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ylmanya borçlarını vermiye katiyyen Milis ~alk~}ibde ~pot 
· karclr vermiş bulunuyor ve emsı aya ı , 

Şimdiki vaziyette 
namuslu bir 

yüzde 6 yahut 7 faiz 
hareket sayılamaz 

istemek 
Aka Gündüzün Mavi yıldırlm piyeSI 
muvaffakıyetle oynanarak pek çok 

alkışlandı 
Bil, 10 (A.A.) - Alman istih· ı Almanya borçlarını vermefe dan kaçınmak ihtimali olmadıimı 

baı-at büro'u muhabirinden: kat'i surette kar:ır vermiıtir. Her zannettiiini söylemiıtir. Diier la• Milaı, 8 (Huıuıi) - Halkevi ıpor 1 kile 70 kitiye balii olan bir ıruP.' 
tubeıinin avcılan ırupu bir ıürek avı limiyeye kadar ıitmiı, köylü)~ 
tertip ve kaymakamımız Sım beyefen· 1 haıbuballer yapmıf, konleranılar_ ~..J 

Almanya ile ecnebi alacaklıhr borçlu Alman buıünkü kanuni raftan dünya ticareti vaziyeti o 
ara11nda yapılan iptidai görüıme· nizamlar mucibince, ecnebi himil· kadar fena bir vaziyete dütmüıtür 
ler müna.ebetiyle, Rayiıbank mü· ler vekilinin heıabma "tahvili dü- ki, faizlerin :ndirilmeti faydalı o
dürü doktor Şaht gazetecilere ıu yun,, kaıasına vadeıi ıelmi'ı tak· lacaktır. 
hey::natta bulunmuıtur: ıitleri tam ve mark olarak y:ılır • Zira, bütün büyük sanayi dev· 

"- Bundan bir kaç sene evvel 
de ıCSyledijim ıibi, siyaıi vasıta· 
larla olup oimadıiını nazarıitibara 
alm~dan huıuıi ıahıılar, tüccarlar 
ve ya maliyecilerin yaptıkları İs· 
tikrazları Almanya hususi borç o· 
larak telakki etmekted:r. 

Trakya mıntal<ası 
müfettişliği ... 

Ankara, 9 (Husuıi) - ikinci 
auntaka umum müfettiti lbrahim 
Tali Bey yarın (bugün) Dahiliye 
Vekaleti muhasebe müdürü ·Edip 
Beyle birlikte lstanbula hareket e· 
decektir. Edip Bey umumi müfet
tişliğin mali itleri ~zerinde te.tkik· 
ler yapmak üzere Trakyaya gide· 
cektir. Bat müfavir Şükrü Bey bu 
akıam lstanbula gitmiıtir. 

iki mukavelenin kabulü • • 
Ankara, 1.0 (Hususi) - Harici· 

yen encümeni Sovyetlerle İmzala
nan kredi muka'Velen:\meıini ve 
Bulgarlarla yapılan ticaret itilif
namesini müzakere ve kabul et· 
miştir 

Bir alim öldü 
Münib, 10 ( A.A.) - Alman 

müzesi müessisi ve methur alim· 
lerden M. Oskar Von Miller 80 
yatında olduğu halde ölmüıtür. 

İki vekil Ankarada 
Ankara, 10 (Hususi) - Güm· 

rük ve lnhiıarlar vekili Rana Bey .. 
le Maarif Vekili Hikmet Bey dün 
lıatnbuldan geldiler. 

VekiJler heyeti 
Artkara, 10 (Hususi) - Heyeti 

Vekile dün lamel Paıanın riy.:ııeti 
altında toplanmıt ve geç vakte 
kadar müzakerata devam etmiştir. 

Samsun komünistleri 
Samsun, 10 (Husuıi) - Ame· 

leye beyanna.me dajıtm:ıktan ıuç
lu komünistlerin muhakemesi bit· 
ti. Parlak Ahmet dört sene, Ali 
üç sene dört aya mahkum oldu. 

ınaya mecburdur. letleri istikraz faizleri daha az ol· 
Bununla beraber Almanya, na· duğu halde yüzJe altı veya yedi 

kil için li.zım ecnebi dövizleri ec· faiz istemek hakikaten n.amuıılu 
nebi alacaklılar emrine hazır bu· ~ bir ~areket nyıJamaz. 
lunduramaz.,, 1 Bununla beraber Almanya hir 

M. Ş:ıht buıünkü tartlar dahi· taraflı bir usul çıkarmak iıteme• 
linde nakiller için bir moratoryum mektedir. 

Salih Paşanın 
sıhhati 

lptidat. maddelerin ihracmı s"r
mayelendirmP.k makıadiyle Al· 
manyanın yeni iıtikrazlar için mü· 
zakerelerde bulunduğuna dair f&• 
yialar hakkında M. Şaht yeniden 

Ankara, 9 (Hususi) - Erzu· borçlanmadan aadece eıki borçla-
rumdan gelen haberler Salih Pa- rını ödemek iıtediğini söylemittir. 
şanın sıhhatinin her an iyileımek- F ak!.t Almanya iÇin borçlarmı 
te olduğunu bildirmektedir. Erzu· ödemek, ancak evvelce olduğu 
ruma tayyare ile hareket eden ~ibi, iptidai maddeler alabilecek 
doktorlar kar fırhnaıından dolayı tekilde itlerin tekrar kendisine a· 
geri kalmıılardır. Erzuruma Sam- çılmaaı ile kabil olacaktır. 
sun ve Trabzon yoliyle gidecekler- ...... __ ...,. ___ _,..,, ........ ıı••·•-••ı•••••••=---·--
dir. 

Askeri mektebi talebeleri 
Ankara, 10 (Huıusi) - Aıkeri 

mektepler talabelerinden muhte
lif sebeplerle ayrılmak istiyenlerin 
devletçe yapılan bilcümle masraf
ları ödemek ıartiyle çekilmelerine 
1683 numaralı kanun ile müsaade 
edilm:ıti. 

Bunl lrdan harbiye, tıbbiye ve 
buna müadil mekteplerde bulu -
nanların ordu kadrolarına alına
cağı ve vücutlarından en istifade 
edileceği bir zamanda o kınundan 
istifade ederek aynldıklan gö
rühnüş buna mani olmak için Mil· 
li müdafaa vekaleti mevcut kanu· 
nun 21 inci maddeıine fU fıkranın 
ili vesini teklif etmittir. 

Aıkeri mektepler talebeıinden 

istifade etmek iıtiyenlerin devlet· 
çe y:ıpılan bilcümle mektep ma1ra. 
fın.ı ödemek ıartiyle iıtifalan ka· 
bul kabul olunur. Ancak bu ta le· 
belerin tekaüt hakları başladıktan 
sonra mektep maarafl :ınnı vere
rek istifaları kabul edilmez. 

Hükumet bu layihayı yakında 
meclise verecektir. 

Köprüler kanunu 

SİYASET 
Şarki Türkistanda 

neler oluyor · 
Avrupa, bin türlU ihtiWlar içinde 

kaynaya durıun; Arabiıtanda iki ırk
dat devlet boiuııun; Ummanlarda bü
yilk müttefikler birbirine puıu kuraun 
ve diş bilesin ; Japonya, Sovy~tlere 
karşı ilkbahar muharebesine hazırlan· 
makta berdevam olıun, biz gelelim Or
ta Aayaya ..• 

Burada da vaziyet her yerdekinden 
daha az kantık değildir. Belki bü
yük devletlerin menfaatleri Orta Aı· 
yada daha ziyade çarpıpyor. Tan, 
Taymis, Pravda ve emsali büyük, res
mi ve yan resml gazeteler, aon ıünler
de, Şarkt Türkistan etrafmdaki Mdi
ıelere sütunlarını tahıiı eylemektedir
ler. Mctelenin, ne olduğunu hullsa e
delim: 

Çinin is.tibdadına kartı isyan eden 
Şarki Türkistanlılar bir kaç müıtakil 
hükumet kurmuılıar, sonra bunlan bir· 
teıtiraıitlerdi. 

Bu ıırada Çinli ceqeralıl Ma, Man
çuride mağlup olan talihini Şarkt Tür
kistanda tecrübe etmek istedi. Etra
fına Tungan denen mUılUman Çinli
leri topladı. Fakat bunlar, ilk önce 
Altay eyaletinde mafhip oldularsa da, 
Katıarda katliim yapmıya muvaffak 
oldular. Gene Altaya hücum ettiler. 
Likin, Tunganlar, Altayda ikinci de· 
fa yenildi. Biltiln ıilihlannı terke 
mecbur kaldılar. Bunun üzerine, Şar
ki TürkiıtMın difer tarafında hare
ketler baıladı. Şarki Tilrkistanlılar. 
Kaşgarı istirdada uğraııyor. 

dinin de dahil bulunduiu bu brup bin· miı, milli edip Aka Gündüzün "lW"" 
batı Avni ve ıpor tubeıi reiıi Kale· Yıldırım,, ı oynanmıt ve çok alkr..., 
mi Riza ve baytar Selim beylerin de mıılardır. ....J 
ittirakile çok zevkli olmut ve Kafaca Mehmet lbrahim beyin çok ~ 
köyüne gidilerek 2 domuz, bir çaka] öl bir hikiyesini müteakip muallim ' 
düriilülenk akıama avdet etmi?lerdir. hir Kemal, Halkevi reiıi Nazmi.- .J 
Kalemi Riza bey ıibi kudretli bir ele tor Sezai beylerin inkılip hakkında ~ 
verilen ıpor ıubeıinin yapacaiı itleri değerli hitabeleri alaka ve sevıi f 
ayrı ayrı yazacaiım. dinlenmit ve çok alkrtlanmıılardrr· 

Geçen cuma ıünü Halkevi temsil cuma ıünü aynı piyeı Miliıta t-' 
kolu ve diler ıube azalarının da İftira· edilecektir. 

Zavallı kadın araba 
altında kaldı 

Menemen, 8 (Huıusi) - Meh· 
met onbatı refikası Münire hanım cu· 
ma günü sabah öküz arabaıından düt· 
müt ve tekerlek başından geçerek bi· 
çarenin çeneıini ve alın kenüfini par
çalamııtır. Münire hanım lzmire ıetİ· 
rilerek memleket haataneıine yahni • 
mı ıtır. 

Münire hanım cuma günü ıabahle
yin; !rendi öküz arab .. ına biriıi me· 
mede ve diieri de bet yatında bulunan 
çacuklariyle birlikte binmiılerdir. Ara· 
banın üzerinde koca11 Mehmet onbaır 
da bulunmakta ve arabaya kumanda et 
melrtedir. 

Bu aile llir ı•zİnti yapmak için ken· 
di bailannm tam kenarma aeldikleri 
ıırada. araba balın ıediiine çarprnıf 
ve kocaıının az arkaaında durmakta ,,_ 
lan kadm derhaJ düterek tekerlek, ka· 
faıının ve sözünün üzerinden l•Çmİf· 
tir. Kadının ıözü fena halde yaralı· 
dır • Münire hanım derhaJ lzmir mem· 
leket hutaneıine ıevkedilerek ilk te
daviıi J'&pılmrıtır. 

Kadının ifadeıine bakılırsa; doktor 
bey ıözünün kurtulacaimı ıöylemit· 
tir. 

Havranda yangın 
Balrlreıir, 8 (Huıuıi) - Cuma rü

nü Balıkeıirin Havran nahiyesine bai· 
1r Den köyünde bir yanım çıknuı, ve 
sür'atle inkifaf ederek etrafa ıirayet 
etmek iıtidadmı ıöıterirken Havran· 
dan belediye arozoru tarafrndan ıön
düriilenlr büyilr bir fellketin önü alın· 
mıibr. 

Yaqın Ba11alı Osman efendi iı· 
minde birinin ilri katlı evinden çılnnıt· 
trr. 

Destancı 
yakayı ele verd 

lzmir, 8 (Husuıui) - Dün za~ 
mız; azılı ve ıabıkalr bir hırsızı 

3
,,.a! 

lamıya muvaffak olmuıtur. Bu 
zın adı, deıtanı Hafız namile 
Ali nammda bir ıerirdir. 

Deıtancı hafız, son aünlerde rJJ 
tepe tramvay caddesinde bir çok .JI 
re aimüt, çıkmıı ve bir çok ta eırJJ 
aııım"aıfbr. Son girdiii Akif beyin ti 
ııednden 4 hindi, 3 tavuk, Fadıl ~ 
ı vinden bir palto çalmıı, Nuri bey~ 
vine de ıirmitıe de çalmıya muvaırr. 
olamadan yakayı ele venniıtir. 

Deıtancı hafız ; ıirditi evleri ~ 
birer ıöstermiı ve çaldıit eıy~ 
bir kısmını da aakladıfı mahalli ~. 
re~·~ alrnmıı ve sahiplerin iade:~ 
mııtır. • 

Bu ıabıkalı ve yaman hınız, 1 
münü tamamiyle itiraf etmiıtir. ~ 

Kulalı katil Hüs' 
yin lzmirde asıldı 

Izmir, 8 (Husuıi) - Bu sabah 'fi 
kumet önündeki meydanda Kulalı ~ 
ıap Ali oğullanndan Hüıeyin adlı ~ 
katil aıılmrıtır. HüHyin, iki ıene ~ 
paraaına tamah ederek kurnazlılrla r 
ne ıetirttiii 60 yaılannda Melik• ti 
nım İsnıinde bir kadını tehrimizde f,J_ 
diriye ınahalleıinde iple boğarak ~ 
dürmüı ve SaJihliye kaçmıı, far 
yakalanmıth. Büyük Millet Mecu.lf 
ce ölüm cezasının tasdiki hakkında -
bul edilen kanun ve diier evrak '! 
,.hrimiz cumhuriyet müddeiumuıtıl" 
iine relmiıtir. 

idam cezası, bu sabah saat dört
!>-• arasında infaz edilmiıtir. Hü~I 
ınlazına müddeiumumi ınunini Ali 
memur edilmiıtir. Katilin cesedi i~ 
ıehpaıında ıaat ona kadar tethir ,,,,, 
mittir. 

Ha.anın rüzılrh ve evin tahta ol· 
ma•ı ataıin ıayet çabulr büyümesine Ye 

evin bir dakika• alnler içinde kalma· 
aına ıebebiyet vennittir. Halk bir ta· 
raftan Yansını ,aöndünniye çalıtırken 
bir taraftan da Havrana haber ıönde. 
rilrnittir. ·Derhal yetiıen arozöz birka; 
saat zarfında ev tamamen yanmıı ol. 
dutu halde ateti IÖndürebilmittir. Yan 
r•nın .. talıibi tarafından yakılan ıüb
reden çıktılı anlatılmııtır. 

Bergama hililiahmeriJ 
Bergama, 8 (Huıuıi) - Berı,; 

Hililiahmer umumi heyeti topl~ 
ve yeni sene itleri hakkında miP""' 
mukarrerat ittihaz etmiı ve ida~ ~ 
yetini ıeçmiıtir. ~ 

Neticede doktor Ihsan, et:'. 200 lira tahsisat 
Ankara, 10 (HÜsusi) - Petrol 

arama ve iıletme idaresine yndım 

olarak 200 bin lira daha verilme· 

si hakındnki teklifi bütçe encüme· 
nı kabul etmittir. 

