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Silihsızlanma konferansı yerine 
emniyet konferansı mı toplanıyor 

Adanada ordu evinde bir 

esaslı bir hal tarzı otraya koyuyor, fakat lngiltere •• uç 
bu teklif şüphe ile karşılanıyor 

Londra, 26 (A.A) - Umumi 
komisyonun önümüzdeki milzake
ratı burada bir silahsızlanma kon
f era1111 olarak dejil bir emniyet 
konferansı olarak telakki edilmek 
tedir. Bunun içi._, Cenene müza
kerelerinin fenni tarzı hallerden 
ziya~ tamamen siyasi müzakere
lere dofnı bir istikamet tutulması
na intizar edilmektedir. 

M. Maks imos Ce
nevreye giderken 

Mina, 26 (Huauıl) - Hariciye 
Nazın M. Makaimoa huaün Cenev 
reye hareket edeceğinden dün Ha 
riciye Nezaretinde M. Çaldaris'in 
riyueti altında bir içtima akdedil· 
miftir. içtimada hariciye nazırı M. 
Makıimoıla, Harbiye Nazın M. 
Kondilis te hazır bulunmutlardır. 
T oplantrda Bulıariıtandaki yeni 
hükOmet Yak'umdan ıonra Bal· 
kanlarda tahaddüs eden yeni siya
si vazi7et konuıulmut ve Cenevre
c:le konutulacak meıelelere dair 
bir muhtıra kaleme almmııtır. 

Veni varidat kanunu 

lnıiltere intizar vaziyetini mu· 
haf aza etmetke ve yalnız üç esas· 
lı tarzı hal derpişiyle iktifa edil
mektedir. 

Birincisi mahdut silahsızlanma 
mukavelesi, ikincisi hava mukave
lesi ve üçüncüsü yeni bri emniyet 
projesi. 

Bunlardan birincisi ıüphe ile 
kar9danma-kta ve ikincisi de gayri 
sarih addedilmetke olduğundan 

Amerika alacak 
hesabı çıkartıyor 
Va.ıington, 26 (A.A) - Müste

ıar M. Phillips, Amerika hük6me· 
tinin borçlu devletlerin harp borç 
lan ünvaniyle Amerikaya olan 
borçları miktarını bir kaç gün zar 
fmda bildireceğini söylemittir. 

M. Phillips lngilterenin borç
lan hakkında hiç bir teklifte bu· 
lunmadığını ilave ve Fransanın 
da bu hususta teklifte bulunduğu
nu tekzip eylemişti&. 

Maliye N azırınm Belçika ya 
borcunun bir kısmına mukabil on 
milyon dolarlık radyum gCSnder· 
mek imkanını veren kanun liyi-

Ankara, 26 (Husust) - Yeni hasına müzaheret edeceği zanne-
variclat membaları kanun layiha· dilmektedir. Alınacak radyum has 
}arının tabı i9i ıecikmittir. Bu se- tanelerle kliniklere ve tıbbi arat· 
hepten dolayı liyihalarm mü%ake· tırma enstitülerine dağıtılacaktır. 

reei Büyük M:llet Meclisinin Pa- R d • h •}" f 
zartesi gi.inli yaı;acaiı toplantıya oman ya a J tı a 
katmııtır. rivayetleri yalandır 

Silah verilmiyecek 
Va!inıton, 25 (A.A) - Ayan 

mec.Jiıi dün meclis tarafından ka· 
bul edilmit olan ve Paraguay ile 
Bolivyaya ıilih ve mühimmat gön 
derilmesine mini olan kanun li.
yibaauu tasvip etmittir. 

Polonya hava kuvvetleri 
kumandanı 

Vutova, 25 (A.A.) - Aıker. 
hava kunetleri kumandani cene· 
l·al Rayeki Balkan memleketlerin· 
de yaptılı uçuıtan buıün Var90 • 
vaya d6nmüttilr. Ceneral Rayski 
bu ıeyahati bizzat kendiıinin idare 
ettili küçük bir tayyare ile yapmıt 
ve yanında zevceai de bulunmut • 
tur. Mumaileyh Bükret, latanhul, 
Atina, Belsrat ve Peıteyi ziyaret 
etmiıtir. 

kendilerini zarara uiratmaktan 
baıka bir ffJY olmıyacatı tabii bu· 
lunan bu ıibi müracaatlardan ko
ruyabilmek için herbanıi bir mü
racaat vukuunda hüviyet varaka· 
smı istemeleri, gösteremediği tak· 
dirde bu müracaat ne sebebe müs
tenit olursa olıun polise müracaat 
etmelerini rica ederiz. 

Bükret, 25 (A.A) - Rador A· 
jansı bildiriyor: 

Son ıünlerde auya kabine buh
ranını mucip olacak mahiyette si
yasi bir gerıinlik mevcut olduiu • 
na dair ıayialar ortaya atılmıttrr. 
Bu ıayialarm kat'iyyen asılsız ol • 
duğunu beyana mezunuz. 

Bugün öjle vakti kraJla rörUt
müş olan bafvekil kral tarafından 
öğle yemeğine alıkonulmut ve sa
raydan çıkarken ıazetecilere yap· 
tığı beyanatta hükumetin mesaisi
ne devam ve proıramını tatbik 
etmekte oldujunu bildirmiıtir. 

Cenubi Amerikada 
Riyo dö Janeyro, 26 (A.A) -
Letiçya ihtillfmı halleden iti

laf bqün saat 17,45 te imza edil
mi1tir. 

Alman hava nazın 

Atina, 26 (Husuıi) - Burada 
bulunmakta olan Almanya Hava 
Nazırı Müsyü Garinı Te arkadq
ları tayyare ile Berline doinı ha· 
reket etmiılerdir. Kendiai M. 
Çaldariı, M. Maksimoa, bava kuv 
vetleri nezareti müdürü, Alman 
ıefiri ve aef aret erkanı ve sair bir 
çok resmi zevat tarafından teıyi 
edilmiştir. 

nazarlar bilhassa üçüncüsüne te
veccüh etmektedir. Bu proje kat'i 
mahiyeti meçhul olan Buthu -
Litvinof mülakatından sonra Sov· 
yetlerin milletler cemiyetine yak -
laşması \izerine daha ziyade ehem 
miyet kesbetmektedir. Mesele nok 
tai nazar teatisi suretile Cenevre · 
de daha vazih bir surette ortaya 
konulacaktır. 

Rüşvet hadisesi 
Ankara, 26 (Hususi) - Maliye 

memurlarından Rüıtü Beye rüıvet 
vermeie teıebbüs etmetken ıuçlu 
Metr Salem ve Leon F araci Efen· 
dilerin avukatları, kendilerinin 
tahliye edilmeleri için müracaat 
etmitlerdir. Tahkikat hakimi ka· 
rarmı bugün verecektir. -· ................. ______ _ 
SİYASET 

lngiltere borçlarını nasıl 
verecek? 

Harp borçlannın derhal ve tama
men teıviyeıine dair, Amerikadan 
Avrupaya gelen taleplerin katt ve aı-
11 uzlatmaz bir mahiyette oldutu g8-
ril1Uyor. Fakat medyunlarda para ve
Tec:ek takat yoktur. Amerika, borçlu
lannı her ne ıuretle ittiham etmefe 
kalkışacak oluna olsun, resmi, gayri 
resmi Avrupa matbuatından yükselen 
sesler ve siyasi münasebetlerin c:ere • 
yanı, bu itin gene evvelki gibi takıit
le hallinden batka bir yolu buluna • 
nuyac:ağıru ima etmektedir. 

lnıilterede bir kuvvetli cereyan ıu 
merkezdedir: 

"Amerika, her geyden evvel, bu 
paralar baklanda bu derece tazyik 
göstermek aallhiyetini nereden ah -
yor? Paralar, ne gayeye sarfedilmlt· 
tir? ... Bu ılınan borç para, harp uğu
runa harcandı. Amerika kendi men • 
faatini allkadar edecek iflerle meıtut 
olma yüzünden, bir kere Fransız hu
duduna zamanında asker g8ndermek -
te gecikmitti. Cepheler, bütün dünya· 
yı (Amerika da dahil oldutu halde) 
bir felakete götürebilecek bir tehlike
ye karşı, yalnız itilaf kuvvetleri tara
fından idare ve müdafaa edildi. Ame• 
Tlka, bu devrede, Avrupaya mühimmat 
bile göndermemiştir ... İngiltere, Ame
rikanın müdafaası için bir de sılapp, 
para ödemefe neden mecbur olsun? 

" Bundan b&fka, bu "borç", eıya 
fiatlerinin gayri tabii tekilde titlrll • 
mit. yükıeltilmiı oldutu bir zaman • 
da alınmı§trr. Şimdi bu miktarı aynen 
ödemek belki esas kıymetinden ilç 
misli fazlasını vermek olacaktır." 

Lozan konferansmda, Amerikanın, 
bilhassa harp tediy~tı ve beynelmilel 
tediyat aleyhine serdettiği tiddetli ve 
kati mütaleasını unutmuı olmaıı fi • 
yam hayret görülmektedir. 

Amerikada verıilerin alırlığı ve 
halkın sıkıntıda bulunması aıll sebep 
olarak kabul edilmemektedir. 

Bir cümleyi aynen nakledelim: 
"İngil~ere, o vcrıilerin iki miılini, 

aenelcrdcnberi ahaliden tarhetmek ıu
retiyledir ki, ancak, şimdiye kadar ve
rebildiği milyonların tediyesine mu -
vaffak olmuıtur. " 

Tarık Hilmi Efendi hakkında 
idaremiz, lizmı ıelen resmi teıeb
büılere airitmit olmakla beraber 
keyfiyetten okuyucularımızı da ha 
berdar etmeyi lüzumlu görüyoruz. 
Tank Hilmi Efendi çok kısa hoy
fadur, e1cıeriya batı açık gezer, te
lath konuıur, esmer ve kalınca kat 
1ıdır. 

M. Göring benziı, almak makıa• 
dile bir saat için Belgrada inecek 
ve Macaristan devlet adamlarile 
görüımek üzere iki gün de Pe9te-ı 
de kalacaktır. 

Ycglne çare, her iki tarafın da an
latarak, ticart taa11ubu bir yana bt· 
rakmaıı. takyidatı kalclınnaaı, ılıt vc
riıe inkitaf vermesi imi). 

İngilizler, Amerikalıların kendile
rini sıkbo~aı etmiycrek bu yolu taldp 
etmelerini hem ataeaktılar hem de ve. 
recektncr için hayrrlr addediyor. 

toplantı yapıldı . 
Adana, (Husuıi Muhabirimiz· 

den) - Bundan bir kaç gün evvel 
ordu evinde güzel bir toplantı ya
pıldı. Şehrimizde bulunan birinci 
ve ikinci sınıf ihtiyat zabitlerinin 
ittirak ettiği hu toplantı eski ıeref
li ve unutulmaz hatıraları ihtiva 
eden günleri de tekrara bir vesile 
oldu. Sivil hayatta yüksek mevki
ler sahibi bulunan ihtiyat zabitle
rinin hatırları fırka kumandanı 
Keramettin Pata tarafından sorul
du; ayrı ayrı elleri sıkıldı. Pa~a, 
bu toplantının sebeplerini kısa ve 

özlü aözlerle anlattı. 
Ordu evinin tabii azası olduk

larını, birlnçi ve ikinci tınrf ihtiyat 
zabitlerinin 'bu temiz çatı altında 
toplanarak bugünkü vazif edar si
lah arkadqlarile tanıtıp 1örü9me
lerinin askeri meslekleri menfaa
tine olduiunu söyledi. Türk mille
tinin yükıek varhğını korumak ve 
onu herıeyin üstünde tutmak, in· 
kıllbı ve cümhuriyeti ebedi yap
mak vazife.ini üzerine alan ordu 
mensuplannın daima anlatmaları 
icap edec:ejini hatırlattı . 

Ordu eYinin daihlf nizamn:wıe
sinden bazı maddeler okudu. Arzu 
eden ıelen ve mazeretleri dolayı· 
ıile ıelemiyen arkadaıların ordu 
evine ba kaydolunabileceklerini, 
Pazar, Salı, Cuma günleri akıam· 
ları yapılan toplantılara ittirak 
edebileceklerini Ye fırkanın bahçe 

sinde serbeıt oturabilecekleri111 

söyledi. 
Oraya gelmi! olan bütün ihtiy•t 

zabitleri seve seve aza kaydolun· 
dular. 

Bu toplantı geç vakte kadar ne· 
şe içinde devam etti. Misafirler~ 
çay ve bisküi ikram edildi. Askerı 
bando güzel parçalar çaldı. 

ihtiyat zabitleri arasında bele• 
diye reisi Turhan Cemal, Cümhıı· 
riyet Halk fırkası vilayet idare he· 
yeti reisi Aksaray Meb'usu Süre~f 
ya, müddei umumi Münir, maar~ 
müdürü Yunuı Kazım, lise müdı.ı' 
rü Salim, muallim mektebi müdil' 
rü Naci Beyler ile daha bir Ç~ 
mektep müdürleri, muallimlefl 
doktorlar, gazetedler bulunuyor
lardı. 

Haber aldığıma göre ihtiyat s•· 
bitleri atlı bir yürüyü§ yapacaklff 
dır. Bu husu&ta fırka lazım gel•' 
bütün kolaylığı gösterecektir. 

