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tahkikat devresinde 1icaret müdürü hiç bir ğunu yeni öğrenen adam 
Ciirnlz gazeteciye hiç bir söz söy-

uriget müddeiumumisi şimdiki müdürden 
bankanın vaziyeti hakkında mufassal lemediğini bildiriyor .. 

lstanbul Tica&et müdürü Muh • malumat istedi E sin Beyin (Yakıt) refikimizin bir 
t:~~ Bankası meselesi hakkın- ı fatir ve dosyaları almış ve tetkika- muharririne gazete yazılarım 

ıltiha1t ata nıemur edilen heyete ta başlamıştır. "tasniat,, diye tavsif eden beya • 
ıı lk ~deceğini evvelce yazdığı • M~maileyh bu işe diğer müfet- nalb 'bulunmau neticesinde bu 

diitij ~:r.at Vek~leti Şirketler Mü - tiş rüfekasile birli~t~ bakmakta ve sözlerin Dahiliye Vekili Beyin 
rke trıal Zıya Bey dün sabah ara ıra muhasebecıyı sorguya çek- mecliste verdiği izahat esnasında 
nknden Esnaf Bankasına gelerek mektedir. tenkit edildiğini muhabiri mahsu-

eıı hanın muhasebecisi Enver Bey Heyet, dün alakadar bazı zeva- sumuzun telefon haberine atfen 
~ ~nkanın bidayeti teşekkülün- tın bazılarının şif ah en ve bazıları- yazm!Ş ve bu noktada mütaleam! • 
lrf a.ne ıkadar geçen müddet mn mektuplarla malumatlarını bil zı bHdirmiştik . 

ırıdak' h 
ı esabatını gösteren de- (Devamı 8 inci sayıfada) Muhsin Bey dün m:ıtbaamıza 

eyoğlunda bir eroin 
f abri ası daha basıldı 

~ ~Un meydana Cjıkarllan fabrika ve Armando 

b. ~tiik muhafaza te§kilatı ile yan tebaasından Armando ismin • 
t \~trıurları dün büyük bir e· de bir mühendistir. Armando bir 
d1t e eltesi meydana çıkarını§ .. seneden beri gümrük muhafaza leş 
!Qı.d Şebekenin merkezi Bey- kilatı tarafmd:m takip ediliyordu. 

\., a. l'arlabaşında Sakızağacı Dün saat dörde doğru gümrük 
~tı.ittd:t 38 numaralı evdir. Şe- muhafaza memurları ile zabıta 

t>. ba§ı ve evin sahibi hal- -Devamı 8 nci sayfada-

Hususi mekteplere dair 

~tn kör, heın topal hem 
.. kel, heın fodul 
0Yl~ bir kız, inci gibi dişleri var diye 
~ güzellik ecesi olur mu? 
~q~h\ltiyet gazetesinde, imza- ı yet ve kıymeti hakkında bir mana 
~1 "tç~an, fakat refikimizin ta- ifade edemez. Ve Vala Beyin bir 
e~~iı~e "kıymetli, eski maarif· maarifçi ve terbiyeci gözüyle bu 
l httli e~,, olduğu bildirilen bir nazik mühim işleri göremiyeceği
l)t1~,tttl'tthbır haftadır HABER'de ne ve takip cdemiyeceğini delfılet 
, 1 ~\'e_ ll&uaı nıektepler anke - eder. Bu işler ihtisasa ve vukufa 
l' \r~la ~"eriyor: muhtaçtır. Bu gibi mesailde cok 
~ette eYin, mektepleri ciddi bitarafc:ne ve durendişane hareket 

l'J·hak1 geznıediğini anladım. etmek lazımdır. 
1~ ett?~. ~aktığım zevahirper- "Yoksa, bu mektebin binası 
~ktepıını hissetti;n: Vala Bey, b.?yle iı~iş, ?erikinin bilmem nesi 

' ~aı._ .derden birisinin binasın- şoyleymış, bır diğerinin ziyafeti 
t<q· ·~ er k ··k 1 · 

rl' . 1Yor. e bunun halini tas- nıu emme nıış, binaenaleyh ınek-
dı 'Sf t•··· l'l "enin· 0 alannın kasvetli, tep e ıyı ımış gibi hic te mektep -

lılu~1tı bir~ gıC:rttlı ve Hlboratu !erle, .maarifle ve ruhiyatla müna
. ~ll E'.''ç ~~şeden mürekkep sebetı olmıy~n söz~er, sütun do~ • 
ı.ı~eıı biı.0Yluyor. Talebenin, duıımık ve ~)ı~· fikiri n;nh~u~. hı~-

1' d11a~ Za:nıanda ayni yerde met etmek ıçın sarfedılnuş sozleı -
ı-. alnıııt' sınıflarda ·ikiser ü- den başka bir şey değildir. 
'0 Olduğunu ta~r edi- "Bir mektebi teftiş_ etmek, .o 

I)~- mektep hakkında fikır almnk, bır 
''b'~nu s·· ·· d ı lhılar . 0 Ylemek lazım gc- günde, beş gun e 0 maz.,, 

' hır nıektebin mahi - , (Devamı 3 imcü 'liayfada) 

gönderdiği bir mektupta },iç Lir 
gazeteye, hiç bir hususa dair bir 
söz söylemediğini bildirmekte 
ve haberin tekzibini istemektedir. 
Muhsin Beyin tekzibini kaydedi
yoruz. Maa.mafih diğer taraftan 
(Yakıt) refikimizin muharriri 
Ticaret müdürünün "tasnbt,, de • 
diğini iddiada israr ediyor. Biz bu 
iki iddia arasında kalınca soruş• 
turmak vaziyetine düşüyoruz: A
caba hangisi doğru? • 

Silah işi 
Mayısın sonunda topla
nacak olan konferanstan 
netice çıkması ihtimali az 

Paris, 28 (Hususi) - Silahla
rı azaltma kong ~i heyeti ıımumi· 
yesinin yirmi dokuz mayısta top • 
!anmasına karar verildi. Maa -
mafih konferansa İ§tİrak edecek 
devletlerin bu bir ny mühlet zar -
fında bir antant çaresi bulmaları 
imkansız görülüyor. 

Fransız ve Alman tezleri biri -
birine tamamen zıttır ve her iki 
devlet iddiasında musırdır. Fran .. 
sa "evvela emniyet sonra silahları 
bıukma,, Almanya ise "evvela 
müsavi hukuk ve silahlanma hak -
kı sonra sila1ıaızlanrna için konut· 
ma,, fikrindedirler. 

İtalyanın olsun, lngilterenin ol
sun iki tarafmda iddialarım telif 
için ileri sürdükleri şekillerden hiç 
!liri Berlin ve Pariıin ho un:ı git· 
medi. 
Mayıs yirmi dokuzda olacak 

toplantıda İngiltere ve İtalyanın 
müşterek iki teklifte bulunmaları 
ve Fransayı tatmin edecek, ayni 
zam:ında Almanyanın isteklerine 
uygun gelecek bir şekli ortaya at· 
maları muhtemeldir. 

Maa.mafih Fransanın Polonya 
küçük itilaf ve Sovyet Rusya ile 
anlaıar:ık bir blok vücude getirme 
ai ve konferansta ekseriyeti muha
faza ederek kendi teklif atında 
israr etmef; ihtimali kavidir. Bu 
takdirde lr..,giltere ve İtalyanın 
Almiınya tarafını iltizam edip et• 
miyecekleri şimdiden kestirileme • 
mez. 

Son Alman askeri bütçesi lngi • 
giliz efkarı umumiyesini asabileı
tirmiştir. Ayni zamanda ltalya 
Almanyaı,ın Avusturyayı ilhak e
mellerinden kuşkulanıyor. Bunlar 
n:ızarı dikkate alınırsa Almanya· 
nın konferansta tecrit edilmesi ih
titnalinin pek te .;stib'at edilm~me
si lazım gelir, 

Hüseyin Cahit Bey hamal Hasan ağanın bildiği 
bir hakikatı uzun müddet tetebbüde bulunduktan 

sonra keş/ e muvaffak oldu! .. 
' keden muazzam ke!f inin kıymet 

ve ehemmiyeti ne? 

ömer Rıza Bey 

Hüseyin Cahil Bey üstadımız 

"fikir hareketleri,, mecmuasında 
"lalamiyet nedir?,, serli.vhasile 
tetebbü mahsulü olan bir makale 
yazdı. Hatta bu makalesinde yep
yeni bir içtihadı ileri sürerek bunu 
daha önceden anlayıp kavramadı
ğımızdan dolayı umumuza "gaf· 
let,, umumuza "kabahat,, yükle
mek istedi. 

Hüseyin Cahit Bey gibi değerli, 
çok nezih kalemli bir üstadı umu-

Bunu nasıl anlatabileceğimi de
rinden derine düşünüyorken kar
şıma çıkacak ilk müslümanla gö· 
rüşüp, Hüseyin Cahil Beyin umu· 
muza: yüklediği gaflet ve kabaha· 
tinin evvela aslı olup olmadığını 

tayin etmek istedim. Onun için 
Babıalinin tanmmı! hamallann
dan Hasan Ağa ile görüştüm ve o· 
na sordum: 

- Hasan Ağa! Müslüman mı
sın? 

Cevap verdi: 

- Hamdolsun b'eyim, Müılü-
manım .. 

Konuşmamıza devam ettik: 
- Kimin ümmetindensin? 

- Ahırzaman peygamberi Haz· 
reti Muhammedin ümmetindenim .. 

- Hazreti Muhammetten evvel 
de gelen peygamberler v.ar mıydı?. 

- 124 binden fazla peygam· 

ber geldi .• 
- Bunların hepsi de hak pey• 

muza; bilhassa lalam meselelerile gamberi mi idi?. 
me§gul olan ulemamızın topuna - Amenna .. 
gaflet ve kabahat yüklemeğe sev- - Devamı 5 inci sayfa.da-

Çocuk bayramı hata 
devam ediyor 

Cümhuriyet orta mektebi tale- ı m~~ebind~ bir müsamere veril
beleri brafmdan çocuk haftasının mıştır. Musamerede (Zafer kız· 
6 mcı cuma günü mektepte bir id- ları) piyesiyle (23 Nisan) Rondu 
man şenliği yapılmıştır. çok beğenilmiştir. Müsamereyi 

Program idman şenliğinde oldu- tertip eden heyeti idare azasından 
ğu gibi beden .hareki.tından sonra muallim Ömer Sami Beyi tebrik 
bir çok müsabakalar ve yarışlar ederiz. 

yapılmıflır. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bilhaaaa mektebe geç kalma ya· 

rıtı çok muvaf f:ıkıyetli olmuş ve 
halk tarafından şiddetle alkı§lan· 
mı§tır. 

Sorayoraz 
HABER'in Haziran batında Mektep müdürü Hidayet Beyle 

beden muallimi hanımı tebrik ede- yapacağı tenezzühün: 
1 - Ne tarafa yapılmasını i .. 

riz. 
Yukarıdaki resiı\1 çocukları id -

man yaparken göstermektedir. 
• • • 

tiyorsunuz? 
2 - Beraberinizde kaç kişi ge

tireceksiniz? 

KumkaP-ı Himayeietfal şubesi 75 M k dı 
tarafından mın\a~a mektepleri a- agısa a ar cevapla 
raİmda çocuk haftası mün:ısebeti- rınızı HABER tenezzüh 
le cuma günü ·' akıamı Bezezyan memurluğuna gönder.i'~iz 



Postası 

Japonya devletlerin ciddi hareketi 
karşısınd~ ric'at ediyor 

Japon hariciye nazırı Avrupa ve Amerikada heyecan 
uyandıran beyanatın resmi mahiyette olmadığını 

resmen tebliğe mecbur oldu 
Tokyo, 29 (A.A) - Japon Ha· 

riciye Nazırı M. Hirota, hariciye 
nezaretinin beyanatına salahiyet· 
tar rüclü tarafından Çin hakkında 
yapılmış olan heyecanaver beya· 

natm resmen mevcut olmadığım 

bildirmittir. 

Nazır, Japon siyasetinin bir haf

ta evvel yani ilk beyannameedn üç 

gün sonra tadilen yapılan beyanat 
ta evvel yani ilk beyannameden üç 

husustaki tahriri beyanatın da, te
şebbüsleri üzerine, T okyodnki in-

giltere ve Amerika sefirlerine tev
di edilmiş olduğunu beyan etmiş • 
tir. 

Vaşington, 29 (A.A) -Harici

ye Nezareti, Japon siyasetinin da

ha yumuşak bir şekilde izahı mem 
nuniyetle karşılamıttır. 

M. Hul, M. Hirotanın beyanatı 
hakkında mütalea beyanından is

tinkaf etmiş ve sadece bildiğim 

şudur ki, Jngiltere ile müşterek ic
raat hakkında müzakere olmamı§· 
tır. demiştir. 

SovyetlerbüyükbirlM. Muşanof Avru-
tayyare yaptılar padan dön~ü 
Moskova, 28 (A.A) - Tas A -

jansı bildiriyor: 

Maksim Gorki isminde çok kuv
vetli propaganda tayyaresinin in
şası bitmiştir. Bir kaç güne kadar 

tecrübe uçuşuna başlanacaktır. 
Bu tecrü belerde tayyare, ma

ruf pilotlardan Gramov tarafından 

Sofya, 29 (A.A) - M. Muşa
nof, yirmi gün kadar süren Paris, 
Londra, Berlin, Roma ve Budapef 

t e seya h atinden sonra dün akşam 
saat on yedide Sofyaya avdet et

miş ve istasyonda Sobranye reisi 

ve reis vekili ile hükumet azası, 
kralın mümessili, Hariciye l<i.tibi 

sevk ve idare edilecektir . D ünya· umumisi, sefirler heyeti ve diğer 
nın en kuvvetlisi olan bu tayyare bir çok zevat tarafından karşılan
mühendi$ A. M. Tupolov tarafın - mıştır. 
dan inşa edilmiştir. Tek satıhlı ve 
madeni bir tayyaredir. Bariz vnsıf Fon Papenin tekzibi 
ları ~unlardır. Sekiz m otör yaylımı Berlin, 29 (A.A) - Başvekil 
64 ır.etrc olan serbest hareketli ka- M uavini Fon Papen, milli sosya

natlar tayyarenin 35 metrelik asıl Jistlerin lüzumunda sade bir emri 
kısmı, i~:işer ır...ctre kutrunda iki vaki yapmak için hazırlıklarda bu
tekerlek1 220 !kilometre vasati ve lundukları hakkında ecnebi gaze
.240 kilometre azami sürattedir. telerde çıkan iddiaları kat'i surette 
Tayyare kat'iyyen yere inmeksizin tekzip eylemiştir . . 

bin kilo metre yol gidebilir. Ben- , Ingiltere kopası 
zin depoları, hiç bir yere uğramak 

2000 k'l k Londra, 29 (Hususi) - Ven sızın ı ometre atetmesine 
kafi benzin istiap edebiliyor. Bley stadında kralın ve yüz yirmi 

Tayyarenin içinde şunlar var- üç bin kişilik seyirci kitlesinin hu-
dır R t t'f b' · f k · zurunda Manrester sı'tı• ı'le port Eı' -· o a ı ır tıpogra ma inesı, ::r -

bu makine saatte çifte sayfalı mon arasında lngiliz kupası maçı 
8,000 risale basar. Fotoğraflar ve yapıldı. Mançester siti bire 1kar11 

kılişeler iç:n bir laboratuvar, vcsa- ild ile maçı kazandı ve İngiltere 
ire bir sinema cihazile elde edilen kupasını aldı. 
bütün vesaik, tayyarenin içinde 
gösterilebilir. Yani bir gün zarfın 
da film hem çevrilebilir ve hem de 

gösterilir. Tayyarede Termor elek 

trik merkezi, telsiz merkezleri, si -

nema cihazları vardır. Bu tayyare 

maruf Rus muharririnin edebi fa
aliyetinin yıl dönümü münasebeti
le Sovyet birliği amelesi taraf m
dan toplanan ianelerle yapılmıştır. 

