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\Şirketihayriyenin son se
nelerdeki kirı ne kadar? 

Talebenin grevi lafı da 
nereden. çıkarıldı? 

Bazı azalar bilet ücretlerinin indirilme· 
Dün lJazdığımız veçhi le f alebede'n sini teklif etmişlerSe de bu teklif bir 
bı• k fl f l k . . hissedar tarafından kabul edilmemiş r ısmı no arını amam ama ıçın · · 

derse qirmemiştir 

l)~Ukuk talebesi koridorlarda imtihanı konuşurken 
\iııi lıılkü (HABER) de lstanbul yazmı§tık. 
~~eraiteıi hukuk fakültesi tale· Dün aktam hukuk f akülteıine 

'tıiıı · ·h l M ld ki >,I> l ımtı an arın 20 ayısta mensup o u arını bildiren dört 
)i:. 

1 llcaiı hakkındaki karar teey- efendi matbaamıza gelerek arka
:11t ed' \: krı~ fa!ırmı§ olduklarını ve daşları namına vukua gelen beya-

ço ların notlarını tamamlamak natın bazı noktalarını tavzih etti -
~~ile derae girmediklerini ler. 

~İdiye hastahanesinde 
lt kadın diğerini boğdu 
~"ıhar Osman B~y bu gibi vak' alarm 
her va kıt görülür adi vak' alardan 
t olduğunu söylüyor! 

\ Bu efendilerin söylediklerine 
göre sınıfların kitapları her ne ka• 
dar tamam değilse de bunların 

peyderpey tamamlanmasına çalı -
şılmaktadır. Bazılarının pek ya· 
kında tamamlanması mümkün o· 
lacaktır. Talebe arasında gayet 
seri yazısı olanlar muntazaman 
not tutabilmitlerdir. Bu notlardan 
diğer talebenin de istif ad esi müm
kündür. 

Doçentlerin kitap bastırmamala-
rı itine gelince bu sene vekaletçe 
buna ait tahsisatın konmamıt ol
masındandır. Tahsisat - konduğu 
zaman doçentelerin eserleri baslı· 
rılacaktır. 

llmi ıatılahlar meseleıinde do • 
çentlerden bazısı eski ve köhne ıa· 
tılahlar yerine öz Türkçe ıstılahlar 
ibda ediyorlar. Maamafih bunlar 
resmen kabul edilmemi§ olduğun
dan talebe eski tabirleri veya Fran
sızcalan kullanmakta serbesttirler. 
Ve doçentler ayni zamcaıda hem 
eski ıstılahı hem yenisini söyle
mekte ve yeni ıstılahın münasip 
olup olmadığı hakkmda talebe ile 
fikir müdavelesinde 1bulunmakta • 
dırarl. 

Dün tedrisata devam edilmiştir. 
Talebeden büyük bir kısmı çalı§ -
mak için derslere girmemi§ ol