İhtiyat zabitlerinin sulh de"r' 
sinde de silah altında bulunan ,r 
kadaılarile tanımaları, yeni aık~t' 
lik terakkiyatını yakından ta1'1P 
eylemeleri, Türk cümhuriyetiııİJI• 
Türk inkılabının herveçhile lehi11' 

kaydedilecek bir keyfiyettir. · ,
11 Fırka kumandanı Keramettı 

Paıayı ve onun değerli arkadatl•: 
rını böyle bir toplantıyı hazır~ 
dıklarmdan dolayı tebrik eldi 

bir vazifedir. 

t Bire .. ·n-ayct Umumi müfettİfİn 

seyahati . k B. · w • Keth•" Birecı , 20 - ırecıgın Jı 
Çanakkale, 25 (A.A.) - Umu· boilu köyünde hayvan otlatııı:1• 

mi müfettit lbrahim Tali Bey ma- yüzünden bir kavga çıkmıı ve l< ·r 
iyetiyle Geliboluya gelmi§ me - ga kanlı bir surette neticelenıııı 
murlar, zabitler bir bölük J&n • tir. f 
darma, mektepliler, kadın erkek Bir çoban Ayran köyünün h•

1 
t 

h rı' Gelibolu halkı tarafından iıtikbal vanlarını otlatırken ayva 1 
edilmi9tir. Umumi müfettiı Geli· Kethanboğlu köyünün bağları~. 
boluda C. H. Fırkasını, daireleri girmiılerdir. Köyün ileri gel~." e 

1 k k .. uJ1C 
gezmi9, ba ı onserve imalatha • rinden Habeı ağa bunu gor , 
nelerinde tetkikler yapmıı, halk çobanı adamakıllı dövmüş, ha~ • 
ile ıörüfDlÜftür. vanların götürülmesine mani 0 

Bir ıeco orada kaldıkhn ıon - muıtur. 1• 

ra motörle Çardağa, oradan Lip - Hadiseyi haber alan davar. •i~ 
sekiye gitmi9, fevkalade tezahür . bipleri bunları kurtnrmak 1~. 
lerle kartılannıııbr. ko§muşlardır. Habe! ağa kala J 

lbrahim Tali Bey Çudaktaki lığı görünce kendisine bir taart' f 
köy ihtiyar odası ve kooperatif ve vaki olacağını zannedere~ t.ab~. 
•eni yapılacak iıkele itleriyle casmı çekmit ve ateş elmıştır. _11• 
" d .k. k. . re.iv me11ul olmuı, mektebi gezmiş kan kurtunlar an ı ı ışı ya J" 
Lapsekide daireleri, C. H. Fırka· mıştır. Bunlardan birisi ölmii~~til 
aını, dispanseri ziyaret etmit Diğerinin ~e yarası ağırdır. 
mektepte sııuflar.a ıirerek ders · yakalanmııtır. 

lerde bulunmuıtur. İzmirde çiçek balosıl ~ 
Çanakkalede parlak tezahür • G 1" 

lzmir, 25 (A.A.) - ece O-
lerle kartılanmıt, memurlar, !& ' kevinde verilen çiçek balosu ~ .•• 
bitler, bir kıt'a jandarma, mektep B ıo r 

l b muvaffakiyetli olmut. tur. . ae J~ liler, bciler, lndınlı erkek i in · d olli 
lerce halk merasime iıtirak etmit· baha kadar güzel hır ıekıl ; 

vam etmiıtir. Baloda vali 1'~d 
1

ııı 
tir. ' 

ı h T b 
ve müstahkem mevki kuman .., 

bra im ali Bey elediye dai . p''' 
• • le " Mümtaz Pa9alarla bütün kutıl 1ı 

reııne ıırer en halk yaıaıın Ga· 
1 

d. kt·· l · b. k ıe°' 
zi, yaf&llD cilmhuriyet,, diye ba .. hya ar bırle or etrı ve ır so 

·c1 azır u unmuı ur. 11 
tırmıt ve fi detle alkıt'amıttır . • • ırlt" 
Burada daireleri, C.Halk fırkası- Şah ıçın Trabzooda haı ır•' 
nı, butanıyi, bele~iyeyi ziyaret Tra~z?~· 25 (A.A.) - ~·:d'' 
eden lbrahim Talı Bey halk ile nın on ıkısınde burayı tetrıf. fıtı' 
ihtiyaçları üzerinde görüımekte · eek olan lran Şahı Hazretle''eıcti'' 
dir. yet konağında misafir edileC, j( 

H lk . Maiyetlerinin ve müstakbelirı1"1;,ı Kastamonu a evıne ti~ahatleri için doğum evi ~e ~ 
teberru bınaaında yer hazırlanmıftır· 1ı•'' 

Kastamonu, 25 (A.A.) - Şeh· Hazretlerinin Erzurumda fef ~,,. 
rimiz tüccarlarından Koçoğlu de istikballeri için çalışıl111alc~I" 
Hamdi Bey halkevine 500 lira le- Cumhuriyet meydanına ~e 
berrüde bulunmuıtur. yerlere taklar yapılmaktadıt• 
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Türkiyede iş, yalnız 
türk tabasına! 

Dünkü gazetemiz, memleketi· 
rnizdeki ecnebilerin hangi tarih
lerden itibaren hangi itlerde arbk 
çalı§amıyacaklarının büyük bir lis 
lesini ne§retti. Bunlar arasında, 

bilumum iıçilikler, bir çok küçük 
ı:anaatlar, küçük ticaretler olduğu 
gibi, kimyakerlik, baytarlık gibi 
Yüksek bilgilere tevakkuf eden ih· 
lısaslar da var. Bütün Türkiye mik 
Yasında ecnebilerin yardımı ol
rnaksızm bunları baıarabilmek ıe· 
viyesine gelmit olmaklığımız ne 
mutlu!.. 

Zaro ağaya Amerikadan yeni bir 
mektupla bir dua kitabı geldi 

"Benim 
Bana 

dua için 
iyi çorba 

kadın 

kimsenin 
pişirecek 
bulursam 

dersine ihtiyacım yok!.. 
ve temiz bakacak bir 
evleneceğim,, 

Şi§lide Çocuk hastanesinde te-ı Zaro Ağa, zengin bir Amerika- rek vücudu kuvvetlendirilecek ve 
davi altında bulunan yüz ellilik h kadının kendisine evlenmek tek· mümkün mertebe tedbirler alma • 
Zaro Ağaya Amerikadan yeni birı lifi yaptığını zannederek heyecan· caktır. 

Şark ve garp komtularıinızdan k d h ı · · me tup a a ge mıttır, la zarfı açtırmış, fakat içinde ln- Zaro Ağa, hastanenin munta • 
laalettayin ikisini alalım: Yuna· Mektubun zarfı üzerinde sade· cilin bazı parralan bulunan bir zam banyolariyle temizlig""inden 
nistanla İran ... Bunların tabaları 3' 

b
. . . . ... . ce: "lıtanbulda en ihtiyar Zaro dini kitaptan başka bir şey çıkma· ve kendisine para bırakan ziyare·l 
ızım memlekebmızde oldugu ııı· Ağa, ibaresi vardır. 

bi diğer ecnebi diyarlarda da çalı· ' mıftır. çilerinden pek memnundur. 
11U1au11ımuıımmmm11ınmımn1111mu11mwmııamımnmıuwwaunnuau1ıaııtnı8' Kitabın kabında Amerikal bir 

şır, her sene kendi hudutlarından 1 
""'- "'""'""_'_""" ... '"-HD1111 .. •umıı ......... " .. " "" 

içeri para sokarlar ... Halbuki, bil- Mübaşir) er dün kadının Zaro Ağaya hit:ıben yaz" Et bb h d 
b 

dığı İngilizce bir yazı mevcuttur. 1 a m U a ene-
rnukabele, Türklerin ya ancı yer· 
lerde para kazanıp ana vatana ge· teftiş de ildiler Kitabı gönderen Amerikalı_Ma· tinin kongresi 
tirdikleri vaki değildir. Maalesef, dam isen bu yazıda Zaro A• 
hemen ekseriya, bizde ıeyahat de- İstanbul adliyesindeki mübatir - batını dik tutarak mütemadiyen 

ler dün tefti• edilmi•lerdir. 200 e dua ı'le me•gul olmas,nı tavsı'ye 
111ek, Türkiyedeki aervetini dıtar- Y :r ~ • 

yakın müba•ir mu"ddeı'umumı·lı'k t kt b ti d h b k a harcamak manaarııadır. Buka- :r eme e, u sure e a a ça u 
dar u d' b'l. · k' koridoru önünde toplanmıtlardır. iyile•ece~ini ileri sürmekte ve sıh· .rer gezdim; ıye ı ırım ı, M :r ili 
vatand 1 d A ' üddeiumumi hepsi~i ayrı ayrı hatiyle yakından alakadar oldu • 

•t •rımız arasın a yegane d 
h ı göz en gerirmi .. , noksanlarını ta· "' b.ld' kt d. musta 11 aurbet hayatını yaııyan· :ı :r gunu ı ırme e ır. 

lar Rusyan h mamlamaları bildirilmi§tir. Mektuptan, para, ve evlenme , ın ve Kafkaayanın e· 
tr,cn bütün fırınlarını bundan beı Koruma sandığı teklifi çıkmayınca canı sıkılan Za-
nl tı sene evvele kadar ellerinde tu- ro Ağa §Öyle dert yanmııtır~ 
l ;>.n Karadeniz uıaklarıydı. Sov-

lnhisar memurları için hazırla· 
nan koruma aan:ı ğı :ayihaaına na 

yetlerin mü§terekleıtirme faaliye- zaran önümüzdeki sene batından 
tinden sonra, bunların da şimdi itibaren memurlardan yüzde bet 
Pek iyi halde olmıyacaklarını tah· kesilmiye b:ışlryacaktır. Her sene 
ınin ediyorum. hükWınet de yüz bin lira vermek 

Hulaıa, yabancı memleketlerde suretiyle sandığa yardım edecek • 
Para kazanan Türkler mevcut de· tir. inhisarlar umum müdürü Hüs 
ğildir. Mevcutsa bile, devede ku· nü bey dün Ankaraya gitmittir. 
JnkJ:ır. Hem de. devenin-kendi ku-
lağı sanmayınız; ona takılmış pire Bir müsamere 

San'at mektebi son ıınıf talebe
leri dün aktam mekteplerinde bir 
müsamere vermiı!erdir. 

M. Marks geldi 
Konservatuvar müteh:ı1111ı M. 

"- Benim dua için kimsenin 
dersine ihtiyacım yok! Elhamdü· 
lillah müslümanım ve hastaneden 
çıkınca namaz kılacağım. Bana iyi 
çorba pitirecek ve temiz bakacak 
bir kadın bulursam evleneceğim. 

Hastanede çok rahatım. Çok iyi 
bakıyorlar. Allah hükumete, mil· 
lete ve doktorlara zaval verme .. 
ıin ! Birinci doktorum (Behçet Sa
bit Beyi) çok seviyorum.,, 

Zaro Ağa henüz tamamiyle iyi
leımit değildir. Kendisine elekt· 
rik tedavisi tatbik edilecektir. 

Ağa iyileıtikten sonra hastane
de uzun müddet muhafaza edile-

kulağı! Fakat, §İmdi, bütün dün· 
Ynda, nasıl kendi milli malını kul· 
lanma cereyanı varsa, milli amele
sini çalııtırma gayreti de mevcut· 
tur. Eğer bir kac bin Türk ötede 
beride alın teriİe yahut küçük a· 
hı verişle hayatlarını kazanıyorlar 
sa, umumi kaideden istisna edil· 
n-tiyerek, kapı dışarı olunmutlar· 
dır. 

Markı dün Viyanadan ıehrimize 
gelmiştir. Profesör talebenin imtİ· :;At.;;;;;;;:;;;;;;=:=.:;;:;:;;;~l~;;::;;;::;~ı= 
hanlarında bulunacaktır. ~!•l "T 1 

Kır eğlencesi Gene bizim hükumet, mühletle· 
ti bu derece uzatarak mukabele 
hilmisilde §efik ve rahim davran
dı . Unutmamalı ki, meıeli, bun· 
dan bir iki sene evvel, latanbulda
ki ganonların yüzde ıekıeni ya· 
hancı tabadanmıf··· Gazino, lokan· 
la gibi yerleden hizmet etmeğe a· 
n1ade nice nice Türk tabasrnın i~ 
siz•güçsüz olduğunu herkeı bilir. 
Oemek, hükumet, bunlara, yenı 

knnunla, it bulmu§ oluyor. 
Gerçi, senelerden beri, belki 

doğduğundan itibaren bu meınle· 
ke~te İ§ tutmut, yerleımit bir ada· 
t?ıa: 

"- Haydi, ekmek paran elin· 
den alındı! Git!,, demek, ilk ba· 
1<ııta acı gibi görünür. 

Himayeietfal anne'er birliği 15 
haziran cuma ıünü için Y alovada
ki Gazi çiftliiinde bir kır eğlen .. 
cesi tertip etmiştir. 

Yağ fiyatları 
Mevaiın münasebetiyle yağ fi • 

atlarınd:ı ucuzluk devam etmekte· 
dir. Kara ve civarında bu ıene kıt 
olmadığı için yağ fiatları daha u· 
cuzlıyacaktır. 

Menba suları 
lstanbul civ:ırmdaki menba su -

larmın eün geçtikçe azaldığı anla
ıılmıttır. Civar ormanların harap 
olutu ve eıki kesafetini kaybetme 
si buna baılıca sebep olar~k göı
terilmekted ir. 

Ben, ıahsen, lstanbulda doğup =========~==== 
büyümü§ bir lngiliz berber tanı· 
tııtı ki, yeni kanunun tatbikinden 
~arar görecek. Fakat, ayni berber, 
ka.pitülaıyonlar zamanında, lnai· 
liı olmanın imtiyazlarından istifa· 
de ederdi. Daha o devirde bizim 
labaınıza girerek bize temessül et· 
llıeınesinin mazarratına da şimdi 
Ulr-.yor ... Ne yapalım? Sırayla ... 

liem, ecnebi memleketlerde, 
llluhacirlt:ri koruma te§kilah yok 
de~ildir. Buradan gidecek olanla· 
tın hayatta sefalet çekmemelerini 
:rnar ve dileriz. lntallah ilerude 

Uhran geçer; §İmdi kapalı hudut 
ll::ılitikaları yerine diğer §erait ka·I 

İm olur; bizde de ecnebiler, dün· 
yanın baıka yerlerinde de Türk· 
ler çalııabilir ... Şimdilik böyle ol· 
mak zaruridir! 

Yabancılara kartı, artık, siya
setimiz ıudur: Yükıek ihtııasları 
ve aermayelerile birlikte tetrif bu
yururlaraa, -bizi tramvay tirketi 
gibi iıtiımar etmemek ıartile,
saf a geldiler! .. Fakat, elini kolunu 
sallıya sallıya zuhur et; burada bi-
zim yerimize ıen kazan, sonra ıır· 
tını çevir, git ... Yafma yok! .. Tür
kiyede i ve kir yalnız Türkiye 
tabasınadır ... 

lpekll mendll 

Ka11mpaıah Zeki efendinin ce 
binden bir ipekli mendilini çal -
mak iıtiyen lamail isminde biri ya 
kalanmıttrr. 

DarUllcezeye gönderildi 

K:ısımpaıada Çatma mahalle .. 
sinde Ali Rıza efendinin kapısı Ö· 

nüne bir aylık erkek çocuk hıra • 
kılmıf ve poliı tarafından darüla • 
cizeye kaldırılmıthr. 

Kuzu ~aldı 

Fenerde, Hoca Övez mahalle .. 
sinde bir arsada otlamakh olan 
nizamiye ba§ çavuşlarından Ah -
met efendiye ait kuzuyu çalmak 
istiyen Hürrem, cürmü me§hut ha
linde yakalanmıttır. 

Bir tekke yandı 

Eyüpte, B:ıhariyede, mevlevi 
tekkesinde Şeyh Bahaettin efendi
nin yattığı odadan ateş çıkmıt ve 
yirmi üç oda yandıktan sonra sön
dürülebilmiştir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Sarhotluk 

Küçükpazarda oturan Sadık 
İsminde biri dün gece sarhoı ol • 
duğu halde Beyoğlundaki umum· 
hanelerde sarkıntılık ederken ya• 
k:ı.lanmıştrr. Sadığın üzeri aran • 
mı§, bir bıçak bulunmufı kendisi 
tevkif edilmi§tir. 

Etıbba muhadenet cemiyeti dün 
senelik toplantısını yapmıştır. Kon 
grede idare heyetinin senelik f aa· 

liyet raporu okunmuş, bütün ce -
miyet azasının teavün sandığına 

d:ı aza olmalarına, nizamname • 

nin yeni ihtiyaçlara göre değİ§tİ -
rilmesine karar verilmi§, yeni ida
re heyeti intihabatı yapılmıştır. 

Hililiahmer haftası 
Çar§amba günü başhyan Hila

liahmer haft:ısı devam ediyor. Ce

miyete yeniden hayli aza kayde -
dilmittir. 