Atine müzakereleri 
Atina, 29 (Hususi) - Hükumet 

rüesası ile muhalif liderler arasın

daki müzakeratta evvelki günden

beri bir tebeddül kaydolunmamış

tır. Hariciye Nazırı M. Maksimos, 

başvekil M. Çaldaris ile konuştuk
tan sonra telefonla Mösyö Papa

nastasyu'ya, hükumetin anlaşmak 

için zabitanın terfi meselesini şart 

koıtuğunu söylemiştir. Mutavassıt 
rolünü ifa eden M. Papanastasyu 

muhalefetin artık hiç bir rücatte 

bulunamıyacağmı ve ihdas oluna

cak vaziyeten dolayı hiç bir mes'u

liyet kabul etmiyeceğini bildirmiş
tir. 

M. Venizelos gazetecilere mu

haliflerle hükumet arasında cere • 

t 

Dramada grev 
Atina, 29 (Hususi) - Drama· 

dan gelen telgraf haberlerine na

zaran Mihalidisin tütün anbarla· 

rında çalışmakta olan erkek ve ka
dın amele, ücretlerinin çoğaltılma· 
sını istemişler ve fabrikalardan dı

şarı çıkmamışlardır. 

Jandarma kuvvetleri kendileri-
ni dışarı davet etmişler, fakat bila 
hare kapıları kırarak cebir kullan
mağa mecbur olmuşlardır. Bu ka

rışma esnasında 12 erkek ve kadın 

yaralanmıştır. Boykotun elebaııla
rı tevkif olunmuştur. 
............................................. 
yan etmetke olan müzakerelerin 
bittiğini söylemiştir. Harbiye Na -
zırı M. Kondilis de zabitanın ter

fiini arzu eden zabitlere ho§ görün 

mek istediğinden bu meselenin di

ğer mevzulardan ayrılmasına im
kan olmadığını bildirmiştir. 

Hükumet, muhalefetten teret· 

şuh eden habelere nazaran iki züın 

re arasında bir itilaf peyda olmuf 
tur. Fakat hükumet, muhalefetin 

daha fazla fedakarlık yapması 
için arasıra müşkülat çıkarmakta
dır. 

M. Hul öğle yemeğini M. Ruz· 
velt ve M. Norman Davis ile birlik 

te yemi,tir. Yemek esnasında · si
lahsızlanma meselesi görütülmüş

tür. 

M. Barto Prağdan 
Parise dönüyor 
Prağ, 29 (A.A) - Havas Ajan

sı bildiriyor: 
M. Bartu hareket ederken meclis 

reisi M. Stanek irat ettiği nutukta 

Çekoslovakyanın Fransaya karşı o
lan sevgisini ifade etmiı ve Fran
sanın, "gözlerini bir hami ve na -

sih gibi daima Fransaya çevirmiş 
olan,, Slav ve Latin milletlerinin 

teşriki mesaisini ikmale muvaffak 
olacağı ümidinde bulunduğunu 

söylemiştir. 

Trenin durduğu istasyonlarda 

bir çok heyetler M. Bartuyu se

la~lamışlar ve milli kıyafette genç 

kızlar kendisine çiçekler vermiş

lerdir. Her tarafta halk nazızın 

şahsına Fransayı selamlamııtır. 

M. Bar.tu, huduttan ayrılırken 
M. Benese bir telgraf çekerek Çe
koslovakyada gördüğü hüınij ka

bulden dolayı heyecanını bildir

miş ve "müşvik milletlerimiz ara· 

sındaki birlik yeni ve mes'ut bir 
teyit vesilesi buldu,, demiştir. 

. SİYASET . . 

Japonya, adım adım 
ilerliyor 

Bütün dünya efkarı umumiyesi ve 
matbuatı. bugünlerde, Japon mesele
siyle uğra§maktadır. Geçende de 
yazdığımız gibi, Uzak Şark imparator
luğu, - her ne kadar muahede şartla
rına riayet emelinde olduğunu söylü
yorsa da - "Uzak Şarkta sulhun temi
ni bizim üzerimize terettüp eder!,, di
yerek, Cemiyeti Akvamın ve bütün 
devletlerin, münferiden yahut müıte
reken, Çinden el sekmesini, ona mali 
yardımda bulunmamasını ve Çini tesHh 
etmemesini talep ediyor. 

Bundan lngiltere telaşa düştü. Zi
ra, Uzak Şarkta en fazla menafii olan 
odur. Ne demek istediğini resmen 
Japonyaya sordu. O da, cevap vererek, 
kimsenin Çinle ticaretine mani olını· 

yacağını söyledi. Böylelikle İngiltere 
tatmin edilmiş görünmek mecburiye
tinde kaldı. Evet "görünmek mecbu
riyetinde kaldı,, zira, büyük Britanya
lılar hesaplıyor: Japonyaya Uzak 
Şarkta söz geçirmek için onun üç mis
li donanmaya ihtiyaç vardır. Bu ise, 
kimsede yok! ... Esasen, Japonlar, bu
nu bildikleri için, gemi bu derece azı
ya alıyorlar! .. Netekim, dünkü ajans 
telgraflarına nazaran, attıkları ileri a
dımlara devam ederek Ingiltercnin 
Sengapuru terketmesini bile istiyec~k
lermi~ . 

Japonya, bu hareketiyle, en büyük 
darbeyi Amerika birleşik cumhuriyet
leriyle Sovyetlere vurmuş oluyor. Zi
ra, mevzuu bahis mali ve askeri yardı
mr, Amerika yapmıya hazırlanıyordu. 
Mançuriden sonra Çin üzerinde hakim 
olunca, Japonların maksadı, Moğo
listan ve Siberyada harekata geç
mektir . Böylelikle, arkalarını em
niyete almıı oluyorlar · · · 

"Asya, Asyalıların, Yanı Japonta
nndır !,,, Her hafta, Japonlar, bu emele 
doğru yeni bir adrtn atıyor 

T rakyada tütün ziraati 
günden güne azalıyor. 
Tekirdağ, 25 (Hususi) - Kurtu- ka bir §ey ilave etmiye lüzum göroı"ı· 

• • 1 
lut savaımdan sonra Trakya havali- yor ve tütün ziraatinin himayesıııı. 
sinde tütün mahsulünün uriyab çok raat Vekili Beyefendinden rica ed•Y 
ehemmiyetli idi. Halbuki bet altı S\'!ne ruz ... ,, 
oluyor ki Trakyada bu ziraatin günden inhisar idaresinin tütün ziraat . 
güne sukut etmekte bulunduğunu çok ları hakkında tatbik eylediği uıutletl 
acı bir hakikat olarak görüyor ve bu uzun uzadıya tetkik edildikten şorı 
havalideki tütün zeriyatının fiat düı- değiıtirilmeıi ve tütün ziraatinin lı 
künlüğü dolayıaiyle ihmal edildiğini :ln mayesi memleket iktisadiyatı nam . 
byoruz. Mütehassıs ziraat erbabının çok ıayanı nrzudur. Tütün ziraatiıı~ 
ifadelerine ıöre Tekirdağ mıntakaıımn himaye zamanı gelmi§ ve gcçrnİt 
toprağı da iyi tütün yetittirmiye mü- bile .... 
sait ve elçeritlidir. Bilhassa meı ke· 
zin bazı mıntakaları ile Manika, Şar
köy ve Malkara tütünleri tanınmıştır. 
Maalesef bu ziraatin kıymetini kı:ıybct
mesindeki batlıca sebepleri diğer mRh· 
sulata nisbeten fiatlerdeki düıkünlük
te aramak mecburiyetindeyiz. Çünkü 
bugünkü fiatler maliyet fiatini ko;u
mamaktadır ki bu hal günden güne 
tütüncülüğü tedenniye uğratmaktadır. 

Zürra bu ziraatin terbiye ve itlen· 
mesine. çok ehemmiyet veriyor, fakat 
çalışmasının semeresini göreceği za
man büyük bir sukutu hayale uğı'U• 
yor .. 

Halen Tekirdağ ve havalisinde tü
tün ziraati yapan Manika, Şarköy, 

Malkara ve merkez mıntakalarıdır. Bu 
sene fiatler çok ucuzdur. Görüıtü

ğüm bir tütün zürraı bana yana yakıla 
vaziyeti §Öyle anlattı: 

"- Nisan iptidasında Tekirdağ~n· 
da mubayaat yapmak üzere buraya ge
len Edime inhisar idaresinin ekisperi 
bu sene istihsal ettiğim (356) kilo tü
tüne toptan (13) lira (50) kurut vP.r• 
miştir. Bu hesaba ıöre tütünün kilo· 
su (3 kurut 20 para) ya gelmiıtir. Hal· 
buki jki hafta evveline kadar biz ispa
nağın kilosunu on kuruta alıyorduk. 

Demek oluyor ki tütün ıspanaktan da 
ucuzdur ... 

Tütünlere kilo hesabı ile de fiat ve
rilmiyor .. Götürü olarak bir fiat kesi· 
liyor. Biz bu fiat usulünü de yeni öğ
reniyoruz .. Ben bu (356) kilo tütümi 
yetiştirinciye kadar kendim de feraga· 
ti nefisle çalııtığım halde \ yaptığım 
maııraf (33) liradır. Verilen 13 bu
çuk lira fiat ise ma&rafımın yarısına 

bile tekabül etmemektedir. Tütünler
de hiç filiz ve kırıntı yoktur. Bu kadar 
ucuz bir fiate kartı tütünleri satma· 
drm. inhisar anbarında depo edilen 
tütünler orada da bakımsızlık yüzün
den kimbilir ne kadar ıakarta verecek
tir. Bu acı hakikatler karşısında bl\ş· 

Çadır soyguncuları 
Izmir, 26 (Hususi) - Evelki gece 

Tirenin Hüıeyin çavutlar köyü civa
rındaki yürük çadırlarına soyguncubk 
kastiyle bir baskın yapılmıttır. 

Gece yarısı beş silahlı Çatallı kuyu 
mevkiindeki Hacı Muhsin oğulla:-ın
dan Mehmet oğlu Ahmedin çadırını 
basmıtlar ve çadırdakileri bir direğe 
bağlıyarak para verin yoksa sizi öl
dürürüz, diye tehdit etmiıler ve yürük 
Ahmetten dört yüz lira ile bir çift çiz
me ve bir takım elbise aldıktan sonra 
bir semti meçhule doğru kaçıp gitmiş
lerdir. 

Şerirleri takip için her taraftan jnn· 
darma müfrezeleri harekete getirmiı 
ve takip ile bizzat jandarma alay ku
mandanı kaymakam Abdullah Zeki B. 
meıgul olmuıtur. 

Yapılan sıkı takibat neticesinde 
haydutlann Tirenin Hacı Mehmet kö
yünden Kandilli oğlu Osman, ı brahim 
Ali, Süleyman ve Mustafa oldukları 
tespit eclilmiı ve yakalanrnıılardır. 

Bunlardan Mustafa cürmünü itiraf 
diğerleri de inkar etmişlerse de bita: 
hare itirafa mecbur olmuılar ve adli
yeye tevdi edilmiılerdir. 

Macaristanla ticaret mu
kavelesi imzalandı 

Ankara, 29 (Huıusi) - Maca

ristanla 30 Nisanda müddeti bite • 

cek ticaret itilafnamesinin yerine 

kaim olmak üzere yeni bir itilafna 

me imzalanmıştır. 

Bu itili.fname altı ay için mute
ber olacaktır. Buna nazaran bazı 

T ekirdağında hu 
bubat satışı 

Tekirdai', 25 (Husuıi) - Şehri 
Ziraat bankası bu sene köylülerimiı 
linden ( 12) milyon kilo buğöay '11 

bayaa etmiştir. Bu buğdaylar de 
lara doldurulmuf, bir kısmı da ec 
memleketlere satılmıtlır. Bu se. 
mahsulatın bereketli olması iskelcl111 

deki ihracat faaliyetini de arttırınJf 
Her hafta limanımıza bir kaç 
vapuru gelmektedir. 

Şehrimiz zahire borsasında 
ayı zarfında muamele gören hubU 
miktarı §U suretle tespit edilmiıtir: 

Kilo Cinci Vasati kilo 
K. 

393.070 Buğday 2 
106.910 Arpa 1 
20.149 Kuşyemi 4 
46.530 Yulaf 1 
87.270 Kaplıca 1 

1.362.660 Mısır 2 
10.040 Çavdar l 

770 Bakla 2 
550 Nuhut 8 

Tüccarİarımız tarafından bir 
zarfında köylümüz elinden alın•" h 
bubat bundan ibarettir. 

Nisanın ıon bir haftası tarlı" 
muamele gören hububat ta şöyle tct 
edilmiıtir: 

Kilo Cinsi Vasati kilo 
K . 

114.540 Buğday 2 
45.110 Arpıı 1 

3.300 Kut yemi 4 
8.940 Yulaf 1 

29.755 Kaplıca 1 
247.752 Mısır l 

3.780 Çavdar 1 
1.870 Bakla 2 

Bir kasa aşırdılar 
Balıke3ir, 26 (Hususi) - P~ 

si gecesi Gömeçte bakkal Osmart 
nın dükkinrnın iç kapm demirle 
larak dükkan da mevcut demir ka~ 
duğu gibi aşırılmııtır. Bu sirltat fı 
Çok mahirane tertip ve icra eden fıl 
şebekesinin meydana çıkarılacl 
pek ihtimı.1 verilmiyordu. Fakat . 
ye müdürü Hüsnü Beyin çok bıa 
karane bir şekilde veka mahalJirıde 
tığı tetkiknt neticesi olnrak Göf11e' 
Raif, çak:\I Halil, ve Şerif naınl 
iiç §ahıs bu fiil ile alakadar görii1• 

· vakadan iki ıaat sonra ele geçiril 
dir. Bir müddet sonra Babke•İ~ 
geçirilen diğer hırsız Kamçıllıh 
nın da bu itte beraber olduğu • i 
mış ve çalınan kasa kırılmış bir f t' 
içindeki evrak ve defterlerle be~ 
nahiye civarında bir ekin tarla•• . 

·ııı bulunmuştur. Kasada mevcut ~ 
liraya yakın bir para Hasanın 
de çıkmı~tır. 

