
3 Mıniılı At 
kURuş 

ankalardaki mevduatı kıs-Dünya silihlanırken biz 
en devlet bankası mı alacak eller böğürde duramayız 

Milli Müdafaa vergisinden yirmi mil· 
yon lira kadar bir varidat elde edile
ceği kuvvetle tahmin olunuyor 

Çıkarılan bu havadisin bir qanlış 
tefsirden ibaret olduğunu 

zannediqoruz. 
1 buluyoruz. Mevduatı koruma ka 

nunu mucibince devlet bütün ban· 
kalardaıki mevduatın korunmasını 

istihdaf eder. Bunun için bankala· 
rın hesabahnın mürakabe edilme· 
si varittir. "Mevduatı korumağa 
devletin filen iştiraki,, için bu mev 
dualın kısmen devlet bankasına 
teslimi kaydı hiç bir mana ifade 

Ankara, 18 (Huıuıi) - Milli 1 
müdafa kuvvetimizi çoğaltmanın! 
zamanı geldiği hususunda evvelki 1 
gün topl "nan fırka grupunda beya 
nalla bulunan batvekil İsmet pafa 
hazretlerinin itaret buyurdukları 
meıailden dünkü yazımla iyice 
bahıetmiıtim. 

Bund:ın ıonra temaı ettilim 
fırka grupu azalarından birinden I 
aldığım malumatı ~ağıya yazıyo· 

rnm. İımet pafa beyanatında de • 
mittir ki: 

"Bizim daima ıulh gayesiyle a· 
dım atmakta olduğumuza, on ıe • 
neJenberi birçok imzalamıt oldu • 
ğumuz ıulh muahedeleri ve kotlu 
ğumuz ıulh yolları bürhsn olur. 
Bu deği9mez ve azimli ıayemizi 

sarsacak, halen ortada bir ıey mev 
cut deiilıe de Avrupa devletleri· 
nin ıon zamanlards devlet müda· 
f auı itiyle uğratmalan ve meıe • 
la Amerikanın muazzam bir deniz 
filosu hazırlam:ık için bizim para-

Devamı 5 inci sayfada 
etmez. ~evlet Bankası mevcut eı· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ham ve tahvilatını münasip mik· s d '-' ı • ı R • t v ı 
tarda bankalara tevzi ederek on· u u og u 1 e eş ı og u 
lardan nakit alabilir. Bu mali mu· 

DEViet banlcaaından bir manzara 
:",:;:~:.~;;~~:~·koruman.hiç durmadan boğuşuyordu 

t ~tünkü Milliyet arkadatımız kalardaki mevduatın kanunen 
•ktam refikimiz mevduatı bankalarca ayrılması icap eden nis 
~ kanununda yapılacak bir betlerden bir kısmının Devlet 
~,., haber vermektedirler. An - Bankasına yatırılarak buna muka· 

İti)""' gelen bir telgrafa istinat bil esham ve tahvilat alınmaıım 
~?'. nıalumata göre Maliye teklif etmektedir. 
li etı, devletin filen koruma a· Biz bu haberi eğer tamamen uy· 
,. .. i .... _ . . ak . . . b d l b"l h 'f d 1 ._ ııtır etmesı ıçın an· urma o masa ı e ta rı e imiş 

Bugün Cuma olduğundan me· 
sele hakkında hiç kimseden ma· 
lumat almamız mümkün olama· 
mıthr. Yazdıklarımız aırf tahmin 
üzerinedir. Tabii bilahare elde e· 
deceğimiz malumatı okuyucuları· 
mıza haber vereceğiz.Bizce bugibi 
devletin mali siyasetine taalluk e
den haberler büyi.ik bir ihtiyat ile 
kaydedilmeli Te yanlıt intibalara 
meydan açılmamalıdır. 

-

Din yolunda 
etr Salem Ankarada 

~ hesap veriyor 
'JlıJ ·ık t hk•k t t• • d k Hitler Almanyayı ela/ .. 
~k" an ı . a. . ı a ne ıcesın . e gere tın~a tutmak için din 
~J. malıyecının gerek komısyoncu sıllihını kullanıyor 
aracinin tevkifine karar verı·ldı· Beriin, 18 \A .. A.) - B:ııvekn 
~ Nurembergde ıntııar eden hafta -

~f ta, 18 (Huıuıi) - Tele· Yapı'an ilk tahkikattan sonra lık Stuermer mecmuasının hıriıtİ• 
~t ~ltttine ait bir meseleden do· maznunhr tevkif edilerek Cebeci· yanlık aleyhinde neşriyatı ihtiva 
'-~liye vekaleti memurhrın • deki Ankara tevkifhanesine nakle eden fevk:ılade nüshasının müaa· 
~ \i!tü beye on bin lira rüıvet dilmiılerdir. deresini emretmittir. 

~; tetebbüsünde bulunan Evvelki gece saat 24 e kadar Oberammergua (Bavyerada) 
• ~'1eınle Leon Faraci efendi· adliyede istintak edilen maznun - 18 (A. A.) - "lsanın esrarı,, is • 
' kında yapılan tahkikat de - lar gece y:ırıaından sonra emniyet mindeki temsilin büyük provası 

' ~~ektedir. -Devamı bcşı"ncı· sa~·fada- b b" k ı -~ \!gün ırço zeval ve a man ve 

lt' Con Simon vaziyeti ::::~~:;:!:.:~~~=~~;\~;: 
siller 21 mayısta batlıyacak ve 23 

~})ek .hayırlı bulmıyor eyliılelradardevamedecektir. 

~~t konferanstan netice çıkmazsa Yarınki :üshamızda 
~anı Cemiyetinin devam ettirilmesi (VI. no) 

~en hemen mümkün olamıyacaktır,, ~~~·b~:~:t~~::~;:r~ §::s~:~~:~~~~ 
l\cl..,. k d kadar edecek bir yazısı vardır. ••s· ... , 17 (A. A.) - Hariciye\ ya ın a ittirak etmek ümidinde 
~ .. ~n Simon, Londrad:ı bulunduğunu da ilave ettikten son 

L.. )~ ~ırliği enıtitüsünı!e bu • ra, Sir Con Simon bu mektubun· 
ı"''•aı bir mektupta, silahla- da diyor ki: 
,~İlet h~ llıeıeleıinde henüz bey "Hükumeti metbuama izafeten 

2 
Öbürgünkü nüshamızda, gene 

ayni muharririn, Kadıköyündc o
turan ve orasiyle alakası olan bütün 
insanların behemehal okuması la
zım gelen bir yazısı çıkacaktır. 

111'" anlaıma husule gelme diyebilirim ki, vaziyeti bugünkü 
' kt ~:ın dolayı beyanı tees k::ırışıklıktan kurtarmak için ne li 
""ede edir. Maamafih nazır zımsa ve elimden ne gelirse yapa- ._ ____________ .. 
~l.ı erıber"ı b h 'b. ' ~ m Ce k al" emniyet nıııı1111111ııııııııı11ııııuıııııııııı1111111ııııııııııııı11111ıııııııııııı1111111ıııııı 
. 'fe . u usuıta ır ne- cagı · nevreye em 1 K 

'l 'b::ıleınediğ~ için bu teşeb le gi~eceğ~~' zi~a t~~ami~.e-~ani- upon son sayıfa
,. ~ n~. •ffakıyetınden tama • im kı, lngılız mılletınm butun e • d b 
~~ ~ ·~ Iteaenlere iştirak etme- mel ve Ü.midi bu meselenin iyi bir a aşlığımızın ·"'f: emektedir. surette neticelenmesinden ibaret • d d 

r-11••n gelecek içtimaın!\ -Devamı beşinci sayfada- yanın a lr 

Şehirler Suut o§ullar1nı o kadar cezbetmiyordu . 
O ~öl ~ocukları •••• 

· Kuveyt ·~~akların~a dolaıtığı ı 
zaman kendııınden hıç bir ıey u-
mulmıyan, onun büyük bir it bata· 
racağı tahmin edilmiyen genç Su· 
ut oğlu Aziz bir hamlede Rıyaz 

tehrini iıgale muvaffak olmuıtu. 
Arap çölünde ona da, ailesine de 
hayat hakkı vermek iıtemiyen Re
tit oğulları bu yeni dütmanı ilk 
önce hor gördü. istediği dakikada 
onu ele ıeçirerek mahvedeceğini 
zannetti. Fakat öyle olmadı. Suut 
oğlu Aziz, etrafı itıal ediyor, ha· 
kimiyet dairesini geniıletiyordu. 

Reşit oğulları, bu dütmana karşı, 
Osmanlı devletini harekete geçir· 
meyi düşündü. Fakat muvaffak 
olmadı. Osmanlı devleti, iç Ara
bisfan çölünde vuku bulan bu hi.-

diıelerle fazla ali.kadar olmak iı· 
temedi. O halde bu dütmanı doğ
rudan doğruya mahvetmek li.zım• 
dı. Reıit oğlu hazırlanarak hare
kete geçti. 

!Suut oğlu, dütmanı karıılıya
caktı. Bunun için babasını köyün. 
den çağırttı ve onu Riyazda yer· 
leıtirdi. Babası 11 senelik men
kubiyetten sonra yurduna dönü
yordu. Fakat otlu, emirliği ona 
verdiği halde kabul etmedi. Nere· 
deyıe, bu yüzden, baba ile oğul 
arasında ihtilaf çıkacaktı. 

Nihayet Necit ülemaaı, müdaha
le ettiler. 

Genç Abdülazize: 

-Devamı 8 nci sayfada-

BIJlk deniz gezintisi 
Kuponlarınızı bu ayın20 nci gününde~ 
itibaren değiştirebilir ve davetiyele

rinizi idarehanemizden alabilirsiniz 
20 mayıs 1934 pazar gününden 

itibaren 30 mayıs 1934 tarihine ka 
dar her gün öğleden sonraları -
cumaları müıteına - daimi oku .. 
yucularımız ellerindeki kuponları 
matbaamıza ya bizzat vey:ı bil • 
vasıta ıöndererek daimi kupon 

kartı ile değiıtirebilirler ve gezin· 
timiz için davetiye alabilirler • 

Kuponhrını poıta ile gönder • 
mek iıtiyenler olursa, kuponlariy 
le beraber üzerine kendi adresleri 
yazılmış ve poıta pulu yapıfbrd • 

-Devamı beşinci saY.fada-



• A • • • T ekirdağında fazilet mi 
Maarıf vekaletı ımtıhanların gayet kifatı kazanan muallim 
sıkı olması için kat'i kararlar aldı 
Liselerin 12 sınıfa çıkarılması ve ihtisas sınıflarının 
11 inciden başlaması için bir layiha hazırlandı 

Ankara, 18 (Huıuıl) - Liıe 
ve orta mekteplerin müdür mua • 
vinlerine, talebe fazla olursa yüz 
elli lira maaı verilebilmesi için 
maarif veklletince bir kanun hazırı 
lanm:ıktadır. Diier taraftan hazır 

lanan bir projeye nazaran maarif 
mensuplarının ve muallimlerinin 
sıhhi sebepler olmadıkça bir yer • 
den diler mah:ılle nakledilmele • 
ri menedilmiıtir. Hususi, akalliyet 
ve ecnebi mektepler talebeıi de 

bu seneden itibaren resmi mek • 
tepler talebeıi gibi imtihana tibi 
tutulacaklardır. 

Her mıntaka maarif müf ettitle
ri imtihanlarla ııkı bir ıurette ali· 
kadar olacaklardır. Maarif vekile 

J d d R 
• . ti intih'lp komisyonu mesaiıine de· 

aponya 8 im a im USya mtlletler Ce• vam ediyor. Bu komisyon, her mın 
• 1 k d• • • . . taka için bir mümeyyiz heyeti ha· 

gen eme te ır mıyetıne . gınyor zırlamakla meıguldür. 
Vaıinıton, 17 (A. A.) - Rad

yo ile neıredilen bir beyanatta, 
Japon sefiri M. Saito, J:ıponyanın 

uzak tark itleri hakkında harici • 
ye nazırı tarafından Amerika ve 
lqiltereye yapıhn teklifleri te • 
yiden demiıtir ki: Japonya, Çin 
araaiainin tamamiyetini, ve Çinin 
vahclet ve re(ahını muhafa11&J1 sa· 
mimi bir tekilde araa etmektedir. 
Japonya, diğer devletlerin Çin • 
deki hukukunu ihli.1 etmek niye • 
tinde delildir. Japonya bu devlet· 
lere müteallik bütün muahede ve 
anlatmalara riayet etmektedir. Fa 

kıt Japonya herhangi bir vesile 
ile uzak ıarkta ıulh ve aıayi9in İ· 
dameıine zararlı olacak bir hare • 
kete karar veren herhangi bir kim 
aeye kartı likayt kalamaz. 

Telefon paralan 
....... -..ıa (Huaael) - Halk. 

.. ... Jan aldığı. fazla paraları iadeye 

da•et edilen lıtanbul telefon tir • 
keti nafıa veklletinin bu teklifini 
ıGrayı devlete müracaat etmek 
suretiyle proteıto etmitti. Şirayı 
devlet bunu k:ıbul etmiyerek nafı· 
a veklletinin teklifini yerinde bul· 
mu tur. 

Mösyö Maksimos 
Atinaı 18 (Huıuıi) - Hariciye 

nazırı M. Maluimoıun silahlan a· 
zaltmak için Cenevrede yapdacak 
konferanaa bu hafta hareket ede • 
ceii söyleniyor. M. Maluimoa Ce
nevrede Türkiye, Yuıoılavya ve 
Romanya hariciye nazırlariyle gö 
riltecek ve yakmda Ankarada top· 
Ianmaar kararlqtırılan dört bari· 
ciye nazırı içtimaıiıın günü tayin 

edilecektir. 

Meb'us olmıyorlar 
Ankara, 18 (Huıuıi) -Münhal 

meb'uıluklara namzet ıöıterile • 
cekleri rivayeti mevcut olduiunu 
dünkü nynnızda yazdıiımız avu
kat Mümtaz, mühendiı Mithat ve 
Cevdet Kerim beylerin meb'ualuk
ları haberi teeyyüt etmemektedir. 

Askeri ceza kanunu 
Ankara, 18 (Huıuıt) - Aske • 

rl ceza kanununun buı maddele • 
rinde tadi'~t yapılmuı hakkmda 
müdaf aai milliye vekiletince mec
liae bir Jiyiha takdim edilmittir. 
Buna nazaran bozuk ahlaklı ka • 
dmhrla bilerek evlenen veya evli· 
lik baiını devam ettiren askeri 
fahıılar, askerlikten ihraç ve bu 
ifi aıkerden çıkmak maksadiyle 
yapanhr tardolunurlar. 

Rıza Pehlevi han 

Pariı, 17 (A. A.) - Ektelıiyör 
gazeteıinin Cenevre hususi muha· 
biri Cenevrede Sovyet Rusy:ının 

Milletler cemiyetine ıirmeıine cla
ir müzakerat cereyan ettiii bildi
rilmektedir. Muhabir diyor ki: 

Liselerimizin 12 ıınıfa çıkanl· 
muı, fen ve edebiyat ıruplarının 
11 nci sınıftan b:ıtlaması hakkın • 
daki kararnamenin bu günlerde 
vekiller heyetine arzedileceii aöy· 
leniyor. 