-Devamı 8 nci sayfada-

Gazi Hz. 
~~. \t~elki gece Bakırköydeki em· berdar olamamışlardır. Vaka'mn 
~~~~ liye lıastanesinde bir facia hiç bir şahidi yoktur. Yalnız Naci- Başvekil ismet' paşa ile 
~lıl' bağlarım koparan bir deli yenin bağlarının kopuk bulunması Derinceden Ankaraga 
'~ld~~ier bir deli kadını boğa • bu iti kendisinin yaptığını göster-

" kt d · D hareket ettiler l t"tnüJtür. Bu facia gece ya me e ır. eli kadma cezai mes'u 
~t' tt 'k· d ı· l' t gel · ti 14 ~)' ı saat sonra, azgın e ı- ıye 

1 
kmıyeceğinden hakkında Ankara, 5 ( A.A. J-

lıci ~ unduğu 150 yataklı be • yapı aca tahkikat yoktur. Mese- Reisicumhur Hazret-
t·· b~1~iuıta olmuştur. leye müddiuınumilik vaziyet et-
l~I\ e: erden Naciye hanım iki miştir. Tahkikat gardiyanların va- /eri bugun öğleden 
~'"•"el ayni koğuşta ve tam zifelerini yapıp yapmadıkları nok- sonra Ya/ovadan va
~1t ~,:c1, yatan Latife isminde tasından ilerlemektedir. pur/a derinceye, ora-
tı.~ ltıı, .. 1rıla kavga etmiştir. Naciye Bu sabah vak'a hakkmcfo. malu-
~ ytad l k .. B dan trene binerek ıı, ~il\ b an sonra Latife hanı • mat a ma uz ere akırköy Emrazı 
~ı~i ~ ea'erneye başlamış ve ev- ~kJiye müessesesi müdürü Mazhar Ankaraga hareket bu
,~~ ... ece Yatağına yatırılmış, a - Osman Beye telefonla müracaat yurmuşlardır. 
~t ·ı ~, 11 · D' 'k B' 1 b 
1 

'tı:i le e erı bağlanmıştır. ı- ettı · ıze cısaca şu ceva ı verdi: ..... - _ _ _ • 

il' }' adın da ayni şekilde yata- "-Bu gibi vak'alar her zaman H b 'd h •• 

Gittik~e sönen bojazdan Tarabya 

Dün, Şirketi!:.ıyriyenin kömür 
fiatlarının düşmesi~ rağmen üc • 
retlerin inmemesine şaştığımızı 
yazmııtık. 

Şirketin yolcuıu azalma • 
sına rağmen varidatı ekıilmemiı -
tir. Bunun da sebebi yazdığımız 

gibi umumi masrafların azaltılma 
sı, memur maaşlarının indirilmesi
dir. 

Şirket 932 seneıinde 1086982 Ji. 
ra varidat temin etmiş, buna mu • 
kabil 951914 lira masraf yapmıı· 
tır. Aradaki varidat fazlası 135 
bin 68 liradır. Muhtelif senelerde
ki varidat fazlası ise §Öyledir: 

926 da 122811, 927 de 185586, 
928 de 138,987, 929 da 120720, 
930 da 127786, 931 de 65566, 932 
de ise 135,068 liradır. 

Böyle bir hesap hiçbir yerde gö
rüJmemittir. Y o!cu azalmıf, buna 
mukabil varidat fazla•• ziyadeleı • 
mi~t:r. 

Şirketin kir etmesine rağmen 
bilet :icretlerini indirmemesi garip 
tir. Biz, Şirketihayriye zarar edi
yor, bu zt\rarın artmaması için hi· 
let ücretleri indirilmiyor sannuş • 
tık. Me~er mesele hiç de böyle d~ 
ğilmiı. Boğaziçi gittikçe tenhala -
şıyor .. Buna kar§ı tirketin yaptığı 
iş yalnız menfaatini dütünmekten 
ibarettir. Kardan zarara geçme • 
mek için masarifatını azaltıyor, 
memur maatlarını indiriyor, sefer 
adetlerini ~~~aca uygun bir tekil
de tanzim etmiyCi". Bilet ücretle • 
rini ind!nneye ise hiç yanaımıyol'. 

-Devamı 8 nci sayfada-

Hdırellezleberaber bahar 
olanca güzelliğile geldi 

Bir beşibiryerdeye satın alınan güzel 
kızın düğünü Çingene bayramı do

layısile .yapılıyor 
Bugün eski Rumi tarihin yirmi J lerdir. 

üç Nisanı, yani Hıdrellez günüdür. Ayni zamanda geçenlerde bir 
Eskiler bugün tanınmış peygam· beşibir yerde altına alındığını ha· 
berlerden olan ve lsa gibi göğe ber verdiğimiz güzel kızın düğü• 
çekildiği iddia edilen Hızıra t:ıhais nü de yapılacaktır. 
etmişlerdi. Hıristiyanlar ise Ara -
yorgiye tahsis etmit1erdir. 

:~"\t ~~r~Jırııttır. Saat ikiye olan adi vakalardandır. Müddeiu- 3 er e ergun 
'~lıld,k~1Ye Hanım dişleri ile a- milik işe vaz'ıyet etmiştir. Gazete- (Va-Nü) yahut (Hatice Sü- Bugünün bu surct!e fazla tesir 
;~Ilı d, '.~•ğları parçalamış, kol- lere izahat veremeyiz.,, reyya) imzasilc, telif edilmış bırakmış olması ıklinıimizde baha- Sorayoraz ıt' Sozrnu" v d Evet k' d ve gayet güıel resimli hikaye- rm asıl faaliyet devresine girmiş ' . "'k d ! ve yatagın an ·:· ~~· a mü deiumumiliğe 
lıf lllo k d b l k t t T hk ler çıkıyor. Bunlar büyük rağ- olmasından dola'-'ıdi':'. Bir çok ai-

lı ~ ij,. oın uy u a u unan a se mış ır. a ikat yapılmakta- ' 
'-t ı ~nırnı ·· · l d y l M h bete nail oluyor. Evvelki gün· leler kuzu doldurup, helva ve dol· 

' 

ı ,. n uzerıne atı mıştır • ır. anız az ar Osman Beyin k .. d .. k" b ·· k.. ·· h w ··h 
. llıı... :r ani old .. d L- "f d . ·ı u, un u, ugun u nus alarr- ma yaparlar ve tenezzüh yerlerine yapacagı tenezzu ün: 
ı t" ··ı \ly ugun an atı e müsaa esı ı e şurasını arzedelim mızın sekizinci sayfasında rcs-
'ıı~b-ıleii:~arnamış ve Naciye de· ki bir emrazı aklıye hastahanesin- mi ve dördüncü sayfasında ya· gidip açık havada yemek yerler. 1 - Ne tarafa yapılmasını iı-
't il bonı hl kemerini zavallı ka· de bu gibi vak'alar her zaman o- zısı olan hikayeyi beğendiniz- Hıdrellezin diğer bir şöhreti de tiyoraunu:z? 
b "el ... Una sararak iyice sık - }ur adi işlerden degvildir. Maalesef se, haber verelim ki, yarın çı- lstanbul mıntakası dahilinde çin· 
~\t 'IOga.r k kacak olan: 2 B b . . d k ~ lld il öldürm" t·· Bakırköydeki müessesede geçen geneler tarafından bayram günü - era ennız e aç kiti ge-
ıı .... \iı .. 'n •-.. r N . uş ur. .. T . k 
"I -u., "' - d "k' k' 1 • k S im d Bu tırece siniz? 'd,,_' lternaı: . ~cıye yatagına sene artar a böyle ı 1 va a o - arı at ırrı ittihaz edilmiş o asılır. ı gün 

~ ... 'lllı•tır 1 ıstırahatla uyku - muştu. J sabahtan bütün çingene er ğrika- lS '11.I k 
"' :r S b d' Hikayesi ondanda harikulade- lY~ayısa adar C l lıl.J ~._..... • a ah olmu! ve an- insan öldürülmesi adi bir iş 1- a· pı dışarısındaki Hendek mevki- evap a 

~\tıt. .. l'l l . r f ır. 
~i g'll e.nı a 1 e Hanımın bo- ye tavsif edilebilir mi?. B.unun 1 Her hikaye ıade bir gün de- inde toplanmağa başlamııtır. Ak- rınızı HABER tenezzüh 
'; ~ı.tt tllr~!'labilrniştir. Koğuş- da. muhterem doktorun kendı mu- V,\m l'C!İpr. şama kadar ve hatta gece yarısına memurluğun .. d . . 

1
S1'1d 'Yandan hiç biri ko- hakemesine bırakıyoruz. ;\.-. _ - - -~j kadar yeyip içecekler, eğlenecek .• a gon erınız 

e <>lan b . - - - ., u cınayetten ha• 

HABER'in Haziran başırıda 



rr ., - . -

Tekirdağı günden güne 
terakki etmektedir 

Büyük Millet Meclisinde muamele 
vergisi liyihası müzakere edildi 

. . Nüfusu 150 bini aşan vilayet dahi-
Meb'uslardan bir çoğu kanunun ikinci 
fıkraların üzerinde tadilat yapılmasıiıı 

mad~esın~eki linde halkın . yüzde yetmiş beşi okuma 
teklıf ettıler yazma bilmektedir 

Ankara, 5 ( Huıuıi) - Burün 
B. M. Meclisinde muamele vergiıi 
layihuınm 2 inci maddeıi müzake 
re edilirken maliye vekili Fuat B. 
su ile iıliyen köy dejirmenleriyle 
diğer değirmenler baklanda iıtiı
nai hükümlere lüzum olmadıiını 
söyledi. 

Hakkı Tarık Bey (Gireaon) D 
fıkraıındaki iıtiınalara "Argaç ve 
llrit,, İn ıirmesini teklif etti; mu· 
vakkat encümen bu teklife ittirak 
etti. Ahmet lhaan B. (Ordu) l fık
rasmdaki Avrupadan ıelen kitap 
ve atlaalarla beraber talebe mamu· 
li.tnın ıirmeıinin doiru olmadıimı 

Sofya seyahatin -
deki neticeler 

Belgrat, 6 (Huıuai) - Sofyaya 
seyahat edecek olan M. Y evtiçe re· 
fisakiyle iki husuıi katibi refakat 
edecektir. Bu meyanda, bir çok 
Yugoslavya gazetecileri de bulu • 
nacaktır. 

M. Y evtiçin bu seyahatine bü· 
yük bir ebemıiıiyet verilmektedir. 
Umumi kanaate ıöre Balkanlarm 
"' Jra.Weratı bu •i7&Ntin müabet 
neticelerine bailı olacaktır. 

Diğer taraftan çok yakm bir za· 
manda Bulıariıtanla Yugoılavya 

aruında bir ademi tecavüz miaakı 
imazlanacağı kuvvetle tahmin o • 
lunmaktadır. 

• 
ıöyledi. Aynı maddenin O fıkraıı 
müzakere edilirken Rüıtü B. (Bur· 
aa) ipek ve ipekli menaucat kay· 
dinin ilavesini, Vaııf (lıtanbul) 

ıınna tel ve klaptanın iıtiına edil· 
meıini teklif ettiler. K frkraıı ıö
rüJülürken de HulU.i Bey (Sinop) 
yel ve ıu ile itliyen dejirmenlerin 
elektrik turbinıiz deiirmenlerden 
ayrılmumı, turib edilmesini iı· 
tedi. lamet (Çorum), Kemal Tu· 
ran (lıparta), lbrahim (lıparta) 
Beyler eleluiz deiirmenlerin iı· 

timaya tabi tutulmumı teklif et· 
tiler. Sait Azmi Bey (Kayaeri) 
"dahilde iıtihıal edilen ipek ımayi 

Sovyet heyeti 
Ankaraya vardı 
Ankara, 6 (Huauai) -Sovyet 

Ruı heyeti dün buraya ıelmittir. 
heyet burada dokuma fabrikaları· 
mızın makineleri üzerinde tetki • 
katta bulunacaklar ve takarrur et· 
tirilecek makine ve aka&mJ için ay 
rıca bir mukavele yapacaklardır. 
Önümüzdeki haftanın ilk ıünlerin 
de Kayıeride yapılacak temel at
ma meraaiminde de hazır buluna· 
caklardır. Meruime bizat lunet 
Pata Hazretlerinin riyaset etmele· 
ri rivayeti kuvvetlidir. 

Merkez bankasında 
Ankara, 6 (Huıuıl) - Merkez 

Bankuı eau nizamnamesinde ban 

mamulatından delildir ki, ver· 
ıiye tabiiyeti mevzuu bahsolaun. i
pekli eıya vergiye tabidir,, de· 
di. lımet Bey (Çorum) iıe töyle 
dedi: 

"-Evvelki kanunda elekıiz de
iinnenler vergiden müıteına idi. 
Prenıip imal ile haıd olacak kıy· 
mettir. Bunlar iptidai maddeleri· 
ni yüzde on niıbetinde bile kıymet• 
lendiremezler. Bir tarftan hakiki 
varidat menbaları aranırken, di· 
ğer taraftan aynı niabette verıi al· 
muı doiru değildir. Eıki ıekli 
muhafaza edelim.,, 

F fıkraıınm müzakeresinde, 
Hamdi Bey (Menin) ıümrük rea· 
minden muaf olanlardan dahilde 
yapılanlann verıiden muaf olup 
olmadıklarını sormuı, bu arada la· 
met Bey (Çorum) makineli fabri· 
kalar .ayrımın yüz yirmiyi buldu· 
ğunu, maliyenin yüz bin değir· 

meni naııl kontrol edebileceği yo· 
lunda bir ıual ileri ıünnüttür. h· 
met Bey yüzde on kıymetlerden 
yüzde yüz verıi almmumm yanlıt 
lığını ıöyliyerek eleluiz değirmen· 
le~in vergiden iıtiına edilmeıini 
iatemittir. 

Haaan Fehmi Bey (Gümütha· 
ne) belediye hudQdu haricinde ka· 
lan kudretli ıu deiirmenlerinin 
verıiden hariç olmuınm yanlıt ol· 
dulunu, iıtihaalin de ıözetilmeıi 
lizım oldutunu aöyledi ve müm· 
künae yeniden tetkik edilmek üze· 
re o fıkranın encümene iadeıini 

Vall Azmi Bey 
TeJdrdai, 4 (Huıuıi) - Tekirda· 

ğında, TrakyUIUZlll Mı tirin Tiliyeti 
dahilinde bqta vali Azmi Beyefendi 
olduiu halde bütün idare amirleri sa· 
yeainde maarif, ticaret, ziraat n yol· 
)ar ıünden süne terakki ebnektodir 
Bunlara bizzat tahit oldum. Bu viliye 
tin meaabai aathiyesi 5224 kilometre 
murahbaıdır, alb kazası vardır. Umum 
nüfusu da 152,000 bini ıeçer. Tekir· 
daiına Bulaariatan Türk muhacirle • 
rinden Km:aaliler hicret etmiıler ve 
mahalli ticaret Ye ziraatinde mühim 
yerleri tabnuılardır. 

... i iki yÜz bin liraya mal olacaktır. 
Tüccar ve köylü mahsulib TekW 

claiından ihraç ediyorlari Mınun i9t' 
kilo bqma tekiz para tahmiliye Ü~ 
ti veriyorlar. htanbula nazaran ucu•· 
dur. Bu tahmiliye ücretine hamal, •· 
raba, kamyon ve arziye dahildir. 

Tekirdai borsası köylünün kaza•ı
ma11na ve yerli mahsulatı satmaları"' 
ela mühim bir vuıta olmaktadır. B• 
ıuretle köylü murabaacılana eli-

Mart ayı zarfında borsada MıiW 
kiloau iki kurutlan, arpa 1,15 parr 
dan. kut yemi 4,20, yulaf 1,10, kap!P 
ça 1,12, mıaır, 1,31, çavdar 1,10, bak• 
la, 2,10, nohut 8 kuruı ve paradan nıll 
amele ıönnüttür. 

lktuadi vaziyetten buraaı mita ... 
ecliline, ithalit "ihracat __ ....... 
mizden olduiu anlatılır " iıtilsW .. 
transit merkai olmaia da elveritHB• 
Zaten, Tekirdat, lmt yemi, ka..., 
karpuz ve yapmcak üzümleriyle ....r 
hunhar. Bil...Ue buradaki eTlemne il 
lerindea de Mhaedeceiim, Tekirdlf 
ve banliainde bekirlar az miktartlr 
dır. Köylerde evlenme çaiına ıel" 
erkek ve kızlar bir takım ananevi • • 
sullerle evlenirler. 

Ben Köse llyas köyiine cla·ntli ;. 
dim, burada düiün evinde f&hit olcllr 
ğum ıeyleri not edeceiim; lialk .,r 
balarla, önlerinde davul, def n ~ 
net olan köy delikanblan olcluju .....
de uzun bir kenan halinde plin )111'! 

nımm komıu köydeki evine h~ 
ederler, muafe iki saat olduiu.;i'.' 
re yolda milli rak11larla oynuya o"f'I' 
ya tam altı aaatte Kayı kÖJ'Ü ... ~ 

Hepıi çalıtkandır. Kırcaalli Muıa dık, kavia olmasın diye inzibatı ff' 
ve Hüseyin zadelerden Mustafa Bey • min için janclarma da verilmittİ· 
ler otelcilik ve fınncılık iılerinde iyi 
hizmetl•de Mılunayorlar. Yalnız varclıiımız köyden rakı 

kanın heyeti umumiyeıi tarafm • iıtedi. rası adıyla para istediler. Bu ad Jspartada faaliyet Tekirdajmda Balkan oteli diier miı, zaten damat 'Ye •elin evinde,, 
dan kabul edilen tadilltm Merkez ============= · lard ahattt Beled' • pansıyon an r "'· ıye sa· raba epeyi para verilmitti. Süılil 

lıparta, 6 (A. A.) _it mevai• Banka11 kanuniyle mütenazir ol· bil kısmında asri bir otel yaptırmü telerle inhisarlar idaresinin ,ara~ 
minin ıelmeıi ve havaların iyi ma•mı temin için Maliye vekaleti niyetindedir. doyum yoktu. Silih atmak menecl~ 
gitmesi haıebiyle vilayetin bütün bir kanun liyibuı hazırlamııtır. Sovyet Japon harbı ola- Tekirdai iskelesi enelce deftiz iintlen bir kaza olmadı. ESkiden -~ 
yollarında İf faaliyeti hümmah ·bir Bu layihaya göre umumi ve mül • ? yollan müdüriyetine tabi imiı, bunu atmak moda imiı. Elhasıl, bu dür 

Cak mı olmıyacak mı L-1 d" -•-· tekilde batlunııtır. Muhtelif hak bütçelerden her aene itfa kar· ~ e ıye ...... t. de etlenceli ıeçti. &.1.1' 

semtlerde külliyetli miktarda aıü· tılıiı olarak ayrılan yüzde birleri Bolıevikler ilin etti: Kendilerine Belediye diier tarutan dar aobk· Evlenme memurluiundaki ista-
k il f B'lh Cümhuriyet Merkez Bankaaı Mali- ait olan hatlara, bir sene zarfında, Ja- lan açtmyor, hususi muhasebe bütçe- tik kabarıktır. Vilayet dahilinde ."'....ı. 

e e amele çalıtmaktadır. 1 u ponlar, Uç ıene zarfında taarruz et· sinden aynlan Para ile 40 yataklı operatiflere rolr ehemmiyet veri~li""' 
1 1 ye Veklletinin muvafakatini al- "S ıa ıpartayı Antalyaya bai ıyan t 0 miı. Hldise çıkannıt. harp illn etmek memleket hutahane.i vardır. yedi tane kredi kooperatifi ·~ 
· 'km mak ıuretiyle itfa etmİyeTek bu t s t T ibe ... z· ıenın ı ali yaklaıaııttır. istiyor ar. ovyet er, ran11 ryen - Etrafta l.o,000 hektar orman var• Bunlar ıraat bankasmın hiına~ 

b paralarla devlet tahvilitından da den ayrılan ve cenuba dotru inen bu dır. Viliyet dabilinde ballara eh~- dedir. Ziraat bankuı köylünün -;ti 