Bu hususta fevkalade dir•>''~ 
teren nahiye müdürü Hüsnü S•>' J 
di11e etrafında vaka mahallin• ı' 
çok fazla alaka gösteren kazıt lı'l 
kamı Iamail Hakkı Bey ve j-"

1 
kumandana Arif Beyin ve ~ 
zabıtasının bu husustaki ıne ı 
muvaff akiyetleri haolk üzerirıd• tıi 
sığmaz taktir ve minnettarlık 
uyandınnıttır. ••••••••• .. •••••••• .......... ~;e 

Macar eşya11 memleketiııı1 i 
best girecek ve bir kısılll .~ 
tahsis edilmiş olan konteııJ 1 
kümleri dahilinde ith•I olıııt 
tır 
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~effim ..... . 
il~...: 

llsusi mekteplere 
dair ... 

y k (Baş tarafr ı nci sayıfada) 
lu arıki iddialara cevaplarım: 

ın k Bazı mekteplerde uzun za· 
n an aldım. Bazılarının binaları .. 
b a, sınıflarına, koridorlarına, la
ç oratuvarların1, talebesinin göze 
arpan dı' ". l' . 1" ... . .. 1 b' bak .. Jp ınsız ıgıne şoy e ır 

rn karak, derhal: "Hayır! Böyle 
d"e tep olmaz!. .. ,, hükmüne gel • 

b~nı .. Bu gibi zevahir, her hangi 
ır rn·· b· Uessesenin, fakat evleviyetle 

h~k mektebin mahiyet ve kıymeti 
ed kılllda pek büyük mana ifade 

h .. er. Topal bir adam, ne derece 
Us ·· k nt~ n iyet sahibi olsa yüz metre 
oşuculug" ... k .. b· u yapamıyacagr ve or 
ırada k . v . ın, va tıyle ne kadar renk 
e çı... . k l r .ı;gı zev iy e meşbu olsa da 

beshıınJık edemiyeceği gibi, bina, 
i a. Çe, laboratuvar, disiplin gibi 
Ptıd • I aı ve zaruri malzemeden sıfır 
:_~n teşekküller . hakkında da, 

.aftalarc:ı teftı§e lüzum gör· 
~eden- bir bakıtt:ı: ~'Hayır! O • 
aına ı a· b"l' . H t z .,, ıye ı ırız. em kör, hem 
0
Pa], hem kel, hem fodul bir kı· 

~ın "h · 1 · · 'b" 1 · . ı tıma ıncı gı ı o an dı§le·ri-
llı ve h · . . il .. J·· ıçımlı e erını muayeneye 
~~uın görmeden: "Hayır! Sen, 

i.Uzeliik müsabakasına giremez • 
'•nı d" . . ., A . . .,, ıyemezmıyız. ynen o 
tnısaı.. 

l 2 - Ben, Türkiyede, liselerde, 
~tanbul tic:ıret mektebinde ve 

Usya.da yükıoek mekteplerde se· 
lıeler h ~ ,.. ce ocalık ettim, hatta -
d~Yleınesi böbürlenmek değil • 
'S~r 1- tedris usulleri de okudum. 
hiılnaenaleyh öyle selliseyf ile tec· 

1 ... . ederek bana kıymayın! Genç· 
•gırn 

HABER 

Bakırköy civarındaki köylüler dün 
müddeiumumiliğe bir istida verdiler 

70 imzalı olan 
yerlerinden 

istidada jandarmaların kendilerini zorla 
çıkardıklarından şikayet edilmektedir 

Bakırköy civarındaki Katranya çift· Bir müddet evvel de, köylülerin bu- ğunu ileri ııürerek, kanunun himayesini 
li~i sahibi Resn~!i <?,sm~n Beyle Aya Yor- lunduklan yerden zorla çıkanlmaları ~ek- istemişlerdir. . 
gı ve Şıımber koylulerı arasında ıenP.ler- linde bir hareket olmu§, müddeiumumi- Müddeiumumi muavinlerinden fer· 
denberi sürüp giden bir arazi ihtilafı var- lik, tahkikat yapmı§, bir hukuk mahkeme hat Bey, tahkikatı ehemmiyetle derinlet· 
dır. Bu ihtilaf, muhtelif zamanlarda tür- ıi kararını tatbikinde yanlış tefsil edildi- tirmektedir. Buıün isimleri bildirilr.nle
lü türlü şekirlerde mahkemelere intikal ği neticesine varmıştı. mi sorguya çekilmeleri kuvetle muhte· 
etmiştir. Dün, köylüler, müddeiumumiliğe mÜ· meldir. 
•1mt111mUUttlflllUHllUlffll m llIDlllUllllUllMUllll10tt:llll'1111llflllllftlllUllllUUUD!UIUfUlll raca_at ederek, yeniden zorlu bir hare~Cte uı11m1tmsn1n•ıttllHllllUltUQIU&HllltılU1Utw.n11UUUlllllllllmUtUSllllllUllllDUllllTillHHl1&1 

M t d h uğradıklarından şikayet etmİ§lerdir. Şİ· J b k G ar ayın a ayat kaye~çiler, geçen salı günü bazı jandar· ş an asının a-
l d ? 

mal arın kendilerini bulunduklan ye-:-den 
naSJ J • :oı:orla çıkardıklarını, hatta bu sırada Ay· )ata şubesi 

şe İsminde küçük bir kmn dipçikle kolu 
sakatlandığını anlatmışlar, tahkikat ya· 
pılması isteğinde bulunmuşlardır. Alnka· 
lı makama bu hususta yctmit köylü im· 

İstanbul ticaret odası mart ayı· 
na :ıit geçinme indeksini neşret • 
miştir. Buna nazaran hayat paha· 
lılığı martta, umumi harpten ev • 
velkine nazaran yüzde 1059 nis • 
betine yüksektir. Üç çocuklu bir 
ailenin :ıyhk geçinme masrafı 
124 lira 21 kuru§tur. 

Hal yapılıyor 
Belediye taı·afından kereıteci • 

lerde yapılmakta olan hal in,aatı 
devanı etmektedir. Almanyadan 
demir m:\lzeme gelmiştir. 

M. Kanda gitti 
.Japon ataşamilteri M. Kanda 

dün memleketine gitmİ§tir. Yeni 
ataşe yakında gelecektir 

zasiyle istida verilmiıtir. 
Şikayette bir nahiye müdürü ile jan

darma onbaı11ının isimleri bildirilmit, 
müddeiumumi muavinlerinden Ferhııt 
Bey, derhal tahkikata başlıyarak, ~ika
yetçilerin ifadelerini almı~tır. 

Aya Yorgi köylülerinden Mustafa, 
Mahmut, Tevfik, Halil, Ramiz Efendi
lerle diğer Üç köylü, aktam geç vaktı: 
kadar birer birer dinlenilrpişlerdir. Köy
lüler, kendilerinin mevzuu bahis arazi· 
de kalmalan hususunda eJlerinde üçüncü 
hukuk mahkemesinin kararı bulunduğu
nu, yerlerini terketmek ihtarının hiç bir 
kanuni sebebe i~tinat etmediğini, ortada 
yerlerini terketmek hususunda bir mah
keme kararı bulunmadığına göre bu yol
daki ihtarın ve yerlerinden zorla çıkarıl
manın tamamiyle yolsuz ve haksız o~du-

anlatmıştır İnkılap enstitüsünde 
cü şubesi olan Galata şubesi ya
rın saat 11 de açıb.caktır. Yeni 
şube Galatada Bankalar cadde • 
sindedir. Dün şehrimize gelen 
İktısat Vekili Cela l Bey bugün 
fabrikaları gezecek, yarın ~ubenin 
kü§:ıt resmini yaptıktan sonra An· 
karaya gidecektir . 

Köprü cinayeti 
Köprü üzerinde Suzan Hanımı 

öldüren Ali Fedai Efendinin mu· 
hakemesine dün devam edilmiştir. 

Dünkü celsede altıncı noter Galip 
Bingül beyle Ka!edibi muhtarı 
Şevket Bey §ahadette bulunmu;
lardır. Muhakeme bazı müdafaa 

}' e Yazıktır .. Umumi m:mzara· 
~~ bakıp bir mektep hakkında fi.. Lağvedilecek mektepler 
\~ beyan etmek her vatandaşın, Önümüzdeki s~ne orta mektebe 

111Unf1IUUllluıu111aW"mummnınU111t1ttıneruın11ıa1111111111m11ınaıM1UUı11Y11mıum11111 

DlJi~eLi.1Tıj 

şahitlerinin dinlenilmesi için geri 
bırakı lmı!hr. 

Anneler birliğinde 
e her gazetecinin hakkıdrr. 

3 tahvil edilecek liseler Yozgat, De· 
"- , - Aleyhinde bulunduğum iki 
"(j nizli, Kütahya, Malatya liseleri • 
ı... <lCssese, heyhat, tanıdığım, hür· d" 
'(jet . ır. 
~ ettığim, e' lerini öptüğüm • 
d uhterem zevatın meıuup bulun· 
t~au ınüesseselerdi .. Hi&sen bita· 
1tı 0hınadığım bu hocalarıma ve 
l'ı eslek ağabeylerime kar§ı yazıla· 
~·'lld~ bitaraflığı muhafaza etti· 
~~den çok müteellimim.. Hususi 
•t e tepleri gezi, imin sebebi, esa· 

d n, aleyhte bulunmak makndiyle 
e ııı. . , 

h Ilı di. Bir refikimiz: "Bütün 
llau ~ D" ~~ 31 liseler berbattır.,, ıye 

~112dı. Ben: "Hayır, içlerinden ba· 
(ll't&.tı tnutlaka iyidir!.,, iddiasiyle 
~~Ya çıktım. Bu meyanda, mü~.· 
d 'ı>lerinden hic birini -ne mu· 
t~~Unu, ne hocaİ:mnı, ne d~ bir 
r talebesini tanıdığım bir hse • 
it~· l hatta evvelden menfi tel· 
t' rı erle gitmillken müdafaa et· 
lllı lJ :r , w•r 11~.' bur, şikimperver degı ım. 

f;' ~afetle,, tatmin olunama.m. 
k-· .~t llladem ki benden bu derece 
tuuSltldUk tevehhüm ediliyor, bü
~ rı mekteplerde hatta aleyhine 
fj':tdıklarımda da ancak birer 
rıca k ·ıd· . " n ahve ictiğimi bı ıreyım .. 
, ...... ,, • " d 

\re Maksadı mahsusum ' e· 
tal\ d O hA t • liirı . e en tahriri ve şıf a 1 eva 

l°rlakerı llliitahedelerimle aydınlat • 
tı s·· k . . Y lı }' · Ulun doldurma ıçın a· 

lı~ aıın:un. Çok sükür kariha dar· 
15ılt}ll .. • , b. 

le b llnupte,a değilim. Olsam ı· 
~a;d~~aktarım kuvvetlidir, gezer 
bir u lerirni yazarım. Ondan da 
lerc~~Y S•kınazsa ecnebi dillerden 
tiik ~~e ederim. Fakat, küçü • 
tutnht ~ual: imzası a:ıklanan zat, 
''rf Urıyet gazetesine o yaztyı, 

tna 'f ' llıi ~a arı aşkından, hamiyetten 
hlt1• Zrnış ?, Yoksa yoksa mevzu 
~ fi a ın.. ' , 
a,1 \>~ Uesaeae ile maddi bir ali· 

l·~ııJa - l" :nu? · Maksadı mahauslu 
t:c.· r, ll.l'tak ıın dd~ l ~k • 

"' Va l a ı a a a nelı • 
ıı ır .. 

(Va-HQ) 

Ayvalık, Bartın, Oı.maniye, De· 
veli, Düzce, Simav, Elbüıtan, Is· 
kilip, K 'lraman, Mardin, Zile, Ed .. 
remit, Hopa, Bergama, Uluköy 
(İstanbul), Biga, Akhisar, Gelibo· 
lu, Ünye orta mektep~eri de lağ • 
vcdilecektir. 

Nakzedildi 
Karagümrük civarında bir bos· 

tanda yapılan bir düğünde Arn:ı • 
vut Ramazanı öldüren Hüdai ağır 
ceza mahkemesince 15 sene hapse 
mahkum edilmişti. Bu karar tem· 
yiz mahkemesince n:ıkzedilmiştir, 
mahkemeye tekrar ağır cezada ha· 
kılacaktır. 

Recep Beyin dersi 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi 

.a~i~.i Recep ~ey dün inkılap enr· 
tıtusunde dersıne devam etmiştr· . 
Recep Bey dün Erzurum kongr .. 
sinden sonraki dahili hadiseleri 
anlatmıştır. inkılap e nstitüsün e 
verilen derslerin herkes brafın • 
dan dinlenebilmesi için salo 
radyo tesisatı yapılmaktadır. 

Elektrik inecek 
Elektrik tarife komisyonu top· 

lanmış, 16 kuruş 30 para olan e· 
lektrik kilovat ücretini 16 kuruta 
indirıniıtir. 

Kuleli lisesinde 
Kuleli askeri lisesini bitiren h· 

}ebeler yarın saa 15 te Çengelkö • 
yündeki mektep binasında bir ay
rılık müsameresi vereceklerdir. 

Belgrat sefiri 
Belgrat sefirimiz Haydar Bey 

Ankaradan gelmiş, dün ak!am 
Belgrada gitmiştir. 

ölUmle tehdit 

Halıcı oğlunda oturan Ali Rıza 
Efendiyi Beyoğlu sulh mahkeme • 
sinde ölüm!e tehdit eden Niko ya· 
kalanmıştır. 

Kama ile 
. Dün ak,am Galatada bir mey· 

hanede rakı içmekte olan Anadolu 
his:ırlı Ali oğlu Mehmet meyhane· 
de arkadaş olduğu Yusuf isminde 
biri tarafından kama ile yaralan .. 
mııtır. 

Motosiklet devrildi 

Beyoğlu inzibat zabitliği efra .. 
dınd:ın Nevzat Efendi dün akşam 
Şi§lide Osmanbey caddesinde mo· 
tosikletle geçerken motosiklet dev· 
rilmiş vücudunun muhtelif yerle • 
rinden yaralanarak hastahaneye 
kaldırılmıştır. ·· 

öldü 
Üç gün evvel Modad~ çıktığı 

fıstık ağacından düterek yarala -
nan Hasan ağa dün akşam ölmüş· 
tür. 

Yumrukla dövdü 
Küçük Mustafa paşa caddesinde 

berber dükanında bir kavga çıka
rak Münir oradakilerden Hilmi 
Efendiyi yumrukla gözünden ya .. 
ralamrş ve kendisi de yakabnmış· 
tır. 

"Budapeşte sevgili Türk 
misafirlerini bekliyor!,, 
Türkiye Turing ve Otomobil 

klübünce tertip edilen Budapeşte 
seyahati münasebetiyle şehrimize 
gelen Madam Elli. dö Megeri bu • 

gün aaat 16,30 Galatasaray lisesi 

salonunda "Budapeıte. sevgili 

Türk misafirlerini bekliyor" un • 
vanlı bir konferans verecektir. 

Himayeietf al cemiyeti anneler 
birliği senelik kongresi yarın saat 
14 te cemiyet binasında yapılac!lk

tır. 

imar komısyonu 
Belediye imar komisyonu bir 

haftay:ı kadar ikinci toplantısını 
yapacaktır. Bu toplantıda müte • 
haaısların raporları okunacaktır. 

Münir Bey geldi 
Yeni Vaşington büyük elçimiz 

Münir Bey dün Ankarad:m şehri· 
mize gelmi~tir. Münir Bey bir 
kaç gün sonra Amerikaya gide • 
cektir. 

Mayıs maaşı 
Umumi muvazene bütçesinden 

maaş alan memurların Mayıs ma· 
aşları s'lh günü verilecektir. 

Macar gazeteci 
Macar kadın gazetecilerden 

Györffy dün şehrimize ge'miştir. 
Şehrimizde tetkikat yapacaktır. 

Itriyat amilleri 
ltrıyat amilleri dün sanayi bir • 

liğinde bir toplantı yapmışlar, mu· 
.:mele vergisinin kendilerini ala
kadar eden kısımlar üzerinde gÖ· 
rü,mü,lerdir. 

Çocuk haftası 
Dün çocuk haftasının altıncı 

günü idi Kadın birliğine mensup 
azal:ır Etfal hastahanesine gide -
rek çocuklara hediyeler d :ığıtmış· 

lardır. Bazı mektep talebeleri de 
sinemalara götürülmüşlerdir. 

Talelielerin gezintisı 
Türk Talebi birliği 18 Mayısta 

Boğaza bir vapur sezintisi tertip 

etmiştir. 
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Mektup meselesi 
Bundan bir l<aç gün evvel Habe· 

rin ilk sayfasında Posta ve Telgraf 
müdüriyetinin dikkat nazarınr cel· 
beden bir yazı çıktı. Haber okuyu· 
cularmın şikayeti ayrıca İ§aretlen· 

meğe ve dikkat edilmeğe değer. 
Mektubun mahremiyeti her 

memlekette kabul edilmiş ve bu 
mahremiyete riayet kat'i bir düs· 
tur şeklini almıştır. Hüklımetler 

ancak harp gibi mühim buhran an 
larında mektuplara sansür vaze· 
derler ve bunu evvelden halka bil· 
dirirler. 

Bir kartpostal göndermiyen bir 
kimse yazdıklarının yalnız muha· 
tabı tarafından okunduğunu isti· 
yor demektir. Yazılarının muhata· 
hından ba,ka kimselerin eline ge;
mesi imkanı olmadığı kanaati ile 
mektubunu gönderiyor. Bu kanaa· 
ti sarsacak hareketlerden son dere· 
ce sakınmalıdır. Postahanelere ve· 
rilen mektupların çoğu müraelün· 
ileyhlerinin vazifedar olduğu ma .. 
hallin adresini taşır. Postahane 
mektupları olduğu gibi adreste gös 
terilen müessese veya daireye ve· 
rir. Ve orada her şahsın mektubu 
kendine tevdi olunur. Bu noktada 
müesseselerde mektupları alanla· 
ra isabet eden vicdani bir vazife· 
vardır. O da her zarfın adresini 
dikkatle okuduktan sonra açmak 
ve ~ahsa ait mektupların zarfla· 
rım yırtmamaktır. 

Adi surette gönderilen mektup• 
lar böyle; bir de taahütlü ve iadeli 
taahhütlü mektuplar vardır. Bun· 
Jarda dikkat vazifesi posta memur• 
Jarına terettüp eder. 