Bu meıele oldukça ilerlemiı =============-
ıöriinüyor. Fakat henüz bazı müı· 
idiller vardır ve bu mütküller Moı. 
kcna hiildimeti tarafından çıkarıl· 
mıı değildir. Fakat Sovyet Ruıya, 
bugün hemen bütün Avrupa dev· 

24saat grev 
Atina, 18 (Hususi) - Şimali 

Yunaniıtand~ki umum amele, Ks 
lamatada öldürülen ıekiz amele İ• 

letleri tarafından oldutu gibi mil· çin yirmi dört ıaatlik ırev yapmıt· 
letler cemiyetinin toplanmıt oldu· lardır. 
ğu lıviçre tarafından da tanınma· 
ıınr iıtemittir. Binaenaleyh Avru· 
pa ıulhünün idamesi için büyük 
bir ehemmiyeti haiz olan bu meıe· 
lenin neticelenmeıi, Moıkovadan 
ziyade Bernde ıibi ıörülmekte • 
dir. 

Suikastçılar 
Atina, 18 (Huıusi) - M. Ve

nizeloıa ıuikaıt hazırladıkları IÖY· 

lenen iki kiti evvelki gün tevkif e· 
dildi. Yapılan tahkikattan ıoıva 

kendileri kefaletle aerbeıt bırakıl· 
dılar. 

Akhisarda dolu 
Akhiıar, 18 (Hususi) - Bura· 

nın lfık ismindeki köyüne bir bu· 
çuk saat kadar süren bir dolu yağ· 
mıı ve birçok hayvanatla benber 
mezruatı hiç kalmamıı denecek 
niıpette harap etmiıtir. 

Banka layihası 
Ankara, 18 (Huıuıi) - lktısat 

vekili Celil bey tarafından hazır
lanmıt olan ziraat bankası llyi • 

haıı, tetkik edilmek üzere heyeti 
vekileye verildi. Tetkikat yapıla • 
rak vekiller mütalealarını bildi • 
recekledir. r 

Sıhhiye vekili Afyonda 
Ankara, 18 (Hususi) - Sıhhiye 

vekili ve Hililiahmer umum reiıi 
Refill bey, yanındaki zevatla bir. 
likte Afyon Karahiaarma aittiler. 

Maq kanunu 
Ankara, 18 (Huıuıt) - Maa, 

kanununun tadili için maliye ve • 

k&letince tetkikat yapılmaktadır. 
Bu hu ıuıta maliyeden bir zat fUn· 
ları ıöylemiftir: 

"Böyle bir dütünilt var, yalnız 
ücretli memurlula maafh memur· 
lar vuiyetlerinin birlefmeıi için 
hazırlık yapılmaktadır. 

Kayseri fabrikası 

Bulgar kabinesi 
Sofya, 18 (Huıusi) - Kral dün 

aabah saat onda M. Mufanofu ka· 
bul ve kendiıini yeni kabinenin 
teıkiline memur etmittir. M. Mu· 
tanof da bu iti deruhte etmif tir. 

SİYASET 
Fransada siyasi vazıyet 

Staviaki rezaletinin ıebep verdlti 
vekayiden sonra Franaada dahili va • 
ziyet yeni bir nizama doğru gitmekte
dir. Radikal soıyaliıt fırkaımın aktet
tiği ıon kongrenin mukarreratı pya
nı dikkat bir haleti ruhiyenin mevcu· 
diyetini göstermektedir. Kongre bu • 
günkü Dumerg temerküz kabine
sine aleyhtar bir vaziyet almamııtır. 

Radikal Soıyaliıtler billkiı Fran • 
sız milletinin bugilnkil haleti ruhiye· 
ıini nazarı itibare alarak - Soılayiıt· 

terle komünistler mUıteına - bUtUn 
fırkalann ittlrak ettiği milli hUkQme· 
te kuvvetle muzaheret etmele karar 
vermiılerdir. Eski bir karar olarak ta 
Staviıki rezaletile allkadar bir kaç 
meıhur mebusun fırkadan çıkarılma • 
sına hükmctmittir. Bu çıkarılanlar •· 
rasında eski namzetler vardır. 

Anlattığımız mukarrerat konıreye 
ittirak eden 1500 azadan ancak onu
nun muhalefetine uğramııtır. Muha • 
lifler M. Kudöne, batta olmak üzere 
fırkadan ayrılmıılar ve derhal yeni bir 
Radikal sosyalist fırkası kurmuılar • 
drr. 

Yukarda zikrcttifimiz karar asıl 

Radikal sosyalistlerin reisi olan M. 
Herriot için büyük bir muzafferiyet 
tetkil eder. 

İnkar kabul c~mez bir hakikattir 
ki, Dumerg kabinesi Franıız mebusan 
\'e ayinırun itimadından ziyade mil • 
Jetin ekseıriyetine dayanmaktadır. Ve 
Fransız milletinin ekseriyeti bugün 
devlet mekanizmasında büyük deği

tiklikler istemektedir. 
Bu metalibin batında icra kuvveti

nin teırii kuvvet aleyhine olarak tak
viyesi gelmektedir. Kıaacası mebuaan 
gürültülerini bertaraf edecek kuvvet· 
1i bir hükumet istiyorlar. Her halde 
F'ransa dahili büyük defitikliklcre ta· 

Ankara 18 (Huaual) - Kay• bit olacaktır. 
' ş· d" kadar bildiX.imb ta d&k' ıeri fabrikuınm temel atma me • mı ıye .. • rz 1 

Ankara, 18 (Hunıt) -Yakın
da Türkiye7e ıelecek olan lran 
Şahı Huretlerini, hariciye vekili 
Tevfik Rüftü beY. T rabzonda kar • 1 
ııhy&caktır. 

• • d b 1 mnak .. L-.. çok fırkalara ınustenit Parllmento-
ruımın e u u uzere .-,ve· tarzı iflas etmittir· Bu buhra-
kil lımet pqa hazretleri cumarte- na !imdilik ancak İngiltere demokta
ıl ıünü aktam treniyle Kayaeriye sisi mukavemet etmektedir. Acaba o 
hareket edecektir. da ne zamana kadar? 

Fatma hanım,"47 senelik muallimeli 
yaptım, yorgunluk his ettiğimi hiç 

hahrlamıyorum,, diyor 

Tekirdai (Hu ·Mu) - (47) ıe· 

nedenberi muallimlik yapan Edirneli 
Fatma hanımdan mütemmim malu • 
mat almak üzere evine rittim .. Çok te 
miz bir evde heni mutavui nüvuiı • 
lerle lw,dayan faziletin büyük tim • 
ıali Fatma Hanımla uzun uzun ıörüı· 
tük. 

(1303) ıenetinde vazifeye batlı • 
yan Fatma Hanım evvela Edirne ilk 
mektep ve rüıtiyesinde meslek haya· 
tına ablarak yedi Mne çabımııtır. 331 
Mneıinden bu ıüne kadar T ekirdai 
merkez ilk mektepleriyle köy mektep· 
le rinde yüksele bir f erqeti nefiıle va· 
zife gönnüıtür. 

1 O Kanunuevvel 340 tarihinde mü 

1 
mu ıöyliyerck ( 47) ıenelik bir çı)t 
madan sonra naııl ihtiyarlamad;::: 
hayret ediyorlar.. Ben meıle ' 
çok yüksek bir vazife atkıyla ça!ıtlı 
ğım için hiç bir vakit yorğunluk 
aettiiimi bilmiyorum. Talebe) 
hiç bir ıert muamelede bulunma 
Karşımdaki vatan çocuklannı d 
iyi muamele ile terbiye ederek 
fimizin prensip ve nizamlarına uy 
olarak yeti,tirdim. Hiç bir zaman 
mak, oturmak istemedim. Mü 
bir feragatle çalıımak benim en 1'i 
yük düıturumdu. Yeni tedriı uı 

rini de çok beğendim. Yetiıtir ' 
binlerce talebeyi kendi çocuklarıdl 
bi aeverim talebelerim ara11nda 
tep muallim ve müdürleri ele 
Hatta Edirne kız muallim 
müdiresi Behire Hanım ela tale 
dir. Muallimlik meıleiini çok M 
Meıleiimden aJnldıfnn için çok 
zun ve mütee11irim. Y apm iler 
için kanuni mecburiyet beni a 
larun araıından ayınyor. Çok tatlı 
doyulmıyan bir meslek olan mu 
lifin kutsiyetini ölünceye kadar 
mıyacağım. Her zaman amirler' 
gördüğüm hüsnü muhabbeti de t,) 
cliıle yadederim." 

Vatanı için ıenelerce hayabnı 
çocuklannı yetiıtinneie vakfedeıı 

ma Hanım mealefinin son alb ~ 
ıini (Karaca Klavuz) köyünde t 
miıtir. 

fettiıin takdir ve teveccühüne binaen Trakya umumi müfetti,i 1 
para müklfatı ve takdimame almı, • Tali Beyefendi buraya geldiği ı 
tll'. 

Bu HDe ele Maarif V eületinin fa· 
zilet nıüküatı :ve takclirnameıini ka· 
zanan Fatma Hanım Temmuzda te • 
kaüde aevkedilecektir. 

Şimdi ( 65) yaıında bulunan muh
terem muallime hayatmclan bahseder
ken demiıtir ki: 

- " Şimdi 65 yaıındayım. Beni ıö 
renler ancak 40 • 45 yaıında olduğu· 

Maarif Vekaletinden gelen tak 
me meraıimle Fatma ~..:;;ıt..:J 
cektir. Fatma Hanım fazUet.~ 
bm bankadan alımıtır. Uzun 
memleketimiz mekteplerinde "' 
hizmetleri meabuk bulunan f • 
Hanımı ıayııyla kutlular ve ken. 
ni memleket namına tebrik etmei1 
borç biliriz .... 

Taşköprüye bir baytat 
tayin edilmesi lcizımdıt 

Taıköprü, (Huıuıi) - ilkbaharın teclir. 
yeıiller ıiydircliii Tqköprü merala Eaaaen epeyce bir zaman 
n içinde; bembeyaz tiftik keçilerinin devam etmekte olan "Şap" haı 
manazaraınu ıize anlatacak ancak dan mütee11ir olan köylüye yap 
kendi ıözlerinizdir. en büyük yardım acil olarak 

Ben, buraya senet akıtan tiftik bir baytar teminidir. 
keçilinin tarihine laymet veren AYl'U· Bir kaç aenedenberi SpelcUI• 
palı nriiverriblerin yuılannı iıpat ede kar1111nda kenevirden zarar ıör'I' 
cek bazı ıöriülerimi ıize bildirmeie )ünün haıtahk yüzünden de h• 
çalıtac:aiım. nnclan mahrum kalmaıı, zaten 

Şarltekaie'nin Küçük Aıya İllnİn• olan bu muhiti fena bir vaziyete 
deki kitabı Milattan önce Kastamonu caktır İ 
havaliıinin tiftik keçilerini methet· T~rk ikbaadiyatında bundd 
mekle methurdur. ra temel olacak maddei ipti~ 

Bugün harabe halinde bulunan es- naklannın korunmaımcla en bit"""J 
ki eserlerin bütün meakükibnın ve mil olan anaııra yardımı kö1l,* 
tezyinabmn hepıinde keçi resmi bu- Cumhuriyetin kendiıine babıeP 
lunmuı tiftikçililc aanatinde buramn birind hak olarak telikki e 
tarihi laymetini pterİI'· Ana yurda Düne kadar ezilen köylü 
yib WnJ.,. liranın slrmeıine yara- kendiıine yalnız hükibnet " 
yan ini aeTimli n muniı hayvancıklar müzaheret edildiğini ıörmekl• .Mi 
bura civan halkınca adeta bir evlat dar aeviniyona dünün zihni,.... 
ıibi bakılır. miyen mütegallibenin ıerrindt' 

Kaza clabilincle ve civanncla haf • o kadar korkmaktadır. -• 
tada kurulan üç pazarda aısari ilci Burada bir kanı toprai• ~ 
ton tiftik alım ve aabm muameleıi ol lamıyan köylünün karııaında tr.. 
maktadır. Maaleaef çolc kıymetli ve den fazla tarlalı kümelerin 
verimli olan bu hayvan pek nazlı ol • ıı her ıeyi ıöıtermeie üficlit• 
ma11 dolay11iyle pek çabuk haıtalanır Köylü "Hayır" dan kaçall 
ve ölür. ilet olan kimse olmadıimdall 

Kazada baytar olmamaımdan bu ufak temenniıi olan (kenevir~ 
ıene (Ciier sarma11) diye köylünün halledilmeıini ve huta in .... 
ad koyduiu bir haıtahk yalnız bir ay vanlar için doktor ve baytard' 
içinde ilci bine yalan hayvanın ölme· nini yeni kaymakamdan t_., 
ıine sebep olclu. Oç ıün enel Kortepe diyor. !.J 
ve Beyköy havaliıinde ölen hayvanla· Ziraat bankuınm lıima,...... .-' 
nn miktan yüzü ıeçiyordu. çok mıntaka1arda açılan 

Dündenberi vazifesine batlıyan burada açılma11na ıeç kabO 
yeni kaymakamımızdan lnı huıuıta köylü ihtiyacını güç temİll 

köylüye yardım etmeai rica edilmek • dir. 
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iki kardeşlerin . ,, 
zıt ahlakı · iıııııiılı' ..... 

lupB~::.::i:m bana fijyle bir mek- Cevdet Kerim B. kadınları çalıştırma 
"Ruhiyat ilimi olmadıiınızı bi- d • • • • h tt• 

lirorum. Fakat, ıenelerdenberi, yur U IŞJOI JZa e ) 
her a~ ıizin yazıluınızı oku-
r\lln. Görüılerinizin doğruluğuna 
itiınat ed}yorum. Onun için, dün "Yurtta 
'•de münakqa ettiğimiz bir b:ıh .. 
ıe dair nzin ne dütündüğünüzü 
Öfrenmek iıtedim. 

yetin 
"Efendim, bizim halamızın ikiz 

kusur sayılacak mahiyette bir şey yoktur vazi
temiz olan iç yüzünü hesaplariyle merciim olan 

makama bildirdim.,, 

3 

~ --------Vah çocuklara!.. 
Bundan bir iki haf ta evvel meı· 

lekdaıım Va • Nfı Haberde kf!ndi· 
ne tahsis edilen ıütunda bazı huıu
ıi mekteplerin tedrisatındaki nok 
sanlığı ve bozukluiu ipret eder • 
ken, bilıiye fevkalade muhtaç ol
duğumuz bir zamanda en küçük 
bilgi kaynağının bile kurutulma· 
m:ııı li.zımıeldiği kanaatini ileri 
ıürmüt ve onun fikrine ittirak et· 
memiıtim. 

Son günlerde kar9ıla1tığım iki 
hadise Vi. Nfı nun iddia11nda hak 

0iulları, iki damla ıuyun müta· Geçen hafta Şehir Mecliıindel umumiyede fena bir hiı bırakmıt·ı 
beheti gibi, biribirlerine benzer. yapılan fevkalade içtimada lıtan· tı. 
Ayııi yerde de büyümü9ler, ayni bul valiıi ve belediye reiıi Muhit· Bu esnada Cümhuriyet Halk 
hocalard:ın dera almıılardır. Bu • tin Bey Eınaf Bankası hidiaeıi mü Fırka11 İstanbul vilayeti reiıi Cev· 
na raimen, biri ne derece iyi ah· naıebetile söz ıöylerken kendiıini det Kerim Bey Ankarada bulundu 
li.klı iıc, öteki o kadar kötü huy.. müdafaa için Cümhuriyet Halk ğundan Muhittin Beyin ıözlerine 
ludur. fırkaıı tarafından idare edilen ka· cevap vermemit ve bu mesele 

naıında kadınları çalıtlırma yur • lı oldı~unu acı bir turette bana 
du meaeleaine temaı edilmit oldu- ispat etti. 

