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Hususi mektepler ne halde? 

Yeni lisenin tesisab 
ihtiyaca kifi mi? 

Yeni llae taleb•lnden iki grup ve ortad11, mUclUr 
muavini Sami Bey 

Caialoilunda Sultan Ahmede gif\ını konak yavnuu teklinde, 
ıideıken, emniyet ıandığmı geç· hatti büyücek ev olarak yapmı1 ..• 
tikten aonra, hani meıhur bir fınn itte buruı, buıün, yeni liae
vardD'. 0muı karıııında, eıki Ad· dir. 
liye Nuın Huaa Fehmi Pqamn Sokağa tatmıı olan ve adam 
konalı··· Dat.a doiruau, pqa mer· (Vl•ftQ) 
hUIJl, mütevazi bir zatmıı; ikamet (Devamı 3 üncü sayfada) 



HABER -

Fransa - Lehistan dostluğu hem bir Eski bir kin uğruna bi 
an'anedır, hem de siyasi bir lüzum adam vuruldu 
Fransız gazeteleri Fransa hariciye nazırına Varşovada 

yapılan hüsnükabülden memnuniyet gösteriyorlar 
Pariı, 23 (A.A.) - Puiıin bü

tün ak9am ıazeteleri M. Bartuya 
Lehiıtanda ıöıterilen hüınü kabul 
den dolayı pek ziyade izhaTı mem
nuniyet etmektedirler. 

Lehistan için olan doıtluk eski nin Avrupa sulhu için en emin za-
hir Fransız an'aneıidir. Fakat manlardan biri olduğunu bildir-
bu yalnız, hisaiyatın doğurduğu mektedirler. 
bir şey değildiT. Ve siyasi icabat Tan gazetesi de §U satırları ya-

Deba ıazeteıi, diyor ki: 
ile kuvvet bulmu§tur. Bütün Fran ı zıyor: 
uzlar, Lehistan - Franıa birliği .. , Müttefik memlekete resmi bir 

Atinada uzlaşmak Trablusgarpta yapı 
imkanı görülmiyor lan stad kime? 

Atina, 24 (Hususi) - Muha
lifler ile itilaf ümitleri, kesildiğin 
den hükumet vaziyeti batlı başına 
idare etmeğe karar vermittir. Bu
nun için progTamında münderiç 
kanun layibalarını meclise vere· 
rek kendi fırkaıı tarafından Tey 

verilmek suretile kanunlaşt!ra

cakhr. 
Fakat Cümhurresinin intihabın

da hük\lmetin nasıl muvaffak ola
caiı belli değildir. Çünkü Cüm
hurreiıini intihap edecek olan 
meb'usan ve lyan meclislerinin 
müşterek içtimaında muhaliflerin 
reyleri hükumetin Teylerinden fa~ 
!adır. 

"' • 

Trablusgarp, 23 (A. A.) 
Melaha otomobil yarıı yerinin bir 
kaç aydanberi devam eden büyüt -
me ve düzeltme ameliyesi bitmiş-
tir. 

20 hin seyirci alabilecek beton· 
arme tiribünler inşa cdilmİ§tİr. Bu 
ıslahat sayesinde önümüzdeki 6 
mayısta yapılacak olan yarı§ta 

geçen senekinden daha fazla 
sür'at vasıtaları elde edilebilecek .. 
t ir. lnşaat yeri mare§al Balbo 
tarafındn'l teftit edlimiştir. 

Fransa taziyesi 
Paris, 23 (A.A.) - M. Dumerg 

Kakant kazası kurbanlarının aile-
lerine Franuz hükumetinin derin 

Aı;na, 24 (Hususi) - Hüku- teesaürünün bildirilmesini Yugos
metle muhaliflerin müzakeresi lavya sefiri M. Spalaykoviçten ri
tlun.attar. Telaar müzakere bat- ca etmiştir. 
lan bile itilifla neticeleneceği 
ümit edilmiyor. Bahriye Nazırı Ha Tayyarecilerimiz Harkofta 

ziyarette bulunmak için hiç bir 
kimse M. Bartudan daha uygun 
değildir. Bu dost memleket, o 
zaman da hariciye nazırı olan 
M. Bartu tarafından dün bozul
m:ız sağlamlığı kayt ve i9aret eden 
ittifakı ibdaı eden Fransız - Le
histan muahedesinin aktine faal 
bir surette i,tirak ettiğini hatırlat
maktadır. 

Bu ittifak, bütün kıymetini mu
hafaza etmekte ve mes'ut tesiri 
yalnız iki memleket için değil 
beynelmilel itlerin heyeti umumi
yesi için hissedilmektedir. 

Bürükselde çıkan Pöpel gazete
si ezcümle eliyor ki: 

M. Bartu, Franıanrn daima ay
ni Fransa ve P.ıki doıtluklarına da
ima s:ıdık olduğunu Var§ovaya te
min edecektir. 

Gazete daha &§ağıda töyle ya-
zıyor: 

"Hiç bir Leh realiıt devlet ada
mı Fransız dostluğundan vaz ge • 
çemez. Hiç §Üphesiz bu dostluğa 
sulh zamarunda da harp zama • 
nında olduğu gibi ihtiyacı olacak-
tır. 

Yatak odasının penceresine yanaş 
karı koca, tabanca kurşunlariyle 

karşılaştılar 
Samıun, 18 (Huıuıi) - Sarııaban 

mübadillerinden Bayram ve Muıtafa 
iıminde iki kardeı hemıerilerinden 
Müminin kanıı Nesibeyi ağır ıurette 
yaralamıflardır. Papas köyünde cere
yan eden hl• vaka eaki bir kinin netice· 
ıidir. Akraba olmalanna raim•n öte
clenberi iti!' türlü gesinemiyen bu hern· 
teriler ötedenberi müteaddit defalar 
kavıa etnıi~ler ve hatti. ltirbirlerini ya
ralamıılardır. Köyde ıec:e el ayak çe
kildiii bir 1Utte BaJl'am •e Muıtafa 
Müminin evi önüne ıelenk yatbiı o
damn penc ..... ini vurmuılar; kim ıel
diiini anlamak üzere pencereye yakla
tan Müminin kansı Neıibeye iki el a
teı ederek kadıncağızı yere aermitler
dir. Nesibe hastaneye kaldınlmıı, iki 
kardeı te adliyeye teılim edilmiıler
dir. 

Vazifelerini yapmıyarak hazineyi 
zarara uirattddan deherdarlık tara
fından yapbnlan ini teftitle anlatılan 
sinemalarda istihlak pulunu kontrol e
den maliye memurlan Zihni, l~im 
ve Ahmet efendiler itten menedilmitler 
ve haklarında kanuni takibata baılanıl
nnıtır. 

lhtiaaı mahkemesi inhiaarlar 
müdürlüfünün kaçak talribatiyı. 
kellef olan takip memurlarından >
dullab Efendi iıminde bir memuru 
çakçılıktan üç aene hapae ve 953 
para cezasına mahkum etmittir. 
çakçı memurun mahkumiyetine ı• 
olan hadise tudur: 

Maliye anbannda bulunan ka 
çakmaklar epey bir müddet evvel 
hisarlar bat müdürlüjüne gönderil 
tir. içinde- Abdullah Efendinin de 
lunduiu bir heyet çakmakları aay 
tesellüm ettikten sonra bir bavul · 
koymuılar ve ağzını mühürliyerek 
kibat ıubeainde tahtı muhafuay• 
mıılardır. Bir kaç ay sonra kaçak 
makh:.nn uıulen tetkiki zamanı ı 
ve ıene Abdullah Efendinin dahil 
duğu bir heyet muvacehesinde 1-
açılrnca benzinli fantazi çakmakl 
eser kalmamıt olduiu hayretle ı ~ 
müıtür. 

Yapılan tahkikat ve mahkeme 
ticeıinde Abdullah Efendinin bu 
makları; arkadatlannın dairede bul 
madıklan zamanlarda bavuldan 

rarak sattığı anla§ılmııtır. 
..................................................................................... 

Esnaf bankası işi saa 
15 te görüşülecek 

Vadesi geç.mit senetlerin İu:ı • 
men tahsil ve mütebakisinin tec
didine tevesül edilmediği sibi hiç 

olmazıa aynen tecdit suretiyle 
izin tahtı emniyete alınma~ 
le lüzum görülmemittir. cı Kirrakodan muavenet gören 

Metakaas hlla diktatörlüğün ila· 
Moskova, 24 (Hususi) - Türk 

tayyare fil osu Har kofa gelmi§ ve 
askeri, mülki erkin ile hariciye 
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Vadesi geçmif, protesto h• 
kaybolmut Relskonta kahili 
kalmaıt olan 87 bin küıur lir• 
nedin hala cüzd:ın mevcudu 
yanında mütedavil bir kıymet 
göıterilmesi hi11edarları iğfal 
hiyetinde bir keyfiyettir. 

ıamimi bir dostudur. Bundan emin 
olunuz. Mayıata Sofyaya geldi
ğimde bu husus için daha ziyade 
göriifilrüz. Şimdi fazla bir ,ey 
söyliyemiyeceğim.,, 

Bulgaristanın da Balkan misa
kına girip, giımiyeceğini soran 
Bulpr gazetecilerine M . Y evtiç 
ben yalnız Bulgaristanın değil, 
Arnavutluğun da Balkan misakı • 
na girmesine taraftar olduğumu 

ıöylemittim. Bu, Bulgariıtanm 
hüınü niyetine bağlıdır.,, demi,
tir. 

M. Yevtiç, Bulgariıtanla Yu-
goslavya arasında daha ıa~imi 
bir anlaJmanın mümkün olup, ol
ınadığı sualine de: 

"Bugünkü münuebatımızın 

dünden daha samimi olması bir 
muvaffakıyet değil nıidir? Bu yol
da mütemadiyen yürüyeceğiz. Ya 
kınlaıma her iki tarafın hüsnü ni
yetine bailıdır.,, demittir. 

Gazeteciler aradaki ihtilif lı 
meseleler bir türlü halledilemi
yor. Bunlar halledilmedikçe sami
mi bir yaklaşma mümkün ımüdür? 
diye aormutlar. M. Yevtiç de: 

"Şimdilik bir yoldan gitmekte
yiz. Mayısta Sofyaya geldiğimde 
bunları görlitürüz. Herkes f ibini 
ıöyliyecektir. Arada itimat ve 
hüınü niyet olunca herıey kolay -
ca halledilecektir.,, demittir. 

M. Y evtiç, 9 Mayısta Sofyaya 
selec:ektir. Sof yada üç gün kala -
calctır. M. Mupnof Avrupadan 
danarken Belgrat istaıyonunda 
M. Y ntiç ile 'bir defa daha ıöril
ıocık Ti ıörütmedo M. Y evti~in 
Sofya ziyareti proıramı teıbit edi· 
lecei(tir, • 

zeteciler tarafından karıılanmış

lardır. 

Tayyare karargahı Türk ve 
Sovyet bayrakları ile donatılmış· 
tı. Türk misafirler ihtifal yapan 
kıtaatın tekmil haberini almıt ve 
muzika Türk ve Sovyet milli mart 
larını çalmıştır. Ankara bayram
larına iştirak eden Sovyet tayya
recisi İllin Türk tayyarecilerini 
karşılamak üzere Moskovadan 
Harkofa müteveccihen havalan
mııtır. 

Amerikada İtalyanca 
Assompsiyon, 23 (A.A.) - Pa .. 

raguay hükumeti orta mektepler
de lt:ılyan lisanını Franıızca, ln -
gilizce ve Almanca gibi talebenin 
mecburi olarak, intihap edeceği 
ecnebi lisanlarından biri olarak 
kabul etmiştir. 

Japon talim filosu 
Napoli,, 23 (A.A.) - Rus - Ja· 

pon harbine iştirak eden ve halen 
deniı hlim filosunu teşkil eden 
Japon Azama ve İvate zırhlı kru
vazörleri buraya gelmi,lerdir. Ku
mandan Amiral Matauhita ile za• 
bitlerden müte§ekkil bir grup res
mi ziyaret için Romaya gidecek -
lerdir. 

"Yerli malı,, yım 
lzmir, 24 (Hususi) - latanbul 

valiliiine tayin edileceği hususun
da fikir ıoran gazetecilere vali
miz Kazım Paşa fu cevab• vennit
lerdir. 

- Benim i~in deiildir. Benjlu
rada Y.erli mal~ 

Fransa ve Romanya 

M. Titülesko, Dumerg ve 
Bartu bir arada 

Fransanın siyascten kendini topar
lamıya uğragtığmı eskiden de yazmı§· 
tık. Hariciye nazırı M. Bartu, müna· 
sebetlerin gevşediği bütün eski mütte
fik devletlerle yeniden kaynaımrya ça
lışmaktadır. 

Almanyaya kısmen meyleder gibi 
bir vaziyet takınan Belçika, Lehistan, 
Çekoslovakya ile, yazdığımız: gibi. il· 
kı fıkı dost olduktan sonra, şimdi, 

artık o cihetten emin olarak ve Hitleri, 
dört taraftan sardı~ma kail buluna
rak. gayretini başka yere sarfa başla
dı: Italyanın teşkil ettiği bloka ... Ya
ni macaristan ve Avusturyaya karşı 

cephe tutmıya .. . 

Lehistan ve Çekoslovakyayı elde 
bulundurmak, gerçe, Orta Avrupada 
epeyce kuvvetli olmak demek ise de, 
bu kafi dcfildi. Küçilk itilifm diier 
ehemmiyetli bir unsuru olan Roman
yayı da bir yoklamak lazımdı. Iıtc, 
böyle bir siyasi temaata bulunmak üze
re, M. Titülesko, Parisc &itti. 

