu yeni rejim Yangın eınaıında gaz depola • de, yangından evvel Beykozla ıaz dir. Henüz !lU veya bu mileaaeıe 

Yangından mütevellit z:ırar, 

teıiaat da dahil olduğu halde 150 
bin lira kadardır. Maamafih ne 

le·· ··k·· ·· b'I ' ' d b :ı-oru orune, 1 meden, dütünme • rın a gece nö elçisi olan gümrük depoları arasındaki telefon teliyle ve mensuplarının meı'uliyetterin • 
den yapmıt değildir. muhafaza memuru Faik efendi de nöbetçi kulübesindeki mevzii tele- den bahıetmek doiru değildir. 

Nihayet, Halk Fırkaıının altı iıticvap altına alınanlar ara11nda • fonun teli koparılmak ıuretiyle Çünkü tahkikat bitmemiştir. 
~ndan bir tanesi "Irkçılığı,, de· dır. Yangını ilk ıören bu memu~ kesildiği anlatılmıt ve bu nokta Mes'uller teıbit edilince gazete· 
\iJ "Milliyetçiliği,, İ§aret ederken dur. da, yangının mürettep olduğunu lere bildirilecektir.,, 
lefler bu kelimeyi fuurauzca te- ., __ .., ... ıaımııı•_,_ .. , •. _ teyit etmittir. itfaiye, zabıta ve ---""'"""'""""''"111 ... ••••••ıı••••••Mıııuu=••• 
'-düf~n, aradaki f~rka bakm~dan Köycülük kurultayı fen memurlarının i§tirakiyle hadi· 

•• 

~1 •eçmiıtir?. Tü\'k Talebe Birliiinin ilk köy· se mahallinde müte,.ddit keşifler 
• cülük kurultayı c.l\in Halkcvinde yapılarak i9in iç yüzü aydınlatıl • 

,,~lhaettiiimiz mecmuayı ba,tan toplanmııtır. Toplantıda bir çol< mııtır. 
t' rı okuyarak, yalnız bu ana is· talebeler köy iktiaadiyatı ye köy Tahkikatı idare eden mücldeiu • 
~nt.taihta değil, teferrü:ıtta da ııhhati, derdi etrafında söz söyle-
0itu hareket etmemiı gördük: mitlerdir. Neticede köycülük ko· 
1 - Mecmua, Türkiyenin filin- lunda çalı,acak talebenin takip e· 

~ Yerinde, muıevilerin müraba- deceği programın Haziranda çıka· 
~ cılı~ ettiklerini ıöylüyor: (Öz- cak Talebe Birliği mecmuasında 
i~ k ç1ftliği yahudilere ıatılmakta neıredilmeıi kararlaımıttır. 
} en Yanlıt bir muameleden dola· 
~~ ~iındilik durduru1muıtur!) de.. Tramvay Ücretleri 
'Yor.. Tarife komisyonu elektrik Uc. 

mumi Haydar Naki bey, yanan de 
polarla alakadar müeaaeselerin 
erkin ve memurlarını bugün Üs· 
küdar adliyesine celbettirerek tor 
guya çekecektir. Hadiıenin aııl 

mürettiplerinin bu ıün tevkif edil· 

·d liele fu kuvvetli mini iradına retlerinden elli para indirilmesine 
d' haltın: Bir çiftlik muaevilere az karar vermiıti. Tramvay ücretle;i. iyi k:racı 
'ha satılacakmıı, sablmamıı ! ni tetkik eden komiıyon elektrik Hayduda hamam aokaiında 

it ~~rabahacılık elbette fena bir ttarifeıini naz!lrı dikkate alarak oturan Nezir Efendinin geçen haf· 
~'/dır. Z!lten devlet, bununla mü· tramvay ücretlerinin de tenzili la· ta bir miktar odununu ve dün ak-

dele ediyor. Zalimane faizle ye- zımaeldiiine karar vermiıtir. Ve- ıam da çocujunun kulafmdaki iki 
~ P.ara verenler muıeYt o11:°adı· kilet, kararı taıdik ettikten sonra liralık küpeıini çalan kiracııı Na· 
~ tıl:>ı, bu açmaza düıen bıçare- tramvay ücretlerindeki tenzilat ciye Hanım yakalanarak hakkın • 
liı ~rasında da yahudiler yok de· nispetleri anla§ılac:ıktır. da takibata b3!lanmı,tır. 

'
clır. Kesif ıurette oturdukları - ............. - ...... "_ııı.," ..... " .. "'•"'mn'omHllJıııaııııaııııııııın•ım 

l · · · A§1rca yaralandı l't lelere girip de bakın. Onla· ıçın, cemıyeti ben ele alacağım .. 
~il da nice muhtaçları, zavallıları Birinciıi: Galatada oturan Şehabettine 
'ı- 8 d 1 y ı di.ir.. Ga~a•ada numara11 meçhul ili • Ugünkü gazetemiz e miıa i- - ~ an! Yal:ın ... diye haykır-
)M~lcu.dufunuz dalavereci akaJli.. mıf.· Rııar Mango diye bir filo • bir otomobil çarparak ağırca yara 
-... et k , B lamııtır. ~"ltt ı Yanında, namuıkirane ve sof yo tur· ana, kitapta yerini 

~ld eaidane çahıan ekıeriyetleri göıter .. Nerede okudun? Ayaklar1ndan 
~'lıt inklr edilemez. - Senin iktııatçı Edmond Vi- Cihangirrl~ oturan Anderya ço· 

~.._Mecmuada, bir takım mu· win "Cemiyetler,, iıimli eserinde cuk tramvayla Tophaneden aeçer 
i'tl a.ıuharrirlerin bile kendi ırk· okudum .. O kitabı getir; içinde bu ken tramvayın yanından geçerken 
'ttil~tı·ıu bin türlü fazayıhle itham )ayım.. bir arabaya çarparak iki ayağın • 
"~''-Yılıyor. Fakat, doiruıu, Onun gibi: Mecmuadaki mehaz. dan ağırca yaralanmııtır. Arabacı 
"'~ hiaaini veriyor. Hatta, bu lar göıterilsin .. Kitaplar hani?.. yakalanmııtır. 
.... ,\4 betle, tu olmuı fıkrayı ha· bakalım! ----------

'1~1 3 - Filanca fotoğrafçının ca • Vali B. MiJ)iyetİ 
'i"d · Yle, iki zat, cüheli mecli· mekanına, matem tülJeri içinde, 
~~ir ilıni (?!) münaka,aya vefat etmiı bir pafanın resmi ko. dava etti 

....._ "f. Biri, atmıı: nulduju, Yahudi fotoirafçıların i· Esnaf Bankaıı meıeleai etra· 

Ada stadı 
Yarın saat ikide Büyükadada 

Halkapor ile Modaspor bir maç 

yapacak bu ayni zamanda Büyük 
adada yapılan atadın kütat reımi 
de yapılacaktır. 

Tebrik 
Cümhuriyet refikimiz on bir 

yatına basmııtır. Tebrik ederiz. 

Sıhhat muayeneleri 
Her nevi nakil vasıtalarını kul· 

lananların bir Hazirana kadar sıh 
hat muayenelerini yaptırarak cüz· 

dan almalrı li.zım geldilini ıube 
müdürlerine bildirmittir. 

Esnaf bankası tahkikatı 
Eınaf Bankaıı tahkikatma müd 

dei umumilifcçe dün deYam edil· 
mittir. Bugün baaı kimıelerin" da· 
ha dinlenmesi ihtimali vardır. Tah 
kikatın bu ay ıonuna kadar ıüre· 
ceği anlatılıyor. 

Bir hayır sahibi 
lımini bildirmek iıtemiyen ha· 

yır ıahibi bir zat dün Darünaf a· 

kaya 100 lira teberrüde bulunmuş· 
tur. Kendiıine müdiriyetçe teşek
kür edilmektedir. 

Tak as işleri 
Bir müddeten beri §ehrimizde 

takaa ıuiiıtimali etrafında tahki· 
kat yapan müfettitler itlerini bi· 

timıitler ve Ankaraya dönmüt· 
lerdir. 

Büyük Peygamberimiz 
Mümaz muharrirlerimizden 

pek hayırlı bir ıün olmadı.. Bir 
lnıiliz kadını, süratle ıiden otomo 
bil, açılmıt yol ve o yolun diier bir 
pervasızı tramvay yüzünden öldü. 
lki vatandat ve gene iki diler ec
nebi yaralandılar. Fakat it bunun
la bitmit ve bitecek gibi deiiltlir. 
Yere batan ıarayınc:la da bir aeya
hın ayalı kayarak kspaklandıfı 
ve ıözünU çarpbğı ititiliyor. Bu 
kadın pek ehemmiyetli olmıyan be 
reaini bir ~zanede iyi ederek ıe· 
zintisinden ıeri kalmamııtır. 

Ne tali! 
Bilhaaaa bu itlerin devamlı bir 

kontrol altmda bulunmuma tavu 
ıut edecek "Belediye turizm tube
ıi,, menıuplariyle birkaç nokta 
münakata etmek isterbıı 

1 - Seyyahlann anıp halinde 
ıezmeıi, yani otomobillerin ııra 
aıra biribiri ardınca aiderek eokak 
]arı aaıart 40 .. - 50 otomobille İt· 
gali naııl bir vaziyettir l?. 

Buna müsaade edildikçe, ıeliı 
geçişe kat'i surette engel elması 

icap eden bu teaelıül kartısmda, 
diğer nakil vurtalannm durup 
beklemek tabiiliiini göıtermemeıi 
gayet zıt bir harekettir. 

Bunu dütünüp, bir yola koymak 
lizımdır .. 

2 - Seyyahların psdili "SGr
lar,, diye bir mıotaka yar. Edirne 
kapıaının hsridne çıktıkları Ye o • 
rada tek, dar, hele yukarıda par • 
makhkıız bir merdivenden o du • 
varlara tırmandıkları &örülüyor. 
Buraya yüzden fazla inıan çıkınca 
ne inebiliyor, ne de tekrar çıkmıya 
gelenlere bir 70) ve yürümek im • 
klnı kalıyor .. Alt merdi._. kadın
ların mini mini topuklarının ıirip 
takıldığı aralıklı demir çubuklar· 
dandır .. Ba.şkı merdiven yapıla• 
maz mı?. Yukarki merdivene pa"" 
maklık konup da dağa tırmanır ıl 
bi heyecanlar, korkular, tereddüt· 
ler geçirdikleri o mmtakanın ıe • 
lametini temin mümkün deiil mi· 
dir?. 