"iki zıt telakki vardır. Bunlar· dınları çalııtırma yurdunun idare·l meıkfık bir vaziyette kalmıflı. 
dan birinciıi, (Dedelerin, ana ba· · d b' 1._ ı h k 1 ' O ·· d b · A k d b 1 ıın e ır ta&ım yo ıuz are et er n gun en erı n ara a u un 
banın ahlakı evlada da geçer!) olduğunu ıöylemitti. Muhittin Be- makta olan Cevdet Kerim Bey dün 
diye iddia eder. Şeyh Sadinin yin iddiaıına göre belediye kasa • sabah Ankaradan 9ehrimize ıel· 
ıne1hur nazariyesi: undan bu yurda §İmdiye kadar mittir. Kendiıini Haydarpqada 

Akıbet giirkzade gürk şeved ! 160,000 lira verilmit ve bu para bir çok fırka menıubini karıılamıt 
"lkinci telikkiye ıöre iae, bir Esnaf Bankaıının feci akıbetine tır. 

inw.n maneviyatını huıule ıeti • uiramııtır. Vali Muhittin Bey tarafından 
ren, alclıiı terbiyedir. Vali Beyin aözleri kadınları kadınları çalıtbrm• yurdu hakkın· 

:·Hal~~i, halazadelerimin mi· çalıttırma yurdu etrafında efkarı da söylenen ıözlere kartı kendi· 

ğunu soruyorsunuz; bu müe11eıe 

yedi ıene evvel dul ve kimıeıiz ıe· 
hit kadınlarına ve kızlarına yar· 
dım ve hizmet makıadile kurul· 
mut bir hayır yuvasıdır. 

Bu meselede fırka için kuıur 
sayılacak hiç bir mahiyet yoktur. 
Hubelvazife Ankarada bulundu· 
jum ıırada vakıf oldufum bu me· 
ıele hakkında bura ile temas ede· 
rek yeniden bir daha tetkikat yap· 
tırdmı. Vaziyetin temiz olan içyü· 
zünü heaaplarile ve bu meseleye 
temas teklini bir raporla merciim 
olan makama arzettim.,, 

aalı bu tkı telikk' de zıt! .. Ay· 
. b ıye -··---·-· ..... - ...... - .. -.... sinden cevap iıtiyen gazetecilere .. --·---------·--· ...... 

nı an:ı •banın evlidı olan ve ay• Acaba delı· mı"? Cevdet Kerim Bey •u cevabı ver • K 
b' ~ ara Alinin davası ni ter ıyeyi alan bu iki çocuktan mittir: 

b. · · · · · d k ? B' Evvelki ıün Edirnekapı ıurları rı nıçın ıyı e öte i fena ır "Şehir Mediıi müzakereleri eı· 
türlü halledemedik.,, haricinde jandaTmalar tarafından mıı:::=======~=====

Söylediğiniz gibi, ben, ruhiyat 
aHmi değilim. Eaaıen, bu ilim pek 
Çocuktur; kökleşmit, kuvvet bul· 
mu,, ıu aötürmez düsturları yok· 
tur ki, bir ilim zuhur ederek bun· 
lara d3yana dayana hükümler 
~•rmek ıalahiyetinde olıun ! 

yaralı bir adam bulunmu9tur. Der· 
hal müdavatı yapıldıktan ıonra ao 
rulan ıuallere cevaben ı6r haricin· 
deki yoldan geçerken tanımadığı 
bir adamın önüne çıkarak hiç ıe- OtobUa kaza•ı 
bepıiz kendisini yaraladığını ıöy· Şoför Ömer ojlu Mehmedin 
lemittir. idareıindeki 221 numaralı otobüı 

Zabıta bu meçhul carihi ara· Zeytinburnu küçük zabit mektebi 
maktadır. önünde Abdül iıminde bir çocuğa 

V:aliyi dava prparak ,.."19.aıfbr. Şoför yaka 
lanmıthr. 

Sarayburnu gazinoıunun eski 
müıteciri Dervit Zade lbrahim 
Bey tarafından vali Muhittin Bey 
aleyhine açılan dava henüz müd
dei umumilik tetkik büroıundadır. 

Vali Bey ve belediye tarafından 
Milliyet gazetesi aleyhine dava a· 
çıldığı hakkında dolatan rivayet 

Tehdit 
Malatyalı Hüsamettin iıminde 

biri Tahtakalede Sandıkçı Yoda 
Efendiden ıuıtalı çakı çekmek su· 
retile bet lira iıterken cürmü met 
hut halinde yakalanmıttır. 
HUrek 4Çalanlar 

~ciyenin naııl teeaaüı ettiğine 
Cl&\r, "'' zıı ı.:.ı.t.~kt oldutu doiru· 
dur. lniyete dayanan birinciıi, eı 
1:\ devirlerde zuhur etmittir. Bu· 
ııu çıkaranlar, o zamanın hakimi 
ohn aıilzadelere hoş görünmek 
gayretini gütmüş'er.. Yani, "Bir 
ihsanın babaıında iyi hasletler o· 
h1rıa, ayni tezahürler ojullarında 
da görünür!,, demekle, ıülilenin, 
cl'imi ıurette idare mevkiinde kal 
?na.um temin etmek istem:tler.. teeyyüt etmemittir. Kasımpqa iıkeleıinde bailı 

Habuki, halkçılık dünya üze· Cahit beyin davası ldrisle, Yunuıun sandalından kü· 
"İnde alıp yürüdükten ıonra, her Ruı ticaret mümessilliği aleyhi- rek çalan ıabıkalı Nuri ve Ahmet 
İtııanm iyi tahsil ve terbiye gör· ne Hüseyin Cahit Bey tarafından yakalanmıtlaTdır. 
llıeıc: ıayesinde mükemmelen yeti· açılan 450 bin liralık alacak dava· •• •• d 
hb:ıeceii nazariyeıi herkese bot s~ ~iri.nci ticaret m~~kemesince bi Sabıkalı Şukru a IS 

iÖründü. tırılmıt ve müme11ılhk bu paTayı ı· d k 
Netekim, bu, b::ına da, dijerin • tediye etmeğe mahkum olmu9tu. ıye en açtı 

den daha makul ıörünüyor. Son günlerde temyize giden bu Dün Yenipoıtahane binaıında 
Anlattığınız miıalin iz~~ın~ karar oraca nakzedildiğinden mu bulunmakta olan lıtanbul adli7e 

Ct!lince: İrsiyetin ıeciyede bırıncı ifa.keme yeniden görülecektir. nezarethaneıinde öjleye doiru 
. ~il olduğunu iddia eden 1 er· bil· !!!!!!!'!!!!!!!!!!!B!!!!e!m--!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1---• bir kaçma had iıeıi olmuttur. 
ltıern, bu muadeleyi naııl hallede· klr9ıla9mı9. Ona, mürebbileri, iyi Yapbğı muhtelif hırsızlıklardan 
tekler?. ıözler ıöyleyip iyi tablolar göıte• dolayı dört ıene dokuz ay on bet 

''Ecdattan birin=n iyi hasletleri rebi'miıler. Seciyesi fena olan ço- ıün hapiıe mahktim olan lıtinyeli 
1k:ı1orden bir:ne geçmit, bir di· cuk iıe, objektifinin açık zaman· Şükrü isminde biri karardan ıonra 
ttt ceddin fena huylarına da ikin· larında, ıırayla, kötü teıirlere tibi tevkifhaneye nakledilmek üzere 
~ 1 ~1 Çocuk variı olmutl,, demek, ka mıtrtr .. ,, nezarethaneye götürülmüıtü. Fa· 
. ~ halde, pek zayıf pek akıak • • • kat kendiıi orada bulunan maz· 
1~'\htır. itte, muhterem kariim, b'lna bu nunlarla kavga etmeğe batladıiın· 

F' .. ,!·at, telkin ve terbiyeyi seci· ıonuncu izah mülayim görünüyor. dan yalnız olarak bir odaya tecrit 
)tnin huıule gelmeıinde amil ıa· Bilmem, ne dersiniz? .. Bu da, ai· edilmesine lüzum görülmü9tür. 
)~n'~r, pek ali f(:yle diyebilir: lelere, mekteplere ne güç vazifeler Bu eınada odada yalnız kalan 
''- Herkeıin zihnen ve hi11en dü,tüğünü göıteriyor: Bir çocu· Şükrü camın macunlarını söküp 

:~'ılık bulunduiu zamanlar var • ğun fena teıir altında ka1mamaıı camı çıkartmıt ve pencereden ko
t\'"· Meıeli, bugün iyi uyumuııu· için daima İyi ıözler 1 titmeıi.. ridora geçerek kalabalığa karıt· 
~ıdur, yemeğinizi mükemm~l H::ılbuki, heyhat.. Ekseriyetle mıt ve kaçmıttır. 
tı' ~lrletGıitıin3zdir. Bütün dikkatı· bunu yapamıyoruz.. Yavruların Jandarma hidiıeden ancak yir 
f ~.hariçten intiba kapmak için, yanmda neler konuıuyoruz: mi dakika ıonra ha•berdar olmuf 
~loiraf objektifi gibi :ıçıktır. - Adaaam ıen de .. Her ıey pa ve derhal faaliyete geçmitıe de 
.._,ka bir gün, kabuğuna büzül· rayla döner.. Fazilet ne demek.. kendisini bulmak bir türlü müm· 
tf"t kaplumbaia ;ıibi, bet hi11i· mit? ... B'lk, tu mütekait, namuı· kün olamamıttır. Bu eınada it 
1~;.d~tarki aleme kapalıdır! karlığı yüzünden böyle ıefil bir müddei umumiliğe de akaetmiı ol· 
~ le ı kardetlerin iyi ıeciyelisi, ihtiyarlık geçiriyor .. Süt nineainin duğundan tahkikata baılanmıt ve 
~:tlıek k:, gözlerini ve kulakhrını oğlu ;ıe, harpte vurgun vurdu.. keyfiyet zabıtaya bildirilmittir. 
~:lfa açmak fırsatını bulduğu Bravo! Akıllı imif.. Kendiıinin yakın bir zamanda tek 
>~ tlıa.nlar, daima ruhunu iyi terbi· ( V ı-nO ) rar ele geçirileceği muhakkaktır. 

edecek ıahnelerle teıaılüfen 

Gebze Darıca ve civarında iı • 
tediii kimıeleri kendi adamları va 
aıtaıile öldürten çiftlik ıahibi Ka· 
ra Ali lıtanbul •iır ceza mahke
meıince 30 ıene ağır hapıe mah· 
k6m edilmitti. Bu ıuçlari kendisi· 
nin tetvikile icra eden yeğeni Ha· 
li1 ile Çoban Ahmet te muhtelif 
cezalara mahkum olmutlardı. 

Bir kaç senedenberi sürüklenip 
ıitmekte olan bu davaya ait karar 
son zamanlarda temyiz mahkeme· 
ıince nakzedilmit oldufundan da· 
vanın yeniden tetkik edilmeıine 

baılanmıttır. 
Mahkemede Kara Alinin avu· 

katı müekkilinin ıerbeıt bırakıl· 
muını iıtemiııe de mahkeme he
yeti bu talebi reddetmiıtir. 

Mahkeme, neticede bazı tetki· 
kat yapılmaaı için batka bir güne 
bırakılmııtır. Bu dava münasebe· 
tiyle timdiye kadar yüze yakın ıa· 
hit dinlenmİ§tir. 

Yaya kaçıyordu 
Baba•ı Oıman Efendiden yedi

li dayaktan muğber olarak on 
aündenberi kaybolduğunu dünkü 
nüıhamızda yazdıjmız küçük Ali, 
Sıvaıta bulunan anneıinin yanına 
yaya olarak gitmekte iken lzmitte 
yakalanarak buraya getirilmit ve 
pederine teılim edilmittir. 

Tayyare filosu 
Bir Mayıı bayramı münaıebeti· 

le Ruıyada yapılan Sovyet hayra· 
mma ittirak eden tayyare filomuz 
bugün ıehrimize ıelecek ve dur
madan Eıkitehire geçecektir . 

Romanya tarikile ıelmekte o · 
lan filo dün bekleniyordu. Fakat 
hareketini bir gün tehir etmit ol
duğundan •ncak buıün ıelebile
cektir. 

Yakalanan hırsız 
Galatada oturan sabıkalı Ah

met, dün Tahtakalede Kanalizaı • 
yon tirketine ait iki buçuk metre 
uzunlujundaki direii çalıp ıötür· 
metke iken cürmü meıhut halinde 
yakalanmııtır . 

Hem suçlu hem güçlü 
Unkapanında köylü ıigaraıı 

ıatmakta olduğu görülen sabıkalı 
Bürhanettin, inhisar memuru Ha
ıan Efendiye küfür etmit ve poliı 
ler tarafından yakalanarak hak-

• • 
Hadiselerden birinciıi ıudur: 

x ... liıesi mezunlarından bir grup 
bir gazetede uzun bir mektup net
red iyor. Bu mektupta bu memle
kete kalemi ile hizmet etmit, ken· 
diıini tanıttırmıy:ı muvaffak ol· 
mu9, iımi okuyucular aleminde 
ıöylenir bir adama kartı en kaba, 
en cahil bir lisan, en bozuk bir üı
liipla ıözde hücum ediliyor. Kimin 
kime hitapta bulunduğu gözönüne 
getirilmiyor. B:ıri bu kaba tariz
de bir insicam, bir ıttırat, bir ma• 
na olıa .. O da yok; aıaiı ıınıf net· 
riyalin demagojik ıafıatahrından 
baıka bir ıeyi bu batıız, ıonıuz 
yazıda aramayınız. 

Bu yazıyı okuduktan aonra dü· 
ıündüm. Bu yeni "liıe mezunları,, 
nın ıenelerce dirsek çürütmeıi, se
nelerce ailelerine maıraf ettirme· 
leri bu neticeye varmak için mi 
imit. vah! çocuklara .. Vah! zaval
lı ailelerine .. 

* • • 
ikinci hadise d:ıha ac.ı .. Gene ay 

ni x ... lisesi "Bu ıefer müdavimle· 
rinden,, bir efendi gelip maaamın 
üzerine uzun bir m•kale bıraktı. 
Bunda haftalık bir sazetenin yaz• 
dığı siyasi mahiyette yazıya hü
cum ediyor. Tenkitler yağd~rıyor. 
Makale o kada r ıiyakıız ıebaksız 
ki yazanın ne demek iıtediği an
latılmıyor. 