Bir kimse altı kuru§ poııta para• 

'sı yerine on iki , o n sekiz kuruş ve· 
rirse şüphesiz bir kastı vardır. O 
da, mektubunun, göndercliği ada· 
mın eline vardığına kanaat getir· 
mektir. Hele iadeli taahhütlü mek· 
tuplarda mektup sahibi "Müraelüi
leyhin,, imzasını almak ve mektu· 
bun yerine vardığını bu suretle ve· 
sikalandırmak istiyor demektir. E· 
ğer posta idaresi böyle bir mektu· 
bu ait olduğu adamın eline teslim 
ederek onun imzasını almazsa mek 
tubu gönderenin arzusu tahakkuk 
etmemiş ve boş yere üç misli pos· 
ta parası vermiş olur. 

Bu noktayı posta idareleri göz 
önünde bulundurınalı; ve ona göre 
hareket etmelerini nıüvezzilere 
kat'iyen bildirmelidirler. iadeli ta· 
ahhütlü bir mektubu bir nıüeueıe· 
nin mühürü ile mutemedine ver
mek hiç bir vakitte mektubu gön
dereni tatmin edemez. Ve o mües
sesenin mühürü arzu edilen hüccet 
yani imza yerini tutamaz. Mektup 
gönderilen kimsenin "Evet mües· 
sesenin resmi mühürü var fakat 

belki mektup kaybolmu~tur. Be· 
nim elime geçmedi,, diyebilmesi 
başka iade ilmühaberinin altına im 
za vazederek "bu mektup benim 
elime geçmiştir.,, diye tasdik et· 
mesi baıka meseledir. 

Kanaatimizce meselenin ehem· 
miyetini itaretleyebildik. Şimdi bi· 
ze yapılan haklı §İkayetlerin önüne 
geçilmesi ve muhabere mahremi· 
yetinin taarruzdan masun kalması . . 
ıçm: 

Evvela: Posta idarelerinin ta.ah 
hütlü ve iadeli taahhütlü mektup· 
lan aitlerinin §ahıslarından batka 
kimseye vermemeleri 

Saniyen: Müessese mutemetleri• 
nin hotbehot resmi mühür baıa• 

M. Gayur 
.(Devamı 8 inci sayıfada). 
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HABER - Ak!am ~~o~s~ta=.:9:.:'~=====~=======-

( HABR'in 
,\:ikAyeleri 

Kadın hırsızı 
' Fıkra müsabakası 
J 

Gece, ilerlemİftİ. 
Dıprııu, zifiri karanlıktı. Afri· 

kanın müthi! yağmurları yağıyor· 

du. Şimşekler çakıy~r, yıldınmlaı
düşüyordu. 

Buraya: geldiklerine, gelecekle

rine, bahusus genç kadını getirdik· 

}erine bin kerre pe§İınan oluyorlar

dı. 

En iyi, en güzel fıkraları bize gön· 
dereceklerin yazıları; burada neıredi· 
lecektir. Yalnra bu fıkralann uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lRz.ımdır .. 

Nakıl ve tercilme hakkı ....,..._ 

Yazan: M. Gayur 

251-0 vakıt ben yoktum -33-

Afrikada güneş birdenbire do· 
ğar. Daha demin, hava simsiyah 
karanlıkken, bir de bakarsınız, bir 
dakika içinde, ortalık bembeyaz o• 

luvenniş .. 

Zarifin biri bir mecliste: Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Avcular, çadırda, dört kişi idi· 

l~r. Yanlarında bir de genç kadm 
vardı. 

- Kırk yıldır canım helva ister, 

yapıp yiyemedim. 

KUkUrt 
Rümuzü: S Atom vezni: 32 

Kükürtün arapça11 kibrit, franıız-
Erkeklerden ikisi klavuzdu. Bir 

tanesi kır sakallı, öteki ise, ınce 
bıyıklıydı. lhtiyarı: 

- Kızım! dedi. Herhalde, bu 

kadar eğleneceğini zannetmezdin 
ya.. Halbuki, Afrika seyahati hiç 
te fena değilmiş ... Görüyorsun ... 

Hatti istiva memleketlerinde 

hep böyledir. Nitekim gene öyle 
oldu ... Avcılar, yerlerde, hakika· 
ten, iri iri izler gö~düler: Goril iz· 

Deyince, mecliste bulunanlar· 

dan biri: 

- Efendim sebep ne? 

Diye sormuş. O da: 

cası sufr'tur. Bu tibih maden tab:at
te hem serbest olarak bulunur, hem 
de mürekkepleri vardır. Serbest kü
kürt Italyanın volkanlı mıntakalann-

- Babacığım! Nişanlım ve siz 
yanımda iken bu seyahatten çok 
iıtif ade edeceğimi ve burada f ev· 
kalide eğleneceğimi zaten biliyor· 

dum. 

leri .. 
Bir sıra olarak, yürümeğe ba§la· 

dılar. Küçük bir koruluk geçtiler .. 

Sağlarında ve sollarında orman· 

lar vardı. Eğer hayvan buraya dal· 

dıysa berbattı. 

-- "Yağ bulundu, un bulunma

dı, un bulundu, ise yağ bulunmadı, 
yağ bulunduysa bal bulunmadı.,, 

Cevabını vermiş. Söze karışan 

diğer bir zat ta: 

-Aman efendim bu kadar müd 

dette hiç üçü bir araya gelmedi 

da, §İmali Amerikanın Luizyan kıs
mında kesretle vardır. Memleketi
mizde Isparta vilayeti dahilinde Geçi 
burnu kükürt madeni ve Balıkesir ci
varında olsun, Çanakkalede Motarlar
da, Urll..ipte, Ereğlide kükürt ya· 
takları mevcuttur. 

mi? 

Kükürdün tabiatteki mürekkep
leri ya kibriti madeni - sülfür yahut 
kibriti madeni - sülfat halindedirler. 
Kükürdün gümü,, cıva, kurıun, bakır, Genç: 

- Maamafih, siz, bu tehlikeli 

yerlere gelmemeliydiniz ... Kasaba· 

da kalmahydınız ! dedi. 

Gerçi izler, ormana giriyordu a· 

ma, gene çıkıyordu. Daha yürüdü
ler. Ada gibi koskocaman bir ka· 

yanın dibine geldiler. Maymunun 
izleri bu kayayı iki kerre dolaşmı§· 

tı. 

Deyince o da: 

- Geldi, fakat o vakit te 

bulunmadım! demiş. 

' ' . ben demir, çinko ile mürekkepleri filiz ma• 

deni -~ minöre olarak alınır ve bunlar· 
dan kükürt çıkanlrr. 

Kız, alay etti: 
- Ne tehlikesi, canım? .. Kadın 

hırsızı Goril maymunlarından mı 
bahsetmek istiyorsunuz? •. Siz ya· 
nımda iken vallahi hiç bir şeyden 
korkmam. Beni kurtarırsınız. Hah, 

hah, hah ... 

Delil: 

- Dikkatli bulunun! dedi. Öte 

tarafta olacak .. 
Baba inildedi: 

- Ah, bari kızıma sağ ve salim 

kavuşsam ... 

Tekirdağ: Ahmet Hilmi 

250 - Lades tutuşmadık 
Vaktile maziilinden biri memu· 

riyete tayini hakkında bir nazıra 

sevdiği birinden tavsiye getirmiş, 
nazır okumu§: 

- Pekala, pazar günü gel! de-

Sülfatlann kalaiyom sülfatı yani al
çı ta§ı - jips'dir. Albomin, ıaç, tır

nak ve saire terkibinde de kürt vardır. 
Ticaretteki kükürt tabiatte serbest bu· 
lunan kükürt tasfiye edilerek elde olu· 
nur. Kükürtle kanıık topr~klardan 
kükürdü tasfiye için iki usul vardıı·: 

1 - izabe yahut Kalkeroni usulü: 
Kükürdü meyilli havuzlara harman gİ· 
bi yığarak ve üstüne toprak örtüp o· 

Klavuzlardan biri: 
Niıanlı: mı§. dun kömürü yapar gibi yakmak, bu 

- Aman, küçük hanım! O ka· 
dar alay etmeyin! dedi. Dünyada 
Goril gibi müthiş hayvan yoktur. 

Onun önünde fil ric'at eder, kap
lan titrer. Kuvveti hadsiz, payan

sızdır. Bir boğayı kolları arasında 
sıksa gebertir. Bir arslana bir yum· 
ruk indirse öldürür. Boğa yılanla
rım yakalayıp ikiye böler. Hele 
mücadeledeki üıtalığına nihayet 
yoktur, Hem ellerini, hem ayakla· 
rını kullanır. İşin felaketi, diğer 

- Acaba, müstakbel karımı ne 

halde bulacağım? diye acı acı dü

şünüyordu. 

Adamcağız pazar günü hin mÜŞ· sırada menfezlerden gazi kibriti çıka1" 
ve kükürdün büyijk bir kıımı eriyerek 

külatla nazırın yanına girerek kan· meyilli havuzdan açılan kanallara doğ-
d illi selamı vermiş. Nazır: ru akar. Bu usulün masrafı kükürdün 

Birdenbire, karşılarında, dev 

cüsseli hayvanı gördüler. Kız, el· 
biseleri parçalanmı~ yerde yatıyor· 

du. Baygındı. Maymunsa, ayakta 

duruyordu. 

- Aklımda! üçte birinin buhar haline gelerek kay· 

Demiş. Bu hal aylarca devam bolmasıdır. 
2 - Taktir usulü: Yüksek bir fı-

etmiş, nihayet biçare müracaatçı nndaki toprak küplere madeni fili~ 
usanarak son müracaatinde gene: konur. Bu küpler borularla ocak hari
"akhmda,, cevabını elinca: cindeki boş küplere merbuttur. Maden 

Delil, derhal nişan aldı. Fakat, 
Goril meseleyi anlamıştı. Çevik 
bir hareketle, kızı yerden kaptı ve 

onunla beraber, silaha doğru bü-

_ Affedersiniz nazır paşa haz• kömürü yakılarak kükürt evvela erili· 
. . • ~. lir. Sonra buhar haline gelir ve buhar 

hayvanlar birer yuvaya sahiptirler. 

Bunun mekanı belli değildir. Ser· 

seri serseri dolaşır. Kim bilir, belki 
içlerinden bir tanesi bu civardadır. 
Yerlilerin rivayetine nazaran, be
kar kalmış ve huysuzluğu yüzün
den kedine eş bulamamış bir Goril 
varmış ... Kadınları bulunca kaçırı
yormuş .. 

retl~rı, a~tı a! . evv:ı. getırdı~ım hari~teki küplel'e ~erek solukta ma
ta vsıye lades ıçın degıl memurıyet 

1

, yi haline gelir. Bu küplerden de bo

içindi ! demif. rularla büyük kaplara akıtılır ve orada 

Klavuzun bu tafsilatı üzerine 
ortalığı korku sardı. Yemek bit

mek, ateş sönmek üzere idi. 

Artık konuşmadılar. Yağmur, şiın· 
şekler ve yıldırımlar da dinmişti. 
Her biri, çadırın bir tarafına büzü· 

Jerek yattı. 

cum etti. 

Tabii klavuz, kurşun kadına İsa· 

bet eder korkusile ateş edemedi. 
Goril, klavuzun elinden tüfeği kap· 
tı. Dişlerile ikiye bölerek param 
parça etti. Parmaklarile, namluyu 
Koparıverdi ve bu parçaları 
klavuzun üzerine atmak üzere kal· 
dırdı. Ayni zamanda bir bağın· 
yordu ki, dağlar, taşlar, ormanlar 
inildiyordu. 

İşte, tam buesnada, arkasına ao· 
kulan delikanlı, menhus hayvanın 
tam beynine silahı boşalttı ve Go
ril, cansız bir ceset halinde, yere 

serildi. 

Bir çeyrek sonra, genç kadın, 

gözlerini açtı ve babasile nişanlı· 

CEVAPLAR IMJZ 

-----------GIRESON TASARRUF PAZARI 
MUSTAFA BEYE: Fransızca meto· 
dun tab'ı pek yakında Vakit müessese
si tarafından yapılacaktır. Almanca 
metodunun müellüf tarafindan ne va
kit kitap halinde neşredileceğini bilmi-
yoruz. 

ANKARA SAN' AT MEKTEBl 
MEMURLARINDAN YUSUF ZIYA 
BEYE: Gelecek "Pratik hayat belgisi,, 
tefrikası ile beraber şimdiye kadar Ha
berin hangi nüshalarında hayat bilgisi 
çıktığı bildirilecektir. Bu cetvele baka
rak noksanlannızı bildirirsiniz. Altı 

kuru§luk pulunuz mahfuzdur. Eğer 
fazla eksiğiniz varsa beher nüsha için 
Üçer kuruf gönderirseniz gazeteler 
takdim edilir. 

~ma gülümsedi. 

Aradan bir müddet geçmişti ki, 
delikanlı, müthiş bir sada işiterek 
uyandı. Kapıya kotlu. Karanlıkta 
hiç bir şey göremedi. Ağaç mı dev- ··-·-----··-·-·-·-· .. =~ 
rilmişti? Bir kaya mı yerinden - Senin hayatını nişanlın kur· , .••••• G······l;·d····l:·l··e····b .... l;·l .. e···C····e····k··· ~.: 
kopmuştu? Civara yıldırım mı tardı, kızım ... Ona sarıl... .. 

düşmüştü? Anlıyamadı. Müthiı bir canavarın karısı ola· eg"' lence yerleri ;_~ 
Fakat, arkasından bir ses işitti: cak yerde böyle gözel bir erkeğe 1 
- Eyvah. Garil. yeniden kavuştuğu için, genç ka- 1 SİNEMALAR : ~ 
Üç erkek, kızın yattığı yere bak· dının saadetine payan yoktu! il iPEK: 33 numaralı casus ft 

mıılar, onun orada olmadığını ve Mütercimi: (Hatice Süreyya) MELEK: Zabit namzetleri !$ 
çadırın parçalandığını görerek bu ı ALHAMRA: Prenses Nadya. fi 
feryadı basmışlardı .. Delikanlı da, !!!!!!!!!!!!!!! il SARAY: Hortlıyan mumya ~j 
deli gibi, onların yanma seğirtti ve SUMER: Ankara Türkiyenin kal·İ 

ayni müthiş manzarayı gördü. Sorayoraz ! bidir. ii 
TURK: Ankara Türkiyenin _ka_ı.ii 

Silahlarını kaparak dışarı fırla- bıdır. 

dılar. Fakat, nereye gidebilirlerdi HABER'in Haziran başmda ASRI: Çin geceleri 
ki? .. Hiç bir "'ey görmüyorlardı. ··h·· ŞIK: Kız mısın, erkek mi? 

~ yapacağı tenezzu un: 
Delil: ŞARK: Çingene kızı. 

t - Ne tarafa yapılmasını ıs· ) 
_ Yarım saat sonra sabah ola· ALKAZAR: Vahşi orman esrarı 

tiyorsunuz? i! HiLAL: Çin geceleri 
cak •• Buradan ayrılmıyalım .. izler n 

• d h · ·... · 'k 2 - Beraberı"nı'zde kaç kı'şı' ge· • ALEMDAR: Altın arayan kızlar 
sayesın e ayvanın gıttıgi ıstı a· .ı .. 

· k · · ? ·:""ı YILDIZ: Sancın ruya .. meti buluruz! dedi. Yağmur, yer· tırece sınız. s 
I! MiLLi: Bir gönülde ıkı sevda 

sulp halini alır. 
Her iki usulde elde edilen kükürt 

saf olmadığından tasfiye edilir. Bunun 
için kükürt muhtelif ve yekdiğerine 
merbut kaplarda evvela eritilip sonra 
buhar haline getirilir ve bu buhar hü
yük Lir kargir odaya sevkedilir. Bura· 
da buhar odanın zemin ve ,;ıvarla,..ın• 
da ince toz halinde tekatüf eder. Bu 
toza kükürt çiçeği denir. Daha sonra 
odanın harareti artar. Kalan kükürt 
mayi olarak odaya gelir ve burada malı 
rut §eklinde kaplara aktbhr. Buna Ja 
kükürt çubuğu denir. 