Orada M. Bartu ile ve bUtün Fran
sız ricaliyle tcrnaıta bulundu. Her c;i. 

hets;c tamamiylc anlattıklarına dair 
resmi tebliğ ne~rettilcr. Pelc yakındı. 
M. Bartu'nun Romanyayı iıdci ıiyarc• 
te gitmesi de ıcararlaıtrrılnuıtır,. 

ikinci günü 
(Baş tarafı 1 nci ıayıfada) 

Öğleden sonra Ateş Güneı Klü
bü, 3 üncü ilkmektep, Hayriye Ii
ıesi ve daha bir çok mekteplerde 
çok ıüzel ve muvaffakıyetli mü -
aamereler verilmittir. Hayriye li
ıesindeki küçükler Faruk Nafiz 
Beyin numaralar piye.ini, bebek
leri, horoz danımı vesair numara• 
ları kendilerini seyreden büyük 
bir kalahabk önünde muvaffakı
vardı. Küçük mekteplilerin iyi ei• 
da ikinci unıf talebelerinden Ne-
mide ve Nimet Hanımar minimini 
arkadaılarnıa bir de piyano kon • 
seri vermitler ve aHcıtlannuılar• 
dır. 

Dün ıece de lıtiklil lisesi tale· 
besinden mürekkep bir koro heye· 
ti lstanbul radyoıuncla çok mu
vaffakıyetli bir konter vermittir. 

Bugün çocuk haftaıının ikinci 
sünüdür. Bu münuebetle busün 
de bir çok yerlerde meruim yapı· 
lacak ve küçükler eileneceklerdir. 
Çocuk doktoru Kadri Raı İl Pata 
da buıün ıaat 16,5 ta Halkevinde 
"Çocuk ııhhati,, ınevzulu bir kon
ferans verecektir. Ayni zamanda 
Himayei Etfal Cemiyeti Eminönü 
kazası Alemdar ve Eminönü nahi
yeleri tarafından Çocuk bayramı
nın dördüncü ve betinci günleri 
Gülhane parkında bir müsamere 
tertip edilmittir. Programda, ban• 
do, muhtelif oyunlar, müsabaka~ 
lar, monoloı, hokkabaz ve kukla 
vardır. Küçük mekteplileri niyi ei 
lenmeleri için her türlü tertibat a
lınacaktır. 

"' 

Banka mahcuz bir otomobil 
maada hiç bir emlaki, ifllıi t 

suretiyle tehdit edebilecek se 
ye ve ticarethanesi olmıy:ın 
keltıraı Kenan Ali Beye 50 
liralık kredi açmıttır. Bu va · 
te bir zata açılan kredi mi 
bankanın tahsil olunan serın• 
nin hm dörtte birine muadild 
bu hareket sayet yanlııtır . 

12 bin liralık senede m 
M. Volf 59,418 bin liralık 
açılmıftır. 

Bankanın a1.acakları ve 
cekleri arasında mukaycseniJI 
dii netice çok elim bir vazİ)' 
zetmektedir · 

Raporun nihayetinde bu • 
rakamlarla ıöıterilmittir. 

Diler taraftan iamini ,;• 
ve etkiden Eınaf bankuı ~ 
sislerinden olup ta bilahare • 
ğü yolıuzluklar üzerine istif• 
ğini ıöyliyen bir zat ta t 
söylemiıtir: 

"- Eski ıehremıni oper• 
min Bey Faik beyi çok iyi 
Faik Bey buraya gelmed~.ı 
Almanyada bir gazino ır 
olduğunu duymuıtuk. 
iktısat müdürlüjünde ııı11 

olamıyan bu zatın bank:ı ıııil 
iüne setirilmeıine o zaıııaıl 
edilmit fakat dinletil• 
Yolıuzluk muhakkaktır. rdl' 
de meydana çıknuıtrr. Hii. 
elindeki raporlar meseleY1 

men tenvir edecek maluıo•tJ 
tevidir • 
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Hususi mektepler 
ne halde? 
<Batt.araıı 1 incn eayıfada) 

boYllndaki bir 1et üıtünde kain 
bulunan P&rrn.&''klıkh bahçesinde, 
heı alh t..Iebe hem ıelip geçenle-. , 
rı •eyrediyor, hem de ııralara o-
lurırıuı, üç tat oynuyor. 

Kendilerinden kapıyı sordum. 
y a.n tarafı göaterdiler. Dar bir 
•htap ve kaTanhk aofacık, gıcırtılı 
bir lfterdiYen, kan etli üst sofa ..• 
Müdür bey yokmuf, muavininin o· 
da.ıındayım. 

Ziyaret sebebini söylüyorum. 
Mektebt gezmeme müsaade edi
Yor, Bir sınıfta beı talebe, geliti 
tii:ı:el oturmuı ... İkincisinde, yirmi 
Yatlarında bir hanım talebe ve ge
ne o Y"'!larda bir erkek talebe, 
Yalnız aynı ııraya oturmuf, sarı 
bir deftere müttereken bir yazı ya· 
lıyorlar. Kahve ocaiı gibi diğer 
bir Yerde gene bet .altı genç top
la.nıuıı; bunlar da o mektepte mi 
0kuyorlar? Soramadım. 

Bir sınıfın önünden 
'-'ll•vin bey: 

geçerken, 

- Geri kalan çocuklar, içerde 
hu.uıt bir muallim tarafından ça
lıttırılıyor ! -dedi. 

- Leylt talebeniz de var mı? 

. Oıt kata çıkıp iç içe odaları ıe
ııyorıu. Renıarenk yorganlar ... 
8~ 'kattı; vaktile aofa olan yerler 
hile Yatakhane ..• 

- Liboratuarınız? 
Minimini bir odaya giriyoruz:

Bir takım ufak tefek §İteler ... 
~evcut aletler üçü geçmiyor! 

, 1 - Müeaaesemiz daha yenidir ... 
l\tallah ilerde genitleteceğiz ... 

.. . 
~hbabım olan bir muhterem 

bıU&llimle konut uy o ruz: 
- Gerçi, mektep, manevi bir 

1ıı ·· 
l lleıaeıedir •. Orada, maddenin az 
1
itl\a, çokluiuna bakılmaz! 

- Fakat, binasız, li.boratuar
•ıı, babçuiz, aız, 11z, sız ... Kısaca, 

" ''"lllayeıiz de mektep olmaz. 
~hbabım diyor ki: 

d - Gezdiğiniz mektepler için -
r~' bir taneıi, üzerinizde iyi bir in· 
1Q' bırakmıf ... O da, vaktile buna 
~~lcın bir feydi. .. "Yeni liıe,, , he· 
~ı Pek yenidir ... 

d ''Bir kaç sene sonra, inkitaf. e
d 'ceğini görürsünüz... Zira, cıd
'" ehil ellerdedir. 

. . . . . 
. liuıusi bir mektep roüdürü de, 

~•ne kurıun kalem ve kağıt .aldı. 
t''Playıp bana şunu ıöyledı: . 
.._ Liyıkıyle bir mektep tesıs 

:t'-'~lc, IÜÇ ittir. Masraflıdır. Bir 
lra.f · b · ihti· ) •nı Yaparsınız, yenı ır 
lhç~ lc.rtılatıramız. Fakat, bir 
ı kp l>ina tutup odalara sıralar 
1(0hlt , b' 
el ·· -1ttan ve muallimlere ıraz 
fi\iny•lrk vermekten ibaret bir sar· 
b·''t 'bütseıile açılan bir mektep, 
~r .~ne içindeki yirmi bin lira ma
bı l'lfe lcartılık, yirmi bin lira kar 
t/-1 lc~ibilir ... Ve işte, hususi mek-

p erı11 t'" • k' b bu· dta uremeımde ı se ep 
ttı· r ... Buaün biraz toparlanabil· 
ır.~1 "h•ziyette ıördüklerinizin he· 

il •p . . . 
ler.:ı· ıı, ayni devreyi eeçırınıt· 

qır. 

8 . . . 
ti~ u ~erait altında, maarifin bu 

retı b' . 
•~L ızıat yapmamaımdakı ,.., rted• 
ı-et~eıı d ır? O, anhaminha, tica· 

~· .-u: 'Vaz ceçerek büt~~yi başa 
dıt' ~İ• ele razı değıl mi· 

(V4·ft0) 
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Çii~ -------
Akıl almıyor 

Bir adam eski nişanlısını ölümle 
niçin tehdit etti? 

Esnaf S.nkaıı rezaleti bugün 
Ankarada fırka grupunda görütü· 
lecek ve iki vekil izahat verecek :' 
ler. Bu izahatı öirendikten sonra 
bu mali fiyuko hııkkında tam bir 
fikir yürütmek mümkün olacak • 
tır . • 

Reisin başka şahidi olup olmadığı sualine Vicdan Hanı~· 
"Bütün mahalle şahit.. Hatta sade bizim mahalle değıl 

öteki mahalleler de,, cevabını verdi 

Maamafih Esnaf Bankaıı mese· 
lesinde gösterilen lakaytllk o ka· 
dar inanılmaz ve o kadar acıklıdır 
ki böyle bir hadiıenin olabilmit 
olmaıını akıl bir türlü kabul ede· 
mı yor. 

Dün lstanbul ikinci ceza mah· ı retle hareket ettim. Fakat Ömer 
kemesi~~~ 1aya~11 dikkat bir dava· Efendi bir türlü peıimi bırakmı • 
nın gorulmeııne başlanılmıştır. I yor, beni lüzumlu, lüzumıuz ra .. 
Davanın esası şu: hatsız etmekte devam ediyordu . 

Zorla eve girmek ve ölümle teh-

Ömer Efendi ıorguya çekildiği Muhtelif ıenelerdeki mürakıp· 
zaman bütün olanı biteni inkir et- laırın raporları kıamen veya tama· 
ti. Bunun üzerine §ahitler çairıl- men meydana çıktı. tık ıenelerde 
dı. Şahitler ömer Ef. nin müte • mürakıplara "kar,, dan "banka· 
addit defalar evin etrafında do- nın hedefine doğru gittiğinden,, 
laftığını ve o ıece yolda koıarken bahsederken üçüncü sene ıonunda 
gördüklerini beyan ettiler .. Reisin verilen mürakıplar raporunda ban 
baıka şahit olup olmadığım sor· kanın vaziyetindeki fecaat açıkça 
maıı üzerine Vicdan Hanım: gösterilmektedir. Bu rapor "1930,, 

dit etmek. Davacı mevkiinde Vic
dan Hanım ve suçlu mevkiinde 
de Ömer Efendi bulunuyordu. 
Vicdan Hanım davasını şöyle an• 
httı: 

- Efendim ben Y eşilköyde o· 
tururum. iki de çocuğum var. Ö • 
mer efendiyle bundan bir müddet 
evvel evlenmeğe karar vererek 
ni§anlandık. Yalnız niıanlılık ha
yatımız uzun ıürmiyecekti. Buna 
rağmen aradan üç ny geçtiği halde 
Ömer Efendi bir türlü evlenmek 
ıçın teşebbüste bulunmıyordu. 

Nikih kağıtları cebinde duruyor· 
du. 

İş bu şekle dökülünce nişanı 
bozmakta tabii haklı idim. Bu su· 
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Çelik metreler 
Son zamanlarda ölçüler baş 

müfettitliğine yapılan bir ihbar 
üzerine sokaklarda çelik metre 
satan!ar takip edilmeğe başlan -
mııtır. Çünkü bunları ekserisi 
İngiliz ölçü ıistemlerine uygun 
olarak yapılmı§ olduğundan yeni 
ölçüler nizamnamesine muhalif .. 
tir. 

Bunu nuarı dikkate alan ölçü • 
ler ba~ müfettitliği faaliyete ge· 
çerek böyle metre satanlar hak • 
kında takibata başlamıştır .. Metre 
sistemine uygun olmıyanlar der
hal müsadere edilecektir. 

Bir teblig 
M. T. T. S.. Umumi katipliğin

den: 

24 4 934 nlı günü lıtanbul 
Halkevi salonunda saat 18 de köy· 
cülük konferansına Ord. Prof. 
Hir, (Beynelmilel köy hıfzıssı· 
hası) mevzuu etrafında devam e
decektir. Bütün birlikçi ve ülkü
cü arkadaşların gelmeleri rica o· 
lunur. 

M. T. T. Birliğinden: 
M. T. T. B. merhum Kemalet

tin S:ami Pa§anın cenaze merasi " 
mine iştirak edecektir 25 4 
934 çarta.mba günü saat 11,30 da 
Ayaaof ya cami inde alaya İ§tirak 
edecektir. Arkadatların o sa:ıtte 
orada hazır bulunmaları rica olu
nur. 

inkılap kürsüsünde 
Eski adliye vekili Mahmut Esa 

Bey bugün inkılap kürsüsünde 
derslerine devam edecektir. Esat 
Beyin bugünkü mevzuu Büyü 
Millet mecliıinin naıil kurulmu 
olduğu ve tetkili.tı esasiye k~nu 
nun nasıl yapılmış olduğudur. 

Kadın garson 
Belediyece gazino, birahane ve 

:ıneyhaneler içi1t muayyen mınta -
k1lar tayini dütünülmektedir. Bu 
meyanda bazı yeni talimatname
ler de hazırlanmaktadır. Buna gö
re sabıkalı olanlar böyle Yerlcde 
çalı§amıy:ı.caklar ve meyhaneler • 
de k.ıdın garson kullanılanııya .. 

caktır. 

Nih~yet bir gece zorla evime girdi 
ve beni tehdide ka1kıftı. 

Korkudan bağrııtık, kaçtı. Fa
kat feryatlarımıza yetiten polisler 

biraz sonra kendiıini yak,.Jadı, ka - -rakolda arandığı zaman cebinden 
nikah kaiıtlarımız da çıktı • 
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Bir kaza 

- Bütün mahalle tahit .. Hatta da yani bundan dört sene evvel 
sade bizim mahalle dejil, öteki verilmittir. 
mahalleler de .. cevabını verdi. Ve Naul mümkün olur da bir mües· 
bir takım tühut iıimleri ıöyledi · sesenin sermayeyi kediye yükletti
Mahkeme heyeti icabını dü§ündü ği hesabatını tetkik eden mürakıp 
ve bunların celbini k~rarlaıtırdı. lar tarafından açıkça anlatıldrk
Ayni zamanda Ömer Efendiyi de tan sonra o müeaaeıe korkuluk ıi· 
elli lira kefaletle serbest bıraktı · bi muhafaza edilir. Müeueaeyi İz· 

Bu hareket üzerine Vicdan Ha· rar edenler hakkında hiç bir taki· 
nım epey telif gösterdi ve: bat yapılmaz? 