Mektepliler ayramı alabilecektir. battı, Japonlara satmak teklifinde bu- miyet verilmektedir. Bunun için Bai· bulunan 15 milyon kilo buiclayı ti 
Rize, 8 (A. A.) - Mektepliler tundu. Fakat, onlar, almak taraflııı cılar birliii tetekkül ebnİftİr. Kırcalli almıt ve bunlan stok bil hadde bll 

bayramı buaün burada çok canlı Venizelos Sakızda cörilnme~iler. Maksattan, ıöylediği - muhacirlere de bai tevzi edilmiıtir. durmaktadır. ·"" 
miz'gibi, bu noktada ihtilaf ~ıkararak Şarap fabrikası baicılardan iki mil rf d 000 çtr;, 

bir ıurette kutlulanmıttır. Bütün Atina, 6 (Huıuıl) - M. Venize· harbe veıile tetkil etmektir. Fakat, yon kiloya yalan heyaz Te siyah Ü· L__ 
933 senesi za ın •

1 
kZOO, _.ı. 'I 

mektepli yavrular seyı'r yerlen'ne loı dun" öjleden aonra Liberal fır· ı "kl bu da ı auiday, l20,000 çuva uı Y-::~ bo fCVI er, aa rane yanıyor ar... züm mübayaa etmekte ve W bmu· bin çuval keten tohumu ihraç~.; 
giderek cotkun bir nete içinde ak· kanın baz, tanınmıı ıimalariyle Sabırları ne zamana kadar süre- mu zamanı fabrika çalıtınaktadır. iki tir. ti 
ıama kadar eğlenmiı, ıenlik yap. beraber Sakız adaıma hareket et· cektir?... aene sonra konyak ihraç edecektir. 1933 aeneainden 1932 aen~.-11 mıılardır. tiler. Bir Fransız gazeteciıi ıunu yazı· Bilhuaa, Franaaya külliyetli miktar • ~ 

yor: Eier Japonlar, altı ay zarfında da sek, dömi sek taraplarclan ihraç e- zaran yüzde otuz bet ihracattabJI t' 
Jnsultin cezası Bu ae:rahat Sakızdan muhalifler harbetmiyecek oluna, Sovyetler, tah- dilmittir. Avrupalılar ve Amerikalılar vardır. lthalittan ihracat faz 

tarafmdan çalnlmau dolayıaiyle kimatı tamamlıyacak, artık, Sibcrya tatb --.. Jara -.x.bet edi•orlar. . di yüz bin lirayı buluyor. ti' 
Londra, 6 (Huıual) - Nevyork· icra ediliyor. M. Venizeloı Sakız · · • ..-- ·-. 1 T k' d v vkaf 'd · .,_.- ..:1 

h b 1 d T rk ve orta Asyadaki Japon amalını nu- ._ __ _, .. mu'"durı·· '•eti' .-1.:., civar yer • ır agı e ı are11 r~ 
lan a er a m ıiıan .ıöre ü iye d d har ti' b' t k • B 1 ~ ı s--• d be · dükü inf8 • ~ a um a are ı ır nu u ırat ıul bulmaz bir hale sokacaktır. o ıc- terde ilk mektepler inta ettirmekte- ımn a on f asrı n ,,..-J 
bükilmeti tarafından iade edilip cJ. ed~ek, muhalif fırkalann niçin vikler, taarruzun cenuptan Baykal dir. Bu ıaekteplerin talebeıinin yolcu- mittir. Sekaen dokuz bin parke, 
yevm Ame.1kada bulunan aaoık büldbnetin dahili ve harici ıiyuet· gi:Slüne doğru olacağını biliyorlar. nu on bir Wni tecavüa etmektedir. müpakasaya koyan Belediye 
nıilyoner Samuel lnaulün mubake- l · Eğer burası U.ı;ak f&I'k imparat...,r· Köaeilaa• - Ka.; ko"•len'nde mek· parke yaptıracaktır. ~,,; erıne müdahale etmekte bulunduk 1 

..... ı • ı ~ 
meıi İ'"İıı hazırlıklara devam olun· luğunca alınacak olursa, Bolıevikle • tebe ihtiyaç çoktur. Maarif mu-du··.,.·· Tekirclaimcla yerli hal1'P9. 

7 larını izah edecektir. · k Ak kta • --·~ '.Jıt maktadır. lnıulün binmit olduğu nn artı ıayı pr tutunmasına Tevfik 8e7 köylerde köy mektepleri Kırcalli muhacirler anettis-~,,. 

Kasaba hathnln alimi imkln kalmıyacaktır. Çünkil Tranaai- arıJmuma ça)ıfmaktacbr. ziraat Te ticaret buıaıunda ~-
FJcılof • vapurmıun Nevyorka mu • be · h tb rta d k ·ı · 1 r ryen a o sın an eaı nuı o a· Yirmi mektep açılacalcm. Namık mevki almıtlardır. , O': 
vaaal•tını müteakip memurini ma• Ankara, 8 (Huıual) - lzmir caktır. Kemal orta mektebinde fakir 

43 
tale- Yalmz vapurculuk ıirketidli' ~ 

halliye lnıulü tevkif ederek Şika· - Kuaba hattının mübayauı i· itte, bu büyük zarann husule gel· beye sıcak yemek "erİbnektedir. niz yollan idaresinin yapurlat'.,.. fi 
eoy• 1.s.ı.nde----1....a.ı'r, il 1 memesi için, Bol,evikler, demiryolu - asri techizab havi vapurlar tt1•P-
• .. u ~ı; çin tirket müme11i eTiy e Sarac• 1ar Halk köy yatı mekteplerine raibet 
Ş'k 'dd . , nu iki hatta çıkarıyor ; hudutta ye- h be kir edecektir. .J' 

ı ago miı eıumumııi Samuel oilu Şükrü Bey arumda cereyan di yüz harp tayyaresini hazır bulundu ediyor, hususi mu aae ye bar olma· _.., ~ 
lnıul ile ıekiz hizmetkirmı itham eden müzakereler aon aafhaya ıir• ruyorla~; o civara ahali hicret ettire- dan Mı yab mekteplerinin yiyecek ~~sler arumcla da '-, 
edecek deliili toplamıt bulunuyor. di. Her iki tarafı tatmin eden rek ziraati ilerletiyorlar; böylelikle, maıraflanm çocuk velileri temin ede- dır, ıki hraya ıiden otolriiıı.r'9 ~ 
lnıul ayrıca Şikago hükGmetince l ld d'l ileriki muharebenin iatcainl yakından cektir. bil bir liraya htanllule ıicleO 
ıahteklrf.Ll- itham olunacaktır. bir anlqma teki e e e ı mit aa· temin etmek çareıini dü!UnUyorlar... Tekirdai balkının yüzde yetmiı ler iılemektedir. • .,,,, 

..,... yılahilir. . Franıız gazetecisi, bunları aaydık. beti okur yazar bir hale ıetirilıniıler· htanbul otobü.a ve gkıiletı 
Mahkemenin •ueceii hüküm BoltA:la 5 Mayıs tan ıonra, Japonya. eğer al~ ay için. dir. Vali Azmi Beyin himmetiyle Al • fiat itibariyle pahalıdır. . ~ ~ 

250 Mile hapiı Ye 50000 lngiliz li· de harp edemezse, Sov.y~tl..,.,,91 bu za- pullu • Tekirdai ve civar kualarla Bu viliyet memleketin_,...._.... 
raıı naktl ceza olacaiı aöylenmek· Bolu, 8 (A.. A.) - Bet mayii man zarfında mevkilerını muhkemtcı- Tekirclai arasında toaeler intaaına ka rinde olduiu Jibi her buıusla 
tedir. sünll mekte.,lil• ba:rramı ~k De• tfrecefinl, artık o Jıanliclen lmnııcta. rar verilmiıtir. Alpulla • Tekirclai to- etmiıtir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~-u~--...._.._~~~~~~~~....!..----~~--~-_.aihılkayd~ed-i_y_or_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Türklerin hücu~una karşı 
Çinliler ancak bir ay dayandı 
Esarete düşmek isfemiqenler, bir 

!/ere toplanarak altına barut doldur
dular ve barutu ateşlediler 

tt Miladin on ıekizinci aırmda or
d Aıya Türklerini Çinin zulmün-

' 

ti? kurtarmak ve babasının idea-
t ırı· h . d' l ı ta akkuk ettırmek maksa ı-

~ 0 rtaya atılan cihangir han (Ba-
ettin ve Met Yusuf) çok az za -

~llda arkasında büyük bir kala
l\ı.lrk toplamağa muvaffak olmuş-

Bilhaaaa Kaşgardan Çinli me
"ı"rların eziyet ve mezalimine da
rlrıaınıyarak kaçmağa mecbur o • 
'rılar ordunun en ön saflarını tut
~"tlardı. Çünkü Çinliler gerek es-

1 "' gerek yeni Kaşgarda Türkle
l't 
d h.pınadıkları zulüm kalmıyor-
i ~· Erkeklerini ağır hizmetler 
s'iltı dahile sürüyor ve kadınlarla 
c~tıkları da ölesiye çalıştırıyordu. 
~ıd~n erkekler bir daha avdet et· 
h tdıği gibi üstelik en ufak kaba • 
cı.tin d 'd d cezası a ı am ı. 

t C hangir han ilk önce Kişgarın 
'1'RJ~afındaki dağlara giderek 
ı~:~a l<ırgı~larla ittifak etmek is
~ 1• k'gız!ar evvelce babası Salih 

11 •• 
111 •e'Vdiklerinden kendisine hüs

d ıı kabul gösterdiler. Ve geldiğin· 
tıı b" ~· ır hafta sonra Kırgız beyi 

tı,~r ~ehmet Beyin kız kardeşiyle 
tj e,'lerek dostluklarının daha ile
~t ~ıtınesine sebep oldu. Bunun Ü· 
tın, ı.--~ • • 'd 

~d . "-•ıgarın zaptı ıçın yem en 
~t~tıkata baılıyarak ilk hamlede 
d1 ~ Kırgızları tahtı itaatine al
•,: lf.)ni zamanda Taıkent, Buha· 
~"ti 0kent ve civarlarına da me • 
~t~ lr göndererek icap eden teşvi-

hulunuyordu. 

\'it •uretle Cihangirin maiyetin· 
\ıı..~e ~~ • d • 
~' "atgar muharebelertn e b~· 
~~ k üzere her taraftan akın a· 
Otd ~iit gelmekteydi. Cihangir, 

ft~i~ bu. !ekil de gitti~çe ku;vet· 
dt ~en dıger taraftan ılk keş1fler
~İti I Uıunak ÜT.ere yanma pek az 
d, .. '. "1ıt olduğu halde hududa ka
~ı''tti. Ve araziyi tetkik etmeğe 

'-dr, 
t . 

~İld~t Çinliler kendisinin bu te· 
ı,llrı 1'Yet az bir maiyet ile burun· 
'tt ~ dibine geldiğini duydukla
'-l,~ 'n ani bir hücumla yakala -
~t~'"'-~ksadiyle kuvvetli bir müf--,,, .. 
~ \iıerine gönderdiler. 

l111. t altı .. k d 'b 
"'t C)l Yuz seçme as er en ı a· 
~~trı'~~ir rtıüfreze 20-30 kitiy~e 
l hlilc, 1~angir han için büyük hır 
'ttıia Ydı. Nihayet bir gün karşı • 

r, 
t•t 

t~ .•«ıaaı • 
t'\ih_ Rır Uzaktan faik dütmaru 
~e: 

'8· ~.. •taı beki . ş· d" ı· J..~•. d' eyın.. ım ı ge ıyo· 
"'\>t, 1Yer k 
ti)"'d'tl ' atını mahmuzladı. 
'-ı ~ .. \tlca~ı da kendisini takip et· 
ı,:tıı,tı~ an _kotan Çinliler düt • 
"ı '"-lt ~eh§emiyeceklerini an • 

)C)ld, lerıye döndüler. Fakat ya-
hüyük bir dehşet içinde 

hattı ric'atlerini daha evvel davra· ı ğını ilan ederek eski Kaşgar şehri· 
nan Cihangir tarafından kesilmit ni paytaht olarak ilan etti ve he· 
olduğunu gördüler. men vakit kaybetmeden yeni Kaş· 

Çinliler biraz cabaladıktan son· 
ra kurtulmanın tamamiyle imkan· 
sız olduğunu anladılar. Fakat da· 
ha evvelden yemin etmiş oldukla
rından hepsi ölünciye kadar çar
pı§tı. 

Cihangirin bu muvaff akıyeti 
şöhretini büsbütün arttırdı. Ve az 
zamanda ordusunu istediği şekle 
soktuktan sonra Katgar üzerine 
hareket etti. 

Çinliler de Cihangirin harekatı· 
nı adım adım takip etmekte olduk· 
larmdan Kaşgarı müdafaa etmek 
için çok esaslı tedbirler alıyorlar ve 
her tarafı sağlam bir müdafaa si· 
peri haline koyuyorlardı. Gene bu 
cümleden olmak üzere dahilden 
imdat istemişler ve Kolca vilayeti 
kendilerine yardım etmek üzere 
büyük bir ordu göndermişti. 

Cihangirin hududu tecavüz etti· 
ği haberi gelince bu ordu kendisini 
önlemek üzere hareket etti. Niha-
yet bir gece karşılaştılar. 

Çarpışma çok şiddetli oldu. Her 
iki taraf askerleri ölesiye dövüştü· 
ler. 

Ertesi sabah güne§ doğduğu za· 
ınan Cihangirin ordusu kendisin -
den çok daha kalabalık olan düş • 
ınan ordusunu peritan bir vaziyet· 
te kaçırmııtı. 

Bunun üzerine Cihangir kaç· 
makta olan orduyu kovahyarak 
eski Kitgar kalesine geldi. Düt· 
man ordusu daha ziyade yeni Kit· 
gar kalesine kaçmıştı. Ve en büyük 
müdafaa ınerkezleri burasıydı. Bu 
sebepten dolayı Cihangir yeni 
Kitgar tehrinden bet yüz zira me
safede bulunan eski Kaşgar şehri· 
ni gayet kolaylıkla aldı. Zaten için 
dekiler de hemen tamamen Türk 
olduklarından kale kendisini 
kat'iyyen mudafaa etmedi, ve ku· 
mandam büyük bir merasimle kar
şıladılar. 

Yalnız bu esnada tuhaf bir vak'a 
oldu. Kaleye Çinliler tarafından 
Mehmet Seyyit Van isminde çok 
zalim bir vali tayin edilmişti. Meh
met Seyyit Van, Cihangirin nasıl 
olsa şehre gireceğini kestirince a
halinin şikayeti üzerine kendisini 
idam edeceğini de anladı. Bunun 
üzerine Cihangiri kartılamak mak
sadiyle sözde bir alay teşkil etti. 
Ve herkesten önce kaleden çıkarak 
kendisini karşıladı. 

Bu esnada her nasılsa ortadan 
kayboldu. Pek az sonra kendisinin 
yeni Kaşgar şehrine iltica etmiş 
olduğu anlatıldı. 

Cihangir eski Kaıgar kalesini 
aldıktan sonra ilk önce paditahlı· 

gar kalesini de muhasara etti. Bu 
esnada Cihangire yardım etmek 
ve Kaşgarı Çinlilerin elinden alın
masına hizmet etmek üzere Ho
kentten bet altı yüz kitilik bir 
kuvvet daha gelmitti. 

Yeni Kitıarın muhasarası tari· 
hin kaydettiği en yorucu ve müş· 
kül muhasaralardan biri oldu. Çin· 
liler büyük bir şiddetle hücumeden 
Türklere karşı koyabilmek için çok 
çalıştılar. Bir iki kere muhasara 
hattını yararak kurtulmağa teşeb
büs ettilerse de her tecrübelerin -
de zararlı çıktıklarından bir daha 
kaleden dışarı çıkmamağa karar 
verdiler ve bunun üzerine kaleleri· 
ni bir kat daha tahkim ettiler. Bu 
müdafaaları iki buçuk ay kadar 
sürebildi. 

Çinliler, Üzerlerine görülmemit 
bir kahramanlıkla hücum eden 
Türklere kartı bu kadar müddet 
dayanabÜdiler. Fakat bunun neti· 
cesinde tamamen bitkin bir hale 
geldiler. 

Dağları delebilecek bir kuv· 
veli bileklerinde la§ıyan bir kav • 
min hücumuna kartı nihayet ne ka· 
dar daY.anabilirlerdi . Bu kadar ... 
lıte onlar da iki buçuk ay sonra 
şehri Cihangir hana teslim etme
ğe karar verdiler. 

Çinlilerin en ileri gelenlerinden 
bir çoğu nefislerini kendi elleriyle 
telef etmeği Türklere teslim etme· 
ğe tercih ederek şehir teslim ol
mazdan bir saat evevl hepsi bir a· 
raya toplandılar. Ve bulundukları 
yerin altını barutla doldurduktan 
sonra ateşlediler. Büyük bir taraka 
işitildi ve bir dakika içinde yüzler• 
ce kişi öldü. 

Artık şehrin zaptı için hiç bir 
mini kalmamıştı. Cihangir han or· 
dusiyle kaleye doğru ilerlerken ka· 
lenin kapısı kendiliğinden açıldı ve 
ellerinde sulh nışanı olmak üzere 
birer yeşil dal tutan bir süvari bö· 
lüğü ilerlemeğe başladı. Kendileri
ni şiddetle alkışlıyan bu adamların 
en önünde Mehmet Seyyit Van 
vardı. Cihangir daha fazla taham· 
mül edemedi ve yaptığı zulümleri 
öğrendiği bu yalancı ve hunriz a· 
damı derhal idam ettirdi. 

Diğer taraftan esir edilen 8000 
Çinlinin de bir k!smı idam ve bir 
kısmı ıürgün edildi. Müslümanlığı 
kabul eden dört beş yüz kiti de af 
edildi. 

CiözlUklU adam 

Kaos 
Ercüment Behzadın yeni 
şiir kitabı,bugün çıktı 

40 kr. 
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"Gençlik damgasını asrın 
üzerine. vuracak,, 

"İtalya Başvekili M. Mu.solini 
ingilizce Deyli Meyi gazetesinde 
(Gençlik hareketleri) hakkında 
dikkate değer bir makale yazmış
tır. 'Makaleyi naklediyoruz: 

"Dünyanın bütün ülkelerinde 
gençlik kapıları açılıyor ve siyasi 
hayatta liderlik iddia ediyorlar. 
Fakat gençlik kelimesiyle neyi kas 
tediyoruz. Hayatın hangi kısmı bu 
kelimenin ifade ettiği manaya da .. 
bildir. Gençlik nihayet yirmiden 
otuz bete kadar sürer. Bunun hu· 
dutları tahdit edilmiştir; pek az 
istisnaaı vardır. Benim burada kas 
tettiğim yaı itibariyle genç olan • 
lardır; ruban genç olduğunu iddia 
edenler değildir. 

Şu noktada herkes ittifak et • 
mittir ki bugünün genci, dünün 
gencinden tamamiyle farklıdır. 

Çünkü bugünkü gençlik hürriyeti
ni amamiyle 1789 prensiplerine çe· 
virmiştir. 

Ölen gençler. 
Avrupada çıkmıı olan yeni re• 

jimler gençliğe dayanıyor. Bugü • 
:ı?in gençleri romantik değildir • 
ler; göıteriıten azade kahraman
lardır. Spora, maceraya ve her tür 
Iü teşebbüslere kendisini dinamik 
bjr kuvvetle veren gençliktir. 

Bugünün gençliği septik değil .. 
~ir. Ve bugünkü gençler, artık 
bütibütün mazi olan on dokuzuncu 
asrın ihtilal ve harp bakiyeleri ü
zerinde yükselen yirminci asra in