Gezinti 

Yükaek mühendis mektebi ta • 
rafından dün bir vapur 

yapılmıştır. 

imar planı 

gezintisi 

lıtanbulun imar planı müsaba
kasına itlirak eden ıehir mütehas-

sıslarından M. Lamberin de rapo· 
ru bastırılmııtır. Raporları tetkik 

edecek jüri heyeti yakında topla· 
narak kararını verecektir. · 

Karagöz eğlencesi 

Karagöz gazetesi tarafından 

tertip edilen müsamere dün Tepe· 

batı tiyatrosunda verilmittir. Kon 
servatuvar icra heyti tarafından 

eski Türk eserleri çalınmıı, h:ıya· 
li Şefik bey tarafından Karagöz 
oynatılmııtır. Kavuklu Ali bey ve 

arkadaşları tarafından da bir orta 
oyunu oynlnmııtır. 

Lastik ayakkap1arı 

Lastik ayakkabı sanayiinin 

kundura ve dericiliğimiz üzerinde 

yaptığı tesirleri ve alınması İcap 

eden tedbirleri görüımek üzere 
Haziran sonunda toplanac:ık kon· 

gre için lazım gelen hazırlıklara 

başlanmıştır. 

Bir hırsız yakalandı 

Postahane karşısında Küçük 
Türkiye hanında bir hırsızl ık 

vak'aıı olmuı, hırsız yakalanmıf • 
tır. Hırsızın ismi Rızadır. Kü • 
fecilik y:ıpan Riza, gündüz hane 
girerek gizlenmiş, gece Dursun 

isminde birinin 150 kuruşunu ve 
hamal Aziz ia.minde birinin de 27 

liraaını çalarak kaçmağa teıeb • 
büı etmittir. Rizanm kıçtığım 

görenler bağırmışlar, poliı hıraızJ J 

Eminönünde yakalamıştır. 
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Unkapanı köprü
sünde 15 dakikalık " .. revu,, 

Eski köprünün bir yanından ö
bür yanma geçinceye kadar ne 
gördüysem, defterime not edeyim, 
dedim. 

Bütün hadise 15 dakika aürdü. 
Unkapanı köprüsünün İstanbul 

tarafını, sırayla luıtracılar tutu -
yor. Ve ıiz geçtikçe: 

- sss ! .. sss ! .. 
kabilinden ve bir kut tütüleme· 

sini pek andırır bir sesle "Yüz pa
ray:ı !,, boyıyacaklarını fısldatı .. 
yorlar. 

Sonra, köprünün birazı asfalta 
çevrilmiş kısmında, çocuğuna yü

rüme öğreten bir adama raıhdım. 
Onun kıuşısında bir leblebici, müt 
terisizlikten, ikide bir camekanm
dan elini daldırarak, üç parmağı .. 
na birkaç leblebi aıkıttırıp bıyık
larının altından ustaca ağzına atı
yordu. 

Köprüde iki aıruf seyirci halk 
var. Müruriye kalktıktan sonra 

1 

bunlar serbestçe girip, parmaklık .. 
far hizasında ve muhtelif istika
metlere dönerek, batı ve doğuyu 
seyrediyorlar. Dün, bir kııım, yü
zünü "Piyerloti,, mağribinden ya
mı, yani Eyübe doğru çevirmiı, 

- kimbilir neler - konuşuyordu .. 
Diğer bir kısmı, az ilerde, araba· 
lar geçmesin diye salatla ayrıl
mıf ve şimdi adeb. bir sirk mevkii 
gibi kullandıkları cihette, dizi ile 
oturmutlar ve yüzleri Yeni Köprü· 
ye doğru bakıyor.. Burada iki 
kadın, çocuklarını bir erkeğin ku· 
cağına vermi~ler, sig:na sarıyor -
lardı. 

Unk:ıpanı köprüsünde; 14 dilen
ciye rasladım. Çoğu sakat ve biri· 
nin altı parmağı var. Bu on dört 
dilencinin arasında, tiıeyle, n:::ır
gile içer gibi (Allah vermesin) 
bir lastik borudan nefes alan ve 
''Tek ciğerle yaşıyorum. llaç, ek .. 
mek paramı ~erin! .. ,, diye ıiyah, 
'ahta ilanı ile ikidebir kar,ımıza 
çıkan biç.:ıre de vardı .. 
Yanında küçük kardeşiyle be • 

raber çıkmıı ve belki ancak böyle 
ce izin alabilmit bir genç kızla 
bir delikanlı, fıkır fıkır konuta· 
rak geçtiler. · 

Köprünün üç çeyreğinden ıonra 
ve bir akalliyet semtine enikonu 
y:ıkın bir mıntakasında tive, a
henk değişmiye batladı. 

Bu taraftan da köprünün par .. 
makhklarmı, çocuklariyle birlikte 
akşam saf asına gelen musevi ka
dınbrı İ§gal ediyor. 
Unkapanı köprüsünden, filha

kika, un arabalarının bol bol geç
tiği göze çarpıyor. Bunlar bot ve 
Beyoğlu istikametine dönüyorlar. 
Bir ihtiyar, elindeki büyük bir çı· 
kını, bu arabahrdan birinin ar -
kasına yükliyerek, kendi yayan la 
kip etmesini arabacıdan rica etti. 

Patrikhanenin 0572 numanlı 
hususi arabası ve bir taksi otomo· 
bili geçti. 

Köprünün öbür ta.raf mda, ka
yıklar boyanıyor .. Ve ıöyle aktam 
üstleri, fener binasımn aralığın .. 
dan doğru bir baktınız mı, batma 
şına hemen iki "zira,, kalmıt kır· 
mızı yuvarlağın bir alpağa çevir· 
di ği denizde, ayn:ıaı görülen iki 
esrarengiz tahtelbahir gibi biribiri 
petinden iki kayığın, adeta kendi· 
li ğinden sürüklendiğini görüyor .. 
sun uz .• 

Hikmet MUnlr 
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1 HABR'in 1 
,!ikAyeleri ı Büyük günahın eşiğinde 

1 · Fıkra müsabakası r 
1 En iyi, en güzel fıkralan bize gÖ~· 1 

dereceklerin yazılan; burada ne§redı· • 
lecektir. Y alnrz bu hkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 

Pratik Hai}ai .. Bilgi~i] 
Çarlık Ruayasmda, derebeyle-

ri olduğunu bilirsiniz. Bunların en 

zenginlerinden Nikolay, bir vili • 

yet kadar geniş olan arazisinde, 
dolA!mıya çıktı. Ş'ltosunda altı 
gün k.War uzaklattıktan sonra, bir 

köylü evine indi. 
Burasını tercih edişinin sebebi, 

kapıda, diğer köylülerden epeyce 

muntazam yüzlü, sevimli bir kız 
gördüğü idi. Nikolay, kırkını bir .. 

kaç yaş geçmiş olmasın1 rağmen 

epeyce çapkın bir erkekti.. 
O zamana kadar, ne kadın ma

ceraları geçirmişti .• Aşk, hayatta, 
onun birinci meşgalesiydi .. Hele, 
kapı önünde gördüğü on sekiz on 
dokuz yaşlarındaki bu kızcağız, 

gençlik hatıralarını uyandırmııtı •. 
Derebeyi, karısı üzerine bir ka· 

dmı sevmişti. Nadejda ismindeki 

bu kadın için, senelerce, yanmıf, 

tutuşmuştu •• Onun yüzünden ba • 

tına işler açılmıştı. İşte, k:ıpı Ö· 

nünde gördüğü zarif köylü kızı 
bu Nadejdaya öyle benziyordu ki .. 
Yüreği "hop!,, etti. 

- Buraya bak .. İsmin ne senin? 
- Maria lvanovna .. 
- Kimin kızısın?. 
- Bu izbenin sahibi olan lva· 

nın .• 
- Ya? .. Pek ala .. B:ıban evdey· 

se, söyle, sizin eve misafir inece· 

ğim .. Ben, derebeyi Nikolayım .• 
Genç kız, pek şirin konuşuyor· 

du. Hele efendilerinin ismini işi
tince, büsbütün hararetlendi.. A
deta pervane kesildi.. Sevinç için

de, eve girdi .. Babasına ve ağabe
yine haber verdi.. Onlar, dışarı 
fırladılar .. Derebeyini attan indir· 
diler .. Maiyyetine, diğer evlerde 
yer tedarik ettiler .. Beygirler ahı-

ra çekildiler ..... 

Akşama kadar, bütün köy hal

kı, Nikolaya lazımgelen hürmeti 
ve ihtiram vazifesinde kusur et • 1 

medi. Dertlerini, ihtiyaçlarını :ın -
ı;ttılar. Fakat, derebeyi, onları 
dinlemiyordu bile .• Aklı fikri, ge .. 

cenin yaklatmasını temennide i • 
di .. Kıza göz ucu ile bakıyor, onun 
hayran tebessümleriyle karşılaıı • 

yordu. 

"- Her halde bir kol 'lyını bu· 
hır, odasına girerim ... - diye düşü· 

nüyordu. Aman yarabbi. Nadej " 
daya ne kadar benziyor.. Onun 
koynunda, gençlik aşkımı tekrar 
yaşıyacağım .. Yirmi küsur sene 

gençle§tiğimi hissedeceğim .. ,, 
Nihayet, beklenilen z:.man gel· 

eli .. Ak§am yemeğini yediler .. De

rebeyi, yorgun olduğunu, yatmak 

ihtiyacında bulunduğunu, kimse " 

nin odası etrafında dolaşmaması

nı, tam manasiyle sükut istediği
ni söyledi. Evin taksimatını d:ıha 
önceden kestirmiş, kızın nerede 
} attığını öğrenmişti. Hatta, bir 
t:ıkrip, yalnız kalarak, kapı man· 
c?alının dişi kısmını rapteden çivi

yi de söküp çıkarmıştı. Geceleyin, 

kanadı itince, r:ıhatça odaya gire· 

cekti. Kızın kendisine mukavemet 

etmiyeceğini tahmin ediyordu .• 

Eski çapkın olduğu için, bu 

gibi işlerde meleke sahibiydi .. Di
ğet derebe~leri gibi hoyrat ve ka

b:ı değildi .. Aşk mese~elerini kim

seye çaktırmadan, gürültüsüz, re

zaletaiz hallederdi. 

- Onun için, odasında yalmz k'.l· 

lınca, bir saat kadar bekledi. Her· 

kesin uyuduğuna emniyet hasıl e

der etmez, yatağından indi. Mu· 

mu yaktı. Ayaklarının ucuna bua· 

rak, kapıdan dışarı çıktı .. 

Uıul uıul ilerliyordu. Koridoru 

geçti •• Maria lvanovnanın yattığı 
octanın önünde durdu. lçerden, 
rf)untazam nef eıler işitiliyordu .. 

yazılması lazımdır. 

Hayatta malataç olacağınız amcU: mnlQmab 
kolayca 6ğrealnlz 

282 - En büyük mabet 
-27-

Nikolay: 

"- Uyuyor .. • diye kendi ken

dine söylendi. • O hl.linde seyre • 
.:leyim .. Kızların uyuyuıuna bayı• 

Bir mecliste dünyada mevcut 

mabetlerin büyüklerinden bahse· 

diliyormuş. Birisi ltalyadaki meş· 
hur Sen Piyer kilisesinin, diğeri 

de Ayaaofya camiinin en büyük 

mabet olduğuna bahse girişmiş • 

ler. 

Nakıl ve tercllme hakkı mahfuzdu• 
Yazan: • Ciayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çıka 
lırım .. ,, . . 

Yüreği, delikanlılık zamanında 

olduğu gibi, tatlı tatlı çarpıyordu. 
Kanadı hafifçe itti. Bir gıcırtı 

hasıl oldu. Derebeyi, gürültünün 
devamına mani olmak üzere, kapı
yı birdenbire, bir h3mlede itti .. 

Cik.. Kanat açıldı.. Şimdi, odada 

idi. 
Kız yatağında yalnız yatıyor! 

Ve, oh, hele şükür, odada ba§kası 
yok .. Nikolay, elinde ıamdan, ya· 
vaş yavaş ilerledi. Yatağa yakla§· 
tı. 

lğilip baktı. 
"- Melek gibi .... diye söylen • 

di. • Nadejda da tıpkı böyle uyur· 
du. Ne de derin uykuda! Genç

lik .. ,, 
Yorganın ucunu tuttu .. Kızı, ya

rı beline kadar actı. Uyanınca 
söyliyeceği cümleleri tasarlıyor, 

Nihayet orada bulunan bir a -
ceme yaklaşarak iddialarını söy -
lemi§ler ve hüküm vermesini iste " 

miıler. 

Acem nargilesini tokurdatarak 
kendilerini dinlemiş fakat netice· 

de: 
- ikiniz de hah ettiniz, demiı. 

Dünyanın en büyük mabedi T ah • 

ran camiidir. 

- Ya? .. Peki, bunun büyüklü
ğü hakkında bir fikir verir misi " 

• ? 
nız •. 

-Tahran camii o kadar büyük, 

o kadar büyük ki, geceleri kandil
lerini y:ıkmak için kandillerin için 

de kayıkla gidilir. 

Çarşıkapı: Hüseyin 
diğer taraftan da, Marianın billur wwwmwıııau•--· .... --·· - ---•••••••••··················································· gibi kollarını, tazeliği fı,kıran gö· 
ğüslerini gözden geçiriyordu. O • 

muzl:ırı ne hoş müdevverdi .. Ger· 
danı •. 

Gerdan!!!.. 

Nikolay, titredi.., 

Yıldırımla vurulmuşa döndü. 

BABER'ln 
Büyük deniz 
Gezintisi 

Mumu iğerek kızın gerdanına Kuponlarımızın, daimi ku • 

bir kere daha baktı .• Sonra, iki a.. ponlarla tepdiline ve davetiye • 

dım geriledi .. Korku, hayret, ıe - lerin tevziine başlandı. 
vinç içinde, bir an daha dural:ıdı.. Okuyucularımız her gün öğ-

Sonra, tekrar yakla~ıp yorganı leden ıonra - cumaları müstes 
kapadı.. na - müracaat etmeleri lazım· 

"- Aman yarabbi! .. Aman ya· dır. 

rabbi ! .. ,, diye söylene söylene ge- • Davetiyelerin tevzii 30 mayu .. 
ri döndü. tarihinde nihayet bulacaktır. 

K'.lpıyı kapadı. Odasına avdet Davetlilerin yanlarında getire • 
etti. Ve yatağında, sabaha kadar bilecekleri davetlilere mahsus 

uyuyamadı. 80 er kuruıluk biletlerin satışı i 
Güne~ doğunca, köylülerle bir• 5 haziran tarihinde bitecektir. 

tikte, dışarı çıktı. Ev sahibine: Pek mahdut miktarda hazır-
- lvan !.. - dedi • Bu kız, senin lanan lüks mevkiler için şimdi -., 

mı·· den müracaatta bulunulmalıdır. 
- Benim ef~ndimiz.. Bu biletlerin fiatı 150 ve 200 
- Öz kızın mı?. kuruştur. 
Köylü, kekeledi. Bir Mariaya, """'"'""":::::!-":"""''"""m".,'"RD'•mıı1111111 ... •-.=ıımı• 

bir derebeyine b:ıkıyor, cevap E =·······:·····~··········:···-··············-' 
vere~iyordu. U Gıdılebılecek 

Nıhayet: 1 .,, } } • 

Bir dizğine yüklenen beyğir: Ba • 
ıının vaziyeti ne olursa olsun, dizğin· 
]er ara11nda düz dunnağa mecbur e

dilmelidir. Bu kusurun sebebi hayva
nın gemin tesirine karıı gelmek iste • 
mesidir. Diğer dizğin çekilecek olur · 
sa gem iki tarafa da dokunur ve yal · 
nur veya beygir sağa sola eğilip ra • 
hat bulamayınca tabii vaziyetine av -
det eder. 