- Ya rene evimin kapısına Nasıl olur da, ıalahiyet ıahtbi 
gelir de beni tehdit edene?. diye kimseler esasen alınmasına imkan 
söylendi ise de reis kendisini te " kalmamı§ olan borçları: "Belki 

serken aağ elinin bat parmağını min etti. tahıil ederiz.,, ümidi ile tabaldmk 
kaptırarak kopartmıt olduğundan ...... ------·••111111••"'---·----ı etmiş olan bir vaziyeti srtbd et• 
berayı tedavi hastahaneye kaldı- Yakalanan esrarkeşler meğe çalııırlar ve 111ev~um ••rma· 

nlmı§lır. Karaıümrükte oturan Süley - yeli bir mali müe .. eıenın ~evcut 

Haliç vapurları kaptanlarından 
Niyazi Efendi dün aktam üzeri 

Ayvansarayda İsmail Efendinin 
dükkanında bir aletle- kereste ke-

Bısı klet çarpması 

Bakırköyde Y enimahallede o
turan Nezber Hanıma Galip ismin 

de birinin bisikleti çarparak ağır· 

ca yaralamıttır. Suçlu çocuk ya
kalanmıttır. 

KüçUk hırsızlar 

Leman, lıhak ve Necdet iıimli 
çocuklar dünkü bayram günü Hi-

mayeietf aldan verilen iane kutu • 
larına topladıkları paraları afırır• 

larken cürmü meşhut halinde ya· 
kalanmı.lardır. 

Sekiz lira çalm19tı 

Taksimde Niıan Efendinin 
benzin deposundan sekiz lira ça • 

}arak kaçan sabıkalı Rauf yaka .. 
lanmıttır. 

Bulaşık hastalıklara karşı 
fenni temizi ik 

Bulaşık h:ıstalıklara tutulan " 
lardan iyilefip kalkanlarla ölen • 
}erin kullandıkları efya ile hasta 

yattıkları yerlerin fenni surette 
temizlenmeıi ve tebhir edilmesi 

lazım geldiği halde ıon günlerde 
bazı kimselerin bu kabil. eşyaları 

kaçırarak tebhirhaneden ıelen 
.ır.emurlara vermedikleri görülmüı 
tiir. 

Bunlar hakkında şiddetle ta
kibat yapılacak ve bulaşık hasta" 

lık çıkan evlerin eşyası esaslı su • 
rette temizlenecektir. 

Eroin bulundu 
İstanbul muhafaza umum ku " 

mandanhğı memurları dün poli -
sin yardımiyle yaptıkları bir ara· 
ma neticesinde Tavukpuarında 

Kasap hanı altında Kemalettin E
fendi ve Şadiye Han;mların dük -

kanlarında eroin bulunmuıtur • 
Suçlular evraklariyle birlikte ihti· 

aas mahkemeıine tevdi edilmitler• 
dir. 

man iıminde bir adamm evinde sibi idameıine meydan verırler. 
esrar içirdiii ve e1rar ıattığı ha· Daha garibi.. Kuasındaı topu 
ber alınarak ev ani olarak basıl- altı bin küsur lira bulunan bu mü· 
mı§tır. Bunun neticesinde içeri - essesenin bir müdürü, katipleri ve 
de kabak çekmekte olan üç kiti daktilosu, odacısı filan ıüpheıiz 
ile cürüm aletleri yakalanarak vardı ve bunlaruı bili da çalııma• 
adliyeye sevkedilmitlerdir. ları lazım ıelir. Bunlar "Hubeten 

Tahrandaki enişte 
İstanbul ikinci ceza mahkeme • 

sinde dün cereyan eden bir hıuız· 
. lık muhakemesi çok ali.ka uyan· 
dırmıttır. iddiaya ıöre (22) 
yaıında Yani iımindeki suçlu 
Albert efendinin on beş liralık 
paltoıunu çalmıı. Halbuki Yani 
hırsızlığı kat'iyen kabul etmiyor 
ve satarken yakalandıiı palto me
selesini §Öyle anlatm3ktadır: 

- Ç3hnmıf, çalınımatnıf, ora • 
11nı bilmem.. Fakat bunu ben 
çalmadım .. Şimdi Tahranda bu -
lunan Enittem Hacı bey seyyar 
bir koltukçudan ıatın alarak bana 
hediye etmitti. 

- Eni9tenin iımi nedir?. 
- ? ? !. . 
Yani cevap vermedi, yalnız yut· 

kunarak masum olduğunu kara " 
kold~ kendisini dövdüklerini, zor~ 
la itiraf ettirdiklerini söyledi. Ka· 
rakoldaki ifadesine ve şahitlerin 
sözlerine bakıhna Yani Efendinin 
beyanına göre paltoyu çaldığı dük 
kinın kapııı açılmııı. Halbuki 
Albert Efendi kiltili olduğunu id
dia ediyordu. Bunun üzerine hey· 
eti hakime keyfiyeti tahkik ve di
ğer tahit matmazel Markarayı 
celp için mahkemeyi batka süne 
bıraktı. 

Bir tavzih 
Dünkü (Milliyet) gazetesinde 

gümrük muhafaza tetkilitı memur 
larından Orhangazili Mustafa E
fendinin ortaiı nezdinde esrar 
bulunduğu yazılmıflı. Gümrük 
muhafaza müdürlüğü haberin 
yanlıt yazıldığını Orhanıazili Muı 
tafa Efendinin gümrük muhafaza 
memur olmadığını bildirmekte • 
dir. 

lillah,, çalıımaz, füpheıiz para a • 
lıyorlar. Bu para nereden veriliyor 
ve müessesenin it takati ııfır oldu 
iu halde mütemadiyen ve hava 
ya masrafa neden devaın olunu· 
yor. 

Esnaf Bankasında İstanbul çöp· 
çülerinden tutunuz da belediyeye 
ve Maliye Vekaletine varmcıya 
kadar bir çok alacaklıların bet yüz 
bin lirası battı. Ölene deva yok • 
tur. Binaenaleyh alacaklılar birer 
bardak soğuk ıu içip geçecekler. 

Fakat itin asıl acıklı noktası bu 
değildir. Bankanın mürakıplaırı, 
mecliıi idare azaları ve bankayı 
dört ıenedir bile bile iıkele-t h11Jin
de muhafaza edenler rezalet mey
dana çıkınca halkın üzerinde hu
ıule gelen suitesirin ne gibi dalıa· 
lar husule getireceğini asla göz 
önüne getirmemişlerdir. Bir mali 
müessesenin mürakıpları ve mecli 
si idare azalarının raporlarına tam 
itimat beslenmesi lazımdır. O iti· 
mat umumi ve şamildir, O itimadı 
halktan nezedecek hareketlerde 
bulunmak Şehir Meclisi izaıından 
birinin galeyana gelerek bağırdığı 
gibi "vatana ihanet,, tir. Bu beyler 
acaba hareketlerinin elim akiıleri 
olabileceğini ne için dütünmedi· 
ler? 

Kanun böyle dütünceıizliklere 
kartı müıamahaıız davranmaja 
mecburdur, 

M. Gayur 

Ticaret odasında . 
Ticaret Odası kazanç itiraz ko· 

miıyonuna oda tarafından Sadet· 
tin, Hükmi, Muıtaf a Faik Beyler 
seçilmitlerdir 
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Sıcak, her yıldan erken ibastır- · tün boz kıra yayıldı. Herkes akın maması, seçme olması ve okunaklı 
mıştı. Genit boz krrlar haıtan ba- akın Ecelerinin girdiği yere doğru yazılması lizımdır. 

şa sararmıf; toprak yer yer çatla· gelmeğe baıladı. Oraya varanlar 
mış; Volganın suları hiç görülme- merak içinde bekliyorlardı. 
miş derecede azalmıştı. Aradan çok geçmedi. 

Büyük Türk soyunun bir kolu Her zaman son sözü söyliyen 
olan Eskit'ler kaç yıl barındıkları ve Tanrının bir alevi gibi, sönen 
ovalarda zorluk çekmeğe başladı • ümitleri tutuşturan, kalbe kuvvet 
lar. Hepsi siyah kıl çadırların ö- veren Tomrıs, Ahnça Hanla bera
nünde, dalgalı küçük ve yassı te- her çadırdan çıktı. 

241 - Mübaşirin 
gözlüğü 

açık 

Eski zaman kadınlarından biri· 
ne bir zenginin mühim bir işi düş· 
rnüş, zengin bakmış ki mahkum o
lacak, Kadıya demiş ki: 

- Efendim, şimdi hüküm ver
meyin, benim tam yüz tane müda
faa ıahidim var, onları dinleyin, 

pelerin yamaçlarında, Tanrıdan Han, günlerden beri çektiği Ü· 

yağmur dileniyorlardı. Bunun için züntüden sararmıı ve tolmuıtu. 

günlerce ateşler yanmış, ocaklar- Buna rağmen gür siyah sakalı, u -
sonra! 

da kızdırılan kızıl demirler büyük zun boyu, bqındaki kuzu derisin-
Kadı: 

örslerin üzerinde dövülmüştü. Bal den kalpak, göğsündeki örme 
yozlar sert bazulu, tunç kollarda (zırh) belindeki kılıçla, heybetli 
havaya t<alkıp iniyor, Tok bir ses ve yavuzdu. 
çıkarıyor, sonra tekrar kalkıyor- Sağ kolunu havaya kaldırdı ve 
du. bağırdı: 

Bu seslerde evvelce bir sevinç - Kurultay toplansın! 
fakat §İmdi inilti vardı. Hemen or.,cı ktalE fen e ndih 

Sürü sürü kısraklar, koyunlar, rit oyunlarının yapıldığı geniş 
sığırlar, bir tutam otu bulmak için meydanda, at üstünde toplanıldı. 
bütün gün ve gece dolaşyorlar, Almça Han Tomrısla beraber, 

onlarda gök T annya yalvarır gibi büyük bir atlı halkasının ortasın· 
en sonra başlarını havaya kaldı- da bulunuyordu. Üzengilere ba
np kişniyor, meleyor, bağınyor· sarak biraz yükseldi. Elini hava
lardı. ya kaldırdı. Sert işaret ve hare-

Gok Tanrıya onlar ne yapmış· ketlerle söze ba,ladı: 
)ardı da artık seslerini duyuramı

yorlardı? 

Günlerce, işlenmiş bir suç bul-
mak için kafa patlattılar, fakat 

bulamadılar, 
Artık bir çok koyunlar, bir çok 

kısrak ve inekler, yemsizlikten dü
şüp ölüyorlar; kalanlar da derile
ri kemiklerine yapışan vücutları
nı zorla sürüklemeğe çah§ıyorlar· 

dı. 
Mademki Gök Tıanrı onlara a-

cımıyor, demek ki bir ıey yapıl
masını istiyor. Bir adak, bir iş, bir 
sevap ..• Kimbilir ne istiyor? 

Al ~mna ~ekihni! 

kaç gimaen"'beri düşünüyordu. Oğ

lu Baykal çadırın 'kapısında, ken

di yaşındaki gençlerle kederli ve 
sessiz, kudurmuş otların ve çatla
mış toprakların üstüne çömelmiş

lerdi. 
Bu sırada gençlerden biri aya-

ğa kalktı. Biraz ötedeki (T omrıs) 
ın çadırına doğru bakarak: 

- Geliyor. Ecemiz geliyor. 
Dedi. 

Oturanların hepsi, başta Bay-
kal olduğu hıılde ayağa kalktılar; 
Ecelerini selamladılar. 

Her zaman • .\lınça Han Tomrıs' 
ın çadırına giderdi. Tomrıs'ın, 
Hannı çadırına girdiği o zamana 
kadar ancak bir defa görülmüştü. 
Büyükler gençlere anlatmışlardı: 

- Gök Tanrı öz evlatlarını u • 
nuttu. Bize acımıyor. Seslerimizi 
duymuyor, Açılan ellerimizi boş 

bırakıyor. Ona kartı ne suç işle
dik? Neden bizi artık dütünmü
yor; demir Tanrı~·~ ocaklarımız
da dövmekten kollarımız yoruldu, 
ellerimiz nasır tuttu. Fakat gene 
dileklerimiz olmadı. Toprak Tan 
rının pintiliği var. Hayvanlarımı
zı aç bıraktı. Tanrılar birleşmiş
ler, bizden ellerini çekmişler. On· 
lara ne yaptık biz? Yeni den bize 
dayak olmaları için hangi yoldan 
1ıidelim? 

Etrafta ses yoktu. Kimse bu 
sorguların cevabını bulamıyordu. 

O zamana kadar günlerce, hafta
larca düşündükleri halde .:ıkılları· 
na gelmemişti de şimdi mi gele
cekti?. 

Uzun bir sessizlik. Tomns sa
bırsızlanıyordu. Nerdeyse kırka 

yaklaşan yaşına rağmen hali. 
genç duran yüzünü havaya kaldı .. 
racak, iri, ela gözlerini önündeki 
yüzlerce ve binlerce erkeğin üstü
ne çevirip bakacak ve onların 
yüzlerini kızartac:ıktı. 