tikal ettiği mühim bir devirde ya· 
§ıyorlar. Bu iki tarih devresi ara· 
sındaki hayat hareketi, yüksek bir 
ahenk, bir gençlik ahengi ile vuku 
buluyor. On sene içinde büyük bir 
harp ve bir inkılap gönnüı olan ı .. 
talya:fa ~enç nesil, eski diplomat 
f.nnatını ortadan kaldırdı. Faşist 

ihtilalini ilk çıkaranlar gençlerdi. 
İtalya ihtilal tarihinin albümünde 
bu uğurda ölenlerin hep gençler 
olduğu görülüyor. 

İmkansızlık yoktur. 
1932 senesi ilk teşrininde irat 

ettiğim bir nutukta söylediğim gi
bi ihtiyarların en büyük alameti 
hayatiyet eserleri gösteren gençli
ği kıskanmalarıdır. Son zamanlar· 
da da gençlerin devlet işlerinde 
faal ve mes'ul vaziyete getirilme
lerini, onların devamlı inkılabı ba .. 
ıarabilecek unsurlar olduğunu söy 
lediın. 

Bu vukua gelmektedir. İtalya • 
nın diplomat sınıfına ve İtalyan 
bürokrasisine tabi olan unsurları 
öteki memleketlerinkinden daha 
gençtir. 

Bu ne netice vermiştir? Bu su· 
ale tereddütsüz şu cevabı verebili· 
rim: Çok memnuniyetbahş. Genç
ler tecrübesizdir, denilebilir. Fa " 
kat çaresi kolay bulunabilen bu 
kusurlarına karşı gençlerin heye • 
can, bağlılık, cesaret ve geniş bir 
çalışma kabiliyeti gibi meziyetleri 
vardır. 

Gençler şu akide ile hareket e· 
derler: Dünyada imkansızlık yok· 
tur. 

Olgun ada.mlar, birkaç istisnai· 
le kendilerini saraılmıt bir haaaa .. 
siyet içeraine bırakır ve eskiden 
kendilerine öğretilmit ve mücer • 
rep tanıtılmış bazı esasların değiı· 
ınesine rıza göstermezler. 

Gençlik, çok defa enerjisini boş 
yere israf eder. Fakat kendisinde 
fethetmek ruhu bulunduğu için en 
cesaret kırıcı maniaları aşar. Zira 
gençlik mağlubiyetin mümkün o -
lacağına inanmaz. 

On senedenberi Avrupada bat 

aöstermit olan gençlik hareketleri, 
gençlerin herhangi bir dava yolun· 
da kendilerini feda edecek kadar 
atılacakları iddiasının en samimi 
delillerini göstermittir. 

İtalyan gençlik hareketinden 
sonra Alman gençlik hareketi 
başla.mııtır. Bu hareket biraz genç 
kalmakla beraber nihayet muzaf
fer olmuştur. 

Almanya, bugün ayni ülkü ile 
davranan insanların idaresi altın
da bulunuyor. 

Bu teşkilatlandırılmı§ ve mu • 
zaffer irade daima kudretlidir: 

Büyük bir isitkbale doğru .. 
Bugünkü gençlik hareketlerinin 

kökü harptedir. Onlar, askerlerin 
gönüllerinden doğmuılardrr. Bu • 
gün haklarını iddia etmek üzere 
hayat sahnesine çıkını§ olan genç• 
lik, harp nesli ile müıterek bir da
vayı güdüyor. Ve harp girdabı i
çinde kalmı§ olan neslin batardığı 
işlerin devamım diliyor. 

Her iki nesil de siyasi ve iktısa· 
di bir kaos'la karşılaştı ve her iki
si de kendilerini daha yüksek bir 
istikbale doğru sevk ve idare ede
cek bir otorite vasıtasiyle daha dü
zenli bir dünya kurmak emelini 
besliyor. 

Hakikatte devlet idaresi yükü 
harp neslinin ve bugünkü neılin o• 
muzlarına yüklenmiştir. 

Genç Faşist, mütarekeden ıon· 
ra cepheye eirmif ve ilk defa ola· 
rak maksadına eritmiştir. 

Napolide gü:ıellikle olmazsa 
zorla iktidar mevkiini ele geçir • 
mek azminde olduğumu söyledi • 
ğim zaman, atıldığımız işin hal
yan gençliği için ya hayat, ya ö -
lüm meseleıi olduğunu biliyor -
dum. 

O zaman faşist hareketinin is • 
tikbali hakkmdC\ bir çok kehanet • 
lerde bulunuldu; fakat bu keha • 
netler, ekseriya olduğu gibi, tah
minlerinde yanıldılar. Devlet da • 
marlarında gençlik kanını deve " 
ran edebilmesi icin ta 1926 sene· 
sindenberi faşist-rejimi genç le§ • 
kilatını kurınuı bulunuyoruz. 

Aşağı yukarı bütün gençliğimiz 
bu teşkilat içersinde yaşamakta ve 
burada kollektif tesanüdü, hük • 
metmek san'atını, mes'uliyet his 
ve vazifesini öğrenmektedirler. 
Binlerce genç, bu teşkilat içinde 
hem bedeni, hem de ruhi bir tekil
de yetiştirilmektedir. 

Bugünün genç nesilleri, kendi 
yerlerini, bilhaaaa kumanda mev
kiini almak için mücade!e etmek
tedir. 

Dünyanın her tarafında ba§göa
teren gençlik hareket ve faaliyeti 
gençlerin vaziyetlerini kuvvetlen • 
dirmek ve milletleri ileriye ve yu• 
karıya götürmek savaşında bulun• 
duk'.arı bir devirde yaıadığımızı 

gösteriyor. 
Yeni hayat, yeni sıhhat. 
B!z, harp zamanında bazı he • 

zimetlere tahit olduk ki milletin i· 
timadını sarsmı§tı. Heyecanla do· 
lu ve ülküsü bir olan gençlik ite 
baıladığı gündenberi eski al!l ve 
faaliyetsiz hükumet müesseseleri • 
ne can ve hız gelmiştir. 

Avrupanın bütün memleketle· 
ıinde gençlik kan dökmüttür. 

Daima olduğu gibi ülkü harbi, 
dünkü neslin bugünkü ve bugünkü 
nesille yarınki neslin arasındaki 
harp demektir. 

Neticede şüphesiz gençlik, ken
d i damgasını aırın üzerine vura • 
caktrr.,, 
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Ge~en kısımların hulA•a•ı 

Miltarakeden sonra lıtanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalııanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalııryorlardr. Leyhte 
çalıpnlardan bir grupun içlerine aldık
ları llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleı

;niıti. Park eğlenceıinde teaadilf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında 6ir se
viıme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin o~lu Fatma Nilzhete Şahin 
kehyarun kahvesine giderek onunla ve 
arkadaılarile temasa geçmiye çalıg

mııtı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anla§mıya çalıtmıı; 

fakat ,Kihyanm arkadatları tarafın
dan yilz verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çah§ryordu. 

Onca yalnız bir zaman . farkı 
vardı. Fakat, böyle memleketin 
belki de hayatiyle oynayacak va· 
ziyafetlerde bu zaman kıyafetinin 
ne kadar mühim olduğu inkar edi
lemezdi. 

Yerinden ikalktı. Süratli adım· 
larla kapıya kadar gitti, dıtarıya 
kulak verdi. Bir ayak sesi bile yok
tu. 

Pantikyanın ayrılmumdan beri 
geçen zaman ancak on bet dakika 
ya olmuf, ya olmamıştı. Dönüp ıel
mesine de pek ehemmiyet vermi
yordu. 

Şu bir kaç gün içinde kendisine 
epeyce rapor verilmiı olacaktı. 

Acaba bunlar neler o~"lbilirdi? 
Süratle V~7.ı masasına yaklaftı. 

Pantikyanın bu kabil 1'aporları 
muhafaza et~.~\ dosya, ekseriya 
masasının nğ gözünde l:ulunurdu. 

Elini çekmeceye götürdü ve açtı 
Süratle dosyayı masanın üstündeki 
kağıtların yanma koyarak gözü 
tekrar kapattı. Bunu yaparken 
de içeriye birisi girecek olursa ma
sa üstündeki dosya kimsenin naza
rı dikkatini celbetmez diye dütün
dü. Hatti Pantikyan gelmit olsa 
bile. Belki çıkannııım da tekrar 
yerinekoymayı unutmuıun zeha· 
bında bulunabilirdi. 

Dosyayı açarak, Pantikyan ta
raf mdan daha okunmamıt oldu 
ğuna emin olduğu raporları a?z· 
den geçirdi. Pantikyan okuduğu 
raporlar üzerine muhakkak kırmı· 
zı kurıun kalemile birer itaret kor, 
yapılması icap eden ıeyleri de kı
sa cümlelerle bu raporların kena
rına kaydederdi. Üzerinde bu fe· 

kilde hiç bir ipret tatımıyan fÖY· 
le bir kırk kadar rapor vardı. Bun 
)ardan bir kıımı da doirudan doi
ruya yükıek makamlara yuılmıf 
raporlardı. Tahkik edilmeıi için 
Pantikyana ıönderilmitti. 

Bunlum hepsini birer birer o • 
kumak ve itaret etmek imkanını 

kendisinde bulamJY.an Feridun B., 
birer göz gezdirmek ve itine yara
mıyacağma hükmettiği raporları 
alarak, erteıi günü adamile gönde 
rerek gene Pantikyanın bulunma
dığı bir zamanda yerlerine koydur 
maya karar verdi. 

Bu kadar evrak arasında bir 
kaç raporun eksik olması, hele' 
Pantikyan tarafmdan okunmamıf 
olduğuna ıöre, pek göze çarpmaz
dı. 

Mühim gördüğü yirmi kadar ra
poru cebine yerlettirdi ve dosyayı 
da yerine koydu. Artık hu odada 
durmak doiru olmazdı. Dıtanya 
çıkmak, Pantikyan gelinciye ka
dar dı§&J'da beklemek daha doğru 
bir hareket o)acakb. Dıtarıya çık
tı. Koridorda nöbetçi bile yoktu. O 
na görünmek lazımdı. Aradı bul· 
du. 

- Ben dedi, Muhlis Beyin y1.
nındayım. Pantikyan relirae haber 
ver. 

- Odada canınız mı ııkıldı? 
- Evet .. Yanımda okuyacak 

bir 9eyim de yoktu. Galiba daha 
da çok ıeç kalacak .• 

- Pek ali. .. Haber veririm 

Feridun BeY. Muhliı Beyin yam· 
na gireli çok zaman olmamıştı ki 
nöbetçi kapıdan göründü: 

- Pantikyan Efendi, geldi Fe· 
ridun Bey. 

- Ya .. Geliyorum o halde. 
- Haber vere-yim mi? 
Feri dun Bey niibetçinin belki 

bir vesile ile odasına ıirip çıktığı
nı söyler enditeiile: 

- Hayır, lüzumu yok, dedi. 
Ben giderim. 

- Hay hay efendim. 
Feridun Bey, süratle Pantikya

nın odaama gitti. Kapıyı vurarak 
içeriye ıirdiği zaman o, daha ye
rine yerletmemişti bile .. 

Pantikyan: 

- Feridun Bey sizi beklettim. 
Fakat sizinle konuıacağım mesele 
bence ehemmiyetlidir de .. 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
·MUellifi : < va - "o ) 

Ge~en kıaımların hullaaaı - Ert of Sad ... 
Genç Türk diplomatı Muhsin Ra- - Hayrettir ..• Bu adam, bizi biz. 

git, Yunan diplomatlarından Erci Beh- den daha İyi tetkik etmi,... Icığımn:ı, 
zadise karıı son derece kin beıliyor. cıcığınuzı biliyor ... Naaıl da öirenmit·· 
Zira, milli mücadele esnasında, Erci, - Daha neler bilmiyor, nelere 
Muhainin felaketine sebep olmu~. o- muktedir deiil, efendim... Ecdadımı 
nun stv-gilisi Ferihayı öldürmüştür. teker teker tahkik etmiı... Hepıinin 

Bulgar çetecileri ile ai~ah fabrikatör- ayrı ayn tarihçesinden haberdar ... A-
leri, bunu bildikleri için, Balkan misa- ramızdaki münasebeti... Hatti., dütün-
krna mani olmak üzere, Erciyi otomo- celerimizin ıeyrini, her ıeyini, her ıe-
bilinde öl-lilrüp Muhsine iftira atmak, yini biliyor ..• 
böylelikte sulhu baltalamak istiyorlar. - Muhakkak, benim de dütünee-
Muhıin, suikasta mani oluyor. )erimin ıeyrİne vakıftır... Buna rai • 

Şimdi, hem yara sardırmak, hem de men, bu puıayu Bulıar çetelerine o 
henilz mahiyetini öğrenemediğimiz kurdurdu ... Fakat, ıiz, hızır gibi yeti· 
bir ıcy yapmak için Akropolis basta. ıerek, beni kurtardınız... Size mİn· 
hanesine ıidtyorlar... nettanm... Doiruıu, Ert of Sad ıon 

- Aynen hakikat olduğunu anlı- kazunu oynarken mat oldu ... Zira, ma 
yacalrımız... Lakin ıize bunu kim ıöy dem ki, düıüncelerirnizin ıeyrini bili-
ledi? ... yor, benim de Atinaya sitmeden •v· 

t 

liABER Ak9am Poata•ı 8 Mayıa 1934 

T•rlhf Tefrika: 38 8 Mayıs 1u34 

o Karadeniz Korsanları o 1 
Ge~en kıaımların hulaaası 

lstanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla megguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış· 
tı. Büyildüğü zaman latanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teılim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona· 
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu km 
kaçırnuya uğraşırken, bir gUn Rüstem 
isminde bir gençle çalıııyor. Bu genç, 
Ferbadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere latanbuldan Tif
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Rualar Ali babayı tevkif ederek Pe· 
tersburga getirmi!lerdir. Ali baba sa
rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Bu eınada Rüstem Bey Tifliıte Ça -
nn gözdcsile beraber yapmaktadır. 

Ştanka'ya Ali babanın yanında
ki odada itkence yapıyorlardı. Ali 
baba Ştankanın yakalanmasından 
çok müteessirdi. Ştanka asabi bir 
adamdı .. Kızdıiı zaman uluorta ağ 
zma ıeleni söyler, kimıeden çe· 
kinmezdi. Ştanka Ali babayı Ka
radenizden tanıdığını söyliyecek 
olursa, tahliye ümitleri tamamile 
ıuya dütecekti. 

Bahçıvan Petroviç, Ali babanın 
lehinde ifade vermit ve bir müd
det aonre. ölmüıtü. Bu hadiseden 
ıonra Ali baba aleyhinde tehadet 
eden kimıe çılmıamıttı. 

Ali baba o günlerde ta.hliyesini 
beklerken Ştankanın saraya getiri-
~nmnımıtt11nıuumQ111111DfUQIRQIUlmtllllftfU•UllUIUlllltuCWUl9Ullllaa. 

- Ben de böyle birdenbire ça
iırlmanıza ıbir mine. verememi§· 
tim. Cidden merak edioyrum. A
caba bu mesele neye ait. 

Pantikyan yavaı yavat Feridun 
Beye yaklattı. Y aklatırken de on
dan bir ıeyi öğrenmek istiyor gibi 
gözlerini gözlerinden ayırmıyordu. 

Pantikye.n doğrudan doğruya: 

- Feridun Bey dedi. Beni ma· 
zur görmenizi rica ederim. Dolam 
haçlı yollara müracaate lüzum gör 
meden size bir hakikati söylemek 
istiyorum. 

- Sizden de bunu beklerim. 
Pantikyan gene biraz sustu. Bu 

müddet zarfında gözleriniF eridun 
Beyin gözlerinden hiç te ayırma· 

mıttı.F eri dun Bey, bunda bir fev
kaladelik olduğunu sezmitti. Fa· 
kat, renk vermedi. O da gözlerini 
Pantikyandan ayırmıyordu. 

(Devamı ur) 

ve ne yapmak istediğimin farkına 
varmıthr.... Alrropoliı haıtahane"ine 
ıiderek oradan ... 

Muammer, arkada, merakla dinli -
yordu: 

- Allah allah.... Aiızlannda bir 
bakla var amma, bir türlü çıkarmıyor
lar ... Bu Akropollı haatahaneıinde ıle 
ne var acaba? ... Bizim bey yarasını 
bailatacak... Sonra? .. , Batka ne ola
cak? ..• 

Bir müddet, sessiz ilerlediler. Oto· 
mobil, bütün hıziyle yürüdü. 

Kartıda, tehir haricinde cörünen 
büyük binaya, Akropoliı haıtahaneai
ne, citıide yakla,ıyorlardı. 

Nihayet, kap111 önünde durdular. 
Geç vakit gelen bu otomobilin kim 

leri getirdiğini anlamak için, kulübe
ıinden kapıcı çıktı. 

Fakat, Erci Beh:ıadiıi görür gör
mez, tanıdı: 

- Safa ıeldiniz efendim. 
- Hoı bulduk.. Benimki burada 

mı? 

-Evet. 
- Nöbette mi? 
- Zannetmem ... Oduında uyuyor 

dur. 
_ Peki, ben onun yanına ıidiyo-

Müellifi: ishak FERDi 

l lİfİ eıircİyİ beyninden yıldırımla r papas, kendiıine fU sözleri ıöy}t' 
vurulmuıa çevirmişti. meyi ihmal etmedi: 

Ali babanm yanındaki odadan - Bir sene Petersburgta poli• 
akseden sesler perde perde yük- ve jandarma nezareti altında ka· 
seliyordu: lacaksm .. Payıtahttan uzaklatnıı• 

- Budalalar ... Ruıyada elli mil- yacakım !.Çar hazretlerine ve onuJS 
yondan fazla Ştanka var. Beni ko- hükumetine sadık ve muti kalacak· 
)ayca öldürebilirsiniz; fakat ıatı- sın anladın mı? 
rap içinde inliyerek hürriyet bek- Ali baba papasın ellerini öpti 
Jiyen köylüyü ve münevver inkı· ve söz verdi. Snraydan çıkarkeJ1ı 
li.pçıları nasıl öldüreceksiniz? Çar dünyaya yeni doğan bir çocuk ıi• 
hala Tifliste kendisine genç kızlar bi, nereye gideceğini, ne yapacai•• 
terbiye ettire dursun. inkılapçılar nı bilmiyordu. Kendiıini engin bit 
uyumuyorlar. Bugün değilse ya- çölün ortaaında bırakmıılar a.anı• 