Sonra bir çıkıt, bir de diler bir . 
münuip yerden aenit basamaklı i· 
nit merdiveni lazımdır. Hep ya • 
pılmak, bakılmak iıter. 

3 - Yerebatan aara71 denen 
yerde geçen ıene Ledi bilmem irim 
iıminde ıene bir Inıiliz kadınm 
kayıp düterek ayağı burkuldutu 
ka7dedilmi1ti. Buranın sahibine 
ıene ıeniı v• yeni merdivenler 
yaptırtmak, ziyaret aünleri, hatta 
her zaman kaymanın önüne ıeç • 
mek için talat, veya kum döktü,.. 
mek olmaz mı?. 

Ve nihayet seyyah kafileaiyle 
beraber, ıehrin muten!. bazı yeri .. 
rini mütehacim otomobil yıfınile 
kaphyan toz gibi en ehven Ye ıay· 
ri, hiaai bir ıeyin CSnüne ıeçımek, 
muayyen yerleri menıiıp olduiu 
müeaaeıeler faaliyetiyle veya bili· 
vaııta ıuhmak tozlarını yatııtır • 
mak lazımdır. 

Böylece ıeyyahlar ıehrimizi da. 
ha çok beğenecek ve cidden "mü· 
tehaaaiı,, gideceklerdir. 

Hikmet MUnlr 

'tç Sen ne diyorsun, efendi? lk· se bu milli mateme ittirak etmedik fında Milliyet gazetesinde yazılan 
lıl._.1 .1 Eciaaond Viw, "Cemiyetler,, leri yazılıyor. Fakat, gariptir ki, yazılardan dolayı Milliyet gazete· 
bit~ ltıeıhur eserinde, "Bir reis, ayni mecmuad:ı, iımi geçen fotoi· ıi aleyhine iki dava açrlmıttır. Da· 
~•dQliYetin batında iki ıene kal· rafçının ilanı var. v.alardan biri belediyenin •ahsiye· 
'Q&... it ı d' B 1 T 

Ömer Rıza Bey tarafından yazı· -==-~==-==========-rns 
lan ve asarı ilmiye kütuphaneıi inkılap ''ilci '' ıye yazar .. Beni meT· undan nıa:ıda alman firma a· tı maneviyeıi namma, diğeri de 

Ôte~7. atamuıınız. rının da ilanları ıöze çarpıyor. vali Muhittin Beyin tahıı namma 
, F' • Kııa:aıı, bu ıibi ne,riyat.ı hot açılmı,tır. Her iki davanın mütte· 

~, ak ... t f'I f R' k T k d 
t , 'J • • • ı oıo ıtar Mango görmeme le mazuruz. ür ıye e, l'ek takibi eRki adliye nıüstetarı 
il\ el'lı re· . b d .,.. 

'''"" . ıaın ir ıene evvelki mu yahudi ütmanlığına düımanız. l "'enan Ömer Beyle belediye avu· 
cı olrr.:lsını ıöyler.. Onun ( Vl·rlO) katı Rami Beye havale edilmittir. 

tarafından forma, forma ne§redi
len (Büyük Peygamberimiz haz· 

reti muhammet) eıerinin ikinci 
formaıı çıkm:ıtu. -

enstitüsünde 
Eıki adliye vekili Mahmut Eaat 

bey dün lnkdip enıtitüıünde son 
denini vermitlir. Bugün Recep 
bey denini verecektir. 



~==~4~=====-===========================~====~====~~H~A~B:;:;;::E~R~:::...;A~;:;;!:kş~am~=P=o~s=t=a~s;';;;::-:=====-=========================1~7~M~a~y~ı~s~ı9~3=4==~ 

1, HABR:;: 1 Yılan yuvası l F!~~~.~~1:~~~~.~~ Biiyik deniz gezintisi 
hiklyel eri ı d d' 
'-----...!~---------------------" dereceklerin yazıları; bura a neşre ı-.,.. lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 

Bisikletli adam, o havalide, tam Bisikletli, o zaman, tunun far· mama11, ıeçme olma11 ve okunaklı 
iki h~ftadır, gövdesine kaya par• kına vardı: Kesik bir çın:ırın ko-- yazılma11 Iizımdır. 

8Haziran Cuma günü Y alovaya 
Boğaziçine yapılacaktır 

ve 

ça11 batmıt olan çınarı arıyor, bir vuğunda dört tane yılan yavrusu 27 4 - Babanı da işitsin 
türlü bulamıyordu. vardı. Meğer, kendini kovalıyan Bir hasisin oğlu fena halde has- Bu ıeneki deniz kezintimiz 8 Kuponları tam olmıyan ve· 

Orman yolunun gezmediği yeri hayvan, yuvasına hücum ediliyor talanır. Hastalık öyle hafif bir şey haz;ran cuma günü Yalovad~ ve ya okuyuclarımız arasına 
kalmamıttı: nnmıt ta, bisikletliden evvel ora· olmayıp tehlikeli olduğu görülün- Boğaziçinde yapılacaktır. • • • b I l 

"- yoksa ihtiyar yalan mı aöy• raya varmak istemif. ce doktor getirmeğe mecbur olur Y alovanın ve Boğaziçinin tercih yenı gırmış U un an ar 
ledi? yoksa buna.mı§ mı? .. ,, diye Keçi yolu, onun, yuvasına gidip lar. Doktor hastayı muayene ettik- edilmesindeki sebep, okuyucuları- T enezzühümüzün nereye yapıl • 
klibine fÜphe girdi. gelirken açtığı geçitten başka bir ten sonra: mızın ekseriyetinin buraya rey masını sorduğumuz zaman aldığı• 

"Fakat buna ne mecburiyeti var fey değildi. _Senin bünyen zayıf, kendine vermiş bulunm:ılarıdır. mız cevap]ardan bir kıımmı bir, 
dı? Ben, ona, hapishanede ıene· Bisikletli, artık, tehlikenin geç• dikkat etmelisin. Bunun için her Gezintimizin büyük bir alaka iki, üç dört ay kadar evvel okuyu
lerce hizmet ettim. Hiç bir kartılık tiğini anlıyarak, kalktı. Makinesi· gün külbastı, tatlı gibi kuvvetli ile karıılanması, bizi, Akay tirke- cuhrımız arasına dahil oldukları• 
beklemeden pek çok iyilikler yap- ni eline aldı. Geri dönmeğe hat- ve mugaddi gıdalar alacaksın. tinin en büyük vapuru olan Kala- m, tenezzühümüze ittirak edip e-
tım. O da, bana, son nefesini ve- ladı. Fakat, on adım ötede gördü- Hasta yattığı yerden inliyerek: mışın kiralanmasına sevketti ve demiyeceklerini soruyorlardı. Ha• 
rirken, definesinin yerini söyledi. ğü manzara karıısınd:ı dona kal· _Aman doktor hızlı söyle ki bunu temin ettik. Bu sebeple oku· berin, kısa bir zamanda etrafına 
Bu hav:\lide, gövdesine taf saplı o- dı: Gövdesinde taş saplı çınar İş· babam da işitsin; diye cevap ve- yucub.rımız gezintimizi, çok rahat çok~okuyucu toplıyan bir gazete 
lan çınarın on metre ötesindeki te oradaydı. Tarife nazaran, yıla· ve eğlenceli bir surette geçirebile- olmasını gözönüne getirerek ku • 
çalılıkta, kesilmiş diğer bir çına· nın yuvası, hazinenin bulunduğu rir. ceklerdir. Ali.kanın fazlalığına ba- ponları tam olmıyanbrın çok faz• 

rın kovuğundaymıf.. yerdi. 27 5 - kornazlık fi gelmemesi ihtimali vardır. Şa • la bir yekuna vardığına hükmet • 
Fakat, tatlı çınar nerede? O, Yılan, hali, yavrularının yanm· Samatya tarafında bir kahve· karaak Kn.lamıt vapurunun bile ki tik ve gönlümüz bu gibi okuyucu• 

ortada yok .. S'lkın, köylüler kes- da, on:ı dilini çıkarıyordu; sanki: de kıt günü bir Türk Yahudiler yet böyle olacak oluna bu sene larmuzın gerek gezintimizden, ge• 
mit olmasın? Nitekim, işte halta· "- Bunlara ilitmezıen ben de kumazdır; bir Ermeni de Ermeni· ayrı bir gezinti daha yapmak iıti· rek daimi kupon sahiplerinin gö • 
lanmıt bir çok ağaçların bakıyye- sana dokunmam .. demin elimdey• ler kurnazdır diye iddia ederler· yoruz. receği menfaatlerden istifade ede 
lerine raıtlamyor. Eğer o da bun- din, ıeni mehvedebilirdim, bak bir ken 0 ıırada eskiler alayım diye Kuponlarımızın faydalan memelerine razı olmadı. Bir de • 
l '.\rdan biriyse ... O zaman, itte vay fey yapmadım .. ,, demek istiyordu. bir ihtiyar Yahudi geçer· Yahudi· faya mahsus olmak ve çok kısa 
benim köse sakalıma ... Hem bura· Bisikletli adamın omuzund3 bir yi çağırırlar ve iddialarını söyler· Sene batmdanberi gazetemizin bir müddet içinde yapılmak ıarti-
da fazla dolatlliıma dikkat eden çifte asılıydı. Buna davranmak, ler. Türk Yahudiye: batlığı yanında neşrettiğimiz ve le bir kolaylık gösteriyoruz. 
oluna, tüpheyi de davet edece- yılanı öldürmek itten bile değildi. - Bezirgan fU Ermeniyi çeşme ıene nihayetine kadar da neşrine Kuponları ekıik olanlar her ek• 
ğim.,, . Fakat uzun sene hapishanelerde ye götürüp ıu içirıneden getirirsen devam edeceğimiz kuponların o• sik ayın kuponlarını yüzde 50 ten-