Ha11alan: Kükürt açık sarı renk
te sert, kırdır bir cisimdir. Çuhaya 
bir parça11 sürülürse menfi elektrikle 
elektriklenir. Harareti az nakildir. 
Suya nisbetle takriben iki misli ağır
dır. 114,4 derecede zeveban eder. 448 
derecede koyu sarı renkte buharlar ne:r 
rederek galeyan eder. Erimiş kükürt 
soğuk suya atılırsa yumu~ak, kırzım· 
tırak ve elastiki bir cisim olur. Fakat 
bu hali sabit değildir. Gene eıki ha· 
line avdet eder. Kükürt iki ıekilde 
billürla§abildiğinden dimorf bir cisim
dir. 

Hava temasında 111tılırsa hafif ma
vi bir ıulc ile yanar ve boğucu koku
lu gazi kibriti S 0 1 husule gelir. Kü
kürt, oksiJenle birleşirken fazla mik. 
tarda hararet intiıar eder. Kükürt 
bir çok cisimlerin oksijenini aldığın
dan dolayı redüktör mürei bir cisim
dir. Meııela aıid sülfürik ile ısıtılına 
aşağıdaki muadele husule gelir: 

2 Hı S O' + S - 3 S 0 1 + 2 ttı o 
istimali: Kükürt sanayide gazi kib

riti, asid sülfürik, kibriti karbon istih
salinde ve adi barutla kibrit imalinde 
kullanılır. Kauçuk ilave edilerek sı
fır derecede kırılmaması ve otuz dere
cede yumuıamaması temin olunur. Ka
uçuğa fazla miktarda kükürt konursa 
sert, hamızlardan gayri mütee11ir ve 
elektriği nakletmez bir cisim olan ebo· 
nit elde edilir. 

pilir. 
KUKURTLU IDROJEN: "Ffll

mülü: H 1 S; molekül vezni: 34,, y,r 
kanlardan çıkan kükürtlü ıalarda ... 
lunur. Yumurta, albomin ft aair kl
kürtlü uzvi cisimlerin çüriim11iald 
husule gelir. Abdesanelerde pİI akll 
neıreden bu gazdrr. Suda~ 
asid sülfidrik denir. 

istimali: Kibriti hadid = Mmir ki
kürdü soğukta sulu asid silfiirik ..,a 
asid kloridrik ile muamele edilerek Pi' 
pılır. Muameleleri: 
Fe S + lP S 0' = H 2 S + Fe S O' 
Fe S + Z H Cl = tt= S + Fe Cl' 

Hn11aları: Renksiz, çürük ymDUI"' 

ta gibi pis kokulu, lezzeti çirkin .. 
tatlımsı bir gazdır. Havada ,U .... 
bir nisbetinde bile kokusu dta,.W• 
Havaya nisbetle kesafeti 1,2 clir. Bir 
litre ıuda üç litresi haUolm. Sa .O 
derecede olursa dört buçuk litre ki
kürllü idrojen halleder. 

Kükürtlü idrojen havada ple te
masında ıolgun bir alevle ~ .. 
buhan ve gazi kibriti basd eder. 

H2 S + 3 O = H 1 O 
Klorda kükürtler idrojeni tahlil 

eder ve asid kloridrik ile kükürt ..... 
olur. 

H 2 S + Cl - 2 H Cl + S 
Bunun için klor ab4lelanelerdelÖ 

pis kokuyu refeder. 
Kükürtlü idrojen mahlulü maYİ tar 

nösolu ıarap kırmızmna tahw .,. 
der, hafif bir bamızdrr. Amon,U, ... 
gibi esaslarla birle§ir, sülf6rl. huall 
getirir: 
H: 3 + Na O H = Na H S + H' 0 
H 1 S + 2 Na O H = Na' S + 2 H' 0 

Görülüyor ki kükürtlü iclrojea ... 
biri hamm diğeri mutedil iki millh ...... 
sule geliyor. Böyle cisimlere iki ...,.. 
lı = bibazik denir. 

Gümü! rutubetli kükürtlü idro~ 
temasta gÜmÜ!Ün üzerin• ~ 
gümü§ husule gelir ve gimif ..,_... 

Kükürtlü idrojen tiddetli zehirdir. 
Bu gazla zehirlenenlere klor ile 
tık saf hava veya oksijen teaeffia ... 
tirmelidir. 

GAZI KiBRiTi: °Formüli S OS 
molekül ,·ezni: 64,, Serbest olank 
kanla!'dan çıkan gazlar anamda M 
nur. Sanayide kükürt veya piritia 
va temasında yanmasiyle elde 
Pirit Fe 51 dir. Hususi fmnlanla , 
reyanı hava temasında ıllblmca: 
2 Fe S2 + 11 O = Fe2 0 1 + 4 S 
husule gelir. 

Bu gazi kibriti içinde bir miktar 
sijen, azot ve arsenik varda-. 
hanelerde gazi kibriti elde etmek 
aıid sülfürik bakrr readeleri 
cıva ile teshin edilir. Gui ki1lriti 
tişar eder. 
2 H : S o• + Cu - S oı + Cu S 

+ 2 H 2 o 
2 H 2 S 0 ' + Hg = S 0' + Hı S 

+ 2 H 1 0 
Sanayide asid sülfürik'i irca 

elde edilır. Bunun için ldilıriirt - -• 
yana yakın bir dereceye bMr 
ve üzerine damla damla uid ı 
akıtılır: 

2 H 2 S 0' + S = 3 S o• + 2 H' 

leri adam akıllı ıslattığı için iz ka- 15 Mayısa kadar cevapla !iı= HALE: (Usküdar) Me~hul doktor 
lacağı §Üphesizdir! HABER i .. h : KEMAL BEY: Jnsan avcıları. 

Geçirdikleri yarım saatin ne rınızı rı enezzu F. FERAH: Volga ıcızı 
Kükürt tebabette cilt hastalıklarına 

azaplı, ne ezalı olduğunu siz ta- memurluğuna gönderiniz~ TAN: (Şişlide) Saygon isyanı 
savvur edin.. '"l••••••ll•••••••• ... -·-· _ ...... -::::=:::::::;;;::::::: _.a 

i l •••••••••••••••••••••••••••• :mi 

kartı kükürtlü pomatalar İmalinde 
kullanılır. Bağcılıkta bağlara ariz o

lan külleme hastahiını men için ilkba· 
harda bağlara bir kaç defa kükürt ser· 

tirir: 



Poetaaı 5 

Kimlerin müslüman oldu
ğunu yeni öğrenen adam 

''Şeyhislim Ef. yi istemiyen 
-Bat taralı ı Jad •yfada- ı renir.Amma Hüseyin Cahit Bey bu 

- Hepai de hak din üzere mi hakikatlere saç ağarttıktan aonra 
idiler .. 

-Amenna ... 
- Müalüman bunları birbirin· 

namertler kimlerdir?.,, den ayırt eder mi? 
-Hafi .. 
- Bu peyıamberlerin hepıi 

·hanıi din üzere idiler? .. 

llzun cibbeli ve sakallı adamlar 
1 opkapı saralJı ile Babıô.li ar{!.sında 

- Hepıi Müalümandılar .. 
- Ne demek?. 
- Hepai 

0

de Allahın birliğini ta· 
nıyorlardı. Hepsi de Allah yolunu 
göateriyorlardı. 

- · Demek bu 124 binden fazla 
peygamberin hepsi de Müalüman· 
dılar? .. 

o .. 
mekik doku1Jorlardı 

- Evet ... 
llaiit.~ll Babıali ile aaray arasında "Şeyh islim Ataullah Efendi 
h~di bir uiultu, bir gidip hazretlerini istemiyen kimdir?.,, 
~ \'ardı. Uzun cübbeli ve sa· diye bağırarak niimayiıler yaptr
~dllnlar Topkapı sarayı ile br. Hatta en aon Oaman P&f& za· 
1-td arasında mekik dokuyor· de izzet Beyin de konağı önüne 

p 
1
' • Meselenin eaaaı fu idi: geldiler ve aeaferini yükselterek 

L... ~lfalı, teyhiali.m Ataullah E- bir hayli bağırdılar.Sağa aola teh· 
~.Ji 
~ ınakamından atarak ye· diller aavurdular. Bu ara havaya 
~ ealci sadrazamlardan Oaman da bir kaç el ateı ettiler. H:ıtti de· 
fi, ı&de izzet Beyi ıetirmek i.. li Hatim meseleyi biraz daha ileri 
-~. Fakat bunu açıktan açıia götürdü. Ve kapıda bekliyen biz • 
~ etıniyor, tanıdığı ve emin ?I· metçiainin bir yumrukta ditlerini 
· bazı yaran ve ahpabma gız· kırdığı ıibi yerde alıp attığı bir 
la~dıyordu. Ve tabi:diyle bu taıla da konajın koca bir camını 
.. ~ her zaman olduğu gibi tuzla buz etti. 

haiıra söylemekten çok da· Böylece dört bet yobazın bir 
~ ~ duyulmut ve az zaman kaç aün yaptığı kuru ııkı patırdı 
~her tarafa yayılmııtı. Ma· mutadından çok fazla olarak teai

~lı h.ı riyavetler bir türlü fıaıl- rini göaterdi. Şeyhisli.m hakkın • 
llduııu aıamıyordu. Çünkü d:ı deveran eden ıayie.lar bıçak ile 
lalı Efendi öyle sırtı çabuk kesilmit gibi birdenbire durdu. 

. lelebilir cinaten bir adam de· Bu yobazların yaptığı patırdıya 
ı. 'Y &pbğı iti ıayet dikkatli '~belki yağma falan olur da, ·biz de 
:. •e hiç bir noktayı ihm:ıl et· bir ıey Kaparız,, muli.hazasiyle bir 

1
' Bu dolaıan rivayetler tabi- çok ta ocaklı t:ıyf ası ittir ak edi -
Obun da kulağına geldi. llk yordu. Bu .vaziy~t üzerine Ata· 
ri ..µı.mnak istemedi, ehli yllah Efendinin ocaklı ile ittihat 

Yeni bir desise ve dediko • etmit olduğu fikri yer etti ve kenı
, dedi. Halbuki günler ge· diline alenen hücum etmeğe kim· 

~ ~~İr türlü bu riv:ıyetlerin bit- ae cesaret edemez oldu. 
\,""ilendiği görülmiyordu. Za· Fakat Deli Hqim ve hempaları 
~ ı..~•na kadar aarayda bulu· iti ıitıide azıttılar. Bu ·h:ıyat çok 
~ ~İaine sadık olan bir kaç hotlarına ailımit olmalı ki bir ara 
sı&ııı da hemen kotar:ık key- Ataullah Efendinin hiç bir ali.kası 
~ doiru olduğunu teyit et· olınadığı meaelelere de bumunu 

eli. aokmağa bqladrhr. Adeta bir ne-

~ Efendi daha ziyade vi eıJuyalık yapıyorlardı. 
~ t, ,,~ııı lüzumsuzluğunu anla• Diğer taraftan hafta geçmiyor
"'\i.,~rlerinde oldukça mü· du ki Ataullah Efendinin kapıaına 

lliifuz temiıi etmit olduğu dayanıyorlar ve mümkün olduğu 
~u zorbalarmdan deli kadar P&ra koparmağa çalıııyor
llıiiaemma Haıimi o ıece lardı. Bu hal teyhislimm da ca· 

kiırtı. Etrafta dolatan ri • nma tak etmit ve bunlardan kur • 
• o da duymUf ve Ataullah tulm:ık İçin bir çok çarelere bat N · kendiaine aöyliy~ii vurmağa batlamqtı. 
"-iı yukarı tahmin etnnt- Ayni zamanda bunların icraatı 

~- kendi mevkiini de az çok tehlike· 
~~ tahmininde hsta e~~- ye sokuyordu. Nihayet bir gün 
· hlt Çabuk anladı, netice ıtı· umduğu kepazelik koptu. Deli 

~hialimla sabaha kadar Hqim Sultan Mehmet kolluğu 
' , 11• ve kendisine ihsan e- neferatiyle bir f ah ite meselesin -

..... ~_-1tını da kemerinin ara • den dolayı müthit bir kavıa çıka· 
"'41~dılrtan tonra Ataull~ rarak neferlerden bir bçmı yara· 
~ nııından çıktı ve dog· ladı ve medreaeaine kaçb. Bunun 
,~etmekte olduju med· üzuine yeniçeriler medreseyi mu• 
~ ""Qll~ii. Deli Hatim bir mol· hasara ederek kendisini yaln.la• 
~~l )ohq olduğu halde mak istediler. Deli Hatim de der
i\~ lerltet, katil ruhlu, zor· hal bıçağını ve tüfeğini çekerek 

• ~~dı. Batında yetil ~- kendiıini müdafaaya koyuldu ve 
4- ·~ ıiyab cübbe tqıdıgı bu esnada üzerine hücum eden bir 

1 •İlih ve kama ile dolu yeniçeriyi de öldürdü. Bu vaziyet 
~· 1l. üzerine yeniçeriler büsbütün çile-
~~ ·~ı · k d' f den çıktılar. Medreseye tiddetli 

'
~ •-ıeyınakekn 1J.tlay. a· hücumlu yapmaia ·bafladılar. Fa-

• '"""P IJ&r en ı erıne d • • . • 
lb... · t.lbıa•b d' ... _ kat kapı an ıçeriye kimse aırem•-
~ f'-1. • ver ı ve ncP d 

A._ :11ete ıeçtil11tr MU- yor u. 
-'"'ql(&fı Ef d' hakk d Zira fevkalide nipncı olan De-

e...; ~lct 1 en ı m a 1· Hatimin kurıunlan ne de olsa 
~ ~ e o an menfi pro- 1 

~ h '-ı&ılaiyle kökünden kendilerini ürkütüyordu. • • 
!'Md lfalcilcaten 0 aün epey Hatim vaziyetin ~~e~ ~-'h ıt. Babıilide, T ka- ı ladı. Bilh:ıaaa öldür~~I~ y~nıçen • 

.\ -.Ofya . op 1 . ••üzün~r.n kendıaını sal bırak .. ve satr yer er 1 nın ~ _, __ ..,.. Birden 
ı I mtJJec'*'1aflllı anwm~·· 

bire ·hiç kimsenin ummadığı bir 
zamanda pencereden atladı ve Ö· 

nüne teaadüf eden yeniçeriyi m:ığ· 
lilp edip kaçırdıktan aonra bir e· 
linde tüfek, diğerinde pala olduğu 
halde aokaklara kotmağa batladı. 
Bir dakikı t&faladıktan sonra ye
niçeriler de iti anladılar ve kendi
sini takip etmeğe baıladılar. 

Deli Hatim etrafı sındıran ve 
titreten müthit naralar atarak ko· 
tuyordu. Ahali -bu mülhit heri• 
f in çok tehlikeli palasından kur • 
tulmak için bir an evvel kendileri· 
ni bir köteye atıyorlardı . 

Bu minval üzerine Fatih camii 
nin önüne ıeldiler. H:ıtim doğru· 
ca içeri daldı. Bir dakikada attığı 
müthit naranın teairiyle içeride 
kimae kalmadı. Herkea bir kapı· 
dan kendiaini dıtarıya zor attı . 
Bunun üzerine deli Hatim de mü
ezzin m:ıhfeline bindi ve kapılan 
gözetlemeğe batladı, hanıi taraf· 
tan bir kafa görecek olursa derhal 
kur9unu yapı9tırıyordu. 

Mesele Ataullah Efendiye de 
intikal etti. O de bunu fırsat bile • 
rek mütecsairin her ne bahasına 
olursa olsun derhal yakalanıp 

idam ediJ.mesini emretti. Netice 
itibariyle bir ıaat kadar aonra 
cami tamamen kutatıldı. Fakat 
içeriye bir türlü ıiremiyorlar, ay
ni zamanda Fatih merhume hür • 
melen cami içerisine kurıun ata • 
mayıp yalnız muhanra ve tazyıkle 
iktifa etmek mecburiyetinde kalı· 
yorlardı. 

Halin böyle olması Ataullah E
fendiyi büabütün endi,eye dütür· 

- Onların dini ile Müılüman· 
lık arasında ayrılık gayrilik var 
mıydı? 