Dütündüm. Bu efendi, bu mek 
tep blebeıi, bu iıtikbalin adamı 
olacak olan halin çocuju, bahuıuı 
fU imtihan ve yoklama devreıinde 
bütün derılerini bırakarak naııl 
olur da "siy:ıst mahiyette, müta • 
lealarla dolu bir yazı yazmakla 
vakit geçirir. Delikanlı! Sen ıiya· 
ıet denilen ıeyi o kadar kol:ıy an • 
latılır, ve idare edilir bir mata mı 
sanıyorsun?. Eğer zannın bu iıe 
çok aldanıyorsun. Bugün uzun 
müddet ıazete sütunlarında k:ı • 
lem oynatmıt olanların bile yazdık 
larının yüzde mühim bir miktarı 
dütünülmeden, milll menafi arq
tırılmad:ın, devletin tuttuiu yol 
nazarı itibara alınmadan çizikle· 
niyor ve bundan efkarı umumiye 
kar yerine zarar görüyor. Sen iıe 
çocuğum, bir lisenin herhangi bir 
sınıfına k~dar gelebildiğin için, 
kendini ıiyaıi mahiyette yazılara 
cevap verecek kudrette ıörüyor • 
ıun. Acaba fU önümdeki klğıtla • 
rı karaladıim ıırad:ı bir rıyaziye 
meıeleıi halletseydin ıenin için 
daha faydalı olmaz mıydı. Hem 
ıenin için, hem ıeni okutan millet 
ve devlet için .. Vah! bot emeğine 
yavrum! .. 

• • • 
Ve bu iki misal kartıaında Vi· 

Nii yu taıdik ederek huıuıi mek· 
tep'erimizde ıılahata lüzum oldu· 
ğunu ben de töylüyorum. Ayni 
zamanda çocukl~rdan "Büyük,, 
ler yapmanın gençlik üzerinde na• 
ııl tesir yaptığını da kemali tee,. 
sürle tekrar itaretliyorum. 



4 HABER - Ak9am Poatası 

ti' .............. _._. .. _. ........................... ....... 
Fıkra müsabakası 1 Hı.'\BR'in L• d•l ·ı 

1 ı•k3yeleri JDÇ e ) en zeDCJ er En iyi, en ıüzelfıkralan bize gön-

..-~----.ı.-----------------------J dereceklerin yazıları; burada neıredi· lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-
~n(!İ sayf aclaki resme bakınız!-

Biri, mavi gözlü sarı saçlı, öbü· 
rü ise siyah gözlü siyah saçlı iki 
genç kızdı. isimleri Lilyan ve Mir· 
yamdı ... Her aktam, ' bahçelerinin 
parmaklığı önünde otururlar, ıüs· 
lenir, püslenir, gelip gidenlerle a • 
lay ederlerdi. 

Bilhassa, iki zenci gence pek sa
taşıyorlardı. Bunlar, işlerinden ev· 
lerine dönerken, kızlar, aralarında 
gülütürler; fingirdeşirlerdi ... Biri· 
birlerini dürterek "seninki!... Be· 
nimki !. .. ,, diye gösterirlerdi. 

Çok geçmeden bu alaka zencı 
gençlerin de dikkatini celbetti. Dü 
şünün: Damarlarında Afrika kanı 
kaynıyor! T om, Lilyana, Bop ta 
Miryama gönül verdi. Hem de na· 
sıl ... Ölesiye ... 

Artık, dünya, gözlerine görün· 

memeğe batladı. 
Şimdi, evin önünden günde beş 

altı kere geçmeğe başlamışlardı. 
Kızlar, her seferinde, onlara gü· 
lümsüyordu; başlarile, gözlerile, 
katlarile itaret ediyorlardı.. Bir 
keresinde çiçek attılar. Öbür sef e

rinde, konuttular ! 
Hatta, alayı daha da ileri var

dn·dılar. 
Miryam: 

- Ah, babam bıraksa da evlen· 

•ek. .. -dedi. 
Lilyan: 
- Kaçmanın imkanı olsaydı ... 

Beni alıp Afrikanın kuytu orman
larına götürseydin ..• Orada, kabi· 
le hayatı yaşasaydık, Tom !. .. 

- Sahi mi söylüyorsun? .. Sahi 
mi? ... Sahi mi? .. 

Fakat, biçare gençler, fena hal· 
de Şl\faladılar. Zira, tam o esnada, 
'k~~"ft"tn-~ıhi.ftk, akanı bir 
adam" göründü::. 

Sert bir sesle: 

- Kızlar ... Buraya gelin .. ·diye 
haykırdı. 

Zenci delikanlıları da kovdu: 
- Defolun evimin önünden !. .. 

Köpekler ..• 

Amerikada, siyahileri tahkir a
dettir ... Biçarelere hali esir mua· 
meleıi yapmakta idiler .• Onlar da, 
buna, çarnaçar razı olurlar ... Tom 
ile Bop, boyunlarını büktü... Ön· 
lerine baka baka, evlerine dön· 
dü ... 

O gece sabaha kadar aıktan, 
hüzünden uyuyamadılar •. Sevgili
lerinin söylediği sözleri hiç unuta· 

mıyorlardı. 
Erteıi gün, işlerine bile gitme· 

diler ... Belki otuz kere köşkün Ö· 

nünden geçtiler ... Fakat, ne yazık 
ki, kızlar görünmedi. 

- Galiba babaları hapsetti? 

""T- Öyle olcak... Yarabbi! ..• 
Kendilerini ne kadar zaman göre· 
miyeceğiz acaba? .. 

Korktukları hatlarına geldi. Üç 
gün, kızlar, parmaklığın önünde 
görünmedi. Galiba teyzelerinin e· 
vıne gönderilmitlerdi. iki zencı 
delikanlı, dördüncü gün, onları, a· 
rabayla eve dönerken gördü. Lil
yan, gene şeytan şeytan, bir f ırsa· 
tını buldu. Eliyle babasını göstere· 

rek: 

"- Ne yapalım? Biz istiyoruz 
ama bu bırakmıyor! .•. ,, Mi.naımı 
ifade eden bir harekette bulundu. 

Zencileri bu hal büsbütün çıl
dırttı; yeise düşürdü. Fakat. araba 
uzaklatır uzaklatmaz, genç kızlar, 
gene beyaz nitanlılanndan bahset 
meğe bafladı; fıskos fııkos konu· 
tarak, bu nitanlılan baıkalarile 
naırl gJdatttk!aruu birbirlerine an
l~ttıtar. 

• 

İtte, o akşam, zenci delikanlı· 
lar, iyice kararlarını vermişlerdi. 

lkiıinin de birer erkek kardeşi var 
dı. Onlara açıldılar. Yardım iıte· 
diler. Çerkeılerde kız kaçırmak, 

sonra düğün yapmak nasıl terefli 
bir adetae, onların kabilelerinde 
de bu iptidai an'ane mevcuttu. Fa· 
kat, kaçırılan kız tarafından ıevil
mit olmak şarttı .. 

Onun için, kardetleri sordu: 
- Sevildiğinize emin misiniz? •• 
- Elbette ... Miryam "Ah, ha· 

bam bıraksa da evlensek!,, dedi ... 
Lilyan da: "Kaçmanın imkanı ol· 
saydı ... Beni alıp Amerikanın kuy· 
tu ormanların~ götürseydin ... Ora· 
da kabile hayatı yaşasaydık 
Tom !.. .. ,, dedi. 

- Demek ki bu kızlar ıizi bu 
derece seviyor? .. Haydi öyleyse .. 

Dört kardeş, ihtiyata riayeten, 
yanlarına bıçaklarını aldılar. Bir 
de merdiven tedarik ederek, evve
la parmakhğı attılar. Sonra, bir 
pencereden eve girdiler •.. 

T.om'un biraderi Miryamın oda· 
sına girdi. Kız, onu görür görmez: 

- imdat ... -diye feryadı bastı. 
Hemen ağzına bir bez ..• 
Öteki kız da ayni suretle yaka· 

lana.rak bahçeye çıkarıldı, Orada, 
artık sevgilileri ile karşılaştıkları 
için, ağızlarının açılmasında beiı 
kalmamıştı. Fakat, gene: 

- imdat .•. imdat ... Kaçırıhyo· 
ruz ... ·diye çığlıkları kopardılar ... 

Zenciler, bunu naz sandı. Zira, 

bir kız, aşk oyunlarında nasıl naz 
ve istiğna gösterirse, kaçırılan zen 
ci sevgililer de, ilk önce, mukave· 
met eder gibi dururlardı. 

Fakat, Miryam ile Lilyan, hala 

maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılmaı:ı lazımdır. 

276 - insan değilmış 
Nasrettin Hoca gençliğinde 

kervanla Konyadan Akşehire gidi-
yormuf. 

A!qam olmuş. Ortalık karar· 
mış, kervancılar bir yerde konak
lamak için acele ederlerken uzak
tan bir nara boşanmış: 

- Hayt ! Durun orada! 
ı, anlaşılmış, eşkıya kervanı 

soymak için puıu kurmuş. Kervan· 
dakiler sağa sola kaçmışlar. Nas
rettin hoca kaçamamış, ne yap· 
sın, ne yapım yüklü bir eşeğin al
tına saklanmış. 

Eşkıya gelmiş, etrafı ararken 
Hocayy eşeğin altında görmüşler. 

- Ulan, demişler ne arıyorum 
orada! 

Hoc:ı: 

- Ağalar ben eşegın aıpaıı

yım. lnıan değilim. 
- Ulan bu eşek dişi değil, er· 

kek. Sen sıpası nasıl olursun. 
Hoca boynunu bükmüş: 

- Ne yapayım ağalar anam 
öldü, ben şimdi babamla geziyo· 
rum demiş. 

Adapazarı: Osman Nuri 

277 - iflas ne demek 
Mişonun en küçük oğlu babası· 

na sordu: 

- Baba Galatada bir mağaza 
sahibi iflas etmiş diye yazıyorlar. 
1 flas ne demek, ağnahr mısın. 

bağırıyordu: . 

- iflas etmek, parasını panto
lonun cebine koyup alacaklılara 
ceketini vermek demektir. demiş: 

inkılap lisesi Enver Galip 

- Aptallar... Sahi mi sandı· ft=========ı==:===== 
1 H" b. . k ' •. mz. ... ıç ız sıze açar mıyız .... :: Diş 1'ablbl 

Bmıkın ... Bırakın bizi... ~~ 
Halit Galip Bütün mahalleliyi toplıyacak· ii 

)ardı ... Nitekim, işte, babaları ve Ü 
küçük kardeşleri fırlamıştı. Zenci- 55 
lerden biri, onu bıçakla tehdit etti. E 
Ötekiler, kızların ağızlarını tekrar ii 
bağladı. Şaşkın şaşkın, onları, eve H 

Iıtanbul ve Münib üniversite
lerinden diplomalı 

••t•• d ""l ı: go ur u er.... :: 
F k . !! 

a at, Jandarmalar, çığlıkları, 
mehtaplı gecenin sükiltu içinde işi· llltuı"""""""'Hlll-lllllllıllflıMıtll"*"Hıııııııtllfftllıuıııııııııı 
terek imdada geldi. Dört zenci Vapur gezintisinde büfe 
yakalandı .•. 

kiraiamak istiyenler 
Bu meselenin davası, Amerikan 

adliyesinde bir ay sürdü. Netice· 
de, Mahkeme heyeti, zencilerin be 
raatine hükmetti. Lakin ahalinin 

' 
zencilere ötedenberi hıncı olduğu 
için, dört genci, kapıdan çıkarken, 
yakaladılar ..• Meydandaki ağaç· 

Gazetemizin, Haziranın ilk haf 
tası içinde yapacağı büyük deniz 
gezintisine tahsis edeceği vapurun 
büfesi satılıktır. lstiyenler, Mayı· 
ıın 28 nci günü akşamına kadar 
gazetemizin idare Müdürlüğüne . ....._ .... ·-·---··-- .. ---... ·-· )ara asarak linç ettiler. ·····-······················· .. ·····-··-··· .. 

(Hatice sureyya) Gidilebilecek ıı· 
iş bulduk eğlence yerleri ,

1

. 
Gazetemize: Balatta Sultan çeı· 1 

mesi caddesi 73 numaralı ev adre· SiNEMALAR : 
sile müracaat eden Galip Bahtiyar lPEK: İ 
Beye: MELEK: Garsonlar şahr. iı 

Yedikulede Kazlı Çetme Kiriş· i ELHAMRA: ~en ve mparatoriçe. 
hane sokağında 3 numarada men- SARAY: ... . . . h 
ıucat santral limitet §irketine mü· p SUMER: Atmaca. i 
racaat ediniz. Mesleğinize muva- i TORK: (

0 

ASRI: 
frk is bulunmuıtur. Fabrikanın ad· ii ~ il HiLAL: Ankara Türkiyenin kal-
resinize gönderdiği mektup sizi :: kalbidir. 1 
bulamamıttır. ÜŞIK: Beyaz rahibe. 1 

Ü ŞARK: Satrhk aşk f 
İncesaz ve caz 

Gazetemizin haziran ayının 
ilk haftasında bir cuma günü 
tertip edeceği büyük deniz ge -
zintiıi için (7) kitilik bir caz ve 
incesaza lüzum vardır. Talip o· 
)anlar, bu ayın 25 nci günü akta. 
mına kadar, idaremize müraca • 
at etmelidirler. 

1 ALKAZAR: Dehşet süvarileri. 
ALEMDAR: Ankara Türkiyenin İ 

f. bidir.ı· 
YILDIZ: Hata. 
Mil LI: Bir millet uyanıyor. .~ 
HALE: (Üsküdar) San,ın Venüs.Ü 
KEMAL BEY: Halkın kızı. B 
FERAH: Ankara postası 1 
FRANSIZ TIY A TROSU: Kuklalar. . 

•··ı···----- - ··-----~ ..... ::::::::::::::::.__. .............. ·-············ =--

N•lul •• terc6me h•k1u m•hfuzd-' 
Yazan: M. Ciayur 
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Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Beyaz ve saf mermer taşlarından 

iıtihıal olunan kireç beyaz ve saftır. 

Buna yağh kireç denir. Adi kalkerle
rin kireci ise sincabi renktedir ve bun 
lara yağsız kireç denir. 

Elde edilen kireç sönmemiş kireç
tir. Üzerine su dökülürse kireç yüz 
dereceden fazla hararetle ıu ile birle
şir. Ve sönmüş kireç dedikleri Ca (O 
H)2 hasıl olur. 

Sönmüş kireç su ile kan,bn)arak 
kireç sütü yapılır. Bu, badanada kul
lanılır. 

Derilerin kıl ve tüylerini kolay le· 
mizlemek için derHer bir müddet ki • 
reç sütünde bırakılır. 

Kalsiyom gümüt gibi beyaz par • 
lak bir madendir. Suyu adi derecede 
tahlil eder. 

Ca + 2 H 2 O = Ca (O H)2 + H 2 

Müzab Kalıiyom üzerine idrojen 
gazı ıevkolunuraa hidrolit: Ca H 1 cİı· 

mi husule gelir. Hidrolit ıu muvace • 
hesinde derhal maiyeti kalaiyom ha • 
lini alır. 

Kalsiyom madeni doğrudan doğ • 
ruya istimal edilmez. Mürekkebatı ise 
pek mühimdir. ve kesretle kulanılır. 

Demir 
Demir İnsana en faydalı olan maden 

dir. Bu asır demir, kömür, petrol as • 
rıdır. Bu üç unsura malik olan memle 
ketler zengin olmağa namzettirler. 

Sanayide demir üç şekilde ticaret 
alemine sevkolunur: 

1 - Yumuşak demir: Terkibinde 
yüzde 0,1 ila 0,5 karbon bulunan de • 
mir. Bu en saf demirdir. 