Nitekim, ifte, arkaıından bir hı- yatarken, yüreği yufkalaşmıştı... sana bir çil mecidiye var der. kuyucularımıza büyük fayd:ılar te zilatla, yani kırk bet kurut muka• 
ıırh iıitmiıti. Hafifçe dönüp bak· Hem, bu hayvan, ona fenalık de- y ahudi mecidiyeyi almak için min edeceğini evvelce yazmıştık. bilinde temin edebilirler ve dai • 
tı: . ğil, iyilk etmitti. Z:uar vermek dütünür ve: Okuyucularımız, kuponlarımızın mi kuponlarımızla ber:ıber denis 

"- Eyvah ... diye inledi; benzı istemedi. _Çeşmeye ikimiz gideceğiz. ilk semereıiyle bugün kartılatı • gezintisine ait davetiyelerini ala• 
kül kesildi. Koskocaman bir yılan - Herhalde o burada iken defi· Kahve halkı kabul ederler. Çeş yorlar. 4 ayda.bir daimi bir ku • bilirler, daimi okuyucularımız gi· 
tam da üzerime geliyor. Hem de neye kimıe ilitemez. diye düşün- meye gidecek Ermeni ile Yahudi ponla değittirilecek olan bu ku • bi yanlarında 8 kişi davet etmek 
bütün hızıyla .. Buraya saadet ara· dü. çepıeye giderler. Halk ta kahve ponlarımız, H'lber'in daimi okuyu hakkını kazan:ıbilirler ve Haberin 
mağa gelmitken, sakın. felaket.le Kasabaya kadar indi. Bir arab:ı önünde seyrederler. Tam çeşmeye cularım tayin etmek ve gösterece· ilerde gösterebileceği bütün men• 
kar,ılatmıyayım.. Bereket ~~rsın ile geri döndü.Arabanın içinde bir vardıkları zaman Yahudi Ermeni- ği menfaatlerden yalnız bu kupon faatlerden istifade ederler. 
ki yaya değilim .. Altmıd:ı bısıkle- kazan, iki gügüm süt ve bir koca• ye: sahiplerinin istifadesini temin et• 

tim var .. ,, 1 man leğen vardı. - Azizim ıen gençsin ben ıa- mek içindir. Bu sebeple, kuoonı,,.~ Mer' a için kavga 
Bütün kuvvetile pedallara b~s: Bunlarla beraber, ağaca yaklat· na ne kadar mani olsam sen gene rımızı to.,ılıyan clainıl okuyucula • 

maia bqladı. Düz yolda, ok gıl:n tığı vakit, yılanın yavruları b:ıtın- içerain. lçmeeen bile içtim di!~ id- rımız, HabJ!riRı.tertiR ~ttiii hu hü· ettiler 
.. l\~du. da, müdafaaya amade. .ol~uiwıu dia edet-ailf; Biii ne at t;de- y.iW d~ni~ı.ıtızint\~m}n t~gji .~ay,et; ,, • . 

"-Her halde yılan bir yere sa· g~rdü. rim kahveye gidelim iki tahit ala- lileridir. Çok y::ıkmda ilan edece· Gönen, (Husu11) ~~ ~~~dıy~ ~ 
ı f d' d" .. .. A k .... k tt 1 d . .,. . .. d •tibaren bu kabil o-- halleainden Hasan og u at n par, kurtu urum.,, ıye uşunu• te§ ya ıp sutu ayna ı, yı a- hm da öyle gelelim, emın ıartım· gımız gun en ı . Kum köyünden Mehmet oğlu ibra• 

yordu. mn süte nasıl a§ık olduğunu bilir- da söylemeği unuttum der. Erme· kuyucularımız, bıze ~op!adıkları him araıında bir mera meselesi yÜ • 

Arada sırada, arkasına bakıyor· sınız . Hemen, yavrulariyle ni de teklifi muvafık görerek kah· kuponları getirerek daımı ~upon • zünden çıkan bir kavga lbrabimin öl: 
'du. beraber, kokusuna geldi. Aadam, veye gelirler. Yahudi: lariyle, deniz gezintisine aıt dave· meıiyle neticelenmi§tir. Katil vakaY1 

"-Fakat peıimi bırakmıyor... kazandan sütü leğene boşalttı. _itte efendiler getirdim, der. tiyelerini idarehanemizden alabi • müteakip kaçmı§IB da takibine çıka" 
Düz yoldan ayrılmamak azminde H::ıyvanlar, bunu içerken kovuğa Ermeni her ne kadar şahit almak lirler. jandannalanmız tarafından derhal 

.. • d' . • ld'kl . . .dd' d d h "b" yakalanmı§tır. olduğu görünuyor .. ,,. gır ı... ıç:n ge ı erım ı ıa e en~ e Kuponlarımız da a negı 1 Adana, (Huıuıi) - Geçen yaz A_· 
Bu kovalama epeyce ıürdü. Kalbi, duracak gibi oldu: yahudi davayı kazanmış oldugun· f l t mi decek? dana ile Çiftehan arasında tatbik edi: 
'- Benden ne istiyor? Bari izi· - ihtiyar! diye haykırdı. Yat· dan mecidiyeyi alarak doğruca e - men aa t er e n e len ıs gün müddetle yüzde kırk tens• 

mi kaybetsem .. Fakat, aksi gibi, tıiın yer cennet olsun .. Yalan aöy• vine gider. Kuponlarımızı t:ım olarak top· tatlı gidip gelme tren tarifeleri bu yıl 
? A T · · 1 kadar vol da bir tane ... Nereye sapa .. yı·m· • lememitsin .. Defineni buldum. r· ~·--------------.. l kuyucularırnız deniz ge· 15 Mayıstan 31 eırınıevve e 

• d ' ıyan ° k d'l · ' · t• k devam etmek üzere Pozantıya da tel Bir dolambaçtan sonra gozune tık, ben dünyanın en zengin a am İncesaz ve caz zintisine en ı erı parasız ıt ıra . . . . 
l ·1· · d ıe 1 nd · .b. l d m1l edılmııtar. bir keçi yo u ı ıtınce, son erece nı anım. edebileceklerı gı ı, yan arın a a • .

1
• • . d bil • 

1 . t ra t• SU a) Gazetemizin hazir:ın ayının . . . . b'l· l Bu tenzı at, yaz mevsımın e vindi. Yılan, do ambacın öte a • (Ha ıce reyy zami (8) kıtıyı de getıre ı ır er. B" .. ek 
1 

idip ,.ı • 
d . · · bu =============== ı'lk haftasında bir cuma günü hassa uruc yay aıına g 

f m~a kaldığı için, ken ısının • yalnız bu tekiz kişinin herbiri i • mek ihtiyacında olan balkımızm far 
.., f km varamıya· iş bulduk tertip edecegvi büyük deniz ge • k ki d. -ı k ı raya saptrgımn ar a çin (80) er uruı ödiyece er ır. daıı dÜ§Ünu ere yapı mııtır. 

caktı. Gazetemize: Balatta Sultan çet· zintisi için (7) kitilik bir caz ve Pul reırni, aceze vergisi bu raka • Bu tenzil~tlı biletle~de: ~ocukltl~ 
ı ki k tulurum ı·nceıaza lüzum vardır. Talip o· be be ba J ve meıaJerı ucre ,.._. "-Böyle i e ur .. ,, mesi caddesi 73 numaralı ev adre· ın:ı dahildir. ra r ga T k b 

1 
edikOİf 

Keç·1 yoluna saptı.. Pedallara h lanlar, hu ayın 25 nci günü :.ıkşa.. de de yüzde 40 tenzı at a u . 
aile müracaat eden Galip Ba tiyar l d v • • • ı · i.,.ıt 

Claha hızlı buıyordu. Fakat, yol mma kadar, idaremize müraca - Okuyucu arımız, tertip e ecegı• tir. Tenzilatlı bilet ucret1 edr~ P8t 
ld Beye: ) ını'z bu··yu··k mükafatlı mu··ıabakala- ödenmek ıartiyle ve ıöy e ır: 'd an bozuk o ugvu at etmelidir er. t.. 

ana geçı e nazar l' Adanadan Pozantıya on bet IJÜll r irı'n, eski hızla ilerliyemiyordu. Y edikulede Kazlı Çeıme Kiri§· 1._ ____________ _. ra ancak bu kuponlarla girebi ır • 
1 

bii • 
·T k d 3 d ı• ler. Kendileri için, avukat, doktor, çinde birinci mevki gidip geme ı& Arkasına döndü. . hane so ağın a numara a men· p--···-·-··········00000

••••• .. ···········===-. yükler için 568, çocuklar için 29t,... 
Bir de ne görsün? Yılan kendi· sucat santral limitet tirketine mü· G•d•) b•) k gibi sıkıştıkları zam:mda itimatla k 

sini takip ediyor! racaat ediniz. Mesleğinize muva· 1 1 e 1 ece bat vurabilecekleri zevatı ~e1:°in u7~inci mevki, büyükler için .tt• 
Artık, bütün gayretini sarfa fık iı bulunmuttur. Fabrikanın ad· v l ı • etmekle meşgulüz. Bunlara odıye.. çocuklar için 213. ku.~u!.. . . 'JllA 

batladı. Fakat, aksi gibi, yol dar- resi~ize gönderdiği mektup sizi eg ence yer eri cekleri ücretlerde büyük tenzilat üçüncü mevkı, buyukler ıçua 
1 darlqıyor bulamamıttır. SiNEMALAR: göreceklerdir. Birçok müesseseler- çocuklar için 137 kuru§. Jdl • 
atıyor mu, · d · Bağajların 30 kilosundan faz 

Bisikletli adam. ın aklın:ı birden -.ıat ıını as 7 ın••••ııı,........ıım iPEK: Kaspa. • I le anlaşıyoruz. Bu sayede, aımi . . 11 k ruı 
f k l nın her on kiloıu ıçın u ' ~ 

b l ld • v . . . d b ""f kar;,lerimiz, ucuzluktan ev a ade k·ı k dar ,,..,. İre fU sua ge ı. . ? apur gezınfJSJD e U e 
1 

MELEK: Garsonlar şahı. ! Mesajeri için on ı ?ya. a ~ 
"-Acaba bu Y.olu kım açmıt • k• j k • t• l 1 ELHAMRA: Ben ve mparatoriçe. I istifade edeceklerdir. Sürpriz hı. • ı yirmi kilosu 10,20, yınnı bet fi, 

Herhalde, bu~adan ne keçiler ge· ıra ama JS ıyen er SARA y: Merkez tayyare filosu. linde de diğer faydalar temin ede- t 1,6, kırk kilosu 20,40, elli kil~• 
çiyor, ne de ınsanlar ... ,, Gazetemizin, Haziranın ilk haf SUMER: ~tm~~a. 1 ceğiz. f 20 kuruıtur. 