-Yoktu .. 
-O halde Musa da, lsa da Müı· 

lümanddar .. 
Ş .. h . ' _ up esız .... 

• * • 
lali.m i.mmesinin cahil bir ferdi 

olan Hasan Ağanın verdiği bu ce
vapları Mızraklı ilmihal okuyan 
her Müalüman tekrar edebilir. A • 
aıl hayretle kartılanacak nokta, bu 
cevaplarla Hüseyin Cahit Beyin 
yorucu tetebülerle vardığı netice 
arasında hiç bir fark bulun.;.ama· 
sıdır. 

.Hüseyin Cahit Bey de uzun mu
kaddemelerden aonra ıunları aöy
lüyor: 

"Kur'ana nazaran lalimiyet, 
Allabın muhtelif peyıamberler va· 
aıtaıile yolladıjı tek bir dinden 
ibarettir ve bu dini kabul edenle· 
rin kaffesi Müslümandır. Bizim 
yalnız Muhamedileri, Müslüman 
zannetmemiz ve diier peyıamber
lerin dinini lılimiyet saymamız, 
Kur' anı yanlıt anlamaktan doğ· 

mut bir gafletti. Bizim kabahati
mizdir.,, 

Hüaeyin Cahil Beyin Kur'anı te· 
tebbü ederek, Kur'an tercüme ve 
tefairlerini tenkit ederek vardığı 
bu muazzam keıif ile islim i.mme
ainin itikadı arasında zerre kadar 
ayrılık, ıayrilik yoktur. 

Böyle olduğu halde bu ıaflet 
ve kabahat nerden çrkıyor. Ve Hü· 
seyin Cahit Bey hangi hakla bu 
gaflet ve kabahati bize yüklemek 

du ve derhal aekbanbqıyı celp ile İstiyor. 

camı ıçıne hücum ile merkumun Doğrusunu söyliyelim mi, orta • 
her ne bahasm:ı oluraa olsun idam da bir gaflet, bir kabahat vana, 
olunmasını emretti. yalnız Hüseyin Cabit Beye aittir. 

Sekbanbaıı maiyetini alarak Bunun sebebini de bulmak güç de
Fatih camiini nönüne geldi ve bir jildir. Hüseyin Cabit Bey islimi
çok muarızlara rağmen adamları • yat ile me11ul olmağa batladıiı 
na deli Hat ime kartı ateı açmala• zaman yanlıı bir kapı çalmıfb. ltk 
rmı emretti. Bir anda yüzlerce önce Kur'anı tetkik edeceğine la· 
kurtun patlıyarsk camiin genit li.mm en esaslı hakikatlerini tahri· 
kubbesinde uzun akialer yaptı. Ve fe yeltenen ilim dolandıncııı koyu 
bu aletler mütemadiyen devam bir katoliğin misyonlere yol gös· 
etti. Fakat hilen hiç kimse içe- termek için yazdığı lalim tarihini 
riye girmeğe cesaret edemiyordu. okumak ve tercüme etmekle baıla· 
Çünkü deli Hqimin kurıunları dı, ve bu eserin kötü ve yalan yan· 
iıili. mukabeleye devam ediyor • lıt telkinleri yüzünden asıl lalimi· 
du. yeti anlamak huauaunda lalim a· 

Bir çok kimseler kendisinin in • vammdan çok geri kaldı. Bu hare
aan olm:ıyıp ıeytan olduğuna kani ket, Hüseyin Cahit Beyin tabirince 
olmutlarcb. Bunun üzerine etraf· gafletti, kabahatti. Fakat münhaaı· 
tan 19ytan dualan okunmağa ve ran onun ıafleti, onun kabahati 
pencerelerden içeriye doğru üflen· idi. Onun, lalim avamınca da ma
miye batlandı. Hakikaten dıtan • l&n olan hakikatleri, eıulan an· 
dan ablan ·binlerce kurtuna rai - layıp kqfetmekte ıecikmeai yü· 
men deli Hqimin bili mukave- zünden topumuzu gaflet ve kaba
ınet edebilmeai fevkalide bir teY· halle itham için biç bir sebep yok· 
di. tur. Hiç bir Müslüman bu gafleti, 

Maanıafih kendisini çok iyi ko- bu kabahati üzerine a~maz. ~ünkü 
rurnaaını bilen deli Hatim bir kaç beıt Mü~lüman,. ~üse~n Cah~t Be
yerinden yaralanmııtı. Vücudun- )'İn yenı keı~ettıjı ~~ıkatl;ı ~;: 
~lan ıızan kanlar onu ıitti~ ~v- ' smm memeamden süt emer en o 

.!.neva1111 8 nci aayfiı'\ia- f 

ermiı te bunlara timdiye kadar e· 
remiyen gaflet ve kabahat aaymıf. 
Bunun vebali yalnız ona aittir. Bu 
v'ebalden bize de hiaae ayırma· 

ıına zerre kadar hakkı yoktur. 
Her ıeyden evvel nefaimizi bu ve· 
halden temizlemeyi bir vazife bili
riz. 

Hüaeyin Cahil Bey bu hakikat· 
lere ıaçlarını ağarttıktan sonra er
diğine ıöre bari onları dos doğru 
anlıyabilmit mi? Ne yazrk ki buna 
da müıbet bir cevap vermiyeceğiz. 
Hüaeyin Cahit Bey, iti gene yanlı§ 
anlamıı. Çünkü aali.hiyetsiz oldu· 
ğu bir mevzua ilitirken ona ait en 
iptidai malumatı birbirine karıt· 

tırmıt ve en basit meselenin için
den bile doğru dürüst çıkamamıı .• 

Bunun da ıebebini anlamak ıüç 
değildir. insan, ihtısaı sahibi ol
madıiı bir mevzu ile metgul olur, 
kendini ihtııas sahibi gibi öne aü· 
rerse ancak bu hale girer. Cahit 
Bey de birdenbire Kur' an tercüme 
ve tefsirlerini karıştırarak, Kur'an 
mütercimlerine, Kur' an müfeaair
lerine çatacak derecede kendinde 
salahiyet tevehhüm ettiği için ıü
lünç bir vaziyete dütmütlür. 

Hüaeyin Cahil Beyin anlatııına 
göre Kur'anda Müslim, Müslimin, 
kelimeleri, yalnız Muhammet dini· 
ni kabul ·edenlere haaredilmemir 
tir. Onun için bu yoldaki ......... 
kanaat, ( ! ) aureti kat'~ yan• 
lıttır ( ! ) . Çünkü .Kur'an, Nuhun, 
lbrahimin, Jbr ... iınin ojlu y aku
bun, Yusufun, Musanın, lsanın, 
Havvarilerin, nihayet Muhamme· 
din, ve Muhammet ümmetinin 
Müslüman olduklarını aö)lüyor. 
Halbuki Kur'anı Türkçeye tertü
me ve tef air edenler but'u böylece 
anlatmıyorlarmıt ! 

Acaba raedcr.? 
Bu zevatın da lilgisi Hüseyin 

Cahit Beyin hHgitıi"~en geri mi? 
Bunun böyle olmadığını hepimiz 

de göreceğiz. 

Hüseyin Cahit Beyin bu yanlı!• 
meydana çıkarmak için müracaat 
ettiği eaerler, merhum Şeyh Muh· 
ain Fani ile arkacfatlanmn yazdık
ları "Nurülbeyan,, , eski Şer'iye 
Vekili Vehbi Beyin yazdığı "Hu
lisatülbeyan,, , lzmirli lamail Hak
kı Beyin yazdığı "Maanii Kur'an,, 
dır. 

Bu muhterem ve değerli ze.at
tan yalnız Şeyh Muhsin Fani üsta
dımız Allahm rahmetine kavuttu. 
Gerek Vehbi Efendi, gerek İzmir
li lamail Halda Bey üatatlanmız, 
çok ıükür sağdırlar ve Hüseyin 
Cahin Beyin kendilerine kartı vu· 
ku bulacak tarizlerine karıı gel· 
mekte serbesttirler. 

Şu var ki Hüaeyin Cahit Beyin 
dediğini farzı muhal olarak kabul 
etaek te bu muhterem zevatm bu 
noktayı yanlıt yazdıklarım bir an 
için kabul etsek te Cabit Bey ıene 
bir hak kazanmaz. Çünkü bu ze
vatın eserlerinden bqka eaer yok 
değil. Bu muhterem zevat ta eser
lerinin lslimiyet meselelerinde en 
büyük hüccet olduiunu iddia et· 
memitlerdir. Kaldı ki bunlann bi
ri de Hüaeyin Cahit Beye hak ve
recek bir hatada bulunmamııtır. 

O halde Hüseyin Cahit Beyin 
ulu orta hepimize aaflet, kabahat 
isnat etmesi neden ileri geliyor. 

Bunun izahım ikinci yazıma bı
rakıyorum. 
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eden ve birbirine bağhyan HaklkT vesikaları tasnif 

Kadri CEMiL 
29-4-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 46 1 

Qe-;en kısımların huUlsası • 
Mütarakeden sonra Istanbulda A-· ı 

nadoh.ı lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık
ları llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkada§larile temasa geçmiye çalış· 

ml§tı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış; 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat
mıya çalışıyordu. 

yordu. Kapının açılmasile içeriye 
hücum eden rüzgar halka halka 
yük'Selen cigara dumanlannı karış· 
tırdı. 

Odada tam (19) kişi vardı. 
Kapının birdenbire açılmasile 

neye uğradıklarını şaşıran nefer
ler, bir an içinde elleri tabancalı 
üç adamı kapıda görünce silahla-
rına atılmak istediler. 

la ... 
- Nedir?. 
- Bana bir ay izin -verirseniz .. 
- Bir ~Y değil, sana altı ay 

izin alırım .. 
- Gelirim. 
- Sen nerelisin?. 
- Ankaralıyım .. 
- işte, doğrudan doğruya An-

karaya gideceğiz .. 
- İzin verirseniz gelirim .. 
Zavallı Mehmetçiğin bu "izin 

verirseniz,, cümlesinden uzun mu
harebe senelerinin üzerinde ne fe· 
na bir tesir bıraktığını anlatıyor· 

du. Kim bilir ne kad:ır zamandır, 
anasını, babasını göremiyor; ni .. 
şanlı veya evli ise sevgilisinden 
uzak bulunuyordu. Kahya, Meh • 
metçiğin bu cümlesinden en büyük 
hakikata erdi ve: 

- Benimle kim gelirse izin ve· 
receğim .. istediği kadar köyünde 
ve evinde kalac-ak.. 
Kahyanın bu sözü, bütün zarar

lar üzerinde bir eksir tesiri yap· 
tı. Birer birer sol tarafa geçti • 
ler .. 

Fakat Kahyanın: Kahya işi daha kat'iye iJi daha 
- Davranmayın, yakarım.. knt'iye bağlamak istedi: 

Eller yukarı.. - Hep beraber çalışacağız, söz-
Cümleıiyle birer puta döndüler mü?. 

ve hepsi de makine insanlar gibi Söz .. 
elerini yukarıya kaldırdılar. Söz .• 

Kahya, iki üç adını ilerledi. ve - Ölümü göze almadan kimse 
daha aakin, daha emniyet verici ihanet etmeyi aklına getirmesin .. 
bir ıesle: Bizi, yalnız üç kişi zannetmeyin .. 

- Mustafa Kemal Pa!anın em· Arkadan daha üc motörle 60 kişi 
riyle geliyorum. Bu depodaki si- geliyor .. Dış:ırıda da kırk kişi var. 
li.'Warı Ankaraya götüreceğim.. İçlerinden, ilk muvafakat ceva-
lçinizde benimle beraber gelmek hını veren nefer: 
istiyen varn onu da götürürüm . - içimizde ihanet edecek yok.. 

Decl1 .. Neferlerden hiç birinden Ne isterseniz onu yaparız .. 
bir aes çıkmadı. Hepsi de birer - Pekala .. Burada sizden ha!· 
dilsiz gibi kahyayı dinliyorlar, ka daha kim var .. 
gözlerini onun gözlerinden ayır - - Bir tane yüzbaşı var .. Bir de 
mıyorlardı. İngiliz çavuşu .. 

Kahya tekrar etti: - Yüzbaşı ile İngiliz çavuıu 
- Benimle beraber gelmek is· bir yerdeler mi?. 

tiyen var mı? Gelmek isti yenler şu \ - Hayır, ayrı ayrı yerdeler .. 
tarafa geçsin.. - Yüzbaşı nerede?. 

Diye sol tarafını işaret etti. Ne· - İçerdekj, ikinci odada?. 
ferlerde gene bir kımıldama görün - Çavuş?. 
medi. - Üçüncü odada!.. 

Nihayet bunların içinde, esmer, - Düş bakalım önümüze!. Se • 
kısa boylu kara ve uzun bıyıklı o- nin adın ne?. 
lam hafife~ hareket etti. Bir şey - Mustafa. .. 
söylemek .istediği anlaşılıyordu . - Haydi bakalım .. 

Kekeliyerek : Mustafa ilerledi .. Kahya oda • 
_Ben, gelirim amma bir şart· daki neferlere: 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUellifi : ( Va - tlO ) 

Cie~en kısımların huUisası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Raşidin Yunan diplomatların
dan Erci Behzadise karşı beslediği 
müthiş kini, silah fabrikaları mümes
sili Ert of Sad köriiklüyor... Fakat, 
Muhsin, Erciyi öldürmeyince, Yunan 
diplomatı Atinaya otomobille gittiği 

sırada, Bulgar çetecileri ona suikast 
yapacaklardır . 

Ellerinde kazmalar, kaldınmları çı
karıyorlar •.• Yolun üzerine bir takım 
kütükler deviriyorlar... Hulasa, ıua

banın aeçmeıine mani olacak bir çok 
tedbirler Rlıyorlar ••• 

Civarda tek tük evler var ..• Fakat 
bunlann içinde oturanlar, hadiseden 
bihaberdir ••• Zira, sefarette verilen ha-

loyu seyretmiş ve numaralar bittikten 
sonra evlerine döhmüş olan çocuklar, 
annelerine, babalanna, gördüklerini 
tekrarlıyorlnr ..• En yakın evin pence· 
resinden, beş altı büyük adamın be! al· 
tı çocuğu ihata ederek onların oyunla
rını seyredi§i gözükmektedir. 

Çeteciler, onların bu dalgınlığından 
istifade ederek, hummalı bir faaliyetle 
çalışıyor ..• 

On dakika içinde, sokak tamamiyle 
bozulmuş, ortasında, büyük bir mania 
hasıl olmuıtur. 

Ercinin bindiği otomobil, dağ vo
lunu inmek için, büyük bir kaviı çe
virınİ§tİr. Bir buçuk saatten fazla bir 
zamandır yol alıyor. 

Neredeyse buraya yaklaıacaktrr. 
içinde, Erci Behzadis, direksiyon b'l-
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Müellifi: ishak FERDi 

Qe~en kısımların hulasası 
Iatanbulda Sultan Mecit ve Ruayada 

Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız
ları bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tiflistc valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu kızı 
kaçırmrya uğraşırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadm arkadaııdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere "Istanbuldan Tif
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor. 

ı hennem zebaniıi görmüş gibi tüy- sına koymuıtu. Ölse de hu kararı#' 
leri ürperiyor, korkudan dizlerinin j dan vazgeçemezdi. 
dermanı kesiliyordu. Papasa hitaben: 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga getirmişlerdir. Ali baba sa
raym. zindanlannda işkence görilyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • 
rın gözdcsile beraber yaşamaktadır. 

-27-
Petroviç Petersburga gelince A

li baba geni§ bir nefes almıştı .. 
Petroviçin kendi lehinde ifade ve
receğini ve bütün meı'uliyeti Ah
medin üzerine yükliyeceğini zan
nediyordu. . . 

Petroviç bir sabah Ali babanın 
yattığı zindana getirildi. Papas Si
laı bermutat cellatların başında 
bulunuyordu. 

Ali baba papası gördükçe ce-
... ,~wıttlilMlllhtmtıınnmıratttm1mmumumrmmu"mııwnutımrrrııu 

- Siz dışarıda bekleyin .. Lazmn 
olursanız çağrırım .. 

içlerinden biri: 
- Baş üstüne beyim, diye cevap 

verdi: 

Mustafa önde üçü arkada il er -
lediler .. Odaya yakla,tıkları za • 
manda Mustafa kapıyı işaret ede
rek: 

- Yüzbatı bu odadadır .. 
-Ya!.. Sen burada dur .. 
- Baş üıtüne .. 