Fakat buna hacet kalmadı. Ke
narda bir hareket oldu. Öndeki 
atlılar sağa" sola açıldıhr. Yağız 

bir hayvana binen ak sakallı bir 
ihtiyar ortaya geldi. Hanı ve Ece· 
yi selamladı: 

- Pek ala! demiş ve dava
yı tehir etmif. Davacı hemen o ak
şam Kadıya bir tepsi baklava 
göndermiş. Baklava tepsisini ge • 
tiren adamın elinden alan müba • 
§İr tatlılara dayanamamış, bir ta
nesini ağzına atmış, lezzetle yer -
ken ağzında bir altın peyda ol· 
muş, hemen cebine atmış, bir bak
lava daha yemiı altınını cebine, 
hamurunu da midesine indirmiş, 
ve tepsiyi Kadıya çıkarmış. Kadı 
böyle rütvet işlerinde pişkin ol • 
duğundan gelen baklavanın ne ol
duğunu hemen anlamış, hemen 
bir tanesini muayene edip altınını 
bulunca saymış, bakmış ki, doksan 
yedi\ane. Mahkeme günü gelince 
bu eksiği anlatmak için maznuna: 

- Şahitlerinizi dinledik, fakat 
üç tanesi eksikti, onlar da tamam 
olsun da hüküm verelim! deyince, 
hemen mübaşir atılıp: 

- Affedersiniz Kadı Hazret • 
leri, demiş, şahitlerin üçü çok der· 
mansız idiler. Yukarı çıkamadılar, 
onların ifadesini ben aldım, siz 

hükmü veriniz! 

Davutpaşa Orta Mektebi 1 A. 
A. Fuat 

ltalyanın yeni 
harp gemileri 

Livum, 23 (A.A.) - Emanuel 
Filibert ismindeki yeni İtalyan 

Kruvazörü denize indirilmiştir. Ge 
minin boyu 187 ve genişliği de 
17 1/ 2 metredir. Sürati 27 mildir. 
Silahları 152 milimetrelik 8 topla, 
100 milimetrelik 6 tane tayyare 
topundan ibarettir. 

Ceneva, 23 (A.A. )" - Sirokko 
torpido muhribi dün denize indi • 
rilmiştir. 

Torpido, 104,10 uzunluğunda 
ve 15 metre genişliğindedir. Süra
ti 38 mildir. T omrıs o zaman bir genç ka • 

dınmıf. Daha on sekiz yaşında. 
Kabile henüz A~ynnın ortalarında 
iken şimdiki gibi korkunç bir ku
raklık olmuş. Herkes ne yapacağı· 
nı şaşırmı,. Alınça Han evleneli 
üç ay olmadan böyle bir belaya 
çattığı için pek üzülüyormu§. Ge • 
ne böyle, çadırına çekilmif, batı· 
nı ellerinin arasına alarak düşünü

Yazan: Kadir Can .- ·-·--.. ·=11111 ____ ::::::::.___ ı -·-~idii;bii;~·;k .- ~ 

yormuf. 
T omrıs onun yanına girmiş. 

Bir kaç dakika konuşmuşlar, 5on· 
ra ikisi de yan yana ve iyi bir ka
rar veren insanların ümitli bakış
lariyle dışan çıkmışlar. Alınça 

Han bağırmış: 
- Kurultay toplansın. 
Kurultay toplanmış ve göç et

mişler. Buraya gelmişler, gelmese
lenniş o yıl tamamile kırılacaklar 
mış. 

T omrıs bu sefer de çadırından 
çıkıp Almça Hanın yanma girin
ce herke. o eıki günleri hatırladı 
ve ümitlendi. 

Bu haber çadırdan çadıra, bü-

• 

Amerikan donan- ı eglence yerlerı H 
n 

masının manev
raları 

Panama, 23 (A.A.) - 101 ge. 

miden mürekkep olan Amerika 
Bahrimuhit donanması harp zama 
nında, Panama: kanalını, 24 saatte 
geçebilmek için bir tecrübe manev 
raları yapacaktır. 

Donanma kumandanı Amiral 

Sellers, günde bir kaç gemi geçir -
mak suretiyle Bahrimuhit donan -
masını Atlas denizine 14 günde 
geçirmek olan ilk planını değiştir· 
mittir. 

Bütün izinlilerin derhal geri ça· 
ğırılmaları, bir aralık donanmanın 
Bahrimuhitteki üslere çağınldığı 
fayiasını çrkannııtı. 
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MELEK: Ben bir melek değilim. !! 

f ALHAMRA: Karım beni aldatırsa .. ii 
f SARAY: Kocasız kadınlar. Sahne·!! 

1 

de: Edvar do Bianko . H 
SUMER: Nil Haydutlan Dünyayrii 

dolaşan şarkı!j 

TURK: Yaşamak istiyoruz. I! 
ASRI: Evlenecek kızlar ıl 

ŞIK: Kadın ve kumar. Kara yılan.,. 
ŞRK: Çingene kızı 
ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 
HiLAL: Beyaz rahibe İ 

~ALEMDAR: Altın arayan kızlar 2 

~
ı YILDIZ: Güneş doğarken 

MiLLi: Macar :Marşı 
ı: HALE: {Üsküdar) Milyon avcı-
H lan. 
Ü KEMAL BEY: Gece hakimi 
il· FERAH: Volga taıt 1 
H TAN: (Şişlide) Saygon isyanı • 

• ~::;:: ......... =;-···· ...... ............................. -···=--

Nalul ye tercilme hakkı mahfuzda .. 

Yazan: M. Gayur 
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Klor bütün madenlerle birleıerek 

klorürler vücuda getirir. 
Klor ıun'i bir kaç boyadan maada 

tabii bütün boyaların rengini izale e
der. Fena kokuları izale eder. Bu iki 
haaaaıını sebepleri, cisimlerin müvel
lidülmasını alması ve su muvacehesin
de muhamız olmaardır. 

latimali: Klor kağıt fabrikalarında 
kağıt hamurlannı, dokumacılıkta ne
bati lifleri beyazlatmak, hastahane, ge
mi, umumi mesken, abdesthaneleri de
zenfekte etmek, javel ııuyu, labarak su· 
yu ve kireç kaymağı istihsal etmek için 
kullanılır . 

Labarak suyu: "Na Cl O,, sud 
kostiğin hafif derecede mahlulünden 
klor gazı geçirilerek yahut klorü sod
yomu mesamatlı kap derununda elek
trikle tahlil ile elde edilir. Mensucatı 

beyazlamakta, kağıt hamurunun rengi
ni İzalede, çamaıırlan temizlemekte 
kullanılır . 

Javel suyu: "K CI O,, potas kostİ· 
ğin hafif derecede mahlulünden klor 
gazı geçirilerek elde edilir. Ltbarak 
suyu gibi kullanılır . 

Kireç suyu: "Ca Cl (CI 0),, ince 
tabaka halinde sönmüt kireç üzerinCJen 
klor gazı geçirilerek elde edilir. Suda 
münhaldir. Hava ve rutubet temasın
da tahallıil eder. Onun için kullanın· 

cıya kadar kapalı kaplarda hıfzolu

nur. Renkleri yok etmekte ve taaffü
ne karşı kullanılır • 

Sodyom 
Riimuzu: Na Atom vezni: 23 
Hassaları: Ticarette esmer sinc:ıbi 

renkte çubuk teklinde bulunur. Yu
mu§aktır, çakı ile kesilince maktaı gü
müş gibi parlaktır, fakat rutubette 
esmerleşir. Havada bırakılan Sodyom 
evvela Sud cismine daha sonra Karbo
niyeti sodyoma yani sodaya tahavvül e 
der. Sodyom suyu hafif derecede tah
lil ettiğinden petrolda 1ıı'tzolunur, su
dan hafiftir. Sayıın sathnıda yüzer. 

Isıtılınca 97,8 derecede zeveban e
der. Daha ziyade ısıtılırsa san renk 
neırederok nihayet havada yanar. Sod
yom havada veya oksijende yamnca 
Na' 0 2 - Oksilit taıı husule gelir. 
Sodyom klorla hararet ve ziya neşre
derek birleıir ve kloru sodyom husule 
gelir. Suya atılan bir sodyom parça
sı suyu tahlil eder ve idrojen u
çar. Dü'lturu ıudur: 

Na+ O H 2 = Na O H + H 
Sodyom tabiatte serbest bulunmaz. 

Fakat sodyomlu cisimler pek çoktur. 
En mühimleri kloru sodyom ve azoti
yeti sodyomdur. Suda mahlul klor sod
yom elektrikle tahlil edilerek sod
yom elde edilir. Laboratuvarlarda sod
yomu kimya sanayiinde kullanırlar. 

Sud kostik 
Formülü: Na OH Molekül vezni: 40 

Kloru sodyom mahlulü elektrikle 
tahlil olunursa sud kostik cismi husule 
gelir ve suda inhilal eder. Keza , 0 d. 
yom, suyu tahlil edince sud hasıl olur. 

Hassaları: Beyaz renkte sulp bir ci
simdir. Kapalı §İ§elcrde hıfzolunur. 
Hamızlardan biri bununla birleşirse 

karboniyeti sodyom mürekkebi husule 
getirir. Sud koıtik hamızlarla kırmızı
ya boyanmış turnsol boyasını mavıye 
değiştirir. 

Kibritiyeti nihas "Bakır kibritiyc
ti,, yani göz ta§ının sudaki mahlıilüne 
sud mahlıilü ilave edilirse yetilimtırak 
renkte maiyeti nihas - bakır idrab hu
sule gelir: 

Cu S 0' + Na O H - Na S 
0 1 + CuOH 

Cıvanın suda erir milhi olan kloru 
sanü zeybak "süblime,, nin mahlulü ü
zerine sud mahl\ılü dökülürse sarı renk 
te maiyeti zeybak yani cıva idratı hu
sule gelir: 
Hg Cl + Na O H Na CI + Hg O H 
Kibritiyeti hndid --: Demir kibritiyeti 
"Kara boya,, sud mahluliyle karııtm
lınca yeıilimtırak renkte maiyeti hadid 
- Demir idratı rüsubu husule gelir: 
Fe S 0' ' Na O H - Na S 0' + 

FeOH 
Su da .::,'1yri münhal esasların istih

salinde sud kostik kullanılır. Çünkü 
suda gayri münhal milihler sud ile rÜ· 
sub teıkil ederler. 

Sud gerek sulp, gerek mahlul ha• 
linde cildi yumuıatır. Ve deriyi sürat• 
le tahrip eder. lslatılmıı sud parçası 
el ve ayaklarda siyiller ve nasırlara sÜ· 
rülürse bunlar yok olur. Sud ve po
tas asla dahilen alınmazlar çünkü teh· 
likeli zehirlerdir. Gerek sudün, ge
rek potasın göze kaçmamaarna son de· 
rece dikkat etmelidir. Çünkü gözü kör 
ederler. 

istimali: Sud kuvvetli bir esastır. 
Laboratuvarlarda esas olarak kullan•· 
Jır. Sanayide sud ile sabun yapılır. 

Kaynar kesif, sud veya potas mahlıi· 
lüne sokulan yün, İpek inhilal ederler. 
Fakat paınuk lifler inhiliıl etmez, bili\• 
kis ipek gibi parlar. Ve hem pamu· 
ğun metaneti çoğalır, hem de boyaları 
kolay alır. Sanayide böylece sud ve• 
ya potas ile pamuğa İpek manzarası 

verilmesine merserİ!aj denir . 

Kloru sudyom 
Formülü: Na CI Molekül vezni: 58,6 

Halk arasında tuz denilen mürek· 
kep cisimdir. Denizlerde, tuzlu g~I 
menbalarda bulunur. Az nehir akan 
denizlerde tuz fazladır. Mesela beher 
litre su baıına Akdenizde 29, Karade
nizde 18, Atlas denizinde 28, Şimal de
nizinde 26, Baltık denizinde 15, Lut 
gölünde 80, Hazar gölünde 62 gram 
tuz vardır. Umum denizlerde erimİf 
halindeki tuzun miktarı 21 milyon ki
lometre mikabı tahmin ediliyor. Bazı 
göllerde de çok tuz vardır. Memleke· 
timizde Koçhisar gölünde yüzde 32 
emlah vardır ki, bunun çoğu tuzdur. 
Konya ovasında Karapınar, Erciya! da 
ğı yakininde Develi pınar gölü de tuz 
ca zengindir. Kaya tuzu madenlerde 
çıkar. ispanyada, Almanyada, Roman 
yada büyük madenler mevcuttur. Tür• 
kiyede en meıhur kaya tuzu yatakları 
Kırıehir civanndadır. Hacı Bekta 
ocaklarından iki milyon kiloya yakı 
tUz, Sıvasta da ııenede on milyon kil 
tuz istihsal olunur. Tuz denizd 
memlahaya deniz suyu alınarak v 
ıu kurutularak elde edilir. 

Havassı: Tuz mikap şeklinde billür 
dur. Beyaz, rayihasız, lezzeti kendin 
mahsus bir cisimdir. Suda erir. H~ 

hangi bir derccei hararette bir litre su 
da 360 gram tuz erir. Eğer tuzla met 
bu su yava~ yavaı tebahhura bırakı 
lırıa iri billurlü tuz elde edilir. Bi 
kilo tuz ve üç kilo kardan mürekke 
mahlut tiddetle kanştınlırıa - 21 de 
recede bir bulamaç husule gelir. Don 
durma yapmakta bu usul kullanı 

hr. Tuz 820 derecede zeveban eder. 
Elektrikle tahlil: izabe edilmiş klo 

ru aodyom elektrik cereyanı ile tabii 
olunursa klor anoda yani + tarafa v 
sodyom katoda yani - tarafa gider 
Suda münhal kloru sodyom elektrikl 
tahlil olunursa iki fiil husule gelir. Bi 
taraftan inhilal husule gelir. 

Na CI - Na + Cl 
Diğer taraftan sodyom, katodta su 

yu tahlil eder: 
Na + H 2 O ~ Na O H + H 

Ve maiyeti sodyom ile idrojen hası 
olur. 

Kloru potasyom "K CI,, ın su 
daki mahlulü de aynı suretle maiye 
potaayom ve idrojen hasıl eder. 