Ankara, 10 (Huıusi) - Nafia 
V ekıileti şose ve köprüler kanu· 
nunun 11 inci maddesinin değiıti
rilmesi hakkında bir kanun ıa. .. 
yiha11 hazırlanmıtlır. Bu layiba
ya göre resmi dairelerle bilumum 
müe11eselerde çalııanlardan tim
diye kadar tahıildarlar vaaıtaaiyle 
tahsil edilmekte olan yol parala• 
rının müe11eıelerce mart ve ağuı
tos ayhrında olmak üzere iki de· 
fa maaşlarından kesilmek suretiy· 
le tahsili ve hususi idareler vezne-

Türklerin J&rktaki kımıldanışı bü
tün büyük devletleri ıon derece ala
kadar ediyor. ti Niaan tarihli Taymis 
Taıkende yeniden iki Kmlordu fırkası 
ile üç cebel topu alayının geldiğini ya· 
zıyor. Ve ıene aynı ıaıete, Orta Aı
yalı Türkler araıında Cenıiz Han an
anesine müstenit bir milliyetçilik doğ
duğunu ve §İmali Hindiıtanı tehdit et
tiğini bildiriyor. Sovyet gazeteleri, 
burada büyük bir imparatorlufun do
ğabileceğinden dem vuruyor. Gene 
aynr menabie nazaran lngiltere ile Ja
ponya bu vadide anlatmıı ... Tan ga
zetesine göre, burada Almanların bile 
menafii varını§ .. Tunganlan Sovyetler 
himaye ediyormuı. 

Kuduran bir öküz Hakkı, kabil.- Neaibe, kuyumcu _ ~ 
mal, avukat Reıit, muhasip C6' 
muallim Nuri, ve hafız Hüaeyill ~ 
nım ve beyler kazanmıf, ri1aset• 
doktor lhıan bey ıeçilmittir. 

Silah satışı 
Ankars, 10 (Huıuıl) - Dahi

lyie vekaleti hududa mücavir mın· lerine yatırılmaıı istenmektedir. 

takalarda memnu olmıyan ıilih 
satrtmın menedilmeıini muvafık 

ıörmüt ve inhisarlar varidatına 
ltu memnuiyetin ne dereceye ka· 
dar müeıir ohcağını alakadar ve· 
kiletlerden aormuıtur. 

23 Mayısta toplanacak 
Cene~'Te, 10 (A.A.) - Silahla· 

rı bıralmıa umumi komiıyonunun 
içtim1a davet tarihi kat'i bir tekil
de 23 mayıı olarak teıbit edilmit· 
tir. 

Şarkt Türkistan meıeleıi Türkiye
lberce de büyük bir chemırıiyetle ta· 
kip edilae yeridir. 

lzmir, 8 (Huıuıi) - Evvelki rün 
Kaiıthane caddesinde celep Derviı oi· 
lu HaaanaJô efendiye ait bir 11iır ahır· 
dan kaçmıı ve kijıthane caddesinden 
sü~'atle. kotarak halkı korkutmuı ve 
evıne rıtınelrten olan Ahmet kızı Na
ciye nammda bir icadına batı ile vura· 
rak saf kulafı altından yaralamııtır. 
Oküz hiç durmadan Tepecikte bir ıo· 
kaia aapmıt ve kap111 açılc bulunan bir 
evden içeri ıirerek cam, ayna, dolap 
ne vana lannıı ve halkın yardımiyle 
Yakalanarak, dört urıanla boğazından 
bailanmrıhr. 

Olrüz yerine güçlükle götürülürken 
bir daha kaçmıt, bu defa bir vukuat çı
karmadan aeae tutulmuıtur. . 

lzmirde iki sefir 
iz~, 8 (Huıuıi) - Evvelld ı'1 

Afıan ve lnıiliz sefirleri ~ :J 
mitlerdir. Sefirler; dün aabah 
paıa ile birlikte, Burnava Ziraat -' 
tebine ıitmitlerdir. • J 

Afgan sefiri, maarif müdürÜ JI 
Naili beyle birlikta; aynca Ba- I' 
mektebi ve erkek u ... ini zi~~ 
mitler ve Afıanlı talebelerle ,,,,
rek memnun lralmıılardır. . .J 

Afran aefiri vali p&fll ile ~ 
ko~u mahalline riderek cuma p11ii 
pılan yanılan da aeyreylemiflerdİf' 
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Sözde ;ekb-s.;d 

çalışanlar ... Derdi ne? 

. .Hiç böyle şey işittiniz mi? İ§İt· 
tınız •e Allah aşkına ıöyleyin ... 

B:r demirci uıtaıını, bir dükkan . 
sah'b' 1 ı, pazarlıkla tutmuş: 

- Sana günde bir lira verece
ğim, •ekiz saat çalı~acaksın ... Ra
zı mısın? ... ·demi§. 

Türk gemi kurtarma şirketi 
ayda zarar etti 

altı 

Yunaniıtandan aelen haberler 
Mösyö V enizeloıun Balkan paktı 
hakkındaki itirazlarını hala keame 
mi§ olduğunu bildiriyor. Yunan li· • 
beral fırka reisi misakın ayanda 
taıdik edilmesine müıamaha göı
terdikten ıonra hükumetin beyan • 

Adam, buhran var diye razı ol
mu,. ı,e ba!laınııJar. Fakat, demir 
hane sahibi l' d k . 

Şirketin zararı 100000 lirayı mütecavizdir. 
temettü verilmemiştir. 

Hissedarlara 
namesi ile misak araıında uyaun· 
suzluk olduğu iddiasını ileri ıür· 

meğe batladı. Möıyö Venizeloıun 

• e ın e ronometre hır Bundan sonra hesabın karla saat, beldeı·miıı U t k' . .. .. 
.. • T' s a, çe ıcı orsun 
uzerıne dan d d k Ü an vur u ça: 

k 
-

1 
ç dakika çalııtın, bet daki

a ca. ıJtın ı d' h 

kapanacağı ümit 
. T~rk ge~i kur~tnna anonim J Şirket sermayesinin yüzde yet· / Şirkete ait gemilerden Kalka • 

edilmektedir 

Balkan misakını bir türlü hazme· 
dememeıi dikkate değer bir keyfi· 
yettir. Giritli ıiyasi protokolun Ü· 

çüncü maddesine takılmıf, bu mad 
denin tayyı veya değiıtirilmesi için 
olanca gayretini sarfediyor. 

, "• ıye eıaplarmıf. 
Fakat ba d . ~ 

~ .. ' zan emır ıogur, oca-
ga aurerck Yeniden kızdırmak la
zım gelirmit. 

şırketı heyetı umumıyeıi dün Ga · · · h'b' I h · d R B · Ad l t 
1 d k. k . • mıtın1n sa ı ı o an azıne n:ımına 

1 
van za e ıza eyın a e vapu· 

ata ::ı ı mer ezınde ·müteka't B -ı 1. k b K. ı ı · d . I V ' 1 eyog u ma ıye müra ı ı azım ruııun ıatın a mması mese esı e 

Bu sefer ·· h'b' k .. I • muessese sa ı ı, artı 
goz erini 

am·~~k asıf Paşanın riyasetinde ve lktıaat Vekaleti namına komi- görütülmüt ve henüz resmi ınua .. 
sen;.

1
k top~antısını yapmı!lır. ıer olarak İstanbul Deniz ticareti melesi tekemmül etmemesi doh· 

b'ır et hıssedarlarından Sinop müdürü Müfit Necdet Beyle içti· yısiyle bu İ§ talik edilmiıtir. 

Venizeloıu bu kadar enditeye 
düşüren bu üçüncii madde de aca· 
ha ne gibi bir kayıt vardır?. Met· 
ninin gizli tutulması bu bapta kat'i 
bir fikir yürütülmeıin~ imkan ver
memekle beraber Venizeloıu dü
tiindüren noktanın Sırbiıtan hudu
duna taa110k ettiği tahmin edilebi· 
lir. 

ıaatten ayırmıı: 

B ~ Şimdi çalış.mıyorsun ki .... 
Of uruyor, bekliyorsun ... Demir 

alette k d'. k d , S ' en ı en ine ısınıyor .. . 

ıme usu Yusuf Kemal ve Kalk:ı.. maa ittirak etmişlerdir. Müteferrik masraflar hakkında 
vanzade Riza Beyler mazereleri Celse ekııeriyet karariyle açıl • idare mecliıinin teklifleri kabul 
dolayısiyle bu içtimada hazır bu· mıf ve idare meclisinin raporu o· edilerek içtimaa nihayet verilmiş· 
lunamamıc.lardrr. · 

Hen, çekiçle örae \'Urmuyorsun .. . ~ kunmuştur. br. 

. ~le vur ... Sekiz ıaati doldurmak 
ıçın ne kadar daha çalı!tığmı o za
man hesaplıyayım ... 

Böylelikle -ıade kol il d -

Rapor gazetelere verilmemekle "'"'w"'"""''""'".,,"" __ .,, .. ,.m.,11111111111111111111111111111111111m1111m11 

beraber öğrendiğimize göre, ıirke- Kesilen ag'IJ aç tarihi 
tin teıiı ediJdiği 16 hazirandan 

Sırbistanın ilerde ltalya ile ola• 
cak bir müeellah ihtilafında Sırp-

d kik J ıa a ıgı 
a a arı alt alta kayd d k 
k. e ere -

se. ı~ ıaati dold~rrnu,. Fakat, de- O h
Kendisini genç Türk kızlarına 

r a · 
1
. n taaniyle tanıtarak Pera .. 

itibaren 933 senesi nihayetine k!a~ degıv ·ımiş 
dar geçen altı buçuk aylık zamana 
ait bilanco zararla kapandığından 
hissedarlara temettü tevziine im-

Silivrikapı haricinde kesilmek .. 
te olduğu dün eıefle yazdığımız 

tarihi ağaç hakkında belediye reis 
muavini Nuri Bey tunları aöyle • 
mittir: 

Yunan mütt~rek hududunun Yu
nanistan tarafından tekeffül edil· 
mesinin Yunaniıtanı harbe ıü· 
rükliyebilmesi ihtimali var mı? 
Mösyö Venizelos neden böyle bir 
ihtimal görüyor. 

mırcı ustası, netıcede, on altı ıaat 

İf başında kalmış bulunurmuş ... 
ote ine g"t" .. .ff 1 O . .. . 0 urup ı et erini kirleten 

nh~ıgın cürmüne alet ohn otel 

• 
kan görülmemiştir. 

. 
Hiç böyle sekiz aaal iş işittiniz 

mi? 

sa ıpleri A B .., 
edil . . ram ve ogos ta tevkif 

mı§tır. Bu otelde bir çok 

Zara yüz bin lirayı mütecaviz
dir. Fakat r:ıporda bunun, şirketin 
ilk senesi olmak itibariyle yapılan 
teşis masraflarından ileri geldiği, 
bir sene zarfında kurtarılmış olan 
yedi gemi için alınacak paralarla 
zararın kapanacağı ve şirketin bu 
ıene daha iyi bir vaziyete geleceği 

"- Benim bildiği11t hu yol Ü· 

zerinde kesilen ağaçlar servi a .. 
ğaçhrıdır. Bu yolların yapılma· 
Si haıebiyle inıaata mani olan on 
bet servi vardır ki bunların kesil
mesi zaruridir. Bu ağaçlar kesil
dikten ve yol yapıldıktan ıonra 

burada sıra ile ağaçlar diktirece
ğiz. Kesilen ağaçların birinde bir 

hazine mevcudiyeti hususundaki 
dedikodu yalandrr.u 

Bizce Mösyö Venizeloıun göı • 
terdiği endite ihtiyar siyaıinin faz 
la veaveıeıinden ileri geliyor. Ev• 
veli: Sırbistan ile İtalya ara.ında 
bir çok uzlatılmamrt noktalar var· 
sa da, mevcut ihtilafların harbe SÜ• 

rüklemek ihtimali pek azdır, Ve 
günden ıüne azalmaktadır. Şu 11• 

rada bütün Avrupada, aruıra or • 
taya atılan galeyanlı haberlere 
rağmen' büyük bir suK:un il\tiyacı 

. lşi~rnedinizse bu tarzın tramvay 
şırk~~ ta~afından b~çare biletç.iJere 
'Ve dıger ıtçilere tatbik edildiğini 
haber verelim. 

genç kızların iffetlerinı'n 1 
d'ld' ... payıma 

e ı tgı anlatılmıştır. 

Tramvay 1· k t' · .1 . . • ır e ı, ışçı erını, dai-
z~ ve yedek diye ikiye ayırmı,tır. 
. c~k .. uzun seneler çalışanlar bi • 

rıncı rutbey ' l . B l e naı olabıliyorlar. 
un arın çal 

•İn hild:-· .1§~a zamanları herke· 

k d 
.gı gıbı, baımdan sonuna 

a ar f ı h 
w ı . ~sı asız eıaplanıyor. Di-
~er erının hali iae, yukarda anlattı
UTınız de · . 

mıı·cı ustasınınki gibidir: 

Delpoda bekliyorlar ... yedek itçi 
anca~ araba harekete geld' - · ak t 
çalısnu ıgı v ı 
l" el- ş aayıbyor. Depoya avde -
ın e deft . b 

ka d' l erıne u çalışma zamanı 
Y o unuy sef or, ve adam, müteakıp 

ı·e er.~hçıkışr bekliyor ..• Aleste, em· 
rnu CyYa, intizarda olduğu za

ınanlar, çah§nıamakta addedili
Yor ... O adam i!te imi! gibi ·hesap-
1annuyor ... Tekrar ne zaman aefe· 
re çıkarsa, mesai saati, on üç on 
dört kuruttan i,1emeğe başlıyor .•. 

Neticede, bir Türk amelesi, sekiz 
saat işin karşıhğı olan yüz küsur 
kuruşu kaza~mak için, uyandığın
dan uyuyacağı zamana kadar, on 
saatten çok daha fazla, tirketinin 
e:nı·ine kendini ha:sretmek mecbu
rıyelinde kalıyor. 

. 
Dünyadaki buhranı, meınleket

leı·deki işsizliği fırsat bilerek insan 
Iarr bu tarzda çahştırmağa kalkış
rn~yı nasd tavsif edeceğimizi hile
ınıyoruz. 

Na
1

fia Vekaleti, belediye, srhhi-
Ye ... § ka . f • 
~.- d nunu, ınıa , mernamet, 
.. ıc an h ı· 
ed" . ' u a.ıa, memleketin sıyanet 

lcı ne k d k . h si b a ar uvvetı varsa, ep· 
ö ' .. u halkı bu tarzda yıpratmanın 
nurıe ge k 

tedb' ) çece eıı cezri, en zecri 
rnalı;1;r alm1k üzere seferber ol-

<va-no) 
Y oJların Sesi 

Bu a" 1 uze aylık mecmuanın 16ncı 
ıayııı Zen . .. d 

. gın mun ercc::.t ile çık· 
nıı§ .ır Okuy l 
..ı • • ucu arırnıza tavıiye e· 
.lCrt?. 