Sarrmtrak sincabi renkte, ıikleti 

ııafiyeıi 7,8: Safha haline girer levha
larına saç denir. Ne kadar saf olursa 
o kadar ince tel haline getirilir. Tica
rette bulunan en ıaf demir k•ma.u tel· 
lerjdir. Bunlarda yüzde 99,7 demir 
vardır. 

Çok metin bir madendir. iki mili 
metre kutrundaki saf demir teli 250 
kilogramlık ağırlık kaldmr. Metane • 
tinden dolayı ebniye, köprü ve bir çok 
makineler imalinde demir kullanılır. 
Saf demir bütün madenlerden fazla 
ve kolay miknatıılanır. Miknatiıi aa· 
hası dahiline konulması kifidir. Bun· 
dan istifade ederek demirden mikna -
tisler ve dinamolar yapılır. 

Saf demir 1530 derecede zeveban 
)ur. Zeveban ağız şiddetli kızıl dere • 
cei harerette yumuşayarak çekiçle iş· 

lenir. Bu halde iki parçası beraber ko 
nulup döğülürse birleşirler. 

2 - Dökme demir: Terkibinde 
yüzde 92 • 94 demir ve yÜzde 2 iJa 
5 karbon bulunan gayri safi demirdir. 
ismi Font'dur. 

Font'da karbondan başka bir o ka· 
dar siJİsyom ve cüzi fosfor da vardır. 
Font terkibindeki karbonun miktanna 
na göre ya beyaz yahut sincabidir. 

Beyaz font'da az karbon vardır. 

Yüksek fırından çıkarılan madenin 
birdenbire ıoğuduJması ile elde edi • 
lir. Salabeti ziyadedir. Çekiç darbesi 
iJe kırılır. 1150 derecede zeveban e • 
der. Metin değildir. Zeveban ettiği 
der. Metin değildir. Doğrudan doğru· 
ya istimale elverişli değildir. 

Sincabi font'da fazla karbon var • 
dır. Fınndan çıkanlan madenin yavaş 
yava' ıoğutulmaıı ile elde edilir. Font. 
tan daha metindir. Çekiçle işlenebilir. 
1250 derecede müzab olur. 

Bu halde kalıplara dökülmeğe mü
siattir. Sincabi fonttan bir çok 
ucuz eşya yapılır. Bunların kırılmak 
mahzuru mevcuttur. 

2 _ Çelik font ile saf demir arasın· 
da mutavassıt bir terkibe malik olup 
yüzde 0.5 ili 1,5 karbonu bulunur. 
Kıubonun miktarına göre hassaları 
değişir. Bazı çelikler 1400 derecede 
zeveban ederler ve ziyadesiyle seyyal 
bir hali aldıklı-~rrndan dökme parçalar 
da kuUanılırlar. 

Su verme: Çeliği ate,te kızdırdık· 
tan sonra soğuk bir mayie daldırarak 
birdenbire soğutulur. Bu ameliyatla çe 
lik, sert, kabili inkisar ve elastiki o • 
lur. Çelik ne kadar Eazla kızdırılırsa 
ve ne kadar ani soğutulurıa o kadar 

sert olur ve kmlmağa müsteit bit 
hal alır. 

Tavlama: Su verilmit olan çelikler 
ekseriya lüzumundan fazla sert o)uf" 
Jar. Bu sertliği azaltmak ve matluP 
miktara getirmek için çelik 150 • JOO 
dereceye kadar mtıldıktan sonra ted· 
ricen soğutularak tavlanır. Bu ne1İ 
çelik kmlmaz, bu tavlanmıt çelikleri• 
uıtura, neşter gibi e,ya yapılır. Kılıç, 
süngü gibi eıy:ı iıe daha fazla tavlaıı 

mı, çelikle yapılır. 
Miknatızmalar: Çelik miknatıs ve

ya elektrik cereyam ile demirden da· 
ha güç olarak miknatııılanır. Fıı.kal 

kespettiği miknatisiyeti uzun müddei 
muhafaza eder. Bunun için miknatıs • 
Jar daima sert çelikten imal olunur. 

Kireç sütü bir filitreden süzülürtl 
berrak bir mayi elde edilir. Bu kireS 
suyudur. Kireç suyu hamızı karbonuıı 
te,hiainde kullanılır. Kırmızı turn& 
ıolü maviye boyayan bir esastır. 

Kireç kuvvetli bir esastır. Hamıs• 
larla birleşir ve fazla bareret neşredr 
rek milihler huıule getirir. Mesela 
mızı karbonla: 
Ca (O H ) 2 + C 0 2 = H2 O + 

c 0 ' 
Karboniyeti kils haline gelir. 
Kireç suyu doktorlukta yanıklar 

tedavisinde kullanılan Oleo kalk 
merhemi yapmak için kullanılır. Bu 
nun için müsavi miktarda kireç su 
ve zeytinyağı bir müddet' çalkanır. 1' 
reyağı kıvamında bir merhem hasıl 
lur. Merhem temiz beze sürülerek 
nık Üzerine konursa harareti alır y 
rayı iyi eder: 

Sönmemit kireç pek yüksek de 
cede zeveban eder. Hamlaçta teıebb 
haline gelir ve sinema aletlerinde k 
landan drumond ziyasını verir. 

Kireç pek güçlükle irca edilir. t: 
ier elektrik fınnlannda karbdiııila 
detle ıaıtılırsa kömürün bır kiımı 
sijenle birleıir. Öteki kısmı karbonil 
birleşerek karbon kalıyom yahut kar 
bit'i huıule getirir. 

Ca O + 3 C = C O + Ca C1 

Karbit'te -:u temasında asetilen ıı 
zı verir. 

Sönmemiş kireç mikropları öldür ' i 
düğünden emrazı sariye zamanındı 
umumi halalar:ı sokaklara ıerpilir. 
nayi ve laboratuvarlarda gazlan ku .' 
rutmak ve potas sud gibi cisimleri ~ 
tihsal etmekte kullnılır. Şeker fabrf 
kalarında ve harç yapmakta da kutll' 
nıhr. 

Har~ 
HARÇ - Ebniye inşaıında tatl,tl 

birbirine yapı,tırmak için iki nevi h 
kullanıhr. Biri hava temasında Jcutll' 
nılan intaat içindir. Bu adi harçtıt 
Bir de su temasında kullanılan hali' 
tır. Buna su harcı denilir. Tatlar'* 
birbirine temasını temin için kireç "* 
siyah kum karıştırılarak harç yapılıı' 

Su kireci ve çimento = yüı 
on ili otuz kili bulunan kalker tatl,I" 
nın yanmasından elde edilir. Su ki 
ile yapılan harç suda tasallup eder. 
kireçin terkibinde kil ne kadar f 
olursa tasallubü de o kadar seridir• , 

Terkibinde yüzde otuz iJa ye 
kil olan kirece çimento denir. 

Çimento, au, kum ve çakılla ka~ 
tırılınca ebniye ve köprülerin te'
inşasında ve sun'i taşlar imalinde 
landan beton husule gelir. 

Alçı 

Hali tabiide bazan pek cesim k~ 
ler halinde bulunur. Buna alçı tat~ I 
ya yips denir. Bazan da billur halı" 
bulunur. Alçı taşının terkibi: 

Ca S O', 2 H :o dir. dif 
Bu cisim suda pek az münhal 

(Bir litre suda bir gram) alçılı ıul ,,
seleni töz denir. Bu ıular içilme%f -
bun yapılamaz, yemek pişirilemeıİıJi 
ğer bir ıuda alçı varsa içine biraS ~ .. ,,,, 
baryom akıdıhrıa bulanır ve r1I 

bırakır. Jıİ' 
Alçı, alçı taıının 30 derecede tef 

ni ile elde edilir. 
.(Devam edece1') 



HABER := Aktam 

3 defa kaçan artist 
arbonun rakibi - Garbonun 

bit 

1
., llıiiellif oluyor - Şarlo ne 

kendisi - Klark 
alemde - Con 

Geybl 
Krov-

hç, .... 

terin Hepbörn 

Qgrı pozda • 

~"" h kat" a.fta resmini koyduğumuz 
'kYrı pozda gösterilen, yeni 

ln artisti Katerin Hep· 
~eslek hayatı "bir a§ıkın ı 

ür ~a.dar gayri muntazam,, geç 
ıncl' t kız diye tarif edilir .. 

i . 1 · • llız muhtelif kumpany3)ar· 
. if defa çık:ırılmak vaziyetini 
btİ' ~derek, huylanarak, herke -
J)I' ta.k, ayni zamanda mu -

et kazanmanın da imkanı 
1dır? .. 

i~inci çıkarılış 
~ :!1 Hepbörn bir operatörün 
· Babasının vaziyeti iyi i-
11\a. pek ala bak:ıbiliyordu. 

•ebeptendir ki, Katerin 
di arzusuna uygun ve iı • 

~ki1de oynıyacağı bir role 
0lununcaya kadar vlkit 
ekte ve acıkta kalmakta 
~Ur görmü~ordu. 

."'in ilk çık:ırıldığı fiLm 
)ilk Göl,, isimli filmdir. 

sonra "Ölüm tatil yapı• 
1nda bir film çevrilmeye 

~ l. fiepbörn buna da bat 
.~iıt olarak seçilmişti. Da· 

.. ~11~ devrelerindeyken bı • 
1 

.,, 4{.tı .,, . 
1 ~ l(Qbak tadı 

~~hak tadı verdi diyecek· 
•t İnanınız ki Katerin 

~bunu sadece keyf: için 
,. flık, olsun diye yapm:ı· 
İ) ın. edecek vaziyettedir. 
: ~le bakın ne diyor, din • 

madığım olur. Çünkü ben daha zi·ı 
yade kendi istediğim gibi h:ıreket 
etmek isterim. Rejisörün elinde 
bir makine olacak değili!:'?. Bu be
n;m rolümde belirecek hayat kı
vılcımını söndürüyor.,, 

Ve dediği gibi de yapmıştır. O .. 
çüncü film olan "Hayvanlar ülke
si,, isimli eseri de rejisörü ile ihti· 
lif üzerine bırakıp gitti .. 

Tiyatrodan doğru 
Fak'lt Nevyork tiyatrolarından 

birinde "Muharibin kocası,, piye. 
sinde çıkl"ağı zamandır ki, Holivu· 
dun artist avcıları onu adamakıllı 
yakal:ıdılar. Ve Con Barrimorla 
kartılıklı, hem sonuan kadar "Bot 
kağıdı,, adındaki filmi dilediği gi· 
bi çevirdi .. 

Derhal tebcil edildi. Kızıl saç· 
ları, haklı huysuzlukları, y:ışayış 
tarzı, giyinifİ, her şeyi artık bir 
kıymet ha1ini ald!. O kadar ki, 
bütün seaaizl1k ve aykırı görünüş 
cihetinden Greta Garboya bile 
benzetenler v~rdır. Hepbörn bu 
itibarla bilmem kaçıncı Garbo olu· 
yor. 

Rejisörün dedikleri 
Bir de kendis!yle birlikte çalı· 

şan pek ehil bir rejisörün bu kız 
hakkında söyledik'erini kaydedip 
geçelim: 

"Katerin Hepbörn bence dün • 
yadaki artistlerin birine benze· 
mez. Onu bsvir etmek de güçtür. 
Kafası, müthiş bir zeki ve zar af et 
menbaıdır diyebilirim .. Ve hiç bir 
zaman durmadan ta~ar .. 

~· 
e 11ta.tçılıktır, ne de bir "Huysuzluğuna gelince, bu, 
'trif., Rejiaörlerle uyuta ıan'atına, tahsiyetine olan itima • 

fordun iki 
gence 

iyiliği 

(Bu haftanın yrnsın da) 

dından doğmaktadır. Halkın, 

kendisini perde üzerinde nasıl 

görmeyi ümit ettiklerini belki hepi 
mizden a1a biliyor .. ,, 

Garbo ne halde? 
Greta Garboyu meçhul birisi, 

daima ölümle tehdit etmekte ve 
daima bu mealde mektuplu gön -
dermektedir. 

HükUmet bununla alakadar ol • 
du, polis ve postahane, mektubu
na da yanlış isimler yaz:ın bu a· 
damı muhakkak yakalamak eme • 
)indedir .. .. 

Uç dört haber 
lngilterede "Hayvanhrı öldür • 

me,, sahnelerini ihtiva eden,, ıiıace 
ra filmlerini menetmeye doğru bir 
cereyan batlamı§tır .. 

Bunu, hayvanlara eziyet feklin· 
de telakki ediyorbr. 

• • • 
Şarlonun Polet Godart ile giz· 

lice evlenmiş olduğu rivayeti var· 
dır. 

*."' 
Klark Geybl, bir senaryo yaz • 

mak üzeredir. 

• * • 
Con Krovforda indi yana' da, 

Den ver şehrinde büyük bir ihtifal 
y:ıpıldı. 

Sebebi, bu artistin, o şehirden 
Holivuda iş bulmak için gelen iki 
gence kolej tahsili teminine vası• 
ta olmasıdır. 

Den ver' e "Krovford fehri,, tek· 
linde fahr: bir isim bile verilmek 
dütünülüyor. 

Ahali, o derece mütehassis ol· 
mu§tur. 

"'"' 

Bütün dünya 
silahlanırken •.• 

-Bq tarafı 1 had •Jfacla
mızla iki milyar lira, Fransanın, 

hava, deniz ve kara kuvvetlerini 
takviye için, bizim paramızla üç 
yüz milyon lira, Almanya, İngilte
re ve İtalyanın da ayni nispette pa· 
ra tahıiıat syırmıt ve hatta birçok 
vesaiti harbiyeyi de tedarik etmit 
olduklarını haber aldıiımız fu ıı· 
ralarda sulh ve emniyet arzusun -
d:ın bqka bir fikri olmıyan Tür -
kiyenin de hazırlıklı hareket et -
mesine lüzum hi.ııl olmaktadır. 

Bütçe itlerine memur olan ma• 
liye vekaleti yeniden bazı vergi • 
lerin ihdası noktai nazarını ileri 
sürerek yeni vergilere ait kanun 
liyih:ıları hazırlamıt ve dün, ma· 
liye vekaletinde vekil beyin riya· 
seti altında toplanmıt olan komis
yon bu layihayı tetkik etmittir. 

Bu layihalar ile yeni ihdas edi • 
len mükeyyifat vergisi, siıara, 

müskirat, ç:ıy ve kahveden alına· 
cak istihlak verıiainin eaaaları da 
hazırlanmıttır. Bu vergilerin niı • 
petleri kilo üzerinden heıap edile
cek, fakat muhtelif maddelere ıö· 
re bu n:ıpet değitecektir. Dünkü 
yazdığım vergilerden ma'lda ayrı· 
ca esham ve tahvilittan da vergi 
alınacak ve devlet turasında açı· 
l :ıcak davalar da keza muayyen 
bir harca tibi tutu'acaktır. Yeni 
vergi liyihasına göre tahsil olu • 
nacak vergi miktarının senede 
yirmi milyon lira varidat lemin e· 
deceği kuvvetle söyleniyor. 

HABER gezintisi 
mıt birer de zarf ıöndermelidir • 
ler. Ancak, bu tek:Jde istenen da
imi kupon ve davetiyelerin herhan 
gi bir suretle zıyaınd:ın bir meı • 
uliyet kabul edilmez. 