Birdenbire, dehtet içinde kaldı. tası içinde yapacağı büyük deniz 1 TORK: ~ogazıç.ı şar~ı 
· k k k . ASRI: Bır saatlık mılyoner 

Keçi y~l~, hır _çı~az ıo 3 te • gezintisine tahsis ed~eğı vapurun HiLAL: Ankara Türkiyenin kal-
linde bıtıvermı§tı. büfesi satılıktır. lstıyenler, Mayı- • kalbidir. 1 

Bisiklet, kartıki çalılıklara çarp· sın 28 nci günü aktamına kadar H ŞIK: Beyaz rahibe. 1 
tı. Adam, üstünden sıçradı. Balık- gazetemizin idare Müdürlüğüne :ı ŞARK: Satılık aşk .. . . 
lama yere düterken, alt tarafında müracaat edebilirler. ALKAZAR: Dehşet suvTa:.ııke~ı . . 

· d' ALEMDAR: Ankara ur ıyenın bır bıtırtı sez ı. bidir. • 
Yılan yetitmitti .. Adam, onun Özür dileriz YILDIZ: Hata. 

tam yani batma düttü. Fakat, hay MIILI: Bir millet uyanıyor. 
van, kendisine iliımedi. lleriye Yazımızın çokluğuna binaen in· HALE: (Üsküdar) Sarı§ın Ven\U. 
doğru geçti. Bir ağacın önünde gilizce denini bugün koyamadık. KEMAL BEY: Halkın kızı. 
durdu. Geri döndü. Çatal dilini çı· Okuyucularımızdan özür diler ve FERAH: Ankara postası 
kararak, yerdeki insam tehdit et• gelecek ders gününde dersin kona· FRANSIZ TiYATROSU: Kuklalar. 
ti. cajmı bildiririz. ........... ... 

............................ ;:;:; ........ . 

..--• T raşMerakhlarına Müjde 
Yeni Gelen 

SoupleX - Platine 
DUnyanın en tekemmUI et• 

mit tra, bıCja§ıdtr. ltbu son t/.ttr/J~' 

sistem bıCjaklar başhca, BahCje 
kapısında ZAMA" ecza ve ıtri· 
yat deposunda satdır. 



Staviski meselesinin şahitleri birer birer ölüyor. 
-Gazeteler-

s. - - - --.. - -=-=-==-==----- ... 
<ıatta 60 kilonzetre 

be~.zuk biaiklet'eri alıp ötesini 
tısın· k 

tıı t . 1 yaptı tan sonra satan bir 
h•

0 oııkletçi gene bu cins bir ara
. Yı tec~übe ediyordu. C-ıddeden, 
il tamır gör-·· k' . 

fo.·kı I •o.aUf, es ı sıstem mo• 
ıt,1 • ~t .e geçerken yanından bir 
k l§ıttı. Batını Çevirip baktı. Bu 

1~ Polisti: 

~fl~ Dur, dur diyorum nna ! di . 
u. 

q_~otosikletçi süratini azıcık a . 
~ak: ~ 

~~Ne v:ır, niçin durayım, ne ol- _ 'i.ıaydi sana siper olaynn da 
. d d' , e ı. çorabını düzelt .. 

r~d Ne olacak, saatte 60 kilomet• .... _ _ _ 
~~ fa.z1a gidiyorsun da ondan. ----=-:::::::::-=::::::::=-=:::.----

it}' <>losikletçi bu cevap üzerine Gece yarısında 
tl lt\a •• b • b" ~h .. nmun ve mute essım ır 
rey\ d 

~r le e urdurduğu arabasından 
e Polisin y3nına yaklattı ve: ........ s· •zden çok rica ederim, po· 

\ı\fendi, bu arabanın sa ~tte 60 
\ ~etre gittiğini bir kağıda ya -
\;tnzalar mısınız?. Motosikleti 
~~Isa bir gün satac~ğım? bu 
t~ sıklet için bundan daha iyi 

teminat kağıdı olamaz. 

~ -

Jak .. Nerdesin? ............... ___ _ 
swww:s - -

Ad ::ımın biri, yakın tanıdıkların· 
dan bir kadına misafir olarak git
ti. Niyeti hemen görüp çıkıver
rr.~kti. Fakat kötü tabiatlarından 

biri, girdiği yerden çabuk çıkama• 
maktı. Oturdu. S:ıat gece yarısına 
> aklaşıyordu. Ha!a bir türlü kal
!iı p gidemiyordu. Kadın yorgun -
c.lı • , esniyordu, istirahate ihtiyacı 

vardı. Az sonra saat gece yarısını 
haber verdi. 

Misafir r:ıhataız ettiğinin farkın 
da değilmiş gibi: 

- Acaba bu saat bir defa ku
rulup bir hafta işliyen saatlerden 

. ., d' 
rnı • · ıye sordu. Kadın cevap ver• 
di: 

- Doğru bilmiyorum, dedi. Ma
mafih sohbetimize böylece dev:ım 
eniğimiz zaman içinde ne kadar 
işled : ğini beraberce öğrenebilece
ğimizi zannediyorum . 

HABER - Akfam Poatas• 

Tiyatro biletleri 
Yeni evlenmiş bir genç karı ko

ca, tehirden h:ıyli uzakta küçük 
bir ev alıp dötemit, dayamıılar 
ve orada yaıamıya başlamıılardı. 
Dostları bu yeni aileye çeıit çeşit 
hediyeler gönderiyorlar, onlar da 
bunlarla küçük villalarını süslü -
yorlardı. 

Bir gün adreserine bir zarf gel· 
di. Bunun içinde Şehir Tiyatrosu• 
nun iki gece sonra vereceği oyun 
için iki koltuk biletiyle şu mektup 
vardı: 

"Bu hediyeyi kimin gönderdiği
ni merak edeceksiniz. Lakin bu 
mer::ıkınız çok siirmiyecektir.,, 

O gece, karı koca, giyindiler, 
kuşandılar, evlerinin kapıaını ka -
payıp tiyatroya gittiler. 

Gece geç vakit evlerine dön
dükleri zaman evdeki eşyanın ye .. 
rinde yeller esiyordu. Yalnız m:ı· 
sanın üzerinde şu kağıdı buldu
lar: 

"Tiyatro bHetlerinin kimin tara
fından gönderildiğini anladınız 

mı?.,, 

-
Benzeyiş 

- Madam bu köpek silin mi? 
- Hayır. 

- Size pek yabancı durmuyor 
da .. 

Sulh · İstiyorsak 
silahlanacağız 

-.Bao tar&fı ı lncl aayfada.

ittirakiyl e bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda milli müdafaa büt
çesinin takviyesi için bulunan kar• 
tılıkhrın tesbit edild:ği tahmin e
diliyor. Komisyon tetkikatına bu -
gün de devam edecektir. Hazırla
nacak kanun layihaları derhal 
meclise verilecektir. Damga kanu
nuna bir m:ıdde ilavesile kullanı
lacak evraka milli müdafaa pulu 
namiyle bir pul yapıştırılması da 
dütünülüyor. 

Ankara, 16 (Hususi) - Müh 
daf aa vasıtalarmuzı takviye gaye
siyle hükfı.metin evvelki günkü ic
ra vekilleri toplantısında tatbikına 
karar verdiği büyük programın 

tahakkuku için bulunan devlet va
ridatını arttırma çareleri etrafın • 
da fu m:ılumat verilmektedir. 

Hükumetçe bulunan tedbirler, 
resmi ve hususi müeaaeaelerde ma
a~ ve ücretle çalııan memur ve 
müstahdemlere şamil olmıyacak -
tır. Ancak bazı sanayi erbabınd:ın 
istihlak vergisi alınması kararlat -
hrılmıttır. 

Bundan baıka sigara ve müa
kir:ıt üzerinden müdafaa vergisi 
mahiyetinde olmak üzere muay -
yen nispette bir resim tahsil oluna 
caktır. 

Tedavi, seyahat ve iş için ecne
bi diyarına gi~ecek v:ıtandaılar a
lacağı döviz müsaadeleri üzerinde 
bir vergiye tabi olacaklar ve ha -
riçten memleketimize ge!en ecne
bilerden keza alacakları ikamet 
tezkereleri üzerinden mu:ıyyen 

bir resim alınacaktır. Un üzerin• 
den çuval başına bir buçuk lira 
vergi alınacaktır ki bu vergi hüku
metimize sekiz milyon liralık bir 
varidat temin edecektir. Bu husus
taki kanun layih1sı hazırlanmış 

bulunuyor. 

R ecep Bey 
Halk fırkası umumi katibi ve 

Kütahya meb'usu Recep beyler İs
tanbul halk fırkası reisi Cevdet 

Hasta ve doktor K~rim bey bu sabahki trenle İs· 
Bir hasta, kendisini muayene e· tanbula geldiler. 

den doktora sordu: Cevdet Kerim bey öğleden ev -
- N3aılım doktor, beni nasıl bu vel fırkaya uğny:ırak Ankarada 

luyorsunuz?. bulunduğu zamandaki faaliyet 
- İyisiniz. Yalnız bacaklarınız hakkında malumat almıştır. 

biraz §İt ama bu beni o kadar dü· E k• J 
tündürmüyor.. s 1 ay arı kırpıp 

- Doğru .. Sizin bacaklarınız da Jd 
ıiş olsa, beni düıündürmez. yı i Z yapıyor 

aiı- Scığ/am bebek 
~"t..l>~r~ta iki çocuk biribirlerile 

11~i () edıyor ·ar, biri elindeki be • 

- -C:•=·=---=-~ - Vaıington, 16 (A.A.) - Deniz 
ticaretini kontrol altında bulun· 
durmakla muvazzaf 288 gemi 
vardır. Kongrenin müsaadesi ol
mad:ın bu gemilerden hiç birisinin 
parça1an.mak üzere satılamıyaca
ğına karar verilmiştir. Bahriye 
nezareti bu gemileri harp vukuun
d :ı nakliye filosunu teşkil edeceği· 
ni söylemektedir. 