Tırıs gitmek istemiyen beygir: Ça· 
resi, koşturmak, sonra durdurmak, bu 
bir kaç defa yapılınca dörtnaldan tı

nsa geçer. 
Isıran beygir: Bu beygire karşı a· 

ğızlık kullanılır. En kati devasıdır. 

Yalnız ahırda olaun, ko!ulmuş olsun, 
yanına on dakika kaynar suda başlan 
mıt bir et parçası ile yaklaımah. 

Al ve kaynar derecede sıcak et parça· 
sı bir ince kağıt alıtnda gizlidir. Bey
gir kulaldarı, ayınr, başını uzatır, du
daklarını kırıştrrır ve elin üzerine atı
larak sıcak eti ısırır. Damağı, dili ve 
dudakları yanar bir daha mrmağa kal 
kışmaz. 

Geriliyen beygir: Ağzın fazla ham 
olmasından, kalçaların veya baldırla • 
rın zafından idare eden ele itimatsız • 
lıktan olur. Bunun iuin ilerlemek is -
temez, sonra geriler. Çaresi, sabır ve 
tatlılık, ve azim göstermeli. Bir müd
det fazla yüklememeli. 

Dilini sarkıtan beygir: Meşinden 

bir küçük cep yaparak küçük bir ka· 
yı§~a dizğin altına bağlamalı. 

Kuyruğunu Y ll'lnmdaki e§yaya sÜ· 
ren beygir: Gavet terr.\z tutmalı. iki 
üç günde bir eterli losyonla yıkama · 
lı. 

Örtüsünü yiyen beygir: Tesbihli 
bir halka ile gem takviye olunmalı. 

insan gibi yatan beygir: Ayağı 

bezle sarmalı, yahut bir meşin yashk· 
la ihata etmeli, yahut ta Avrupa nah 
yerine yerli nal vurmalı . 

GIDA - Beygir, saman, yulaf, ku 
ru ot ve kepekle beslenir. Bazı gıda 

hayvanın boyuna göre değişir: Yulaf, 
8 ila 18 litre, kuru ot, üç kilo, kepek, 
6 litre verilir. Hey yatak, hem gıda o

larak ta saman verilir. 
Yemeklerin intizamı: Uyandığı za· 

man samanlığa bir miktar ıaman, iste 
diği kadar su, iki litre yulaf, bir lit
re kepek .. 

Öğle vakti: istediği kadar su, üç 
litre yulaf, iki litre kepek. 

Akşam: iki kilo kuru ot, yetmiğe 
1/ 4 ölçek saınan, istediği kadar su, 
beş litre yulaf ve bir litre kepek .. 

Askerlik - Size ne malum olmaz ki efen ; eg ence yer eri 
dimiz .. - dedi. • Lakin, Mariayı ii SiNEMALAR : ASKERLiK - Türkiyede askerlik 
mahzun etmemek için, şimdiye kaı! 1PEK: Otomobilde İzdivaç. !1 21 Haziran 1927 de Büyük Millet 
dar, onun eşiğimize kundakta bı· f.! MELEK: Hüküm gecesi h Meclisince tasdik edilen 1111 numa· 

ELHAMRA JA • ı= rah kanun ile mukayyettir. Kanunun rakılmı• bir çocuk oldugwunu ken • ı== : Şen mü azım. 1 ~ SARAY B baclıca maddeleri şunlardır: 
d . · d · l • · • : eyaz şeytan. " 
ısın en gız emıştım.. SUMER At 1• k d 1 • Türkiye Cümhuriyeti tebası olan 

: eş ı a m ar. I' 
Derebeyi heyecan içindeydi: ı· TORK: Merkez tayyare filosu. İ her erkek, askerlik yapmağa mecbur-

- Bırakıldığı vakit, gerdanın .. • ASRI: Şeytan kardeşler. il dur. 
da bu haç iş-ıreti gene var mıy • HiLAL: Ankara Türkiyenin .k~l-h Neferden zabit vekiline (hariç) ka-
d ? bıdır.U dar olanlara efrat denir. "Madde 1" 

1 
·' ŞIK: Budapeştede skandal. lıİ Askerlik çağı, her erkeğin esas nü-
- Evet efendimiz! Gerdanın • ŞARK M · T ı fus ku''tu"g~u"nde yazılı ve yazılacak o · : avı una. , 

daki döğmc haç o zaman da vardı. ALKAZAR: İstanbuldan geçerken ! lan yaıına göredir. Ve yirmi ya§ına 
Nikolay bir gece evvel bambaş I" girdig~i sene ""nunuıaıinin birinci gÜ· ' • ALEMDAR: Ankara Türkiyenin i' ~ 

ka bir nazarla baktığı kızı, şimdi, kalbidir.!. nünden başhyarak kırk altı yaşma gir-

b b fk · l k ki d 1 diği sene Kanunusaniıinin birinci gÜ· 
:ı a şe atıy e uca a ı.. Mil Ll: Bir millet uyanıyor. · · 1 ,ff nünde bitmek Üzere en çok yırmı a tı 
Onu, Öperek, severek, kulübe .. YILDIZ: Kim olduğunu bil.mek is·H sene sürer. Yerli nüfus kütüklerinin 

den dışarı çıkardı: tıyorum.P. birinde yazılı olmıyan kimselerin ya. 
KEMAL BEY: Şehvet adası. ii hancı kütükleri, yerli kütükleri gibi 

- Maria, benim kızım!.. En HALE: (Üsküdar) İstanbul sokak-§ sayılır. Muhacirlerin askerlik çağları-
sevdiğim Nadejdadan doğan, fa - larmda.ff nın baılanğıcı, geldikleri senede nü • 
kat karımın kıskançlığına uğrayıp FERAH: Ankara postası H fuı kütüklerine geien Yllflarına ve bu 

k d 'l 1. d t d' ·· 1 •·00··--·--·-··••••••••••••••00•········ esasa go''re hesap olunur. Geldik!eri yo e ı en ev a ım ... - ıye soy e- ···················~································ 
niyordu ... Öldürüidü sanıyordum .. 
Meğerse hayatbymış .. Ne mes'u • 

dum!. 

Köylüler, bu buluşma sahnesini 

h~yretle seyrediyorlardı. 

Genç kız, kendisine o zamana 
kadar bakan ihtiyar köylü ve ai

lesiyle birlikte, Nikolayı1.!..~anyı • 
na götürüldü •• 1 

Bugün, Maria, elli yaşında k; .. 
dardır. Bolşevik inkılabından son· 

ra, beyazlarla beraber lıtanbu!a 
gelmiştir. Birlikte getirdiği para • 

larla bir pastacı dükkanı açmıştır. 
Macerasını bizzat anlattı; biz de 

yazdık. 

(Hatice Süreyya) 

sene Kanunusanisinde henüz yirmi i-
ki yaşını bitirmemit olanlar muvazzaf 
hizmeti yapmağa borçlu tutulur. Fa
kat i,bu hizmetleri iki sene müddet • 
le tehir edilir. Daha büyük yaşta bu
lunanlar kendi yaııtlannın bulunduk
ları sınıfa geçirilir. Diğer hükUmet te· 
basmdan iken mülteci olarak veya 
hükumetin tebahğını terkederek gelip 
Türk tebaaı olarak kabul olunanlar 
dahi muhacirler gibi askerlik yapma· 
ia borçludurlar. "Madde 2" 

Askerlik çağı, yoklama devri, mu• 
vaffazlık ve ihtiyat olmak üzere üç 
devreye ayrılır. "Madde 3" 

Yoklama devri askerlik çağının 

ba~lanğıcından kıt'aya duhulüne ka • 
dardır. Yoklama devrinde bulunup se• 
kizinci madde mucibince askere isten· 
m,.,; zamanı gelmemit olanlarla on 
dokuz yaşınc!a bulunanlar ancak se • 
ferbcrJik 2amanlarında Müdafaai mil• 
)iye vekaletinin istemesi ve heyeti ve· 
kilenin kabul ve Reisicümhurun da 
tasdik eylemesiyle yalnız sıhhi muaye· 
neleri yapılarak askere alınabilirler. 

Bu suretle askere alınanlar, kanunen 
alınmaları lazım gelen güne kadar ya
pacakları askerliği ordu ihtiyacı için 
o sene toplanacak askerin azlığına, 

çokluğuna göre Müdafaai milliye ve
kaleti ve muvazzaf hizmetlerine kar
!1lık tutar veya askerlik çağlarının so
nundan iki kat indirir. "Madde 4" 

Muvazzaflık devri; piyade sınıfın· 
da bir buçuk; diğer sınıflarla muzika· 
da iki ve jandarmada iki buçuk ve bah
riyede üç sene olup kıt'aya dühul gÜ· 
nünden başlar. 

Bir buçuk seneden ziyade askerlik 
yapacakların fazla askerliklerinin kar· 
§ılığı olmak üzere çağlannın sonun • 
dan iki kat dü~ülür. "Madde 5" 

Muvazzaflık hizmetinden hiç bir 
fert istisna edilemez. "Madde 6" 

Muvazzaflık devrinin hitamından 

askerlik çağının nihayetine kadar olan 
kısım ihtiyat devridir. 

Bahriyede askerlik yapıp ihtiyata 
geçenlerin bahriyeye alınmıyacak o • 
]anların kara ordusu ihtiyatı sayı • 
lır. "Madde 7" 

Her sene numarasız efrat kamilen 
ve numara çeken efrat ihtiyaç niı;bc -
tinde ve numara sırasiyle askere alın
dıktan ıonra fazla kalanlara (artık ~ef:...·___....,.. 
rat) denir. 

Artık efrat lazım olduğu vakit ar· 
kadaıları ihtiyata geçinceye kadıtr as· 
kertik yapmak üzere çağmlabilirler. 

Arkada~ları ihtiyala geçinceye ka
dar çağırılmam11 olan artık efrat İc
ra vekilleri heyeti karariyle ordu kad· 
rosuna ilaveten altı ay askerlik yaptı· 
rıldıktan sonra yaııtlarının sınıfına ge• 
çirilebilir. Kısa hizmet yaparak ve ya• 
hut nizamnamesi veçhile yaııtlann • 
dan evvel askere giderek muvazzaf 
hizmetlerini bitirmeleri hasebiyle ih• 
tiyata geçmek üzere terhis edilenlere 
(ruhsatlı efrat) denir. Ruhsatlı efrat 
ihtiyata geçinceye kadnr seferberlik 
olmadıkça tekrar muvazzaf hizmeti i· 
çin askere çağınlamaz. "Madde 10'' 

Günüllü asker ancak bahriye ve 
jandarma sınıflariyle küçük zabitlik 
için kabul olunur. Gönüllü için aske • 
ri kabul haddi on sekiz ya§ını ikmal e• 
denlerdir. "Madde 11" 

Son yoklamada bulunmıyan ve bu· 
lunamadıklarrna dair bu kanunda ya· 
zıh bir mazeret göstennemiı olanlara 
(yoklama kaçağı), son yoklamada bu· 
Junarak numara ile veya numarasız 

asker edildikleri halde istenildikleri 
sırada ~clmiyenlere veya gelip te as • 
kerlik yapacakları kıtalara gitmek&izin 
toplandıkları yerlerden veya yollardnn 
savuşanlara (baltaya), askere girdik • 
len sonra izin almaksızın ı;avuşanlara 
(firar), askerde iken işleri için veya 
hastalanarak izin veyn tcbdilhnvn gÜ· 
nünü geçirenlere (izinsiz), yirmi yaı· 
lanna girmiş oldukları halde iııimleri· 
ni nüfus ve ahzasker kütüğüne geçir• 
memiş bulunanlara da (saklı) denir. 
Alelumum altı ay ve daha fazla talifl'I 
görmüş efrada (usta asker) altı aY • 
dan daha az talim görmemiş efrada 
(acemi efrat) denir. "Madde 12" 

Askerlik daireleri 
Asker almak iılerinde Türkiy• 

Cümhuriyeti kolordu mıntakalarına 

ve kolordu mıntnkaları askerlik dni • 
relerine, askerlik daireleri askerli" 
ıubelerine ayrılrrı~tır. Şube dairelereı 
daireler fırka veya kolordulara ve kol
ordular Müdafaai Milliye Vekô.letine 
bailıdır. "Madde 13" 

(Devamı var>. 



Dünkü spor hareketleri 
1 aksim stadında at yarışları, Kadı
köl/ stadında idman şenliği lJapıldı 

'rl~ipahi oc:ığı tarafından tertip 

1 ... ılen ilkbahar at müsabakaları 
~t hirinciai, dün Taksim ıtadyu • 

Unda, mühim sayılabilecek bir 
•ey· . f ırcı kütlesi önünde ve muvaf-
akıyelle Ya ld 
M 

pı ı. 

erhuın ... :.b A . B .. k" f-. """ aıı vnı ey mu • 
bak .. tı ~dını taııyan birinci müsa· 
a a hızmet atlarına binmiş bilu· 
~urn zabitana ınahsuıtu. Manile
"1n azami irtifaı 1 ,30, sulu hen • 
dek geni§liği dört ınetre, mini 
'-Yısı on ikiydi. 

1 
Mükafat < 10 - 52,5 - 35 -

a.s) niıbetleriyle 175 liraydı. 
ti ~üıabakaya on bir müsabık 
flt tdi. Biniciler: Süvari binicilik 
. tktebinden binbaıı Sami, birin· 

~; lrl\ili.~im Eyüp, süvari muhafız 
~ayından yüzba§ı Riza, binbaşı 
... Vni, rnülazim F ahrettin ilhan. 
h~\'~ri muhafız alayından Cahit, 
S ~ıciJik mektebinden mülazim 
~ırn, birinci mülazim Sadettin, 
r ıba§ı Hacı Ziya, birinci müla .. 
d'.rtı Eyüp, yüzba§ı Cevat Beyler· 
ı. 

ııı·· ~eticede birinciliği birinci 
~lazinı Eyüp, ikinciliği yüzbaıı 
~ "at, üçüncülüğü binbaşı Sami, 
'ı, d 1 d·· n ı ar. 
ı:ırdun~ülüğü yüzbatı Ziya beyler 

ffı .E:Yüp Beyin bindiği atın adı 
\ tıgöz) Cevat Beyin bindiği a· 
~·adı (Bekar) binbatı S":°1i 
~ın atının adı (Adaş), Zıya 

in atımn 3dı (Hacı baba) idi. 

~Sakarya mükafatı adını taıı " 
l_., bu müsabaka ordu atlarına 

~İt zabitlere mahsustu~ ~ini • 
~· 1\ az:ımi irtifaı 1,10 manı ade· 
tj~~ idi. On müsabık girdi. Bini· 
~~: Süvari binicilik mektebi ta· 
~~ Zabitlerinden mülazim Sü 
ı/h, Enver, Saip, Süreyya Fuatı 
S~,Fi, Orhan, Ahmet, Faik, Azi7., 
~h~ttin Beylerdi. 

Ilı·· ttıcede Aziz ve Fuat Beyler 
~ q!tereken birinci, Enver Bey, Ü

~~cü, Süreyya Bey, dördüncü ol-
tr, 

.\ı· (~. ıı Bey (Bakir), Fuat Bey 
)'~gene), Enver (Fıtına), Sürey· 

ty (Doğan) adlarını taııyan 

atlara binmit'erdi. 

Bu müsabakanın mükafab da 
(12, 24, 36 - 48) nisbetlerinde 
120 lira idi. 