Davetlilerimiz, yanlarında aza• 
mi sekiz kitiye kadar davetli bu • 
lundur:ıbilirler. Bunların herbiri 
için (80) er kuruş ödiyerek gene 
idarehanemizden birer bilet ala • 
caklardır. Bilet alma zamanı hazi· 
ramn beşinci günü bitecektir. Da· 
vetiyelerini almıyanlar, haklarını 
kaybetmemek için kaç davetli ge· 
tireceklerini kaydettirmelidirler. 

Gazetemiz okuyucuları arası • 
na yeni dahil olanlardan tenezzü

• 
Metr Salem Anka
rada hesap veriyor 

-Bat a.ıarı 1 IDd ..,,...,._ 

müdürlüğüne götürülmütlerdir. 
Metr Salem emniyet müdür 

mı.~avinliği odasında, Leon Faraci 
birinci fubede Ankara palastan 
: :-+irilen yabklarda Yatmıtlardır. 

Metr Salem bütün gece uyuma
mıı ve yemek yemeınittir. Buna 
mukabil Leon F araci ıababa ka • 
dar rah:ıtça uyumuttur. 

Dün öğle üzeri tahkikat hakimi 
fethi bey maznunlan celbederek 
ifadelerini almıt ve 1&at üç buçuk 
ta da Rüttü beyi davet ederek 
m:ıznunlarla muvacehe etmi,tir. 

Muvacehe üç saat sürdükten 
sonra m:ıznun'arın resmen tevkif 
edilmelerine karar verilmittir. 

Metr Salemle birlikte nezaret 
altına alınmıt olan hususi katibi 
l:ıak Faraci serbeıt bırakılmııtır. 
H :ızırlık tahkikatının bir iki güne 
kadar bitirileceği ümit olunuyor. 
Rivayete nazaran maznunlar istin 
tak esnasında suçu birib7rlerine 
yükletmekle ve hadiseyi teyil et • 
meye çalıtm:ıktadrrlar. 

Diğer taraftan cürmü methut 
hadisesini kasanın içine ye kütüp· 
haneye saklanmak ıuretiyle teıbit 
eden poliı memurlarının tehadet -
leri hadiseyi tam:ımen izah eder 
mahiyette görülmüttür. 

Yapılan tahkikata göre iki mu• 
sevi Rüttü beye müteaddit defa 
ayni tekliflerde bulunmuılar ve 
bir gün Metr Salem Rütlü beye: 

- Efend'm, ne endite ediyorau
nuz?. Ben kaç kere bund3D daha 
mühim itler yaptnı. Hiçbiri sızma· 
mııtır. Buna emin olma111ınız, de· 
mittir. Tahkikata bu noktadan da 
devam edilmektedir. 

Geceyi tevkifhanede geçiren 
m'lznunlar ihtilattan menedilmit -. 
lerdir. Mektup ve telsrafJuı da · 
kontrol edilmektedir. 

* • • 
Dünkü nüshamızda Ankarada 

tevkif edilen Leon F araci efendi· 
nin resmi olmak üzere bir fotoğraf 
neşredilmiıti. Bu resim kendisine 
ait olm:ıyıp halen İstanbul baro -
sunda mukayyet avukat Leon Fa· 
raci beye aittir. Bir isim iltibasın· 
dan dolayı yaptıiımız hatadan do 
layı özür dileriz. 

hüm üze it tir :ık etmek is ti yenler ~!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
bet aylık kupon kartılıjı olarak 
(225) kurut öderler ve birer dai· 
mi kupon alırlar. Bu tekilde hare· 
ket edenler daimi okuyucularımı • 
zın haklarından iatifade ederler. 
Bu kolaylık bir defaya mahıuıtur. 

Kuponlan bet aylıktan eksik 
olan okuyucularımız da her eksik 
ay için 45 er kurut ödiyecekler • 

dir. 
Bir aydan ekıik kuponları olan· 

lar bunları, 3 er kuruş mukabilin
de idarehanemizden tamamhya -
bilirler. 

Davetiyelerinizi değj,tirmek i • 
çin v:ıkit kaybetmeyiniz. 

Sir Con Simon 
(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 

tir. Bu neticeyi elde etmek için 
aarfedilecek hiçbir emek fazh ve 
biıut o!mıyacaktır. Eğer bu netice 
istihsal olunamazsa, akvam cemi • 
yeti müteeuir olacaktır. İngiliz ıi· 
y:ıseti ise, cemiyetin idamesine ve 
takviyesine taraftardır. 

Yeni dünyanın, milletler ara • 
11nda ittiraki esas tutan aaihm 
metodunun yerine eıki dünyanın, 
bir milletin diğeri aleyhine silah • 
)anmasına izin veren sakim metot-

Gayri mübadiller 
Ank:ıra, 18 (Huıuai) - Gayri 

mübadillere para tevzii teıebbüaü 
maliye vekaletince henüz teabit e

dilmemiıtir. Haziranda tevzi edil
mek çaresi dütünülmektedir. 

Bulgar kabinesi 
Sofya, 18 (Huauıi) -Yeni te • 

tekkül edecek kabinede hanıi fır
kaların yer 3lacaiı henüz malum 
değilse de §İmdilik ıöylendiğine 

göre çiftçi fırkası bata gelmekte • 
dir. 

Yıldırım düştü 
İzmir, 18 (Hususi) - Tire köy• 

)erinden birine bir yıldırım düt • 
müt, orada çabpn Fatma ve kızı• 
nı birçok yerlerinden yaral:ımıt • 
tır. 

idman şenlikleri 
Ankara, 18 (Huıusi) - Bugün 

Gazi terbiye enstitüsü ıtadında 

idman şenlikleri yapılıyor. 

Umur yeri yangını 
Gaz depoları yangmmdan do

layı zabıta Y akup, Şevket, ve bek
çi Ounanın tevkifine lüzum gör· 
müttür. Üsküdar müddei umumisi 
tahkikatını yarın ikmal edecektir. 
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Ge~en kısımlar1n hulAaası 
MUtarakeden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalııanfar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
nıütemadiyen çalıpyorlardı. Leyhte 
çalıpnlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Patk eğlencesinde tesadUf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında liir se
viıme uy•nıyordu. Diğer taraf un ev 
sahibinin otlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalış

mı§lt. 

:Bu adam uzun bir mUdavemetten 
ıonra, Şahin ile anıaımıya çalıı~; 
fakat ,Kahyanın arkadatları tarafın
dan yilz vcrdirilmemiıti. Kahya atlat
mıya çalışıyordu. 

••• 
Köık, çok kalabalıktı. 1stanbu -

lun, bellibatlı tanınmııları, aaat 
l(9,5) a doiru hep gelmit bulunu .. 
yorlardı. 

Fatma Nüzhetle, llhami otomo· 
bilden indikleri vakit kötkün ka· 
pıaında, Mecir Tomla brıılaıtı • 
lar. Mecir Tom bugün her nedense 
ıivi! giyinmiıti. Oıtünde eıki kılı
ğından mu haf aza ettiği yalnız pi • 
poıu vardı. Fatma Nüzheti görün· 
ce yakla9tı, elini sıkarken: 

- Tetekkür ederim Fatma h3 • 

nmı .. dedi. 
Bu te9ekkürü, llhami, davete i

cabet etmeıine yordu. Fatma Nüz· 
bet: 

- Aman efendim .. 
Derken llhamiyi göstererek: 
- Size, dedi, kocamı tanıta· 

yım ı tlllami. 
--~--,.-.'".,.--

G a 1 atı istihbaratında çalıfır. 
.Mecır Tom llhamiye elini uzattı 

ve: 
- llhami Beyi tanırım. Fakat 

zevciniz olduğunu bilmiyordum. 
tlhami M"cır Ton'la buıüne ka· 

dar hiç kart•lıqtığını ve konuıtu· 
ğunu hatırlaınıyordu. Tom'un bu 
şekilde konuım~u içine, gayri ih
tiyari bir ürkeklik verdi. 

- Hiç dedi, tanıttığımızı ve 
konu§tuğumuzu hatırlamıyorum. 
Belki unutmuı olacağım Iutfen 
hatırlatır mmmz? 

- Unutmuf değilsiniz llhami 
Bey ... Yalnız siz beni tanımazaı· 
nız, fakat ben sizi tanırım ve hem 
çok iyi .. 

- Beni cidden mütehayyir edi
yorsunuz Mecır Tom. Acaba ne fe 

Ge41en kısımların hul laası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Ödip Beye, kral Ödipin fela
ketine uğrryacağmı haber veriyor. De
likanlı, istrrap içinde, ne yapacağım bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

- Evet, evet ... Yemekten son· 
ra, kendiıine uğrayacağım ... 

Anneıi: 

- Evinde deiilmif ... Buraya 
gelmesinin mümkün olup olmıyfl• 
caiını aordu... Ben de "buyunı

nuz ' ,, dedim. 
!dip: 

- Ne lüzumu Yardı? ... Ben git-

Iatanbulda Sultan Mecit ve Ruıyada 
kilde? Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 

O •eki' }ha.fen ıormaym iki memleket arasında kadın ticareti - .. :&' ı uı .. 
Zevcenizin yanında ıizi naarl ve yapmakla meıguldu. Alibaba Ferhat ia
ne !ekilde tanıdıiımı söylemek minde birini küçükken hadım yapmış-

tı. Büyüdüğü zaman Iatanbuldaki kız
doiru olmaz, Bu bahıi bat bata lan bu delikanlıya teslim ederek, Kai-
bulunduğumuz bir zamanda ko· kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona· 
nutmak belki daha muvafık olur. ğmda (Fatma) isminde çok güzel bir 
Bilmem, siz ne deniniz? Gürcü km vardır. Ali baba bu kızı 

- Nasıl iıteraeniz Mecır T om.. kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
Fakat çok merakta olduğumu da isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 

Ferhadrn arkadatıdır ve Ali babadan 
ilave edeyim. intikam almak üzere Istanbuldan Tif· 

- Yok yok.. Merak edilecek lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
kadar değil, asıl meraklı ıafhalar mak ve Ali babayı ele vermek için ter-
bugünden sonra baılıyacak. tibat alıyor . 

Mecir Tomun bunula neyi ifa • Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe-
de etmek iıtediğini anlamak İm· tersburga getimıitlerdir. Ali baba sa-

rayın zindanlarında işkence görüyor. 
kinsız görünüyordu. llhami bu a· Bu esnada Rilııtem Bey Tifliste Ça • 
damın dilinin altında bir feyler rın gözdesile beraber yaıamaktadır. 
var, diye dütündü. Fakat anlamak Ali baba bu sırada undana girip 
bir zaman itiydi. çıkmrıtı. Ştanka bir tuı:aga dilterek ya· 

İıh · h · t · · kalandı. Ve mülizim (Petroviç) Sivas· 
amı e emmıye vermıyor gı• . . b.. tapol sahıllerınde donanmanın başına 

1 • geçCTek ikinci bir Ştanka oldu. 
- Şüpheıiz dedi, aaıl meraklı 

s:ıfhalar bu geceden baılıyacak.. Çar Nikola o aabah yatak oda· 
Daha cümleıini bitirmeden F at unda töyle bir mektup bulmu9tu: 

ma Nüzhetin kolundan tuttu ve İ· "Son günlerini yaşadrğrnr unut-
'"eriye sürükledi. ma, Nikola !,, 

. . . . . 
lçerde, lot bir yerde yan yana 

oturmuşlardı. İlhami, dütünceli 
vaziyetinden bir an silkindi: 

- F atms, dedi, bu Mecir T om, 
dediğin adam kim? .. 

- Benetin çok iyi bir dostudur. 
Hemen hemen onun ıırdatı gibi 
bir ıeydir. Fakat görünüıte çok 
zaman biribirlerini - imkan olsa • 
tammaz gibi dururlar. Halk ara· 
ıında biribirlerini, bilha11a Tom, 
Beneti ,ok sayar bir tavır takınır. 

- Denetin, seni buraya ç:ığır • 
maaına bu adam mı delalet etti. 

- Söyledim ya .. Evet. Ekseri • 
ya benden istediklerini Mecir 
Tomla bildirir. 

- Bu gece seni buraya çağır .. 
malarının sebebi ne?. Bunu hala 
bana ıöylemiyecek misin?. 

- Henüz bir ıey bilmediğimi 
aöylemittinı llhami, elbette ,imdi 
öğreniriz. 

llhami, Fatma Nüzhetle konu· 
turken gözleri kalabalıktan ayrıl
mıyordu. Bir ara çerkea Bekir Sıt
kıyı çok iyi tanıyan Hatim beye j .. 

litti. Buraya gelmitken yapılacak 
İ§lerinden birinin bu adama dair 
malumat toplamak olduğunu ha -
tırladr. Fatmaya hiçbir şey söyle· 

r 
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ıeydim daha iyi olurdu ... -diyerek, 
büıbütün ıomurttu. 

Sofrada oturduklarından beri 
1 

Edip, annesinden gözlerini kaçır • 
mıyordu. Falcı meselesine dair, 
doğrudan doğruya bir suale mu· 
hatap olacağını hiaaediyofdu. 

Hiç yalan ıöylemek, bahusuı 

annesinden bir tey aaklamak ade
ti değildi. Neler İ§itiğini nasıl söy· 
liyebilirdi? 

Dimağını timdi yegane itgal e· 
den meıele, bu muhaverenin önü • 
ne geçmekti. 

Lakin, kadının merakı, daya· 
nılmaz bir hol Jl\ldı. 

- Bu aclamın ıana aöyledikle· 

Bu bir aatır yazının altında da 
iki (N. N.) iıareti vardı. Çar hid· 
detinden köpürmüıtü. O güne ka· 
dar yatak odaıı onun için en emin 
bir iıtirahatgi.h iken, timdi yatak ._..,.. _______________________ . 
meden kalktı ve ona doiru ilerle· 
Ji. 

- Hatim Bey! 
Hatim bey, kendiıini çağıran 

tlhamiye baktı. 

- O, ıen miıin, llh..ui.. Nasıl 
oldu da bOyle buralara geldin?. 

- Bir tesadüf demek daha doğ .. 
ru olur. Karım geliyordu da onun· 
la geldim. 

- Ya .. Nerede kendisi. 
- Şurada .. Y alnızıın, gel de be-

raber oturalım. Biraz da çene ça· 
larız. 

Büfe dolup botalıyordu. Hatim 
Bey o tarafı göstererek: 

- İki üç kadeh içmek iıtiyo
rum. K!llabalık ama, yer buluruz. 
Çağır karını orada oturalım. 

- Pek ali., ben alıp gelirim. Siz 
biraz durun.. 

Uhami karısını almak için ayrıl· 
dı ve az ıonra büfenin yakınına 
yerlettirilmit masalardan birinde 
oturuyorlardı. 

(Devamı var) 

rini öğrenmeği pek isterdim ... -di· 
ye, nihayet, baklayı ağzından çı

kardı. 
- Bu adamın dediğin de kim? ... 
Sanki, hatıralarını toplamak 

için beynini zorladı. 
- Ha... Şeyden bahsetmek is· 

tiyorsun... Lakin, mühim bir ıey 

söylemedi ... O, kepaze namuaau· 
zun biri ... Aptal herif ... 

- Nasıl nasıl? ... Fakat, dün, 
bu fikrin tamamile akıini bealiyor 
dun ... 