Muhacır maJJarı 
Mühach· ve mültecilerin birlik· 

te getirecekleri efyalar, ma11ar 
ve hayvanların bir defaya mah· 
suı olarak gümrük re111ıinden mu• 
afiyeti hakkındaki kanun vilayete 
bildirilmiştir. 

Roma nyah seyyahlar 
Paskalya. yortuları münasebeti· 

le Romanya poıta ve telgraf me• 
murlarından bir grup tehrimize 
gelmiştir. 

im ti han neticesi 
Geçenlerde adliyede yapılan 

beş münhal zabıt katipliği imtiha· 
nına ait evrak bugün adliye me· 
llıurin encümenince tetkik edile· 
cek Ve ayrılacak memurların han· 
giai olduğu perıembe günü ilan 
olunacaktır. 

Nazım Bey 
Tünel ve Rıhtım şirketleri Na· 

fia ko · · N B • • ınıserı azım ey Beyazıt 
Vdayctj n f' .. h d' l'ğ' . a ıa ser mu en ıs ı ıne 
tayın edil-· . K~ 

u.ııtı. azım Bey N :ıfi· 
a vekaletin d'ğ' 
h 

e ver ı ı cevapta ra• 
ataızlığında b h" 1 ff . 

miştir. 
· n a u e a mı 11te-

iki profesör 
Pariı dişçi mektebi profeıörle

rinden M. F urke, M. Pont ve M. 
Roye şehrimize gelmiflerdir. Pro
fesörler dişçi mektebinde konfe .. 
ranslar vereceklerdir. 

Üsküdar kaymakamı 
Eıki Üsküdar kaymakamı iz~ 

zettin Bey, Trakya ikinci umumi 
müfetr 1. v • d.. .. .. ış ıgı umum~ tahririye mü-

urlugüne tayin edilmi9tir. 

Ölüm 
Mülga darülfünun müderrisle

rinden Ali Reıat Beyin hemtire za
desi aıkeri mütekaitlerinden Çor· 
lulu Sadık Bey dün a-ece kalp ıek
teıinden ölmüıtür. 

Sadık Bey ;stibdat devrinde 
Rumelide bir çok inkılap ve hürri· 
yet faali} etlerinde bulunmuştu. 

Cenazesi bugün ög'"le .. . .., • uzerı 
Beyoglunda Ağa camisinden kal
dınlacaktır. 

ileri sürülmüştür. 
Raporu müteakip 1933 senesi 

blançosunun kir ve zarar hesap
hrı tetkik ve tasdik olunmuf, ida
re meclisi ibra edilmiştir. 

934 senesi şirket mürakıpliğine 
eski mürakıp Cemil Behçet Bey 
tayin olunmu§tur. 

lji~eLIJ'Tlj 
150 lirası gitti 
&yoğlunda Sait Efendjnin 

150 lirasiyle bazı eıyasmı c;alan, 
evladı manevisi Zeynep yakalan· 
mıttır. 

Baca tutuftU 

Sirkecide Y orginin fırınının ba
cası tutuımuşıa da itfaiye tara· 
fından söndürülmiittür. 
Dursunun paralar1 
Muzaffer adlı bir yenkesici dün 

Galatadan geçen Duraun isminde 
birinin içinde dokuz lira bulunan 
cüzd:ınınr çalarken yakalanmıf" 
tır. 

Otomobil ~arpb 
Şoför Hamidin idareıindeki 

1776 numaralı otomobil dün Bey· 
oğlundan geçerken yolculardan 
Osman isminde birine çarp.mı§ ve 
yaralanmııtır. Şoför yakalanmı~
tır. 

Kaçak tarap 
Ortaköyde Bahçe ıokağınd:ıki 

bakkal Y asefin dükkanında 50 ki· 
lo kaçak şarap ve 400 gram kaçak 
ispirto bulunarak müsadere edil
miı ve kendisi de ihtisas m:ıhke
mesine verilmiştir. 

Daha bitmedi 
F ındıkhda yeni yapılan Adil 

Beyin apartımanımn kur~un boru· 
!arını çalan sabıkalı Ali yakalan· 
mıştır. 

Afyon bulundu 
Taksimde Karakol ıok3ğında 

Miçonun kahvesinde oturan Hiri1-
tonun üzerinde 25 gram afyon 
bulunmu! ve kendisi adliyeye teı· 
lim olunmu§tur. 

Hususi mektepler 
ilk ve huıuıi tedriıat müffetti~

leri dün öğleden sonra maarifte 
Haydar Beyin reisliği altında 

toplanarak husuıi mekteplerin ta
limatnameleri üzerinde görüşmüt· 
}erdir. Bazı hususi mekteplerin 
idari yaziyetleri ııkıntılı olduğu 
ve tedrisata ehemmiyet vermedik~ 
leri görüşülmüttür. 

vardır. Mutantan nutuklar ancak 
miJletlerin moral'ini yükaeltmek 
için sarf edilen bir ilaç mahiyetin • 
dedir. Küçük itilaf bloku Franıız 
siyasetine istinat ettikçe İtalyanın 
Küçük itilaf ile harbe yanaımıya
cağı muhakkaktır. Duçenin dediii 
'gibi Fa,izm yeni bir cihan harbine 
sebebiyet verecek olan hareketi 
yapmaz ve yapamaz. Ayni ıuretle 
Blgrat hükumtinin de bir ikinci ci
han harbi meı'uliyetini üzerine al· 
maaı tasavvur edilemez. 1914 ha· 
ilesinin tekerrürü neticeıinde 
Sırp - Hırvat - Sloven saltana· 
tının yerinde yeller eıeceiini ihata 
eder. 

Kapanma saatleri 
Şehrimizdeki ticarethanelerin 

Avrupada bir çok ıehirlerde oldu· 
ğu gibi muayyen ıaatte açılıp ka· 
panma.aı etrafında bir cereyan u· 
yanmıthr. Ticaret odası bu hu· 
austa.ki noktai nazarını vekalete 
hildirmittir. 

Müc~dele 

İstanbul mıntakası içinde Mart 
içinde yapılan muzır hayvan av• 
Iarı neticesinde 90 yahandomuzu, 
8 kurt, 22 tilki, 17 sannr, 2 ya • 
han kedisi, 9 çakal, ve 484 karga 
öldürülmüıtür. 

T epebaşı bahçesi 
Tepe hafı bahçesinin yakm bir 

zamanda açılmasını çalışılıyor. 

Tesisat yapı1ıp bittikten sonra her 
sınıf halk bu bahçeye girebile
cek ve şehir tiyatrosuna mensup 
artistler gelerek n.umar:ılar yapa· 
cakJardrr. 

Türkiye - ispanya seferi 
Türkiye - ispanya arasında 

ilk seferini yapan Erzurum vapu· 
rundan baıka Yelkenci zadele • 
rin Vatan vapuru da bu hatta 
tahsiı edilecektir. 

Vahn vapuru cumartesi günü 
ilk seferine çıkacaktır. Erzurum 
vapuru o güne kadar ıef erden 
dönmüf olacaktır. 

Saniyen misakın sırf Balkanla· 
ra ait olması da Möıyö Venizelo· 
ıun endiıesine mahal olmadıiını 
göıterecek mahiyettedir. İtalya ile 
Yugoslavya araımda müaelli.h bir 
ihtilaf zuhur etle bile bu ihtilafın 

hal sahası Dalmaçya ve Hırvatiı· 

to.n olmak lazım aelir. İtalyanın 
Arnavutluk yolu ile kuvvet ıönde· 
rerek Sırp kuvvetlerini çevirmek is 
temeıi beynelmilel büyük ihtilafla
ra sebebiyet vereceğinden Roma 
hükfımtinin bu yolu tutmıyaeaiı 

muhakkatkır. 
Arnavutluk ile Sırbiıtan a.raım• 

da zuhur edecek bir müıellih ih • 
tilif a ltalyanın müdahalesi meae· 
)esi de baıkaca tetkik olunabilir. 
Fakat böyle bir ihtilafın zuhuru da 
hemen hemen imki.nıızdır. Arna· 
vutluk dahili vaziyetini ıalah ile 
mefguldür. Küçük krallığın kom· 
şuları ile mücadele yolunu tutaca· 
ğına hiç bir emmare yoktur. Bal· 
kanlar bu vaziyette bulundukça 
Balkan hu~atlannın dört dev;et 
tarafıncian mütekabHen tek~Hülü 
ancak Balkanlard" a.:,ırla~·~ ya· 

M. Gayur 
( Devamı 7 nci ıayıfada ) 
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4 HABER - Aktam 'Poata•ı 

1,. HA~R'in 1 a 
Kocasını niçin aldatmış! 

' Fikra-müsabakası 
1 \ııı hiWyeleri I 

I{arde§İm Mediha .. 
Geçen mektubumda kocamı na· 

sıl ıevdiğimi söylüyordum, değil
mi?. Onu hala da seviyorum .. Fa
kat, ah, aorma, sorma sorma başı· 
ma gelenleri .. 

Mu.ratcığı ne yaptım bilmezsin .. 
Murat, bana, dünyan bütün ıa· 

adetlerini bahıetti. 
Bir 'kadına ne lazımsa, evet, ne 

lazımsa, hepsini hepsini bol bol 
verdi. 

Değil mi Medihacığım?. 
Onun etraf mda, sarııınr, esme· 

ri, yaılııı, tazesi,, dulu, kızı, faki· 
ri, zengini, e•'lebiıi, yerlisi, bütün 
Havva kızları fır dönüyordu. 

Fakat, o, içlerinden hiç birini 
seçmedi. Tuttu, beni aldı .. 

Nemi tercih etti diye hepiniz 
ıaştımz, biliyorum ve bunu gayet 
tabii görüyorum. Çünkü, mesele
ye, ayni suretle ben de şaştım. 

Murat, bana, aade bu intihabı 
sebebiyle ıeref vermedi. O, mev· 
kii içtimaisi çok yüksek bir erkek .. 
Memleketimizin belli baılı mü
hendislerinden biri .. Y akıııklı bir 
adam ... Fakat, bu yak191khhk iki 
türlü oluyor: Biri, Allahın yaradı· 
fı, öteki de kulun iktiaabı .. 

Yani, biri, deniz hamamı kıya• 
fetinde kımıldanmadan güzellik; 
öteki de krmıldandığı zaman, ta· 
vırların, gülmenin, konuımanın, 
giyinmenin güzelliği.. Muratta, 
bunların ikisi de var .. Üstelik, ko
cam, gon~, kuvvetli bir adam .. 

Ne kaynanam var, ne görüm

cem, ne diğer karışanım ve görü
ıenım .. 

Tekmil kadınların gıpta edece· 
ği vaziyet! .. 

'Bütün bunların üstüne, 
de""ilıive et ... 

serveti 

Babasının evindeki hali fakru 
zaruret içinde geç.mit benim gibi 
bir kızın bütün bu meziyetlere aa· 
hip zengin bir ko~aya varması ne 
demetkir, düşün ... 

Nitekim, ne oldum delisi ol-
dum ... 

Evet, 1'\C oldum .:lelisi ... 
Yaptığımı sorma, Mediha ... 
Öyle mes'uttum ve -ah eğer 

'.;icdanımda bu kara leke olma· 
sa- hala da öyle mes'udum ki, 
bahtiyarlığımı bütün dünyaya, yük 
sek sesle haykmn;ık istiyordum. 

- Murat beni seviyor!.. Murat 
beni seviyor ... Böyle değerli bir a
dam bana bayılıyor .... O, beni, bü
tün kadınlara tercih e•ti... Mes'u · 
dum ! Mes'uJı.•m ! ... 

Evet, böyle haykı:ıT.ak istiyor -
dum. 

Ho9, miltemadiyc•ı de haykırı· 
yordum ye.: 

Nereye g~taem, Mutadın aldığı 
mücevherleri, elbiseleri genç kız· 

lık arkadaılarıma göıteriyordum ... 
Bilha11a bunları erkeklere tethir 
etmek son derece gururumu okıu • 
yordu. 

Evimi, otomobilimi, uıaklarımı, 
hizmetkarlarımı -kısa bir zaman 
içinde ve bir izdivaç sayesinde, el
de ettiğim \lütün bu nimetleri
herkese teıhir etmek son derece 
keyfe gidiyordu. 

Bana yeni olarak ne alınsa ale
me bir kere göstermeden yapamı· 
}'ordum. 

1ıte, bu yüzden, olanlar oldu Me 
diha .... 

Murat, bana, gayet güzel çama· 
: ıtlar aldı. Sorma, ne mükemmel 
iflenmiı, ipek kombinezonlar ve 
ıaire ... Bir akıa·m, sürpriz halinde 
yirmi dört tanesini birden eve ge
<irdi. Ne de ince gustoıu var ... Ka

t 

, 
dın gibi! ... En güzellerini seçip ıs· 
marlamaıını biliyor... Zaten ter· 
zimde ölçüm var .. Ölçüme göre 
bunları yaptırmış ... 

Ama, şaheıer §eyler... Görsen 
bayılırsın .... 

O gece, sevincime payan yok
tu ... Sabaha kadar gözüme uyku 
girmedi ... Dü§ün, Ömrümde böyle 
şeyler giymemiıim ... 

Ah bir gün doğsa da ııklat· 
sam ... ,, diye düıünüyordum. 

Ertesi günden tezi yok, bittabi, 
yeni çamaıırlarımı giydim ... 

Ve öğle yemeğine gelen miıa· 

firlerimize çıktım ... 
Açıp göstermek istiyordum: 
- Beyler!... Bakın ... Kocam ha· 

na ne aldı. Hanginiz hanımlarını· 

za bu derece iyi bakarsınız ... 
Fakat, bir kolye, bir manto, a· 

leme teşhir edilebilirse de sırttaki 
çamaıırları gösteremeğe imkan 
var mı? .. 

lşte, bunun imkinsızhğını dü9ü· 
nüyor ve son derc.c.e üzülüyordum. 

Tam o esnada, yanıma Reıit 
yaklaıtı. Hani, biliyorsun, hiç hot· 
lanmadığım, yüz vermediğim hal· 
de boyuna. sırnatır durur... İngiliz 

bozuntusu soğuk oğlan .•. itte o .... 
- Ne zaman "evet,, diyeceksi· 

niz? Ne zaman randevuma gele
ceksiniz?. -diye sordu. 

Derhal cevap verdim: 
- Bugün ... Hemen bugün ... 
Ve i~te, kocamı, sevgili Muradı-

mı aldattım Mediha ... Ama, emin 
ol ki, sırf yeni ipek çamaıırlarımı 
yabancı bir erkeğe göstenniı ol
mak için ... 

Bu kadın ruhiyatını gel de er· 
keklet'e anlat ... 