\l~ teki · b · d' · d ll\l .. nın aşma m ırıyor u. 
~-ı-~0ten yaşlıca bir adam, ço
tlıtııı an birinin mürebbisi oldu
~~ .. k;annettiği bir kadına y:ıkla· 

~~-J..ta~ım, dedi. Çocuğunuz 
itı- 'dıyor ve elindeki bebeği 

~ ~'-dS<>cuğun batına indiriyor. 
')) 'tı h. . . f. . b d "e Ç ıaıt ını ozma an ce-

tdi • 

~~ ~er;k t · · f d' b \.' l\" ı e meyınız e en ım, e 
~. le atıldır, kolay kolay kırıl-

,. ~iı- lley;n ve para 
'lf 'd 1 ~•ktı~lt\ın önüne karanlıkt:ı bi-

\ SC)k··ı 
~·~i u Paraları, dedi, yoksa 

• .\~. l>atlatırım 
·~.'~b . 

~ı: u tehdide şöyle cevap 

~l b'iıta k ... >' t bir Cl san dagıt be adam. 
'>,bi}· ~amanda insan beyinsiz 

'l-'or a.nıa, parasız hiç .• !p ca.nbazı boksör olw"Sa ..... 

Diğer taraftan "Vatington 
Star,, gazetesine göre, Japonya! 
gemi enkazını satın almakta ve bu 
enkazdan mühimmlt imal etmek
tedir. 

Son günlerde Nevyorkta bir 
müeaaesenin eski bir Alman gemi· 
si o!an Leviatanı satın alarak par
çalamak istediği h:ıber alınmıftır., 
Fakat hükumet yaptığı tahkikatta 
bu gemiden çıkacak demir ve ma• 
den aksamının Nag:ızakiye gide
ceğini öğrenmiş ve satı,a müsaa· 
de etmemittir. Şimdiki halde bu 
geminin tamir edilmesine karar 
verilmiıtir. 

5 

Rüşvet verirken 
yakalandı 

-Bq tarafı 1 inci Myfada

der gibi görünmüş ve bir gün mü
ııaade ıslemittir. 

İki rü,vetçi gittikten sonra Rü§
tü Bey keyfiyeti vekil Beyle alaka 
dar makamlara haber vermit ve 
ertesi gün cürmü meşhut yapılma
sı için icap eden tertibat alınmıı

tır. 

Nihayet dün saat 12 de Leon Fa 
raci Rüştü Beyin yanına gelmittir. 

Rüttü bey tekliflerini esas iti
bariyle kabul etmit görünerek bu 
pua için bir teminat mektubu is -
temiştir. Bunun üzerine Leon fa. 
raci teminat olmak üzere ve kasa
nın içinde saklı duran memurların 
duyacakları tarzda 10.000 liralık 
bir senet y:ızmıı ve imzalamıştır. 

Yalnız Rüştü bey Metr Salemin 
mektubu gözü önünde okumasını, 
kabul ettiğini ikrar etmesini ve 
imzalamasını istediğini söylemiş, 
bunun üzerine komisyoncu veka • 
Jetten ayrılarak saat 2,5 ta Metr 
Salemle birlikte avdet etmiştir. 

Metr Salem mektubu okuduk • 
tan sonra: 

- Ben namuslu bir iş adamı • 
yım. Sözümü tutarım, diyerek ki· 
ğıdı imzalamıı ve pey olarak da 
Rüttü beye 500 liralık bir banknot 
vermittir. 

lıte tam bu esnada memurlar 
gizlendikleri yerden çıkarak tama 
miyle şahit oldukları cürmü met -
hudu derhal tesbit ederek iki rÜf• 
vetçi yahudiyi tevkif etmiılerdir. 

Metr Sal em ile Leon F araci bu 
vaziyet karşısında fevk:Jide şa • 
şırmışlar ve vaziyeti inkar ederek 
parayı borç olarak vermek j~tes!ils:.. . 
lerini söy)emiılerdir. --·-- ---

lki rÜ§vetçi dün adliyede gece 
yarısından sonraya k:ıdar isticvap 

edilmiılerdir. 

Metr Sa lem kimdir 

Tevkifi bildirilen Metr Salem 
hakkında tetkikat yaptık. Şu ma· 
lumatı alabildik: 

Hukuka dev:ım etmeden ve Se· 
lanik vilayet encümenindeki su • 
allere cevap vererek tehadetname 
almı§ bir avukat olan Metr Salem 
meırutiyetten itibaren te§ekkül e
den bütün mali kombinezonlarda 
p:ırmağı olan bir adamdır. Alaka
dar olduğu müesseseler arasında 
eski reji, Selanik bankası, trnm • 
vay tirketi, telefon şirketi, lstinye 
dok tirketi, Balya • Karaaydın 
şirketi ve sair birçok ecnebi şirket 
ler v:ırdır. Kendisi adeta bu şir • 
ketlerin müceaaem bir ruhudur. 

Metr Salemin ikametgahı Pa .. 
ristedir. Senenin dokuz ayını ora· 
da geçirir. Ancak heyeti umumi • 
yelerin içt=maında ve fevkalade 
işleri çıktığı zaman lstanbula ge
lir. 

B:ıtında bulunduğu tirketlere 
istediği adamı getirebilecek kabi
liyettedir. 

llk meclisi meb'usanda devle
tin maliyesini bu adamın idare et• 

mesinden dolayı mecliste bir fır -
tına kopmuş ve o zaman maliye 

n:ızırı olan Cavit bey meclisin a -

sabiyetini göğüslemitti. O vakit 
kendisine Türk maliyesinin Baba 
Tabiri ismi verilmişti. 

Söylenildiğine göre Metr Sale • 
min şehrimizdeki bir tabı müeaae
sesiyle çok yakından alakası var .. 
dır. 
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Qe~en kısımların hulasası 
Mütarakeden sonra Istanbulda A· 

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalı§ıyorlardı. Lcyhte 
çalrşanlardan bir grupun içlerine aldık· 
lan Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercilman diye yerleş· 

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et· 
tiği Fatma NUshetlc aralannda Dir se· 
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış· 
mııtı. 

Bu adam uzun bir mlldavemettcn 
sonra, Şahin ile anlaımıya çalı§mı;; 

fakat ,Kahyanın arkada§ları tarafın. 

dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat· 
mrya çalışıyordu. 

20 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada pişman olmadı .. Çünkü Safiye er· imkan yoktu. 
rmdan tutarak kendisine çekti. Çar Nikola zamanında esirci Ali baba geç onları ele verecekti. inkılapçılar tereddüt ve karat"' 
Gözlerini sözlerine dikti yüzünün iki memleket arasında kadın ticareti Ali babayı bile atlatmağa mu- sızhk içinde şaıırıp kalmışlardı. 
hatlarım daha çocuklattırdı. Yal- yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is· vaff ak olan Rüstem, böyle · aklı Daha beş on gün evvel kırk bet 
varır gibi, şunarık bir çocuk gibi minde birini küçükken hadım yapmış- kısa, saçı uzun bir cariyenin tuza- arkadaşın tevkifiyle neticelenefl 

tı. BUyüdUğü zaman lstanbuldaki kız- b I h~ d" · d Tlf3ı 
durdu. Dud3klarım daha çok gev- lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf· ğına düşmeyi elbette istemezdi. e ediye reisi a ısesm en &-O•• 

§elerek: kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona· Fakat, ertesi gün, Safiyenin ~ldür- ı çok gizli olarak toplandıkları b~ 
- Haydi benim canım .. Ne o • ğında (Fatma) isminde çok güzel bir rüldüğü meydana çıkınca, Rustem yerin Petroviç tarafından ikeşfed• 

hır, bugünlük izin ver. Bir daha Gürcü kızı vardır. Ali baba bu km acaba soğuk kanlılığını muhafaza mesi hayret edilecek bir mesele 
snna sormadan kimseye, hiç, hiç kaçmruya uğraşırken, bir gün Rüstem edebilecek miydi? idi. 
l.:\mseye söz vermem, dedi. isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, işte .. Herşeyden ziyade düşü· Sıvastopol açıklarında dola§llrı 

- Söyle bana, bu kadar ısrarı- ~:~e:!nal:::=d~;:~~ 1:;a~!1:::a;~~ nülecek bir mesele! Petroviç " ikinci inkılapçılar gt\J; 
na sE;bep ne?. lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır· Rü tem kendi kendine: pu,, nun gizli içti!llagahını nlll' 

- Söz vermiş bulunduğum için mak ve AH babayı ele vermek için ter- _ Adam sen de .. Koskoca ko· ve ne vasıta ile öğrenmişti? 
ısrar ediyorum. Yoku hiçbir şey tibat alıyor. n&kta kimse kalmadı da herkes (Petropoloski) zindanlarınds 
yok.. Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe- benden mi §Üphelenecek? inliyen mevkuf inkılapçıların Çs~ 

- Buna inanamam. Bak, sen tersburga getirmişlerdir. Ali baba ısa· Diye mırıldanarak baııını dıva· tarafından Sibiryaya sürülrnelel'I 
rayın zindanlarında işkence görüyor. :s d ğtl 

söylediğin halde kendin bile inan· Bu esnada Rüıtem Bey Tifliste ça ~ ra dayadı.. tensip edildiği haberi şayi ol u 
mıyoraun .. Bunu gö:z:lerinden oku· rın gözdcıile beraber yaşamaktadır. Fatmanın yüzüne dökülmüş zaman, yeni inkılapçılar Çarın bıl 
mak mümkün.. Ali baba bu sırada zındana girip kumral saçlarına bakarak ağlama kararı karşısında hareketsiz kllls' 

Fatma Nüzhet, biraz hırçın bir - Benim senden gizli neyim çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşere~ ya· ğa başladı: mamışlardı. 
sesle: var llhami?. Bana niçin inanını• kalandı. V~ m.ülaıim (Petroviç) Sıvas- _Seni çok seviyorum, yav· Petroviçin açık denizlerde il<İ11' 