Edip, keıtirip attı: 
- Dün, kendisini tanımıyor· 

dum ... Bugün, gördüm ... İtte fik· 
rimdeki değitikliğin sebebi de bu
dur. 

Kadıncağız: 

- Peki ama, ne dedi? ... -diye, 
iıbrap ve endi9e ile sordu. 

Sual pek doğrudan doiruya ıo
rulmuıtu. Edip, imkanı Yok, bunu 
meskut geçemezdi. 

Bir elma aldı, itina ile ıoymağa 

odasından da emin değildi. Hari· / 
mine kadar giren bu cür' etki.r el 
ıüphesiz ki hariçten uzanmıf h. 
Fakat, bu eli ıaray dahilinden hi· • maye eden gizli eller vardı. Niko-
la elindeki kamçı ile sarayda önü
ne ıeleni dövüyor, odasına giren 
bu meçhul adamı yakalamak isti • 
yordu. Ayni zamanda ıaray hari
cinde de tiddetli takibat yapılma· 
11nı ve bila iıtiına o civardan ge· 
çen herkeıin üzerinin aranmasını 
emretmitti. 

O ıün eıen bu müthit ve ezıcı 

hava günlerce devam etti. .. "' 
lnkıli.pçılar ırupu yavaı yavaı 

teıkilitını büyüterek köylerde de 
tahrikit yapmaia ve köylüye ÇaT'
lık idareai aleyhinde beyanname· 
ler ıöndermeğe batlamııtı. 

Petereburıta hali aıçı çıraklı
ğı yapmaktan kurtulamıyan Ali 
baba, bir gün, menıup olduğu ka • 
rakola imza vermeden Tiflise kaç· 
mağa karar vermitti. Fakat, bunu 
yapmak için kendinde cesaret gö· 
remiyordu. 

- Ya yoldan çevirirlerse ... 
Enditeai Ali babayı tereddüt 

içinde bırakmıttı. Peteraburgtan 
kaçmak kolay bir it değildi. 

Ali baba zaten son bomba ha· 
diıeıinden sonra bedava yatıyor 
demekti. 

Ali baba Peteraburgta aklı er· 
meden ve iıtemiyerek inkılapçıla
rın içine karıtmıftı. Kendi kendi· 
ne: 

- Hey gidi hey .. Günün birin· 
de benim de Ruı inkılabı tariJHne 
ismim geçeceğini kim tahmin e<le
bilirdi !. diyerek gülüyordu. 

(Yekaterinskaya) caddeıinden 
sabah aktam geçmeye ve klübün 
penceresinden kendisine verilen 
itareti almağa mecbur olan Ali ha· 
ha, ayni zamanda genç inkılapçı· 
lardan da korkuyordu. Bunların 
aayısız fedaileri vardı. Ali baba 
Tifliıe giderse, inkılapçılar acaba 
kendisini serbest bırakacaklar mıy 
dı? 

Ali babanın, belediye reisine 
bomba attığı gündenberi kendisi· 
ne fevkalade itimat hatta hürmet 
eden Rus inkılapçıları araaında 
ölümden yılmıyan adamlar vardı. 

Ali baba hunları dütünerek 
Tiflise gitmiye cesaret edemiyor· 

hatladı. böylelik~-hiç olmazsa 
' ' 

gözlerini kaldırıp annesine bak· 
.ması li.zım gelmiyordu. 

- Manasız manasız bir takım 
ıeyler söyledi... Gayet müphem 
laflar ... 

- Peki ama, ne dedi? 
- Aklımda kaldığını zannedi-

yoraan ... Yatımı ıordu... lımimi 
sordu ... Uzun yaıayacağımı, ömrü· 
mün 92 ıeneyi bulacağını haber 
verdi ... 

- Oh oh oh ... Ma,allah... De
mek ki iyi haber •• 

Fakat, kadıncağız akıllıydı .. Bir 
falcının, mütterisine: 

- Efendim, 92 sene ya§ıyacak 
ıınız ! ,, demek auretile me!hur bir 
falcı olamıyacağını, para kazana· 
mıyacağını bilirdi. 

- Daha? ... -diye ıarar etti. 
Edip, bir ipucu vermek lüzu

munu duydu ... Herhalde, kendiıini 
bu derece muazzep eden sözlerin 
hiç olmazsa yar11ını ıöylemeliydi. 

du. Fakat Ali babanın günl~r ıeÇ: 
tikçe içini yiyen bir endite~ı:~: 
tik~~i yiyeft hi• ı•ıiiıuı ..,-· 
Fatmayı Tiflisten kaçırmak. 

Ali baba Tiflise gitae, ne yapıP 
yapacak, Fatmayı Batuma oradJ!I 
da İstanbula kaçıracaktı. . 

'ıtl· 
Aradan epeyce zaman geçıııı:s 
Ali baba Tiflisle Batuın ar••~· 

1·"'1• 
na vazedilen kontrolün gev§ea18 
ni zannediyordu. 

Bir akşam klüp caddesinde~ 
geçerken, iki f üpheli adamın hı~· 
1ı hızlı konuşarak önünden geÇtı• 
ğini gördü .. Kulak verdi: 

- Bu caddede bir evde toPI" 
nıyorlarmıf. 

- Ben zannetmiyorum. 
- Niçin? d· 
- Bu kadar kalabalık bir c• ~· 

deyi tercih etmelerinde sebep 1° 
tur. 

Y 1 d.. .. .. ' tıı1'1' - an ıt uıunuyoraun. • 
li.pçılar toplanmak için daiın• ~· 
]abalık semtleri tercih ederler· 

- Bu büyük caddede kolaY ~O' 
)ay bir iz bulabilecek miyiz 1 

-Caddenin taraaauduna iki ~ 
hafiye memur edildi. Herh"I 
çok sürmeden tarla farelerini f 
kalamak lazım. 

Ali baha yavat yavq ııeti" 
döndü .. Ve klüp pencereı~JI~ 
kendiıini gözetliyen zabite ıt' 
verdi. 

ifİ' 
Ali baba yan sokaklardan ~i 

ne kıvrılarak ikinci caddeye ~ 
ve kendiıini takip eden inkılil" 
ile bir kahveye girdiler, 

Ali baba: 

- Tehlike var .. 

Diyerek itittiklerini anl•~ 
ğa başladı. . ~ 

inkılapçılar Ali babaya ~ır 1~ 
itaret öğretmişlerdi: Sağ eh.''' ,1 
n:n üstüne koymak tehlike ı~ 
idi. 1ki elini göğsüne kaVU! .. ıı 
rak yürümek : (Size bir ıeY -"~~ 
nıek istiyorum!) demekti. Baıl' J 
batk" bir çok i ~aretler daha t' ıf 
Ali laba bu ; 1:ı rı'-.tlerin hep•;;ı 
berJemi§ti. i~ 

Kahveden çıktıkları zanı•(ıf 
arkadat, caddede dolatan hl 
lerin arttığını görmütlerdi. 

Tehlike gittikçe büyüyord"
1 

Kad~nıyordu: fı 
- Daha ne söyledi bak•1;' 

Bir fey ıöylemedi mi? 
- Söyledi elbette ... 
- Anlat öyleyse... tdf 
Vaziyet mütkülleıiyord~ ... ~' 

• vl' • 
bin öyle canı sıkılıyordu ~~' fi' 
uydurup annesinin göziiPU b" 
cak mecali kalmamıth· 1111 

- Saçma sapan, aptalc~ !P 4' 
anneciğim ... Ne tekrar eturı 
ruyoraun? ... 

Kadın, ayağa kalktı: d• r' 
- Sen bu ak§am ıaınııı• 

haflatmıtsın. de ~ I 
Bu sefer, görünür deree:e ;JI 

detlenınitti ... O kadar :kı, 
. ·" ettı: . • ,-r 
- Üzerime taalluk etııı•1 ;.,r 

ler etrafında ısrar edit° 
Affet... ,, 

Yürüdü. rt"~, 
Edip, anneıini hiç te 1o 

tem ezdi. 
Arkaıından gitti. 
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Türkiyede y apıldıg~ ı Halde "Avrupa mam!1latıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli 
podra, krem, lavanta ve kolonyalanna aldanmayınız: 

Hilesiz Saf ve Tabii mevaddı iptidaiye ile yapılan _insana hayatve ruh veren halis limon çiçeği HASAN 
.. kolonyasına, HASAN lavanta ve losyon/arına, HASAN sabunları HASAN 

surme ve diş macunu ve su.farını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini HASAN traş kremi v~ sabununu 
tercihen istimal ediniz. ' 

• • 
KEMiRiRLER 

• 
••• onları FLiT ite öldürünüz. 

Her sene güvelerin ika ettlklerı 
zartırlar müdhıştlr. Onlardan ko• 
runmak mümkündür. Yalnız elbi· 
e dolabınızı muntazamenFLIT il• 

temızleraenlz eüveler size hiçbir 
zarar lras etmlyecektır. Fakat 
ad i ha~arat öldürücü mayiler t•· 
sirslzdirler. Bunun için FLiT dört 

~>~.,.,,, ~~-~ harfli F-L·l·T tedarik ediniz. Siyah 
kuşaklı ve asker resim il aa rı 
tenekelere dl k kat ve onları mu· 

~~ ırren tnıop ediniz. 

Umumi Deposu : JUL KltCPEN, istınbul . Galata, VOJYOdl Hu Ho 1 
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~~Zeiss ikon Filmi~-
1 ~~ Aldığınız fotoğraf Zarın daha
~ ber 1ak ~.e .~aha ne~ olmasını temin 

eder. Butun fotograf malzemesi 
satan müesseselerde bulunur. Ma
kineniz ıçın menfaatiniz icabı 
olarak bir ZEISS /KON filmi 
isteyiniz. Eğer daima alış veriş 

t ettiğiniz mağazada ZEISS JKON 
_ ... iııı&ııl_., bulamazsanız Istanbulda Dilsizzad.e 
~ han Ho. 24-27 de ]ak Rotenberg 'e 
~ müracaat ediniz. ~ize en yakın sa 
~ tıcıgı gösferecektır. Telefon 23769 

Ticari ve sınai l 1 istanbul Beledlycaı llAnları 
T. A. ŞiRKETi TASFiYE ME-

MURLUCUNDAN: Küçük Mustafa pa§ada kiin 9 / 6 No, lu ana kiraya verilmek üze·. 
Taıfiye halinde bulunan tirke· re müzayedeye konulmuıtur. Talip olanlar §eraiti anlamak üzere 

tin tasfiye mu~meleıi ve ataiıda· her ıün, müzayedeye girmek için de 2,5 liralık teminat akçeıi mlk· 
ki ruzname müzakere edilmek ü. buzu ile 19/5/934 cumartesi günü ıaat 14 de kadar Fatih kayma• 
zere 12 Mayıı 934 te yapılan içti• kamlığı ve B. Ş. Encümenine mür ac:ıatları. "2054,, 

mada kanuni niıap temin edileme-
diğinden mezkur içtima 3 Haziran Kumll§ı mektep tarafından verilmek üzere Hakimiyeti Milliye ya· 
934 tarihine müıadif Pazar günü h mektebi talebesi için diktirilecek 200 takım elbise münakasaya 
ıa1t 14 te Sirkecide Akıaraylılar konulmu9tur. Talip ohnlar şeraiti anlamak üzere levazım müdürlü • 
hanında aktedilecektir. Hi11edar - ğüne, münakasaya airmek için de teklif edecekleri bedelin yüzde 
ların bulunmaları ve bunun için yedi buçuğu nispetinde teminat akçesi makbuzu ile 21 / 5/ 934 Paz~r· 
de taıfiye memurluğuna müracaat tesi günü ıaat on bete kadar Daim i Encümene müracaat etmelidir• 
ederek dühuliye varakaları alma· ler. "2055,, 
ları ilin olunur. 

Ruzname: 1 -Tasfiye bilanço- Fatihte Kirmaıti mah:ıllesinde Fevzi pa§a caddesinde 15/1 No. 
su ile tasfiye ve murakıp raporla - lu hane karıı11nda ara kiraya verilmek üzere müz:ıyedeye konul· 
rmnı okunmaıı karara bağlansrak muftur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye 
zirometlerinin ibraaı. girmek için de 5,5 lira1ık teminat makbuzu ile 21 / 5 934 pazartesi 

2 _Tahsili rayrikabil mebali • günü nat 14 de ka~ar Fatih kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine mü· 

ğin terkini kaydi. (16796) racaatları. "2185,, 

Ekmek münakasası 
lıtanbul Altıncı icra Memurlu· 

ğundan: Darülaceze için bir aene zarfın da lüzumu olan Ekmek kapalı 
Mahçuz ve paraya çevrilmeıi zarfla münakaıaya konulmuıtur. Talip olanlar ~artname almak için 

mukarrer hah, ıeccade gardırop, ~~r gün Levazım müdürlüğüne mü racaat etmeli, münak:ııaya girmek 
komodin, orta maaaıı, ~çık arttır• ıçın de te~lif edecekleri bedelin yü zde yedi buçuğu nispetinde temi· 
ma ıuretile 22/5/ 934 tarihine mü· nat akçesı makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 21 5 
ıadif aalı günü ıaa{ g. 10 aka. 934 pıızarteıi günü ıaat on be§e kadar Daimi Encümene vermelidir· 

dar Kurtulutta Değirmen sok3iın· ler. "208l,, 
da77No.~haMönündeı~ıla-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

cağından talip olanların mahallin· 
de huır bulunacak memuruna mü 
racaatları ili.n olunur. (2413) 

, 11ıı11111ıııııı111111ııııı111 11 ııııı-ıııınıııtlhı111111flllll11mtf11l 

( Karagöz 

t ~;s~~ye;s~:i j 
\ 1 
~ Karagöz gazetesi müdürlü-~ 
~ ğünden: ~ 
~ lstanbulun eıki eğlenmele· j 
i rini toplu bir halde aöıtermek\ 
~ üzere tertip ettiğimiz müaamerefi 
İ on ıekiz mayıı cuma günü için~ 
~ ilan edilmi§ti. Müsamerenin~ 

)
= t:ım bir mükemmeliyet içinde~ 

geçmesi için girİ§tİğimiz hazır-( 

(

- tıklar maaleıef bitirilmedi. O.ğ 
nun için müsameremiz 25 ma·~ 
yıı cuma günü saat on bette T e·~ 

f pebaıı tiyatroıunda verilecek·~ 
} tir. Okurhrımızın almıt olduk·İ 
\ ları biletler tabiatiyle muteber·) 
= dir. \ 
.. 11ıtıı•ııı1111ııııııı111 111ııııııı1111ııınıı11nı.I 

HABER 
Akşam Postası 

lSTANBUL AN. 
KARA CADDESi 

darehaneıi: 

Ttlırar A~iSTA:~ DABER 
Telefon Yıw: 23312 tcıa.re: 2'S'70 

r-
Aeott E ŞERAiTi 

ı s 6 12 aylık 
Türkiye: 90 260 '80 8'70 Kıl· 

F/.nebı: ıao S15 100 1!00 

ILAtt TARiFESi 
Ticaret Ulnlarmm aatın U,60 

Reamt UllnJar 10 kuruıtur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 
Batddıfı yer: (VAKiT) Matbe.atı 

HABER gazetesi 
El yazı•• tahlll kuponu 
isim • • • · • • • • 

TL.J OK iVE 

l I Ril.LiT 
BANKA5\ 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--b06Q 

Harbiye Mektebi Kumandanlığından: 
Bu sene Harbiye mektebiaden zabit vekili çıkacak efendi

ler için portatif karyola ahnacaktır. ~artname ve nUmunuini 
görmek isteyenler her gün :revalden evvel ve münakasaya İftİ· 

rik etmek iıtiycnlerin Mayısın 23 üncü Çarıımba gilnü 11at 15 
de mektepte mütetekkil komisyona mllracaatları. (2520) 

KARYOLA 
Llke, bronz nikel ve çocuk 
karyolalarının envaı çeşidini 

ucuı fh·atla lslanhul Rızapa,a vo'ı<u,unda 88 No. 