rm, öbür gün bu kanlı ultanatı yordu. 
temelinden yıkacaklar. O vakit Y avaı yavat yürüdü. Cepleriıd 
nereye kaçacaksınız? Jnkılapçıla- karııtırdı. On parası yoktu. 
rın, köylülerin, mazlumların elin- Kalabalığa karıtırken, beynind• 
den nasıl kurtulacakaınız? bir uğultu duydu. Kendi kendiıt• 

Bu sırada kamçı ve zencir ıa- söyleniyordu: 
kırtıları artmııtı. - Çapkrn .. Hem kizi, hem biO 

Ştanka tekrar batırdı: liramı aldı. Alacağı olsun. 

- Türk eıircileri çarın gözde-
lerini kaçırmağa muvaffak olmut· 
1araa, onları takdis ederim. Çünkü 
bu mazlum ve bigünah kızlar hiç 
olmazsa zalim bir muhitten hür ve 
serbest bir memle~ete gitmitler de
mektir. Orada elDette bu itkence
leri Türklere anlatmayı ihmal et
miyecekler .. 

Çar Nikola o gece Ştankanın 
verdiği ifadeden sonra, Ali baba 
ile korsanlar reisinin yüzle§tİril
mesini emretmitti. 

Ştankayı Ali babanın yanına ge· 
tirdiler. Fakat Ştanka Ali babayı 
tanımadı. Tanımak istemedi. 

Ve bu yüzleşmeden sonra Ali 
babanın vaziyeti büsbütün düzel· 
mi§, Sibiryaya ıürgün gitmek teh· 
likesi tamamile zail olmuştu. 

Erteıi sabah Ali baba hiç bekle
mediği bir hadise ile karşılattı. 

Kendisini her zaman isticvap eden 
papaı, Ali babanın yanma gelerek 
çar tarafından affedildiğini söyle· 
di. 

Ali baba sevincinden çıldıracak· 
tı. Kulaklarına inanamıyordu. 

Dermansız dizleri birdenbire çe
lik gibi sertleşmitti. Mütemadiyen 
tüpheli bir bakışla papası süzüyor
du. 

Acaba kendisilc eğleniyorlar 
mıydı? 

Fakat .. Hayır .. Bu bir hakikatti. 
O sabah öğleden evvel Ali baba 
serbest bırakılmıttı 

Ali baba zindandan çıkarken, 

rum. SizdC,-harı ı iyeci- doktorlardan 
nöbetçi kimıe, yaralı arkadaşımı onun 
yanına götürün... Panııman mı yapn· 
cak, ne lazımsa derhal tedaviye ba!la-

11n. 
Uçü de otomobilden inınitlerdi. 
Erci, haıtahanenin sai tarafındaki 

küçük kapmndan girdi. Kapıcı, Muh. 
ıin Ratitle Muammeri, orta kapıdan 
içeri ıoktu. 

Türle diplomatı titriyordu. 

Emirberi, bunun farkına varar<tlc, 
koluna girdi: 

_ Kanın çok mu aktı? Haıta mı
ırn? Acaba yaran ağır mı beyüm? .. 

_Yok yok ... 
_ Peki, üşüyorıun Öy)eyıe? ... Utü 

necek hava değil!... Neden titriyor· 
aur. .. 

- Hiç hiç ... 
- Bir ıey)er dönüyor emme, Al-

lah encamımızı hayıra tebdil eylesin .. 
diye çavut başını iki yana salladı. 

Hariciyeci doktur, yarayı açtı. Te· 
mizledi, panınnan yaptı, sardı. 

- Bir şey deiil. .. Merak etme .. di
,. kati teminat verdi. 

Bütün bu itler olup bittiği sırada, 
El"ci Beh:.z:adiıin nereye •İttiğine, ne 
yapbiına bakalım ... 

-33-
Karanlık bir sokaiın batında I• 

ki genç zabit konuıuyordu: 
- Seni de .arıyorlar, değil mi? 
- Evet. 
- Nereye ıaklanacaliaın? 
- Akraba ve ahbaplardan o 

kapıya bat vurdum. Kimse kabll 
etmiyor. Saklanacak yer bul&JISI 
yorum. Sen nereye gidecekıin 

- Bana küçükken süt vermit bİ 
köylü kadının evine .. 

- Fena değil .. Emin bir yr;r. 
-Ya sen? 
- Babam çann yaveri olduk 

beni kimıe kabul ve himaye 
mez. Benim iltica edecejim bir 
man yer var .. 

- Orası neresi? 
-Toprak! 
- Haydi canım .. Çocukluğu lıl' 

rak. Sen Avrupada tahıil görrtl: 
.münevver bir gençsin! Y apaca'f 
itlerde itidal ve mantık .. 
Arkadf.!ı, sözünü kesti: 

- ltidal ve mantık mı? Ç~ 
işkenceleri karııaında bu ıilil'ı 
o kadar tesirıiz ve mi.nasız lı 
yor ki.. Düşün bir kerre, aziı:iıt' 
benden, Avrupada okumuı di 
babam ve akrabalarım bile neft 
ediyor. Böyle memlekette Y 
maktan, ölmek daha hayırlıdır. 

- Öteki arkadaılardan h• 
var mi? 

Yunan diplomatı, 
hastahanenin aai tarafına 
ıonra, dar bir merdivenden çıktı· 

ikinci kata vardı. Bir koridorb 
li altmıt adım kadar yürüdü. 

28 numaralı kapının önünd• 
du. 

Parmaiiyle hafifçe vurdu. 
-Kim o? 
- Aç, lazım, benim .. . 
- Oooo... Siz miıiniz ... Şirndİ, f 1 

di açıyorum... Bir dakika müıa•d' 
din. Sırtıma bir entari geçireyilll" 

- Peki ... burada bekliyorulll•'' 
iki dakika ıonra, kapı arala0clı· 

yaz haıta bakıcı elbiıeıi ıiyrnit t .. 

yüzlü, aarı kıvırcık ıaçlı bir kıı: • 
dü. 

- Madam yok mu? ... diye.~~ 
- Zevcem mi? ... Hayır, onıJ ~f 

bit ı medim.... Baloda kaldı... ~n, 
çin Atinaya gidiyordum da, bıJ;:,, 
geçerken sana uğramamazlık ed 
dim Nasılıın bakayım .. . 

- Nasıl olacağım? ... Uğ~•t•P~ 
ruyoruz ... Şimdi, verem üzert~ ;il 
lar okuyorum... Doiruıu, befll 
etmeyip hattA bu ıa•tt• 

radığınız için minnettarnn··· şr) 
(Dcvanıı ..,,r 
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Tu··rkı·yede Yapı-ldıgw 1 Halde ''Avrupa mam'!latıdır,, süsünü ~eren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli 
podra, krem, lavanta vekolonyalanna aldanmayınız: 

Hı·ıesı·z Saf ve Tabı.ı" mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve 1uh veren halis limon çiçeği HASAN 

sürme ve diş macunu ve 
le,.cihen istimal ediniz. 

kolonyasına, HASAN 18.vanta ve losyon/arına, HASAN sabunları, HASAN 
sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş krf!mi ve sabununu 

Beıikta§ icra Dairesinden: ı 
k Mahpuı olup paraya çevrilmeıi Yunan Harbiye nazırı Ankarada 

bir surette karşılandı 
A 

samımı 
• 

Hayvanlar aleminde 

a.rllrlaıtırılan bir adet modern 1 

~üdevver tekilde aynalı elbise do 
la.hı ve bir kome.din ve bir ıalon 
~a.ı~ı, iki sehpa ve sair e9y:ıyı 
ettıyenin delliliye ve ihale pul 

reıiınleri mütteriıine ait olmak Ü· 

ıere 9 - S - 934 tarihine tesadüf e
den Ç&rtamba günü ıaat 10 dan 
12 Ye kadar Betikta§ p!!Lzar ma -
ha.ilinde ıatılacağından talip olan 
la.rın o gün ve o saatte hazır bu • 
luna.cak olan memuruna müraca • 

Verilen ziyafette Tevfik Rüştü Beyle Ceneral Kondilis 
Türk., Yunan birleşmesinin sulh fikri yolunda büyük 

bir hareket olduğunu kaydettiler 

Aktam Kitaphanesi tarafından ıe
ıis edilen "Akıam'ın faydalı netriya
tı" güzel bir eser neıretti. Bu eser fa· 
ik Sabri Bey taraf1ndan büyük itina· 
larla hazırlanan "Hayvanlar Alemi" 
iıminde resimli bir kitapbr. Bu kitap 
bizi bir tatil günümüzde bir hayvan'\t 
bahçesini ziyarete davetle baılıyor ve 
aslanlardan, fillerden, kertenkele ve 
ydanlara, kuılara ve böceklere, arıla· 
ra ve kanncalara kadar bütün canlı 
mahluklar arasında dolaıtırarak onla
rın tuhaf tuhaf hallerini, adetlerini ve 
yaşayış tarzlannı eösteriyor. 350 den 
fazla resim, 4 renkli levha ve 8 metin 
harici tablo ile süslenen ve çok itina 
ile ciltli olarak hazırlanmı' olan bü • 
yük kıtada 280 sahifelik bu kitnbı 

herkes seve aeve ve merakla okuya • 
caktır. 

a.tları ilin olunur. (2341) 

Ankara, S (A.A.) - Yunanis
tan harbiye nazırı ceneral Kondi
liı hazretleriyle maiyeti erkanı bu 
gün saat 9,50 de tehrimize gelmit· 

Bctiktaı icra daireıinden: tir. istasyonda bir ihtiram kıtaaı 
Münevver, Hatice, Sıdıka, Fat • selim reımini yapmıt ve muzika 

rtıa. ve Saime hanımlarh Kavamet Yunan ve Türk milli marılarmı 
tin, Sadettin, Hayrettin Beylerin çal.ntııtır. Karıılamada milli mü
ı&.yian mutasarrıf oldukları Orta· dafaa vekili Zekai ve hariciye ve
köy, Piımi~ oğlu sokağında 16 -18 kili Tevfik Rüıtü · Beyefendilerle 
No. lu ve birinci katında mermer Büyük Erkanı Harbiye ikinci reisi 
ta.ılık üzerinde üç oda bir mutfak Asım ve milli müdaf a:ı vekaleti 
"e iki hala ikinci katta dört oda müsteıarı Nazmi Patalar ve mer
"t bir hala ve bir sofa üçüncü kat- kez kumandam Demir Ali Bey, ha
ta. altı oda iki hala ve çatı araaın- riciye vekaleti protokol dairesi ıe· 
da bir oda ve zemin katında kö- fi beyler ve Yunan sefiri M. Sa
!tıUrlüğü mevcut ve ittisalinde a • kellarpuloı ve sefaret erklnı bu· 
hrrlık mahalline inşa edilmiş üç o· lunmuılardır. İstasyon binası Türk 
da ve bir mutfak ve üst katında ve Yun'.ln bayraklariyle donan· 
~ört oda ve bir hali. ve büyükçe mıştı. Misafirler kendilerine tah· 
11lhçeyi havi elektrik teıiıatı mev- sis edilen otomobillerle Ankara 
~~ ıarnıçlı muhtacı h.mir ahtaP Palastaki dairelerine inmişlerdir. 
•nanın şüyuunun izalesi zımnın • Ankara, 5 (A.A.) - Bu sabah 

~a. Lir ay müddetle açık arttımuya ıehrimize gelen Yunan harbiye 
onulnıuıtur. nazırı ceneral Kondiliı hazretleri 

Dellaliye ve ihale pul resimleri refakatinde Yunan elçiıi bulundu· 
~Üf teriıine ait olmak üzere mu - iu halde öileden evel hariciye ve• 
llnınen kıymeti olan 6500 liranın kili Tevfik Rü!tü, milli müdafaa 

Yüzde yedi buçuğu nispetinde pey vekili Zekai Beylerle büyük erki.· 
tkçeleriyle beraber talip obnların nı harbiye reisi Mütir Fevzi ve 
9 

• 6 • 934 tarihine tesadüf eden ıkinci reis Asım Pa,alar hazeratı· 
~um.nesi günü ıaat 14 ten 16 ya nı makamlarında ziyarette bulun-
\\dar Be~iktat icra dairesinin 934 muılardır. 

• 496 No. lu dosyasına müraca~t 
~Ylenıeleri ve arttırma ıartnameıi· 
~İn 20 gün ıonra herkesin görebi· 
tceği ve takdir olunan kıymetin 
~ıde yetmit beşini bulmazıa en 
'
0n arttıranın taahhüdü baki k'll· 
~'k üzere satı! 15 gün uzatılıp 
~ı~aıına talip olana 24 • 6 - 934 
L rthinde pazar günü ayni s:ıatte 
~l'• ı. l ihalesi icra kılınacağı ve ınez 
~Q h'b" )" aayri menkulde ipotek ıa 1 1 

~taklılarla diğer alakad:ırların 
~takı müıbiteleriyle beraber 20 
t\in zarfında müracaat eylemeleri, 
'~•i takdirde paylaıtırılm:-.dan ha· 
~ıç Italacakları ilan olunur. (2342) ..._ 

HABER 
ı\kşam Posta!!u 

t~th . - -ISTANBUL AN 
•nesı: KARA CADDESi 

~ 1Craı Adresi: iSTANBuL Bı\BEU 
~fon l'aı:ı: 288'72 tdAre: 2U'70 ,. .... ________ , 

f:\BOrtE ŞERAiTi 
1 s 8 12 aylık 

Ank:ıra, 5 (A.A.) - Cen.eral 
Kondiliı hazretleriyle refakatle
rindeki zevat şereflerine milli mü· 
dafaa vekili Zekai Bey tarafından 
bugün Anadolu klübünde bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette hariciye ve milli mü· 
dafaa vekilleri, erkanı harbiye 
ıkinci reisi Asım, ordu müfettiti 
F ahrettin, milli · müdafaa müste
ıarı Nazmi Paşalar, merkez ku· 
mandanı, hariciye erkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

Ankara, 5 (A.A.) - Bu ak§am 
hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
tarafından ceneral Kondilis haz• 
retleri ve rüfekası şerefine verilen 
ziyarette Tevfik Rüştü Bey ıu nut 
ku söylemiştir: 

Reis Hazretleri, 

"Türkiye ile Yunaniıtan, meıut 
neticeleri itibariyle fevkalade fe
yizli olan dostluklarının temelinı 
atalıdanberi, biribirlerini daima 
daha iyi anhmak hususunu zı· 
mamdarlarının şahsi temasında a· 

gun olan umumi siyaaetle değil, bardağımı kaldırıyorum, 

fakat milli faaliyetin bütün ıube- Doratlarımız Çaldaris ve Maksi
lerinde de filhakika devamlı bir moı hazeratına samimi hislerimi· 
mutabakat gayretlerine lüzum var· zi iblağ ederek Yunanistanın bü
dır.Mütekabil ve mü§terek siyuet· yüklük ve refahına ve Türk - Yu· 
}erinin esasını teıkil eden ıulha nan nmimi anlatması §ercfine içi· 

1amimiyetle merbut bulunan Tür- yorum.,, Fiati 150 kunııtur. Taıra için pos
ta ücreti alınmaz. kiye ile Yunanistan, ıarki Akde- Ceneral Kondilis Tevfik Rüı· 

nizde teeaaüs eden tefriki menı tü Beye cevaben aıağıdaki nutku 
ile bu büyük fikrin sadık amilleri söylemiştir: 

Tevzi merkezi: Istnnbul Anluml 
caddesinde (Akıam) Kitaphancsidir, 

olmutlardır. Biribirini takip.eden "Vekil Beyefendi, 
dostluk, teminat ve nihayet Bal· 

İstanbul 5 inci lcra dairesin
den: 

kan anlatması misakları memle· 
ketlerimizin geç.mit ihtilafları ta· 

mamiyle ortadan kl.ldırarak ıağ· 
lam dostluk ve tefriki mesai devri .. 

ni açmak kararını verdikleri an· 
dan itibaren, tasavvur etmiı ol-

dukları esas fikrin tabii inki,afını 
te§kil eder. 

Bu inkitaf a ıadık kalıyoruz, 
nasıl ki bu inki§af ın iıtihdaf ettiği 
ana fikre: Sulh fikrine de daima 
merbut kalacağız. 

Reiı h:ızretleri ve aziz ceneral, 
Kendisine kartı benim ve hepimi· 

zin ıamimi ve hürmetkar bir mu
habbet hiaaettiğimiz !ahıınızda 
dost hükiimetin mümtaz müme5't 
siline burada hararetle teıekkür 
etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Yunan reisicümhuru hazretleri· 
nın, zab devletinizin . ve güzide 
mesai arkadaşlarınızın sıhhatine 

,.--BORSA~ 
1 Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 1 

}erinde 5 l\layısta muamele görenler- ! 
dir.J Rakamlar kapanış fiatlarını ~füterir. ı 

nukut (S~ ---ı 
* Loodra 
• Nevvortt 
• Parls 
* l\llllno 
* BrlUt!el 
* Atlna 
• Cenevn 

639, ·-
124, -
ı6s. ~o 

215, 00 
115, -
~~.oo 

ı~. -
?5, -· 

• Viyana -ı~. -
* Ma'1rlı 17, -

* Bcrllo 49, -

• Var5ova 23, -· 
* Budapeştt !8, -

* Bllkreş 19, -

• Belgrat :3, -

* Yokobama 3.ı, -• Sofya 
• Amsterdı :ıı H, - '* Altın 920, -
• Pra~ 104. - * Mecidiye :16, -
• ~rotho'm :H. .... R"nknot !39-=-

[ Çekler (kap. sa. 18) J 

I 
• Londra 640.50- • Stokholm 30311 
• Nevyork o 799 • \'!yanı 4,336'.! 

1 
• Parls 12-06- * !\Tadrlı 5,Sı!S 

· • l\lll&no 9 36 - • Bulin 2.0 ll2 
• Brliksel 3.40- • Varsan 4 219 
+ Atin~ 83.7161 * Budıpeşte ;l,9846 

4 Genevre <ı.4'171 • 8ükres 79,h92S 
* Sofya 66,.ıl- • Belı:rıt !lS.~a6s 
* Amstcrdım 1.1745 * Yo\:ohsmı t.6375 
1ıPUR 19,12!~ • l\loskova IOS:' 50 

Aranızda bulunuıumu selamla
mak için yürekten gelen bir samİ· 
miyetle metbu olarak kullandı .. 
ğmız sözlerden ve keza dost cüm· 
huriyetin toprakların:ı ayak bastı· 
ğım andan itibaren mazhar oldu
ğum birçok dostluk tezahürlerin· 
den pek derin bir ıurette mütehas
sis oldum. 

Kardeıçe seli.mınıza keza kar· 
de,çe bir selim ile mukabele et
mek ve büyük reisinin yaratıcı de
haıı, mümtaz mesai arkadaıları· 
nızın münevver vatanperverliği 
ve fedakarlığı ve Türk milletinin 
müteaddit evıafı sayeıinde yeni· 
den doğan Türkiyenin tahakkuk 
ettirdiği büyük eser karııamda 

duydugum derin hayranlığı ifade 
eylemekle bahtiyarım. 

Aziz Vekil Beyefendi, Çok ye· 
rinde kaydettiğiniz gibi iki millet 
biribirlerini, hulul ederek, daha 
iyi tanım'lk ve bu suretle yakın 
ıarkta sulh siyasetlerinin esasını 
tetkil eden dostluklarını sağlam
laştırmak için en müessir vasıtayı 
zımamdarlarının şahsi temasbrın• 
da bulmuılardır. Çünkü ülküleri
miz birdir: Sulh, müşterek bir a· 
zim, milletlerimiz arasında hiç 
bir bulutun karartamıyacağı sad'..\· 