Gaziantep mükif atı adını taıı .. 
yan bu müsabaka sivillere mahsus· 
tu. Manilerin azami irtifaı 1 met • 
reydi. Mükafatı (10-20--30-
40) nisbetlerinde 100 liraydı Mü. 
ıabakaya on sekiz müsabık girdi. 
Biniciler: Melih:ıt, Ayte llhami, 
Fazilet hanımlarla Orhan Aziz, 
Feri dun, Semih, Muhsin, Hicri, 
Oıman, T orgut, Hüsnü, Nusret, 
Sadull:ıh, Jir, Süreyya, Omıan, 
Kreyn beylerdi. 

Neticede birinciliği Fazilet Ha
mm, ikinciliii Hüsnü, üçüncülü. 
ğü Orhan, dördüncülüğü Osman 
Beyler kazandılar. 

Fazilet Hanım (Aşık), Hüanü 
Bey ( Aloş), Orhan Bey (Cüce), 
Osman Bey (Hırçın kız) adında • 
ki atlara binmiılerdi. 

Bu münbakaya giren hanım • 
ların hepıi hiç bir mini devirme • 
diler. Ayrı atlarla iki defa mü. 
ıabaka yapan Melahat Hanım 

silindir §apka giymiıti. Çok allat· 
landılar. 

S:uı Parçalı uzun kırmızı ceket, 
melon fapka giyen bir müsabık ile 
atını ınütemadiyen mahmuzlıyan 
diğer bir müsabık bu hususiyetle
riyle bir çok seyircileri net'elen. 
dirdiler. 

İstanbul vilayeti mükifab adı • 
nı taııyordu. Her nevi atlara bin • 
mit zabitanl. mahsustu. Manilerin 
azami yükıekliii 1,30 du.Mükifa. 
h (20-40, 60-so) nispetlerin • 
de 200 liraydı .. 

12 müsabık girdi. Binciler: Sü· 
vari binicilik mektebinden yüzbaıı 
Salih Tevfik, yüz batı Cevat, mu
hafız alayından mülizim Seli • 
hattin, binicilik mektebinden bi· 
rinci müli.zim S:ıim, Sadettin, yüz 
batı Cevat, birinci mülazim Eyüp, 
birinci müli.zim Saim, birinci mü
li.zim Cevat, F ahrettin ilhan ve 
Sadetti~ Beylerdi. 

Neticede birinciliii mülazim 
Cevat, ikinciliği mülizim Eyüp, Ü· 

çüncülüiü mülizim Saim, dör • 
düncülüiü yüzbatı Cevat Beyler 
kazandılar. 

Mülizim Cevat Bey (Kırçıl) , 
Eyüp B. (Ok), Saim B. (Emek), 
yüzb::ııı Cevat Bey (Akın adlann • 
daki atlara binmiılerdi. 

Dünkü müsabakalar çok ıüzel 
oldu. Kıymetli zabitlerimizin at• 
larını çok iyi hazırladıkları ıörü • 
lüyordu. Bütün müsabıklar bilhu 
sa mini devirmeden müsabakayı 

bitirenler çok alkıtlanddar. 
Binbatı Sami, yüzbaıı Ce

vat, birinci mülaizm Eyüp, mü • 
li.zim Süreyya, Enver, Fuat, Ah· 
met, Faik, Selihattin, Aziz, birin· 
ci mülizim Cevat, F ahrettin il · 
hm, Saim Beylerle ıivillerden 
Melahat, Fazilet, Ayte Hanımlar, 
Hüsnü, Nusret, Jir, Sadullah, Os· 
man, Muhsin, Oıman, Orhan bey· 
ler çok alkıtlananlar araıınday -
dılsr. Müsabakalardan sonra 
mükiftlar daiıbldı. 

idman şenlikleri 
Her sene yapılmakta olan id • 

man tenliklerinclen yedincisi, dün 
sabah Kadıköy stadmda büyük 
bir kalabalıim huzurunda yapıldı. 

Akay idaresinin tahıiı ettiii iki 
vapur saat dokuzda tenliklere it" 
tirak edecek talebeleri köprüden 
almıı, KadıkByüne reçirmiıti. Sa· 
aat on buçukta ta, zabıtanm ev • 
velden aldıtı tedbirlerle her hanri 
bir karıap.lıia meydan verilme • 
den, büyük davetli kalabalık tri • 
bünlere ve aalıa etrafma yerlet • 
mit bulunuyordu. 

Eneli bir ıeçit reami yapıl • 
dı. Yarım ıaat süren ve fasıla • 
sız alkıılanan ıeçide, lstanbuldaki 
tekmil kız ve erkek orta mektep • 
)erine, liselerine mensup ıenç 

jimnutikçiler ittirak etti. 

Geçit resmini bitiren talebe aalıa • 
da yerlerini aldı. Statta hazır 
bulunan bandonun çaldıiı latiklil 
ve cümhuriyet marılan hürmetle 
dinlenildi. P 

Eneli kız talebe, kız muallim 
mektebi beden terbiyeai muallimi 
Meaadet Hanımın idaresinde, ha· 
rekit yapblar. Mütemadi bir su· 
rette alkıılandılar. Kadıköy beden 
terbiyesi muallimi Recai Beyin 
idare ettiii erkek tatletbenin hare· 
ketleri de çok muvaffakıyetli ol • 
du ve allat topladı. 

Kız ve erkek talebemizin hare • 
ketleri her senekinden çok c:ınb, 
çok düzründü. Talebeyi ve ken • 
dilerini hazırlıyan hocalannı biz 
de burada candan tebrik ederiz. 

Şenlikten bir görUnUt ve ae,ırcllerclen bir kıamı 

Mütehassısımız, bir kariimizin mek
tubunda kasten yaptığı hataları 

nasıl keşfediyor? 
1 - (letiktaf) Ferit Mecdi: Mu

tavazi ve itiltfperverdir. Sazan mü • 
tecenis, fakat ekseriya hüsnüniyet 
sahibidir. Musikiyi sever. İıJCTinde 
dofruluk arar. Sebatkir değildir ve 
muvaffaldyetaizliği bundan mütevel -
littir. Zekbı normal, hafızası zayif -
tir. MUsrü değildir. 

2 - Abdülkadir Fikri: Zevki se -
lim sahibidir. Nefsine itimadı vardır. 

Atılgandır. Maddt itlerde muvaffak o
lur. Biraz mütevehhim olmakla bera
ber ekseriya silrati karar sahibidir. 
Müsrif defildir. Biraz müballgaya 
meyli vardır. 

3 - (Moda) Besİm Saffet: İflerin
de intizam ve doğruluğu sever. Doat
lanna itimadı vardır. Riyakar değil
dir. Ticaret Aleminde muvaffak ola • 
mu. Muhitini deliıtirmekle hususi 
bayatını mes'ut bir mecraya sevkede
bilir. 

4 - Fahrettin Sıtla: Dikkatsiz ve 
likayt tiplerden. Egoisttir. İtidal sa -
hibidir. Bazan cesurdur. Riyakar ve 
milbaliğacı değildir. Teceasüsü aile 
ltJerinde faydalı cörilr. Kadınlara in • 
himaki fuladır. Milarü değildir. 

5 - Çabbk 1101 Emine: Asabidir. 
Hayalperveordir. Doatlanna itimadı 

yoktur. Fazla konuıur, az konutur. 
Kararsızlığı bir kusur sayılabilir. Ve
fakırdır. Tevazuu ve yardım etmeyi 
sever. Hasis değildir. 

6 - E. Saliha: Zeki ve hafızası 
yeni inkipf etmektedir. Muhitine faz 
la merbuttur. Uzağı az görür. Hile ve 
desiseden ho9lanmaz. lktısada ria • 
yeti yoktur. Yati ilerledikçe müball -
faya ve israfa meyli artacaktır. 

7 - Meymune T.: Zekbı hafıza -
aından fula inkipf etmektedir. Hüs
nüniyet ve itidal sahibidir. Maddi it
lerde muvaffak olur. Çabuk inanır . 
Müvesvis değildir. Yaıı ilerledikçe 
azimktr olacaktır. 

8 - (Ayazpata) F. N. Nazmiye: 
Kannız tiplerden. Kimseye itimadr 
yoktur. Herkesten ve her ıeyden şüp
helenir. Hayalperverdir. Göıteriti se
ver. Aile muhitinde kendisini sevdirir. 
Müarü ve riyakir değildir. Musikiye 

l 
istidadı azdır. lılerinde muvaffakiyeti 
tesadüflere bağlıdır. 

9 - (Dörtyollu) Nuri Azmi: Fikri 
takip ve azım sahibidir. Mübalağadan 
ve tabaspustan hoılanmaz. İtJerinde 
doğruluk ve intizam arar. Çalııtığı sa
hada sebat ettikçe muvaffak olur. ta
rafa ve sefahete meyli yoktur. 

10 - (Taksİm) Maqarit P. N. 99: 
Fazla müvesvistir. Kusurlan arasın • 
da: Kararsızlığı ve milballğacıhğı gö
ze çarpmaktadır. Zeki ve anlayıılıdır. 
(Bcı satırlık mektubunuzun yedi ye
rini çizip bozmu91unuz 1 Bununla be -
rabcr size "dikkatsiz" demedim. Ha -
talan ya kasten ve yahut dalğınlıkla 
yaptınız ... ? Birinci ihtimal daha kuv -
vetlidir. Buna neden lüzum gördü -
nüz? Belli kf, bu hatalann arkasında 
saklamak istedifiniz hüviyetiniz üze • 
rinde fazla meıful olmamı istemipi
niz 1) Kimseye itimadı yoktur. İstik -
bali az dütllnür. Kibirlidir. Herkesin 
kendisiyle meığut olmasından botla • 
nır. Fazla müsriftir. Musikiye istida • 
dı vardır. 

11 - Keramettin Necati: Asabi 
tiplerden. Mahviyet ve tavazuu sever. 
Riyaklr ve hasis değildir. Musikiye 

istidadı yoktur. Az yalan söyler. Muhi
tine itimat etmez. Bazan sebatkar, ek
seriya kararsızdır. 

12 - (lzmir) Kenan Zip: Soğuk
kanlı tiplerden. (İl eat capable de pe
netrer aux questiona etranges). Yani 
esrarengiz mesaile nüfuz kabiliyetini 
haizdir . .Asimkirdrr. lstihzayi sever. 
Hotbindir. Atılgandrr. 

13 - (Ankara) Cemil Nevzet: 
Zevki selim sahibidir. İradesi (Volon
te) zayiftir. Nefsine itimadı yoktur. 
Herşeyden ve herkesten korkar. YaJı 
ilerledikçe bugünkü evsafında tahav
vül görülecektir. 

14 - (Tepebap) N. R. Nilr~r 
Muhteris .. Embitieu:ııc" ve inatçı tip -
terden. Yarını dü9ünmez. Dostlarına 

itimadı yoktur. Sefahete fazla inhima
ki vardır. Paralı işlerde istihdam edi· 
lemez .. Müsriftir. 

Dr. W. 
........................................................................................... 

Büyük adada spor 
Cuma aünü Büyükada klübü leri çok iyidirler. Santrforları mü· 

nün yeni yapmıt olduğu sahasında kemmeldi. Forvet hattında sağ a
Hadıköy Gençler Birliği klübünün çıktan maada hepsi iyi oynamıılar 
ikinci ve birinci takımları arum- dır. 
ela heyecanlı bir maç yapılmııtır. Kendilerini tebrik eder ve dai· 
Saha iki bine yakın bir seyirci Ö· :na iyi ı:~\iceler almalannı temen 
nünde oynanmııbr. ikinci takım· ni ederiz. 
lann netic:eai ıudur. Ada ldübü bi· • • 
rinci haftayım 2 - 1 ıalip. ikinci Bır Viyana takımı gelıyor 
haftayım ise K. K. Gençler birliii önümüzdeki cuma günü fütbol 
tarafından 3 - 2 ıalip ıelinmit· meraklıları aiizel bir aüıı ıeçire • 
tir. cekler. Çünkü Fenerbahçe takımı 

Aııl en ~ühim maça gelelim. Viyananın kuvetli bir takımı olan 
K. K. Gençler Birliği tU kadroyla (Ef Se- Vın) adındaki takımiy. 
sahaya çıktı: le kartılqacaktır. Ayni aiinde 

Ahmet 
Talat 

Oımııın 
Hüseyin 

Zeynel Hayati 

Rober Kollej atletizm birincilik • 
lerinin son müsabakaları da ayni 
sahada yapılacaktır. 

Hamdi, Arpk, Onnik, Orhan, Os· ============= 
man beylerden mütetekkildi. H b b J A 

Ada klübü iaekuvvetli bir kad· 8 S urg ar VUS• 
ro ile sa~ya çıktılar. turyaya dönecek mi 

Maçı ıdare eden hakem Ada· 
dandı. Berlin, 25 (A.A.) - Macht A· 

Birinci haftayun K. 1. G. Birliii usgabe gazetesi, Artidük Euıene-
1 - O ıalip. ikinci haftayımda in Viyanaya muvasalatı münue
K. 1. G. Birlili tarafmdan 4 gol da betiyle yazdıiı bir makalede bu • 
ha ablarak 5 - t ıalip gelindi. nun arıidük Ottonun avdeti içia 

Maç çok heyecanlı oldu. Ha- bir hazırlık teıkil ettifini söyle • 
kem beyi maçı iyi, dürüst idare et· dikten sonra diyor ki: 
tiiinden dolayı tebrik ederiz. "Hadisenin ne vakit vuku bula• 

K. K. G. Birliii klübünde iyi csğı meçhuldür. Fakat batvekil 
oynıyanlar ıunlardır: DoJfuu çıkmazdan kurtulmak için 

artık Habisburg hanedanm avde • 
ılecileri mükemmeldi. iki bek- tinden bqka çare ıörmemektedir. 
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Haklkt vesikaları t•sn lf eden ve birbirine ba§hyan 1 [ Karadeniz Korsanları o o -Kadri CEMiL Müellifi: ishak FERDi 

' aa+934 Tefrika: 78 1 Ge~en kısımlar1n hulasası ru mu? J Rüstemin, teyzesinin evinde ya• 
Ali baba, lstanbulla Rusya, iki Trabzon nliıi, Karadeniz kor· tıp kalktığını Fer hattan başka bi• 

Ge~en kısımların hull•••ı Kadıköyünde ve hazan da Üakü • memleket araaında kadın ticareti anlarından meıeleyi bütün tefer- len yoktu. 
Mütarekeden sonra lstanbulda A- dar iskelesinde çahııyor. Benim yapmakla meıfuldü. Alibaba küçük - rüatile dinlemitti. Rüstem eski semti olan Osküd•• 

nadolu lehinde çalııanlar arasına ka- tanıdıklarım bunlar .. Baıka yok. ken hadım yaptığı Ferhada İstanbul- _Evet ıevketmeap, doğrudur! ra bir defa bile geçmemi§, hattJ 
trlan İlhami, İngilizler lehinde çalı - _ Te•ekkür ederim. Burada daki kızlarını teslim ederek, Kafkas- ded' K nl ld l İ b l k•· 
pn Fatma Nilzbetle taruııyor ve 0 _ ~ yaya ıidiyor. Tifliate valinin kona _ ı. orsa ar Y.O a ıörmüt er stan u a geldi geleli eski ar 
nunla beraber ya§ıyor. Diğer taraftan sen ne yapıyorsun? ğmda (Fatma) isminde bir GUrcU la- ve hatta (Fatma) yı kaçıran deli - daşlanndan hiç kimse ile göriif 
Pantikyan yaı:ıhanesinde milli kuv - - Ben mi? zmı kaçırmağa uğratırken, Rüstem kanlıya yardım bile etmitler... memişti, 
vetlere çahf&Jl Feridun Bey Pantik - - Evet.. isminde bir gençle tanııryor. Bu genç, - Kimmit bu cür'etkir adam Ferhat o gün çok teli.tlıydı: 
yan tarafından takip ettirilmektedir. F' eridun Bey bir an durdu. Son- Ferbadm arkadapdır ve Ali babadan acaba?.. _ Dıtarda memurlar dolaııyor·· 