Kloru sodyomu havi bir tübe haycıl 
zı kibrit "Asid sülfürik,, dökülürse ki 
lu idrojen gazı ile sanayide çok kulı
nılan sodyom kjbritiyeti hasıl olur . 

2 Na CI + H 2 S 0' = Na2 S O' 
+ 2 H Cl 

lstim31İ: insan ve hayvan vücut 
ları kloru ıodyoma muhtaçtır. s· 
insana günde yirmi ila otuz gram t 
lazımdır. Kokuyu defeder. "Tah 
mür, ekşime, bozulma,, ya mani olur' 
Bunun için balık, et, peynir gibi ınad 
deler tuzlanarak uzun müddet ıaııt
nır. Tuz sanayide klor, aodyom, sO 

kostik, asid kloridrik "klorlu idroj 
karboniyeti sud, sud kibritiyeti imali 
de kesretle sarfolunur. 

Klorlu idrojen 
Formülü: H CI Molekül vezni: 

Klorlu idrojen bir gazdır. So • 
mahlıilüne asid kloridrik denir. 'fabl 
atte volkanlardan çıkan gazlar aratd"' 
da bulunur. Usarei mideviyede yii:ıdl 

.(Devamı: var) . 
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Bu verdıgım kulagı akşama Sinema artistleri gibi 

kadar muhakkak yemelisin,, giyinmek için 
•• Pardesü için beyaz! Güzel bir akşam 
ll~iincü kız, kediqe yedirerek ken- bir elbise J tuvaleti 

dıni kurtardı ve bir şamdan içinde 
• • 

vezırın oğluna kaçtı 
8ir v 

b.... :ırrnış, bir yokmut. Evvel 
-•ıan · · 

dı.ı ıçınde bir dağ başında o .. 
la. ~~ulk Yapan ihtiyar bir adam
R~l~~ .kı:zı varmış. Kızbr büyüyüp 
lıa.ı~n ık çağına geldikleri halde 

~_t~'Vlenmemişlermiş. 
t1;; ır RÜn av derisi ticareti yap-
f>ını .. ı· 

lıı.ı soy ıyen bir adam oduncu-
J.t~ en büyük kızına talip oldu. 
di,· ~n e'Vlendiler. Halbuki ken .. 

ını t" htk·ka Uccar diye tanıtan bu ad::ı.m 
~\ ~ lte o dağlarda senelerce 
İdt lıtluk yapan müthiş bir eşkıya 
di ' Düğünden sonra evliler ken-

tv\e . k .. d 
~}' l tıne gitme uzere ora an 
ıtı/i dıhr, Sabahleyin hareket et
tvı~:.tdi. Öğle olduğu halde hala 
fevk 1~e varmamışlardı. Hava .da 
le

11 
alade sıcak olduğundan dın

tı.ı dtnek üzere bir ağacın altına ~ 
t uJ d C 1. ar. Kocası uyumağa başla ı. 
e ın d 

'!Qlll" e susamış olduğundan su • 
Ret· gunu gidermek maksadiyle 

ırd• , .. 
teğ· ıgı su kabını aldı. Tam içe-
ka_d1 :Zaman kar§ısına ihtiyar bir 

1n çıktı: 

ı~' Kızını, ne olur, bana biraz 
Vh Su l k "\"' d' )e · suz u tan o uyorwn, ı-

t'lvardı. 
ltad aka.t gelin hanım bu ihtiyar 
t~ Inın sözlerine kat'iyen aldırı! 
"'er;.den kabı bir dikişte bitiri -
l'ii~!ı ... Bunun üzerine kadın da 

..... du .. B' k 'lı) gıttı. ıraz sonra ocası 

~i~dı. Tekrar yola düzeldiler. 
dar ?.~t.~rmanlar içinde saray ka .. 
dile uyuk bir köşkün önüne gel
ha}'~· İçeriye girdikleri zaman 
Ve: Ut kı:za bir insan kulağı verdi 

'ilen . d" 'd' ,,. a."d tını ı gı ıyorum, a~ama 

llıi~ et 1ettiğim zaman bu kulağı ye· 
li, "l. 0 

lltaksm !. diyerek çıkıp git
"e d ~allı kız bir müddet hayret 
lteıı:· §et içinde kaldı. Nihayet 

,
1 

kendine: 
\~ l\ulağı bir yere atarım. Ak • 
dQ) da Yedim derim diye düşün· 
lltke t. kapının arkasındaki çöp te· 

•ıtıin .• 
.\\ ıçme attı. 

k4t h.ttı olunca kocası doğruca 
l&ıtı ........_ Vn Yanına giderek: . 

di}' erdiğim kulağı yedin mı? 
e •o c! ........_ E. t u. Kadın: 

\>!!tdi 'Yet ... yedim, diye cevap .. 
tıe~ Ş~ttıdi anlaşılır. Söyle kulak 

lJ eaın?. 
~ak d'· ........_ Çi) lan bir ses cevap ver 1 • 

......_ S I> tenekesinin içinde .. 
le tn'? en ban:ı yalan söyledin öy· 
~l'l~.d~İrndj görürsün! Haydut 
h'Scı. .. ıyerek hemen belindne 
\> l gını ç k . . • a h k e tı ve bır vuruşta za 

adın b . d' llir h ın aıını kesıver ı. 
()dlltı afta sonra haydut tekrar 
)"1 tunun k b" 1.1~ kı apıaını çaldı. Ve u· 
d ~1nın b' h · e Öld·· ... .. ır astalık neticesın • 
:t1.1 ugunu .. l' d tı iki . soy ıyerek o uncu • 

b. ncı kı:z . d' 
Qır 1_ ını ıste ı. 

\> ll;lç .. 
ı.,e teltr eun sonra evlendiler 
~ ar ev} . 

eket erıne gitmek üzere 
-~,, el ltiler .. Gene yarı yolda 
\ı~ - lınd d' ~ ~~l\t, Ce • . ı~lenirken haydut 

lırere' ne •hhyar bir kadın 
t( •'1 . t _) 16 e~i. Kız vermedi. 

Saraya gelince gene haydut kendi .. 
sine bir insan kulağı vererek ye -
mesini tenbih ederek gitti. Kız bu 
sefer kul:ığı kümese attı ve akıam 
üstü avdet eden hayduda yediğini 
söyledi. Fakat haydut: 

- Söyle kulak, neredesin?. di
ye sorması üzerine kümesten: 

- Kümesteyim sesi duyoldu. 
Bunu üzerine hayd~t onu da öl .. 
dürdü. 

Nihayet sıra üçüncü kıza gel • 
mişti. Haydut onunla da evlenerek 
yola çıktı. Y :ırı yolda dinlendik
leri esnada haydut uyur uyumaz 
kadın meydana çıktı ve kızdan su 
istedi. Kız kadına acıdığından 
kendi suyunu ona verdi. Bunun ij .. 
zerine ihtiyar kadın da: 

- Seninle evlenen adam tüc
car değil korkunç bir hayduttur . 
Senden evvel evlendiği kız kar
deşlerinin her ikisini öldünnüı
tür. Onun için dikkat et.. Eve 
gelir gelmez sana bir insan kulağı 
yerek hakikati iyi kalpli kardeşe 
Kat'iyen itiraz etme. Gittikten 
sonra da kulağı kediye yedir, di· 
yerek h:ıkikati iki kalpli kardeşe 

anlattı ve ortadan kayboldu. 
O esnada haydut ta uyandığın

dan beraberce yola düzüldüler, ve 
saraya vardıhr. Haydut kıza gene 
bir insan kulağı vererek gitti. Kız 
da ihtiyar kadının söylediği gibi 
bunu güzelce kediye yedirdi. Ak
şam üzeri haydut gelip te: 

- Söyle, kulak neredesin? diye 
osrduğu zaman kulak: 

- Midedeyim, cevabını verdi. 
Haydut bu cevaptan fevkalade 
uıeınnun oldu ve kıza bir deste 
anahtar vererek: 

- Sözümü tutmuı olduğundan 
dolayı çok memnun oldum. Bu sa
ray senindir. Al hu anahtarları, 
her odaya girebilir ve her istediği
ni yapabilirsin.. Y 3.lnız en üst kat
taki kırmızı kapılı odaya girmiye
ceksin .. Girersen fena olur. dedi 
ve kötkten çıkarak giti. 

Kız koskocaman sarayda yalnız 
kalınca evvela bütün od:ıları birer 
birer gezdi. Gördükleri kendisini 
hayretler içinde bırakıyordu. Bir 
odada yüzlerce terzi mükemmel 
elbiseler dikiyorlar, öbür odada 
yüzlerce kuyumcu görülmemiş bi
lezikler, başka bi den, etaonicv 
yorlar, başka bir odada bir sürü 
ahçı gayet lezzetli yemekler, tat • 
lılar pişiriyorlardı. 

Kız hepsini gezdikten sonra en 
üst kata çıkarak kocasının aç.m3.· 
masını tenbih ettiği kapının önü -
ne geldi ve merakını yenemiyerek 
kapıyı açtı. F 3kat gördüğü 
manzara onu çok müteessir etmiş
ti. Bu oda haydudun öldürdüğü 
insanların cesetleriyle dolu idi. 
Zavah kız bunların arasında bü· 
yük kardeılerini de tanıdı. D:ıha 
fazla tahammül edeııniyerek oda • 
dan çıktı. Kapıyı tekrar kilitlemek 
. d' 'ıse de muvaffak olamadı. 
ıste ı 
Kapı gizli_ bir maniveladan dolayı 

ne kadar zorladı iıe de kat'iyen 
kapanmadı. Bu vaziyet kartısmda 
evvela büyük bir korkuya düttü . 
Sonra kendi kendine bir plan yaJ>
tıktan sonu aıağı indi. Evvela ku
yumcuların bulunduğu odayı aça
rak: 

- Bana derhal yüz mumluk bir 
şamdan yapın. Ortasında benim 
saklanabileceğim k3.dar içeriden 
kilitlenir gizli bir yeri olsun. Bu .. 
nu yapar yapmaz sizi derhal ser· 
best bırakacağım, dedi. Kuyumcu· 
lar fevkalade memnun oldttlar ve 
derhal söylenilen şeyi yapmağ:ı 
koyuldular . 

Kız oradan terzilere giderek 
yüz kat elbise ve ahçılara da bir 
haftalık yemek ısmarladı. iki sa• 
at ıonr3. hepsi hazırdı. Kız bütün 
esirleri salıverdikten sonra elbise
leri ve yemekleri ıamdanm içine 
koyarak kendi de içeri girdi ve 
gizli kapısını kilitledi. 

Biraz sonra haydut saraya av• 
det ettiği zaman her tarafı bom 
bot buldu. Kendi kendine: 

Metro Goldvin Mayer aktrisle- Metro Goldvin Mayerin arti.t-
rinden Mae, Clark, gayet tık triko lerinden Jean Howardm. ~ ~el 

.. . . h ak 1 t' • befendınız mı . yunden beyaz bır ceketle, sıya h tanı tuva e ını • .. 

- Mademki her ıeyimi yağma 
beyazlı bir iaket giymiıtir. Baharhk bır tayyor 

Batında da bir beyaz şapka ederek kaçmışlar, bari şu ıamdanı 
vardır. da satayım da dertten kurtulayım 

diyerek t:mıdam sırtladığı gibi 
ıehrin yolunu tuttu. 

Haydut bu vaziyette sarayın 

önünden geçerken paditahm oğlu 
bu yüz mumluk ıamdanı görünce 
pek beğendi. Değerini hayduda 
vererek satın aldı. Ve odasına çı• 
kardıı. Fakat kızın içerideki yi
yeceği bitmiıti Bir gece yavatça 
kapıyı açarak dııarı çıktı ve padi
şahın oğlu için hazırlanmıt olan 
yemekleri yedikten ıonra tekrar 
içeri girdi. Bu hal bir kaç defa 

·tekerrür edince paditahın oğlu 
ıüphe etti ve bir yere giz!enerek 
oduncu güzelini cürmü meıhut ha
linde yakaladı. Fakat kız veliahtın 
çok botuna gitmitti. 

Bu tekilde bir ay kadar gizlice 
yaşadılar. Nihayet evlenmeğe ka .. 
rar verdiler. Şehzade keyfiyeti 
babasına söylemek üzere bir gün 
kızı yalnız bırakarak babasının 
yanına gitti. Halbuki tanı karşı-' 
ki evde bir vezir oturuyordu. Vezi
rin çok çirkin bir kızı vardı ve bir 
kolayını bulup kızını ıehzadcye 
vermek istiyordu . 

Bu l<ıltk, önümüzdeki yaz mev
simi için daha timdiden hazırla

nabilir. 

Sayfiyelik bir 
kıyafet 

Baba kız pencereden ıehzade 
ile şamdandan çıkan oduncu gü • 
zeli arasındaki aşk sahnelerinin 
hepsini görmütlerdi. O gün ıeh• 
zade sar:ıya gidince vezir bir ko
layını bulup tamdanı bir bahane 

ile kendi evine götürdü. ve da~a Artist Muriel Evansın yarı spor 
evvelden hazırladığ, hır ateıın bir kıyafeti ... Kumaf, beyazlı kır· 
üstüne koydu. Şamdan ısınınca mızılıdır. Çizgileri, görüldüğü gibi 
içindeki kız da bilmecburiye dıt'-· çapraa çapraı getirilmittir. Etekte· 
rıya çıktı. Vezir de oduncu güze· ı ki yırtmaca dikkat ediniz. 
lini kapıdan kovarak kendi kızını Kemer, yaka kolluklar, iskar· 
içeri koyup ıamdanı tekrar geri inler beyazdır. 

. d . p ye ıa e ettı. 
Şehzade aktam olunca büyük 

bir sevinç içinde geri döndü. Çün· 
kü babası evlenmesine müsaade et 

.(Devamı 8 inci sayıfada) 

Önümüzdeki yaz mevsimi için, 
sayfiyede giymek üzere, bu pek 
güzel bir kılıktır. Ucuza çıkahile
ceğinde de tüphe ;r.oktur. 