katli bir dostluk kurmuıtur. 

Bir borçtan dohyı paraya çevril 
mesine karar verilen 103 çift muh• 
telif çoraplamuhtelif eb'o.tta ço • 
rap kutusu 8 • 5 • 934 tarihine mü· 
sadif ıah günü saat 12 den 13 e 
kadar Rıza Pa~a yokuşu Ç3vuşba• 
tı hanı Sabit ve Ragıp beylerin ço• 
rap fabrikasında birinci arttırma 
suretile satılacağı ilin olunur. 

(2343) 

ZAYi - Fatih askerlik ıubesin· 
den almış olduğum terhis tezkere· 
mi zayi ettim. e Y nisini çıkaraca
ğımdan eskiıinin hükmü yoktur. 

1320 doğumlu Taılıcalı İbrahim 
oğlu Ali. 
::::::::::::::::::::::: ... :::::::::::: ::::::r-":: :::::: :: i! .. .. .. .. 
:: Diş Tabibi :: .. .. .. .. .. .. 
i! l-Ialit Galip I! 
.: .. 
:: Münib ve lstacbul üniversite- !! .. .. :: ı . . ' :: !! erınden dıp!onıa . ı :: 
i~Tepcblşı ~ecip ap 3 Birinci kat !'\o 2g 
:: 1 Ma]cstik lokantası üstUnde] !: .. .. 
j~ HergUn 10 - 20 ye kadar H 
d ~ 
IE :: :::::::: :::::: :: :::: :: : :: :: : ::::: ::: :: ::: : : :::::::: ::: !! ......... -.::: :: ::: : ::::::: ::: :· .................. -....... . 
~r·····.. D iş t ~b~·b····,·············İi .. .. 
:: n:J J_: 'Y ~11 !i 
H J.Jeuu aL.URAı i! .. .. .. .. 
:: Kadıköy: Altıvot ağzındaki n 
g muayenehanesinde her gün 11

2 

~~ hastalaraoı kabul eder. ı· 
Çok sağlam temellere istinat e· 160 

k k k b :.:.~ Telefon: 60 ii 
den bu doıtlu , ya ın far ta ir ::s::::::::::::::::::::::::::::::::::r.::::::::::::::::::::: 

~~s:u::u~~~:~! ~~: a:~vi y:~: p :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::. 
makt:ıdır. Balkan anlaşmasını ij Gidilebilecek. ~i;: 
mümkün kılan Yunan Türk doatlu· il l } :ı 

1 ve rok güzel bir :i eğ ence yer erı ~i 
ğu o muştur 3' =& ll 
tarzda ifade ettiğiniz gibi bu dost· !c SlNEMALAR : :~ 
luk memleketlerimizin bir teşriki iı' iPEK: Vals muharebesi A 
mesai ve dostluk devri açmak iste·. l MELEK: Bir taşla iki ku§. İi 
dikleri a.ndanberi tasavvur ettikle- H ELHAMRA: Yavrum ve deli gönülH 

f"k • t b"- b' · k" f dır n SARAY: lnsan avcxsx Ü ri esas ı rm a ıı ır ın ışa ı . •ı i: SUMER: Uçan Şeytanlar ! 
il TURK: Ankara Türkiyenin kal-~ ;I b.d. •• : ı ır. •• 

't1iıklye: 00 260 480 870 Krt
t~.ııtbl: ıao s15 700 ızoo ramı§lar ve bu dostluğun her hal- rerlı:os -,ııo ı, Banlı:uı 8.80 

iki millet, bu prensibe sadık o

hrak, gayretlerini arttıracaklar· 

dır. h ASRI: Altın arayan kxzlar 

Ç ld · es UŞIK: Beyaz rahibe. 
ILAn TARiFESi 

11caret Ulnlannın aatırı 12,60 
~tetıni Ulnlar ıo kuruetur. 

~.sahih; HASAN RASİM . ,o, . 
" tıyat müdürü M. Gayur 1'1~ıldığı yer: (\'.\Kil') lllatbaaııı 

'..........:.::: 
----------------~ 

liA.BER gazetest ,, 
ı.1 ~aaıaı tahlil kuponu "' . '--..., . . . . . . . 

Başvekil M. a arıs ve m • il ŞARK: Hayat budur. 
lektaıınız M. Makaimos hakkın • ıı · l • · d , ALKAZAR: Vahşi orman esran daki dostane düşünce erınız en , 

. kk"" d · i HiLAL: Benhür. 
dolayı da sıze leşe ur e erım. ı1 

Türk milletinin namlı reisi olan hALEMDAR: Prenses Nadya. 
. . . H , · · 1 ff YILDIZ: Hata . 

Reısıciımhur azret erının, s- :t 
1 • · t d :: MI LLI · Ben bir melek değilim. m · t P:ışa Hazret erımn, za ı ev· H · 

1 ~ . . hterem refiko.nızın gttALE: (Üsküdar) Lüi sinemacı. 
e mızın ve mu d :: KEMAL BEY· Fedai donanma. 
sıhhatine bardağımı kal ırıyor, ~i · 

de en müessir tanin unsurunu • Anadolu ~7.9:l Çimento u ıuo 
bulmuşlardır. Yunanistanın en Reji 410 Onyon Ocğ -.oo ı 

Slr. Hayrıve . ·.00 ~ark Oel -,00 
mümtaz tahsiyetini, temsil huıu. Mer~ez Baot:a~ı •• ,•)O Balya -,O> 

sunda en asil bir simasını Ankara· U. Sigorta ıo,.'3!i Şark m. ecza - ·.00 

da selamlamak sevincini işte bu r=-:=H=o=m:,-.on=t=i =='=6,o=o==·ı=·e:=.le=ro=n==-=oo=ı 
güzel ananeye borçluyuz. latik~azlar tahviller 

Reis hazretleri, • 1933Tilrk Bor.ı aı.20 F.lektrllt 

Yunanistan ve Türkiye gibi ikı • • • • il 31,'lS Tramvay 

b ti • • .. .. ITI 30.55 Rıhtım 

- .00 1 
-,00 1: 
16,90 iı 

memleket araıında, münaıe e e l stllı:rtııDıhlll ı 96,!'0 • Anadolu ı 
rindeki s-:ımimiyetin icap ettirdiğı lrganı htlkraıı 93SO • Anadolu ıı 
ahengin mevdana çıkabilın.esi için, 19~8 M!i .4.. - .oo Anadolu ııı 

.1 1 • • Rı,dı~ - oo • l\lü111,ssıı ı\ 
yalnız yekdiğerine tamamıy e uy a.. -= 

Türk milletinin büyüklük ve re
fahına ve Yunan - Türk samimi 

~8·61 ...ı anlaşması ıerefine içiyorum.,, 

4 8i 1 
48.liS 
*8,10 

:: FERAH: Ankara postası 
İ~ TAN: (Şişlide) Saygon isyanı 
ii FRANSIZ TiYATROSU: Kuklalar. 
:: 
m.._ ··- 1 ...... ..----·····• ---= ......................... ·--···········-···· 



Ceneral Kontlilis 
Ankarada samimi 

bir surette 
karşılandı 

Telefon 23872 

r al ebenin grevi la
fı nereden çıktı 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 

Bo;'iaz tenhalaşıyor, halk bilet üc· 
makta beraber bütün kurslrada bi
rer miktar talebe bulunma§tur. 

Gençlerin neıriyatımızı tekzip 
etmiyen, fakat aydınlatan beyana
tı i4te bu kadardır. Maamafih bu 
beyanata ıunu ilaveye mecburuz • 
Biz, bugün bir sabah refikimizin 
yazdığı gibi hukuk fakültesi tale· 
besinin grev yaptığını yazmadık. 

Dünkü yazdığmıız gayet açık ve 
sarihti. Talebe notlarını tamam • 
llyabilmek için evlerine gitmişler· 
dir. Ve maksatları imtihan günü· 
ne kadar derslerini yetiıtirınektir 
dedik. T edriıatın inkıtaa uğradı· 
ğunı da yazmadık. 

Esasen tedrisatı inkıtaa uğrat • 
mak talebenin elinde değildir. Bir 
kunta bir tek talebe kalsa müder
ris dersini verir. 

Biz gençlerden bir kısmının im
tihan günü pek yakın olduğunu ha 
her alınca fatırdıklarını İ§aretle • 
dik ve gördükleri noksanları -
nakabili içtinap olıa dahi - kay
dettik. Makıadımız hukuk talebe • 
ıini hükumetin emrine muteriz 
göstermek olınamı§lır. Ve böyle 
bir itiraz fikrinden gençleri daima 
münezzeh biliriz. Gençliğin disip
lin dahilinde hareketini her va " 
kit istiyen ve bunun tahakkuku ile 
sevinenlerden olduğumuza §İmdi -
ye kadarki ne§rİyatımız da. kafi 
delildir. Böyle olunca, habbeyi 
kubbe yaparak bir vakıa -ve bir te-

eısür naklini "grev yaptılar,, dedi· 
ğimiz tarzında tefsir etmeyi biraz 
fazla mübalağalx buluyoruz. Eğer 
refikimiz dünkü yazımızı ve genç• 
lerin - ki ona da beyanatta bu • 
lunanl~r ayni efendilerdir - bu • 
gün verdiğimiz beyanatını muka • 
yeıe edene doğru ıöylediğimizi 
taadika mecbur kalır. 

Fakülte reisi Tahir beyefendi • 
nin beyanatına gelince, bunu tav· 
zih edelim: Filhakika Tahir beye
fendiye; "Talebe derslere giriyor 
mu?,, diye ıormuştuk. Kendileri: 
"Derate bulunmaları lazımdır, 
çünkü tedrisat devam ediyor.,, ce
vabıD1 verdiler. Bunu sualimize 
kar§ı tam bir cevap addetmediği• 
m:zden dün kaydetmemiştik. Ar -
zuları yerine gelsin diye bugün bu 
nu da yazıyoruz. 

Şirketlerle müzakere 
Ankara, 6 (Hususi - lstanbul 

Tramvay tirketiyle yakında müza
ekreye batlanacaktır. İstanbul 
Tramvay tirketiyle hallolunmaıı 
elzem mühim meteleleri görüımek 
üzere ıirketin selahiyettar mümes· 
sillerini Nifıa vekaleti Ankaraya 
davet etme kniyetinde olduğu söy· 
!eniyor. 

Girecek şekerler 
Ankara, 6 (Hususi) - 1 Nisan 

934 tarihine kadar memleketimize 
sokuJmut olan şekerlerin aon de -
faya mahıuı olmak üzere kont en -
jansız olarak ithali hususi icra ve· 
killeri heyetince kabul edilerek 
keyfiyet alakadar makamata ta • 
mim olunmuttur. 

Ankarada yağmur 
Ankara, 6 (Huıusi) -Dün ak· 

şam burada biraz yağmur yağmı§ 
·~e hava ıerinlemİJtir. 

' 
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Nice insanları parçalamış olan arslan, bu sefer de 
f\ptullahı pençesi altına aldı. 

Kumandan: "Kağıt parçalanmadan 
öldürün!,, emrini verdi •• Fakat tepede 

evvel hayvanı 
yüzlerce yırtıcı 

kuş dolaşıyordu. 
'· Yazısr dördüncü sayfanın birinci 
ve ikinci sütunlarmdadır. 
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Halit Ferit ve Mi tat Akif Yugoslavyada sui istimal Viyana ya daveı"~"dii~~--
Beyler vefat ettiler Belgrat, s (A.A.) - Bir sui is· Türk mebuslan 

Ankara, 5 (Hususi) _ Birkaç timal meselesinin meydana çıkma· Viyana, 5 (A.A.) _Avusturya 
günden heri rahatsız bulunan An• sı neticesinde muhaberat nezareti seyahat bürosu reisi M. Staf ella· 
kara mebusu Halit Ferit Bey ro· şeflerinden biriıi ile dört memur nın daveti üzerine Türk Turing 
matizm:ı. ihtilatı neticesi bugün tevkif edilmiştir. • klüp reisi Reşit Saffet Bey mayı
vefat etmiştir. Cenazesi yarın İhtilas edilen miktar 18 milyon sın altısında buraya gelecek ve er
kaldırılacaktır. Vefat teessür u- dinar tahmin ediliyor. Yeniden tesi günü Avustury:l hars cemiye· 
yandırmıştır. bazr tevkifat yapılmasın:ı. intizar tinde bir konferans verecektir. 

Mitat Akif Beyin ölümü olunuyor. Konferansa Avusturya hükumet 
erkanı ve memurini davetlidirler. 

Zonguldak, 4 (A.A.) - Halk Ereg"' lide çilek 
fırkası vilayet idare heyeti ve hal.. Bu seyahate iştirak eden 60 ki. 
kevi reisi Mitat Akif Bey bu gece Karadeniz Ereglisinden Tica· şilik Türk heyeti ve bu meyanda 
vefat etmiştir. Bu ölüm bütün mu- ret odasına bir müracaat yapılmış· Türkiye Büyük Millet Meclisine 

h. d b t B .. tt K d · E mensup mebuslar da 7 mayısta ıtte erin ir teessür uyandırmış- ır. u muracaa a ara enız -
l. · d d 100 h" k'I · Viyanayı ziyaret edeceklerdir. 

tır. Katibi umumi Recep Bey bir reg ısın e sene e ın ı o çı· 
telgrafh teessürlerini bildirmi~ ve lek istihsal edilmekte olduğu bil- 2milyon dolar vergi ve ceza 
merhumun mezayasıru yadetmiş- dirilmekte ve bu çileklerin nefaset Pittsburg, 5 (A.A.) _ Sabık 
tir. Cenaze bugün büyük mera- ve iyi koku cihetinden de diğer hazine nazırı M. Mellon, hükume
simle kaldırılmıştır. yerlerde çıkan çileklere muadil, tin kendisine 1931 varidat vergisi 

Ankara, 5 (Hususi) - Mitat hatta daha iyi olduğu ilave edil- olarak 1.319,080 dolar ve ceza 0 • 

Akif Beyin Zonguldakta vefat et- mektedir. larak da ayrıca 659.540 dolar ö· 
tiği haberi burada büyük bir tees- Çilek müstahsilleri hu çilekle- detmek istediğini bildirmiştir. 
sür uyandırmışt.ır. rin lstanbulda satışını temin için ============== 

Z Y1 - Bilumum hususatımda 
Yag.., mur yag"' dı bazı dileklerini bildirmişlerdir. Bu I b"k h" .. · müstame tat ı mü urumu zayi 

dilekler Karadeni:z; Ereglisine sık eyledim. Yenisini çıkaracağım
sık vapur uğratılması, kömür va- dan eskisinin hükmü olmadığını 

Bolu, 6 (A. A.) - Bugünlerde 
beklenen yağmurun bugün yağma
ıı halkın yüzünü güldürmüştür. 

Zürra sevinç içindedir. 

purlarının çilek nakletmeleri, likör ilan eylerim. (2348) 
fabrikasına lüzumu olan çileğin de Şişli Çocuk hastahanesi müstah 
buradan teminidir. dimininden Dervit ağa. 

Esnaf bankası esTd 
müdürü kabahatı 
idare meclislerine 

yüklüyor 
Sene 3 Sayı: 724 

<iat.ıümle -------Yeni kanuna doğrıı 
-Baş tarafı S tinc11 aayf 

menfi neticeler vermeğe mahkU 
İ§te. bizim yeni matbuat kan 

nundan beklediğimiz bu menfi h 
lin kaldırılmasıdır. Gazetelerin Y 
zıları takyit, tahdit değil o yazı 
larm milli yükselmeğe hizmet 
decek şekilde olmasını temin ica 
edİl--'>r. HükUmetin neşriyatı eta 
tize etmesini teklif etmiyoruz. A 
cak etatiıt ülkü ile yaşıyan b · 
memlekette eta'mn matbuata di 
rektif vermesini tabii buluyoru 
Bu direktif dahilinde ilerliyen g 
zeteler ve neşriyat ne kadar ıer 
best bırakılırsa hem devletin, he 
halkın o kadar fazla menfaat gö 
receğini de kaydetmeyi unutmam 
lıyız. 

M. Gayur 
ınıırntıırmııtt'lltftnr""""99.........,mt"•"'"'''"''''"''''"'''lmota1111mıı 

Şirketihayriyeni 
son seneleri 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada 

retlerinden şikayet ediyomıu 

bundan şirkete ne .. 

Boğaz bakımsız, Üsküdar ha 
kımsız da Kadıköy 
Üsküdarda ev kiralarının ucuzlu 
ğu dillere destan oldu. Fakat o g' 
7el köşklere, yağlı boyalı evle 
Lakan yok. Sebebi Üsküdara be 
diye bakmıyor, Üsküdarda mek 
tep, hastane yok diye mi?. Hayı 
Üsküdara gidip gelmek 30 ku 
da ondan •• 

Ve sonra Bebeğe kadar vap 
ücreti 15 kuruta şirkete idare ecl 
yor da, Anadolu cihetinde a 
mesafe neden idare etmiyor? 

Bebekten 1-Ukarı Rumeli kıını 
da ve Anadolu yakasında tranı 
vay olsaydı, şirket bilet ücretle 
ni bugünkü yükseklikte tutabile 
cek miydi? .. 

Şirketin hisse senetlerini hanı 
olan bazı aza Boğaziçini bugün 
halinden kurtarmak için bilet ii 
retlerinin indirilmesini teklif et 
nıişlerse de şirketin yüzde seks 
hissesine sahip olan bir azanın 
demi muvafakati karşısında bil 
ücretlerinin indirilmesinde müe• 
sir olamamışlardır? •. 

Boğaziçinin sönmemesi lazıll1 
dır. Şehrin umumi menfaati ve •1 

bati noktasından tramvay ücret 
lerine olduğu gibi Şirketihayri 
ücretlerine de ehemmiyetle uıi.icl 
hale edilmek lazımdır. Nafıa ye 

limiz Ali beyefendinin yakın b 
zamanda bu meseleyle de ali)dJ 
dar olacakl.arım tahmin ediyorıJ 

Atinadaki intiba 
Atina, 6 (Hususi) - M. Ye~ 

çin Sof ya seyahatinden YunaJl e 
karı umumiyesi memnun olfll 

maktadır. Yunanis~a~ ~elgr~: 
Sofya arasında samımı hır yal< 

•'ıfJ 
manın pek güç tahakkuku 1J1"1 1' 
kün bir şey olduğuna inanll1,.J . e 
beraber gene yarının ıürprı:ı1 karşısında huzursuzluk alamet e 
göstermektedir. 

Yunanlılar Bulgaristanla y 
goılavya arasında dikkatle n.S; 
ra alınması lazım gelen yakl•f 
. . ld .... v 
ıçın mütemadiyen çalışı ıg 
bunun neticede Yunanistarıı ı 
rara sokacağı zannolunınaktsdıt 
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~~ q&i4üm: 
..... .._. -- UWWW2 .. 

Genç şairlerden 
af dilerim ... 

k· lıtanbul Üniversite edebiyat fa
b uiteıj talebesinden Hüsamettin 
'lek· 
dik ır .Bey, bir mektup yollıyarak, 

katırni celbediyor: 
''A· ıbuın,, mecmuasının beşinci 

llunıaraıında, bana dair bir yazı 
~aııI- H· l • l .. l . 

Esnaf ba.nkası hakkında müddiumu
miliğin tahkikatı ilerliyor 

.. df. ıs i ve mana ı şıır erı 
atllryarn d ~ .. . l a ıgım ve tercumeyı yan-
ı'! Yaptığım söyleniyormuf. itham· 
ati\ n· . . . ? B 

tı ıçın cevap vermemışım.. u-
li~ 8'Örrnenıi§ olduğumu düşünerek, 
d üıa.nıettin Bey, parçayı kesip gön 
ernıit 
''V 

Iktısat vekaleti şirketler komiseri Remzi Saka Beyden 
başka meclisi idare azalarının da malômatlarına müracaat 