Bu 
(Hatice SUreyya) 

hazırlık kim
lere karşı 

Zagrepte çıkan "Novosti" ga
zetesinde okunduğuna göre hal· 
yanl:ır cenubi Tirol'da, iktısadi 

nafia intaatı namı altında büyük 
askeri inşaat yapmaktadır. 

Bu askeri şimendiferlerden, 

umumi harpte inşaatm:ı baılan • 
mış olan Toblah. Perarola hattı 

bitirilmiştir. Bu hat ordunun iler· 
leme harekatı için büyük bir e • 
hemmiyeti haizdir. Ve Piava va· 
disinin yukarı aksamını cenuba. 
b:ığlamaktadır. Bunun ıubelerin
den olan Vittoria • Ponte nelle Al· 
pi hattı yapılmaktadır. 

Bundan maada askeri nakliyat 
için büyük istasyonlar inıa edil • 
mektedir. Bu istasyonlard'.l mu .. 
azzam tahmil ve tahliye tesisatı 
inşa edilmekte ve Verona • Bren• 
ner şimendifer hatları elektriklet· 
tirilmektedir. 

Yalnız bu hattın kısmen iktı -
sadi mahiyette olduğu söylenebi • 
lirse de bunun da askeri ehemmi • 
yeti inkar olunarnu. 

Şoseler de en son fenne göre 
yapılmaktadır. Bunlar arasında 

zikre şayan olan Triente • Bren • 
ner yoludu.r. Bunların tubeleri 
de inşa edilmektedir. 

"Novosti,, ye göre bu yollar, 
bulundukları vadilerin iktısadi ih· 
tiyaçbrı için değil askeri müli • 
hazalar dolayısile yapılmaktadır 
ve bu mıntakada: Bri~en' de al • 
tmcı Alp alayi, Bozen' de 11 inci 
fırka kum'.lndanlığı, Belluno'da 
7 inci Alp alayi, Brescia' da 7 in• 
ci fırka kumandanlığı, Verona • 
da 9 uncu fırka kumandanlığı, 
ve Padova'da dahi 10 uncu fırka 
kumandanlığı bulunmaktadır. 

En iyi, en ıüzel fıkraları bize gön· 
dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

21 O - Bir istek 
Bir gün yağmura tutulan Bekri 

Mustafa sırsıklam olmuf elbisesine 
bakarak: 

-"Hiç değilse su yerine rakı 
yağsa inıan bunları yalardı!, de· 
mış. 
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Bedia Sami 

Bir çıkarsa 
Nasrettin Hoca bir gün su testi· 

sini doldurmak üzere çaya daldı· 
dırdığı esnada testi elinden kurlu· 
lup suyun dibine inmif. Biri Hoca· 
ya: 

-"Suya ne bakıyorsun?,, diyin· 
ceHoca: 

"Testi suya girdi çıkınca boğa

zına sarılacağım. cevabını vermif. 
Bedia Sami 

212 - Durma yarat 
Dede, ağaç altında bağdat kur· 

muş; peynir, ekmek yiyordu. Çok 
acıktığı için kıtlıktan çıkmıtcasma 
mütemadiyen atıttrrırken: Bir kö· 
pek yavrusu geldi ekmekle peyniri 
kapıp kaçması bir oldu .. 

lttihası yarım yamalak ağzında 

kalan dede, yarı mütehayyir, yarı 

mütevekkil: · 
- Aferin Allahım ! dedi; köpek 

}erini, ben gibi bir fakirin nafakası 
ile beslediktı"?n sonra: hiç durup 
dinlenme!. Y nrat yarat, salıver, 

dünyaya. 

Amerika Ermeni
leri arasında kavga 

Boston, 9 (A.A.) - Ermeni ki· 
lisesine mensup rakip gruplar, bat 
papazları Leon Turyan'nın katli 
hadisesi meıuliyetini birbirlerinin 
üzerine atarak döğütmütlerdir. 

Rakipler, ellerinde bıçaklarla 

sokakta karıılatmıılardır. içlerin
den 9 kiti yaralanmıfhr. 

Mühim polis kuvvetleri bir çok 
tevkif at yaparak sükunu iade et· 
mitlerdir. Bir polisin kulağı kop· 
muftur. 

Şikago ermenileri de ayni se· 
bepten dolayı çarpıımıılardır. 4 
kadın, üç erkek yaralanmıftır, has
ta.haneye kaldırılmıtlardır. 4 ka· 
dın, bir erkek tevkif edilmittir. 

Baı papaz Leon Turyan, geçen 
Ki.nunuevvelde kilisede merasim 
yaparken dört Ermeni tarafından 
öldürülmüttür. 
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17 - Atom vezni bir atomun b.IÔ' Orta mektep fizik 

kimyası 
1 - Ciıimler ya ıulp, ya mayi ya 

ıaz olurlar: Demir ıulp yani katı, su 
mayi yani akıcı, havaıazı gaz yani U• 

çucudur. 
2 - Sulp ciaimler ıekil ve hacmini 

muhafaza eden cisimlerdir. 
3 - Mayi ciıimler ıeklini muhafaza 

edemiyen, fakat hacmi deiiımiyen cİ· 
simlerrlir. 

4 - Gaz cisimler hem teklini hem 
de hacmini deiiıtiren cisimlerdir. 

5 - Bir cisim bulunduğu tartlara 
göre heı· üç şekli alabilir: Sıfır derecei 
hararette ıu buz yani .ı:u)p halindedir. 
Sıfırdan yüksek derecede mayi ıu ha· 
line 1ıelir. Yüz dereceye kadar ısıtılın
ca da gaz haline gelir ve ıu buharı İı· 

mini alır. Bir mayün sulp haline gel
mesine ıupleıme, ıulp cismin hararetle 
mayi haline gelmesine zeveban ve ma
yi cismin gaz haline gelmeıine de ga
leyan denir. 

6 - Bazı cisimler hararet tesirile 
ıulp halinden doğrudan doğruya ıaz 
haline geçerler. Buna taıa'ut yahut 
süblimaıyon denir. 

7 -~ulp, mayi ve gaz cisimlerden 
bir kısmı bazı mayiler içinde erir. Bu
na inhilal yahut di11olüsyon, eriten 
mayie muhallil yahut disolvan; ve ma· 
yiter içinde erimit olan cismin ikiıine 
birden mahlul yahut ıolüsyon denir. 
Suda tekerin erimeıi bir inbilaldir. 

8 - Cisimlerde bir takım deiitik
lilder ıörülür bunlar ikiye aynlmıt· 

hr. Bir kısmı harici bir tesir altında 

vukua 1ıelir ve bu tesir kalkınca eski 
halini alır. Bu deiitiklikleri icap etti
ren hadiselere fizik hadiseler i denir. 
Mesela ıuyun ııfrr derecede ıulp ol
ması ve ısınınca tekrar mayi halin.e 
dönmesi gibi, bir takım değişiklikler 

de ciımin yapmnı değiıtirir, bunlara 
kimya hadiseleri denir. Demirin üze
rinde bamba,ka vasıflara malik olan 
pasın husule gelmesi gibi. 

9 - iki veya fazla cisim birleterek 
kendilerine benzemiyen bir cisim hali
ne girerlerse hiuıl cisme "mürekkep 
cisim,, adı verilir ve birleşme hidiıesi
ne "imtizaç,, denir. Mesela idrojen ve 
oksijen gazlan birleıerek ıuyu huıulc 
getirirler. Su "mürekkep,, bir ciıim· 
dir ve iki gazın birleşmesi "imtizaç,, tır. 

10 - iki veya fazla cisim mahiyet· 
lerini değiıtirmeden birleşirlerse bu 
birleşmeden hasıl olan cisme mahJUt 
iımi verir. Kükürt, karbon ve güherçi
lenin birleıerek siyah barut mahlütunu 
vücude getirdikleri gibi. 

11 - imtizaç hadiıesini kolaylaıtır
mak için hararet, ziya, elektrik sadme 
gibi bir müessir lazımdır. "ihtilat,, ta 
böyle bir şart yoktur. 

12 - Kendiıinden, başka hauadn 
ciıimler çıkarılamıyan ciıimlere basit 
ciıim, muhtelif ciıimlere aynlabilen ci
ıimlere de mürekkep cisim denir. Ba
kır baıit cisimdir; tuz mürekkep cisim
dir. Basit cisimler mahduttur. Mürek· 
lı:ep cisimler hadsizdir. Hergün yenisi 
ketfolunuyor. Şimdiye kadar bilinen
lerin miktarı iki yüz bini aşkındır. 

DUstur, atom, 
tiblhmaden, 

mulokUI 
maden 

13 - Basit cisimler dokıana yakın-
dır her birinin kendi iımi vardır. Okıi
jen, idrojen, karbon, demir birer basit 
cisimdir. 

Basit ciıimleri göıtennelı: için latİn· 
ce veya rumca isitnlerinin hattaki harf
leri kullanılır. Böylece cismi göıteren 
İfarete rümüz yahut sembol denir. Me
sela ldrojen'in latince iımi H ile baılaı
bunun için idrojen H harfi ile göıteri· 
lir. Azotun latince ismi Nitrojen oldu· 
ğundan bu basit cisim de N rümüzü ile 
ıösterilir. 

14 - Bir Rürnüz basit ciımi ve o 
cismin bir atomunu gösterir. H rÜmÜ· 
zü bir atom idrojen demektir. 

15 - Bir atom ciınıin taksim kabul 
etmiyen ve en kuvvetli ınikroıkoplarla 
1ıörülemiyen ufak kısmıdır. 

16 - Rümüzlerin bir takım kıymet
leri vardır. Bunlara atom vezni denir. 
H yani idrojenin atom \·ezni "1,, , N 
yani azotun atom vezni "14,, tür. 

ki veznini göstermez. Vahidi kıyatİ" 
larak kabul edilen Oksijen'e niı.,.... 
veznini gösterir. Vahidi kıyasi tP' ~ 
Okıijen'in atom vezni "16,, dır. Idr" ,ı 
jenin atom vezni bir olunca okıijeoel" 
on altı defa hafif olduğu anlatılır. 

18 - Biı· ciımin atom vezni P~ 
gram miktarına atom vam denir: ~ 
atom gram oksijen on altı ıram ~ 
jendir. Bir atom gram azot on 
ıram azottur. 

19 - Basit cisimler iki büyük ki" 
ma ayrılır: Şibih madenler yani rn•
loid'ler; mııdenler yahut metal'ler •. 

20 - Şibih madenlerle madeni, 
arasındaki farklar ıunlardır: 

a - Görünüşlerindeki fark: rd' 
denler -cıva müstesna- ıulptür. , 
bih madenler sulp, mayi yahut gaz~ g 

b - Madenlerde madeni cila dedi' 0 

leri bir parlaklık vardır. Bu parl.ıı" b 
ıibih madenlerde yoktur. Yalnız .,.
ıibih madenlerde cam parlaklıit vrl' 

dır. ,,; 
c - Madenler hararetle elektrİr 

çok nakleder. Şibih madenler iıe' 
nakleder. Yalnız oksijen, grafit ve 
ni kömürü nakıldirler. 

d - Madenlerin elektrik nakletntl 
si hassaıı hararet çoğaldıkça azalır, lı' 
raret azaldıkça çoğalll'. Şibih mad,
lerde bunun akıi görülür. 

e - Madenler lavha ve tel hali" 
konulabilir. Şibih madenler lavha ~ v 
tel olamaz. 

f - Madenlerin okıijenli mü~ 
kepleri "humuzları,, ıu karııaında "' 
ıaı cisim., baz halini alır. Şibih mad#I 
lerin humuzlan su karı11mda hamd 
asit olur. 

21 - Ba,lıca şibih maden ve "
denlerle rümüzleri ve atom vezinJJ 
ıunlardır: 

-ŞIBIH MADENLER
Anenik - A S - 75. 
Antimuar~ - S b - 120. 
Azot - N - 14. 
Bor - B - 11. 
Brom - Br. - 80. 
Karbon - C. - 12. 
Klor - CI. - 35,5. 
Flüor - F. - 19. 
ldrojen - H. - 1. 
Yod - 1. - 127. 
Okıijen - O - 16. 
Fosfor - P. - 31. 
Silisyom - Si - 28. 
Kükürt - S. - 32. 

-MADENLER
Alünıinyom - Al. - 27. 
Gümü! - Ag. -107. 
Baryonı - Ba. - 137. 
Bizmüt - Bi. - 208. 
Kalaiyonı - Ca. - 40 
Krom - Cr. - 52. 
Bakır - Cu. - 63.S 

Kalay - Sn. - 118. 
Demir - F e. - 55,2 
Mağnezyom - Mg. - 24,3. 
Manganez - Mn. - 55. 
Cıva - Hg. - 200,6 
Nikel - Ni. - 58,6. 
Altın - Au. - 197. 
Platin - Pi. - 195. 
Pota.yom - K. - 39. 
Radyom - Ra. - 226. 
Sodyom - Na. - 23. 
Stronıyom - Sr. - 87, 
Uranyom - U. - 238. 
Çinko - Zn. - 65,3. 

MUrekkep cisimler, tahlil 
terkip 

22 - Kendi vezninden aıaiı v1 
de ve baıka hassada iki veya dah• 
yade ciıme ayrılabilen ciıimlere ~ 
rekkep ciıim derler. . .a 

23 - Bir mürekkep ciımi içincl"'" 
basit cisimlere yani unıurlanna •"' 
mağa anl'lliz - tahlil denir. 