Kahya ve iki arkadaşı kapıyı 

açarak içeriye daldılar. Söze kah• 
ya başladı: 

- Ben dedi, Mustafa Paşanın 
emriye geliyorum.. Burada bazı 
levazım alıp Ankaraya götürece • 
ğim. 

- Kimin emriyle geliyorsun ? 
- Mustafa Kemal Paşanın .. 
- Buraya naııl girdiniz .. Ev· 

veli onu söyleyin .. Sizin galib~ ak
lınız ba§ınızda değil.. Haydi baka
lım .. Çıkın dışarıı .. 

(Devamı var) 

ıındadüıünüyor: 
- Her halde, beni öldürecekti ... 

Oldürmekte de haklıydı... Bu adamın 
yüzündeki yara ..• Bu adamın evi .•• Bu 
adamın saadeti, bütün hülyaları. Ve ni· 
hayet Feriha ..• Aman yarabbi Feriha ... 

Feri ha ismini dütünürken haasasla
ııyor ••• Acaba, yaptığı cinayetlerden 
dolayı pi§man mı? 

T ekrarlryordu: 

"- Feriha .•• Feriha... Beıpınar •.• 
O mezalim .. Hezimet.. lzmire kaçış •• 
Pire .• Ve .. ., 

Birdenbire, muhakcme•i ıekteyc 

uğradı. 

Frene bastı. 
A!aiıya doğru baktı. 

Balonun verildiğı şehirden çıktık
tan •onra, otomobil, dağın etrafında 

büyük bir dirsek çevirmi§, bu minval 
üzere, bir buçuk saatten fazla yol al
mııtı. 

Petroviç sarayda her şeyi inkar - Ben çar hazretlerinin itilll' 
etmif, hatta Ali babayı tanımadı- ve teveccühünü kazanmış bir z•b 
ğını bile söylemişti. bahaııyım, dedi, eğer bu adanı b 

Fakat zindanda eıirciyi görünca esirci ols!lydı, onu şimdi sizdeJ1 ~ 
şaıaladı .. Ve papaı Salis bu karıı· vel ben parçalardım. Çünkü bell , 
}aşmadan onların tanııtığma hük- kızımı da vaktile bir Türk eıir'1 

mederek, cellatlara: T:fliıten kaçırarak lstanbula .~ 
- Haydi başlayın! türmüıtür. Esircilere ben de •1 

Diye bağırmıştı. kadar düşmanım. Yalan ıöyleıtl 
Zavallı Petroviç te tıpkı Ali ha- yorum. Bildiğim hakikat bu11d• 

b~ gibi ~e oldu~u?u anlıyamadı. ~barettir. İı~ailofu Tiflist.eki ~ 
Bırdenhıre kendını ye·rde buldu. gazasında bıle kaç defa zıyarel 
Ayaklarını mahut demir falakaya tim. O ço~ namuslu bir adaJ1ldı;~ 
kıstırarak hükmeğe başladılar. Papas Sılas bu izahatı ahnc~ > 

Petroviçin bacakları demir men- lakayı çözdürdü. Ve Petroviç• . 
gene içinde sıkıştıkça, can acısın· babanın yanında bırakarak cel~ 
dan gözleri dışarıya fırlıyor, ruıça larla beraber zindandan çıktı. ' 
küfürler savuruyord.u. ziyeti çara söyliyeceği muhakl< 

Papaı elindeki İncili açarak, h. ~ 
yüksek sesle bir kaç ayet okuduk· Zindan kapısı kapanınca 
tan sonra Petroviçe döndü: meyhane dostu baıhaşa ka}J111tl 

- Sibiryaya sürülmek istemi· dı. 
yorsan, Fatmanın bu saatte nerede 
olduğunu söylemelisin! 

Petroviç haykırdı: 
- işte bu adam da şahittir. F at· 

mayı kaçıran hen değilim. Onu 
Ahmet isminde bir Türk genci ka-
çırmış. 

- Fatmayı Ahmet isminde bir 
Türk gencinin kaçırdığını nereden 
biliyorsun? 

- Sabahleyin jandarmalardan 
işittim. 

- Sen Ahmedi tanır mısın? 
- Meyhaneden tanırım.. Gece· 

leri beraber içerdik. 
- Ya hu adamı? .. 
- lsmailofu da ayni meyhanede 

içki içerken tanımıştım. 
- Hangi lsmailoftana bahsedi

yorsun? 

Petroviç yan gözle Ali babaya 
baktı: 

- Ben adamı lsmailof diye ta· 
myorum. Tifliste mağazası vardır. 
Deri ticaretile meıguldür. 

Ali baba dayandığı duvarın Ö· 

nünde geniş bir nefes almıştı. 
Papas tereddüde düştü: 
- Bu adam esirci Ali baba ol· 

duğunu bizzat kendisi itiraf etmiş· 
tir. Sen neden saklıyorsun? 

Bu sırada Petroviçin ayaklarını 
biraz daha fazla sıkmıflardı. 

Petroviç inatçı bir rus köylüıüy· 
dü. lamailofa iyilik yapmayı kafa-

gürüttü tiiuetti. 
Zaten sinirleri bozuktu: 
"- Ne oluyor? .•. diye dütündü. Ne 

var? •• Sakın bir arızaya uğramaya· 

yım? .. ,, 
Fakat, kendi kendiıiylc alay etti: 
"- Buna imkan tasavvur edilebi· 

lir mi? Civarda Balkan misakı !erefi· 
ne büyük bir balo verildiği için, hüku
met, elbette bu havalide sıkı tertibat 
almıtlır.,, 

Hani, çocuklar, karanlıkta meçhul 
bir §eyden korkunca, bağırarak kol· 
mıya ba§larlar .• Erci Behzadiı te, vİ· 
tesi açtı ..• Kornayı öttürerek, otomobi
le yol verdi. 

Kendi kendini cesaretlendirmek i
çin, ,öyle söyleniyordu: 

Petroviç Ali babaya sordu: 
- Senin başını da Ahmet 

yaktı lımailof? 
- Şüphesiz ... Fatmayı sefe~ 

idi ... Ka~ıran da odur. Bizi ned 
tazyik ediyorlar? Aklım er!11b'01 

·ıo - Hiç merak etme, 1sf1lll' 
Bu İ!kencelere yakında nitı•: 
verirler. Oğluma haber gönderd~ 
Ve bir iftira yüzünden zindlll11 

tıldığımı bildirdim. Beni bur•~1 

kurtarmağa teşebbüs edecd 
zannediyorum. Ben kurtulurs 
elbet sen de tahliye edilirsin! 

- Oğlun şimdi nerededir? 
- Eskiden Volgada idi. ftı~ 

Karadeniz korsanlar reisi Şts. 
nm son günlerde Sivastopol 5 

lerinde dolaştığı görülmüş. çe.r11 
lumu Volgadan Sivastopola f' 

dermiş. 

- Oğlun Ştankayı takip ef 
öyle mi? t 

- Yalnız takip değil. Y~/ 
mağa çalışacak. Sen oğlumu ~ı 
mazım, lsmailof ! O, havada. 

1
, 

kuşları yere indirir. F ev1'' 
cessur bir nişancıdır. ../ 

- Ştanka için de öyle söyl11
• 

lar. 
- iki cambaz bir ipte oyn• 

Elbette ikisinden biri mağlôP 
cak. Fakat, ben bu mücadelede 
lumun galip geleceğini umuY0~ 

(De\·o.ııı' 
-~~ 

deniz, rakittir ... ,, / 

Son dönemeci de aapmtf, anı"t 
rak Altıyola İnen yola gİrmiıti. 

Bütün h:ıiyle ilerliyordu. o/ 
Birdenbire irkilip frene tekr"' l' 

tı. Zira, yirmi otuz metre öte•irıcl'ı 
puı;u kurulduğunu farketmi§ti: İ 

"- Eyvah ..• diye dütündiİ· !ı 
tuğum baıııma geldi... Acab3, (. 
hınız mı? .. Eğer hrrsızsalar, 7'-'"r t 
.• • d l "d rlef•" " uzerınm e ne vana a ıp gı c rf1'f .. 
kat .•• Ya benim §ah sıma :r•P11 

"k ? suı astaa .•.. ,, I 
B d. · · d w Jdui""

11 
u en ışesının ogru o 

lamakta güçlük çekmedi: • ~ 
"- l§te Bulgar çetecileri•: .,,l 

tarından tanılıyor... TüfeklerJJI ;i 
görüyorum ... Fakat, o da kinı1··· çı~ 

b. d • .. riııe 
sız ar a amr, mamanın uz:e 
drlar ••• ,, .. ., 

Şimdi ise, büyük daireyi nihayete 
erdidererek Altıyol denilen mevkie · 
yaklaşmıştı. 

"- Ayıp bana •.• Ben ki, hayatım· 
da bu derece muhataralı vaziyctlerdo 
kalmıı, korkmalı mıyım? Fakat, korka· 
cak bir şey de yok ... Sadece sinirlerim 
bozuk... O sebepten asabileşiyorum .•. 
Aaabiyetimi de yenmeliyim .• Baıkıı. ıey 
dütünmeli ... 11 

Otomobilin iki projektörü, ~ 
fı, miikemmelen aydınlatıiı ;çııt 
uarctte görüyordu: p1,J 

"- Bu adam ..• Bu adatıı' ~ 
R . E . . pe"'°'·· 

Dağ yollarırıın nasıl olduğunu bi
lirsiniz; nasıl yılankavi Yılankavi aşa
ğı doğru inerler··· Iıt~, •on dönemece 
yaklaıtrlı zamanı Ercı ~ehzadiı, aıağı 
tarafta, bir tepretıne, hır hareket, bir 

Ve, batka şey dütünmek için, yan 
tarafa doğru bir göz attı: 

"- lıte, denize yaklaıtık ... bir de 
büyük vapur duruyor ••• Pireye uğra· 
yıp, oradan A vrupaya hareket edect\c .. 

aııt... vet, ta kendıs•··· 1,, , 
çetecilerin ltaıında o var. su~it"'j 
tinneden gelip yolumu keırnJfd'
Joda beni vuracaktı, cesaret e "'l 

(Dc\"arnl 
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Haian özlü unları l': .. ~.m ~ .. ~ .. ~ol~üz~I 
Pirinç özü 
Patates özü 
Nişasta özü 
Arpa özü 
Beyazmısır özü 
Bezelye özü 
Yulaf özü 
Mercimek 
hmik 
Çavdar 

.. .. 
ozu .. .. ozu .. .. ozu 

l1nhr1nı çocuklarınıza yediriniz. lstedik)erini ve ıevdiklerini bık
lrrınıyarak değiştire değİ§tire yediriniz. Vitamini ve kalo~iıi çok 

olan bu mükemmel öz)ü unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, tom· 

buJ olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· 

nir, ish::ıl olmazlar, çeJik kollara, demir pençeye, tat adali.ta, gra· 

nit VÜcude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 

"e iradeye malik olurlar. HASAN ÖZLÜ UNLARJLE YAPILAN 
~~HALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 
~rın lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden ıa-
rnınız. 

liASAN M,<\RKASINA DiKKAT 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 

kati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
lerınde EEJ al~meti farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPİRİNdir. 

lsrarıa tASPİR• 
2 ve 20 komorımelık 11rrıcıa a:ıarda bu'urıur. _,.,~ 

~~ .... 
Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde EB (Et! 
markasının mutlaka ~1" 
bulunmasına dik
kat ediniz ı 

isim düzeltilmesi 

........... ___ 
f lata_n_b_ul-A-sl-iy_e_M:hkemesi bi-
11lc· t:ı 

• 

1 rıukuk Dairesinden: 
l İsmim Mahmut Muzaffer iken 

li clefunken markalı 931 modc- .. f k 
op 1 b' nu us ütüğüne yalnız Mazh;-r,~la ~ar Örü ayrı dört lambalı ır a-

lerinde 28' Nisanda muamele görenler
dir J Rakamlar kapanış fiatlarını gösterir. 

rtukuj (Satış) 

* Londra 6'43, •• • VJ)·ına 24, - 1 
* l'\cvyork 1'24. - * Mııirlı 18, -
• Parls 16S. 00 '* Berlln 48, -
* Mfltno 21S, 00 • Varıovı 23, -· 
* Brök ~eı 116, - • Budıpeşt. 28, -
* Atlııı 24. 00 • Bllkrcş 19, -
• Cenevre St:l, - • Bclgrat ~3. -
• Sofya 94, -· * Yotohıma 3.J, -

l 
* Amsterdam f4, - * Altııı 9fl, -
* Prıg 106, - * Mecidiye ll6, -
* ~tnthn'ın 31. .... Rnknot !Sl. -

Çekler (kap. sa. 18) 
• Londra 642.- • Stolı:bolm 

• r\evyort O .• Ol5 • Vlyıııa 

• Paıls 12.06- * Mıdrlt 
* Mlltııo 9.3~8! • Berlln 

302~5 

4,3138 
5.8!75 
2,0193 

• Brllksel 3.40- • Varşon 4207-
• Atin~ 83 5164 * Badapeste 
* Genevrc 2.4~48 • Bülı:res 

1 * Sorya 65,05:?5 • 8elgrat 
• Amsterdım 1.176 • Yokohıma 
•Prag 19,11112 • Moskova 

iş Bııılı:ası 8.80 l'erkos 
Anadolu 27,;o Çimento as 
Reji HO Gııyon Dey 
sır. liayrlvc . ·.00 fark Del. 

Merkez Baotası ··.'lO Balya 
U. Slgortıı ıo.s~ ~arlc m. ecza 
Bomootl 15,90 felefoo 

:ı.sgs 

79,4ti'i 
35.134 
\1,6375 

[093 25 

-,•10 
12.15 
-,00 
-.oo 
-.OJ 
-·,00 
-00 

istikrazlar tahviller 
• 1933Tllrk Bor.! 3ı.- ı:tektrik 

• • • • II :ıo,:w Tramvay 
• • .. .. HI 30 30 Rıhtım 
fstllı:rtzıOıhlll 1 9~.- • Anadolu ı 
Ergani !stlkruı 93 50 • A nıdolu ı ı 

1 

t928 MU A. - ,00 Anadolu IlI 
RıRdat. - .oo • r.ıonıcssıı ı\ 

-.01) 

-.oeı 

16,90 

4!1101 
48.10 

48,10 ' 
Si,25 
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DOKTOR 

Nışanyan 
Hastıılannı hergüo ak~ama ~-adar 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu lı muayeneha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

QABER 
Akşam Postası 

idarehanesi: IST ANBUL AN· 
KARA CADDESi - - - . 

Trl&rııf Ad~I: tSTA'NBUL HABER 
Telefon ı·uı: 23872 İdare: 24370 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

1 S 6 12 aylık 
l 'ürldyc: 80 260 480 870 Krı. 

Erncbl: ıso S1~ 100 1200 

ILArt TARiFESi 
Ticaret llAnlarınm satırı 12,60 
R~11ml tıı\nlar 10 kuru,tur. 

Sahibi: HASAN RASİM 
Ne~riyat müdürü M. Gayur 

Baalldıfı yer: (V.\KIT) Matbaası 
!llm ................ .. 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • • . • . . . . 

t!tJ~ N' rak yazılmış olduğunu öğrendim. S3 a.dyo makinesinin 30 ısan 
4 ta. .. ·h· p t . .. Keyfiyetin tashihi için mahkeme. Dr. Hafız Cemal llij • l ıne müaadif azar esı gu-

s" •aıı.t 14 le Istanbul, Kapalıçarııı ye müracaat ederek hakiki ismi· 
.. x t ahili haıtalıklar r: ;,,!ehass111 

& lldaJ Bedesteninde biJmüzayede min Muzaffer olarak düzeltilmeai· Cuma ve pazardan baıka &ünlerde 
\lJ) L ld ti.( lttaaı mukarrer bulunmu~ oldu- ne ıtt.:arar a ım. Keyfiyet ilan olu- ğleden ıonra 1nat 2! den 6 ya kadar 

lldal\ nur. htanbulda Divanyolunda ( 118) nu-

Sahibinin sesi 
Satı~ f stiklil caddesi 
Mahalli Havagazı şirketi 

Jstiklil caddesi 

. 