- Birader, bu isimlerin hepsi ra Karabeti ıeli.mlıyarak uzakla · intikam almak üzere Tiflise gelmiı - - Yakıtıklı, ceıur bir delikanlı Her fÜpheli adamı: "Sen Ruıy•• 
•rrken: tir. Rüstem Fatmayı bçmyor ve fail t I b' .1 , · 

de ıilih kaça.kçııı imit. Onları ta- ;ı- olarak Ali babayı ~indana atıyorlar. imif. ıtanbu da maruf ır aı eye dan mı geldin?,, diyerek çevırı• 
kip ve tevkif edeceğim. - Sana azıcık faydam dokun- Ve Rüıtem, gilnün birinde Fatma ile menıupmuf.. yorlar, Sakın bir kaç gün dııarıY' 

- Hah, itte §Öyle ıöyle .. Dinle sun, diye bulunuyordum, dedi. !stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. Paditah hayretle ıözlerini aç- çıkma, Rüstemciğim ! 
bakalım !imdi. Başta, birincisi.. Karabet, Feridun Beyin bu ga- - Trabzona uğrayan korsanlar h: Diyerek, Paditahla Rüıteıııİ11 

Şahin kihya. Kendisini tanırım. rip cevabını hemen kartılıyamadı. Alekaandrm çok kuvvetli olduğu- - İltanbulda maruf bir aileye babasının aarayda sık ıık görütt~ 
Silah kaçakçısı olmadığını bil- Fakat onun hazan alaylı mukabe- nu, Nikolanın pek yakında devri- menaupmu! ha?! ... Fakat, böyle lerini itittiğini de ilave etmiıti. 

diğim halde mademki admı yaz- lelerini bildiği için: leceğini iddia ediyorlar. bir adam Ruıyadan Çarın ıözdesi- Rüstem: 
mıtlar yerini söyliyeyim: Çeıme - Sen de, tU adetinden bir tür- - Ben de zaten böyle tahmin ni bçmp Jatanbula ıetiriyor da - Çar Nikola devrilmeden ):pi• 
meydanında kendisinin bir kahve lü vazgeçemezsin, diye bağırdı. ettiğim için, kadm kaçakçılığı hak hu hldiaetlen bükametin nasıl ha· rahat yüzü göremiyeceğiz .... 
si vardır. istediğin zaman orada Feridun, söylediği Şahinin ad- kında üst üste verdiği ültimatomla beri olmuyor? Diyor ve yumruklarını sıkar,) 
bulunun. resinden baıkaaı doğru değildi. ra !ifahen ve kısaca bir cevap ver- Sultan Mecit bu ıırada Sadra· Ali babaya küfürler savuruyordd· 

Feridun Bey, Kahyanın adresi- Kendi kendine: "İti yokla Rama- mittim. zamı ?iırtarak, Trabzon valisinin Rüıtem, Tifliste Ali babanııı,. 
ni verdiği zaman onun kahvede zanla, Kürt Ahmedi töylediiim Sultan Mecit, sözü Çann ıöz- verdiği izahatı kendisine tekrarlat linden parasını ve Fatmayı ald~ 
olmadılmı biliyordu. yerlerde arayadursun,, diyordu. desine getirerek: tı. tan sonra kendisini gebertmedil" 

Klhya, tam on bet, yirmi gün· Feridun Bey, Karahetttetn ay- - Şu (Fatma) hikayesinin iç - Bu adamı üç gün içinde bul- ne yüz kere, bin kere pişman old' 
denberi, tebdil geziyor, ıecelerini rıldıktan sonra doiru (E) Beye yUzünü biliyor musun? dedi. Gd • durup rencide etmeden bana ıeti- yordu. 
Kumkapıda tanıdıklarından biri- gitti. (E) Bey iki gün evvel kendi- ya kızı lstanbula kaçırmıtlar .. Doğ riniz f - Ali baba dünyada eti olll'' 
nin yanında ıeçiriyor, sokağa çık- sine haber ıöndermit ve bugün i- ____ .,,_ .. .,..,n=uı=:w_____ Dedikten sonra, Trabzon valisi- yan bir mikropmuf. Onun vüctı' 
tığı zamanlar, Llz boca kıyafetin- çin uğramasını bildirmitti. bundan dolayı bizzat ben de fÜp- ne döndü: nu ortadan kaldırsaydım, timdi 1"' 
de çıkıyor, gözüne de vapur du- Daireye vardığı zaman içeride, he altındayım; ben de takip edil- - Seni Trabzon kadar mühim halecanı çekmemi~ olurduk, diyor 
manı bir gözlük takıyordu. Kara- yanında, Fransız İJgal kuvvetleri mekteyim. bir ıiyaset merkezi olan Seli.niğe du. 
bet, hakikaten Şahin Kahyayı ta- irtibat zabitinin bulunduğunu öğ- - Ne yapabiliriz?. ıöndermek niyetindeyim. Fakat, Rüstemin teyzesi, o gün (f•t' 
mmazdı. Onun bu büyük biJgisiz· rendi ve onun çıkmaıını bekledi. - Bu dakikada hiç bir teY söy· görüyorum ki Ruıya itlerinde fev ma) ya bir kurıuncu getirmek Ü· 

liğine Feridun Beyden baıka kim O, çıkar çıkmaz haber gönderdi liyemiyeceğimden mütee11irim. kalide vukuf ve malUnıat aahibi - zere dıtarıya çıkmıştı. Fatmaıı•" 
olaa §&tardı. Fakat Karabetin, bu ve muvafakat cevabından sonra o· Maamafih istihbar memurların· sin! Vaziyet tavazzuh edinciye ka gözleri ajnyordu. ihtiyar kadı~: 
itlerde kudretli bir memur olma· daya daldı. dan Mıgır'la görüttükten aonra dar lstanbulda kalmanı ve hergün ( Kızcağızıma nazar değdi. S•~ 
11na rafmen bu aemte daha yeni (E) Bey masası batında otur- müsbet veya menfi l>ir fikrim ola· saraya ıelip bu huıuıta beni tenvir kur§un döktüreyim.. Bir teydi' 
diifmüt bir memur olması kendi· mutlu. Feridun Beye yer ıöıter· cağı kanaatindeyim. etmeni iıterim! kalmaz!) demişti. 
sini mazur gölterebilirdi. di. lıtanbulda Anadolu meaailile - Bana ne zaman haber ıetirir Trabzon valiıi o ıünden sonra, Rüstem böyle teylere inatırıl1 ~ 

Pantlkyanın herkeıi tanıyan, uirafmıya baıladıklan zamandan siniz?. sık sık aaraya gidiyor ve Padiıah· yordu. Fakat, teyzesini lunnarıı• 
'lier1<eıi bilen bir memurdan batka beri, bütün evamiri (E.) Bey verir -1ki gün içinde efendim. la Rusya hakkında müdavclei ef - i5in, ağzını çm 
srm, bu itle tavzif etmesinin de bir ve bu emirler, Mehmet Bey vasıta· - Bunu temin etmenin yollan- kar ediyordu. Fatma odasında uzanmıttı. bit 
sebebi vardı. İstihbarda çalıtan sile bütün birliğe dağıtılırdı. nı arattırıp bulmanız kat't surette Rüıtem, babasmm da uzaktan Rüstem, arkadaşile başka 
her memuru, aandalcıya kadar her Feridun Bey (E.) Beyle timdi· lazımdır. Bu ite sizi mUnasip gör- uzağa Fatma ile me11ul olduğunu odada konuşuyordu: .. .. iiıt 
kesi tanıyor ve fayet bunlar gön· ye kadar pek az temas etmitti. mem, arattırma ile Pantikyan ya· itilince kendiıini ıörmeğe ceaaret - Nasıl, eski kızları gordui 
derilecek oluna muvaffak olamı- Maamafih Pantikyan yazıhanesin· zıhanesinin meıgul olmasıdır. edemiyordu. var mı? 
yorlardı. de lngilizler hizmetinde çalı,ır gö - Haklısınız efendim. Şimdi Bir taraftan Sadrazam harıl ha- - Hiç birini gördüğüm y~· 

Pantikyan bir yabancının daha rünen bu adamı, bu yere gene buraya gelirken, Karabet isminde rıl lıtanbulda, Ruayadan Çarın Yalnız, gecenlerde senin ıarışıll 
fazla bir varlık gösterebileceğini (E.) Bey yerleıtirtmitti. Feridun bir memurun elinde gördüiüm lis- ıözdeaini kaçıran adamı arattır- kızları gö;mü,tüm.. Seni ıordıl~ 
dütünmü, olacaktı ki bunu ıön- Bey, kendiıini niçin çağırttığını tenin başında Şahin Kihyanm adı makla meuıuldü. Evlidir dedim .. Yosma kız o ~ 
derdi. bilmiyordu. vardı. Rüstem, Cibalideki teyzesinin dar güzelleşmiş ki.. 

FeridunBey, ıözüne devam et- Söze (E.) Bey batladı: - Klhya, bana dün, bir boca evinde Fatma ile niki.hlanmıttı· - Şimdi nerede o?.. . 
ti: - Feridun Bey, ıizi rahauız kıyafetinde geldi. Serbest dolat· Rüıtemin teyzesi çok merhametli - Mahmut Paşanın cariye••·" 

- lkinciıi, dedi. Ramazan .. Bu- ettim. Fakat fikrinize müracaat et maıının imkanı olup ohnadıimı ve temiz kalpli bir kadındı. Fabna Bebekte oturuyorlar. 
nu da o kahveden sorarsan öğre· meyi lüzumlu gördüm. Şahin Kah- sordu. Kondisine, ıizinle konutma yı kendi kızı ıibi bairına basmıf, - Ka.ca sattın dı onu? .. 
nebiJirıin. Fakat dikkat et ikisini ya, kendiıinin aranmasından do- dan müıbet veya menfi bir cevap çocuğunu kendi öz torunu gibi ıae· - lki yüz altına.. ()ı 
birden ıorma, aonra elin bot dö- layı ortaya çıkamıyor, Bunun mey veremiyecejimi söyliyerek bir haf verek büyütmeie batlamııtı. - Çok ucuz aatmışıın be! .. 
nerain ! dana çrkması ve çalıtması bizim ta aonra tekrar ıelmeaini IÖyle· Ferhat herıün bu eve ıeliyor, piliç gibi bir kızdı. Beş yüz 1 

- Üçüncüsü, Kürt Ahmet. Bu için çok faydalıdır. dim. hariçte olup bitenleri Rüsteme an- değeri vardı .. Yazık. 
1 