' tapol sahıllerınde donanmanın başına • 1 · b" Şt k ld ~ ı· ge 
- İlhami, dedi, benim helki her yorsun?.. . . .. .. geçerek ikinci bir Ştanka oldu. rum ! Seni ele vermemek tçin, e • cı ır an a o ugu,ge ıp geçen ·ıe 

§eyime karı§mana hakkın olabilir; llhami yumuf?\mış gıbı gorun • K k b b" ·1 k daha lerimi kana boyadım! Allah beni mileri çevirdiği ve tam mana•• 
f k t Be · d ı ı dü. Sakin bir halde, şezlonga ili· eıd e Koynkuna b 

1~ 1 
me b' affetsin. korsanlık yaptığı ağızdan ağıı' a a , netın avet isi o arak bir nırsay 1.. e§ e ogazmı ıraz 

eğlenceye gitmeme müsaade etme !erek yarı uzandı. Cigara11mn kü- • • bütün tehire yayılmıştı. 
• ? lu'"nu·· avucu irine dü11ürerek tabla- daha sıksaydı! ı k lA 1 b" . r kliiP' itsin. . ~ :s R b l d . .. .. k _ 40 _ n ı apçı ar ır gece gız ı ..c 

üstem un arı iıtunur en ,,. 
- Hayır.. ya silkti. birdenbire silkindi. Petersburgta (Y ekaterinıkaya) lerinde içtima ederek şu kat 
_Sebebi ne?.. Fatma Nüzhet, flhaminin bun- caddeıinde gizlice toplanan "ikin· verdiler: 
- Sebebini sana izah etmeye kinl i ğinden cesaretlenmiş gibi ya - - Ben kollarımdan eminim.. ci inkılapçılar grupu,, Sıvastopol- ccPetroviçin isyan ettiği tahıa~~ 

t d Onu gebertmeden döner miyim? k k t · t" B' .. d d'ğ" ıııer kendimi mecbur görnıilyorum.. nına 0 ur u ve sordu: da isyan bayrağım çeken mülazim u e mış ır. ıze gon er 1 1 • 

Yalnız buraya gitmeni istemiyo.. - izin verdin değil mi llhami? Ve yava~ça pencerenin önün· Petroviçten garip bir mektup al- tubun samimiyetine inanabillir•t~: 
B. ı ı deki sedirin üstüne uzandı. B" 1 h k f k d • s 

b k b. "d - ır şart a. mıc.lardı. ınaena ey mev u ar a ıı:J . rum. Seninle aş a ır yere gı e· R T'fl' ld' · 'S • ıJI 5 .. I üstem, ı 11e ge ığı gün· mızı sürgünden kurtarmak ıÇ ıJ 
ceğiz. - oy e.. d b · b k d h l b" Odesadan gönderilen bu mek· kl''b 

- Ben de beraber gelirsem. en erı u a ar eyecan 1 ır Çar Nikolaya bir tehdit me " 
- Nereye?. F N h b' d ki d gece geçirmemi•, ölümle bu dere· tupta kısaca şu satırlar yazılıydı: ya 1 atma üz et ır an ura a ı. 3' • • k zma ıyız.,, 
- Gittiğin zaman anlarsın! ce yakından kar•ıla•mamııı:tı. "Bana itimat cdinız, azız ar a- • "' "' 

Bu llh ::ı minin gözünden kaçma • :r 'S 'S ··ıd· · d""kt ı f' 
-Fakat bir defa söz vermit bu· Safiyeyi öldürdüg~üne kendi de da.~lar! Çar babamı o ur u en p t b h · sene e 

mıştı: son"ra ben de sı' zı'n ·volunuzdan "U- e era urg §e rı uzun 1 lundum İlhami! Şimdi gitmezsem inanmıyordu. , J : • den beri o günkü kadar heyec'1rı - imkansız mı buluyorsun?. hd tt. B ı rl'ye r :ıısı ' rok ayıp olur. Bana karaı be•le • ı.;ı· megwe a e mı. c e ı c • dakı'kalar ya .. amamı•tı. (Nı'1'o.,,· 
..,. :r " N" • . k'"' b l l ............ -•••••••-•••··-···-·--··· ·" ~ 3' 
dikleri itimadın aauı\masını \ate. - ıçın nn unsız u ayım, ya· ne atılan bombadan sonra yakala yef•kı") caddesı"ndcn aara uls'\ nız?.. dememesine yoruyordu; kendisiy· • 
mem. _Yalnız?. le beraber gelmesine müsaade et· nan inkılapçı zabitl~rin akıbe.ti~ ~ ne kadar bütün sokaklar hafiye1': 

- Yokıa bir vazife mi aldın?. me · b ·h tt k d' .. t t . den zerre kadar cndışc ctmeyınrz. ve maiyet zabitleri tarafından _, 
- Tuhaf olmaz mı diye düşünü- 11' u cı e en en ısını :ı mm k l t11 

- Daha aldığım bir vazife yok. edebilirdi. Çünkü, Odesadan Çar Ni O aya şatılmıştı. Halk caddelerden • ~ 
Hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız yorum. llha.mi: gönderdiğim ayrı bir mektupta: best gidip gelemiyor, herke• b~. 
Mecir Tom, Senet tarafından mu- - Niçin tuhaf olsun. Beraber - O halde hazırlan öyleyıe.. (0 znvalhlardan birini bile idaSm dan, ayağına kadar muayene 
hakkak surette bulunmamı rica yaşadığımızı bilmiyorlar mı? Bu· dedi. ettirecek olursanız, Odesayı ve ı-

. B d k b 1 · b ı nun tuhaflıg~ı nerede".. ı b t b akacagwnn liyordu, d fe~ 
eth. en e a u etmıı u un· - Demek muhakkak benimle vaSt'lJ>O u aş an aşa Y< d Çarın sarayına ve cad e I" 
dum. - Evet doğru, fak:ıt beni yal - geleceksin?. ve Pelcrshurga sizi tahtınız an bomba atılacağı dilden dile d~ıt 

Fatma Nüzhet, biraz evvelki nız davet ettiler. Senden hiç ha • devirecek fedailer gönderece· r:.ıyordu. Du""kkaA ncılar kapıhw 
- Tabii.. "Beraber gidelim,, :s 

hırçınlığını kaybetmiı çok ıakin. his geçmedi. demedin mi?. ğiml) dt!dim. Mesainize devam -e· içinden kilitlemişlerdi. Kahveh; 
leımişti. Hatta ıeıinde biraz da - Ne zararı var. Senin davet Fatma Nüzhet bir an gene ce • diniz ve öli.imdcn korkmayınız, nelerdeki müşteriler bir yere ~·t 
yalv:ıran bir hal vardı. edilmi§ olman, benim de davete - vap vermedi. Sonra ayağa kalka _ yoldaşlar!,, dıyamıyordu. Araştırma b~ i~ 

İlhami, gittikçe artan bir aaabi· dilmit olmam demektir. rak: inkılapçılar Petroviçin Çara is· §iddetile devam ederken, ye11•, 
yet içindeydi. Parmakları arasın • - Pek ala, beraber gidelim.. _ Haydi .. gidelim .. dedi. yan ederek, bir kaç parça gemi ile kılapçılar (Y ekaterinskaya) 'f 
da sıkışmış duran cigarasını ıık Fatma Nüzhet, bunu, llh:ıminin Odesa limanından kaçtığını ve desindeki klüplerinde topla.J1~1 

sık :ığzına götürüyor ve dumanını sonunda vazgeçeceği ve kendiıiy· Sıvaıtopol sahillerinde bir çok lardı. Şehirde hiç bir fert hii_rr'q 
bütün nefesiyle ta ciğerlerine ka • le beraber gitmiyeceği kanaatiyle Taksimden bir otomobile atla- jandarmaları idam ve bazı köyleri ve serbeıtisine malik değil<lı· r 
dar dolduruyordu. söylemişti. O, İlhaminin izin ver- dılar. Ortaköyde ( .... ) sultanın tahrip ettiğini işitiyorlardı. Fakat, korkudan ne yapacağını, kiıtıi ı 

Fatma Nüzhet, llhamiye dah1 mekte müşkülat göstermesini sırf kötküne gidiyorlardı. Petroviç, Çarın o kadar sadık bir ziye edeceğini bilmiyordu. ~ 
çok yaklaştı. iki eliyle ve kolla· kıskançlığına, kendisine itimat e· <Devamı nr) hendesi idi ki .. Bu hadiseyi inıa· <De~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~:::==~~~~~ô~' 

mevzun endamile etikte göründü. Edip, vurdum duymazlıktan gel vuç pasta yemek arzusunu 

Geçen kısımların huUlsası 

Edip Bey isminde bir genç, Fatih 
Efendi ismindeki Arap bir falcıya gi
diyor. Bu adam, kendisine, babasının 
katili olduğunu haber verdikten son· 
ra, daha müthiş bir şey söylüyor: 

"Tarihteki meşhur Kral Ödipin 
felakoıtine uğnyacaksın !" 

Edip, eve mahzun mahzun döner
ken, Aliye isminde bir ahbabına rast· 
lıyor. Genç kadm, her ne kadar, bera· 
her yemek yemelerini teklif ediyorsa· 
da, delikanlr, kabul etmiyerek evine 
dönüyor. Annesi, merak içinde bekle· 
mcktedir. 

Bütün kadınlar gençle§mek 
gayretindeyken, onun bir an ev· 
vel ihtiyarlar ıırasına karışmağa 
kalkı§masr garip bir histi. 

' 

Tefrika fto. 5 
17. 5 - 934 
Aşk ve ma
cera romanı 
rt:lkıll (VA·rtQ) 

S 'late kaçıncı defadır bakıyor
du .. 

"- Gecikti .. Demek ki, falcı, o· 
nu fazla alıkoydu .. Acaba neler 
söyledi?. Osman Beyin dedikleri· 
ne bakılırsa bütün keşfettiklerini 
açıkça, cesurane bildiririmİ§ .. ,, 

Yüreği oymyordu .. 
" - Edibin bahti elbette iyi-

dir .. ,, diye kendi kendine temine 
uğraşıyordu. 