A S R i MO B 1 L Y A M A G A Z AS I N D A 
bulabilirsinı. Telefon: 23407 Ahmet Fevzi 1 J 6526 



Kadınliiiı çiilıŞlırma 

yurdunun idaresinde 
bozukluk yoktur 

' 

Çocuk 

Sahifesi bnmecesinde he 
diye kazananlann listesi-

Blrer kart kazananlar 

kak numara 7 de Kılınç lımail. 178-
qİktaf Kılınç Ali Çınarlı ıokak nuına 
ra 18 de Mu1tarrem 179 - lnkılip Ji. 
sesinden 150 Iımail H~kkı 180 - Ko 
camustalapaıa 22 inci ilk mektepten 
180 Mehmet 181 - Amasya: Dava 
Vekili Hacı Bey yanında Mehmet. 
182 - Koca Mustafapa§a 28 inci ilk 
mektep a 5 .,_..n 23 Ncd:m. 183 - Ha 
liç Fener Tahta minuc Yıldırım cad· 
desi numara 132 de Btkir 184 - Be
f İktak 18 inci ilk mektepten 277 Muı 
tafa Kemal 175 - Bakırköy Yakut 
sokak numara 9 da Calibe Fehmi 
186 - Gümüııuyu aıkeri hastahane· 
ıi dördüncü hariciye talebe koğuıu 
İzmirli Remzi 188 - Beyoğlu telefon 
ıirketi otomatik memuru AJi Şükrü 
188 - S~çhane batı 42 inci ilk mek 
tepten 77 Ömer Fahrettin 189 - El
linci ilk mektepten 403 Aptullah 
190 - lıtanbul kız lisesinden 476 Zeh 
ra 191 - Birinci tatbikat mektebi B 
4 ten 140 Y ako 192 - Aksaray Haıe 
lci Boıtan hamam numara 85 Süheyla 
193 - Aksaray lisesi ımıf 4 ten 1028 
Adnan 1934 - Samatyc: Ağahamam 
Hatuniye cami sokak numua 10 da 
Nejat 195 - Beyoilu Müsevi liıesi 11 

nıf a 4 ten 325 Rober Koen 196 - Şir 
.keti Hayriye vapur memurlanndan ib 
rahim 197 - Hocapa~a mahallesi nu
mara 23 te Münevver 198 - Gedikpa 

ı• Pertevpaf& ıokak numara 9 da 
Şekim 199 - Kumpapı kolluk sokak 
numara 23 te Halit 200 - Ayaıofya 
Soiukçeıme yokufu numara 5 te M. 
Nihat. 201 Turgutludı\ Kestane pa • 
zarında Ferhatağa lbrahim Efendi 
mahdumu Hüseyin Selçuk 202 - Bi· 
rinci tatbikat mektebi ııruf a 5 ten 
115 lbrahim Ziya 203 - Koca Mua • 
tafuapaıa laakapu numara 166 da 24 
Üncü ilk mektep srnıf S ten Gülıüm 

Müjgan 204 - İstanbul on betinci ilk 
mektep sınıf 5 ten 22 Kadri 205 - Ba 
lat EJli betinci ilk mektep sınıf 1 -4 
ten 353 Necmi 206 - Beyoğlu Polon 
ya sokak numara 45 - · Jan Boyacı • 
yan 207 Jatanbul elli birinci ilk mek· 
tep sınıf a 2 den Sabah~t 208 - Çapa 
tütün deposunda 270 Fethi 209 - Ba 
lıkesir Gireson nahiyeıi Nejat. 210-
Ankara nüfuı memuru Sım Efendi 
mahdumu Turgut 211 - Gelibolu or 
ta mcbtep a 2 den 580 Fuat 212 -
Yirminci ilk mektepten 209 Huriye .• 
213 Beyoğlu yirminci ilk mektepten 
2 • 5 ten 236 Faruk 211 - Fatih Al· 
tay mahallesi Müezzin Bilal sokak nu 
mara. 11 de Ahmet Cemal 215 - Ni
şant~ş kız orta meldep 7 • 3 ten 571 
Handan 216 - Küçükpazarda Sabri 
Mehmet sokak numarıl altıda Haydar 
217 - Davutpaıa orta mektep D 1 

den 451 Ferit 218 - Gelibolu orta 
mektep 4 1 den 719 Val)dettin 219-
Sen Bonua meütcpten Bedia Nihal.. 
220 - Vefa lisesinden Avni 221 -
Kaaımpafa kulaksız degirmen sokak 
numara 4 Rukiye Kizrm. 222 - Bey
oğlu 34 Üncü ilkmektep sınıf 3 ten 98 
Mualli 223 :...... Teşvikiye Ihlamur yo
lu numara 8 de üçüne\\ katta Nusret 
Halil 224 - Balat sultanhamam Yö • 
rük sokak numara 3 Orhan 225 -
İstanbul kız liıesi B 4 ten 994 Müzdat 
Hazım 226 - Süleymaniye Mehmet
paJa numara 21 Münire 227 - Oıkü 
dar Toygartepe Araplar ıokak nura
ma 9 da Hüseyin 22~ ikinci ilkmek 

tepten 288 Müeddit 229 - iskele is
tasyonu 11ralı han numara 32 Hasan. 
230 - 31 inci ilkmeklepten 325 Ali. 
231 - 24 üncü ilk melttepten 525 Şev 
ki 232 - Edirne: Doğan mahalJesin
de keresteci Salamon oğlu Hayim. 
233 - Edime: Kale için Topkapı ha
nı cİTarı numara 6 Ay Ten 234 -
Şehremini Türbe ıokak numara 2 Ze
ki 235 - Posta kutusu 225 Ankara 
Gün Ay AptuJlah 236 - Ankara M. 
M. M. Saatçi Haaan Tahıin 237 -
Anadolukank Dalay mahallesi Şük • 
ran 239 - 24 üncü ilk mektepten 
143 Naciye 240 - 24 üncü ilk mek • 
tepten 392 Sabahat 240 - An.kanı: 

[ili!~~-:~ 

Zencilerden biri, bıçağını sakallıya kaldırdı ötekiler, 
kızların ağızlarını tekrar bağladılar ••• Çocuk, cıyak cıyak 
bağırıyordu. 

Yazısı dördüncü sayfanın birinci 
ve ikinci sütunlarındadır, 
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t 
' , Vahabiler ve 

1ahabilik 
(Baş tarafı ı nci sayıfada) 

- Babaya itaat gerektir! 
Babaıına da: 

- Siz baba olmak haysiyetile 
oğlunuzun amirisiniz. Bütün Necit 
halkının reisisiniz ! 

Dediler, 

Abdüli.zizin babası Abdurrah· 
man israr etti: 

- Fakat emirlik oğlumdadır. 
Abdülazizkabul etti. 

- Peki, dedi, fakat daima ba· 
bamın ir~adı altında çalr§acağım. 
Onun sözünden çıkmıyacağım ! 

Halk, kabul etti ve Abdülaziz 
emir ilan olundu, 

Re§İt oğlu, Riyazı muhasara et-

orta mektep sınıf 3 ten 270 Arif. 
241 - 17 inci ilkm~ktepten 445 Ziya. 
242 - Beyoğlu 15 inci ilk mektepten 
328 Sahir 243 - 35 inci ilk mektep • 
ten 48 Avni 244 - Vefa lisesi 610 Zi 
bahattin. 245 - İstanbul kız lisesİn· 
den 405 Jale Yusuf 246 - Ortaköy 
Dereboyu 92 Nizamett!n 247 - Ulu. 
köy orta mektebi 166 Vahip 248 - İs 

tanbul kı::: lisesi talebeainden 220 Fet 
biye 249 - 1 atanbul kız lisesinden 
557 Nefise 250 - DarüuaEaka liıe • 
•İnden 216 Kazım 251 - Taksim Çor
bacı ıokak numara 13 te Matmazel 
Gonr.nyan 252 - Balat 55 inci ilk 
mektep 1 - 4 ten 541 İsmet. 253 -
İstanbul kız lisesi D 1 den 685 Mü
eddep Hilmi-

mek için ilerlemekte idi. İki taraf 
kar§ılaştı ve dövüştü. Reşit oğlu
nun kuvvetleri yenildi ve geriledi. 

Suut oğlu Azizin mevkii sağ· 
lamla§ıyordu. 

Fakat iki taraf arasındaki ihti· 
laf bu kadarla bitemezdi. Reşit 

oğlu bu tarafta bir muvaffakiyet 
kazanamayınca Kuveyt tarafına 

sarktı ve "Mübarek Sabah,, daha 
dün kendi ülkesinde sürgün, men· 
kup yaşıyan Suut oğlundan yar· 
dım istedi. Suut oğlu, yardım için 
hareket etti ve on bin adam başın· 
da yürüdü. Mübarek Sabahın top· 
ladığı kuvvetler de bu kuvvetlere 
katıldı, ikisi de birlikte Reşit oğlu· 
na karşı hareket ettiler. 

Reşit oğlu bu sırada hareketinin 
istikametini değiştirerek Riyaz 
şehrine hareket etti ve bu şehri 

ansızın ele geçirmek istedi. Fakat 
Abdülazizin babası, şehri muvaf · 
fakiyetle müdafaa etti. Ve Reşit 
oğlu geri dönmeğe mecbur oldu. 

Öte taraftan vuku bulan hü
cumlar, hu hasmı sarstığı ve kuv· 
vetlerini kırdığı için Suut oğlu ile 
uğraşmanm bir netice vermiyece
ğini anladı. Onun için gene Os
manlı devletinin yardımını iste
mek, Irak hududundaki kabilele
rin müzaharetini temin etmek iı-

tedi ve lraka gitti. Suut oğlu dur· 
madan dinlenmeden etrafını istila 
ediyor, hakimiyet dairesini geniş· 
Jeti yordu. 

Reşit oğlu, vaziyeti anlatmağa 
muvaffak olmuş, lbnisauudun or· 
talığı kasıp kavurnıasile nüfuzu· 
nun artacaımı ve devleti tehdit 
edecek bir mahiyet alacağını söy
lemiş, devlet le ona yardıma karar .... 
vermışı.ı. 

Reşit oğlu b..... 5efer devletin 
kendisine teır in ettiği 11 tabur as
kerle, 14 topl"· yığın yığın zahire 
ve erzakla hareket ediyordu. 

İki taraf 1322 (1904) senesinin 
rebiyülahir ayının ilk gecesi kar
~ılaştılar. 

Vak'a, kanlıydı. 
Bir taraftan Türkler, Suryeliler

den ve Iraklılardan müteşekkil ni
zami taburlarla Reşit oğlunun te
min ettiği kuvvetler, diğer tarafta 
Suut oğlunun kuvvetleri bulunu· 
yordu. Toplar mermilerini at\ yor, 

kurşun!ar şimşek gibi çakıyor, kı· 
hçlar kn:ılcım saçıyordu. 

Su ut oğlunun kuvvetlerinden 
956 kişi maktul düşmüttü· Asker· 
lerd~n bin kadarı şehit olmuş, Re
şit oğullarından 30 kiti telef ol· 
nıuştu. 

Vak'a edevam ederken, Suut 
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Münır Nurettin l:Jeg 
Bülbül taşta ne gezer FE. 77 
Yağmur ya~ar ordan hurdan 

Seyhan Hanım 
Senden uzak A X 1775 
Arzu 

Küçük Melahat Hanım 
Yarın akşam bekliyorum 
Yakıştı endamına 

Ihsan Leyla 
AX 1776 

Hanım 
l\aimenı AX I 777 
Oğlan gel gel yanıma 

Nedime Hanım 
Büzam şarkı. Kirpiklerinin kudrtti 
Uşak şarkı gezer dolaşırsın AX 1778 

Nihal 1 evfik Hanım 
Çadır kurdum 
Aç kapı, oyun h•l\a •;ı 

AX 1779 

_ı 

oğlu Azizin sol eline bir mermi 
parçası isabet etmiş, Retit oğlu 

atından düşerek çiğnenmitti. 
Abdülazizin kendisi bu vak'a· 

yı bir muharrire anlatırken şunla· 
rr söylüyor: 
"- Ben başımda yirmi atlı He 

duruyordum. Aske::rler, bizim üze" 
rimizc hücum ederek çadırlaruıW 
zı alrmşlar, bizi açıkta bırakmıt" 

lardı. F l\kat bedeviler de aakedr 
rin üzerhe atılmışlar, onların ça" 
dırlarını '\" 1mışlardı. 

- Siz ne yaptınız? 
- Biz mi, mağlup olduk ve kaÇ" 

tık!,, 
Suut oğlu gerçi mağlup olmut 

ve kaçmıştı. Fakat bu ağır darbe 
de onu yıldırmadı. Onun için bıJ 
vak'a üzerine altı gün geçmeclell 
yeni bir kuvvet topladı ve gerıe 
Reşit oğlunun üzerine saldırdı. O· 
nun bir kaç merkezini daha itg•I 
etti. 

Fakat, bu durmadan, dinlenrrıe"' 
den, uğraşan didi§en ve kan dô• 
ken insanları, yeni bir amil dut"' 
mağa, dinlenmeğe sürükledi: Ot" 
talıkta: kolere vardı. 

Her taraf koleradan kırılıyot"' 

du. b 
Suut oğlu, Reşit oğluna ıısl 

teklif etti. Fakat Reşit oğlu, rı.I' 
olmadı: 

- Hayır, dedi, Necide hükiiıı'd" . e 
ran olmak istiyen, sulh pet111

1 koımaz. Harpten sıkılmaz. De":. 
tin kuvveti de benden yana olc:IU 
tan sonra ımlha yanaşmam! . 

)ıtl• 
O halde harp devam edece 

Devam da etti. d'''I .. rı &l 
Suut oğlu her gün, gece gu b•" 

hasmının bir köyüne, bir kası;ıer 
sına, bir merkezine saldırıyor. ot• 

gün az çok bir ganimete kontıYI<•· 
Hele onun Rumme vadisinde h . ..., .. .. ıı•· 

zandığı muvaffakıyet pek mll t•rı 
di. Reşit oğullarının bıraktık bil" 
ganimetler on günde topla~-"' 

· · H h · h · e er:ı mı§tı. arp sa nesı, za ır ' ··rii" 
silah, üst ha§, deve ve koyun ııJ b" 
leri ile doluydu. Hatta, harP ~~ 
nesinde altın dolu bir kaç ••" 
ta bulunmuıtu. sıf" 

1904 yılının eyliilünde kaı~t•· 
lan bu muvaff akiyet, Suut oğ\J 
rını zenginleıtirmit ti. 

ömer srı:ı• 