24 - iki veya fazla unıuru yani.~ 
ıit ciımi birleıtirerek yeni bir c:İ"'" 
yapmağa sentez = terkip denir. .Jll 

25 - Mürekkep ciıimler iki .-?
fazla basit ciımin bir araya ıel~ 
den huıule geldikleri için rümüsl• lf_ 
terilemez. Bunlan göstermek için 'fi 
tur yani Formüller kullanılır. t ..J 
mürekkep cismin terkibinde un~ 
iki, üç atomu dahilse o vakit bu ,.,-~ 
rümüzün altına ve ıağ tarafına , 

(DeffJO' 



5 
10 Nisan 1934 HABER 

HALK MASALLARI Akşam Poataaı [illLllL~ 

"Siyah üzümü 
demek ki Arabı 

de yedin, Uzun etek ne zaman , 

seviyorsun!,, fiqilir? •· 

Karılarından biri eşek, öteki güver
cine dönen iki hükUmdar .. Hasta 

çocuk nasıl İIJİ olmuş!? 
Evvel zaman i~inde fakir bir ka· - Ya?. Öyle mi?. diye cevap ce yatağıma girer girmez derhal 

d~~ . varmış. Bu kadının dünyada, verdi. O esnada hizmetçilerden uyuyor ve ertesi s:ıbah çok geç u· 
butı.in hayatını vakfettiği on iki biri yemek üzere önümüze bir ta· yanıyordum. Halbuki bu şekilde 
yaşlarında kadar biı oğlundan bnk siyah ve beyazla karışık üzüm uyumak katiyen adetim değildi. 
hMk"' hiç b. k. · k H get0ırm1°şl·ı . N'h t b d ·· h ettı·m ve .. • .. ır ımsesı yo muş. er ı aye un an şup e 
gun geceyi gündüze katarak beş Siyah üzümü d :ıha fazla sevdi· bir gün vezirime vaziyeti anlat· 
on para kazanmağa ve böylelikle ğim için bir tane alıp ağzıma gö- tı.m .. Vezirim akıllı bir adamdı, 
bu biricik oğlunu büyütmeğe çalı- türdüm. Bunun üzerine: düşündü, düşündü, sonra bana: 
fırmış. - Bu da i::bat eder ki sen o a· - Uyumadan evvel bir şey içi· 

Bir gün gözbebeği gibi üzrcinc rabı benden daha fazla seviyor • yor musun? diye sordu. 
düştü~~ ~ğlu hastalanarak yatak- ., sun .. diyerek kalktı ve her akşam - Karım bir budak ıerbet ge· 
lara duştu.Zavallı kadın bütün va- gördüğün gibi beni dövmeğe baş• tiriyor, onu içiyorum. cevabını 

~ f . 1 1 d r.ım yogunu sar ettı, metelik mele· ı a ı. verdim. 
ilk üstüne koyarak her hangi bir Bu sözler üzerine k:ldın: _O halde bu gece o terbeti İÇ" 
felaket kanısında kullanmak u·· 2 .,,__ p ı· ı · ·b· ·· ·· d" • .. - - ac ışa l sizi döverken ken· me, fakat içmış gı ı gorun. ıye 
re biriktirdiği beş on parayı har- disine: "Ne sen güzelsin, ne de a· tavsiye etti. 
ccıdı, fakat br türlü oğlu iyi olmı- rap ~üzel. Hint padişahı en gü- Ben de hemen 0 gece dediği gibi 
yordu. Hek.mlcrin, hocaların zeldır.,, dersen bir daha sen.i döv• yaptım. ve karımın getirdiği ıer
verdiklCl'i ilaçlar hiç p ::ıra etmi· mez. dedi ve saraydan ayrıldı. heti gizlice pencereden atağıya 
Yordu. Padişahın karısı da böyle yap· rlökerek içimşi gibi bardağı iade 

Nihayet bir gün bir :ıkrabası o· mağ l kara verdi. Ertesi akşam pa· ettim. yatağa yattık, ben hemen 
na bir dervişi sağlık vereli. Zavallı dişah gelip le kendisine: yalancıktan horlıyarak uyuyor 
kadın hemen ertesi günü kendisini - Sen o arabı benden daha çok takilidini yaptım. O zaman kanm 
bularak derd

0

ni anlattı. Derviş seviyorsun! Öyle mi?. diyerek kalktı ve uyuyup uyumadığımı an
uzun ~un düşündü. nihayet şu ce· kamçısını çıkardığı zaman: lamak için orta parmağımı kuv· 
vahı verdi: - Ne sen güzelsin, ne de arap vetle ısırdı. Dişlerimi sıkarak hiç 

- Gidip dünyanın en mes'ut güzel.. Hint padişahı en güzeldir. ses çıkarmadım. Bunun üzerine 
i nsanını bubcaksın veondan oğlu.. dedi. derhal giyinerek dış:.uı çıktı. Ben 
na yedirmek üzere bir parça ek· Paditah bunu görünce ta§:ıladı. de ori\1 ra'kip ettim. Sarayın kapı
mek alacaksın. Oğlun bunu yer ye- Asla 'böyle bir söz beklemiyordu.. 11 önünde evlendiğimiz zaman be
nıez henıen iyilesecek Karısını dövmekten vaz geçrek o· raberinde getirmiş olduğu kırk ne· 

Kadın bu sözİeri 
00

dinledikten dasına çekU~i. Hamm Sultan bu dimesi onu bekliyordu. Hep bera· 
sonra teşekkür ederek Dervişin ya- vaziyet karşısında: 'Her halde ya• her atlara binerek ilerideki orma· 
nından ayrıldı. Yolda hem gidi- rın beni öldürecek,, diye düşündü. na doğru dört nala gitmeğe batla .. 
~or, hem de bu dünyanı en mes'ut Fakat böyle olmadı. P:ıdişah dıhr. 
ınaanını düşünüyordu. Nihayet ertesi günü erkenden kalktı ve Bende onları takip ettim. Ora· 
kendi kendine: Hindistana doğru bir seyahata da kırk tane haydut onları bekli-

- Dünyanın en mes'ut insanı çıktı. Oraya giderek Hint padişa· yorclu. Kırk nedimenin her biri bir 
ola-:ı. olsa paditahın kızıdır. Dedi hını görmeğe karar vermitti. haydudun yanına gitti. Benim 
'Ve doğruca sarayın yolunu tuttu. Seyahat günlerce devam etti .. karım da haydutların reisi ile be-

Onu içeri aldılar ve Hanıın Nihayet Hindistana vardı. Hint raber bir köşeye çekildiler. içkiler 
sultanın. huzuruna çıkardılar. Za· Padişahı memleketine gelen kom- jçip, oyunlar oynadılar ve hepsi 
vaHı kadın oğlunu iyileştirmek şu memleket padişahım büyük bir koyun koyun:ı ikişer ikişer yattı• 
için her şeyi göze almıştı. Göz yaş- 1 debdel ... c , büyük bir alayla karşı· lar. 
ları dökerek yalvardı. ladı ve doğruca s:ırayına misafir Tabii benim karım da haydutla-

H:ınım Sultan bu sözleri uzunu.. etti. rın reisi ile beraber, tam uyuduk-
zadıya dinledikten sonra kadına: Soğuk serbetler içtiler, güzel ları zaman yava§Ça onlara yaklat· 

- Mademki beni çok mes'ut yemekler ·yediler, tatlı sohbetler hm. Kılıcımı çekerek · h:ıydutların 
zannediyorsun, o halde bir gece ettiler. Nihayet akşam oldu ve reisinin kafasını kestim. Kesik ka• 
gör ve ondan son.ra k')rarmı ver.. harem dairesine çekildiler. Fakat fayı alarak derhal saraya döndüm 

Diyerek kadını sarayda alıkoy- padişah kapıdan içeriye adım a· ve bir yere sakladıktan sonra tek· 

du. hr atmaz büyük bir hayret içeri· rar yatağ:ı yattım. 
Artık akşam olmuş ve padişahın sinde kaldı. Gördüğü manzara şu Bir saat sonra karım avdet et· 

gelnıeai yakınlaşmıştı. Kadım b ir idi. Uzun kulaklı bir eşek ipekli ti. Fevkalade müteheyyiç görü
dolabı gizlediler. O esnada padi- yastıklar arasında yatıyor ve etra• nüyordu. Titriyerek yatağa yattı. 
§ah geldi. Hemen karısını yanına f ında peri gibi güzel dört cariye Ertesi günü kalktığım zaman karı• 
çağırdı: de ellerinde tavus tüyünden yelpa· mı çok hast:ı buldum. Bu hastalı-

- Sen o arabı benden daha çok zelerlc eşeği yelp ::ızeliyorlardı. ğı üc gün devam etti. Dördüncü 
•eviyorsun ! Öyle nıi ? . diye bağır· Yalnız kaldıkları zaman Hint ~iini'i biraz kendisine geldiği za· 

ıll dı ve elindeki kamçi ile Hanım padişahına sordu: man yanma girerek bir arzusu 0 -

ıultanı bayıltmcıya kad'lr dövdü.. - Rica ederim bana anlatınız. lup olmadığını sordum: 
Kadın bunun karşısında büyük bir Bu e~ek nedir?. - Bir karpuz olsa yerdim, di· 

; hayrete dü!tü ve ertesi günü Ha- - O mu? Benim karımdır. ye cevap verdi. Ben de haydudun 
,,1 nıın Sultandan sebebini sordu. - Karınız mı?. kesik kafasını bir tepsi içine koya· 
.,; Sultan ded; ki: - Evet. Size anlatayım : Bun- rak yanına getirdim.Kafayı görü~-
1' b - İlk evlendiğimiz gün birlikte d:ın beş sene evvel evlenmeğe ka· ce büyük bir heyecana düştü. Yu-

alkonda oturuyor ve önümüzden rar verdiğim zaman dünyanın en ~ü bembeyaz oldu. Ellerini havaya 
geçen askerleri seyrediyorduk. Bu güzel kızım almak istemi!tim. Bu.. kaldırarak: 

Yukarıya gayet zarif bir suare 1 d~r~. veı:~r .. gib~ ~~~lerini yerl.erde 
elbisesi modeli koyuyoruz. Bakı- pufur pufur suruklıyerekten bır ha 
nız, etekleri ne uzun. Bunu giyen mm gidiyor. Güpe gündüz, li. lef· 
vücut, herhalde, yüksek bir yere bih yukankine yakm bir gece tuva 
çıkmıt olmasına rağmen, etekler, Jeti giymiş, üzerine bir spor manto 
gene yerlerde sürükleniyor. giymiş ... Modaya ~~Uf ~~manın 

Resmimiz, son gelen Paris gaze· verdiği ibir zevk ıçınde, pur keyf 
telerinin moda sayfalarından alın- gidiyor! 
mıştır. Maamafih, ayni gazeteler· Zevk ve iz'an sahibi olan ~ütün 
de uzun etek modasının artık ya· karielerimiz elbette bilirler kı, bu, 

' yavaıı. geçmekte olduğu, suare çok konıik bir manzaradır. Her kı· 
vaş 'S' k . ·ı· 
elbiselerinde bile eteklerin kısal· lık ya ışık aldığı zaman gıyı ır ... 
mağa başlıyacağını yazıyor. De· Ney~e, uzun etek modasının son 
mek ki bu nümune son turfanda demlerıne geldiğine göre, artık, 

b. ' t kt• ' şehrimiz bu acayip manzaralardan 
ır uzun e e ır. . 

Bizde uzun etek maalesef yan- kurtula~ak demektir. Ma~afıh, 
1 l L yukarıkı son turfanda tuvaletı pek 
1§ an aşı mıştır: b ld w • • •• ı 

K.. .. .. ·· · d a yürür· güzel u ugumuz ıçm sutun arı· 
oprunun uzerın e yay . ekt k d" · · 1 

·f · gerır:m en en ımızı a a• ken bir de bakıyorsunuz, vazı esı- mıza :r 

ni ihmal eden tanzifat amel esine madık. • 

Son modanın zarıf 
biçimleri vardır 
. '- -

-~ 

esnada bey:ız elbiseler giy.miş bir nun için her tarafa haberler gön- - Yarabbi .. Bu vaziyete taha~-
ar~p askeri atını oynatarak önü- dermiş ve isteğime muvafık bir mül edemiyeceğim. Beni batka hır E k k modası üzerine her ne ka· 
muzde"ö:. geçti. Ben laf olsun diye kız aramıştım. Nihayet ~.ir ~ay!i m:ıhluk şekline kalbet. ~iye yal- dar ~i~hasaa İngiltere hakimse de, 
yanımda oturan padişaha: uğra!}tıktan sonra dünya guzelı hır vardı. Bu ricası etref saatıne tesa- k d giyimini ve tuvaletini Fran-

. - Şu arap :ıskeri ne iyi ata bi- kız buldum. Ahlakını, seciyesini diif etmit olmalı ki derhal bir etek a t:n in etmektedir. Bütün dünya 
nıyor, .. dedim. Padişah birdenbire kat'iyene sormada~ d erhal evlen- ~ekline tahavvül etti. Fakat ne de ~:dı~ modellerinin yüzde yetmişi 
ban dondu ve gözlerimin ta içine 

1 
dim. Fakat cvlendıkten sonra ba- olsa karımdı. B~n ona bakmak l P . ten ancak yüzde otuzu diğer 

i'b ... 

tarnflardan intişar eylemektedir. 
Mevsimin yeni modasının umu

mi hatlarım gösteren yukaTJki kro· 
kileri ikarielerimize takdim ediyo· 
ruz. 

ba.kark: na çok garip bir hal oldu. Her ge- l ( Devuıu 7 rıcı sayıfada ) anı 1 
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Hakiki vealkalar1 taanlf eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 
o Karadeniz Korsanları O 
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Müellifi: /~hak FERDi 

Her hakkı malafuadur Tefrika: 28 

--------------------------------------------------Geçen kıaımlaran hullaası 
Mütarekeden ıonra Istanbulda A· 

nadolu lehinde ve aleyhinde çalııanJar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalıııyorlardı. Leyhte 
çalıpnlardan bir ırupun içlerine aldık· 
ları llhami ismindeki ıenç Galatad;ı 

Ariyan hanına tercüman diye yerleı· 

mitti. Park eğlenceıinde tesadüf ct
tifi Fatma Nüıhetle aralannda bir se
vitme uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
ırup ıene bir ıUn maHim olan yerle
rinde toplanmıtlar ve aldıkları rapor
lan okuyorlardı. 

Okunan yirmi küsur rapor içinde 
bir tanesi Fatma Nilzhete aitti. Onun 
bir casuı olduty.ndan bahsediyordu. 
Bu raporu ehemmiyetli gördüler ve 
tahkike karar verdiler. 

llhami çocuklufunu tanıdığı Fat
ma Nilzhetle çok alikaGlar oluyor ve 
hemen her ıUn kendisini ziyaret edi
yordu. Gene böyle bir ıünde uzun u
zun konuıtular. Fatma Nüzhet hem.en 
hemen bUtUn itcıl kuvvetleri imirleri
nl tamdılmı ıMSylUyor ve kimıe ile a
llka11 obnadıimı anlatıyordu. 

llhami •bir an kendine ıeldi · ve 
saatine baktı. S&\t bir hayli ilerle· 
mitti. Bir an Mehmet Beye verdiği 
sözü hatırladı. Ve Fatma Nüzheti 
kolları aramda ııktı, dudakları, 
dudaklannı arayıp buldu: 

- Tıı Jc\--ür ederim, Fatma de
,;;, Şimdilik bana izin ver. Senden 
hiç, hiç ayrılmak latemiyorum. Çün 
kü aeni i• ıördülüm siindenberi. 
ıana kartı bqka, bambqka bir 
zifım 't'ar. Ba dfımı bir kelime ile 
ifade etmek belki mümkündür: 
Şn\. M'f'İlonım Fatma •• Biliyorum 

•. ~ tf:n de ~.fAA kartı likayt değil
ıin •. Değil mi? Seni seviyorum Fat
ma, seni ıeviyorbm .. 

Y ann saat dartte beni bekle, ce
vabım yarın almm .• 

Fatma Nüzhet, llhaminin hiç 
beklemediii ·bu itirafı karııımda 
aöyliyecek bir teY bulamadı ve ıür· 
atle çıkıp riden Uhaminin arkaam
dan uzun müddet balc;akaldı .• 

-9-

Uhami, Olküdara ıeçemediii 
rf.teler kalmak için Beyojlunda 
Fatma Nüzhetin evine yakm ıayı· 

Kısa tefrika 4 

labilecek bir semtte bir pansiyon 
kiralamıtlı· Odası ıayet ıüzeldi. 
Hem aııl apartmana ulramadan 
ayrı bir kapıyla da, hiç kimıeyi ra
hat.iz etmed~n, içeriye ıirilebili
.YOrdu. O ıün, daha ilk defa olarak 
bu yeni apartmanda kalmıtlı. Sa
bahleyin sokaktan odanın ae11izli
ii içine ıızan boiuk, ıayri vazıh 
ıeılerle uyandı. Bunlar, tokaldan 
geçenlerin ıürültüleri, otomobil 
kornaları, birbirine karıtan ayak 
ıeılerinden ibaretti. Odası tam cad 
denin üıtüne teıadüf ediyordu. 