DUşUnmeden söz verilmez! 
Elektrik soAuk hava dolabı 
almadan 

ELEKTRO - .LüX 
Üzerine malumat alınız 

• MotörsUz ve kompresör
sUz işler 

• Elektrik, havagazı ve pet-
, J rolla mUteharriktir. 

· - • Rekabetsiz fiyat, 160 lira· 
dan itibaren 

210 

101 

• Veresiye satış. 

Nurettin \'e Şki, 

A. Vctter ve 
AIAıyeli Z Basan 

Ankara 
ki, Jzmir 
Eskişehir -. ............... -............... .. 

' Mide, 

Bağır

sak 

Karaci -
... ger 

Kum, 
Mesane, 
Şeker 

hastalık· 
farına 

Vereme 
Romatiz 

Bübrek maga 
Kartı faydası muhakkaktır. Yemeklerde iştihayı açar, hazmı 

kolayla,tırır. Sofralarınızda daima (Ul UDA~ MADErt SUYU) 
nu içiniz. 

Lokantl, otel, gazino, eczahanelerdc bakkal dü'.<kan1arında 
ve umum sucularda sablmıya başlamıştır. 

Şiıesi iade edilmek şartile büyükler 20, küçükler 1 O kuru 
ştur. Şife içinS kuruı depozito alır. 

Merkezi Bursa İf bankası altında, şubesi lstanbul Demirkapı 
Nöbetbane caddesi 17· 19 numaradadır. 

'. ' • . •• ' • 1' •• v.' 

Ferah odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
ferah ve büyük odalı miikemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 
Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır,· 
Tramvay ise evin önünde durur. 
Daireleri gezmek isfigenler binanın kapıcısına 

müracaat edebilir; 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi "\kt talip olanların yevm ve maralı husuıi kabinesinde hastalarını 

hlll 
1 

\'e ınahalli mezkurda hazır Fındıklı Osman çavu! yokutu kabul eder. Muayenehanede telefon nu· Mayııın birinci Salı günü sabahından itibaren tatbik edile· 
~lltna.ları ilan olunur. 5 numarada Mahmut Muzaffer maraııı: 22398 . cektir. Tarifeler gişelere c. atılmaktadır. (16093) 

1 

r I I f ~~ın;,, b~~ı111hmh;;-;•;ı11,~1,1şu ;mkmı,~ ~~-F ~Jıb -~ın i ı k~ı ~ ~. ;~; ı~" 

" Tlrk Aaoalm Şirketinden: _ 
... :~rikanuzda ~ıkardma~a ba~lanc n ~eni sene mahsulü toz ve kc~mc şekerler29 terr.muz tarihinden itibaren bin kifodan az olmamak Uzere ~ 

~~uHii'oe"K;i~t;ı· t~;·;;k;;i;·kii~;~u'36:;~ i~ôüiı~löd~~ö'a~ererın·~ı~~u·3a9:;~'Küiô~iüi ~ 
Jl~C:al( en az 5 vagon şe1<eri birden alanlara va~on başına b~ş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin 
tta::e ~O si peşin ve Usttar~!1 h~mule sene'!• mukabilinde ödenmek üzere derhal gön~e.r!lir. ~ep~dan it~b~ren bütün ma!iratlar ve fi 
itı" &ahyeı mUşteriye aittir. Go_!1derıl~cek mal şı~ket tarafından mUşteri hesabına sigorta ettırllır. Sıparış bedehnın t~mamını gönderenler 
~d~ •isorta ihtiyarT oldu§u gibı en az 5 vagon sıparlt ederek bedelinin tamamını petin ödiyenler vagon başına 5 hra tenzilattan iştifade :' 

!l!l ~1"•· . Adres: lolanbul~a ~•.hçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No.40·:0. Telgraf adresi: htanbul, Şeker. Telefon ~o. 24470. F.T.22, 

iM ·nııı Wiıffiıı@ııwillıooıılfülııınınıırnı~ı ın~ııı:ınrırıınmıııw~mnın1111,,ıa~1n~rn11.1M111111m11•~mmmmııf.llill•m•ıı:ı ·rıırJ.ınnımm~~.m•~~~-~~~00~1-:ıliJm 
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KURUŞ 

Telefon 23872 

Bir eroin fabrikası 
daha yakalandı 

-Ba5 tarafı ı lncl aayfada

memt:1r ları ansızın eve girmİ§ler

dir. Evin her tarafı aranmış, bir 
şey bulunamamıştır. Üst katta 
kütüphane odasına girilmiş, bu o
danın ikiye taksim edilmiş hissi 
hasıl olmuş, kütüphanenin orta
sınd :ı gizli bir kapı keşfedilmiştir. 
Bu kapı açılınca gerisinde mükem .. 
mel bir eroin imalathanesi mey
dana çıkmııtır. Burada morfin 
bası eroin haline getirmiye mah -
sus bir çok alat ve şişeler bulun -
muştur. Bundan başk3. beş kilo 
eroin, 10 kilo kadar bozulmuş mor 
finbas bulunmuştur. 

Armando evde mükemmel zil 
tertibatı yapmıştır. Bu fabrikada 
yalnız heroin yapılmaktadır. Mor
fin basl:ırm nerede yapıldığı belli 
değildir. 

Arımando ile 19 yaşında oğlu 

Nikola tevkif edilmiılerdir. 
Armando, mensup olduğu ıe

bekenin diğer azalarının ismini 
söylememektedir. Tahkikat dün 
gece ehemmiyetle devam etmiş, 
dört kişi daha yakalanmıştır. Ar
m :ındo verdiği ifadede demiştir 
ki: 
"- Üç sene kadar Zonguldak

ta madenlerde çalıştım. Sonra iş 
kalmayınca lstanbula geldim. 
Hayli müddet iş aradım. Bulam:ı • 
yınca eroin yapmıya karar ver· 
dim. Parasız kalmıştım. Buna 
mecburdum,, 

Armando altı ay evvel y3kala
narak hapse atılan beynelmilel 
kaçakçı ihtiyar tilkinin arkadaşı

dır 
"'' ıumı..,.nrwrnmmmııı nrrmi1111Utmımmıı ıımmımınmıımnınm11nm11111111mw 

Esnaf bankası işi 
tahkikat devresi 

(B~ tarafI 1 nci sayıfada) 

dirmelerini is~emittir. Cemal Ziya 
Bey dünkü tetkikatı hakkında şun· 
ları söylemiştir. 

- Tahkikata yeni batlanıldığı 
için §İmdilik söylenecek bir şey 
yoktur. Esasen hiç bir kimseye be
yanatta bulurunağa salahiyettar 
değilim. Maahaza: heyetin günlük 
tetkikatı zaman zaman Anadolu 

I 

Ajansı vaaıtasile efkarı umumiye -
ye bildirilecektir. Tahkikatın de
vam edeceği müddeti kestireme
yız. 

Müfetti§lerin tetkikatmdan ma
ada ite evvelce el koymuş olan 
müddei umumilik, dün sabah ban
kanın şimdiki müdürü Hamdi Ra
sih Beyi dairesine davet ederek 
banka hakkında malumatına mü -
racaat etmiştir. Hamdi Rasih Be
ye sorulan sualler meyanında ban
kanın sermayesinin ne kadar oldu
ğu, belediyenin ne kadar hiaaesi 
bulunduğu bu sermayenin ne su
retle işletildiği, takip edilen borç
lular kimler ve bunlar zimmetin
de ne kadar para bulunduğu, ban
kanın kabili tahsil olmıyan para-

larının kaç liradan ibaret olduğu, 
bankanın borcu miktarile alacaklı
lar esamisi ile dağıtılan paraların 
ne gibi teminat mukabilinde dağı
tıldığı hususlarında sualler de var
dır. Müdür Hamdi Rasih Bey bu 
suallerin bazısına cevap vermiş ve 
diğerlerine tetkikattan sonra ce
vap Yerebilecelini bildirmiştir. 

Müdürün müddei umumilikçe 
~ir kaç gün zarfında tetkikat yaP.-

• 

29 rtisan 

ve 

KUP On 

114 
29-4-934 

Sene 3 Sayı: 717 

Tarihten bir yaprak 
-'Ost tarafı ti lncl sayfacı.-

VP.tlen düşürüyordu. Diğer bir m~ 
sele de artık cephanesinin kalına· 
mış olmasıydı. Bunun üzerine son 
bir gayretle yerinden f ıraldı 'Ve 
yanında duran palasını kavrayın· 
c .. kapıya atıldı. Önüne rast gelen 
ye-niçerileri orak biçer gibi biçe
rt:k muhasara h:ltbnı yardı ve ile• 
riye doğru kotmağa başladı. Fa· 
kat bu esnada bir · çok ta yaralar 
almıştı. Bir insan yüzlerce kişiyi 
a!mııtı. Bir insan yüzlerce kitiye 
karşı nihayet ne yapabilirdi?. 

Buna rağmen görülmemiş bir 
mukavemetle çarpıtan bu adaın• 
öldürmek gene kolay kolay münı· 
kiin olmadı. Arkaıınd:ın epey ko· 
valadılar. Ve halsizlikten daha 
fazla koıamıyarak yere dii§en Ha· 
§İmin üzerine kıırgahr gibi üşüş~ 
rek pala, sopa, balta darbeleriyle 
onu bir an icinde parçaladılar. Bu 
suretle ahali~ve Ataulhh Efendi 
büyük bir dertten kurtuldu. 

O zaman her hangi büyük bir 
ıuç işliyen bir cal!ı,,nı kurtarmak 
için bir camie sığınırdı. Bu vaziyet 
karşısında kendini kovalıyanlar 
c:ımie girmezler yalnız muhasara 
ederek içeridekinin açlıktan halaiS 
düımesini yahut teslim olmasın• 
beklerlerdi. Böyle olduğu halde 
Ataullah Efendin in bu itiyada riıo 
ayet etmemesi ve "dütman tabiye" 

si üzerine hareket edercesine ca• 
miiterif içine kurşun atıhrak ha• 
remi Fatihe hürmetsizlik edilıne" 
ıi,. uzun müddet dedikodu yapıl • 
masına sebebiyet verdi. 

GözlUklü adam 

ZA Yt - Şişli askerlik tubeıiıı• 
den aldığım vesikai askeriyeyi .z•• 
yi etmiş olduğumdan ve yenisini a• 
lacağımdan eskisinin hükmü oY 
madığını beyan ederim. 

lbrahim oğlu Ali Tatlica 320 

ZA Yl T ASDIKNAME - lstaJf 
bul Erkek lisesinden aldığım t_.-

"Yazısı 4 UncU aayıfamızda,, 

diknamemi kaybettim; yeniıini çı

karacağımdan esksinin hükıtl3 
yoktur. Abdürrahmaıı 

ması ve neticei tetkikatın bildiril- j Bursada 23 nisan 
mesi için sorgu yarıda brrakılmış- Bursa, 26 (Huıuıi) - 23 Nisan 
tır. milli hakimiyet ve çocuk haftaıı bay-

B k b ramlan bir arada kutlulanmı§tır. Pazar an anın ir kısım emval ve tesi günü ıaat 14 te cumhuriyet mey-
emlaki ile senedatı haciz altında· damnda yapılan meraıim çok parlak ol 
dır. Bu hacizi koyan, hala banka- mu§tur. 
dan kırk iki bin lira alacaklı olan Meydanı üç binden fazla talebe dol 
tahlisiye idaresidir, Mahcuz sene- dunnu§tu. ilk önce iıtiklal marşı ıöy
dat arasında sabık lstanbul valisi lendi. Tophane mektebinden Hikmet 

Efendi isminde bir talebe güzel bir nu
Haydar Beyin imzaıı altında bir tuk okudu. Bunu onuncu yıl mar§ı 
senette mevcuttur. tat-ıp etti. 

Tahlisiye idaresini kırk iki bin Bundan ıonra vali bey küraüye çık-
lira alacağı para meselesi vaktile tı. Çocukların bayramını kutluladı 

şöyle olmu§tur. O vakit bankanın ve cumhuriyet hükumetinin çocuğa 
verdiği kıymetten bahsetti. 

meclisi idare reisi olan hakim Rı- Mektepli bir hanım kızın sözlerin· 
za Bey, bankanın mali vaziyetinin den sonra geçit resmi ba§ladı. Mektep
çok mükemmel olduğundan bahis- lerin el birliğiyle yaptıkları (Çocuk ci
le mevcut paralarının bu bankaya handır) tablosu pek beğenildi ve alkı§-

1 landL yatırı ması için tavsiyede bulun-
Bayram münasebetiyle mektepler.!' 

muş ve banka sermayesinin 500 de ziyaretler kabul edilmi§ ve müsame-
bin liraya çıkmış olduğunu söyle- reler verilmittir. Dün tayyare sinema· 
miş; Tahlisiye idaresi bu vesayayı ~unda güzel ve ne§eli geçeri çocuk ba-

muvaf ık bularak banka ya ya vaf, 1 =l:;::oı=u=:::ço=k=k:::a=l=abal=:::ı=k=o=J=.mu=şt=;:u==r:;:;::: .=::=::::::= 

yavaş para yatırmağa başlamışıtr. pit ederek yekunu kırk iki bin li-
Bundan iki sene evvel Ticaret raya baliğ olan paralarını istemiş 

ve Sanayi bankasının iflası hak- bankadan bu paranın tediye imka
kında gazetelerin yazdıkları yazı- nı olmadığı cevabını alır , almaz 
lar arasında tahlisiye idaresi Esnaf haczi ihtiyati vazına teıebüs etm:§ 
bankaımın vaziyeti de tehlikeli ve haciz koydurmuttur. Ş(nıdi her 
olduğu şeklinde netriyat görmüş şeyden evvel bankaca ödenmesi i
ve hemen mevduatı miktarını tes- cap eden tbu paradır: 

1 Çô.'.liilffle -------Mektup meselesi 
<Bae ıaratı s Uncu sayıfada) 

rak rastgele ıahıı mektuplarını al
mamaları 

Salisen: Her müeaaesede posta
yı açanın zarfın üzerini dikkatle 
okumadan yırtmaması. 

Lazımdır, diyoruz: "apriori,, yani 
herşeyin üstünde olarak riayet e
dilmesi icap eden bu noktaların 
bütün aitlerince iyiden anlaşılma
sını temenni edelim. 

M. Gayur 

Kiralık aparhman 
Ayda yüz lira sigortalı Ticaret 

Bankası apartımanı kiralıktır. Nu
ruosmaniyede 81 No. da Hafız Nu
ri Efendiye müracaat. 

Tapu ve Kadastro Umum Mii
dürlüğünden: 

Da'Vutpatada Kaıap llyan ııı•" 
hallesinde Samatya caddesinde _. 
ki 15 ve 17 No. lı Değirmen ve fi* 

rın anasına tapuca kaydı buluıt' 
madığından senetsiz tasarrufatl 

kıyasen sahibi olduğunu iddia 16 

den Recep oğlu Ali Ağa vere.ele" 
rinden Hamide Hanım namına tfl' 
cil icin tapu memuru tarafııı~ 
mah~llinde tahkikat yapılac.ıctıf' 

d'• 
Bu mahal hakkında tasarruf id .~ .. .. 
asında bulunan varsa on bet ~ 
zarfında tapu idaresinin vey• C , 
5 - 5 - 934 tarihine müsadif ". 
martesi günü saat 9 dan t 4 e :, 
dar evrakı müsbitelerile ber~ll' 
mahallinde bizzat veyahut 'Vek• 11'' 
rinin hazır bulunmaları ilin ° 
nur. (2313) / 

~~~--~--;:----~~-----~~~-------~ 
kiralık Depolar 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Haliçte Cami altında sahilde Akay idaresine ait 4 adet p•~ 

"1 - 3,, ıene müddetle kiraya verilecektir. Talipler pav~~~ 
görmek için her gün levazım tefliğine müracaatları ve ~u .~ 
deye ittirak için 10-5-934 '1).· tarihinde saat 14 te idare~ 
nine gelmeleri "1974,, 