Morin O Sullivamn giydiği bu 
baharlık kılık zevkinizi okşadı 

mı? Elbise ve iskarpinler, kahve 
rengidir. Şapka, önden püsküllü 
bir feae benziyor. ...__......___, _____ _ 

SARAY sineması 
26 Nisan, perıembe saat 18,30da 

Konservatuvar 
Konser Heyeti 

(Yayh aazlar orkestrası) 

(2 nci konser) 

Şef dorkestr Cemal Retlt 
B. Sonat: Ali Sezal B. 

Şimdiden biletler sabi
maktadır. Fiyatlar: 

50 - 100 - 150 kuruş 
--~ ....................... . 
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eden ve birbirine ba§hyan Hakiki vesikaları tasnif 

Kadri CEMiL 

' 24-4·934 Her hakkı mnbfuzdar Tefrika: 41 ( 

Ge~en kısımların huUisası 

Mütarakeden sonra lstanbulda A
nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
ınUtemadiycn çalıııyorlardı. Lcyhte 
çalı anlardan bir grupun içlerine aldık
tan llhami ismindeki genç Çilatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

miıti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma NUshetle aralarında für se
viıme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkada1larile temasa geçmiye çalış

DU§tt, 

Bu adam uzun bir mildavemetten 
onra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış; 

fakat ,Klhyanın arkadaştan tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çalıııyordu. 

G~liboluda bulunan jandarma 
taburunun aleİacele harp cephesi
ne gitmesi yüzünden yerli Rum
lardan jandarma bölükleri te~kil 
edilmittir. Sebebi de inzibat işle
rinin aekteye uğramamasıdır. Bu 
Rumlann yerli oluılan ve civar 
araziyi iyi bilmeleri sebebiyle çok 
yakın bir zamanda civar köyler
deki eıkıyalardan eser knlmıya· 
ce.ktır. 

Uzunköprü eşrafından Hacı 
Mehmet Ağanın bir ay evvel Geli
boluda iken sonradan lstanbula 
gittiği doğru değildir. Filhakika 
bu adamı çok eskidenberi tanırım 
ve Çanakkale harbi esnasında ef
rattan aldığı lngiliz esliha ve cep
haneıi de, söylendiği gibi Gelibo
luda mahfuz değildir. Bunların 
vaktiyle Kuvayı Milliye mensubi
m tarafından Anadoluya kaçırı· 

lan eıliha arasında butunması 
muhtemeldir. Bunun tetkik ve tah 

Anadoluya kaçtıkları şayiuiy)e 
Şehzade Abdürrahim Efendi 
Hazretlerinin kaçacaklarına da
ir olan haberlerin halk arasında 

yayılması Anadolunun gittikçe 
kuvvetlendiğine delil addedilebi
lir. Veliaht Hazretlerinin vaziyet· 
leri işi bir hayli karııtırmaktadır. 

- Düşüncelerinizi doğru bulu
rum. İşte bunun içindir ki biz de 
Anadoluya karşı kat'i vaziyetimi
zi tayin ile uğraşıyoruz. Harbiye 
Nezaretine daha yeni gelen Sü
leyman Şefik Paşanın ( !) daha 
cezri hareket edebileceğini ümit 
ediyoruz. 

- inşallah .. . 
- inşallah .. . 
- Allah ne kısmet ederse o o-

lur. 
Şehislam Ef. Hazretlerinin ay

rılmak için hazırlandığı hareke
tinden belli idi. Bunun faırkında o
lan (Ş.) ve (K.) Beyler bir ağız
dan: 

- Bizi yalnız mı bırakacakıı· 
nız, efendimiz hazretleri dediler. 

- Müsaade ederseniz, kaça
yım., Sadarete uğradıktan sonra 
meşihate gideceğim. 

Şehislam çıkıp gittikten sonra 

iki ahbap çavuşlar ba~başa kaldı
lar. . . ., ili • • ' • • 

• • 1 i • • 1 i . ~ 
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Pantikyan yazıhanesi bugün 

hergünkünden daha kalabalıktır. 
Girip çrkanların had ve hesabı 

yok •• Orta boylu, matruş, kaim en

seli, beyaz fakat kısa saçlı Pantik
yan bütün istihbar memurlarının 

kikini Andona bıraktım. O, bura- şefi ve kurdu olduğunu hissettiren 
da kalacak ve bu itlerle uğra§a· bir tavırla yazıhanesi üstündeki 
caktır. Ben de bir Yunan vapurile kağıtları karııtırıyor ve yanında, 
Çanakkaleye geçeceğim. beş on adım ilerideki ayakta du -

Şehiılam: ran genç ayılabilecek bir adamla 
- Demek, (Ş.) Bey bu hava- Türkçe konuşuyordu. 

lide kuvvetli olan bir §ey yok. Pantikyan lngiliz istihbaratı· 
- Hayır yok, efendimiz haz· nın el ve ayağı mesabesinde biriy· 

retleri. di. Hatta bütün lngiliz memurları 
Hoca Sabri Efendi: bile onun emriyle hareket eder· 
- O halde, dedi. Bununla A· ler; Galatanın, lstanbulun en giz

nadolunun kuvvetli olmadığına J li, en karışık hususiyetlerine vakıf 
mı hükmedelim?. ve bu yerli Ermeninin bilgisine 

- Bunu demek istemiyorum. kat'i bir itimat gösterirlerdi. 
Fakat daha fazla taazzuvuna mey Pantikyan lstanbuldaki Taş
dan vermemek için elden gelen nak cemiyetinin lstanbul murah
yapılmahdır. Mesela, Şehzade Ö- hası idi. Fıldır fıldır dönen gözle
mer Faruk Efendi Hazretlerinin rinden onun ne zeki, ne işini bilir 

Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUellifi : ( va - no ) 

Ge~en k191mlar1n hulasası 
B:,!kan misakı için Türk sefaretinde 
b;: balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
l'Kuhsin Rafidin. Yunan diplomatlann
dan Erci Behzadise kar§t beslediği 

müthi§ kini, silah fabrikaları mümes
s~ Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Muhtıin, Erciyi öldürmeyince, iki ar · 
kaC: .. şını -gazeteci Gal ile komiteci 
Gospodini- bir köşeye çekiyor. On
larla konu~uyor. Muhsinin adamlun 
mÜhavereyi dinlemek için çare bulu
Yorlar. Ereiyi çeteciler öldürecek, fa. 
kat, emareler; Muhsin öldürdü gibi 
18sterilecek .. 

- Akıi taktirde bizim tröstün na
zarmda 1aymetim ııhra inmez miydi?. 

Muamnıer çavuı, heyecanla dinli-

' 

1 

yordu. 
Her şeyi öğrenmiıti. Sade bir nok

tayı merak ediyordu: 
"- Acaba, Muhsin Rntil Beye 

söylenecek o tek cümle nedir? .• .,, 
Onun dimağını iıgal eden bu İstif. 

ham, te~in öte tarafındakileri de uğ

raştırıyormuş belli .•. Zira, Gal ve Gos
podin, bu meselenin ne olduğunu sor
dular. 

Ert of Sad ise: 
- Arhk o kadarcığı da bana bıra· 

kın ... Size, Muhsin Raşidin suikast ma· 
hallinde bulunması lazım değil mi? ... 
Bulunacaktır! .... dedi 

Uç kişi bu suretle konuıurlarken, 
Muhsin Raıit, demin hariciye vekili ile 
karıılaşbğı yerin yanmda, bir ağaca 
dayamnıı, düıünüyordu: 

Tariht Tefrika: 26 

ır 

24 ttlsan 19~~ 

24 ftlaan 1t1S4 ·-

o Karadeniz Korsanları o -
Müellifi: ishak FERDi 

Geçen kısımlat1n hulaaası r Esirci Ali baba kocaman göv· r rım oteli basılmıt ve eıircinin }tut' 
Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada deıile taşların üstüne seriliver• tem isminde bir dostu olup ofd); 

Çar Nikola zamanında esirci Ali baba mi .. ti. dığı ıorulmuıtu. Otelde aylard ~ 
• ~ d~ 

iki memleket arasında kadın ticareti Prens Mihailoviç hiddetinden beri Ali baba ile tanışan ve go 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is- ate§ püskürüyordu. Mesele Petera· şenler, gelen memurlara, bu iıitıll ' 
minde birini küçükken hadım yapmış- d d b d ki Ö" e' burga akse erse, Tiflis valisi Çara e ir genç tanıma ı arını s ı 
tı. Büyüdüğü zaman Istanbuldaki kız-
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf- ne cevap verecekti? mişlerdi. • 
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona- Valinin şatosundan kız kaçırıl- Prens Mihailoviç bu netice>" 
ğmda (Fatma) isminde çok güzel bir mcuı Rusyada ilk defa işitilmiş bir öğrenince: 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızı hadise idi. - Esirci beni aldatıyor. f atııt'' 
kaçmruya uğraşırken, bir gün Rüstem Ali baba kamçıları yedikçe ha- yı Tiflisten uzaklaştırmak için be' 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
F h d n k da d Al. babad gvırıyordu: ni oyalamak istiyor. er a ı ar a şr ır ve ı an r 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif- - Vallahi ben kaçırmadım .. O- Diyerek, Tiflisten dıprıya ç 
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Tiflis valisi, Fatmayı elde et
mek için Tiflisi kasıp kavuruyor, 
evvelce kadın ticaretile iştigal e· 
den bütün ıüpheli adamları birer 
birer tevkif ettiriyordu. 

Ali baba karakoldan içeriye 
girince derhal sorguya çekildi. 

- Sen Çarın gözdesini ne ce
saretle 'kaçırdın? 

nu kaçıran Rüıtem isminde bir de· kacak yolcuların çok dikkatli nııı•' 
likanlıdır. Benim bu işte suçum yene edilmesini emretmitti. 
yok Beni dövmeyiniz! Tiflis valisi hadiseyi Peteff' 

Tifliı valisi •imdi biraz daha burga bildirmiye mecburdu. ÇI' 
~ 1'•' müıterihti. Çünkü Ali baba bu ifa- rın uzaktan Fatma ile çok ali 

desile suçunu yarı yarıya itiraf et· dar olduğunu biliyordu. 
mit oluyordu. Mihailoviç çara gönderdiği ~·· 

- Demek sen Fatmanın, ki· herde: "Fatmayı bir Türk e•ir" 
min tarafından kaçırıldığını bili· kaçırmııtır.,, Cümlesini kaydetJSI' 
yorsun ! O halde bu kaçırılma yi ihmal etmemiıti. Çünkü ÇI 
cürmünde ıen de alakadarım?.. Nikolanın esir ticaretini yapan ( 
Çabuk söyle bakalım, Rüstem yaptıranlar hakkında çok ıidde 

1 

kimdir? kararlar verdiğini haber alnı'P, 

- lstanbuldan gelmit yakıtıklı Moskovada o günlerde yal<•~ 
bir delikanlı. Fatmayı sevdiğini nan Avrupalı bir esir taciriniJ1 

kam- söylüyordu. Kaçıracağını aklım- Sibiryaya sürüldüğü Ruıyada t'f 

Ali baba titremeğe batladı. 
Mihailoviçe cevap veremiyor· 

du. 
Jandarmalardan biri tel 

çıyı §akırdattı. 

- Haydi söyle .. Fatma 
de? 

dan bile geçirmezdim. olmu§tu. 
nere- l 

Vali kamçıyı e ine almıttı: Prens Mihailoviç, Ali bab•1' 

Ve müthi§ bir yumrukla 
babayı yere devirmiılerdi. 

- Evimde Çar Hazretleri için S'b' .... 1 k . 1~ Ali - ı ıryaya ıuru ece ıın .. r 
terbiye edilen bir kızı aeven ada· l tf 

_, r1•unaııvmmuınammı..-...ı ___ _ 

olduğunu anlamak güç olmazdı . 
Yanındaki adama, elinde tuttuğu 

bir kağıdı göstererek çıkı§ıyordu: 
- Rica ederim, Ahmet .. Yazı

hanemizi böyle aaçma aapan, ipe 
sapa gelmez ihbarlarla yanlıı yol· 
lar... sürükleme .. Senin bu ihbarın· 
dan bahsettiğin meseleyi bizzat 
gönderdiğim adam tahkik etti ve 
bunun ba§tan aşağı uydurma bir 
haber olduğunu anladı. Dikkat et 
bu ıekilde ihbarların devam edip 
giderse, doğrudan doğruya ıen 

§Üpheli bir vaziyete düıersin. 
Pantikyanı dinliyen adam, süt 

dökmüt kedi gibi ıeıaiz duruyor; 
bir tek kelime ıöylemiyordu. Bu 
hareketile Pantikyanın haksız ol· 
madığını gayet açık bir şekilde an· 
latmı§ olurdu. Bu Ahmet, istihba· 
rr, bir çokları gibi kendiıine san'· 
at edinmiş cinstendi. Hergün, en 
apğı, iki haber vermek mecburi
yetini duyuyordu. Çünkü yiyip 
içecek, be§ on kurut kazanacaktı. 

Ne yapabilirdi? 
(Devamı var) 

duran kuvveti .. Hem de, cengaver c~t· 
lerimin kanile alevlenen bu intikam his 
simi durduran kuvvet! ..• Feribanın ka
tili ile, bir gün, böyle bir baloda karşı
la§8yım da, ona hiç bir ıey yapmıva· 
yım? ... Mf'zann üzerine o iki kelimeyi 
kazdırdığım gün, böyle bir ıeyi hiç ok
lrmdon geçirebiiir miydim? ... 

"Milln mücadele esnasında nefretle 
baktığımız ıapkayı başımıza giyeceui
miz, br-lki o zaman aklıma gelirdi de, 
:ıi§tınhmın ırzını mahvettikten sonra, 
onun H-anına giren ve bütün hatıraları
mın ·.1atanı olan Beıpınarı küllüğe çe
viren Erci Bt:hzadisin milletda§lariyle 
dostluk temini uğrunda çalııanlar arn• 
sındn bulunaca~nn gelmezdi ... 