Oda İ>erdelerinin, ev aahibesi ta· 
rafından akpm üatUnden indiril
mit olması, aabahı loılqtırmıı, ye
ni bir ak tam üıtüne çevirmit ti. JI. 
hami daha bu ıeceye kadar, bayle 
dar bir ıokajın iki yanmda yükse
len ve belki yapddıtı zamandan· 
beri rüneı yüzü ıörmiyen bir a
parlmanda kalmıı delildi. Onun 
için bu ilk ıeceainin eabahı bir 
hayli bafkabkla kartdadı; Kendi· 
ıini böyle bir ıe11izlite, btiyle bir 
yalnızlığa yabancı buluyordu. 

Saatine baktı. (9) a çeyrek var· 
dı. Mehmet Bey, saat onda kendi
ıine ıelecek uzun uzadıya ıörilfe
ceklerdi. Bu odayı da arayıp bul· 
duldan sonra buıün için kendiıini 
bekliyeceği haberini ıöndermit ve 
ondan da ıeleceji cevabım alquıtı. 

Mehmet Beyi görmiyeli epeyce 
bir zaman olmuttu. Son defa Meh· 
met Beyin arkadqlarile toplandık
ları yerde ıadrkane çalqacajma 
dair yemin ettiii ıündenberi sör· 
mü yordu. 
Kalkıp yıkandı& br&f oldu ve ai· 

yindi. Bunlan yapıncıya kadar da 
saat ona yaklapıuıtı. 

llhami, Mehmet Beyden talima
tı ciddi olarak buıünden itibaren 
almıya bqlıyacak ve artık beyni 
sulanmıt, ıözleri ıünden güne YI· 
kılan, refahlarını ton ıayretlerile 

kurtarmıya çalııanlar araımda on· 
lardan bir fertmit ıibi çalıtacak ve 
fakat, muvaffakıyete ula,tıracak 
ıavqa gücünün yettiii kadar mal· 
zeme hazırlıyacaktı. 

llhami, büyük harbin bütün 

Yaban Keçisi 
ftaklll: 

Gec;en kıamın hullaaaı 

<va • no > 
kayalığa saldırdı. 

Kayaların üzerinde, tırnaklarile 
çıkardıiı aeı duyuldu. 

Bir havlama ... 

Geçen kıaımlartn huluaaı 
Esirci Ali Baba, Kafkaayadan ıetir

diği bir sürü kızdan, Süleyman paıaya, 
birini bile beğendirememitti. Fakat pe
tinen aldıiı bin altına mukabil, Kaf· 
kasya valisinin ptosundaki mutena çer
kea dilberini kaçıracağını vaadetmiı· 

tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. 

(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir 
kongrede menedilmittir. Fakat eıirci 
Ali bcı!Ja, her tehlikeye rağmen bu kı· 
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus
yAdi!n latanbula kaçıracak .. Ancak bir 
korku~u var: Çar Nikola ... 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin· 
deki saklı esir kızlan hadım bir deli
kanlıya bı· aktıktan .;onra Kafkaayaya 
ıldiyor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çolt genç

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ
ramııtır. Genç, bundan intikam alma
yı dUtilnüyor. 

- Adam ıen de.. Bundan mı 
korktun? Sen daha çocukıun yav· 
rum, böyle ıeylere kulak aıma ! 

Rüıtem, aevıiliıini kucaklıya· 
rak yatağın kenarına çekmifti. 

- Süleyman Pqa ıeni kaybetti
ği için elbette mütee11irdir. Davul
larla ilin ettirecek.. Yeniçerilere 
paraı yedirerek lstanbulun dört kö
te1inde seni aratacak! Fakat, yüz 
delil, bet yüz defil, bin lira da va· 
detse, ıenin nerde olduiunu kim-

- •• ···- 1 -· •••• 

mahnımiyetleri içinde yalnız vata· 
nı için çalıflllıtb; ıözünde onun 
yükaelmeıinden, kurtulmumdan 
bqka bir teY yoktu. Zaten bu u
jurda deiil mi idi ki, ıençliiinin 
en yarabcı, en yapıcı kabiliyetleri
ni dölüt meydanlarında harcamıt
tı. Umn seneler, bütün çektiği mah 
rumiyetlere yorıunluklara rapuen 
burün bile içinde cepheye iDc kot • 
tulu sünün heyecanını duyuyordu. 
Düne kadar ömründen kaybettili 
ıünleri anyacak üzüntülerinin ye • 
ni bir savqar atdmasma mini ola· 
cak yarabhtta deiildi. Burün yeni 
bir hayata dönmüıtü; bunda da 
muvaffak olacaktı. 

llhaminin yalnız bu muvaıff akı
yete ermek için, pqa amcuma bat 
vurması, lnıiliz hizmetinde çabı • 
maya nza ıöıtermeıi buna kafi bir 
ipret sayılabilirdi. 

(De\'amı ..,, 

ıe bilmez .. Seni buradan alıp ıötü· 
recek adamın alnını karıtlarım .. 

Bekçi mahalleden uzaldaıtıkça, 
Çerkeı kızmın sinirleri yatıııyor • 
du. 

-12-
Ferhat o gün Üıküdara Haççe 

ile birlikte ıeçmiıti. 
Rüstem kapıyı açınca F erhadın 

yanında Haççeyi gördü.. Geriye 
çekildi: 

-Buyurun .. 
Dedi. Fakat, Haççe'nin bu eve 

seliıi Rüıtemin canını ııkmıflı .. 
F erhadın bu tedbirsizliiine kızma• 
mak mümkün müydü? 

Rüıtem arkadatma kaç defa: 
- Üsküdardaki evimizi ıenden 

baık~ bir kimsenin bilmesini İsle· 
mem! 

Dem itli. Halbuki Ferhat Haççe
den emindi .. Ondan bir fenalık se
leceğini hatırından bile ıeçirmez· 
di. 

Haççe ıatılık bir kızdı. Bu iki 
erkekten batka bir inıan yüzü gör
müyordu. 

Fakat, insanların içiyle dıtı 

bir olur mu? 
Haççe (Kırmızı Yakut) u gör· 

düiü gündenberi içinden ona dit 
biliyordu. Kendi kendine: 

- Kaltak, Rüıtemi elimden al
dı ... 

Diyor, fakat kinini kimıeye bel· 
li etmeden, candan bir doıt ıibi ko 
nuıuyordu. 

Ferhat: 

- Süleyman Pa9a hiddetinden 
ateı püıkürüyormuf .. 

Diye söze baıladı .. 
Haççe gözünü Süleyman Pata· 

nın cariyesinden ayırmıyordu. 
Rüıtem, F erhadı dinliyordu: 
- Sultan Mecit bu hadiseden 

çok müteeaıir olmuı. "Acaba bu 
kızı Ruılar mı kaçırdı?,, Enditeıile 
·boiu muhafızlığına tiddetli emir 
verilmit. Karadeniz boğazından 
muayeneıiz kut uçurmuyorlarmıf. 

Bu haber Rüıtemi dütündürme· 
ie bqlamıtlı. 

keçinin kulaimm zarını patlattı. tü. 
Anne, titredi. Likin, bütün kuvvetini, ceıare-
Mukabele etmek iatedi. tini toplryarak, yeniden ayağa kalk 
Küçük bir haykınt... tı. 

Kara, 't'Ücut. uçradı. Deli ıibi, olduğu yerde dönüyor· 
Köpek, bu sefer, annenin sol du. 

böğrünü diılemek iıtiyordu. Lakin, Köpek, ditlerile 11rtına aıılmıt· 
tam batının yanmdan ıeçeceği ıı· tı. 

rada, beyaz hayvan, timtek ıürat-
tile batmı çevirdi ve boynuzlarını 
onun vücuduna ıeçirdi. 

Birlikte dönüyorlardı. 
Diti bir beyaz' keçi, dağda yalnız 

kılıyor. Vahtile§iyor. Bir oilak doğu
ruyor. Yavru, daha pek mini mini 
iken, utmdıfl mataraya ugın bir kö· 
pek hücum ediyor. Anne, .evladını 

müdafaa mecburiyetinde kalıyor. 

itte o zaman, mücadele hara-
Omuzunun arka tarafına vuraretlendi. 

. bilmiıti. 

Bu sırada, bir fırıatını bularak, 
keçi, dütmanının karnına müthit 
bir bat darbesi indirdi. 

Bu darbe, teıirli oldu. 
Nihayet, ktipek, yeniden taarru

za reçti. 

Köpek, timdi, daireyi küçült-
Köpek, inildiyerek yuvarlandı. 

mÜf, keçinin etrafında fır dönüyor iki defa, olduiu yerde döndü. 
Köpek, inliyerek, keçinin ıırtm

dan diılerini ayırdı. 

- Bu benim için bir fe 
Fer hat! Ben bu 11rada CSyle 
ve tehlikeli bir yoldan kolay 
geÇip gidemem. 

- Bu yolculuğu ben de 
li görüyonım. F akaıt, bizde her 
det, rüzaıir aıibi aıeçicidir. Bir 
det burada oturursun! Ortalık 
liman olunca mutlaka yola çr 
lı .. Malumya bana karıı ve • 
bir ıözün var! Senin ıibi mert 
likanlılar, verdiii sözü ıeri al 

Rüılem önüne bakarak: 
- Ben ıözümde duruyorulll

İf lavıayınca derhal yola çı 
ğım. 

Diye mırıldandı. 
F erhadın kolunda paketler 

dı. O ıün öglen yemejini R 
min evinde beraber yiyecekl 

• • • 
Aradan iki ıün ıeçmitti. 

Rüıtem sab&bleyin erke 
kalktı. Hazırlandı. O rün an 
gidip para iıtiyecekti. Rüıtem· 
ileıi kendiıinin bir eve kız ka 
rak onunla bera•ber yatadıimı 
mutlu. Fakat, Rüıtemin yatıp 
tıiı evi kimıe bilmiyordu. R" 
anasının zenrinliğine rüve 
bol bol para sarf elmeğe ahı 

Sevıiliıi gözlerini açınca, 
teme: 

- Nereye ıidiyoraun? 
Diye ıeılendi. 
Rüıtem: 

- Anneme ıideceğim. Par 
kaılmadı .. 

Diye cevap verdi. 
Fakat, Rüıtem, o ıabah 

te1izdi. 
- içimde müthit bir ııkınb 

Hayırdır itallah .. dedi. 
Pencereden aokaia baktı. 
Odada dolaıtı .. 

Sonra tekrarr (Kırmızı Y akol 
döndü: 

- Sana Kumkapıdaki ma 
kapıımda raıtladıiım rün de • 
de böyle bir ııkıntı vardı. Seni 
düm, aevdim .. Bana o ıırada 
ıahın hazineıini verselerdi, o 
dar ıevinmezdim. 

tıyordu. 
Ölmüttü! 
Keçinin korkuıu, bunun 

ne, ıeçti. Ayaiını kaldırarak, 
rip bir tarzda salladı. 

Neteli neteli meledi ... 
Bütün hızı ile mataraya k 

O mülhit geceden sonra, fe 
li.de ıüzel bir tul4 oldu. 

Şark tarafında, denizin 
minimini çizıileri ancak çizil 

Kırlardan kokular yükseli 
Tabiat! .. . 
Tabiat! .. . 

Anıızın, hırlıyar&k, koımağa 

batladı. Keçinin yanını almıflı. 
Gözlerini devirerek bakıyordu. 

du. Çok geçmeden öyle yakma ıel· Beyaz keçi, köpeiin üıtüne atı). 
di ki, beyaz diti hayvan, onun par· d 

ı. 
lıyan ıözlerini vazıh ıurette sörü· 

Keçi, taba kalktı. 
Vücudunun bütün ağırhiı 

haamına hamle etti. 

Günef, altın ıııklarını 
ile, ufukta belirdi. 

inin ve keçinin etrafmda genit 
daiftler çiziyordu. Karanlıklar için 
de iyi ıörünmÜyordu. Sade' ıöi· 
ıündeki beya.c bir leke, görünüp 
kayboluyordu. 

Keçi, bütün ıinirlerini germif, 
bu hareketlerin birini kaçırmıyor
du. Oldul\ı yerde, mütemadiyen 
Jönü1or, köpeie yüzünü çeviri· 
yordu. 

Saret yeniden hücum ederse a· 
tik huiunmaktadıydı. 

K~ı>ek, en muvafık yeri !:esti· 
' rvek. birdenbire, ıiyah bir gülle 

wibi, keçinin üatpde bulunduiu 

yordu. 
Bulunduiu yerde mütemadiyen 

dönmek yüzünden, keçi, sersemle
tiyordu. 

Hain dütmanınm müthit hileıi· 
ni, timdi, adam akıllı anlıyordu. 

Köpeiin havlamaıı artıyor ve 
lımaklarmın kayalıkta çıkardığı 

ıeı, rüzgar 6nüne katılmıt dolunun 
gürültüsüne benziyordu. 

Bu dolu, biçare keçinin bqmda 
patlıyacaktı ! 

Bütün ıüratile, köpek, keçinin 
böğrü yanından geçti. 

Öyle homurdandı ve havladı iri, 

Bir daha! 
Bir dahat 
Bir daha bo~uzlarını yapıttır· 
Köpek iki taklak daha attı. 
Lakin birdenbire, hiç ümit edil· 

mez bir ıüratle toparlanarak düt· 
manının üıtüne çullandı. 

Keçi, korkunç surette meledi. 
Zira,, bu sefer, köpek, onun boy 

nuzlarından vücudunu kurtararak, 
ditlerini 11rtma ıeçirmitti. 

Kıvırcık tüylerin üstünden koyu 
1'ir hat, qafı dofrU tUzüldii: 

Kan! 
Köpeiin airrhiı ve acmm faz· 

lalıiı yüzünden, keçi, diz üıtü düt· 

ileri doğru uzattığı, kııa, düz 
ve ıivri boynuzları, köpeğin karnı
na rirdi. 

Köpek yere yıkıldı. 
Keçi, onun üstüne çıkarak, umul 

maz bir ıüratle, haamınr çijnedi, 
çifnedi. 

Bir tarafından da, boynuzlarile 
habire vuruyordu. 

Ona bakmıyordu bile ... 
Vuruyor, vuruyor, vuruyordu! 
Birdenbire durdu. 
Sanki tatmıftı. 
Bariz bir hayretle baktı. 
Diitınanı, yerde, hareketıiz ya· 

Sakin, mes'ut bir saıbah •• 
Kayalann üıtünde, keçi •• 

ruıu, ıarka doiru yürüyorıar.ıs. 
Bütün gece, sanki köpelin 

fur cesedinden kaçarak, _. .•. .,...., 
lerdi. 