Kulak kabarttı. 
"- Hah, geldi galiba ... lşte so· 

kak kapısı a~ılıp kapandı... Evet, 
evet ... Merdivenleri çıkıyor... Ta 
kendiıi ... ,, 

Filhakika, bir dakika bile geç· 
~eden, oda kapısı açıldı. Edip, 

Kadıııc.ağız: di: dum. rilt 
"- Fatih Efendinin ne söyledi- - Geç kalmıştım. Beni evine Annesinin kendisine ço"ıs 

ğini §İmdi anlıyacağım !,, diye dü- yemeğe götürmek istiyen bir ah- mütehayyir nazariyle kat§' 
şündü. baba rastladım. Zorladı fakat seni rak: 'f 

Mükemmel bir hikaye dinleme· bekletmemek için teklifini reddet- - Sen ne yaptm bakah111' t 
ğe hazırlanmıştı. tim ... Yolda, ayak üstü epeyce çe- Kadıncağız adam akıllı '' 

Hatta, delikanlının "merhaba, n(' çaldık. Bu yüzden geciktim. mıştı: 11Jı anneciğim!,, demesine cevap ver· Hizmetçi kapıyı açtı. - Ben ... -dedi.- Beyoğl\J 
meden: - Yemek hazır, efendim. öteberi aldım ... Sonra... rdıl 

- E? ... -diye sordu. Edip, bu daveti fırsat bildi. Mihaniki surette anlatıY0,ıt• 
Edip, böyle bir istikbale zaten Yemek odasına doğru yürüdü. Hafızasının kendisini yt1t1 

hazırlanmıftı. Kendine hakim ola· Falcıdan bahsetmemek arzusu, na kail olacaktı. ..,,J 
rak lafı değiştirdi. Annesine iler· çenesini epeyce açmıştı. Kendi kendine şöyle dUfil rl'' 
liyerek: - Bugün hava ne iyi idi ... lstan " C d çıkP ~ - anım, ev en file''" 

- Vallahi affini rica ederim. bulun abuhavaımı metheden §air· falcıya gideceğini söyle 
Ger kaldım. Lakin, benim kabaha ler böyle günlerinden ilham almış · d ' ? 1 

~ mıy ı .... ,, :ı" 

tim değil. olacaklar ... Ne çok soğuk, ne ç.ok Sonra, birdenbire, yanılJ11 
Daha fazla laf kalabalığı yap· :ncakh .. Rfrz ı&.r da olmadıgı için nı anladı; yüksek sesle: , te 

mak liizumu duydu: tozl.ır kalk ·n•rord\:. - Ha ... Şey ... Osman Sc> 
- Biliyorsun ki seni yemeğe Çorbanın kasede duman saçtı· fon etti. 

bekletmeği hiç sevmem. ğmı görerek, muhavereyi baş.ka Delikanlı, bu telefonun ~:ti' 
- Evet, bilirim... bir zemine atlattı: naya geldiğini nhyarakı 
Kadın, dayanamadı: - Müthjş acıktım ... Öyle acık· nı çattı: "" 
- Peki, nasıl ol~u?" ·diye sor- tım ki ... Saat altıda bir pastacının <D0'·o.ıtl' 

du. önünden geçerken, gidip avuç a -



...._ -

,..,. ParEktskapı Siyotis Banyoları 
Avrupa kaplıcalarındaki bütün tesisatı haiz olarak 

m ... Yeniden açılmıştır~~.~~ie~'.4~~s~~I 

Sll3 
Aldığınız fototrafların daha 

berralc Ye daha net olma1ını 
t'mineder. BOtnn fotoğraf mal· 
nme1i Htan müeaaeıelerde 
bulunur. Makineniz için menfa· 
atioiı icabı ol.,ak bir Zel•• 
ikon fUmi iıteyiniz. Eter da· 
ima ahı.erit ettiğiniz mağaH
da zeı.. ikon bulamaz11nız 
Istanbulda Dilıinade ban No. 
24 - 27 de Jak Rotenberg e 

YA z 1 z ı; VKINI A Q T Ti RI R :~;~;~·~a:~:~:;e~~:. e•;:~:. 

Hasan özlü unları 
~------~.,..,lllPirinç .... ozu 

Patates •• •• ozu 
Nişasta özü 
Arpa özü 

• .:Yl!l.lf"~a·.AJ· Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf özü 
Mercimek 

'""'~· ..... - irmik 
-~~W~..JL.~~ Çavdar 

.. .. ozu 
özü .. .. ozu 

Unl:annı çocuklarınıza yediriniz. lıtediklerini ve sevdiklerini bık· 
lınnıyarak deiittire deiittire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi çok 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neteli, sıhhatli, tom· 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· 
nir, iıhal olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, taı adalita, ıra· 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanalllara, azim 
ve iradeye malik olurlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 
MAHALLESi Ye ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
lerin lezzetine pa:ran olmaz.Ha.an Ecza depoıu. Taklitlerinden ıa• 
kınınıs. 

HASAN MARKASINA DiKKAT 
Büyük ey gam berimiz 

Hazreti Muhammed Aleyhl•aellm 

D'!,QOJU : Ankara cadde.ti N2 111 t..'o" 2a7ee 

fıdncl forması buglln çıktı. Mümtaz muharririmlz Ômer Rıza Bey bu 
hususta yirmi sene.ık tetebbUlerinin mhıssalası olarak yepyeni bir tarzda vücuda 
geıirdiğl bu eserinde hadisat ve vekayiin ruhunu, öıünil alarak, Büyük pey
gamberimizin hayatını, risaletini \'C tebligatını herkesin anlayabileceği ~ek ilde selis bir 
lisanlı yazmıştır. Bu formada Arafat dağının güzel bir manzarası da Yardır. Her 
rcrde forması 5 kuruştur. Bayiler için tıptan satış mcıkezi: (Jstanbulda Ankara 
caddesinde Orhan Bey hanında bayi Hasan Basri) Ueydir. 'lstanbulda Asan hmlye 
Kütüphanesi) adresine 2 Lira gönderenler abone kaydedilir. Posta ücreti ılın· 
maz. [Hureti Muhammed hakkındı imzasız neşrolunan eserin muharriri Ömer Arıtap maQazarı M . f AD 1 K 11=•.,a:m::.m: .. :u=: .. =u ... :.u:mı:.:·11 

Ediıon Kalemlerinin latradaki aatq yerleri: ı Dit Tabibi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ankarada Mıhcı oğlu Halil Naci - Konyada Halk Kitapha • 1 H r t G ı. !!!!!!!!!!!!!! 

ileti Sabri Bey. - Ankara - Akba Kitaphaneai - Kayseri saatçi il a l a ıp R d ı · D . 
Rıza Bey olmadığı tabii bulunduğu soranlara cavaben beyan olunur.] 

~· 2:oJki Bey _ Ank- Mftteı>Iiler Pazan Necati Nizım Bey. - 1 latanbul ıre MUnih Uaiıreraile· a yo ı n ı 4: 
.,'""::" ;ürk Kitaphanesi Hafız Omer - Samı1U1 Mektepliler Paza· leriadea diplomalı · .. .... .. .. ~ 
~~.aet Bey. repebaşı: N'ec1p •p. s Bmnct tar No. 2 11 AQCURU- -

Raleigh 
Bisikletleri 
~ 

1 

Bevnrlmilel bisiklet Aleminde büyü\.: inkıla~ varatan t\Teşhur 

Raleigh 
Pabrıkasıflın, safi, INGILIZ çeli~nden pek zarif mcıanetli ,.e fe.nnin en son 

ıenkt.h atının ıatbıkilc yapılmış Y('sAne bısikletlerdır, 

METANET ZARAFET ve SuR'AT 
s itibarile emsali yoktur 
•lıı deposu: Sirkeci· lstanbul•L;man Han No. 35 3138 

[Majestlk lokantası UstUnde] ..1 J',,l ~ 
HergUn 10 • 20 ye kadar • 

U• ....... ••acwws ..... m......._........_ ... ıi ...... " .. --......... ___ .. 
Kız ve erkek çocuklara 

Meraklı Masallar 
Ve 

Hikayeler 
1,2 nci sayılar çıktı 
Beher •ayı S kurut 

Bu hlkAyeleri çok seveceksiniz. Umum 
gazetecilerden arayınız. 

ikbal KUtUphaneal 16752 

AVUKAT 
irfan Emin 

Sirkeci istasyonu kartı· 
aında tramvay caddesin· 
de Mitat Pa9a hanında 
26 no. ya nakletmlttir. 

HABER 
Akşam Postası 

l darehanesi: ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

Tclıraı Adre.I: tSTANBUL RAB.ER 
Telefon l'aıı: 2S8'7% idare: 2-ııno 

ABOrtE ŞERAiTi 
1 a 8 1% aylık 

Türkiye: UO 260 '80 8'70 K.rf. 
~nebi: ıao 1'76 100 1200 

ILArt TARiFESi 
Tlt'aret UAntarınm aatırı 1%~0 

Rtıamı Ulnlar 10 kunıttur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

Basıldıfı yer: (\'AKIT) Matbuıı 

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

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel dişi 

Diılerine ehemmiyet vermiyenler ıdıhatlerinin eaaıını ve ıüzelliiin 
sırrını bilmiyorlar demektir. 

Ditlerinizin güzel olmaımı iıtiyoraanız ıabah Ye akıam aünde 
iki defa muntazaman RADYOLIN ile f ırçalayınız. 

-

tabii çiçeklerden istihsal edilnru kokuları haftalarca ıabittir. Gram• 
la satdır. Depoıu: Eminönü Necip Bey. 



Ankara nüfusunun 
85 bini bulduğu son 
tahrirde an/asıldı. 

Vahabiler ve 
Vahabilik 

-Bae tarafı ı inci ııayfada-

S üu t oğullarının ıonuncusu Ab
dürrahman Küveytte sürgün yaf :ı· · 
dığı sırada, yanında oğlu Abdüla
ziz de bulunuyordu. Abdülaziz, 
o zaman gerçi çocuktu. Fakat ba
basının yaptığı son muharebeleri, 
uğradığı son hezimetleri görmüt, 
onunla birlikte boynu bükük, Ü • 

midi sönük bir halde "Küveyt,,e 
iltica etmitti. 

Bu çocuk bugün bütün Arabis· 
tanı çiğneyen, bütün dünya matbu 
atını kendisinden bahsettiren Sü .. 
udi Arabistan hükümdarı, Melik 
Abdülazizdir. 

Gençliğinde kimsenin ehemmi· 
yet vermediği bir adamdı. Bir kjm 
se de onun ilerde bir şey olacağı· 
nı ummuyordu. 