"O zamanki ben, §İmdiki "ben,, in 
karşısına çıksa, ne der acaba? ... Bende
ki bu istihaleyi öğrenince havsalası ne 
hale girer? ... Buna rağmen, o günkü 
kadar vatanperverim, milliyetperve
rim.... Hissiyatımın İsyan ettiği bö:vle 
bir dostluğu, yeni devletimizin felse
fesi dımnğıma kabul ettirdi... Hatta, 
aynı rejimin felsefcsiı ''Dıınağın ııiı
siyabna da galebe çalsın!,, emrini ver
di ... Yavaş yavMı Türk Yunan dost
luğunu, kalbiınc ycrleıtiriyordum ... 

lını baıına top a .. F atmanın ne 
mı neden en yakın 'karakola haber d ı ... ır 

de bulun uğunu söyle .. Seni "p· 
vermedin? 

Mihailoviç elindeki kamçıyı · 
Ali babanın geniı ensesinde ıak· 
lattı. · 

Ali babanın canı yandığı hal

de, bu işte Petroviçin de yardım ve 
ali.kası bulunduğunu ıöyliyemi

yordu. Tehlike büyüktü .. Ali ba
ba yarın Petroviçten baıka yar· 
dımlar görebileceğini dü§Ünerek 
bayılıncıya kadar dayak yemeğe 

razı olmuıtu. 
- Başka bir şey bilmiyorum, 

dedi, beni öldürünüz.. Asınız .. 
Fatmayı ben kaçırmadım. Onu 
Rüstem kaçırdı. 

Tiflis valisi o gün ak§ama ka • 
dar bütün karakollardan Rüstem 
isminde bir lstanbullu genç ~rat
mıştı. 

Jandarmalar ve kenar mahalle
lerdeki ıivil ve resmi memurlar bu 
isimde bir kimse bulamıyorlardı. 

Rüstem aranırken diğer taraf
tan Fatmanın aranmasına da §id
detle devam ediliyordu. 

Ali babanın ikamet ettiği Kı· 

hayalinden utana ııkıla .•• 
"Lakin, bir Türk ıairinin meıhur 

beyti, beni teselli ediyordu: 
Unut felaketi şahsiyenin müsebbibini... 
Fakat hakareti affetme validen vatar.a ! 

"Mademki annem vatan muhayyer 
olan hakareti Inönünde, Dumlupınar
da, Akdeniz kıyısında ve nihayet Lo
zanda aynen iade etti; Yunanlılarla uz
Iaıtı; öyleyse, ben de ıahıi felaketimi 
unutmalıyım .... 

"Böyle düşünmekteydim ... 
"Bu düıünceyi, iliklerime kadar 

itletmiyc uğraşmaktaydım ... 
"Netekim, demin, Ert of Sad ile 

konuşurken, tam 1934 Türk cumhuri
yetçisine yakııan mukabelelerde bulun 
madım mı? ... 

"Fakat, demek ki, intikam hissi, 
hali, yüreğimin gizli bir yerinde, -
Bedene sokulan müthit bir hastalık 
halinde - Sinmi§, uyuyormuı··· Zayıf 
bir zamanımda, o herifle yüzyüze ge
lince, kabarıp taşıverdi ... Bir yangının 
ahıap bir binayı sarııı, hayır, bir ben· 
zin deposunun patJayııı nevinden, her 
tarafımı, alevlerin kapladığını sandım .. 

"Eğer, beni uyandırıcı levhayı kar
§rmda bulmaaaydrm, netice ne olacak-

w ·~ taracagım ! dedi .Fakat, eıircı , 
ağzından tatlılıkla söz almak 1'' 
bil olamamıftı. 
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Ali baba, Çar Nikolan el 

riyle Peterıburga sevkediJiyor~ 
Tifliıin altı üıtüne gelmitti .. fı~ 
mayı aramadık ev, dükkan bır' r 
mamıtlardı. Rüstem tehlikeyi 'ı 
lamıştı. Fakat, Fatmayı kapatt~ 
evden batka bir yere kaçırJil 
imkansızdı. Sular duruluncıya ~
dar Tifliste kalacaktı. . lf 

Ali baba dayak yemekten bıt 
düşmüştü. 

- Onu Rüstem kaçırdı.. V 
Dedikçe tel kamçının baJdıt ~ 

rıaa sarıldığını ıörüyor, der~ 
kimseye anlatamıyordu. Artık ; 
nun esirci olduğunu anlamıtI•r 
Ne dese, kimin adını verse 1<u1 

asmıyorlar, yaka11m kurta~ 
için, İf lediği cürmü ba9kalarJ~ 
sırtına yükletmek istediiine lı 
mediyorlardı. 1. 

(Deva.ısıl 

tı? ... 
Muhsin Raıit, dımağında bu dii~ 

celerle yürümiye baıladı. f-9 
Bahçenin tenha taraflarma d0 ' 

gitti. 
~ 

Orada, alaC4 karanlıkta, pa~r 
lıktan her nasılıa sokulabilmiı 11'1111 tl 
ni kasaba çocuklanna raaladı. su"ı1< 
balodaki oyunları seyretmek için, ~ 
lardan tırmanarak içeri ıirmişlerd•·p 

Genç adamın kendilerine do ( 
ıeldiğini görünce, yakalandıkları~ 
:ıar iıiteceklerine ve kovula~1'1 ~· 
zahip olarak, korkak korkak, on"" ) 
züne baktılar. ..ıİ' . ıeı 

Fakat, Muhıin Raşit, düıünc:e ş( 
nin seyrine devam ederek, onlal'l" 

1 

tarını, çenelerini okıadı .. ,, 
Lüle lüle ıarı saçlı bir yavrUf'' 1 

sadüfen, aklına ilk gelen suali aO,dılf 
- Kaç yaıındaam sen, bak•>'~ 
-On ... 
Ş . f'k' 1 etti'.•' u acaıp ı ır, onu meıgu . .,.. 
"- 1924 ... 1934 .... Demek ~. ~ 

de Ferih~ ile evlen&eydim, bu y•f tl 
çocuğum olacaktı ... Eğer çocu~1' ıal' •İne çekseydi, onun da böyle 1'1 e 
sarı saçları olacaktı .. ,, ~) 

(De\ııın1 
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Düşünen, ağlıyan ço
cuk yerine, 

Gülen, kopn çocuk! 

levln111ek, ıuımek, •ilenmek 
~ocuıun ll•llllıdır. Çoculclar1 bir 
lclfeıe bU•Ullp oturmaya, ma• 
.. .. .... Hl• dUtUnmeye c1e111, 
. 111111.,e ve ornam.,a t .. vlk 
~lnla. 

Kıımbara, çocula yalnız 
idik bal gapan defi/, fakat 
~eointliren en güzel vasıtadır 

Siz de çocuounuza 
iŞ BANKASINDAN 
bir kumbara alınız 

T ür kiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

19/ 411934 vaziyeti 
AKTiF -. ... 

~tın saff kilogram 12.t>79 .530 L. 17.834.811 06 
lJ nkııoı .................................... .. ıs.378 42.~ -
faıtb, ....................................... " 677.496.41 

D•hlld•kl Muh•blrler : 
~ltın !'\aft "'· .......... 1 788 024 ! L. 2 515.004 -

lir, lı r11ı ................ 1 ,. .247.677.34 

"•rı,tekl Muh•blrler : 
~11tı'l'I Sırt kilogram 3 745 132 5 267.8.19 42 

tını ~hvill kabil Serbest dövizler S 248 674 92 

Lire 

3189073047 

2.762 681.34 

8 51 6 .'i 14 3-t 

PASiF 

Sermaye ................... - ..................................... . 
lhtivat akçesi ........................................................ . 

TedewUldekl Benk11otl•r: 

Deruhte edilen evrakı nıluiyc iL l S8 748 563 -
l\anunıın 6 ve 8 incı madde· !! 
leriııe tevfikan vaki t ediyaı 1 8 940 563. -

Deruhte edilen evrakı nakliye 
bal<ıyesı . .. ......... . 149808 000 -
Karşılığı camamen altın olarak 

-

Lir• 

(500000000 
349 1IO26 

'lt "-aıne T•hwlllerl: 
tedavült vazeJikn ı'- B.688 ooo. - r 58.406 ooo oo 

kt T'\ıhte edilen e vrakı naktiyc ~ 
ıc,"11ıtı . ~ L. l 58 '? 48 563. -
~.r11nun 6 n 8 inci mıd· 

tri11e tnfilıan vaki tedi vaı n 8 940 5ö,l -

:-•edat CUzd•n• : ·r:"e bonoları · ....... .... .. · ı L. 3.900.330 -
~ lerıetler .. .... .. •· 2.335.418 07 

De •11t ve Tahvlllt Cüzdanı: 
t tubte edilen e\•ra\.:ı naktiye 
., .. "... · ı [ı t'b "' ~ham ,.e tahvı At 

ı •r· ı. 6 ~ L ı .-.ıyrnetle l . . .... . . . ... " 27. 2:- :370 ! 2 
·•nem "2-- 0--... •• TahYillt ... . ~ ,, :l:l. ' 6 9g 

.... " •• tl8wlz azerln• awan• · ·· ........ · ......... , .. ,,.,,,., . ·• .............. .. ... ························ 
Yek On 

14!) 808 000 -

------türk Lirası Mevduatı: 

~~:~:~iiz .. :.:.: .. ::::::::::::::=:~ J __ ı_s._o_ı 5_2_7_4_.?_5 

Döviz Mevduah : 
Vadesiz 
\'nde'ı 

.......................... i :i.855 .. 597.63 
2 572 357.67 ··············-·············· 1 

6 . .2.35.:"48 O:' '.'1uhtelif 
•••••••• ••• ••f•· ••·•••••• •••a•• •••••••••••••••••••• 

~ 1 
30882 447 21 

4J 879 80 
4 50000000 
C) 498 4~<) 82 

244. Ui8.461 05 
Yekin 

18.015.274.:"5 

8 42:" 955.30 

43850120 74 

44138461.05 

~Çok ucuz bir ev acele satılıyor~ 
Halice hlkim. laaYadar, elektrik, terkoı •e kuyuyu havi 7 odalı 

Ye gOıel bahçeli bir e• (1600) liraya sahhktır. 
Adres: Kasımpa9a, Çatmah Mes~it, Akarca sokak no.8 

15975 -l 

Bilmecede kazananlar 
HelnMa 711 N.-...L 1 - Danatpa· 
.. ..tamekteJt Al Ha 286 Fuat. 9-
Gll•IMft .ta mektep A 2 den 277 
Maıufa Nabk Bey •• unnlar. 

Birer paket tjlkullta 
lcnananlar 

l - htan1Nl erkek liMıinden l 7 
Vicclaa. 2 - Oa betinci ilk mektepa 
tea n Kaüi. 3 - latanbul 21 inci 
ilk mektepten l 71 Necati. 4 - lalar· 
lcl:rde ~. Nfiant • 1 - Çapa tütün de
posun .. kantarcı Huan. 8 - Fener 
rum mlkteW IİH 2 den 52 Teoclorid11. 
7 - lataa•I im liıeıinden 407 Dilr· 
MY Samlı. 1 - latanbul kız ortadan 
220 Fethi;re. 1 - KonHrVatuvar te
hir t.ncloaun .. l 131 C.W. 10 - Da· 
wtpa.. orta mektep A l elen 91 Se
dat , •:r •• Hanwlar. 

Birer pallet ltlekUvM 
.. _ ..... ıar 

1 - lataalNI im llaeai 8 t .._124 
Ha,riJ.. :: - htan•I im muallim 
8 l .. 11 Abfet Atıf • 3 - Gelenbevi 
orta ••il• 1 3 tın 88 Atı. 4 - h· 
tanhl t.ısnf mtrkuinden Safer. S 
- htan1tul albncı ilk mektepten 412 
Ibaaa. 8 - Şitll Tarakki liH1i ıınıf 
2 d• AGU' Rıfat. 7 - Ulukö:r orta 
ınektep A 1 ._ 123 Rana. 1 - latan· 
ı.aı kız liaeaiadea 1381 s.Mhat Cev· 
det. 9 - Nifaatat im orta mektepten 
121 s-laat. 10 - Çapa tfltin depo
.... 171 EnYer. 11 - Caialotlu 
yolnaıu Narh llüp numara & Meliha. 
12 - Dıwtpafa .ta mektep B 2 elen 
172 Mut.arr... 13 - 5tn Joaef mek· 
MM 11mf 1 t• IO ........ıı Mıtakıula. 
14 - S. JerJ AnıhlrJa liaeai anuf 
A 1 ... .hık...... ti- Sirlled H.,.. 
W,. ,......_, .... Fllsrtt MülMin. il 

••-•••----•nn::::n 
Dit Tabibi il 

Halit Galip 1 
Mlnilı •o lıtanbul üaiverıite· :i 

lerindea diplomah il 
f epebışı Necip ap. 3 Birinci kat No 2H 

[Majestik lokantuı fütünde] ffl 
ı: 

HertUn 10 • 20 ye kadar H .. 
r.mmnr.:::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::!5 

AMERİKADA BİRİNCİLİK 
kızanın Teksayt prezervatıfleri fevkal ade 
ince ve 11Alımdır, 
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Resmi lllnlar lt kuruttur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Budcblt yer: (V.UUT) Ha&lıuıaı 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 