Şimdi, uzaktaydılar .•. M 
bir uçurumun tepeaine ıeha • 

ti. 

Anne, orada, durdu. 
Çocuğuna ıüt verdi. 
Şahane yükeelen ıüneti 

Sonra, hoynuzlarile ya 
itip yürümeıine yardım ecle 
luna devam etti. 

--S O N-
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Halk masalları Dilenciler arasında Çocuk 
Bir qanda dilenirken bir Sahifesi bilmecesinde he-

diye kazananların listesi 

Tramvay kıt'alan 
arasında 
(Baı tarafı 1 nci aayıfada) 

bildirmek tiarınr takip eden ıaze 
temiz İstanbul tirketlerinin kanun 
ve nizama oymıyan bu f&Y&nı 
hayret suiistimallerini halkın ıözü 
önünde birer birer teırih edecek· 
tir 

-Uaı tarafı 6 iDcl •yfada

mecburiyetindeydim. Ve itte bet 
ıenedneberi bu hayat böyle devam 
ediyor .. 

taraftan resmim alınıqor 
Arkadatlara haber vermek için 

evden çıkm:ım lazımdır .. Bir ba .. 
hane bulup ne yapıp, yapıp mat· 
baaya gitmeliydim .. 

- Ayıe, dedim, bu tarassut ede 
ceğim ev nerede?. Oraya kimin· 
le gideceğim? .. 

- Kimseyle değil •. Yalnız gi
deceksin. Bugün or&larda senden 
batka bizden kimse bulunmıy;ı • 
cak ... 

- Peki ev nerede?. 
- Samatyada kHisenin arka· 

~unda!.. 

- Yüzümü falan boyıyacak nu· 
Yıtn?. 

- Onların hepıi nna ait .. Ben 
una hiç yardım etmiyeceğim, ar
tık denini öğrendin .. Bugün imli· 
han günü, elbiselerini al buradan 
git, Yüzüne boyıyacak mıım, ne 
yapacakıan yap! ... 

- Peki haydi Albh ıamarla· 
dık .. 

- Uiurola Ahmet .. 
Soluiu doğru matbaada aldım. 

Arkadaıların hepıi beni hayret 
biraz da meserretle kartıladılar .. 

- Yahu biz resim çektirecektik, 
•en görünmez oldun .. 

Cev:ıp verdim: 
- Ben de buaün resim için gel· 

dim. Samatya tarafında bir iş 
Va'l ... 

- Ne .:i?. 
- Ne iti olur?. Dilencilik iti .. 
Arkadatlar iarar ediyorlar: 
- Biz de beraber gelelim .. 
- Naaıl olur?. Ya anlarlars:ı, 

Ya bizi ıözetliyen oluraa?. 
- Canım sen yalnız gideceiim, 

ora.ya kimse gelmiyecek diyordun 
ya ... 

- Ne ise timdi vaktim yok .. 
Ben arka kapıdan çıkayım. Şu yij.. 
ZÜmü de biraz boyıyayim .. 

- N~yle?. 

- Vallah hen de bilmiyorum .. 
Aytenin odasında bir toz vardı, 
onu sürüyordum amma, buıün 
vermedi .. 

Ben bir eczahaneye gideyim 
bizim suratı boyıyayım .. Sonra ge· 
lir:m .. 

Sokaia fırladım. Kaç eczahl.· 
neye uiradnnıa hepsi: 

- Bilimle alay mı ediyorsun .. 
Diye nazikane ıepetlediler .. 

Nih~yet sora ıora Şehzadebatın" 
da ki tanıdık eczahaneler· 
den birine girdim, derdimi anlat -
hm. Eczacı katıla katıla gülerek: 

- Asitpikrik, dedi, aaitpikrik· 
le yüzünü yıka .. 

- Ver bakalım bir parça .. 
- Aıitpikrike batmlmıı bir pa· 

mukh yüzümü adam akıllı ıildim. 
Yüzüm hakikaten sap sarı olmut· 
tu. Tekrar matbaaya geldim; bi .. 
ti: 

- Yahu, dedi, kulaklarının ar-
ka:nnı unutmutsun .. 

- Kim görecek. Aldırma ... 
·- Sen bilirsin .. 
Arkadaıl "'.'.r; bi7.de geleceğiz di· 

Ye iıı ar ettiler. Evvela razı olma• 
dnrı: 

- Canım dediler.. Otomob:lle 
r:ider biz seni Samatyada bir köıe· 
de bırak:rız. Esasen bu ıon gezi· 
tin .. 

Bunun üzerine bir otomobile 
atla irk .. 

Arkadatlar 11rar ettiler: 
- içimizde senin dilendiğini 

gömıiyen var .. Şu parkın önünde 
biraz dilen .. 

- Geç kalıyoruz amma .. 
- Yok canım geç kalmazsın .. 

Birkaç kit iden aadak.,, istiyecek • 
sin .. Ayasofya merkezinin önünde 
otomobilden atladım.. Arkadaı· 
lar da arkamdan ~tladılar.. Gene 
ilk günkü aktörlükle yavaı yavaı 
ayağımı sürüte sürüte dilenerek 
parkın önüne geldim. Boynumu 
büktüm .. Avucum açtım.. Bir ta .. 
raftan fotograf çekiliyor, arkadaı· 
lar uzaktan gülmeden kınlıp ge· 
çiyordu. 

Ne ise tekrar otomobile atladık. 
Beyaz;ttan Aksaraya doğru indik. 
Laleli camiinin önünde Ali Bey: 

- Yahu, dedi gelmiıken bir 
bir kere de ıuradaki imuete uğra• 
aak .. 

Hepsi: - Pek ıüzel dediler .. 
içimizden birisi söze atıldı: 
- Biz evveli. imarete gazeteci 

gibi &idelim. Sen sonra gel.. 
- Peki dedim .. 

Yangın yerinde beni otomobil
den indirdiler .. Kendileri imarete 
gittiler. Bet dakika aonra ayağnnı 
sürüle ıürüte imaretin kapısından 
giriyordum. 

içeride ark:ıdaılar, oranın ahçı· 
ıı olduğu anlatılan biriıiyle ıörü· 

fÜyorlardı. Adam beni görür gör· 
mez: 

- Ne istiyorsun, dedi. 
- Kamım aç, param yok. ltit• 

tim burada fakir fukaraya yemek 
veriliyonnuf, onun için ıeldim. 

- Biz sabahhrı yemek veririz. 
- Ama ahçı batı karnım çok 

aç .. 

- Yemek yok .. 

- Canım ahçı batı imarette ye· 
mek olmaz olur mu?. 

Arkadaılar gülmemek için 
kendilerini zor tutuyorlardı. 

- Ne olur ahçı b:ııı ıuna ekmek 
olıun ver .. 

- Valahi yok beyefendi. 
Dedim ki: 
- Aman ahçı baıı, hiç yok o

lur mu?. 

Fotoıraf çı ili ve etti: . 
- Henı senin reımini gazeteye 

koyarım .. 

- Aman, henim resmimi ıaze
teye koyayım deme... Maltim ya .. 
Bizim ıazetecilerle konutmamız 
yank .. 

Diğer bir arkadaı söze karıf" 

b: 

- Peki ahçı batı korkma, res· 
nıini gazeteye basmayız. 

Ben ~rtık ıırnaf ıkhğı ele almıt· 
tım: 

- Allah rizuı için ahçı batı 
ıen açlık nedir bilmez miıin? .. 
Adamcaiız homurdana homur

dana içeri gitti. Yarım okka ek· 
mek getirdi, elime tutuıturdu. Ku· 
lağnna uıulcacık: 

- Şu ıazeteciler oJımuaydı, 
de sen görürdün .. 

Rusça dersleri 

Ha.va ~ok ıüzeldi .. Baktım oto· 
mc'bil Sultın'lh.nede doğru ıidi .. 
yor .. 

Muallim Ömer Sa.mi Bey t&r&• 
fmdan Rusça ders verilmektedir. 
Ders almak arzu edenlerin her&Un 
saat dörtten sonra V AKIT gazete
si idarehanesinrle Hasan Be'1rcttin 
Beye mürııcaatları. 

- Yahu dedim, nereye gidiyo· 
ruz .. 

- Kaaımpafa dört kuyu fmn ıokak 
No: 46 Lutfiye, 14 - Gelenbevi or· 
ta mektep A 2 den 277 Nanık, 15 -
htanbul 15 inci ilk mektep sınıf 5 ten 
22 Kadri 16 - Gelenbevi orta mektep . . 
A 2 den 22 Halil J brahim, 17 - h· 
tanbul kız liaeıi A 2 den 725 Miki, 18 
- Fener rum mektebi Sınıf 2 den 52 
Leodoridiı, 19 - htanbul kız liıesi 
11nıf A 1 den 540 Mesrure, 20 - h· 
tiklil liıeıinde No: 2 hmail, 21 - h· 
tanbul kız liıeainden 405 Jale Yuıuf, 
22 - htanbul kız liaeıinden ımıf A· 
4 ten 557 Nefise Mehmet, 23 - Emin· 
önü No: 57 Necdet, 24 - Betiktat 
Kılıça]ı Ciaariye caddesi Çınar ıokak 
numara 15 Alaettin, 25 - Halbiye Al· 
tın bakkal Eftade ıokak No: 6 llhan 
Cevat, 26 - Çengelköy Halk cadde· 
ıi Oymak ıokak No: 12 Vasil, 27 -
Senbono mektebi 11nıf 5 ten numara 
119 Flor Rair. 

28 - Bakırköy 2 inci mektep 2 • 2 
den 30 Macide, 29 - Samatya Ai•· 
hamam No: 165 Kenan, 30 - Samat• 
ya tramvay caddesi kadirn tekkeıi No: 
25 Halet Muzaffer, 31 - Senjan ba· 
niıt mektebi 11nıf 5 ten Mitel Spinokya 
32 - lstanbul merkez telgraf tevzi· 
at claireıi Zafer, 33 - Uıküdar Sinan 
pap ecuhaneıi ıokak No: 26 Ne~at 
34 - fstanbul ticaret rnektebınden 
l081 Sadi, 35 _ Beyoilu ltalyan ti
seıi 11nıf B 1 den 84 Mehmet izzet, 
36 - Şehremini tramvay caddeıi No: 
479 elektrik M. Cavit, 37 - Gedikpa· 
ıa ermeni mektebi No: 135 Vahan, 
38 - Beıiktat köyiçi mektep tokak: 
No: 12 Nevhiz, 39 - Pertepniyal li
teıİ ıınıf C 4 te 649 Yuıuf, 40 -
Sent Kizabet Granıız mektebi 411 Şük 
riye, 41 - Davutpaf• 25 inci ilk mek· 
tep ıınıf 2 den Şükriye, 42 - Uıkü
dar 24 üncü ilk mektep ıınıf 3 ten Ne
fet oilu Fehmi, 43 - Kabataı liıeıi 
C 9 dan 354 Sabahattin, 44 - Jttan· 
bul 25 inci ilk mektep B 5 te 301 Se· 
niha 45 - Sultanahmet Uçler sokak 
No: 2 izzet Mustafa, 46 - Tatka
aap Molla Gürani mahallesi Hayret· 
tin paıa ıokak No: 45 Saracettin, 47 
- Kadıköy 35 inci ilk mektep 1 • 4 ten 
251 Kadri, 48 - Eminönü Valde kı· 
raathanesi müıteciri Abtullah çavuf 
torunu Mehmet, 49 - Cinmi oilu 
Ardaı, 50 - Çapa tütün depoıunde 
kantarcı Hasan • 

51 - Haliç Feneri Ayakkabı cad
deti numara 192 Muhiddin, 52 - Ça
pa tütün depoıunCla 168 Niyazi, 53 -
Kadıköy Hma sokak numara 8 Hay• 
rettin, 54 - Çapa tütün depoıunda 
270 Fethi, 5S - Uluköy orta mektep 
B 2 den 348 NecmeUin Nazif, 56 -
Ortaköy 38 inci ilk mektep 11nıf 4 ten 
63 Kudret, 57 - Takıim fmn sokak 
numara 23 Firozan, 58 - Bakırköy. 
denM. Nüıret, 59 - Eclimekapı Dai· 
hane ıokak: numara 14 mütekait yüz
baıı Adil bey kızı Muazzez, 60 - Uı
küdar Bağlarbatı Melahat ıokak nu· 
mara 46 Emin LQtfı, 61 - Tütün İn· 
hisar Çapa deposunda 245 Jsa, 62 -
Kabalat erkek liaesinden 314 Şevket, 
63 - Ortaköy dereboyu numara 9Z 
Ninmettin, 64 - Samatya Aiaha· 
marn Hatuniye cami sokak numara 10 
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Hint padipbının hu sözleri Ü· 

zerine paditab da kendi biklyesi
ni kansını ve buraya ıelmeıinin , 

Gazetemiz ilk önce Tramvay 
tırketinden baıhdığı için busün 
iddialarının bu tirkete taa116k e· 
den bir cephesini neırediyoruz. 
Ayni zamanda bu tirketler hak· 
kında leh ve aleyhte vesikaya 
müıtenit iddialara sütunhrımızın 
her zaman açık olduğunu ilan ede· 
rız. 

Bu zat diyor ki: 
"- Tramvay ıirketinin muka· 

velesine ıöre beher kıt'a arasında· 
ki menfe asgari 1000 metre ola· 
caktır. Şirket bu meaafeden da• 
ha az aralıklı iıtaıyon yapamaz. 
Kıt' al ar bu meaaf e ve ihtiyaç na· 
z:ırı itibara alınarak tesbit olunu• 

• • * 
Bu aabah aaat 9,5 raddelerinde 

ic:larehanemize zahire bor1a11nda 
çalııtriını aöyliyen B~rhanetti~ ~· 
iRninde bir senç ıeldı. Pardesusu· 
nün bir tarafı ve elleri makine bo· 
yasından siımiyah olmuıtu. Bize 

dedi ki: 
_ Siz tramvay tirketinin yap· 

ıeheplerini uzun uzadıya anlattı. 
Karııına yapbiı iıkencelerden do
laylı ç.ok pitmuı olmuftu. Hint 
paditahı kendiıine: 

- Senin melek ıibi kann var• 
mıt. Yanına kot •• kendilinden af 
C. ile .. diye ta niye etti. Padiph da 
bunu çok yerinde buldu ve erteıi 
ıabah Hint paditahının kar111na 
verm~k üzere hediye ettiği bir el· 
maa yüzüğü de yanına alarak ken
di memleketine döndü. 

Ka, .. ısı kendisini büyük bir me
rakla bekliyordu. Padiph hemen 
ellerine sarılarak kendiıinden af 
diledi ve Hint padiphının hediye 
ettiii elmu yüzüp pannaiına 
taktı. Fakat a? .. Kanıı yüzüğü ta· 
kar takmaz hemen bir güvercin o
luvermit ve açık duran pencere· 
den uçup ıitmiıti. 