sandalcıdır. Bir haftadan beri, - Haklmnız, efendim. Fakat (Den.mı nr) }atıyordu. (Devamı ~sr 
~~~3i!Eii~~~~~~~~~~~~~~~~~l!!!!!l!!!!!!!!!!I~~~~~~~~~~~~~~~~--# 

ahlaksız herif, bilsen... ki?.. Kadın heıapladı: ,.. 
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Aşk ve ma
cera romanı 
nıklll (Va-no> 

G~en kısımı.ran hullsa•ı falcı, bana, babamın ölümüne se
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bahsi eeçen bir kral Ödip ef
sanesi .ardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin felA
ketlne utnyacafıru haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne s8yliyeceğini şaşırıyor. 

bebiyet verdiğini söyledi. 
bebiyet verdiğimi söyledi. 
hep olmuşsun? .. . 

- Öyle ya ... Ben ..• 
Annesinin aldığı hayret ve kor

ku tavrı kartısında, Edip, mevzu· 
unu bile unuttu. .. 

Servet Hanım, ıatkın: 
-~ Peki ama, sen, babanın naatl 

öl<Jiiğünü ona anlatmad'n mı? 
- Babamın tabii ölümle öldüOsman Bey, sakal brrakmı§trr. 

Edibin annesi Osman Beyle Edibi ğünü söyledim ... Fakat, Fatih E • 

Onun yilzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
ğini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

yalnr.z bırakıyor. İki ahbap, konuıu- fendi ısrar etti ... Hatta ben doi-
yorlar. • madan evvel vefat etmit olduiu

Edip, ukadatma meseleyi söylüyor- nu haber verseydim bile gene fik-
ıa da, annesine bir tilrlil açılamıyor. · d d kt" B ' 1 rm e ısrar e ece ı... u !ar atan-

- ETet, annecifim... Bu aptal lar böyledir... Ah, ne inatçı, ne 

Servet Hannn, batını iinüne Kadın, batını kaldırınca, oilu· -Demek ki yetmiş sene soııt' 
eğmitti.... nu peritan ıördü. Oğlan, çıldır- Kadın mahzun, ilave etti: ~ 

Dizinin üzerinde duran ellerine mıtçasına tekrarlıyordu: B k' b"l" ~' - en, o zaman, ım ı ır ,. 
hazin hazin bakıyordu. - Ne söylemesini istiyordun?.. çeyrek asır evvel ölmüş bulun''ıı' 

Ed;p, öteden beri bilirdi ki, bu Edibin alelade hali, ıükundu. ... ç k · · H 1 t · .~ 
gım... o ıyı... e e ye mıt 

vaziyet, annesinin ruhen sakin ol· Bu asabiyet, ona pek yabansı, pek d yata a ... 
duğunu değil, en müthit bir asa· arızıyor ..• 
biyet içinde bulunduğunu ifade e- Kadın, sonauz bir heyecanday· Fakat, Edip: ·~ 
der. dı. Zoraki aülüQlaemek iıtiyerek: --Canım, bu heriflerin ıözlt~,L 

Edip, bu sefer, annesinin üzül- - Ne bileyim ..• Meseli, yakın • den ne çıkar? .. Y etmiı sene d~f 
mesinden ziyade, kendi merakını da senin veyahut benim öleceği- yüz yetmi§ sene yaf ıyacağıı'J1f r 
tatmini dütündü: mizi haber vermit olabilir... lesin, yahut ikimizin de bu ıel'~' 

- Bunun ash esası var mı, an- Edip, sırtından bir yük alınmış leceğini haber venni! olsun .. ·ıJ,1 
ne?... ıibi, hafiflediiini hiaaetti. si bir değil mi? ... Mademki Y 

Kadm, cevap vermekten çekin· 
di. Bqmı daha fazla önüne eldi ... 
Sesini alçaltarak ıordu: 

- Falcı, aana, daha bqka bir 
.. l ec1· • , şey soy em ı mı yanum .... 

Edip, elektrik cereyanına kapıl 
mıt ıibi: 

- ... Hayır! .. Hayır!., 
Sonra, korku içinde, &c&ba an· 

nesi bir !ey ıezdi mi diye: 
- Daha batka ne aöyliye'bilir 

- Yok anne yok ... Vallahi, ıaeni cı ,; 
temin ederim ki, Ölüm mevzuu· ···_Hayır, uzun yaf&Y~,I 
bahaolmadı... pek ili söylemif ... Hiç te 1•1 

Doiru yere yemin ettiii için pek değil... . . il 
meı'uttu. - Fakat, babamın oliid'd; 

-Vallahi, billahi, tallahi ... diye benim sebebiyet verdiğimi os• 
tekrarladı; anneıinin dikkatini ki yalan olarak söyledi... İ 
bqka tarafa 1evketmek iıtedi. Sualinin istifham şeklinde _,ıf 

Net'• ile ilave etti: mamasına rağmen, Edip, •"11 

- Benim dokaan iki yaıında ö- den cevap bekliyordu. .,rı 
lecelimi haber verdi. coevanıt 
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Sefık .AWaa&ı Eski Ari Türk medeniyetinin beşiği 
olan Af ganistanda 

1 ama men harap olan Belh şehrinin inşa ve imarı 
"iki elini Öpeyim 
efendim, refikam 

cariyeniz ••• ,, için büyük bir faaliyet gösteriliyor Avrupa rujlarından mükemmel sabit ve latif kokulu her rengi var· 
dır. 30, 50 kuruıtur. Depoıu: Eminönü Necip Bey 

R~~~~~li~~anı~ K"~e~~~ M~~~ b~ti~nf~~~deb~~-~===============~~~~~~~~~~~~ 
lerinden Y orgiyadis efendinin ha. Ahmet han Hz. ile İran devleti 1e kım müıtakil hanlıklar vardı. Bun 
§ına gelen §U hale bakın: firi Taki han lsfendiyart arasın • ların ittihadı ancak emir Abdür .. 

Zavallı Y orgiyadis efendi ev • da Musa Abat mıntakasırun aidi- rahman han çağında oldu. itte bu 
yelki akıam geç vakit, yorgun ar- yetinin tayini h"kkında dört mad• devirden itibaren Musa Abat 
gın Aynalıçeımedeki evine gider- deden ibaret mukavele imzalan • k!t.t'iyetle Afganistana aittir. 
ken İngiliz sefaretinin arkasında.. mııtır. Kabilden alınan haberlerden Cildinizi yalnız Necip 
k h zulmaz. 

i Kamer atun camiinin önünde 1891 tarihinde hakem tayin e • biri de bu timal vilayetlerinden 

Bey sabunlarile yıkayınız cildiniz bo • 

kaqnınahmizg~~İLO~~§ di~ito~n~~UzuMr~iMak-ı o~nB~h~~~~t~irin~~-----------------------------

lı, nazik, kibar, çelebi tavırlı biri len hu mıntakanın aidiyetini müp ıafı keyfiyetidir. Afgan ıahı ve Harp dün yayı Vapur gezintisinde büfe 
dikilir: hem bir tekilde halletmittir. Hal· kabinesi bunu tahtı karara almış· kiraiamak istiyenler 

- Vay efendim, vay efendim, buki, bu yer Afg,,n ülkeıine aittir. la.rdır. Arap ordularının istilaun. Sarıyor Gazetemizin, Haziranın ilk haf 
&ilah ömürler versin! Fakat bu ka- Çünkü, bu arazi ıakinleri ırkan ve dan ve Is lam medeniyetinin lesi- tası içinde yapacağı büyük deniz 
d k•, 0b• b k d D d k • d tk -Bao tunfı ı inci ııaJ fadıı.-ar ı ır. u a ar azamet.. oğ- a et no taı nazarın an te ik e - rinden sonra, Belh tehrinde 200 · · · h · d ' t · t' y Ik · k. .. ı · · gezıntısıne ta sııı e eceği vapurun 
rusu dostlarınızı, ahbaplannızı bu diline hakikat malum olur. Afgan bin hane halkı, 100 medrese, 45 ve e mıf ır. 0 ama 1 aoz erın büfesi satılıktır. l&tiyenler, Mayı-
kadar çabuk unuttuğunuza teeaaüf hariciye nazırı ile İran elçiıi bu İ· hamam, ve 2100 cami ve mescit şöyle bitirmitlir: 

B··t·· ·· "ti · · b d ı sın 28 nci günü ak~amına kadar 
ederim. tin hallini kardet Türkiye cümhu vardı. Bu belde tam yirmi iki defa - u un umı eramız u e\' et :s 

te t k.. t · · B d ı gazetemizin idare Müdürlüğüne 
l"orgiyadia efendi zaten zihni riyetine bırakm19lardır. tahribata sahne olmu~tur. Eski ari emer uz e mıttır. u ev.et 

:s S R h d müracaatları. 
yorgun, kalbi mahzun, fikri dalgın Afganistan biliyor ki, Türkiye Türk medeniyetinin beıiğidir, bir ovyet usyaya arp ilan e ince --------------
ihtiyar bir adamcağızdır. Şimdi §ark ve garbin kuvvetli sulh ve me çok alim ve t~irler yetİ§tirmittir. Rus fatiıtleri Sovyet Rusyada 
birdenbire kartısına dikilen bu be deniyet muhafızıdır, ve Avrupa Kabilden buraya muntazam halk arasına girip ahaliyi bugün
yefendiyi tanıyamaz: devletlerine nazaran haizi rüçhan- yollar yapılmıt ve diğer vilayet • kü rejime kartı mücadeleye tahrik 

- Lakin affedersiniz efendim, dır. Musa Abadın ana yurduna o· lerden de asri yollar yapılmakta· edeceklerdir. Bunun için halka 
ıizi birdenbire hatırbyamadım ! lan aidiyetini tevsik eden deliller dır. yüksek gündelikler ve daha kısn 

- Tabit hatırlıyamazsmız, çün- çoktur ve bittabi bunlar itibar gö • Benim fikrimce buralara ve bil- İ§ müddetleri vadolunacak ve şah· 
kü zenginin gözü perdeli olur .. zü ile tetkik edilecektir. hassa Türkiyeden İran ve Afga - si tasarruf usulü iade edi!ecektir. 
lh"t ! . Dört maddenin hulasaaın~ gö- nistana demir yolları temdit eder Son zamanlarda Uzak Şarkta 

- Aman efendim, o nuıl söz? re Afgan ve İran memurları Tür- yani her hükGmet kendi toprağın .. ve dünya siyasetinde mevcut ger· 
MalılQı a. .. Biz yorgun adamlarız, kiyenin tayin edilecek hudut tas • da yapacağı hatları birle9tirirse ti· ginliğin, benim planlarımı kolay· 
onun için •izi birden hatırlıyama· hihi komisyonunun vennit oldu • caret sanayi ve ıeyahat çok inki§af hkla tatbik etmeme imkan bıraka-
dım. ğu kararı müttefikan kabul ede • edecek ve medeniyet Türkiyeden cağını ümit ediyorum. 

- Darılnıa.yın babacığım, be • ceklerdir. lranda methur Nadir buralara daha çabuk nüfuz edecek • 
nim canım ciieriru, mübarek bey Şah Eftarın ölümünden sonra ve bütün dünya. itkısadiyatı da DıJ kurultayı 
babacığım (bu esnada herif Yor· 1747 yılında Kandaharda Dürra • hundan müstefit o1aca~ır. 
giyadis efendinin boynuna sarı " ni kabilesinden Ahmet ıah bir cir· Afgan hükUmeti dahilden bari- An~ak~ati," 21~w~Ad.A.) - T. D. T. C. 
lıp sırtını oktıamıy·a ba"'lar) Ben I ) · · umuma a P ıgın en: 

:r :s gede (mec is vermit olduiu ka .. c~ altın kaçırılmamaıı ıçın de mü- 1 _ ikinci Türk dili kurultayı .18 
senin i~liklerinı· gördüm, ıiz beni 1 Af · tı'kla"l' · '1.. t · h k I 1 t Alt kaç -1 • rar a gan 11 ını ı an e mıt· ım arar ar a mı§ ır. ın ı· Ağustos 1934 tarihinde Jstanbuldn 
unutsanız bile ben sizi unutur mu ti ve Afgan sınırları byin edil • ranlar büyük cezalara çarpılır. toplanacaktır. 
Yum?· mitti. Arada birçok inkılaplar ol· Velh:uıl, Şah Mehmet Zahir 2 - Birinci Türk dili kurultayı a-

F akat Yorgiyadiı efendi bu es· du, İngiliz ordularının Kabil ve han hz. nin kiyasetle idareıinden zalarından ikinci dil kı:rulta}·ına İ§tİ· • 

bada herifin ağzındaki rakı koku· Kandaharı istilab•.rı ve tartları ve halk memnundur. rak edebilecek olanlar en geç 15 Tem-
su-..ıan tiksinerek ne oluraa olaun d S Ah 1 aıuz 1934 akıamına kadar cemiyet u· 

'.Ki bu yüzden birçok hanedanlar tah· Belhiza e · met sa. mumi katipliğine müracaatla isim ve 
do~ph&l&hatırlıyamadıfıbua·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ad~deri~b~dirmclid~k~ 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Tamlmına yeminli 3 ehlivukuf 

tarafından 1820 (bin ıekiz yüz 
yirmi) lira kıymet takdir olunan .... 
Üsküdarda Arakiyeci hacı Cafer 
mahallesinde Kör bakkal sokağın· 
d:ı eski 48 yeni 66 / 1/ 3 No. lu maa 
bahçe bir bap hanenin tamamı 

2280 No. lu kanuna tevfikan açık 
arttırmaya vazedilmiıtir. 

Salı§ pe indir. Müterakim ver· 
gi, evkaf borçları ve bnzifat ve 
tenviriye ve rüsumu tellaliye mü • 
teriye aittir. 

Müşteri erin kıymeti mhu-ımme 
nenin yüzde yedi buçuğu nispetin
de pey akçeleri vermeleri icap e -
der. Arttırma şartnamesi 16 6 
934 tarihine müsadif cumartesi gü 
nü divanhaneye talik edilecektir. 
Birinci arthrmnsı 27 / 6/ 934 t::ıri • 
hine müsadif çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar Üskü-
dnr ıci"a daireıinde yapı • 

<lamın elinden kurtulmak ister ve Q k •• d k } y d h 3 - Kurultayda bir tez idare et • 
acele ıorar: rta oy e an 1 emen e arp mek istiyenlcr, tezlerini yl'.zarak en meti muhl'\.•1menenin. yüzde yet .. 

- İsmi aliniz?.. • • dd ı • geç 15 Temmuz 1934 akşamına kadar miş be~ini bulduğu takdirde üstün· 

Arttırma bedeli kıy • Jc,t;aktır. 

_Adil bendeniz .. Fakat ara. Cinayet ŞI et enıyor cemiyet umumi katipliğine göndermiş · de bırakılır. Aksi takdirde en son 

d olmalıdırlar. b an çok vakit geçtiği için siz be- (Baı taraiı ı nci sayıfada) -Bat tarafı ı mel myfa.dıi- arttıranın taahhüdü aki kalmak 
k d mam Yahyayı harbe tecvik etmek· 4 - Tezlerinin bir hülaıası önce • d h 

ni çabuk hatırhy~azsmız ! ne en i annesinin evine dönmüt- :s den basılarak azaya dağıtılmasını ar ~ üzere arttırma 15 gün a a temdit 
- Buyurun öyleyse hem yürüye- tür. le ve: zu eden tez aahipleri, asal tezin dört . edilerek 12 '7 / 934 tarihine mü•a· 

lim, hem konut~lmı ! Hüsniyenin kaymbiraderi Ha • - Yemen dağları lbniııauut or· te birini geçmemek üzere öyle bir hü- dif p~rşembe günü ayni natte ic-
Herif Yorgiyadis efendinin ya· lil, yengesini ağabeyinin bacana • dularına mezar olacaktır, demek • lisayı da tezleriyle birlikte Cemiyet ra edilecektir. Arttırma bedeli 

kMıru bırakır ve konuıa konuta ğından fazla kıskandığı için bir tedir. umumi katipliğine gönderebilirler. kıymet! M".lhammenenin yüzde yet 
bir iki adım yürürler, sonra ora • vesile ve vasıta bularak kızı tek• Gene alınan malumata göre lb· 5 

- Kurultaya daimi dinleyici ola· miş be~ini bulduği.ı takdirde üs· 
nissuut orduları tarafından iıgal rak gelmek istiyenler en geç 31 Tem· 

daki Keklik sokağının batına ge· rar eve getirmeye muvaffak ol • muz 1934 akşamına kadar isim ve ad- tünde bırakı;ır aksi takdirde 2280 
lince bu kibar ve çelebi tavırlı a· mu! ve kız eve gelir gelmez bir te· edilen Hüdeyde ve Tahame lmam reslerini Cemiyet umumi katipliğine No. lu kanunun mucebince muame 
dam z:ıvalh y orgiyadis efendinin miz döğmüıtür.. Yahyaya iade edilmiyecektir. Bu bildirmelidirler. le ifa edilecektir. 2004 No. lu icra 
ilti elini birden öperek: · Hüsniye, dayağı yeyince gene havalideki ahali sünni olduğu için 6 - Kurultayın ruznemesi: ve iflas kanununun 126 ncı mad-