- Davutpafa orta mütep ıımf B 1 
elen 207 Hilmi. l 7 - Topkapı cami 
sokak numara 1 ele iffet. 11 - 44 Ün· 
cü ilk mtktep aıml 4 ten 490 Fikret. 
11 - Eclirnekapı yathane sokak DU• 

mara 14 te Muana. 20 - Türk liı• 
ainclen 84 Litfi:rt Hanım •• Myler • 

Birer lcartpoatal kazananlar 
l - Galata Karalci:r Halilpa .. IO• 

kak numara a Bar;rur Patok;ran. 2 -
Gedikpqa Aımalı han aokak numara 
2 Carbiı Şaryan. 3 - latanbul 34 iln· 
cü ilk mektep ıımf A 3 ten Hamdi. 4 
- Haydarpafa Akifbey ıokak numa· 
ra21 Saba Neı'et. S - Harp aka· 
demiıinden Kemal Bey kızı Ulkü. 8 -
Şehremini Sara:r meydanı caddtai nu• 
mara 21 Aaüı. 7 - Galata Sahil ııh· 
hi:re jdareai .............,. ..... Raif .. , 
otlu Şakir. 1 - c.rahpqa 24 fiacü 
Ulr ...-tep m114HlmJ.riadea Hfiııırii Bey 
otlu S..... Hiaal. 1 - Kamnpata 
Hacl M•ut cacltleai aumara U Ali Zı· 
keri;ra. 10 - M ........ t otelinde ıar· 
ıon lbrahim • 11 - Kararümriik 27 
inci ilk mektepten Zehra. 12 - Da· 
vutpaıa 21 inci ilk mektep ıınıf 2 den 
Şükriye. 13 - Bakırköy Kartal liıe 
3 - 1 numara Aptullab [aif. 14 -
Kaclıköy onuncu mektep B 4 ten 241 
Nermin Kemal. ıs - Ahmecliye mat· 
baaıı mürettibi Ahmet Faruk. 18 -
Şehremini Biçkici aokak numara 19 da 

S.Waattin. l 7 - Çapa tütün depoaun• 
da 270 Fethi. 11 - Çapa tiitia .. 
poıunda ta Niyazi. tt - Çapa ...... 
depoıuncla 245 ha. 20 - N......,,.. 
Hl bahp Nuri ye A..ı ,., il•••• 
Gönül o....... 11 - k ...... J 27 
iaci ilk ........ 111 Saaclet. 22 -
Ul.Wy S.nala aobk numara 2 de 
Şlkrii. 23 - Eyüp 36 ıncr ilk mektep 
sınıf A l den Nejat Fuat. 24 - Eyüp 

36 ıncı ilk mtktep sınıf A 2 den 19 Ce· 
mal. 25 - Sen J orj }llektebi sınıf 4 
ten 19 Leon Menda. 26 - Gelenbe· 
vi orta mektepten 7 Necdet. 27 -
Y edikule narlılcapı çetnıeai kartıaında 
numara 2 de Halil. 28 - Balat hacı 

Isa mahalleıı kürkçü çeımeıi kar,mn
da bakkal hak. 29 - Şehremini biç
ki ıokak numara 40 ta bakkal Betir. 
30 - Gelenbevi orta mektep A 2 den 
62 Hilmi. 31 - Tepcbatı çatma mea· 

çit numara 4 te Eftade Sait. 32 -
Beyoğlu 20 uncu ilk mektepten Sevim 
Celal. 33 - I ıtanbul kız liaeıinden 
405 Jale Yuıuf. 35 - lstanbul Hay· 
riye liaeai sınıf 10 numara ı Mediha 
Ali. 36 - Cibali ihracat fabrikasında 
hamal Halit. 37 - htanbul 55 inci 
ilk mekteptc.n Didar y akup. 38 -
Beyoilu mink lcırlc ıobk numara 2 de 

Zaruh: Makaaçıyan. 3P - latanbul 
im li..,inden 540 M .. ru.... 40 _ Ci
bali tütün depoıunda ekapon laarma
runcla Cemil Mehmet. 41 - lıtanbul 
5 inci ilk mektep ıınıf 5 ten 342 Sami. 
42 - KaırmpafA bahriye mat ....... da 
makiae uıtaaı Hayri. 43 - lataabul 
Si inli illr mektep aınıf 1 - 4 ten 54 ı 
laa. 44 - htanbul 24 üncü ilk mek
tep B 3 ten 147 Şöhret. 4S - Betik-

taı SinanpafA numara 8 de Emine Me
lahat. 46 - Beıiktaı 19 uncu ilk mele· 
tepte Mehmet Suat. 47 - Uıküdar 

20 inci ilk mektep aınıf 2 den 68 Nihal. 
48 - Ankara: Poıta kutuıu 226 Apa 
tullah Günay. 49 - Beyoilu 12 inci 
ilk mektepten 328 Mahir AhıneL 50 

- htanbul erkek liaeıi 229 Muatua. 
S 1 - Gelenbevi orta mektep A 2 den 
22 Halil fbl'ahim. 52 - Gelenbevi 
orta mektepten 22 Halil lbrabhn. 53 
- Galataaaray liaeıinden &6 Riaa' Na
znn. 54 - Çenberlitaı Emin Sinan 
mahallesi cami ıokak numara 48 de 

isim • • • • • • • • Münevver. 55 - Sarıyerde nalbant 
2 Mart 1933 t.ribiDden itibaren : çeımeai ıokak numara 8 de Neylüfer 

Iıkonto haddi 4"' 5 112 - Altın üzerine avaaı ~ 4 l(l {Devamı var) ........... ----------;;J:~-::.d;;.~~-· F a~k-;f;;-bii yü~ ~ıç~?ı~!l .~ ~R .......... ___ ,._ 
ta•••veh••n•v• HASAN fare zehırıle oldurunuz. -.~· ~~ 

~ İnıba eder. Öldükten sonra katiyyen kok~~z. Dünyanın. en kat' i, en ınüeaair fare zehiridir. Bir parça elunqe ıürilerek fareler tatlılıkla ve severek YCl"ler. 25 kuruıtur. Fare zehirinin buicla1 
litt..; de çılcnıııtır. Macun ile birlikte buiday zehırınden farelerın bulunduldarı mahalle ıcrpilirıe farelerin ve ııçanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve ıilıilelerinden Her kalınu. 25 kanaım. Tak· 

ilden aalonımz. Far Hasan markasına dikkat. 



3 
KURUŞ 

Bu bebek, dünya
ya mı hakim olacak 
Dünyayı tehdit eden Ja
ponyanın müstakbel 

·ı~r s1 ı .. ·md1r? 

.ı 

Dünyanın müstakbel sa
hiplerinden biri 

Yukarıdaki resme dikkatle bakınız. 
Sima iyice dimağınızda yer etsin. Be
begi mini mini görüp te istihfaf etme
yiniz. Bu bebeğin büyüdüğü zaman 
bütün cihana hakim olması çok muhte
meldir!! Çünkü kendisi halen dünya
nın ve şarkın en kuvvetli devletlerin
cien biri olan Japonya imparatorluğu
ğunun henüz bir yaşındaki veliahtıdır. 
PrensAkhito Tsougounomiya geçen 
senenin 23 Kanunuevvelinde doğduğu
na göre tam 16 aylıktır. 

Yukarıdaki resim de müstakbel im
paratorun ilk resmi fotografıdır. 

Biliyorsunuz ki Japonlar dünyaca 
istilacı ve harpçı bir millet olarak ta-

KUP On 

109 
24·4·934 

Sene 3 Sayı: 712 

Korsanları,, tefrikamızın tarihi resimlerinden 
Bu tarihi tefrikamızı takip etmek için daha vakıf kaybetmiş sayılmazsınız. Baş tarafındaki 
hülasayı okumanız tefrikanın bundan sonraki kısımlarını takip etmiye kafidir. 

Bu verdiğim kulağı akşama kadar 
muhakkak yemelisin 

-Ust tarafı 5 inci aaytada.- I miyordu. Veliaht hiç bir şey ye· \ de bunu görünce ihtiyarın kalbini 
mitti. Hemen şamdanın yanına miyordu. Bunun üzerine padişah kımıamak için eliyle bırakınız 
gelerek kızı çağırdı. Fakat ıamda- halka: işaretini yaptı. ihtiyarın uzattığı 
nın gizli kapısı açılıp ta kar§ııına "Herkes bir çorba pişirecek, kaseye kaşığını daldırarak ağzına 
vezirin çirkin kızını görünce bü- şehz:ıde her kimin çorbasını içerse yaklaştırdı. Birdenbire iğildi .. 
yük bir hayrete dü§tü. Bir anda onun tası altın ile doldurulacak • ,, Çünkü kaşığın içindeki yüzüğü 
yapılan f'ıleri anlıyarak kızı der • diye ilan etti. Bu ilanın üzerine görmüş ve tanımıştı. Herkesin 
hal yanından kovdu. binlerce kişi çorba pişirerek sara• hayreti önünde çorbayı tamamen 

Fakat sevgi] isini kaybettiği için ya götürdü. Veliaht bunlardan hiç içti. Sonra odada bulunanları dı· 
hastalandı, yatakhra düştü .Padi· birini içmiyordu. ı:ırı çıkararak ihtiyarlar yalnız 

Bu çorbayı kim yaptı?. 
-Kızım .. 

şah oğlunu iyileştirmek için bütün Oduncu güzeli sokağa atıldık - kaldı: 
f edakarlıklan göze almı§tı. Buna tan sonra ihtiyar bir adamın ya • 
rağmen onu hiç bir şey iyileştir~ nına evlatlık gibi girmişti. Bu 

·---·-·-.. --.. --....... ilanı duyunca babalığına: 
mnmışlardır. "Asya, Asyalrlarmdır.,, - Biz de bir çorba yapalım, 
yani, hakiki manasiyle "Asya, Japon- belki kabul edilir. dedi. 
larındırl,, prensipinin müdafii olan bu İhtiyar: 

san ırkın 400 milyonluk Çin ülkesi _ C~nım, bizden binlerce defa 
üzerinde hakimiyeti yavaş yavaş ta
hakkuk etmek üzeredir. Rivayetlere zengin olan kimselerin çorbasını 
bakılırsa, Japonya Çinden sonra Orta beğenmiyor da bizimkini mi beğe-
Asyalara kadar uzanmak ve oradan da necek?. Dediyse de kızın israrına 
bütün dünyaya hakim olmak gyesini dayanamadı. Ve ak§ama biraz 
güdüyor· pirinç, yağ alarak getirdi. Odun-

Hatta mahut E'cüç, Me'cüç masalı- cu güzeli güzel bir çorba yaptık • 
na inanan bir çok adamlar bunların d · k d' · tan sonra şehza enın en ısıne 
Japonlardan ibaret olduğunu söylemi-

hediye ettiği bir yüzüğü parmayorlar mı? 
Eğer, Japonların bu gayeleri tabak- ğından çıkararak içine attı. Ve 

kuk eder de bir gün bütün cihana ha- çorbayı ihtiyarla saraya gönder· 
kim olurlarsa (? !) yukarıda gördü- di. 
ğünüz mini mini bebek te o zaman im- ehzade yatağınd:ı yatıyor ve 
parator olacağından dünyanın en kud- önüne getirilen çorbalardan birer 
retli insanı olacaktır!. ka§ık alarak tadına bakıyor ve 

Unutmayınız ki, Japonyanm en 
kuvvetli dini, "Milli din,, dir. Buna redediyordu. Nihayet sıra ihtiyar 
nazaran, imparator, aynı zamanda, Al- ad:ıma geldi. Muhafızlar ilk önce 
lahtır. onu bırakmak isteınediler. Şehza• 

- Öz kızın mı?. 
- Hayır .. Evlatlığım .. 
- Yanına alalı ne kadar oldu? 
- On, on beş gün .. 
- Bu çorba çok hoşuma gitti. 

Kızına söyle de yarın tekrar yap .. 
sın, f!<k:ıt bu sefer kendi getirsin. 

Bunu söyledikten sonra ellerini 
biribirine vurdu. içeri girenlere 
çorba tasını altınla doldurmalarım 
ve artık iyileşmiş olduğundan 
başkasının çorbasına ihtiyacı ol • 
madığını söyledi. 

ihtiyar d:.ı büyük bir memnuni • 
yet içinde evine döndü ve olanı 
biteni kıza anlattı. 

Oduncu güzeli de fevkalade 
memnun oldu. Ve ertesi günü sa· 
raya girince ••.. ne olduğunu an• 
ladmız tabii. Kırk gün kırk gece 
düğün yapıp kırk birinci gece 
gerdeğe girdiler 

GözlUklU adam 

Aydın şehir 
meclisinde 

Aydın, 16 (Huıuıi) - Şehir mec
lisi dün akıam niıan devresinin ikin• 
el toplantısını yaptı. 

Bu toplantıda heıap işleri müdürÜ 
Osman beyin asaleten bu vazifeye ta• 
yini tasdik edildi. 

Spor mıntakasına 1000, ıpor klübiİ 
ne 300, Himayeietfal cemiyetine 300 
ve Hilaliahmer cemiyetine de 300 lira 
yardım yapılması ve 931 - 932 sene
leri belediye banka11 hesabına bütçey• 
400 lira konulr:nası hakkındaki tezke
relerle bu seneki fırka kongrelerind• 
halkın belediyeden yapılmasını istedik· 
leri dilekler bütçenin tanziminde dikk• 
te alınmak üzere maliye encümenin• 
havale olundu. 

Motorinin kilosundan 10 para it• 
tihlak resmi alınması ve kazancı 111 

yolları inıaatına tahıiı edilmek ıartil• 
bo~ belediye arsalannın piyangoya kO" 
nularak bir menfaat temin edilmeli 
hakkında daimi encümen azalan Ha• 
mit ve Salih Beylerin takrirleri ay11eJI 
kabul olunau. 

SPOR 

Taksim stadında 
Galatasaray - Istanbul 
liseleri bugün idman 
şenlikleri yapacakhr 

Bugün de Taksim stadında G•: 
latasaray ile lstanbulspor liıeJes1 
arasında spor temaslan yapıl•
cakbr. Bu temaıar mektep taloJ"' 
larr arasında futbol, atletizın, ~O' 
leyboldur. 