Meıelenin mahiyetini ancak 
bir kaç hafta sonra anlayabildi. 
Bir s:ıbah sarayına dört kitiyle bir 
merkep geldi. Kendisine bir mek· 
tup getirmiılerdi. itte mektubun 
aslı: 

"Azizim • • 
Sözlerimden anlamıt olduiuna 

ve aözlerinden anlamıt oldutum• 
göre hakikatte senin karın bana 
ve benim de karnn .ana la:y~ıf. 
Ben maalmemnuniye deiıttınyo• 
rum. 

Derdi ne? 
-Baı tarafı S üncü •yfada

tamıt olan harp zihniyeti yerine 
sulh ve müaalemet zihniyetinin hi.· 
kim olmaarna hizmet eder. Pa:ktın 
dört devlet tarafından memnuni· 
yetle imzalanmaaında i.mil olan 
dütünce bu olmuıtur. 

Mösyö Venizeloa rahat uyuyabi
lir. Balkan paktı harp tehlikeaini 
değil sulh ümidini yaratacak bir 
veaikadır. 

vayına bindim. Ve buraya ıelinci· 
ye kadar kapılann •e parmaklıkla• 
rın berbatlriından bu hale ıeldim. 
irket ikinci mevki araba itletiyo
rum diye parmaklrklan ve kapıları 
boyaınıt ve kat'iyyen temizliii dü· 
ıünmeden o tekilde depodan çılcar 
mıttır. Bu derece yolsuz ve inaafıı• 
hareket etmeie tramvay tirketi na· 
ııl cesaret edebiliyor?. 

- Trunvaym numaruını aldı-
nız mı? , 

tıiı yolıuz hareketleri gazetenizde 
teırih ediyorsunuz. Rica ederim 
benim bu vuiytimi de yumız. Sa· 
bahleyin ite ıitmek üzere Aksaray 
dan bir T opkapı - Sirkeci tram • 

- Hayır .. Fakat bilet yanımda •• 
Bileti hize verdi. 234 Hri •• 

5090 numaralı ikinci meTki, iki kıt 
alık kırmızı olan bu bilet yanımız· 
da mahfuzdur. 
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Hasan özlü unları 
'1 Pirinç 

.. .. 
ozu 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Patates ozu 
Nişasta ozu 51411934 vaziyeti ... 
Arpa ozu AKTiF 

Kasa s Lira 
~ PASiF 

~ Sermaye ·································-······················ 
ihtilat akçesi ························································· 

Lir• 
Beyazmısır özü 
Bezelye 

.. .. 
ozu Bınknoı .............. .. ....................... ,. 12184.473. -

30.551.283 .51 

1s oooOOo ca 
349.ı ıo' 

Yulaf ozu 

.\!tın. safi kilogram 12.588 21:" I L. 17.:"06.372 .45 

Ufaklık ....................................... ,, 660.438.06 
T edawUldekl Banknotlar: 

Mercimek 
.. .. 
ozu 

irmik ozu 

Dahlldekl Muhabirler: 
Al tı n ; ~ıft l' g ........... 1 788-024 ~ L 2 515.004 -

.713.725.15 l'ürk li rası .............................. 1 " .;;... ____ _ 3 228 729 15 

Deruhte edilen evrakı naktiye iL. J SS 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lcriıı e tevfikan \"aki tediyaı 8 720.563. -

Deruhte edilen evrak ı nıktiye Çavdar 
.. .. 
ozu Hariçteki Muhablrler : 

Altın : Saft kilogram 3.745· 132 
'ı l t ı na tahvili h bil Serbest dövizler 

5.267.839. 42 
3375.527. 15 

bak:ıyesi ............................• I 50.028 000 -

Unbrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bık· 

tırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok 
olan bu mükemmel özlü unla rla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tom-

8 643 366 ~7 Kar~ılı~ı tamamen altın olarak 

Hazine Tahvlllerl : 
tedavül e vı:zedilen ............. 1,ı_. __ 8-.6-88_._ooo_ .-_ t58.:" t6000 

Deruhıe edilen evrakı nakriye ' TUrk Lirası Mevduatı : 1

1 Vade~iz ·······················-·- ~ 1;".19299l.31 -
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle
nir, ish::ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, taı adali.ta, gra· 

• ar'ılıtı ~ L.I 58 748.563. -
Kanunun 6 n 8 inci mad· 1 

delu ine tevfi kan vaki t ediyıı .. 8.720.563.- 150 028000 _ ~ Vadeli ······························ '------ 17.192.991 
Döviz Mevduatı : 

nit vücude, pürnur bir dimağa, 
ve iradeye malik olurlar. HASAN 

pembe ve tombul yanaklara, azim Senedat CUzdanı : 
OZLO UNLARtLE YAPILAN IT:.ı.zine bonoları ····················· · J L. 3.922.980 -

Ticart senetler •··········· ········· .. 2.142.52.5 47 

Vadesiz 
Vadeli 

6.065.505.4:" ~uhtelll 
~:::::::::::::~::::::::::;:: )~--~-·:_;_~_·:_~_:~-~ 9.4134;'5' 

43436 771, MAHALLESi ve ÇORBALARIN 
lerin lezzetine payan olmaz.H asan 

ve tatlıların ve pürelerin ve yemek Esham ve Tahvillt Cüzdanı: ··························································· 
Ecza deposu. Taklitlerinden sa· 

kınmız. 

HASAN MARKASINA DiKKAT 

Deruhte edilen cnakı naktiye ı 
karşılığı esham ve tahv1l~t 

(itibari kıymetle] ······················· ., 27.627.370 22 
Esham ve Tahvil tt ···-············· .• 3.219.464 07 30.846.834.29 
Albn we dlvlz Dzerlne awans .. ......... .. 24.776 82 
Hlssedarl•r ......................... ·· ·· . ... ............ .. 4 500 000.00 

························-M•htellf I0.219853.29 YekGn ~~~~ 
Yekin _44108.S~ 

MATBUAT CElVİIYETI 2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

• 
lıkoato haddi % 5 112 - Altla üzerine avanı ~ 4 1/2 

e MERKEZi e •• 
Oksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

•• 
Uzere: 

• 
ittihaz { 

lŞ ARIYORUM \ 
Orta tahsilim vardır. Uzun za· Askere davet Edilmek 

• Beyoğlu Askerlik 4ubeıi reisliğinden: man muhtlif fabrikalarda çalıştım 

Tr A KSlM 1 - Şube mmtakaıında bulunan yer· son bulunduğum müessesenin f aa· 
~ li ve yabancı son yoklama görmüş ihti- liyetini tatil etmesi üzerine açıkta 

Ş'l.Ş~ME KARAKOLU;;! ::b~~9 ~:~:~ v~~u:::~:~~:!:~ kaldım. ı, a~;yoru;. 
d Sirkeci eMnin otelinde Bürhan le görenl~rl~ daha evv~lki. doğumlar an 

her hangı bır sebeple ııımdıye kadar kal- Bey vasıtasile Abdullah 

•• mış ol~nlar 1 Mayıı 934 te hazırlık kı- İstanbul ikinci icra Memurlu· 

1 UN E L tası ve ihtiyat zabit mektebinde bulun· 
ğundan: mak üzere berveçhiati sevkedilecekler· 

d. Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
ır. 

A - ihtiyat zabit yetişecek kııa hiz- mukarrer bir adet matkap makine
metlilerin (329 doğumlular dahil) yük- si dinamosile birlikte 12-=-4-934 

A r as 1 n da k i c a d d e ve ya k 1 n ·~k askeri ehliyetname~.i olanların ~aff~· tarihine müaadif Perşembe günü 
ıı. Yalnı:t bu celpte yukıek asken ehlı- saat 9 ila 10,30 a kadar açık arttır· sokak iç l e r i n de yetnamelilerden tabip, baytar, kimyager, 
eczacı ve di,çi ıınıfları ıevkedilmiyecek· ma suretile Beşiktaş Köyiçinde 20 
· No. lı dükkan önünde ıatılacag~ ın· tır. 

SATILIK 

BİNA 

B - Muallim olsun olmaıın 323 ve dan taliplerin mahallinde memuru 
329 doğumlu ve bunlarla muamele gören na müracaatları ilan olunur. 2213 
ve daha evvelki doğumlardan şimdiye ••••••••••••••• 

Veya ARSASI OLANLAR kadar kalmış olan ehliyetnameaizler l 
BOY UZATMA Metodumla 45 Mayıa 934 te hazırlık kıtaaında bulun • 

i 1 e b ö y l e b i r i n ş a. a. t 1 mak üzere ıevkedileceklerdir. 

d h t d b • 1 k 2 - Bu sevkolunacak efendiler için 
yaşına kadar herkeı 8 - 12 santim 
uzayabilir. (Pangaltı P. K. 16 Ha· 
lil) adresine 75 Kr. posta havalesi 
verniz. Metot sür'atle adresinize 
gönderilir. (2169) 

er U . e e e l e C e içtima günü 25 Nisan 934 tür. Bugün 

V M(J. · 1 EA HHI. TLE' nı~ AI bilamazeret ıubede bulunmıyanlar hak-
e ya "' ı y kında ahkamr kanuniyenin tatbik edile· 

--------------- ceği. 

• 
MiMAR 

l· ı e 2 N . k d 3 - Deniz sınıfına mensup ihtiyat za· ••••••••••••••• 
Vazı o ısana a arb·· · kk h. ı ·ı · b 1 ıti yetişece ııa ızmet ı erın u ce p· yükıek askeri ehliyetnamesi olanların 

A n kara caddesi o r ha n te ıevkedilmiyeceği . kaffesi. Yalnız bu celpte askeri ehliyet-

B H d resi nde· ~ J/. ~ namelerden tabib, baytar, kimyager, 
e Y 8 n 1 8 • Fırka Askerlik daireıindenı t eczacı, ve di,çi ıınıfları ıevkedilmiyecek-

• 1 - 934 Nisan celbinde piyade ayrıl- tir. 

IS1.AN6UL MATBUAT CEMJYETJNE mış olanl~rı~.327 doğuml~l~ra kad~.r ıev- B - Muallim olsun olmasın 32~ ve 
kolunacagı ılan olunmuş ıdı. Bugun hn- 329 doğumlu ve bunlarla muamele goren 

Müracaatları rica olunmaktadır. uı oıan ihtiyaca mebni 3~8 ~oğum1uıar ve daha evvelki doğumlardan ş~mdiye 
ve onlarla muameleye tabı pıyadeler de kadar kalmış olan ehliyetnameaızler 1 
celp ve ıevka tabi olduklarından toplan- Mayıs 934 de hazırlık kıtaıında bulun • 

TEL: 20087 "W ma günü olan 15 Nisan 934 te şubelerine mak üzere ıevkedileceklerdir. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- mü~uatlML 2 - Bu nvk~unauk e~ndilu ~~ 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 1 ertip 6 ıncı Keşide 

11N1 SAN 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 75. 000, 10.000, 

5.JOO Liralık ikramiye ve ( 50.000 J Liralık 
Miik~fat vardır. 

2 - Bu doiumlulardan bedel verecek içtima günü 25 Nisan 934 tür. Bugün 
lerin de 14 Nisan 934 aktamına kadar bila mazeret §Ubede bulunmayanlar hak
bedellerini vermek Üzere daha evvel §U· kında ahkamı kanuniyenin tatbik edile • 
belerine müracaatları rica olunur. ceği. 

* * * 3 - Deniz ıınıfına mensup ihtiyat za· 
Usküdar Askerlik şubesinden: biti yetişe.cek kısa hizmetlilerin bu celp· 
l - Şube mıntakaıında bulunan yer· te sevkedilmiyeceği. 

li ve yabancı son yoklama gönnüt ihti; Beyoğlu Aıkerlik tubeıinden: 
yat zabiti yetişecek kııa hizmetlilerden Madde 1 - 328 doğumlu piyadeler 
328 ve 329 doğumlu ve bunlarla muame- ı 15 Nisan 934 tMİhİnde celp ve ıevkedi
le görenlerle daha evvelki doğumlardan lecelderdir. Yevmi mezkurda bu doğ-um
her hangi bir ıebeple ,imdiye kadar kal- luların hemen tubeye müracaatları. 
mıt olanlar 1 Mayıı 934 de hazırlık kıtaıı Madde 2 - Yevmi içtima 15 Nisan 
ve ihtiyat zabit mektebinde bulunmak 934 tür. 
üzere berveçhiati ıevkedileceklerdir. Madde 3 - Nakti bedel vereceklerin 

A - ihtiyat zabiti yelitecek kısa bedelleri 14 Nisan 934 akıamına kadar 
hizmetlilerden (329 doiumlular dahil) kabul edilecektir. 

F atih icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze ~ 
iman ipek imaline müteallik nı••~' 
ra makinenin 17 Nisan 1934 tarih1' 

ite müsadif Salı günü aaat on be ; 
Samatyada Sancaktar Hayreti 

~ .,, 
mahallesi Tekke sokağında ka• 
Galip Bey İpek fabrikasında bil' 
müzayede satılacağından taliple' 
rin yevmi ve vakti mezkurda 111'' 
hallinde hazır bulunacak menıor' 
müracaat etmeleri ve o/cı 75 kıyJ11' 
ti bulunmadığı takdirde ıon müs'' . "' , 
yedesi 24 Nisan 1934 tar ihine nıiJ. 
sadif Salı günü ıaat 15 te icra edr 
leceği ilan olunur. (2206) 

Üsküdar icra Memurluğunda" 

Kadıköy eski iskele caddesi 1'' 
sap Torna Efendinin dükkanı ii' 
tündeki hanede Y orgi Efenditı~ 
varisleri Dimitri Efendiyle MarS1 

rit Hanıma: 

Onnik Efendinin müteveffa P' 
deriniz Y orgi Efendi aleyhine 1•' 
tanbul mahkemei asliye beşinci ltll' 
kuk mahkemesinden istihsal eyle' 

miş olduğu 9 Teşrinievvel 1926 t• 
rih ve 926 - 306 No. lı ilamla tılı' 
siline karar verilmi§ olan 470 )İl' 
31 kurutun tarihi müracaatind 
itibaren faizi nizamisi ve o/o 1 ııil' 
pelinde takdir edilen ücreti ye)(I' 
letle tahsili havi ilamı icraya yatl 
derek tarafınıza icra ve iflas k&11 
nunun 32 nci maddesine tevfi)( 
tanzim ve berayı tebliğ tastir J<ıl 
nan icra emrinde ikametgahın•~. 
meçhuliyeti hasebile ilanen teb 
gat icrasına karar verilmİ§ old~ 
ğundan tarihi ilamdan itibaren" 
hayet bir ay zarfında dairei iti'' 

nın 933 - 1069 No. lı dosy•11 

müracaatla icra ve iflas kan1.111 

nun 32 nci madesine tevfikan. ~r 
amele ifa edilmediği takdirde ''J 
zayı müddetten sonra vaki ol& ,J 
itirazınız mesmu olmıyacağıııd , 
icra emrinin tebliğ makamına i'' 
im olmak üzere ilan olunur. 