- Bendenize müsaade bey ha· :ınnesinin evine kaçmıf, meseleyi lbnisauut, bunları Şii olan imam a • Açma nutku, deıi mucibince ipotek alacaklıbr-
h•cıg"' ·m, çu""nku"" o""nden giden. refi· oldug"' u gı"bı" enı' tılesine anlatmıf, Yahyanın esaretinden kurlarını§ b • Relis, nis vekilleri, katipler ve 1 "k d · f f k ~ . • ~ komiıyon ar ıeçilmeleri, lar diğer a a a aranın ve ır ı a 
kam cariyeniz tramvay iatasyo - bundan aonr:ı da eniştesi zorba Ah olduğunu ilan etmittir. c • Cemiyetin iki senelik çahtma- hakkı sahiplerinin gayri menkul 
nunda beni bekliyor. Allaha ısm&T met Halile kin beslemeye batla • iddiaya nazaran Vehabiler hu· ıına ait umumi ve iki yıllık hesapları· üzerindeki haklarının ve huau • 
ladık, beni duadan unutmııymız ! mı§tır. ralarını tekrar İmam Yahya kttv• na dair mali raporlar, siyle foiz ve masarife d:.ir olan id-

Deyip sokağa sapar. Biraz son· Ahmet dün gece Halile rasla • vetlerine bırakacak olurlarsa bu d • Kurultay azalnrının dil i,leri dialarım evrakı müsbiteleriyle bir-
. .. h ld h 1 d l k 1 ... hakkındaki tezleri, d ta terli göğsünün serin serın ruz• mıt ve a ızını kendi evlerine ka i eler şi det i inti ·am ara ugra likte ni1un.•r.t 20 gün z:.ırfın a ic-e • Nizamname tadilatının ve iki 

!<ıirlandığmı hisseden Yorgiyadis göndermemesinde kastı ne ol.du.. yacaklardır. senelik çalı§ma programının müzake • ra daireGine bildirmeleri, aksi tak· 
lfendi bir de önüne bakar ki yele· ğunu ıormakla ber!lber bir daha Diğer taraftan Kral lbnissuut reil, dirde hakları tapu sicilliyle Eahit 
ğinin düğmeleri bqtan bata çö • böyle yaptığı takdirde itin fena • harp mes'uliyetini Yemenlilere f • Cemiyet hesaplarının tetkikiyle o1mıy~n alacaklı· ar sah§ bedelini 
ıUlmü§ .. Hemen akh batına gelir, ya varacağını söylemittir. Bu tek- yükletmekle ve yapmıt olduğu bü- umumi mtırkez heyetinin zimmetinin payhı.şına'R\ından hariç kalırlar.A 
elini yeleğinin cebine ıokunca: lif üzerine kııkançlığı bir kat da.. yük masraflardan bahsetmektedir. ibrası, lakadaranın icra ve iflas kanunu· 

_ Eyvahlar olsun! ha artan Halil Ahmedin tenbih:ıtı- Bunlardan bahsetmesi ileride 1- g • Umumi merkez heyeti seçil • nun mevaddı mahsusasın"l tevfi • 
d b 1 k k h . · mesi, 

Diye yolun ortasında ferya ı a na ku a asmıyara göndermiye • mam Y ahyadan arp tazmınatı ıa· kan hareket etmeleri ve daha faz· h - Kapanma nutukları. 
•a.r. Nasıl batmasın ki yarısını er· ceğini, elinden ne geline yapma• tiyeceğine delil addediliyor. 7 _ Müracnatlnr Ankarada T. D. la malCımat almak istiyenlerin 
lesi gün Balıklı hastanesinde has- sını tehevvürle Ahmede söylemi§, Son zamanlarda müslüman ol· T. C. umumi lcatipliğine hitap edilme· 93311079 No. lu dosyaya müraca· 
t, y:ıtan oğluna harçlık olarak gö· Ah~et de bıçağım ç~kerek Halili duğunu ilan eden Mister St. John li ve :zarfın üzerine (Kurultay) keli • :ıt etmeleri ilan olunur. (2454) 
'l'receği otuz liranın yerinde yel· vücudunun yedi yerinden yaralı. Filbi yeni ismiyle (Hacı Aptullah _m_e_si_d_e_ya_zı_l_m_a_lı_cl_ır_. _____ _ 
1 k k d · d f'lh') H" k I lb · ti k · d k Zayi -Tekaüt maatıma ait tat· er esiyor. yar:ı yere yuvarlamıf, en isı e ı ı ıcaz ra ı mssuu '- o• sın en Asir ve Necrandaki as er· 

Hemen oraya ahali toplanır, kaçmıttır. nu§muıtur. lerini geri çekmesini, kabilelerim· bik mühürümü zayi ettim. Yenisi· 
h ·k· 1 H l"l 1 l f K 1 k d" · b tt h ı · · d · ni çıkaracağımdan eskisinin hük· erkes sağa sola kotar ve ı ı yı a ı a dığı yaranın acısıy e er ra en ısıne §U eyana a den aldığı re in erı ıa e etmesı • 
0nce kalıbı dinlendinnit olan me§· yada batlayınca, etraftan yeti • bulunmuıtur: ni, fdriıileri hemen teslim etme • mü yoktur. inhisarlar matbaası 
ltur Fındık Fatmanın süt kardeşi şenler, derhal kendisini Hilal ec • - İngilizlere haber verin, ben sini iıtedim. Fakat taleplerimi k:l· _______ k_a_p_ı_c_ıs_ı_H_A_Ş_l_M_ 
ıa~ılm'lsı lazımgelen bu uda yan" zanesine kaldırmrtbr ve ilk teda· her ihtilifı sulh yolu ile halle ça· bul etmedi. Ve beni cepheye 45 rar aulhe kavu~abilir. ) 
ı•eıı"ciyi ararlarsa da ka.ç pr.ra e • visini yaptırdıktan sonra ite mü - lıştım. Her zaman olduğu gibi hu· bin asker dökmeye, bu askerleri Bu harp mahalli bir h:ırptir. O. 
det?. Herifci oğlu kim bilir ora - dahale eden polis vasıtaıiyle Be • sün de sulh taraftarıyım. Yemeni uzun bir zaman sil!\h altında bu • nun için yalnız arapları alakadar 
d'ln nasıl yıldırım gibi cızdam et yoğlu zükUr hastanesine götürül • fethetmek, ülkelerimi genişletmek lundurmıya mecbur etti. Bu yüz • eder. Sulh ve müsalemeti temin 
'ni~Hr?. Yorgiyadis efendiye geç.. müttür. Hal ilin hayatından ümit istemiyor ve böyle bir şey dütün • den uğradığım mali fedakarlıklar etmenin yegane yolu tartlarımızı 
l'niş o'ıun ! yoktur. Katil Ahmet de v:ık'adan müyorum. lınam Y:ıhya benim a· çok yüksektir. J~-ıbul etmesidir. Onun için harici 

Seyyar Haberci dÖrt 'ıaat sonra tevkif olunmuı • razime tecavüz etti. Kendisine mü imam Yahya, prtlarımızı ka .. hiçbir tavassutun faydası yoktur 
teaddit defalar ihtar ettim. Kendi· bul ve tatbik ettiği takdirde tek • ve olamaz. tur. 



Silalısızlanma konf e 
ransı bir defa dalıa 
gömlek değiştiriyor 

160 /ık ilıtigar Ame
rikadan dua değil 

para bekliyor 
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Vahabiler ve 
Vahabilik 

(Bat tarafı 1 nci aayıfada) 

Arap çölünün bedevileri de böy 
ledir. Bunlar türeyen her reiıin 

petinden aittiler, onunla birlikte 
harbettiler. Fakst bu reiı kendi • 
lerini ııkb mı ,yahut onunla bir
likte bulunmak itlerine gelmedi 
mi, ondan hemen ayrılırlar, onun 
dütmanı ile birleıirler, onu kırıp 
geçirmeye ujrqırlar. 

Arap bedeviler, Yaktiyle müı • 
lüman oldukları halde, yalancı 
peygamber Müıeylime, ortaya çı• 
kınca onun peıinden gittiler, onun 
davuını ıüttüler. Müıeylime kı • 
rıldıktan aonra onun davuını bı • 
rakarak, türlü türlü dsvalara hiz
met ettiler, ki.h Kırmitlilerle bir· 
leıtiler, kib bqkalariyle dütüp 
kalktılar, nihayet, eaki arap put· 
pereatliiine döndüler. Mezarlarm 
üzerine kubbeler yüluelttiler, a • 
iaçlara: iplikler audılar ve ölülere 
tapar oldular. 

Vahap ojlunun zuhuru ııraıın· 
da vaziyet bu merkezdeydi. Va • 
hap oğlu bedevileri, tevhit dinine 
çağırdı. Onlara karşı Süut oğulla
rının kılıcını kullandı. Bedeviler 
önce ona mukabele ettiler, onun· 
la döğüıtüler. Fakat onun hakkın· 
dan gelemiyeceklerini anlayınca 
mukaYemetten vazıeçtiler, allahın 
birliğine inandıklarına yemin et • 
tiler. Derebeyi, bir gece evvel bambaşka nazarla bakbğı köylü 

Müstakil 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. (5) 

Üzerindeki 7 numaraya müracaat. 

Satılık irat 
Galatada altmda üç dükklnı 

bulunan on üç odalı kirgir bina 
Htılıktır. Galata nhtımında Seli
nik kıraathaneıinde Sabita Efen • 
diye ınUracaat (2386) 

r HABER 
Akşam Postası 

clarehaneıi 1 
ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi 

Tel&'ral Ad....ı: lSTANBUL llAllEB 
Telefoa Yazı: 118'11 ldareı :Ml'ıl 

ABO"E ŞERAiTi 
ı a ı IJaıl* 

Türkiye: 90 280 '80 810 Krı. 
Er.nebi: ıao 175 100 ııoo 

ıLArt TARiFESi 
Tkıare& ............ •tın 11,11 

Bemd lllalar 10 kurUftur. 

Sahibi: HASAN RASiM 

Fakat ı.Mevllere itimat caiz de k • d• fk ti ".x, " b · brı · el Kı b b 
IUalir. Ç\\ak\i dlnektirler, kerten- ızını, fllD 1 ,e a e go5SUDe as YQf u. ZID a ası-----------·· 
kele gibi renkten renge girerler. ve ağabeyi hayretle bakıyorlardı. •• 
Cıva gibi dağılırlar, toplanırlar. t Yuuı dördüncü aa)'faclaki hikiyeclir. Resimli 
Kalplerinde, kafahrında yerlet • hiklyelerimiz birer pnlüktür, )'ini müachizdir. 
mit bir fikir, kök aalmı, bir itikat Haber sazeteainde bersün böyle bir resimli hikaye 

yoktur. Bugün ıana yoldat olur • ..-ardır. 

lar, yarın aana düıman keıilirler rı ı 11-==mıı==:11111111111--=-=----=-nm-----=---------------• 
ve ilkönce aeni soyarlar. türlü türlü vaziyetleriyle; doıt:uk-

Kur' an, bedeYilerin bu halini ne 1 :ırı, dütmanlıkları, hıyanetleri, ir· 
güzel anlatır: Vaktiyle bedeviler, tidatları ite karııqtılar. Bir ıün 
ç;ıreıiz kalmıılar, Hazreti Muham onları kılıç diye kullandılar, ertesi 
mede ıelip: ıün bunların bir hançer olarak 

- iman ettik! demitlerdi. ıırtlarına nplandıklannı ıördü • 
Kur' an bunlara kartı: ler. 
- Ha)'IJ', ıizler iman etmedi • Şu bedevilerin meaeleaini bal • 

niz. iman ettik, demeyiniz! .. Be'ki letmek icap ediyordu. Şimdiye ka
teılim olduk, deyin! dar bu meseleyi halledebilen çık • 

vazifeleri, bedevilere dini öfret • 
mek, onları çölden tibindirerek 
oradan hicrete davet etmek, onh
ra ey Ye yurt ssbibi, toprak ıabibi 
olmanın cazibelerini göıtermekti. 
Bunlarda yaYaf yayq muyaffak 
oluyorlardı. Süut oflu, bedeviler -
den ıelenleri kabul ediyor, onla· 
rın yerini, yurdunu ıöıteriyor, on
lan yerleıtiriyor, bu IUJ'etle yeni 
yeni köyler vücut buluyordu. 

HABER gazetesi 
El yazıeı tahlil kuponu 
lelm • • • • • • • • 

Der. Bedevilerin daimi hali bu· mamııtı. Fakat muaıırımız olan 
dur. Onlar anc:ık naçar kaldıkları Süut oğlu Melik Abdülaziz bu pek 
zaman teılim olurlar. Fakat bir çe' ıı meıeleyi halJ.etti. 

Buıün bu çeıit köylerin Hyııı Yaz geldi. Tahtakurusu. sinekler ve btlttin ha~am .uyanmadan ru,·ılannı behemehal 

ı~e devamlı bir ıurette iman et- Melik Abdülaziz bedevilerle 
mezler. karşı kuşıya geldikten aonra on• 

Onlar için din ve iman, bir za· lann her halini ıördü. Onların iki
man için ıırta ıeçirilen, birkaç de- de bir hıyanetleri ile kartılqtı ve 
fa yıkatıhn, ıonra terai yüzüne onlan tedip etmek iıtedi. Fakat ne 
çenilen, nihayet atılan bir enta • mümkün! Bedevi hiçbir elin yeti· 
riden farluızdır. temiyeceii yerlere kaçıyordu. 

Bedevi, kartıamda çaresiz kal • O halde meselyi esuından h:ıl-
dıiı isli.miyetin zaafına uiradıiı • letmek lizımdı. 
nı görür ıörmez, her ,eyi iıtih- Bede'rilerin bu tekilde hareket 
kar etti. lılimiyet aptea almayı etmelerinin ıebebi onların ıayri • 
mı emretti: Ayol, ben içecek ıu menkul evi ve toprağı bulunma -
bulamıyorum, ne diye apteı alıp maıı değil miydi?. 
temizleneyim ! dedi. O halde onlara toprak verilir, 

lıli.miyet ramazanda oruç tut· gayrimenkul bir eY nhibi obdala· 
mayı mı iıtiyor, ne diye oruç tu· rı için yardım edHir Ye bedenler 
tayım, bütün ıeneyi aç ıeçirmiyor eve, yurda bailanırlaraa, mesele 
muyum? dedi. kökünden halledilir. 

BedeYllerin ıu veya bu emire i- BedeYlyi çadırdan ayınp eve 
taatleri de, bu .-hiyettedir. Be- yerlqtirmek, onun batını topraia 

yüzden fazladır. 
Bu köylere Hücür denilmeainin 

ıebebi, orada oturanların badiye
den hicret ettiklerini ıöetermek 

içindir. 
Bütün bu köyler, bedevilerle 

dolduktan aonra bunlar evlerini 
birer ibadethaneye çeYirdiler. Ge
celerini ıündüzlerini ibadetle ge • 
çiriyorlardı. Bunlara toprağı ek • 
meyi öfretmek itten defildi. Be
deYlleri çölden alıe gelenler onla
ra bu iti de öiretmeye koyuldu • 
hr. Ve bunlar ekmeğe, biçmeye, 
ekip biçtiklerini Htmıya bqladı • 
)ar. Bunların çöle kaçıp iltica et· 
melerine, döneklik göıtermeleri -
ne imkin kalmamıftı. 

Melik lbniaauudun en büyük mu 
vaffakıyeti budur. 

8mer Rıza 

deYI için Süut oğlu ile Reıit oflu; ilmek, tüphe yok ki, çok ıüçtü. -------------
Mübarek otlu ile H:ııim oilu ara- Fakat Süut oilu bu aüçlüiü yen -- Kimyager -
tında hiçbir fark yoktur. Bunların meye karar verdi. Bednileri yer • HU S A M E D D 

1
• N 

ha111iai itine ıelirse ona mutavaat lqtirmek için evler yaptırmıya, 
ıöaterir ,aonra onu da bırakır, da- onlara arazi parçalan bulmıya 
ha baıkasına İbat eder. baıladı. 

BedeYilerin bu ha.li deiiımedi, Kendiıi bir taraftan bu eYleri 
deliımezdi. Onun ıçın çöle çı • yaptırıyorken bir taraftan da a • 

........__._ da bualarm damlanm çöle aftnderdi. Bunlarm 

Tam idrar tahlili ıoo kanattv. 
BilGmum tahlilit. Bahçebp,, 
Emlik ve Eytam Bankan ..... 
tıunda izzet Bey Hanı (t8844) 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiı tenzilat vardır 

ıiO gramlık kutu evvelce 45 timdi 30 kuruft, SOO gramlık kuıu evvelce 75 şimdi 
50 kuruşa, Bir kiloluk kutu evvelce 125 timdi 80 kuruşa Altı litrelik büyük 

ıenckesile beraber 350 kuruş. Toptancılara tenzilAt. 

~ PAMAKKAPI - "Eekı Slyotle,, 

BAN Yo 
Radyo -Aktiviteli. kükürtlü, elektrikli, arsenikli: iodlu, klor sodyomlu uid 

karbonikli, çam ve ce\·iz yaprağı hUIAsali 

DUŞ-MASAJaELELKTRIK-ZIY 
Tedavileri Enstitüsü 

Bilbad• MUzmln romatizma, alnlr, •lrllarm, (Siyatik) 
nevraatenı, umumi ve me•zıi ••tmanhk, Artrltlzm, 
Tane,on ,Ulcaekllll, b .... r memeleri, fletuı, lilzum
ıuz bena. ve allller, kadın h•tahklar1 için Avrupa 
kapbca ve tedavi mle•etelerindeki fenni ve a11I bOtOn 
tertibab haiz olap hert&rlO tatbikat Plzyoterapl m&tebu· 
sı•ı doktor tarafından yapıfwr. lıtiklll ca.fdesi No. 83HTel.490S3 