edileceği anlaşılıyor - Faik B. ne diyor? 

ı_. • G.,, imzalı muharrir diyor 
Esnaf Bankaaı meselesi etrafrn· Bundan batka meclisi idare a- j memurdum. Benden evvel meclisi 

da müddeiumumilikçe yapılan tah. f zalarından bazılarının de önümüz- idare, heyeti umumiye vardı. Her 
kikata dün devam edilmi§tir. deki günler zarfında mütaleaları a- iş onların tasvibinden geçmiş ve 

... , : 
- Vala Nftreddin, (Haber) de 

~azdığı bir fıkrada, şu şiiri beğen-
Dünkü gün tetkikatla geçmişti. lınacaktır. benim tarafımdan tatbik olun· 

ıernh · • Neticede son iki sene içerisinde muıtur. Heykeltıraf Kenan Bey· 
Müddeiumumilik, banka müdü • 

bankanın umumi toplantılarında le dostluğumuz o kadar mübalağa· 
rü Hamdi Beyden yolsuzluklar do-

~ . 

1~e~az perd~ler eşıJ perdeler 
nıor perdeler 
~eyaz perde .. 
1 eşil perde .. 
?\ior perde .. 
~eyaz .. 

hazır bulunan lktısat Vekaleti tir· lı bir tekilde değildir. Heykeltıra§ 
layısiyle kimlerden tikayetçi oldu· 

ketler komiseri Remzi Saka Beyin 
ğunu sormu§tur. Hamdi Bey mec· 

müddeiumumilikçe davet olunma- lisi idare ile temas ettikten sonra 
sı ve kendisinden bazı malumat a- cevap vereceğini bildimıittir. ida-

~ ~şil .. 
1Ior 

Çı·l3eğ~;ll11Cmesine hayret ettik. 
. ~nku bu şiir, belki kelime itiba -

"
1Yle delice saçına gibi görünür am. 
~a, anlatmak istediği his ,.e mana 
tı~.,~·iyle giizeldir. 
~ :Yıce gözlerimi yumuyorum .. 
~ endiıni hayalat deryası içine şalı· 
a01'\ını .. Sesimi tath I~ · ·rryorum ... 
h'~heınehal bir his ve ı:ıana seze· 

lınması takarrur etmittir. 

Mahmut Saim 
gene yakalandı 
Netriyat dolandırıcılı yaptığı id

diasiyle bir çok defa mahkemeye 
verilen Mahmut Saim yeniden ya • 
kaJanmı~. dün aktam Sultanahmet 
sulh ceza mahkemesine çıkarılmış· 
tır. Mahmut Saim dün tevkif e • 
dilmittir. 

Çabuk bitirilecek 1 ltıek için mırıldanıyorum: 
~eyaz perdeler?? Muhtelit mübadele komisyonu-
\ eşi} perdeler??'? nun mesaisine 19 teşrinievvelde 
Moı- Perdeler??? bilfiil nihayet verilecektir. Bu yüz 

k· ~~··Nafile .. Çok kaba saba, çok 1 den itlerin sür'atle bitirilmesine ça 
ı:ı:dul; bir ıeyim galiba. Bir türlü ı lıııfmaktadır. 
~ördel~ri aralıyarak arka tarafını 1 Hayret 
reınıyorum !. 
Geçelim ikinci kıama ... 

i .Sen, (Haber) deki ayni yazı 
Stnde, bir Fransız §İirinden hah· 
't~· . 
t • ıttım. "Son zamanlarda, Fran· 
h~~a da edebiyat bizimkine yakın 
ır ha) aldı!,, hükmüne gelmi~tim. 

lll•Sunu göstermek için de §U şiiri 
•la) diye zikretmittim: 
f t :·ai vuc au bord de la riviere, 
:hıgfoic aux cila battants. 
a llc ctait clairc. claire, claire. . 

l' en, bunu §Öyle tercüme etmıt· 
'~: 

~rPrnan kirpikli lfijeniyi 
erenin kenarında gördiim .. 

'aerraktr, açık renkliydi, berrak-

llk mekteplerde dit tabipleri ta· 
rafından yapılan muayenede 30 
bin çocuktan 29 bininin di~leri sağ
lam olmadığı görülmü§tür. 

Arsalar satılıyor 

Belediye kartmndaki arsaların 
Emlak ve Eytam Bankası tarafın • 
dan satışma başlanmıftır. ilk ola· 
rak Uşaki zade Halit Ziya Bey yer 
almış ve bir apartıman inşasına 
başlamı§tır. Arsalar sekiz senede 
ödenmek şartiyle satılmaktadır. 

Serbest bırakıldılar 
Rüıvet aldığı iddiasiyle tevkif e

dilen asliye üçüncü ceza mahke· 
fO Cenç muharrir bu tercümenin mesi zabıt katiplerinden Cemil 
~>'le Yapılması İazım geldiğini Beyle beıinci mustatiklik katibi 

>'liiYor· Emin Bey nğır ceza mahkemesi 

~i~en o~u kırprşan kirpikli 1fije • karariyle serbeat bırakılmışlardır. 
b 20,000 muhacir geldi 
ll erenin kenaıında gördüm. 

1 
~l"raktı, berrak, berrak.. Son altı ay zarfında Bulgaris • 

)\ ~ltaf ederim, ben, tercümede tan, Romanla, Yugoslavyadan ge
~. :h'f Yapmaz adam d~ğilim .. Za· lip İstanbul yoliyle memleketine 

·• a.•- _ k geçen muhacirlerin miktarı yirmi ld.1· ~dan aalim oldugunu ımse 
'4'- d ki · · bini geçmiştir. tQ~I ~ emez .• Fakat, kirpi erını, 
~ etini kırpmak, kırpı§tırmak Geri kaldı 
\ı~'•ı, Fransızcada, daha ziyade . 
t\~tner,, sözüyle ifade edilir. Bu· .. Bel~dıye memu~ları kooperatifi 
b~t a, tair, her halde, ziyanın ya • ı d.un bır toplantı yapacaktı. Ek:se· 
t\I\ s~l>•iın bolluğundan "kırpı • r•.:et olmadığından toplantı ba,ka 
lir c~O>.,, laavir etmek istememi§ " gune kamlışlır • 
~~;S>i~ i la .~attan ts,, ''gür, güm.r ~ h n1""'"1111111•11111111111111111••ıınuı'.ımıını•ııııımm~ıuuııı:•ıını'."""'":'"'m'11nııııı• 
dq~e' 1~xüy!e tercüme edileb~lı-~- Bu~da? hı~ hasıl fanıle~ın. ~n 
'ıt k n 1•e, taırane olsun, göz onu· lıyacagı bır nıana çıkamadıgı ıçın, 
'• 

1tte1-'J • • • "la· f " k nk de· Sır l(t ve hareket getırsın dıye c ıre,, sı atının açı re ,, 

Ş~ırıan,, dedim ı mek olan ikinci mi.nasını da ara ye 
..... . d' . 

lı1t ın letafetine mi halel geHi?. re, be~ayı ihtiyat, kayde ıvermıf 
tr,,. lthıra.daki "ben unu ıekli olacagım .. .,.. ,, d . l d. 
~•i ho ıc..ya haa bir edadtr .. Türk • Yeni edebiyat ~abasın a ıı e ı • 
~tır,dl 0~nuyor.. Sonra, üçüncü ğim büyük hatalardan,, anlayıfsız-
l'tat , akı "cJa• k ı· · f""t"' • Iıklardan vurdum duymazlıklar· 
l , tt:''b· ıre,, e ımenı, u u ' . I 
<ttlld lt ık bir tiirde bir l:adın hak· dan dolayı muhterem genç taır e-
~\ •cb lt\dlanılıyor.. Yani, ıair, kı- rin affını rica ederim. 

~tt•k,, d. (Vl·nO) 

re meclisi salı günü toplanacaktır. 

Diğer taraf tan bankanın eski 
müdürü Faik Bey de Esnaf Banka
sı meselesi etrafında demittir ki: 

" ı k ,. . • - § anunı mecrasına gırmıt· 

tir. Ben bugün bir memurum. E
ğer resmen bana sorarlarsa o za
man bildiklerimi söylerim. Volfla 
akrabalığımız yoktur. Bu· adamla 
ne ilk zevcem ve ne de ıimdiki 
zevcemin akrabalıkları yoktur. 
Ben o zaman üçüncü derecede bir 

Çocuğa çarptı 

Defterdarda berber Mehmet Ali 
Efendinin oğlu 7 yatlarındaki Ya
şar çocuğa §oför lsmailin idaresin· 
deki 2468 numaralı otomobil çar • 
parak yaralamııtır. Şoför lsmail 
yakalanmıthr. 

Çorap c;alarken 
Betiktafta Cumartesi pazarında 

Salim Efendinin aergis~nden bir 
deste çorap çalmak iıtiyen ıabıka
lı İsmail yakalanmı§hr. 

Sol kolundan 
Galatada Karadeniz apartıma • 

mnda berber Hüseyin Efendiyi sol 
kolundan bıçakla yaralıyan kapı • 
cı Halil yaknlanmı§hr. 

Çocuğu döğdUler 

Üsküdarda §eyh camiinde sabı • 
kalı nalbant Bahri, sarhoı olduğu 
halde Tembel Hacımehmet mahal 

lesinde oturan Nuri Efendinin evi • 
ne gidip çocuğumu dövdünüz diye 

musallat olduğundan yakalanmı§· 
tır. 

Profesörlerin muavinleri 
Üniversite kurulurken muhtelif 

f akültelcre bir çok genç doçentler-

den alınmı§h. Bunların çoğu bu ay 

ba§ında askere alınmıtlardır. Br 

yüzden fakültelerdeki ecnebi pro· 
fesörler doçentsiz kalmıtlardır. 

Sıhhiyye müsteşarı 

Parisle toplanacak olan heynel -
milel ırhhat kongresine iştirak et -

mek üzere tehrimiz.- • ;elen sıhhiye 
müstefarı Hüsameddin Bey dün 
Parise gilmit tir. 

Yörük Ali pilajı 
Adalan güzellettirme cemiyeti 

Büyükadadaki Yörük Ali plajını 
Yaptırmak üzere belediyeye yirmi 
bin lira vermiştir. Plajın hazırlıkla
rına bqlamıttır. 

iti hususi bir ittir.,, 
Sehir meclisi de ıalı günü saat 

14 #le toplanarak Esnaf Bankası 
meselesini görüşecektir. 
umuunnmrnımmııunımtmmıııı 

aıııımıımııııııuıııımoııııııııııımmmmı••mııs 

Fransız mühendisi 
tevkif edildi 

Fransız tebaamdan mühendis 
Viktor Filika mühim miktarda pa· 
rayı cebine koyduktan sonra mem· 
leketimize gelmişti. Mühendis dün 
ikinci mustantik tarafından tevkif 
edilmittir. Yakında Fransadan 
bir memur gelerek mühendisi tes· 
lim alacaktır. 

Marika yakalandı 
Randevuculuk yapan Marika is

minde bir kadın, on sekiz ya§ında 
küçük genç kızları fuhşa teşvik et
tiği kaydiyle dün adliyeye gönde
rilmif, sorgudan sonra tevkif edil -
miştir. 

Yangını haber veriniz 
Yangın haber verenlerden ceza 

alınmadığı bir çok defa ilan edil • 
mi§tİ. Buna rağmen bazı yangınla· 
rm ihbar edilmediği anlaşılmıştır . 
Belediye en ufak bir yangın baş· 
langıcının bile derhal itfaiyeye ha· 
ber verilmesini ve ceza alınmıya· 

cağını şubelere bildirmittir. 

Belçikalı muharrir 
Belçikalı muharrilerden M. Pi

yer Vandendirz dün şehrimize gel
mittir. Muharrir salı günü öğle. 
den sonra Ünyon Fransezde bir 
konferan severecektir. 

Piyosun malları 
Türklüğü tahkirden maznun Pi

yosun mallarına haciz konmasına 
karar verilmittir. Kendisinin 12 
tirkette hiaae senedi bulunduğu tes 
bit edilmiştir. Bunlara da haciz 
konulmaktadır. 

Rus sefiri 
Sovyet sefiri Suriç yoldat mezu· 

niyetle memleketine gitmiştir. 

Bugün Hıdirellez 
Bugün Hidirellezdir. Havanın 

kapalı bulunmasına rağmen bir kı
sım halk kırlara çıkmıılardır. 

Doktorlann vergisi 
Doktorlar Maliye vekaletine mü 

racaatla veriglerinin oturdukları 

binaların gayri •afi iradı üzerinden 
değil, verecekleri beyannameye 
göre alınmamumı iıtemitlerdi.Ma 
liye vekaletinden gelen cevapta bu 
na imkan olmadığı verginin evvel
ce yapılan tebliğat dairesinde tah
sil edilmesi bildirilmittir, 
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ljii~ --------Yeni kanuna doğru 
Yeni matbuat kanununun aitle-. 

rince ihzar edilmekte olduğu bil-
dirildikten sonra kanunun ne gibi 
kayıtlar ihtiva edeceği hakkında 

bir takım rivayetler ortaya çıka • 
rıldı. Hiçbirisi kat'iyet mahiyetin· 
o.e olmıyan bu rivayetlere istina • 
of'n yeni kanunun şümul derecesi· 
ni anlamıya kalkışmak çok mana· 
sız bir harekettir. Bu hareketten 
kendimizi sakınmalıyız. 

Geçenlerde de itaret ettiğim 
veçhile mevcut matbuat kanunu 
menfi mahiyette bir kanundur. 
Menfi mahiyette olan kanunlar bir 
takım nahi ayıtlarla faaliyet sa• 
h~sım tahdit etmekle beraber u • 
mumi faaliyete bir direktif ver• 
mezler. Halbuki gene İ§aret etmit 
olduğum veçhile matbuatımızın 

milli kültürü yükseltecek ve irıat 
ve tenkit vazifesini bihakkin yapa 
cak hale gelmesi için her ,eyden 
evvel bir direktife ihtiyaçları var· 
dır. 

Gazetecilik memleketimizde bir 
kaç devre geçirmiştir. Meırutiyet
ten evvel şiddetli bir aanaür gaze
telere sarayın istediği direktifi ve· 
riyordu. Meırutiyet devrinde aan
süriin birdenbire kalkmaıı, matbu
atın hiçbir kayıt ve şarta tabi tu• 

tulmadan ne§riyat yapabilmesi ga• 
zete neşriyatında bir hercümerç 
husule getirdi. 1908 den 1914 e 
kadar yapılan bütün neıriyat fer· 
di veya hizbi ihtiraılan tatmin sa· 
yesiyle yapıldı. Milli ülkünün yü~
ıelmeıi lehine tek bir hareket go· 
rülmedi. 

Büyük harpte istibdat sansürü .. 
nün başka bir nev'i matbuata tat· 
bik edildi. Ferdi ihtiraı uğruna 

bastırılan yaygaralara nihayet ve• 
rildi. Gazeteler gene teıbit olun • 
mu§ birer klite halinde intitar et
ti. 

Ancak cümhuriyetin ilanından 
sonradır ki, gazeteler, eıki netri• 
yat hürriyetinden istifade edebil • 
diler. Milli hükümet matbuat kuv· 
vetine tam bir salahiyet veriyor • 
du. 

Bu salahiyet vüs'ati, maalesef 
ç:rkin aksülameller vücuda getir • 
tH. Ferdi ihtiraslar tekrar matbua• 
tı kapladı. Bazı netriyat o derece 
zelil ve sakil bir tekil aldı ki Bü· 
yük Millet Meclisi tekrar netriyatı 
takibe lüzum gördü. Vasfi Raıit 
Beyin raportörlük ettiği ve Hakkı 
Tarık beyin tek ba§ına muarız kal
dığı tahditçi matbuat kanunu bun

dan doğdu. 
Matbuat kanunu gazetelerin ne· 

ler yazamıyacaklarını, ne gibi neı
riyatta bulunulmıyacağını gösteri· 
yor. Ancak bu kanun ayni zaman· 
da neşriyatın milli yükselmiye 
hizmet edebilmesi için ne gibi bir 
yol tutulacağını tayin vazifesini 

matbuata bırakıyordu. 

Maalesef işaretlemeye mecbu • 
ruz ki, matbuat kendilerine icap 
eden direktifi çizmekten izharı ac· 
zediyorlar. Gazeteler kanuna ay• 
kırı hareket etmemekle beraber 
kendilerinden beklenilen hizmeti 
de görmüyorlar. Sanki kanunken· 
dilerini sersemletmittir. Yapılan 
tenkitler canuz ve yavan, yazılar 
ruhsuz ve perişan, beklenilen ir§at 
ise çok yayan .. 

Bir ülkü pe§İnde kotmak yeri • 
ne, demagojik tavırlar takınarak 
halkı, oyalamak, ve netriyat kuv
vetinin kıymetini baltalamak te • 
mayülü hakim oluyor ve bu menfi 
varlık, menfi kanun dairesinde, 

NI. Gayur 
-Devamı 8 nci AY-fada-
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'

HABR; -- 'ı Fikra müsabakası 
Canavarlar pençesinde bir mektup lklyeleri En iyi, en güzel fıkraları bize gön-

, _____ .. _______________________ ., dereceklerin yazdan; burada ne§redi· 

lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

- Sekizinci sayıf ada ki resme ba-
kınız? - • 

Genç kadın, esrarlı gözlerini sa
dık kölesi Aptullahın gözlerine di
kerek: 

bu rolü oynayıp hafiyelik ediyor
du. Onun işitip konuştuğunu yal
nız efendisi bilirdi. Dedi ki: 

259 ---: Nereden biliyor 

- Sen benim biricik dostum· 
sun! dedi. Babamın evinden bura
ya gelirken bana yalnız ıen refa
kat ettin. Onun için, kocam Emir 
Halidi nasıl sevmediğimi, ona na· 

- Emir hazretleri... Zevceniz 
Seyyide Zübeyde, bugün, Aptul
lahla, amca zadesine bir mektup 
gönderdi. Bunu şimdiye kadar si· 
ze haber verecektim. Lakin, beni 
yanından salıvermedi. 

Gemi batmıştı. Denizin üze
rinde küçücük bir saldan başka 
bir şey yoktu. Salın üzerinde du· 
ra.n bu iki kişiden maada herkesin 
boğulduğu anlatılıyordu. 

sd İstemiye istemiye vardığımı 

bilirsin. Aklım fikrim amca za· 
dem Tarrktadır. lıte aana bir 
mektup teslim ediyorum. Bunu, 
ona götüreceksin .• Fakat, ele ge
çerse, akıbetimizin ne olacağm sen 
de, benim gibi biliyorsun. Müste
bit emir, bizi sadece öldürmekle 
kalmaz. Bin türlü itkenceleri de 
bize reva görür. 

Aptullah, hadım bir köleydi. 
Fakat, hanımını büyük bir aıkla 
seviyordu. Sevdasını itiraf etme
mitti; bu itirafın manasızlığını 
bildiği için daima susmuftu. İtte, 
timdi, fır.al zühur etmiıti. Emirin 
karuı Zübeydeye elinden gelen 
fedakarlığı yapacaktı. 

Secdeye varır gibi yere eğildi. 
Genç kadının mermerler üzerine 
baıan minimini çıplak ayaklarını 
öptü, öptü. 

- Benden emin olun seyyide !. 
dedi. Bu can bu tende iken, mek
tubunuzu kimse okuya.ımıyacak· 

tır. 

"-' Bu can bu tende iken .... ,, di· 
ye Zübeyde düıündü. "Fakat, ya 
onu öldürürler de alıp okurlaraa .. ,, 

Fakat, bu ihtirazını yüksek seı· 
le söylemeğe sıkıldı. 