Halbuki bu uzun boylu, iri yapı· 
lr genç, tarihi bir tahsiyet olacak· 
tr. Necide hakim olan Retit oğul· 
Jarının, Kuveytte hüküm ıüren 

mübareklerle uğratıp didişmeleri 
ona ilk fırsatı hazırladı. 

Kuveyt hakimi feyh Mübarek, 
1900 senesinde Necidin üzerine 
yürürken genç A:bdülizizi de ya • 
nına aldı. Onun kumandasına da 
bir kuvvet verdi ve Süut oğlu Ab· 
dülaziz atalarının diyarına girmek 
imkanını buldu. 

Abdülazizin hedefi Riyaz kasa 
b-ısı idi. Kendisi gerçi bu şehire 
eirmeye muvaffak olmut, fakat 
R _..- oğulları kendilerini derleyip 
top\a.ın11, haaımlarının üzerine 

yüklenmi~ ve hepsini püskürtmeye 
muvaffak olmuşlardı. 

Süut oğlu da darmadağınık bir 
Inlde K.uveyte döndü. Kendisi bu 
sırada yirmi bir yaşında idi. Onun 
Küveyte döndükten ıonra verdiği 
karar çok mühimdi. Kuveytte kırk 
kctdar adamı vardı. Bunlarla bir· 
lıkte çöle dönecek ve kendi itini 
kendi bapracaktı. Kırk deve, otuz 
tüfek, 200 gümüt mecidiye ve bir 
miktar azık tedarik etti ve 1901 

Adam tam sazlıklara çarparak bisikletten fırladığı zaman 
ydan da onun hizasına gelmişti. üzerine mi düşecekti? 
Yılan onu sokup öldürecekmi idi? •• 

Yazısı dördüncü sayfanın birinci 
ve ikinci sütunlarmdadır. 

senesinde çöle girdi. a:wwwaa:n=ım:ııc:cn=a•:ım:==m11ı==ı•111:12111111111ıı;ınıımı======::===:=::.-::::::::::.-:=--.::: ...... __ ::==--:=:::::::-.:::::=ı:s•ıa ... ıııııına 
Çölün içinde Süut oğullarının 

taraftarları vardı. Bunları topla -
mak lazımdı. Abdülaziz de bunu 
yaptı ve çok geçmeden bin develi, 
ve dör bin atlıyı bir araya getir • 
di. Eu kuvvet öteye beriye saldırı· 
yor, ganimet buldukça onu payla
!IYCJ', o zaman bu kuvvet kabarı
yor, büyüyordu. Fakat ganimet bu 
lunmadığı zam:ın vaziyet derhal 
değitmekte, Abdülaziz kırk devesi 
ve kırk devecisi ile kalmakta idi. 

Hasım son derece kuvvetli ol .. 
duğu için vaziyet mühimdi, tehli
keliydi. Bir taraftan "Küveyt,,te • 
ki babası, onun geri dönmesini is
tiyor, Kuveyt şeyhi Mübarek onun 
bu macerad:ın vazgeçmesini şid • 
cletle ihtar ediyor, Reşit oğulları 

•-•Elektrik Şirketi Aboneleri için---, ... J 

SATİE ı 
tarafından tertip olunan büyük tali müsabakasında 

kazananların listesi : 

1 inci ikramiye: BİR BUZ DOLABI 
Mercan caddesinde Sultan Odalarda Jlasan Bey kaz:ınmıştıı. 

2 nci ikramiye: BiR ELEKTRİK BANYOSU 
Tarabya'd:ıki Fransız sefareti kazanmıştır. 

3 üncü ikramiye: Bir Elektrik Süpürgesi 
Ka5ınıpaşa'da Derg:\h sokağında No. l St}f t ttin Bey 

4 üncü ikramiye : Bir Masaj Aleti 
l lasköyde .\ynalı kavakta ln~liz sokak ikraha Siniııi 

5 inci ikramiye : Bir Elektrik Fırını 
lstiklıll caddesi Azaryan hanında Dr. Mehmet Akif Hey 

onu pl'ısuya düşürmek için uğraşı· &. A 
yor, fakat başladığı işi mutlaka •ı•••••••••••••••••••• 16740 •••1-1 
batarmak, g:ıyesine mutlaka eriş .. evin sahibini t:mıyordp. Bu evin 
mek istiyen genç Abdülaziz, bun • damından suru tırmandı ve adam
ların birini de dinlemiyor, birine larından biriyle arkadaşlarım ça • 
de ehemmiyet vermiyordu. ğırttı. Hepsi de gelip suru tırman .. 

Bu tazyiklerden kurtulmak için dılar ve tehre indiler. 
bir çare vardı: Bir iş becermek, Hadise gece y:ırısından sonra 
bir muvaffakıyet kazanmak. vukubuluyordu. Abdülazizle ar • 

Abdülaziz de başındaki kırk elli kadatları, şafak sökerken, şehrin 
kişiyle Rıyaz tehrini zapta karar İç suruna aşacaklar, ortalığa deh· 
verdi ve o tarafa yürüdü. Şehre şet saçac:ıklar, ya muvaffak ola .. 
yakla§hğı zaman adamlarını hıra· caklar, yahut mahvolacaklardı. 
karak on kifi ile tehre girmek is .. Sabaha doğru şehrin iç kapısı 
tedi. Şehrin dı§ ıuruna bititik bir açılır açılmaz, Abdülizizle arka • 

! 

daşları, içeri saldırdılar. Rıyaz e • 
miri Adanın kendisi burada dola .. 
şıyordu. Abdülazizin kendisi tüfe· 
ğini kaldırarak bir kurtun attı ve 
emiri yere yuv:ırladı. 

Çok geçmeden şehrin kalesi e· 
le geçti ve bütün şehir halkı Abdü .. 
lazizi karşıladı. 

Hasmın buradaki kuvveti irn • 
ha edilmisti. 

Abdüla~iz muvaffak olmuttu. 
örner Rıza 

:(Dev.anı edecek) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babı:\li, Ankara caddesi l\o. 60 
Telefon ; 2256'1 

Halihazırda Avrupada kadın ve 

tinlerimiz saçları yatırır, parlatır 

Umur yeri yangı
nında suikast olduğu 
tesbit edildi. 

•e•u u il\ 

Çocuk 

Sahifesi bilmecesinde he 
diye kazananların listesi-

Birer kart kazananlar 
tepten 194 Dühter 137 - Küçükpa· 
zar Hacıkadın caddesi Tavanlı çe§me 
sokak numara 9 da Sadık .• 138 - Da 
vutpaşa orta mektep a 1 den 266 Fu· 
at. 139 - Vefa lisesi B 4 ten 615 Ad 
nan Kemal.. 140 - İstanbul ikinci 
mektep sınıf 5 ten 230 Mualla Cemal 
141 - Vefa lisesinden 105 Mustafa 
Salih - 142 - Sen Jorj Avusturya 
lisesi sınıf 6 dan Arman Abravanel .. 
143 - 17 inci ilk mektep sınıf 4 ten 
490 Fikret 145 - 40 ıncı ilk mekten 
sınıf 1 den 24 Mehmet Müşfik 146 -
Vefa lisesinden 105 Mustafa Salih. 
147 - Kurtuluş Bnruthane caddesi 
Çoban oğlu sokak numara 68 de Ra· 
uf. 148 - Cerrahpaşa 24 inci ilk mek 
tep muallimlerinden Hüsnü Bey oğlu 
Sencer Hüsnü 149 - Sen Jorj kız li· 
sesi sınıf S ten Niva Salamon 150 -
Be§iktaş Sinanpaıa Salih Efendi ıo • 
kak numara 8 de Melahat 151 - Kız: 
muallim mektebi orta kmm a 1 den 
248 Sabahat. 152 - Galatasaray ti• 
caret kısmından Danyal Arif 153 -
Beyoğlu Sakızağaç Havahoı sokak 
numara 2 de Strati Martnios 154 -
Vefa lisesi E 1 den 364 Kemal 155 -
Gedikpaşa Ermeni ilk mektepten 162 
Onnik 156 - lstanlıul kız lisesi B 4 
ten 36 Mediha Tevfik 157 - Müsevi 
lisesinden 442 Nisitn Alfümado 158-
Kaıuınpaşa FmnBokak numara 1 • 46 
da Lutfiye 159 - Galatasaray lisesin 
den 56 Re"ai Nazım 1160 - Üsküdar 
on dördüncü ilk mektepten 168 En .. 
gin Yesari 161 - lstanbul altıncı ilk 
mektep B 5 ten 317 Saliha 162 - Ge
liboli orta mektep a 2 den 277 Mus .. 
tafa Namık 163 - Beyoğlu üçünc\İ 
ilk mektep 1 • 4 ten Necdet Kubilaf• 
l64 _ Kasımpaşa deniz matbaası ,,,ııı. 

kineler ustası Hay:-İ. 165 - Sent E· 
lizabet Fransız mektebinden 471 Şük 
riye Kamer 166 - Üsküdar Doğanca 
)ar caddesi numara 165 Vural 167 -
Beyoğlu Asmalımescit $okak numara 
48 de Leon Aprahamyan 168 - Sa .. 
raçhanebaşı Hayriy~ liı:esi sınıf 10 nu 
mara 1 Mediha Ali 169 - Eyüp Ha· 
mam sokak numara 12 Aysel 170 -
Kasnnpaşada 21 inci ilk mektep sınıf 
3 ten Haşiın Y ılmnz. 171 - lzrnir: 
Sulu han numara 22 Hasan Ali 172-
J{aıımpa!a Hacı Hüsrev caddesi nu• 
mara 66 Ali Zekeriya 173 - Ankara: 
Etlik, Muazzey Sadık. 174 - Beyler· 
beyi 27 inci ilk mektep smıf 4 ten 212 
Saadet 175 - Gelibolu orta mekteP 
sınıf a 2 den 54 Kaaım Baki 176 -
inkılap lisesi B 4 ten 724 EnveJ'• 
177 - Çürükkapı Sin~kli medrese so 

{Devamı var) 

erkeklerde rağbet bulan biriY•"' 

sporculara tavsiye 35 kunı§· 
De E · .. ·· N c'ıp Sef. posu: mınonu e 