- Haydi, uğurlar olsun .. lki 
gün gitmek, iki gün gelmek .. Seni 
beklerim 

Aptullah, çıktı. Zübeyde, onun 
arkasından baktı. Sonra, wcere· 
nin kafesine dayanarak, sa~ık kö· 
lesinin avluda yürüyüşünü, çöller· 
den sonsuzluğuna doğru açılan 
kapıdan kayboluıunu seyretti. 

Bu muhavere cereyan ettiği sı

ra, odada, ıade, sarayın cüce, sa
ğır ve dilsiz bir cariyesi oturuyor
du. Emir, zevcesinin yalnız kalma
sını asla arzu etmezdi. Gece gün
düz, yanında behemehal biri bu· 
lunmahydı. Fakat, bu "biri,, Ap
tuliali olamazdı. Has hizmetkar
larından biri olmalıydı .. 

Zübeyde, sadık köleaile konu
furken, ıöylenen sözleri işitmiye
ceğini dütündüğü için, mahıus, sa
ğır dilsiz, cüce c.ariyeyi ahkoyınu§· 
tu. Ôna göıtermeden mektubu Ap· 
tullaha uzatmıttı. Lakırdıları ise, 
zaten i,itmiyen bir cariyenin ya
nınde yüksek sele söylemekte 
mahzur gömıemi,ti. 

·Köle, yola çıkınca, cücede bir 
kıpırdanma aliimi görüldü. Dııa • 
rı gitmek için müsaade istedi. La
kin., Zübeyde: 

- Olmaz! otur ... diye itaret et
ti 

Çöller hakiminin gözleri, hid· 
det ve kıskançlıkla parladı: 

- Peki .. Haber verdiğin için a
ferin una .. 

Ve, hu tenha yerde fazla kalmı
yarak, bir şey olmamı§ gibi, aheste 
adımlarla saraya döndü. Zevcesi
nin yanma çıktı: 

- Zübeyde .. Aptullahı nereye 
gönderdin? 

Genç kadın, yalan söylmenin u· 
sulünü gayet mükemmel bilirdi. 
Bütün tafsilatı verir, sadece, esas 
noktayı gizlerdi. Dedi ki: 

- Köyüme gönderdim .. Akraba 
ve ehibbaya selam yolladım. Ne 
halde olduklarını öğrenmek iste· 
dim. 

- Sade bu kadar mı, Zübeyde? 
Ba,ka. bir şey daha varsa, yani, e· 
ğer Aptullahla gönderilmiş bir 
mektup falan yakalarsam, sana, 
clünyanm en büyük mücazatını ve-
receğim. Öyle bir mektup yakalı
yamazsam senden ıüphelenmek
te hiç hakkım olmıyacaktır. Affı
nı rica edeceğim. Lakin, yakala· 
dığım takdirde, öyle işke~celere 
maruz kalacaksın ki, bunu en za· 
lim insanlar bile akıl edememit· 
)erdir. Söyle .. Razı mism?. 

Zübeyde, kölesinin "bu can bu 
ten deyken mektubunuzu kimse \o
kuyamıyacaktır !,, sözünden cesa
ret alarak: 

- Razıyım! .. dedi. 
Fakat "ya o can o tende değil· 

ken mektup okunursa?,, diye, i· 
çin için titredi. 

Emir, derhal selamlık dairesine 
geçti. Elini biribirine çarptı. Gelen 
nöbetçiyi başkumandanının yanı

na gönderdi ve baş kumandanına, 
yüz atlı ile yola çıkarak, Aptullahı 
yakalamalarını, üzerindeki mek
tupla beraber kendine getirmele
rini emretti. 

Aradan bir çeyrek geçmemişti 
ki, atlılar, sahraya açıldı. 

Gidecekleri istikameti biliyor
lardı. Altı saat, durup dinlenme
den yol aldılar. Mehtap vardı. 

Bu sayede ufukta, bir gölgenin 
kımıldadığını gördüler .. 

Gölge, Aptullahın ta kendisiydi. 
O da, süvarilerin yaklaştığını his· 
sederek hızını arttırmıştı. Tabana 
kuvvet koşuyordu. Kurtulmasının 

ancak bir mucizeye bağlı olduğu· 
nu anlıyordu. 

Bu kaçış ve kovalayış, üç saat 
sürdü. Nihayet, ufukta güneş do
ğa.cağına yakın, mucize, zühur e
der gibi oldu. 

Mucize... Bu, bir tepenin arka
sında, birdenbire, kökriyerek beli
ren bir aslandı. Aptullah şöyle dü
şündü: 

"Acaba bu fitne bücür bir şey 

mi ıezdi?,, diye dütündü. Herhal
de, onu, saat1erce yanımda alıkoy· 
malıyım ... Ta ki, Aptullah, çöller
de epeyce uzaklaşsın • .,, 

F aka.t, vaktaki yemek zamanı 
geldi, emir, selamlıktan içeri gir
di, artık, Zübeyde, kocasının ya· 
nma gitmeğe, yemek yemeğe mec
·bur oldu. Yemekten sonra, kahve
ler içildi. Saz faıh batladr. Emir, 
biraz bahçeye çıktı. 

İtte, o zaman, hurma ağaçları
nın kuytuluğunda küçük bir gölge 
titredi. Sağır, dilliz cüce, efendiıi
n.e yakta.tr. Onu, hir tarafa çekti. 
Bu mahluk, hakikatte ne sağır, ne 
diltlsdt. Senelerdenheri, aaraY.da, 

- Aç olduğu halinden anlaşı· 
lıyor. Bir av parçalayıp karnını 

doyuracak. Lakin, bu hayvan, ek
seriya, atları insanlara tercih e
der. Onun için, belki bana değil, 
arkamdan gelen süvarilere saldı

rır da, onları kaçırır.. Bu sayede 
de kurtulurum. Mektubu, yerine 
ulaştırırım.. Benim yolda görülü
tüm, Zübeydeye her halde zarar 
vemıiyecektir. Çünkü, esas mek· 
tuptur. Mektup yakalanmıyacak 

a ... ,, 
Aslan, kökriyerek onlara doğru 

bakıyordu. Bütün tüyleri diken di· 

Rüzgar ve akıtnı salı meçhul u· 

foklara doğru ıürüklüyordu. Kaza 
zedelerin biri ihtiyar, alim kılkıh, 
diğeri çapkın, külhanbeyi tavrın· 
da idi. Bfr ara ihtiyar inledi: 

- Rüzgar ve akıntı bizi müte
madiyen engin denizlere doğru a· 
çıyor. imdadımıza yetişseler bile 
bizi bulamıyacaklar. Bu şekilde öl 
meye mahkumuz .. 

- Fikirlerinize iştirak edemem. 
Ben bizi mutlak surette bulacak
larına eminim. 

- Nereden eminsiniz?. 
- Gayet basit .. Çünkü on iki 

memleketin z:ıbıtası beni arıyor. 
Selimiye : Salih 

iş istiyorum 
Almanyada üç sene bulunmuı bir 

İ§çı, her sistem ve markada 40 tezgaha 
kadar bir fabrikaya gerek ustabaşı, ge
rek usta, gerek ir,çi sıfatiyle taliptir. 
Anadoluya da gider. 

Galip Bahtiyar 
Adres: Sultan çeşmesi caddesi nu

mara 7 3 : Balat. 

ken kabarmıştı. Kuyruğunu iki ya· 
na, şiddetle vuruyordu. Sanki: "bu 
betbahtlar, nasıl oluyor da, bana, 
korkmadan yaklaşıyorlar?,, demek 
istiyordu. 

Nihayet, toptan fırlamış bir mer· 
mi gibi, ileri atıldı. 

"- Acaba, yanımdan geçerek 
atlara mı hücum edecek?,, 

Aptullahın böyle düşünme$ine 
meydan kalmadı. Biçare köle, bir 
pençe ile yere devrildi. Aç aslan, 
onu, büyük .bir iştiha ile kemirme· 
ğe başladı. 

Tam bu esnada, çölün bir kaç 
kilometre ötesinden, bir kuş sürü· 
sü havaya kalktı. Bunlar, bir cese
din kumlara serildiğini hissederek 
aslandan kalacak parçaları ye
mek istiyen canavar kuşlardı. 

Kafilenin kumandanı: 
- Bize Aptullah değil, asıl mek 

tup lazımdır. Aslan yazıya bir za
rar getirmeden ate§ edin!,, 

EJJi tüfek birden patladı. Hay· 
vanların krah, şikarını henüz mi· 
desine indirmeden, ta.nsız bir ceset 
halinde yere yıkıldı. 

Başı üzerinde bağrışa bağrışa 

dolaşıp duran kuşlar, cesedin iki· 
leştiğini anlayınca, hücum ettiler. 
Can çekişen aslan, onların bir iki
sini pençesiie tepeledi. Fakat, sah· 
ra kartalları, yüz ta.ne değil, iki 
yüz tane değildi. Kırkı ellisi bir· 
den konup kırkı ellisi birden kal
kıyordu. Beş dakika içinde, Ap
tullahı da, aslanı da, ölen hemcins· 
lerini de temizlediler. 

Süvariler, nahak yere kurşun at
tılar. Kuşların ancak üç beşi daha 
vuruldu. Fakat, onları da sağ ka· 
lanlar yedi. 

Bütün bu hadise olup bittikten 
sonra, emirin askerleri, kumlar ü~ 
zerinde sade iskeletler kaldığını 

gördüler .. Kuşlar, seyyidenin mek
tubunu da midelerine indirmişti. 

Kumandan avdet edip te vak'a-
yı anlattığı zaman, emir, suratı as
tı. Fakat, sözünü de tuttu: 

- Hiyanetinize dair ele hiç bir 
vesika geçmemi~tir. s.izd~n füphe 
ettiğim için affınızı dılerım, seyyi-

de ! dedi. 
Hatice Süreyya 

Nakil ve tercflme hakkı mabfu:ıd• 
Yazan: M. Gayur 
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Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Klorür dor hasıl olur. iki hamızdan 

mürekkep mahluta altın ve platini hal
lettiğinden Mai Zerrin denir. 

Hamızı azot uzuvlu maddeleri tah
mız bazılarını da tahrip eder. 

Saçlar, hemızı uotun buharında ya
nar ; terementi ruhu kesif hamızı a
zotla temas edince patlar. Hamızı aı:ot 
cilt, yün ve ipeği evvela sarıya boyar 
sonra tahrip eder. lru hassasından isti
fade ederek yün ve İpek sarıya boya• 
nır. Fakat boyadıktan sonra bol su ile 
yıkamalıdır. Nebati lifler barruzı a
zotta boyanmaz. Mesela tabii ipek bo
yanır, ıun'i ipek boyanmaz. Böylece 
hamızı azot vasıtasiy]e kuma§ın cinsi 
farkedilir. 
Hamızı azot ıiddetli zehirdir. Da

hilen alınmaz. 
Duhani hamızı azotla duhani hanu

zı kibrit mahlutu üzerine damla 
damla Benzol dökülürıe acı badem ko
kusundan ve ıtnyat yapmakta kuJla
nılan C1 H5 N02 "Nitrobenzol,, cisıni 

hasıl olur. 
Ayni mahlı'.ita damla damla gliserin 

dökülürse zeytinyağı kıvamında ve 
tehlikeli bir cisim olan C3 He (CN02) 

nitrogliserin husule gelir. Bu mad
deyi kum ve döğülmüı tuğla ile karı§· 
tırarak dinamit yaparlar. Ayni mahlu
ta damla ci'amla Fenol ilave olunur:Ja 
C6H2 (N02)3 (OH) Asid pikrik 
husule gelir. Pamukla asid pikrikten 
duınansız banıt imalinde kullanılan 
beyaz barut hasıl olur. 
Hamızı azot kuvvetli bir humuzlan

dmcıdır. Madenlerin ekserisine tesir 
ederek nitrat dedikleri milihleri husule 
getirir. 

Esaslarda ziyade miktarda hararet 
ne§rederek nitratlar h,..sıl eder. Mavi 
turnösolu §iddetle kırmızıya, kongo kır
mızmnı maviye boyar. Esaslarla yalnız 
bir türlü milih husule getirdiğinden 

bir esaslı "monobazik,. dir. Nitratların 
hepsi suda erir. 

Fosfor 
Foıfor tabiatte serbest bulunmaz 

Fosforiyeti Kalsiyom = Ca• (PO•)• 
ıeklinde bulunur. idrarın terkibind'! az 
miktarda Fosforiyetler vardır. Asap ve 
cümlei asabiyede mevaddı uzviye ile it
tihat halinde bulunur. Hayvan vücu• 
dunda mühim vazifesi vardır. Çocukla• 
ra kemiklerinin teşekkülü için glisero 
fosfat dö şo verilir. 

istihsali: Hamızı fosfordan çıkarı
ln-. Bunun için kemikler alınır üzerle· 
rindeki etler temizlendikten sonra bir 
kaç gün sulu asid Kloridrikte bırakı· 
Jır. Kemiklerin terkibindeki Karboni
yeti Kalsiyom ve Fosforiyeti Kalsiyom 
inhilal ederek yalnız Osein kalır. On· 
dan da tutkal ve jelatin çıkarılır. Mayi· 
de eriyen F osforiyeti Kalsiyomdan ha· 
mızı fosfor çıkarılır. Bu da toprak ku
nilerde fazla kömürle karışık, mtılınca 
fosfor buharlan ile humzu karbon ve id
rojen elde edilir: 

2H1 PO' + 8 C :::: 2 p + CO + 3H' 
Uç gazın mahlulü ılık sudan geçiri

lince fosfor tekasüf eder ve mayi haline 
girer idrojen ile huınzu Karbon taya
ran eder. Mayi fosfor hayvani kömür
den geçirilince rengi izale edilir ve ke
çi derisinden süzüldükten sonra kalıp
lara dökülür. 

Diğer usulü bir foıforiyeti, kum ve 
kömürle kanıtrrarak elektrik fırında 
ısıtmaktır. Muamele sonunda silisiyeti 
kalsiyom husule gelip mayi halinde fı
rının dibine akar fosfor buharları hurn
zu karbonla karıı1k olarak fırının ü1• 

tünden çıkan mahlutlardan geçirilince 
fosfor elde edilir: 

Ca3 (P0') 2 + 3 Si 0 2 + s C = Sioı 
+ 5 CO -l- 2 P. 

Mayi fosfor havasız font kazanda bir 
kaç gün 280 derecede mhlrrsa kırmızı 
fosfor olur . .Kırmızı fosfor çekiçle dö
vüldükten sonra su ile kanştırılrnah ve 
Kibriti karbon ile muamele edilerek 
içindeki beyaz fosfor çıkarılmalıdır. Ak
si takdirde havada kolayca yanar. 

dir. Kesafeti 1,8 dir. Suda erimez, 
rit karbonda erir 44,5 derecede ze'V 
eder. 290 derecede galeyan eder. 
derece kuvvetli bir zehirdir. Adi d 
cede bile teneffüsü tehlikeli buh 
ne§reder. En mühim hassaıı okıU 
kolay imtizacrdır adi derecede ha-va 
masmda betaetle tahammuz eder 
karanlıkta ışık verir. Mezarlıklarda 
celeri hazan gözüken ıııklar k 
lerdeki fosforların humuzlanmaıırıd 
dır. Beyaz fosfor hava veya ok•; 
içinde elli derecede yanar. Fosfo 
havada yanmasından fazla hararet 
gramda 180 kalori,, İntİ§ar ederek 
yaz dumanlar halinde Anidrid fo 
rik hasıl olur. 

2 P + s o = P 2 o• 
Fosfor kuvvetli bir mürcidir. O 

jenli cisimlerin oksijenini alarak 
Anidrid fosforik = susuz hamızı 
for yahut hamızı fosfor H5 P04 h 
eder. 

Fosfor ıiddetli zehirdir deınit 
Fosfor fabrikalarında fosfor buhari 
neffüs eden amele di, ve çene k 
]erinin çürümeıini mucip olan Nek 
hastalığına uğrar ve ekseriya ölür 
Dahilen pek cüz'i miktarda bile al 
maz. Bir desigramı bir insanı öld .. 

Fosforla zehirlenen adam kust 
lur ve tirementi ruhu yahut yanm 1 
suda bir gram göz taımın erimesin 
basıl olan mahlul içirilir. 

Kırmızı Fosfor: Rayıhasız, ki 
karbon da münhal bir cisimdir. Z 
ban etmez, yükıek derecede tebah 
eder. Buharları soğuk bir yerde to 
nırsa beyaz fosfor hasıl olur. Kır 
fosfor beyaz foıfor gibi ııık ve 
260 derecede yanar ve susuz ha 
fosfor hasıl eder. Havaıız yerde ı 
lırsa 500 - 600 derecede adi fo• 
h"aline girer. Kırmızı fosfor zehir de 
dir. 

Beyaz ve kırmızı fosfor miktar 
azalmadan biri diğerine tahavvül • 
bilir. Şu halde ikisi fosforun iki hali 
Böyle ayni maddenin iki veya fazla 
killeri olursa o maddeye muhtelif 
retli = allotropi denir. 

istimali: Fosfor kibrit imalinde 
landır. Beyaz fosfor tehlikeli oldu" 
dan ekseriya kırmızı fosfor veya 
riti fosforla kibrit yapılır. 

Kibrit zamk, kum, kibriti fosfor, 
herçile yahut kibriti potasyom 
tundan yapılırsa sert cisme sürülü 
yanar. Eğer kibritte fosfor bulun 
sa zamk, kum, kınnw fosfor ve kl 
yeti potasyomdan mürekkep satha 
rülünce yanar. 

Fareleri öldürmek için fosforlu 
murlar kullanılır. Bunlar izabe edH 
fosfor, İçyağı ve un ile yapılır. 

Humzu foıfor üç su ile birleıi 
2 H' PO• = orto hanıızı fosfor; ilÔ 
ile birleşirse ; H' p :o 1 = piro h 
fosfor; bir su ile birleıirae; 2 HP08 

meta hamizi fosfor ham12ları husule 
lir. 

Fosfor nıilihlerine fosfat = fosfo 
denir. 

Karbon 
Rümuzu: C. Atum vezni: 12 
Tabiatte serbest olarak iki halde 

Junur: Elmas, grafit gibi billurl•t 
olarak; yahut antrasit, huy gibi ! 
ıiz olarak karbon bir çok mürekkeP 
simlerin terkibinde vardır. Bütün " 
cisimlerin terkibinde karbon J1Je'°~ 
tur. 

Muhtelif cins kömürlerin bilı 
hanaları batka ba§kadır. M 
müşterek hassaları da vardır ki fU 

dır: Zevban etmezler, elektrik fı d 
rında 3870 derecede zeveban etıne 
tayaran ederler. Karbon hiç bir ınaıb 
]il içinde erimez, yalnız mü:zap h~. 
ki madenlerde ve hele dökme deJ1llt1 
inhilal eder. Karbon hava ve okıijefl 
masında ıaıtılırsa kamilen yanar .,e 
reç suyunu bulandıran susuz h .. 
karbon gazı haline girer. Eğer ok••J 
fazla ise karbon oksijenle ta 
birleşerek coı halini alır. Eğer olı 
jen az ise bir taraftan co2 bir taraf t 
CO hasıl olur. CO humzu karboJ1d 
Kömür oksijeni cezbettiğinden kıJ., ... 

Beyaz fosfor: Adi derecede yan tef· 
faf ve saf iken renksiz bir sulp cisim
dir. !5arımsak gibi kokar, ziya karşısın• 
da tedricen kırmızı fosfor olur. Yumu• 
§aktır tırnakla çizilir. Fakat ıu içinde 
keımeli ve su içinde muhafaza etmeli· 

li bir mürcidir. 

'.(Devanl! 11e.r 


